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ويژه اول ماه مه، 
 روزجهاني كارگر

كارگرانعظيم مارش
  !در اول ماه مه

رشد بحران نظام امپریاليستی، ...
و " دمکراسی بورژوایی"ماسکهای 

سرمایه داران " دمکراتيک"پزهای 
حتی در پيشرفته ترین جوامع 

. ورژوایی را هر چه بيشتر دریده استب
سرعت باور نکردنی در وضع قوانين 
ضد کارگری و غير دموکراتيک هر چه 
بيشتر در جامعه و تالش برای تضعيف 
تشکالت و اتحادیه های صنفی موجود 

عليرغم این که این اتحادیه ها اکثرا ( 
به يکی از ابزارهای سرمایه داران بر 

بيانگر ) اند عليه کارگران تبدیل شده
کاهش سطح تحمل سرمایه داران و 
امپریاليستهای بحران زده در مقابل هر 
. گونه تشکل و تجمع کارگری است

اینها مختصات برجسته روندی است 
که امروز در سطح بين المللی بر عليه 

  2صفحه  ...طبقه کارگر جریان دارد

 در باره
  كارگري هايتشكل

پراکندگی صفوف کارگران و فقدان ... 
هرگونه تشکل توده ای سراسری و 
علنی کارگری، يکی از ویژگی های 
شرايط کار و مبارزه طبقه کارگر در 

با در نظر .  ايران امروز می باشد
داشتن این خالء و با نگاهی به اوضاع 

حاکم بر محيط های کار، فورا و احوال 
متوجه می شويم که تشکل های 
رژيم ساخته در مراکز کارگری که به 
نام تشکلهای طبقه کارگر بنيان 
گذارده شده اند، خود از موانع مهم 
. سازمانيابی کارگران می باشند

شوراهای اسالمی "و " خانه کارگر"
دو تشکل دولتی در محيط های " کار

ه سالهاست به کارگری می باشند ک
ابزارهای سرکوب جمهوری مثابه 

اسالمی در محيط های کار عمل می 

 3صفحه      ... .کنند

پيرامون مطالبات 
  كارگرانجاري 

نگاهی به مبارزات جاری طبقه ... 
رای نيل به مطالباتش نشان کارگر ب

می دهد که برغم خصلت پراکندگی 
و خودبخودی بودن اين مبارزات و 
فقدان یک رهبری متشکل و آگاه در 

که خود حاصل بالواسطه (راس آنها 
سلطه دیکتاتوری امپریاليستی در 
) جامعه تحت سلطه ماست

مطالبات زير در مبارزات جاری 
کارگران ما با برجستگی هر چه 

   :تری فرياد زده می شوندبيش
، پرداخت فوری حقوق های معوقه

تعيين حداقل دستمزد مطابق با 
هزینه های واقعی  زندگی و رشد 

لغو قراردادهای موقت و یا ،تورم
برسميت شناخته ، "سفيد امضا"

شدن حق کارگران در ايجاد تشکل 

 4صفحه     ...های مستقل کارگری

  !بياد كارگران جانباخته در صفوف چريكهاي فدائي خلق ايران
  !نگاهش کن

        می شکفت" تازیانه"دیروز سينه اش از داغ 
        هستيش را شخم ميزد" ارباب"هنگامی چکمه ردی

  "کار"بيداد و امروز 
  !از قطره قطره خونش جوانه می زند

  جوانه می زند از فعر کينه،
  بارور می شود

  می شکفد در دستهاش
  درفش سرخی از آلياژ پتک و تفنگ
  می نوردد مرزهای خفته خون را

  بارور،
  !....بارورتر

  )"پرولتاريا"بخشي از شعر (
هاي فدايي خلق ايران در رژيمهاي مزدور شاه و جمهوري اسالمي جنگيدند و اسامي بخشي از رفقاي كارگر  كمونيستي كه در صفوف چريك

جان خود را در راه برافكندن هر گونه زنجير ستم و استثمار از زندگي كارگران و خلقهاي ستمديده و برقراري دنياي نوين كمونيستي فدا 
  !كردند
غر عرب هريسي، مناف فلكي، جعفر اردبيل چي، محمد تقي زاده، جليل انفرادي، خليل سلماسي نژاد، اسكندر صادقي نژاد، اص: رفقا

احمد زيبرم، ايرج سپهري، حسن نوروزي، يوسف زركار، حبيب اهللا مومني، يداهللا زارع كاريزي، فتحعلي پناهيان،قربانعلي زركار، محمد 
پيشمرگه قهرمان در صفوف چريكهاي (ري ، حميد ميرشكا)نام سازماني(كاسه چي، نوروز قاسمي، بهروز كتابي، فيروز جعفري، بهمن 

 ...، حسن بشيري، فوالد خاني، علي احمدي سرخوني، سيف الرحمان)فدايي خلق

 



  

مارش عظيم ميليونها تن از کارگران و زحمتکشان در سراسر دنيا در  
و مقابله حکومت سرمایه داران و پليس ) اول ماه مه(روزجهانی کارگر 

گر با کارگران، بار دیگر از حافظ نظم ضد خلقی سرمایه داران استثمار
قدرت تاریخی این طبقه تاریخ ساز و ترس و وحشت سرمایه داران از رشد 

امسال ميليونها تن از کارگران در شرایطی روز . مبارزات آن پرده برداشت
گرامی داشتند که نظام  - در سطوح و اشکال مختلف  -اول ماه مه را

ی دیگر از بحرانهای ذاتی استثمارگر سرمایه داری، غرق در امواج یک
خویش، تعرض گسترده ای را به سطح زندگی و معاش طبقه کارگر و 

اخراج های . توده های زحمتکش در سراسر دنيا سازمان داده است
وسيع و بيکاری دائم التزاید کارگران، کاهش دستمزدها و باال رفتن 

به  ساعات کار، قطع هر چه بيشتر مزایای کاری و در یک کالم حمله
سفره خالی کارگران برای تخفيف بحران نظام و جلوگيری از کاهش 
سودهای نجومی سرمایه داران با اتکا به چپاول بيشتر نيروی کار طبقه 
. کارگر، اکنون در تمامی کشورهای سرمایه داری یک روند عمومی است

دمکراسی "در این حال، رشد بحران نظام امپریاليستی، ماسکهای 
سرمایه داران حتی در پيشرفته ترین " دمکراتيک"پزهای و " بورژوایی

سرعت باور نکردنی در . جوامع بورژوایی را هر چه بيشتر دریده است
وضع قوانين ضد کارگری و غير دموکراتيک هر چه بيشتر در جامعه و تالش 

عليرغم این که این ( برای تضعيف تشکالت و اتحادیه های صنفی موجود 
به يکی از ابزارهای سرمایه داران بر عليه کارگران تبدیل اتحادیه ها اکثرا 

بيانگر کاهش سطح تحمل سرمایه داران و امپریاليستهای ) شده اند
اینها مختصات . بحران زده در مقابل هر گونه تشکل و تجمع کارگری است

برجسته روندی است که امروز در سطح بين المللی بر عليه طبقه کارگر 
  .جریان دارد

شورهای وابسته و تحت سلطه امپریاليسم نظير ایران، در ک
یعنی جوامعی که طبقه کارگر آنان بدليل سلطه یک دیکتاتوری 
عریان، حتی از حداقل حقوق هم زنجيرانشان در کشورهای 

و مثال حق برگزاری آزادانه روز جهانی ( کالسيک سرمایه داری 
ران در برخوردار نيستند؛ اوضاع زیست و معاش کارگ) کارگر

ابعادی وحشيانه تر و سریعتر قربانی آزمندی و تهاجم 
. سرکوبگرانه امپریاليستها و بورژوازی وابسته به آن شده است

در این کشورها، طبقه کارگر نه تنها در مقایسه با هم زنجيران 
خود در کشورهای اروپایی و آمریکایی از نظر شرایط استثمار و 

رار دارد، بلکه به دليل ماهيت سرکوب در وضع بسيار وخيمتری ق
وابسته و ضد خلقی حکومت های در قدرت، امروز در معرض 
نتایج هر چه ویرانبارتر تالش امپریاليستها برای انتقال بار 
بحرانهای اقتصادی خود به جوامع تحت سلطه از طریق این 

برای پر کردن جيب غارتگران . رژیمهای وابسته قرار گرفته است
رانشان، طبقه کارگر ما امروز هر چه بيشتر در زیر چرخ دنده جهانی و مزدو

بيرحم استثمار و ماشين غارت و سرکوب طبقات حاکم کمر خم کرده 
است؛ تا جایی تحت چنين نظامی، فقر و گرسنگی مطلق، به چشم 
انداز محتوم زندگی ميليونها تن از کارگران ایران و هم زنجيرانشان در 

نگاهی به اوضاع کارگران در . ل شده استکشورهای تحت سلطه تبدی
کشورهای وابسته به امپریاليسم و مقایسه شرایط حاکم بر کار و معاش 
آن با طبقه کارگر در کشورهای سرمایه داری، حاکی از شکاف اقتصادی و 
سياسی عظيمی ست که بدليل تبعات مرگبار ناشی از سلطه غارتگرانه 

ران، به طبقه کارگر ما تحميل شده امپریاليستها در کشورهایی نظير ای
  . است

در تجربه " آقای واقعيت"در چنين شرایطی ست که ما شاهدیم، خود 
زندگی روزمره چگونه مبارزه و مقاومت را به مثابه تنها راه جلوگيری از 

در . تعرضات خانه خراب کن بورژوازی در مقابل کارگران قرار می دهد
ماه مه، یک بار دیگر چه در اروپا و بستر این شرایط است که روز اول 

آمریکا و چه در جوامع تحت سلطه، به فرصتی برای طنين انداز شدن هر 

چه وسيعتر صدای اعتراض و خشم طبقه کارگر بر عليه استثمارگران 
وحشت " غول خفته"حاکم تبدیل شد و چشم انداز برخاستن این 

. ی آنها کردبيشتری را دچار سرمایه داران زالو صفت و حکومتها
اعتراضات کارگری وسيع و بيشماری که در اول ماه مه امسال در 
بسياری از نقاط جهان سرمایه داری اتفاق افتاد، و برخورد 
ظالمانه و سرکوبگرانه مأموران حکومت های سرمایه داری، بار 
دیگر بر تضاد آشتی ناپذیر بين خواستهای عادالنه طبقه کارگر و 

سرمایه داران و حکومتهای آنان تاکيد کرد و  منافع استثمارگرانه
ضرورت تشدید تالش و مبارزه برای حل قطعی این تضاد را در 

  . مقابل طبقه کارگر و تمامی نيروهای مدافع آن قرار داد
نظير ویرجينيا و  آمریکا،امسال در بسياری از ایالت ها و شهر های 

هبود شرایط کار بيرون جورجيا کارگران و زحمتکشان آمریکایی با خواست ب
آمدند؛ آنها همچنين پرچم اعتراض بر عليه قوانين ضد مهاجرین، که برای 
شناسایی و دپورت کارگران مهاجر تصویب شده را بلند کرده و خواهان 

  . لغو و اصالح این قوانين شدند
، تظاهرات روز یونان، اسپانيا و پرتقالدر کشورهای اروپایی نظير 

ا در اعتراض به کاهش دستمزدها، افزایش بيکاری و جهانی کارگر عمدت
قطع بسياری از مزایای عمومی ست که دولتهای اروپایی برای جبران 
کاهش سود سرمایه داران سازمان داده و کيسه خالی کارگران را آماج 

جایی که تنها در عرض یک  یوناندر . تهاجمات غارتگرانه خویش کرده اند
ر شغل خود را از دست داده اند، هزاران کارگر هزار کارگ ١٦٠ماه گذشته 

در شهر آتن با پرچمهای سرخ به خيابانها آمده و بر عليه سياستهای 
در شهرهای . کارگزاران حکومت و صندوق بين المللی پول شعار دادند

هزار کارگر در روز اول ماه مه با خواست بهبود  ٤٣٠حداقل  آلمانمختلف 
یورو به عنوان حد اقل دستمزد و بهبود  ٥/٨شرایط کار، تصویب ساعتی 

در . وضع تامين خدمات اجتماعی فرياد اعتراض و مبارزه جویی سر دادند
برلين و هامبورگ هزاران تظاهر کننده با درگيری با پليس و حمله به بانکها 
و موسسات مالی صدای اعتراض خود را با طنينی هر چه محکمتر به 

  . گوش طبقه حاکم رساندند
  

هزار تن از کارگران در نمایشی کم سابقه از اتحاد  ٢٠٠بيش از  ترکيهدر 
شهر استانبول تجمع کرده و برغم تمامی " ميدان تقسيم"مبارزاتی در 

محدودیتهای ایجاد شده توسط پليس حافظ نظم سرمایه داران، خواهان 
تامين شغل و ایجاد کار، بهبود مزایای کاری و دیگر خواستهای خود 

الزم به تأکيد است که این تجمع بزرگترین گردهمایی کارگری پس  .شدند
در ترکيه است که بدنبال توطئه و  ١٩٧٧از اول ماه مه خونين سال 

تيراندازی پليس به سوی کارگران، منجر به غير قانونی اعالم شدن این 
در آنکارا نيز مراسم مشابهی برگزار . روز در ترکيه تا سال گذشته شد

  .حمله وحشيانه پليس به تظاهر کنندگان روبرو گشتشد که با 
  

، هزاران تن از کارگران مبارز این کشور با تجمع در ميدان تحریر مصردر 
پاوند، شمول  ١٢٠٠قاهره خواهان افزایش حد اقل دستمزد به ميزان 

قوانين حاکم بر قرارداد های دائم برای کارگران قراردادی و همچنين لغو 
نه ای شدند که حق تشکل و تجمعات کارگری را محدود قوانين سرکوبگرا

آنها همچنين تشکيل اولين اتحادیه کارگری مستقل کارگران . می کنند
  .مصر توسط کارگران را جشن گرفتند

  
ده ها هزار تن از کارگران به خيابانها آمدند و با خواست  کره جنوبیدر 

کردند که باعث  بهبود شرایط کار، به تورم افسار گسيخته ای اعتراض
  .رشد گرانی مواد اوليه مورد نياز خانواده های کارگری شده است

  
هزار تن از کارگران در روز اول ماه مه با خواست افزایش  ٨ هنگ کنگدر 

حداقل دستمزد تصویب شده توسط دولت چين برای این (حداقل دستمزد 
آور  و جلوگيری از افزايش  سرسام) دالر در ساعت است ٦٠/٣منطقه 

که خانواده های کارگری را شدیدا تحت فشار قرار  -قيمت مواد غذایی 
   .به خيابانها آمدند -داده است

  
گرفته تا  روسيه و کوبادر روز اول ماه مه در بسياری دیگر از کشورها از 

شاهد تجمعات و تظاهرات کارگری  سویس و بنگالدش و کرواسی
این دولتها و خواست بهبود  وسيع در اعتراض به سياستهای ضد کارگری

شرایط کار و دستمزدهای عادالنه و آزادی های بيشتر برای تشکالت و 
با وجود صلح آميز بودن تظاهرات، در اکثر این . اتحادیه های کارگری بوديم

شهر ها پليس و یا واحد های ضد شورش با حمله به تظاهر کنندگان آنها 
  .ی را دستگير کردندرا مورد ضرب و شتم قرار داده و تعداد

تحت سلطه جمهوری اسالمی نيز برغم آن که دیکتاتوری حاکم،  ایراندر 
کارگران ایران را تحت شدید ترین فشار های اقتصادی و سياسی قرار 
داده و حتی از تعطيلی روز جهانی کارگر خودداری می کند، کارگران در 

خود را در زیر  برخی شهر ها و نقاط کشور به اشکال مختلف روز جهانی
سنندج، سقز، در شهر های . سایه سرکوب و خفقان جشن گرفتند

 در برخورد به . ، گردهمایی ها و تظاهراتی صورت گرفتدماوند و اهواز

  !مهمارش عظيم كارگران در اول ماه 
  
  

  
  

  تصويري از بزرگداشت روز جهاني كارگر
 جمهوري اسالمي  در ايرانكارگري تحت ديكتاتوري رژيم ضد

  ٧صفحه 



  

 

پراکندگی صفوف کارگران و فقدان هرگونه تشکل توده ای 
سراسری و علنی کارگری، يکی از ویژگی های شرايط کار و 

با در نظر داشتن .  ر ايران امروز می باشدمبارزه طبقه کارگر د
این خالء و با نگاهی به اوضاع و احوال حاکم بر محيط های کار، 
فورا متوجه می شويم که تشکل های رژيم ساخته در مراکز 
کارگری که به نام تشکلهای طبقه کارگر بنيان گذارده شده اند، 

" انه کارگرخ. "خود از موانع مهم سازمانيابی کارگران می باشند
دو تشکل دولتی در محيط های " شوراهای اسالمی کار"و 

ابزارهای سرکوب کارگری می باشند که سالهاست به مثابه 
این . جمهوری اسالمی در محيط های کار عمل می کنند

ارگانهای دست ساز حکومت، به رژيم ضد کارگری جمهوری 
تراضات اسالمی امکان می دهند که با استفاده از آنها، هم اع

کارگری را کنترل کنند و هم فعالين کارگری را شناسائی  و 
از سوی دیگر جمهوری اسالمی با .  اخراج و بازداشت نمايند

تشکل های خود ساخته در واحدهای توليدی و مراکز کمک 
کارگری، در حاليکه در عمل از سازمانيابی کارگران جلوگيری می 

می شود که به کارگران  نمايد، در همان حال فریبکارانه مدعی
داده و در روابط خارجی خود نيز، همين تشکلها " تشکل"امکان 

را به عنوان تشکل کارگری به نهادهای کارگری در سطح جهان 
معرفی نموده و می کوشد تا ماهيت ضد کارگری خود را پنهان 

بنابراين در زير سلطه ديکتاتوری جمهوری اسالمی، ما . سازد
ل هائی دولتی و در واقع ضد کارگری شاهد فعاليت تشک

هستيم که مکمل برنامه سرکوب رژيم و ابزاری برای اين 
ابزارهائی که یکی از اساسی ترین وظایف . سرکوب می باشند

آنها، جلوگيری از شکل گيری هرگونه تشکل مستقل کارگری 
است؛ و این تازه جدا از بگير و ببند کارگران معترض و برقرارکردن 

نجه و برپائی چوبه های دار، توسط مأموران سرکوبگر بساط شک
  .جمهوری اسالمی در هر کوی و برزن می باشد

به لحاظ ماهيت شان، " خانه کارگر"و " شوراهای اسالمی کار"
در حقيقت همان سنديکاهای ساواک ساخته در دوران رژيم 
سلطنت هستند که نقش ضد کارگری خود را امروز در دوران 

  . هوری اسالمی ایفاء می کنندسياه سلطه جم
  

نگاهی به چگونگی شکل گيری و اساسنامه تشکلهای به 
اصطالح کارگری در رژیم جمهوری اسالمی و همچنين بررسی 
عملکرد آنها، خود بروشنی ماهيت ارتجاعی و وظايف 

ميدانيم .  سرکوبگرانه ای  که بر عهده دارند را توضيح می دهد
ماقداران جمهوری اسالمی به خانه با يورش چ" خانه کارگر"که 

کارگری که در شرايط پس از قيام بهمن به همت کارگران آگاه و 
کمونيست شکل گرفته بود، متعاقب سرکوب ددمنشانه فعالين 
کارگری کمونيست و مبارز، به اصطالح  اسالميزه شده و به 

با "   خانه کارگر"در مرام نامه . نهادی سرکوبگر تبديل شد
به منظور نيل به اهداف واالی  :"ام قيد گرديد که وقاحت تم

اسالم ناب محمدی خانه کارگر به عنوان یک تشکيالت معتقد به 
. شکل گرفته است" والیت فقيه و ملتزم به قانون اساسی

بنابراين خود دست اندرکاران جمهوری اسالمی هم از آغاز 
تقد به ، تشکيالتی مع"خانه کارگر"کتمان نکرده و نمی کنند که 

است که نه برای تحقق مطالبات کارگران، بلکه " واليت فقيه"
و مقابله با هر " نيل به اهداف واالی اسالم ناب محمدی" جهت 

گونه تشکل واقعی کارگران شکل گرفته و در محيط های 
همانطور که شوراهای اسالمی هم با . کارگری فعاليت می کند

قيام بهمن شکل  سرکوب شوراهای کارگری ای که در جريان

این شورا ها در . گرفته بودند، فعاليت خودشان را آغاز کردند
و پس از تعرض وحشيانه به انقالب مردم ما و به دنبال  ٦٣سال 

تيرباران هزاران کمونيست و آزاديخواه و کارگر مبارز و سرکوب 
شدند و مقررات شان رسما  به " قانونی"سازمانهای انقالبی، 

لب است که وظيفه اين شوراها در قانون، جا. تصويب رسيد
اعالم شده و تاکيد گرديده که تنها کسانی " همکاری با مديريت "

التزام عملی به اسالم، والیت فقيه و وفاداری به قانون "که 
دارند می توانند عضو آنها شوند و  هر کارگری که به " اساسی

ز عضويت گرايش داشته باشد ا"  احزاب و گروههای غير قانونی"
واضح است در شرايطی که کارگران با . در آنها منع شده است

تعلق خاطر به مذاهب مختلف و یا عدم اعتقاد به هر مذهبی در 
زیر یک سقف کار می کنند، تشکلی که خود را اسالمی تعريف 
کند، اساسا نمی تواند ظرف تجمع و سازمان يابی همه کارگران 

د های نامبرده به هيچ وجه اما بررسی ماهيت نها. تلقی شود
اساسًا خود دليل ایجاد . محدود و محصور به این زاویه نيست

نهادهای ضدکارگری فوق و تاریخی که داشته اند، توضيح دهنده 
فلسفه وجودی آنهاست که نشان می دهد که این تشکل های 
دولتی ابزارهای سرکوب جمهوری اسالمی در محيط های کار 

جمهوری اسالمی با توسل به آنها، خط  ابزاری که. می باشند
  . ضد کارگری خود را در مراکز کارگری پيش می برد

  
نگاهی به عملکردهای این ارگانهای ضد خلقی و به طور مثال 
تعرض همين خانه کارگری های جمهوری اسالمی به کارگران 
شرکت واحد، که در تالش برای بر پائی سنديکای خود بودند، به 

ی دهد که چگونه آنها ابزارهای سرکوب رژيم در روشنی نشان م
 کسی فراموش نکرده که.  محيط های کارگری می باشند

، در جريان تعرض نهاد های پليسی و ضد کارگریاين مزدوران 
خود به سندیکای شرکت واحد، حتی می خواستند زبان فعالين 

  .سنديکائی شرکت واحد را هم ببرند
  

عملکرد این نهادهای رژیم ساخته، واقعيات فوق، یعنی سابقه و 
بروشنی نشان می دهد که  تشکالت فوق يکی از موانع مهم 

در نتيجه کارگران ما تنها با رشد و . سازمان يابی کارگران هستند
گسترش مبارزات خود بر عليه سرمایه داران و در جهت تحقق 
خواسته های عادالنه شان قادرند امکان تأثير گذاری آن نهاد ها 

  .ا در صفوف خود تضعيف نمایندر
      

که ديکتاتوری روبنای  این یک حقيقت تاریخی در جامعه ماست
ذاتی سلطه سرمايه داری وابسته در ايران بوده و تاکنون 
بروشنی نشان داده شده که رژیم های حاکم چه در زمان شاه و 

جهت جلوگيری از متشکل شدن کارگران، چه جمهوری اسالمی، 
يچ روش سرکوبگرانه و از توسل به هيچ جنايتی از اعمال ه

سندیکاهای ساواک ساخته شاه و نهادهای . کوتاهی نکرده اند
ضد کارگری ایجاد شده توسط جمهوری اسالمی نظير شوراهای 
اسالمی و خانه کارگر، همه از ابزارهای اعمال این دیکتاتوری در 

ی ضد در نتيجه این نهاد ها. زندگی کارگران بوده و هستند
کارگری باید به مثابه ارگانهای سرکوب طبقه حاکم با شدت تمام 
آماج مبارزات کارگران مبارز قرار گيرند تا مسير شکل گيری 

امری که خود . تشکل های واقعی و مستقل کارگری هموار گردد
به تشدید مبارزه در جهت نابودی تماميت جمهوری اسالمی به 

   .سم گره خورده استمثابه رژيمی وابسته به امپريالي

 
  
  
  
  

  در باره تشكلهاي كارگري



  

در نظام بورژوازی وابسته به امپریاليسم حاکم بر کشور ما و  
تحت حاکميت رژیم مدافع این نظام، يعنی جمهوری اسالمی ، در 

سال گذشته طبقه کارگر ایران آماج یکی از وحشيانه ترین  ٣٢
تشدید . هجوم های غارتگرانه سرمایه داران قرار داشته است

مار کارگران، عدم پرداخت حداقل دستمزدی که برای روزمره استث
سير کردن شکم کارگر و خانواده محرومش الزم است، عدم 

 ٢تا  ١پرداخت همان دستمزدهای ناچيز تا مدت طوالنی و حتی 
سال به کارگران، تحميل قراردادهای موقت توسط سرمایه داران و 

يتی از اخراج های فله ای کارگران، عدم تقبل کمترین مسئول
سوی سرمایه داران و دولت حامی آنها در مقابل کارگران 
اخراجی، قربانی شدن روزمره کارگران در نتيجه فقدان حداقل 
استانداردهای ایمنی و بهداشتی در محيط کار، و در کنار همه 
اینها فقدان حق داشتن کمترین تشکلهای صنفی مستقل که 

ری از حق اعتراض و مدافع حقوق کارگران باشد و عدم برخوردا
اعتصاب و سرکوب وحشيانه کوچکترین خواستهای اقتصادی و 
سياسی کارگران، شرایط بسيار ظالمانه و دردناکی را به طبقه 

در جمع بندی مختصر شرایط . کارگر ایران تحميل کرده است
زیست و کار وحشتناک کارگران ایران باید گفت تحت حاکميت 

ایران، امروز یعنی در اوایل قرن جمهوری اسالمی، طبقه کارگر 
، کم وبيش در همان شرایط زیستی مصيبت بار و جهنمی ای  ٢١

با آن مواجه بود؛  ١٨زندگی می کند که طبقه کارگر اروپا در قرن 
با این تفاوت که کارگران ایران امروز،سرکوب پليس سياسی قرن 

  .را هم در باالی سر خود دارند ٢١

فقر و ست که ما بطور روزمره شاهد در چارچوب چنين شرایطی 
بيکاری، گرانی، تورم و فالکت روز افزون کارگران به دليل 

امری که آنها را با شدت هر چه بيشتری به . گرسنگی هستيم
سوق ... بيماریهای مهلک اجتماعی نظير فحشا و اعتياد و ورطه 

می دهد؛ تا جایی که برای طبقه کارگر ایران، غرق شدن 
مرداب  فقر و گرسنگی، به پدیده ای عادی در زیر تدریجی در 

  . نظام استثمارگرانه حاکم، تبدیل شده است

بدون شک این اوضاع، بطور طبيعی مقاومت کارگران و رشد 
مبارزات آنها برای بقای حياتشان در مقابل شرایط ظالمانه ای را 
بر می انگيزد که سرمایه داران زالو صفت بر آنها و خانواده 

در نتيجه تاریخ حيات ضد خلقی و . ان تحميل کرده اندهایش
تعرض جمهوری اسالمی به شرايط کار و معاش طبقه کارگر ایران 

سال گذشته، با مبارزات وقفه ناپذیر و دالورانه  ٣٢در طول 
با توجه به . کارگران ایران بر عليه تعدیات فوق گره خورده است

ه اعتراضات کارگران در این حقيقت و با توجه به اوج یابی دوبار
سالهای اخير، نمایاندن تصویر واقعی از خواستهای کارگران و 
مبارزات جاری و ماهيت مطالبات جاری آنان، برای چگونگی 

  .برخورد صحيح به جنبش طبقه کارگر، امری اساسی ست

نگاهی به مبارزات جاری طبقه کارگر برای نيل به مطالباتش در 
ژیم حامی آنان نشان می دهد که برغم مقابل سرمایه داران و ر

خصلت پراکندگی و خودبخودی بودن اين مبارزات و فقدان یک 
که خود حاصل بالواسطه (رهبری متشکل و آگاه در راس آنها 

) سلطه دیکتاتوری امپریاليستی در جامعه تحت سلطه ماست
مطالبات زير در مبارزات جاری کارگران ما با برجستگی هر چه 

  :ياد زده می شوندبيشتری فر

 پرداخت فوری حقوق های معوقه  -١

تعيين حداقل دستمزد مطابق با هزینه های واقعی   -٢
 زندگی و رشد تورم

  انعقاد قراردهای جمعی و رسمی -٣

 "سفيد امضا"لغو قراردادهای موقت و یا  -٤

کوتاه شدن دست شرکتهای پيمانکار از زندگی  -٥
  کارگران

  تامين امنيت شغلی -٦

حق کارگران در ايجاد برسميت شناخته شدن   -٧
 تشکل های مستقل کارگری

حق داشتن نمایندگان مستقيم منتخب از سوی  -٨
کارگران در تصميم گيری های کارفرمایان که مربوط به 
مسایل صنفی نظير دستمزد و شرایط کار کارگران می 

  .باشند

اجرای مفاد معلق قانون کار در مورد حقوق  -٩
ین قانون به برسميت شناخته شده کارگران و شمول ا

  تمام محيط های کار

حق داشتن دستمزد برابر، برای زنان کارگر در  -١٠
  مقابل کار برابر با مردان

حق بيمه درمان و بهداشت برای کارگران و  -١١
  خانواده های کارگری

کوتاه شدن سن بازنشستگی در مورد مشاغل  -١٢
  سخت و زیان آور 

  آزادی کارگران زندانی -١٣

وند عينی مبارزات جاری کارگران عالوه بر این موارد، بررسی ر
برای نيل به مطالبات صنفيشان، از نياز اساسی کارگران در این 

به داشتن تشکلهای ) در هر سطحی و با هر خواستی(مبارزات 
صنفی مستقل از دولت و نهادهای خودساخته کارگری حکومت، 

به همين دليل است که در بستر تالش کارگران . پرده بر می دارد
متشکل شدن و سرکوب اين تالشها از سوی جمهوری برای 

اسالمی  در بيشتر اعتراضات کارگری جاری در سالهای اخير و 
آزادی کارگران زندانی و بویژه در واحد های بزرگ ، خواست 

و برخورداری از حق اعتصاب و در همان راستا  فعالين کارگری
 در چارچوب این رژیم با برجستگی تشکلهای صنفی  مستقل

  .   مطرح می شوند

روشن است که در اینجا بحث بر سر برخی از مهمترین  خواستها 
و مطالبات کارگران در مبارزات جاری آنها بر عليه تعدیات سرمایه 
داران و قدرت دولتی، آنهم مطالباتی ست که برغم سلطه جو 
سرکوب و خفقان، در اعتراضات کارگری مجال بروز پيدا کرده اند؛ 

البات کارگران ایران بسيار وسيعتر و عميقتر از موارد چرا که مط
فوق بوده و اگر مالحظات امنيتی ناشی از سلطه امپریاليستی و 
دیکتاتوری سبعانه نظام در ميان نبود، بدون شک خواستهای 
سياسی طبقه کارگر و در راس آنها خواست سرنگونی رژیم 

بدبختی جمهوری اسالمی و نابودی نظامی که پایه اسارت و 
 طبقه کارگر ایران است با شدت تمام و با وسعتی چشمگير، در 

٧ صفحه  

  كارگران  جاري   مطالبات  پيرامون



  

 

  ! رهاي اسارت دائم، زنجي"قرارداد هاي موقت"

یک بررسی اجمالی از اعتراضات و مبارزات وقفه ناپذیر کارگری در 
قراردادهای "سالهای اخير، نشان می دهد که  اعتراض بر عليه 

ظالمانه و سودجویی های بی حد و مرز شرکتهای " موقت
. ت کارگران، جلوه بيشتری يافته استپيمانکاری، در مبارزا

کارگرانی که در جريان زندگی با پوست و گوشت خود آثار و 
عوارض اين قراردادها را لمس کرده اند حال با فرياد هر چه رسا 
تری خواهان فسخ اين قراردادها و کوتاه شدن دست شرکت 

و " قراردادهای موقت"های پيمانکاری ای هستند که کارگران را با 
اجير کرده و با برده وارترين شرايط در اختيار " سفيد امضا"يا 

شرکتهای  کارگر هزاران اعتصاب. کارفرمايان قرار می دهند
ماهشهر، بر عليه قرارداد  بندر پتروشيمی مجتمع در پيمانکاری

 جهت انعقاد حذف شرکت های پيمانکاری،های موقت و برای 
قيت نسبی آنها در که به موف -جمعی، و قراردادهای مستقيم

 جلوه -تحميل حدی از خواست های خود به کارفرما منجر شد،
از رشد روز افزون اعتراض کارگران بر عليه اين شکل  آشکاری

 ١٨٠٠اعتصاب حدود . استخدام نيروی کار را به نمایش گذارد
اسفند برای لغو  ١٢که در مجتمع پتروشيمی تبريز کارگر 

دن به نقش شرکتهای پيمانکاری به قراردادهای موقت و پايان دا
اعتراض برخاسته بودند،پژواک خشم  هزاران هزار کارگر تحت 
ستمی را به نمایش گذارد که توسط این شرکتها از طریق عقد 
  .  قراردادهای موقت به وحشيانه ترین شکلی استثمار می شوند

البته اعتراض به اخراج کارگران قراردادی هم امری نيست که تنها 
با توجه به وسعت کاربرد این . ر يک کارگاه شاهد آن بوده باشيمد

شکل از قرارداد توسط کارفرمایان، ما در ماه های اخير در همه 
شرکت پارس  تا کارخانه کاغذسازی پارس خوزستان گرفته جا، از
کرج، اعتراضات دستجمعی کارگران بر عليه  - در جاده تهران متال

  .ای، گسترش بيشتری یافته انداین شيوه از اخراجهای فله 
" کهن"اما اين شکل استخدام که کارگران به حق آنرا با برده داری 

مقايسه می کنند چه مبنایی دارد و بورژوازی وابسته ایران از چه 
زمانی بطور گسترده، از قراردادهای موقت، به مثابه ابزاری برای 

  ده است؟ تحميل بيشرمانه ترين شرايط به کارگران استفاده کر
  

سال ها پيش بورژوازی وابسته ايران جهت خالصی از 
قانون کاری که به دليل تغيير توازن قوای طبقاتی بين 

کارگران و کارفرمايان ديگر دست و پا گير تلقی ميشد،   
را مطرح و حل مشکالت عملی " قرارداد های موقت" طرح

. تصويب و اجرای آنرا بر دوش دولت رفسنجانی گذاشت
نجانی که به دليل خوش خدمتی هايش از سوی رفس

" سرادار سازندگی"همين بورژواری سرتا پا وابسته،  به
ملقب شده بود  با حيله و سفسطه بازيهای ذاتی روش 

از سوی سرمایه " قانون کار"کارش، برای زير پا گذاشتن 
رفسنجانی اين .  ارائه داد" قانونی"داران زالو صفت  راه 

ری اسالمی که خوب می دانست چطور روباه مکار جمهو
پيش ببرد  به بهانه اينکه کارهای  قانونارا  نقض قانونبايد 

احتياج دارد، زمينه موقت  به قراردادهای ماهيتا موقت
از آنجا که  .تصويب اين قانون ارتجاعی را فراهم نمود

براساس قانون کار جمهوری اسالمی اين قانون تنها 
روز در  ٩٠ود که بيش از شامل حال کارگرانی می ش

کارگاهی کار کرده باشند، دولت رفسنجانی به کارفرمايان 
 ٨٩قرار دادهای  ماهيتا موقت،اجازه داد که به بهانه کار 

روزه و يا با مدت کمتر با کارگران منعقد کرده و به اين 
  . ترتيب کارگران را از شمول قانون کار خارج نمايند

در دوره رفسنجانی، در رابطه با  با این اقدام جنایتکارانه 
مناسبات کارگران با سرمايه داران، عالوه بر تمامی قوانين 

جدیدی تصویب شد " قانون"استثمارگرانه و ضد کارگری، 
که بر اساس آن، ده ها هزار تن از کارگران از همان 
حقوقی هم که سرمایه داران و دولت ضد خلقی آنها از 

داقل بر روی کاغذ برايشان قبل، بر اساس قانون کار، ح

اما  بورژوازی انگلی و زالو  .قائل شده بودند، نيز محروم شدند
صفت ايران، تحت توجهات جمهوری اسالمی، به تدريج و 
بيشرمانه دایره شمول قراردادهای موقت را به کارهای دائم هم 
گسترش داد و کار را به آنجا رساند که  در حال حاضر، اکثريت 

استحدام شده و از " قرار داد موقت"ران در چهارچوب کارگران اي
به اين ترتيب  بر اساس . حقوق مندرج در قانون کار، محروم شدند

درصد کارگران   ٨٠برخی گزارشات، هم اکنون چيزی نزدیک به 
ايران از شمول قانون کار خارج شده و اسير قراردادهای موقت 

  .شده اند
کارگران در این زمينه صرفا به البته تعرض بورژوازی وابسته به 

به موازات این تغييرات، . تحميل قراردادهای موقت محدود نماند
بوژوازی زالوصفت ايران که در عمل نشان داده که برای پيشبرد 
سياستهای خود و تشديد استثمار کارگران تنها به يک وسيله 
اتکا نمی کند، شروع به خارج کردن کارگاه های زير پنج نفر از 
شمول قانون کار و سپس محروم ساختن کارگاهای زير ده نفر از 

در ادامه، بورژوازی وابسته حاکم  . بخشی از مواد قانون کار کرد
با غيرکارگر خواندن کارگران کارگاهای قالی بافی ، عمال بخش 

را از ) که در این بخش فعال می باشند( بزرگی از کارگران ايران 
اما در ميان این ترفندها، . خارج کرد شمول همان قانون کار نيز

"  سفيد امضا"تحميل قراردادهای موقت و بعدها هم قراردادهای 
شگرد ويژه ای بود که به خصوص درکارگاه های بزرگ  که به هيچ 
بهانه ای نمی شد آنها را از شمول قانون کار خارج نمود، امکان 

ليه کارگران را در اختيار بزرگی برای یک تعرض خانه خراب کن بر ع
  . سرمایه گذاران نهاد

خاصيت اصلی اين شکل استخدام کارگر يعنی از طريق 
در اين است که عمال امنيت شغلی کارگران را از " قراردادموقت"

بين برده و به کارفرما امکان می دهدکه هر وقت خواست، بر 
تمديد اساس مصالح سودجویانه خود، قرارداد را فسخ نموده و يا 

کارگران عمال بدون کمترين " قراردادهای موقت"به وسيله . نکند
حمايت قانونی، به دست کارفرمائی سپرده می شوند که با 
آگاهی از باز بودن دست اش از هيچ وسيله ای جهت استثمار 

کارفرمائی که دست اش . وحشيانه تر کارگر دريغ نخواهد ورزيد
" قرارداد"نه مسئوليتی طبق برای اخراج کارگر بدون پذيرش هرگو

از آنجا که در اين شکل . کامال  باز گذاشته شده است" قانون"و 
استخدام قانون کار کنارگذشته شده و قرارداد براساس تفاهم دو 
طرف تنظيم می شود، کارگر که می بيند هر اعتراضی باعث می 
شود اين قرارداد ها فسخ و يا تمديد نشود، اجبارا در موضع 

عی کامل قرار می گيرد به خصوص این که اگر کارگر مورد تداف
بحث، به دليل سطح آگاهی، از قانون هم چيز زيادی نداند، در 

تازه کارگرانی که به این . موقعيت ضعيفتری قرار خواهد گرفت
قراردادها تن می دهند، با مشاهده  گرسنگی و محروميت زن و 

صف کشيده در کنار درب فرزندانشان و دیدن انبوه کارگران بيکار 
کارخانه، ميفهمند که ممکن است براحتی در اثر هر مخالفتی کار 
خود را از دست داده و به صفوف آنها پرتاب شوند و اگر چنين شود 

  . خانواده اشان از همين حداقل نيز محروم خواهند شد
  

قراردادهای موقت در دست کارفرمايان به به اين ترتيب 
تشدید بی رحمانه استثمار و سرکوب وسيله موثری برای 

کارگران از طریق ناديده گرفتن و دور زدن قانون کار تبدیل 
چرا که برغم ماهيت ارتجاعی کليت قانون کار . شده است

موجود، به دليل شرايط مبارزاتی ای  که در آن تدوين 
شده، این قانون هنوز هم حاوی موادی است که خوش 

مايلند کارگر را هر وقت   آيند  کارفرمايانی نيست که
خواستند بدون تشویش از سرو کله زدن با ادارات دولتی 

کارفرمايانی که . و پذيرش هرگونه مسئوليتی اخراج کنند
  با مشاهده ارتش انبوه و فشرده بيکاران در مقابل 

٧ صفحه  



  

موقعيت شغلی ام فرصتی به من داد تا سفری داشته باشم به 
صت يافتم از شهر و همچنين کمپی که به در اين سفر فر. عسلويه

با بليط هواپيمایی که در لحظه آخر . اصطالح خوابگاه کارگران بود دیدارکنم
وقتی . از طرف کارفرما در اختيارم قرار گرفت به سوی عسلویه پرواز کردم

به اتفاق همکارم به آنجا رسيدیم راننده ای منتظر ما بود که محلی بود و 
اما طبق معمول کارهای . ه قرار بود آنجا اقامت کنيم بردما را به هتلی ک

اداری، یادشان رفته بود جایی را برای ما در نظر بگيرند، هتل هم جا 
بنابراين اجبارا ما را به کمپی فرستادند که مخصوص مهندس . نداشت

ما در فصل زمستان . های خارجی و احتماال آدمهای مهم رده پایين بود
کولر گازی اتاق کار می کرد و  حسابی به داد همکارم رفته بودیم اما 

جائی که به ما داده بودند جدا از . رسيد که از گرما کالفه شده بود
کولرگازی، يخچال هم داشت و جالب بود که اين یخچال پر از ميوه و 

تلویزیون هم بود که  فقط کانالهای عربی ماهواره ای را . نوشيدنی بود
خالصه شب اول را . در کشور ماهواره جرم استميگرفت در حالی که 

  .همانجا ماندیم و فرداصبح رفتيم سر کار

چند بار اجبارا برای خرید لوازم کار به شهر رفتم و در این رفت و آمدها تا 
شهر درکل به یک خيابان با چند فرعی . حدودی وضع شهر دستم آمد

هتلی را  . يشدالبته هتل های گران قيمت هم دیده م. محدود می شد
که بنابه گفته اهالی چند ميليارد هزینه ساخت آن شده  نشانمان دادند 

بود اما اکثر فصلهای سال خالی بود مگر اینکه آقازاده ها و اجنبی 
جالب است که جمهوری اسالمی  در . جماعت تشریف می آوردند

شرايطی که مردم محل در خاک و خل زندگی می کنند و چيزی ندارند تا 
بخورند، گران ترين هتل ها را در اختيار خارجی ها قرار می دهد و باز هم 

در عسل اویه اگر خيابان اصلی را . پز ضد امپریاليست بودن می گيرد
پشت سر بگذارید که بر اساس  مد روز ساخته شده  است به فاصله 
چند متر از آن وارد دهی ميشوید که شهروندان محروم از اولين امکانات 

به . آب شهری شديدا آلوده است. روزگار سپری ميکنند گی، در آنجازند
البته برای ما شبها در کمپ در یخچال آب . ما هم تذکر دادند ننوشيم

معدنی ميگذاشتند اما مردم مجبور بودند که از همين  آب شهر استفاده 
من چندبار که سرکار مجبور . کنند چون اکثرا قدرت خرید آب معدنی ندارند

در عسلویه برای محلی ها کار زیادی . م از آن آب بخورم، شورمزه بودشد
نيست به غيراز آنهایی که موفق شده اند مغازه ای بازکنند و یا وارد 

راننده ما هم محلی . کارهای خدماتی مانند نظافت کاری و غيره شوند
قبالهم شنيده .بود البته بيشتر راننده ها از شهرهای دیگر آمده بودند

. دم که  بعضی ها با وام بانکی ماشين ميگيرند و در آنجا کار ميکنندبو
راننده ما مسئوليت دیگری هم داشت و آن این بود که از کنار ما تکان 

چند بار که احتياج به . نخورد و آمار رفت و آمدها و حرفهای ما را بگيرد
بهانه   دلوازم داشتيم از او خواهش کردیم به شهر رفته و آنها را تهيه کن

اما وقتی خودم راهی شهر شدم بی هيچ بهانه . آورد و این کار را نکرد
او که برای عدم ترک و بودن با ما به شکل های . ای من را همراهی کرد

مختلف از انجام کارهایش طفره می رفت، وقتی یک کارگر که دوست 
عت همکارم بود ما را برای شام به کمپشان دعوت کرده بود، خارج از سا

  .کاری ما را به آنجا برد
خوابگاه کارگرها، ساختمانی بود نوساز در خيابان اصلی، در  

ورودی خوابگاه یک ميز قرار داشت با یک نگهبان که برای ورود به 
ساختمان کلی از ما سئوال کرد، فقط مانده بود کپی شناسنامه 

ه خالص. و اثر انگشتمان را بگيرد که فکر کنم فراموش کرد بگيرد
در هر طبقه فکر کنم دو یا سه . وارد ساختمان شده و رفتيم باال

واحد بود که واقعا کارگرها به صورت فله ای در آنها رها شده 
اسباب ولوازم واحدها یک . بودند و به اصطالح زندگی ميکردند

فرش و مقداری پتو و مختصری لوازم آشپزی و البته مهمترین 

واحدی که ما مهمانشان بودیم یک  .دابزار زندگی یعنی تلویزیون بو
بغير از اینها عمال واحدها خالی بود و هيچ . دی وی دی هم داشت

در واحدی که بودیم و واحدهایی که درشان باز بود . امکاناتی نداشت
تا جایی که متوجه شدم کارگرها شبها یا . بندرخت و لباسها دیده ميشد

در مقایسه با . ی شستندروزهای استراحت، لباسهایشان را خودشان م
در آنجا سه . جایی که به ما داده بودند امکانات کارگران درحد صفر بود

اول اینکه موادمخدر : مورد به طور برجسته توجه من را جلب کرد
مواد مخدر اساسًا در شهر از سيگار . مثل نقل و نبات موجود بود

وم د. فروشهای دوره گرد و دکه ها به راحتی خریداری می شد
به غير . اینکه خوابگاه به شدت جو اطالعاتی و مسمومی داشت

از چند نفری که در هرصورت همدیگر را می شناختند بابقيه با 
با . احتياط برخورد می کردند و ما را هم از صحبت منع می کردند

این که موضوع صحبت ها چيز خاصی نبود اما خيلی می 
جمع شان صحبت را ترسيدند و با سررسيدن دوستان خارج از 

عوض ميکردند و حتی وقتی قرار شد فيلمی ارتجاعی که خود 
 -البته آنها این را نميدانستند -رژیم در ایران پخش کرده است

برای ما پخش کنند صبر کردند غيرخودیها بروند بعد آن را پخش 
مسئله سوم حاکم بودن افکاری بود که در ظاهر ضد رژیم . کردند

قاصد رژیم را پيش ميبرد بحث هایی که است اما در اصل م
مخصوصا در دوران خاتمی و دوران   شبکه های ماهواره ای

رقابت احمدی و رفسنجانی تبليغ ميکردند و اجازه نميدهند مردم 
اما موضوع فيلمی که با آن همه .به ریشه مشکالتشان پی ببرند

! احتياط برای ما پخش کردند انتخابات رياست جمهوری بود
اين فيلم  از کسانی  .ی که در واقع  خود رژیم آنرا ساخته بودفيلم

که در مرحله گزینش انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند تهيه 
شده و مربوط به دوره ای بود که احمدی با رفسنجانی به اصطالح رقابت 

فيلم آدمهای عجيب و غریبی را نمایش ميداد که ميخواستند در .کرد
کنند و بعضا کسانی را نشان ميداد که بيمارگونه مدعی  انتخابات شرکت

اين فيلم که . بودند که می خواهند  برای امام زمان رئيس جمهور شوند
بطور پوشيده وزارت کشور را تبليغ ميکرد از نظر کارگرانی که ما مهمان 

جالب !  آنها بوديم  فيلی بود که می بايست تقريبا مخفيانه تماشا شود
ها با ديدن فيلم چسبيده بودند به این آدمها و اينکه نباید  است که بچه

اجازه داد اینها سرکار بيایند اگر مملکت دست اینها بيفتد چه و چه 
ميشود و به همين دليل هم خواهان شرکت در انتخابات برای جلوگيری 

خالصه حسابی اميدوار اصالحات و اینها . از قدرت گيری چنين عناصری 
جه به آنچه ديدم توضيح دادم ،اینها را خود رژیم برای توجيه با تو. بودند

گزینشهای خود در  انتخابات و نمایش دموکراسی راه انداخته است و 
ميخواهد با این کارها ما را به پای صندوقها بکشاندو غيره وغيره که 

بعد از . خوشبختانه عاقبت به حرفهایم  توجه کرده و آنها را پذیرفتند
البته راننده دوباره .  دن با کارگران به کمپ خودمان برگشتيممدتی گپ ز

از قرار . لطف کردند آمدند دنبالمان و موجبات تعجب ما را فراهم کردند
 . می خواست بداند که در مهمانی، ما در باره چه چيزی صحبت کرده ايم

  
در جایی که کار ميکردیم مزدوران سپاه هم رفت و آمد وگاها صحبتهایی 

گفته و حسابی پز   بين ما ردوبدل ميشد و از خدماتشان برای جامعههم 
می دادند و داستانها در مورد مبارزه با موادمخدرميساختند که گشت 
کوتاهی در شهر همه چيز را روشن ميکرد اما اعتراف جالبی کردند و آن 
هم این بود که از مردم محلی ميترسند و با تاکيد می گفتند که با  آنها 

بنا به گفته خودشان مردم محل اکثرا سالح دارند و . گيرنميشوند در
مامورها را ميزنند و پاسداران اگر زمانی مجبور شوند کاری انجام دهند 

  .اول از منطقه های دیگر نيروی کمکی می آورند

 !سفري به عسلويه
 

 



  

  ٤از صفحه  ...پيرامون مطالبات كارگري

  .  یک محيط آزاد فریاد زده می شد

دهه  ٣نگاهی به سير مبارزات طبقه کارگر در طول 
گذشته نشان می دهد که مبارزات کارگری در زیر 

مطلق العنان بورژوازی وابسته ایران، برغم دیکتاتوری 
سرکوب های الینقطع رژیم بر عليه این طبقه و نيروهای 

اما سطح . کمونيستی مدافع آن هيچگاه قطع نشده است
این مبارزات و شعارهای آن بطور طبيعی در کل، تابع 
وضعيت عمومی جامعه و توازن قوای حاکم بر پيکار جاری 

مثال . نی با طبقه حاکم بوده استدر بين توده های ميليو
 کارگران ،٥٧اگر در شرایط دوره پس از قيام بهمن 

پيشرفتهای بزرگی در امر سازماندهی خود  توانستند
صورت داده و در برخی جاها حتی شوراهای صنفی خود 
را در محيط های کار سازمان دهند، اما با حاکم شدن 

و سایه اختناق وحشتناک توسط جمهوری اسالمی 
سرکوب ددمنشانه تشکالت و فعالين کارگری و 
سازمانهای سياسی، و همچنين بر بستر هجوم فزاینده 
سرمایه داران به وضع کار و معاش کارگران، ما بطور 
طبيعی، شاهد نمود جنبشها و اعتراضات خودبخودی این 

نظير دستمزد ، حقوق (طبقه برای کسب مطالبات صنفی 
  . بوده ایم...)کار و عقب افتاده، بهبود شرایط 

با در نظر گرفتن این واقعيت،طرفداران آرمانهای طبقه کارگر باید از 
هرچند که (هر گونه تالش مبارزاتی و اعتراضات برحق کارگران،

در مبارزه با نظام )این تالشها محدود و پراکنده و ضعيف باشند
این مبارزات . حاکم و برای تحقق خواستهایشان پشتيبانی کنند

ه تنها روحيه اتحاد و اعتراض در بين کارگران را فزونی می ن
بخشد، بلکه بستری ست که در طی آن کارگران آگاه قادر می 
شوند موانع پيشاروی سازمانيابی طبقه کارگر و بطور مشخص 
دیکتاتوری هار و مطلق العنان طبقه حاکم را هر چه عينی تر برای 

رزه برای نابودی عامل اصلی کارگران توضيح داده و آنها را به مبا
  .وضع فالکت بار خود دعوت کنند

اعتراضات و مبارزات کارگران برای کسب از سوی دیگر،  
حقوق برحقشان این واقعيت را به طور برجسته در مقابل 
کارگران می گذارد که هر گونه مبارزه اقتصادی و یا تالش 
برای تثبيت هر گونه حقوق صنفی و طبيعی توسط آنها، 

بدليل ماهيت قدرت ... نظير حقوق معوقه و یا دستمزد و 
سياسی حاکم، بطور ناگزیر، کارگران را در مقابل دستگاه 
سرکوب و کليت حاکميت سياسی قرار داده و اعتراضات 
اقتصادی را الجرم و خيلی زودبه یک مبارزه سياسی 

همچنين در بستر همين مبارزه طبيعی . تبدیل می کند
کارگران و بویژه کارگران پيشرو و آگاه  ست که باید به

توضيح داد که با توجه به این واقعيت تاریخی که در ایران 
تحت سلطه امپریاليسم و دیکتاتوری بورژوازی وابسته، 
هيچ حقی برای کارگران از تعدی قدرت دولتی مصون 
نيست، در نتيجه  موفقيت و پيشروی مبارزات کارگران و 

برغم هر پيروزی لحظه –مبارزه  دستاوردهای این تثبيت
نهایتا منوط به _ ای و ارزشمندی هم که کسب شود

نابودی دیکتاتوری حاکم و عامل اصلی توليد و باز توليد آن 
امری که بدون وجود .یعنی نظام سرمایه داری حاکم است

سازمان انقالبی طبقه کارگر و رهبری کمونيستی غير 
ت و مطالبات برحق کارگران، با دفاع از مبارزا . ممکن می باشد

بکوشيم تا این مبارزات را به بستر اصلی و دورانساز مبارزه جهت 
  . نابودی کليت جمهوری اسالمی سوق دهيم

  ٢از صفحه   !مارش عظيم كارگران در اول ماه مه

این اقدامات، مقامات سرکوبگر جمهوری اسالمی در سنندج و 
اردیبهشت ماه، در یک برخورد رسوا  ١١و  ١٠سقز در روزهای 

از این  تعدادی. چندین فعال کارگری را احضار و دستگير کردند
دستگير شدگان آزاد و تعدادی دیگر همچنان در اسارت 

  .دژخيمان جمهوری اسالمی باقی مانده اند
  
روز جهانی کارگر، امسال در شرایطی برگزار شد که  

کارگران ایران در زیر یکی از سخت ترین شرایط کاری و 
معيشتی دست و پا می زنند و جمهوری اسالمی با 

فشارهای گوناگون به قطع سوبسيدها و تحميل 
کارگران و زحمتکشان، نفس کارگران را بریده و هر 
گونه اعتراض نسبت به این شرایط جهنمی را با 

به دليل . دستگيری زندان و اعدام پاسخ می دهد
همين واقعيات، در کنار خواست های صنفی، خواست 
آزادی کارگران زندانی و فعالين اسير در چنگال رژیم 

وری اسالمی یکی از بر جسته ترین ضد کارگری جمه
  .شعار ها و خواستهای کارگران بود

  
حرکات اعتراضی کارگران در اول ماه مه امسال، بار دیگر  
نشان داد که کارگران جهان به این حقيقت واقفند که عامل 
اصلی فقر و فالکت و سرکوب و درد و رنج آنها، نظام های 

در اوضاع وخيم کار و سرمایه داری بوده و هر گونه گشایشی 
حيات آنان و نهایتا گسستن زنجير های بردگی از پای کارگران 
تنها در بستر مبارزه متحدانه با این عامل اصلی فقر و ادبار آنها 

  . امکان پذیر است

  ٥از صفحه  ....قراردادهاي موقت

  
اخ شده اند که حاضر نيستند کارخانجات آنقدر گست

بطور مثال هيچ مسئوليتی نسبت به  بيمه بيکاری 
بنابراين معنای قراردادهای موقت . کارگران خود تقبل نمايند

در زندگی کارگران جز این نيست که کارگران محروم، کت 
بسته وبدون هر گونه حمايت قانونی به دست کارفرمائی 

این امتيازات قانونی   سپرده می شوند که حتی بدون داشتن
از اعمال هيچ فشار و جنایتی بر عليه کارگران خودداری نمی 

کارفرمايانی که به کمک جمهوری اسالمی شان هر روز . کنند
نقشه جديدی برعليه کارگران به اجرا درآورده و هيچ حوزه ای 

  . از کار و حيات آنها را از دستبرد خود مصون نگذاشته اند
  

که تاریخ حيات جمهوری اسالمی، تاريخ  واقعيت این است
گسترش شتابان فقر و بيخانمانی کارگران وبر عکس دوران 
افسانه ای چپاول باور نکردنی  سرمايه داران داخلی و 

واقعيتی که مبارزه جهت . انحصارات امپرياليستی بوده است
نابودی اين رژيم و سرمايه داران وابسته حامی وی را با 

بيشتری در مقابل طبقه کارگر ايران قرار برجستگی هر چه 
رهایی طبقه کارگر ایران جز با گسستن زنجيرهای . داده است

اسارت اش که به نابودی وضع ظالمانه موجود گره خورده 
واقعيتی که تغيير آن به قول مارکس امر . امکان پذیر نيست

خود کارگران بوده و تنها بوسيله انقالبی به رهبری آنها امکان 
انقالبی که با دگرگون نمودن شرايط طالمانه . ذير می باشدپ

موجود جهانی نوين بنيان می گذارد که در آن از قرارداد موقت 
و سفيد امضاء و اساسا استثمار و ستم طبقاتی خبری 

  .نخواهد بود
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ز حوزه های کار کارگران زن، کارگاه های توليدی کمتر از ده نفر کارگر می کی دیگر ای...
این کارگاه ها که بيشترین نيروی کار زنان را در خود متمرکز کرده اند، در دوره خاتمی . باشد

اساسًا باید دانست که . ، از شمول قانون کار خارج شدند"اصالح طلبان"بر اساس خواست 
ن قوانين ضد کارگری که به استثمار ميليون ها کارگر در ایران یک سری از ظالمانه تری

شدت هر چه بيشتری بخشيده و شرایط کار و زندگی کارگران و به خصوص کارگران زن را 
به مراتب وخامت بار تر از قبل نموده است، قوانينی هستند که در دوره خاتمی توسط 

با خارج . رژیم به تصویب رسيده انداصالح طلبان حکومتی تنظيم و  در مجلس خود ساخته 
شدن کارگاه های کمتر از ده نفر از شمول قانون کار، از یک طرف کارگران این کارگاه ها از 
اندک مزایای درج شده در قانون کار محروم شدند و از طرف دیگر ، دولت در موارد زیادی در 

مثًال نفرستادن . مسئوليت نمودارتباط بين کارگر و کارفرما در این کارگاه ها، از خود سلب 
بازرس به این کارگاه ها برای بررسی شرایط کار، اکنون دیگر به صورت روالی معمول در 
آمده ؛ امری که دست سرمایه داران را در استثمار نيروی کار کامًال باز گذاشته و به آنها 

ميل خود تعيين  امکان داده است که شرایط کار و چگونگی پرداخت مزد به کارگران را به
لذا، از دوره خاتمی به این سو، کارگاه های کمتر از ده نفر هر چه بيشتر به محل . نمایند

توسط سرمایه ) و همچنين کودکان، در تعدادی زیاد(استثمار شدید و بيشرمانه کارگران زن 
   ...داران این کارگاه ها تبدیل شده اند

در  زنان کارگر هستند که عمدتا لی کشاورزیاز آمار حوادث شغلی کارگران روزمزد و فص"
هزار  ۴٠٠ميليون و  ٣نزدیک به «: است که این در حالی. گزارشات دولتی نشانی نيست

هر سال فقط در استان . کار هستند ميليون هکتار در حال ١٨/۵کارگر کشاورزی در 
، به خاطر ایمنی و نبود آموزش های کارگر کشاورزی به خاطر نداشتن لباس ۵٠٠گلستان 

نفر سرطان  ٣۵٠علت مرگ . دهند می استفاده از مواد دفع آفات نباتی جان خود را از دست
زنان کارگر، ." (گزارش شده است نفر سرطان حلق و حنجره و سرطان خون ١۵٠معده و 

  )pesticides newsنقل از . محمد صفوی - قربانيان خاموش
یا یعنی کمونيسم و چه با تکيه بر تجربيات موفق چه با تکيه بر علم شرایط رهائی پرولتار....

بشریت در راه مبارزه برای از بين بردن هر گونه ستم و استثمار و از جمله در حق زنان 
کارگر، با قاطعيت باید گفت که تنها در یک جامعه سوسياليستی است که شرایط برای از 

تم طبقاتی بلکه از ستم بين رفتن استثمار به طور کلی و رهائی زنان  نه فقط از س
بنابراین مبارزه دوش به دوش زنان و مردان کارگر و . جنسيتی نيز فراهم می گردد

زحمتکش و همه زنان و مردان طبقات تحت ستم ایران با ارتجاع جمهوری اسالمی برای 
نابودی سيستم سرمایه داری وابسته در ایران، هم  تنها امکان برای رهائی از شرایط 

لمانه حاکم بر جامعه و دست یابی به یک جامعه آزاد انسانی است و هم، چنين بسيار ظا
بکوشيم با قدم های هر چه . مبارزه ای وظيفه ای است که بر دوش همه ما قرار دارد

 .... محکم تر در این راه ظفرنمون پيش برویم

  
  
  
  
  
  
  
  

 جنبش طبقه كارگر
در قبال طبقه کارگر، ما به  -١ 

مان کمونيست عنوان یک ساز
خود را جزئی از نهضت این طبقه 

و اساسا استراتژی و   می دانيم
تاکتيک مبارزه را با توجه به منافع 

  .این طبقه تنظيم می کنيم
براساس این اعتقاد که مبارزه  -٢

ضدامپریاليستی جز با هژمونی 
طبقه کارگر بر جنبش به نتيجه 
نخواهد رسيد، وظيفه تشکيالتی 

ه ای برای خود در و مبارزاتی ویژ
قبال این طبقه می شناسيم و 
این وظایف با رشد مبارزه 
مسلحانه روز به روز گسترش و 

  .دامنه بيش تری می یابد
ما ضمن تبليغ هدف های  -٣

درازمدت مبارزه ضدامپریاليستی 
و سعی در تشکل سياسی و 
نظامی پرولتاریا، به هيچ وجه 
زندگی اقتصادی و خواست های 

ما    .را نادیده نمی گيریمروزمره او 
سعی می کنيم حتی در این 
زمينه نيز مبارزات پرولتاریا را 
سازماندهی و رهبری کنيم، ما 
باید اشکال سازماندهی مناسب 

  .با این وظایف را به وجود آوریم
طرح برنامه چريكهاي فدايي خلق (

  )1361آذر ماه سال  -ايران
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 !كارگران زن زير سلطه ستم مضاعف
  اشرف دهقاني

 : زير رجوع کنيد های به آدرس به زبانهای فارسی و کردی،برای تهيه اين جزوه 
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  !فري به عسلويهس
در آنجا سه مورد به طور برجسته... 

اول اینکه: توجه من را جلب کرد
.موادمخدر مثل نقل و نبات موجود بود
مواد مخدر اساسًا در شهر از سيگار
فروشهای دوره گرد و دکه ها به

دوم اینکه. راحتی خریداری می شد
خوابگاه به شدت جو اطالعاتی و

از چند نفریبه غير . مسمومی داشت
که در هرصورت همدیگر را می
شناختند بابقيه با احتياط برخورد می
کردند و ما را هم از صحبت منع می

  .. .کردند
۶صفحه


