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 ســرنگـون بــاد رژيــم جمهــوري اســالمي ايــران

 ١۴٤اتحـاد کـار     ۲صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

جرم معلمان بازداشت شده آن است که خـواسـتـار اجـراي اليـحـه             
اليحه اي كه پيش تر بـه تصـويـب      .  مديريت خدمات كشوري شده اند

اما پاسخ جمهوري اسالمي .  مجلس جمهوري اسالمي نيز رسيده است
به آن ها نيز، هم چون فعالين سنديکـاي کـارگـران شـرکـت واحـد،             

 »اقدام عليه امنيت مـلـي    « بازداشت و زندان و تشکيل پرونده به اتهام 
فعاالن جنبش زنان نيز، طي روز هاي اخـيـر بـه خـاطـر            .  بوده است

سازمان دادن يک تظاهرات آرام در اعتراض به محاکـمـه بـازداشـت       
. شدگان تجمع روز زن در تهران، به سال ها زندان محکوم شـده انـد    

فعالين دانشجوئي هم چنان توسط نيروهاي امنيـتـي بـازداشـت مـي          
شوند و تالش مي شود که دانشگاه ها به جوالنگاه نيروهاي سرکـوب  

مبارزان متعلق به مليت هاى مختلف ايران در کردسـتـان،   .  تبديل شود
همواره تحت پيگرد قرار دارند و مـبـارزات   ...  خوزستان، آذربايجان و 

مردم اين مناطق به شدت سرکوب مي شود که اعدام هاى سياسى در 
کردستان و خوزستان، بازداشت هاى وسيع فعاالن جنبش مـلـى در       

 .آذربايجان، از آن جمله است
ما در آستانه اول ماه مه بارديگر حمايـت خـود از خـواسـت هـاي              

 :کارگران کشورمان را اعالم مي داريم و خواستار آن هستيم که
 

ـ   آزادي تشکل ها و حق ايجاد سنديکاهاي مستقل کارگري و حـق    

اين نهاد ها براي مذاکره بر سر قرارداد هاي جمعي و تعيين حداقـل  

 .به رسميت شناخته شود... دستمزها و 

ـ   حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح تورم و  گراني تعييـن  

 .شده و به اجرا گذاشته شود
سازمان بين المللي کار توسط دولـت   ٩٨و  ٨٧ـ   کنوانسيون هاي 

و کارفرمايان محترم شمرده شود و قوانين و مقررات کار بـرپـايـه    

استانداردهاي بين المللي حقوق کار، کنوانسيونهاي سازمان بـيـن   

المللي کار، منشور جهاني حقوق بشر ومنشـورجـهـانـي حـقـوق         

 .سنديکائي تدوين گردد
ـ   قراردادهاي موقت در مشاغلي کـه خصـلـت دائـم دارنـد و                

 .قراردادهاي سفيد امضاء غير قانوني اعالم گردد

ـ   براي کارگران بيکار فرصت هاي شغلي و امکان اشتغال ايـجـاد     

 .شود و بيکاران از تامين اجتماعي مناسب برخوردار گردند
ـ   به تبعيض جنسي در محيط هاي کار پايان داده شود و کودکـان  

 .کار با حمايت همه جانبه به آغوش خانواده باز گردانده شوند
ـ   فعالالن جنبش کارگري و ديگر جنبش هاي اجتماعي از زنـدان      

آزاد شده و پيگرد عليه آن ها با اتهامات واهي از طرف ارگان هـاي    

 .امنيتي متوقف گردد
 

ما خواستار آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي زندانيان سياسي و   
آزادي فعاليت همه احزاب و سازمان هاي سياسـي و صـنـفـي، بـه            
رسميت شناختن حقوق دمکراتيک مليت هاي ساکن کشـور و بـرابـر        
حقوقي همه آحاد مردم ايران فارغ از مذهب، جنسيت و مليت يا قوميت 

 .آنان  هستيم
 

بار ديگر جشن اول ماه مه را به کارگران ميهنمان تبريک گفـتـه و از       
تالش آن ها براي برگزاري هر چه با شکوه تر روز جهـانـي کـارگـر       

 .پشتيباني مي کنيم
 

 حزب دمکرات کردستان ايران

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

 )اکثريت(سازمان فدائيان خلق ايران 

 کومه له ـ سازمان انقالبى زحمتکشان کردستان ايران
 

 ۱۳۸۶ارديبهشت  ۱۱ـ      ۲۰۰۷اول ماه مه 

 روز جهاني كارگر) ارديبهشت 11(اطالعيه مشترك به مناسبت اول ماه مه 
 

 از مبارزات کارگران
 بـراي سـاختن جهـاني بهتـر

 حمايت مي کنيم
 

اول ماه مه روز جهاني کارگر را به کارگران ميهنمان و کارگران و                 
مزد بگيران سراسر جهان تبريک مي گوئيم و همبستگي عميق خود را            
با مبارزات کارگران براي ساختن دنيائي بهتر و مبتني بر عدالت                  
اجتماعي و ارزش هاي انساني، جهاني عاري از تبعيض، ستم و                   

 .استثمار اعالم مي کنيم
کارگران کشورما امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه مي روند             

سياست .  که کشور ما روزهاي دشواري را پشت سر مي گذارد                
خارجي جمهوري اسالمي و کشمکش بر سر برنامه اتمي آن، کشور             
. ما را به طرز بي سابقه اي در سطح بين المللي منزوي ساخته است                

تحريم اقتصادي و خطر حمله نظامي بر آن سايه افکنده است و بيش               
از همه رد پاي خود را در گراني سرسام آور مايحتاج اوليه مردم و                 

بيکاري، تورم و   .  قبل از همه کارگران کشور ما بر جاي گذاشته است          
گراني ابعاد بي سابقه اي يافته است و در سايه سياست هاي                      
اقتصادي دولت جمهوري اسالمي و آغاز تحريم هاي بين المللي ناشي           
از کشمکش بر سر برنامه اتمي حکومت، بيش از هميشه بر هست و                

 .نيست مردم چنگ انداخته است
کارگران ايران امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه مي روند که              
از حق تشکل و حق دفاع از تامين حداقل زندگي در برابر کار خود                   

تالش براي احياي فعاليت هاي سنديکائي هم چنان با          .  محروم هستند 
ميليون ها تن از کارگران      .  بازداشت و سرکوب و اخراج مواجه است       

حداقل دستمزد اعالم شده از سوي دولت       .  در زير خط فقر قرار دارند     
به مراتب از رقم رسمي اعالم شده براي خط فقر              )  هزار تومان   ۱۸۵(
و حداقل هاي الزم براي تامين نيازهاي اوليه يک           )  هزار تومان   ۴۰۰(

فاجعه اين جاست که همين حداقل نيز،       .  خانواده کارگري پائين تر است    
عالوه بر اين، کم    .  مورد اعتراض کارفرمايان و صاحبان سرمايه است      

نيستند کارگراني که ماه ها و گاه سال ها دستمزد دريافت نکرده اند و              
روزي نيست که خبري از مبارزات کارگران براي دريافت                       
دستمزدهاي عقب افتاده شان در سراسر ايران، در مطبوعات و رسانه           

 .هاي جمعي کشور نباشد
کارگران کشورما امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه مي روند             
که در عين حال، تجارب جديدي را در مقابله با سياست هاي سرکوب              

تالش کارگران شرکت واحد براي        .  حکومت پشت سر گذاشته اند       
احياي سنديکاي مستقل خود و پافشاري بر خواست خود در به                  
رسميت شناختن آن از سوي دولت و کارفرمايان عليرغم بازداشت ها           
و اخراج ها با پشتيباني گسترده نهاد هاي کارگري بين المللي و نيز                
فعالين جنبش هاي اجتماعي در داخل کشور قرار گرفته و سرمشقي              

 .براي مبارزات مدني شده است
کارگران ايران امسال در شرايطي به استقبال اول ماه مه مي روند که              
بازداشت و يا محاکمه فعاالن جنبش هاي اجتماعي در صدر اخبار                

هم اکنون محمود صالحي فعال جنبش کارگري به دليل           .  کشور است 
شرکت در مراسم اول ماه مه دو سال پيش در شهر سقز دوباره                   

فعاالن کانون هاي   .  بازداشت شده است و در زندان به سر مي برد            
 .صنفي معلمان هم چنان در بازداشت به سر مي برند



 ۳صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 :سالم دمکرات

  مراسم اول ماه مه در تهران
 

ياران خود را به     .  اس.  ام.  شب گذشته کارگران سازمانده به وسيله اس         
صبح راهپيمايي    ٨گردهمآيي در خيابان وصال دعوت کردند تا در ساعت             

 .آغاز کنند) شيرودي(خود را به سمت ورزشگاه امجديه 
در ساعت تعيين شده عده زيادي از کارگران نيز در خانه کارگر اجتماع کرده       

 .و با دادن شعار و هو کردِن سخنرانان مراسم حکومتي را به هم ريختند
همچنين از طرف ديگر، در ساعت تعيين شده، هزاران کارگر از تشکالت                  

همراه با تراکم جمعيت، حدود      .  مستقل کارگري در محل قرار حاضر گشتند       
در طول راه کارگران      .  ساعت هشت و سي دقيقه راهپيمايي آغاز گشت            

تشکيالت "،  "قرار داد موقت ملغي بايد گردد      "  شعارهاي از قبل تعيين شده     

وزير بي کفايت استعفا،    "،  "کارگران اتحاد، اتحاد  "،  "مستقل حق مسلم ماست   

تومن، خط ذلت     ۵۰۰خط فقر   "،  "کارگر مي ميرد، ذلت نمي پذيرد     "،  "استعفا

فرياد زده و با ترتيب     "  فلسطين را رها کن فکري به حال ما کن        "،  "تومن  ۱۳۵

. خاصي که خبر از سازماندهي قوي اين تظاهرات مي داد حرکت مي کردند               
تعداد ديگري نيز که توانايي راهپيمايي نداشتند با اتوبوس به سمت شهيد                 

تعداد زيادي از دانشجويان و عده اي از معلمان نيز در                  .شيرودي رفتند 
ايشان، همچنين، در طول راه با تشويق مردم           .  صفوف آنها حضور دارند    

 .روبرو گشته و تعداد زيادي از رهگذران وارد صفوف آنها گشتند
هنوز تعداد  .  صبح آغاز گشت     ۹مراسم در ورزشگاه امجديه در ساعت           

خانه "زيادي از راهپيمايان به فضاي باز ورزشگاه نرسيده بودند که اعضاء             
حکومتي با تجربه اي که يکساعت قبل از آن اندوخته بودند، برنامه را             "  کارگر

آغاز کزدند و سعي داشتند تا جمعيت زياد نشده است، آن را به پايان                       
سخنراني اول را آقاي محجوب آغاز کرد که با اعتراض فراوان                      .برند

سپس  .کارگران حاضر روبرو گشته و نتوانست سخنان خود را به پايان برد           
معرفي کردند  "  ايران خودرو "فردي که او را به عنوان نماينده کارگران               

در طول اين سخنراني نيز کارگران حاضر دست از فرياد            .صحبت هايي کرد  
باالخره برگزارکنندگان حکومتي برنامه را پايان       .  شعارهاي خود بر نداشتند   

يافته اعالم کردند، در صورتيکه هنوز بدنه اصلي کارگران به محل نرسيده               
 .بود

با اعالم پايان مراسم، هزاران نفر از نيروهاي انتظامي و پليس ضد شورش               
اما .  دست به کار شده و سعي در متفرق کردن کارگران حاضر نمودند                  

بسياري از اين کارگران به سمت ميدان هفت تير حرکت کرده و کوشش                   
اما به علت برخوردهاي وحشيانه      .  کردند تا راهپيمايي اي را سازمان دهند        

 .صبح پراکنده گشتند ۱۱نيروهاي سرکوبگر، باالخره نزديک ساعت 
برنامه ها و مراسم بزرگداشت روز جهاني کارگر براي امروز پايان نيافته               
است و اميد مي رود که جشن هاي سازمان داده شده در محل هاي                         
سرپوشيده، عليرغم مخالفت هاي غير رسمي دستگاه هاي امنيتي با موفقيت             

که در اين صورت خبرهاي تکميلي را در ساعات          .  هر چه تمامتر اجرا گردند    
 .آينده ارسال خواهيم نمود

 :تظاهرات تهران به درگيري با نيروهاي سرکوبگر کشيده شد

در حالي كه نمايندگان خانه کارگر حکومتي کارگران را از شعار دادن عليه                
سران حکومت و ادامه راهپيمايي باز مي داشتند، حرکت خودجوش کارگران            

" استعفا,  وزير بي لياقت استعفا   "تير با شعارهايي همچون       ۷به سوي ميدان    

تبديل به نمايشي     "مرگ بر ظالمين  "  و"  عمل كن ,  مجلس؛ شعار نده  ,      دولت"  و

ماموران سرکوب حکومتي که از قبل به صورت آماده باش            .  سياسي گشت 
بوده و ميني بوس هاي آنها در کوچه هاي اطراف ميدان هفت تير، دور از                   

در اين  .  چشم مردم نگاهداري مي شد، با خشونت تمام وارد عمل گشتند               

مرگ بر  "  و  "  نيروي انتظامي خجالت، خجالت   "هنگام کارگران با شعارهاي     

 .به تهاجم نيروهاي سرکوبگر پاسخ داده و درگير گشتند" دار  حامي سرمايه

بدنه ي اصلي تظاهرات کارگري همچنان در حال حرکت به طرف ميدان هفت              
تير تا    ۷تير است به طوري كه مسير شمال به جنوب خيابان مفتح حد فاصل              

. خيابان طالقاني به طور کامل مسدود و حركت خودروها متوقف شده است             
صبح مراسم را خاتمه يافته        ۱۱در ساعت   "  خانه کارگر "با اين که مسئوالن      

اعالم کرده اند، راهپيمايي کارگران همچنان ادامه داشته و با در نظر گرفتن               
 .روحيه جمعي ايشان،  زمان پاياني براي آن نمي توان تخمين زد

هم اکنون نيروهاي يگان ويژه رژيم به صحنه آمده و به همراه نيروي هاي                
امنيتي ـ اطالعاتي لباس شخصي، به کارگران و ديگر افراد شرکت کننده در               

در ميان بازداشت   .  تظاهرات حمله کرده و دهها نفر را بازداشت کرده اند             
همچنين نيروهاي   .  شدگان چند زن و جوان نيز به چشم مي خوردند                 

سرشناس لباس شخصي در ميان جمعيت در ميدان هفت تير و خيابان مفتح              
 . حضور پيدا کرده و اقدام به شناسايي مي کنند

 گزارش هايي از مراسم اول ماه مه در تهران
 و درگيري نيروهاي سرکوبگر با کارگران

 :وبالگ کارگر
 :مراسم سنديکا با دخالت نيرو هاي امنيتي مواجه شد

بنا بر قرار قبلي، بنا بود كه اعضاي هيئت مديره سنديكاهاي كارگري و                    
سنديكاي كارگران شركت واحد مراسمي را به مناسبت اول ماه مه در سالني             

اما .  در مركز شهر تهران با حضور مردم و ديگر فعالين كارگري برگزار كنند            
تا   ٨۰اين مراسم باتهديد نيرو هاي امنيتي برگزار نشد و در سالن بر روي                 

 .نفر از فعالين كارگري حاضر در مراسم بسته شد ۱۰۰
با اين وجود اعضاي سنديكا و فعالين كارگري در برابر مكان از قبل تعيين                 

در ادامه، حلقه هاي چند نفره تشكيل شد و فعالين پيرامون           .  شده تجمع كردند  
مسائل روز كارگري به خصوص تجمع صبح كارگران در ورزشگاه                    

در اين ميان اعضاي سنديكا و       .  شيرودي با يكديگر به تبادل نظر پرداختند        
ديگر تشكل هاي كارگري به پخش اعالميه ها و اخبار كارگري بين مردم                  

حضور كارگران در اين مكان موجب كنجكاوي مردم شده بود و             .  پرداختند
آن ها راجع به مسائل مختلف كارگري سوال هاي خود را مطرح مي كردند و               

 .حتي در جمع هاي چند نفره شركت مي كردند
قابل توجه است   .  سرانجان اين تجمع بعد از گذشت دو ساعت به پايان رسيد           

 4صفحه        . كه از سوي پليس هيچ گونه برخوردي صورت نگرفت

 آزادي  ـ  دمـوكراسـي  ـ  عـدالت اجتمـاعي  ـ  سـوسيـاليسم



 ١۴٤اتحـاد کـار     ۴صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

 :١۳٨۵آذر  ١٦وب الگ 
 گزارش تجمع كارگران در روز جهاني كارگر

 

برگزاري مراسم اول ماه مي روز جهاني کارگر با حضور چندين هزار نفر از            
. ورزشگاه شيرودي برگزار شد       فعالين بخش هاي مختلف کارگري در            

صبح با سخنرانان رسمي دولتي آغاز         ۳۰:٨برگزاري اين مراسم از ساعت       
قابل ذکر است   .  اعتراض شديد جمع زيادي از کارگران همراه بود          شد که با    

. و زنان نيز بوديم     که در اين مراسم شاهد حضور فعالين دانشجويي، معلمان          
در محوطه داخلي ورزشگاه برگزار شد و پس           ۳۰:١۰اين تجمع کارگري تا       

جمعيت .  اطراف از جمله خيابان مفتح کشيده شد         از آن به داخل خيابانهاي       
درحين سر دادن شعارهايي    ،  سه الي چهار هزار نفري تجمع کننده در خيابان        

تشکل حق مسلم ماست،       مرگ بر حامي سرمايه دار، اعتصاب،         :  از قبيل 

اعتصاب، سنديکا حق مسلم ماست، کارگر ، کارگر اتحاد اتحاد، کارگر،                

اتحاد، معلم به تجمع کارگر خوش آمدي، محمود             معلم، دانشجو، اتحاد     

اصول   صالحي آزاد بايد گردد، کارگر زنداني آزاد بايد گردد، قرداد موقت،             

برده داريست، قرداد موقت ملغي بايد گردد، وزير بي لياقت، استعفا                 

حرکت   به سمت ميدان هفت تير          . استعفا، اي مردم باغيرت، حمايت حمايت     

پالکاردهايي نيز در حمايت از کارگران باال رفته بود که مي توان به                  .  کرد

کارگر دانشجو، معلم، پرستار،    ،  کارگران جهان متحد شويد     پالکارد بزرگ،   

  .  ، اشاره کرداتحاد اتحاد

در سه ساعت و نيم برگزاري اين تجمع بزرگ که بسياري از مردم نيز در                  
درگيري تجمع کنندگان با نيروهاي       خيابان به همراهي با آن پرداختند، شاهد        

امنيتي و لباس شخصي که قصد پراکندن تجمع کنندگان و دستگيري عده اي              
هنوز از تعداد بازداشت کنندگان اين مراسم اطالعي در            .  داشتند، بوديم   را  

نفر از    ١۰شهادت حاضرين در اين تجمع، دست کم          دست نيست ولي بر طبق      
تهران   که سه نفر از آنها دانشجويان دانشگاه        (شرکت کنندگان در اين مراسم      

بازداشت شده اند که احتماال آنها را به کالنتري ميدان نيلوفر انتقال              )  هستند
خيابان هاي منتهي به ورزشگاه، پليسي        در حال حاضر هنوز اطراف      .  داده اند 
ناديده نماند تعدادي از نيروهاي پليس با اقدامات خشونت آميز خود .مي باشد

موجبات اذيت و آزار تظاهر کنندگان را ايجاد کرده بودند که با برخوردهاي                
 . شدند قهر آلود تجمع کنندگان راهي بيمارستان 

 :وبالگ کارگر

 مراسم روز جهاني كارگر در ورزشگاه شيرودي
امروز بنا به اعالم قبلي، جمعي از کارگران در برابر خانه ي کارگر تهران                  
واقع در خيابان مفتح حضور پيدا کردند تا به سمت ورزشگاه شيرودي                  
حرکت کرده وبه جمع کارگران از شهرستان به تهران آمده ي حاضر در                  

با اتوبوس و     ۸:۴۵کارگران سرانجام در حدود ساعت      .  ورزشگاه به پيوندند  
 .همينطور پياده حرکت خود را آغاز کردند 

کارگران در فضاي باز ورودي ورزشگاه شيرودي جمع شدند و اعضاي               
خانه ي کارگر با در اختيار گرفتن تريبون به بيان سخنان سازشکارانه ي                 
خود پرداختند، حرف هايي که دست کمي از عجز و البه از حکومت سرمايه                

 .براي کمي افزايش حقوق نداشت
با حضور اعضاي سنديکاي      ۹:۱۵اما بايد گفت که مراسم در واقع از ساعت           

کارگران شرکت واحد و اعضاي شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري            
اعضاي سنديکا با در دست داشتن پالکاردها و پارچه نويس ها و             .  آغاز شد 

سنديکاي "،  "  سنديکاي مستقل حق مسلم ماست      "سر دادن شعار هاي        

وارد "  تشکل و اعتصاب حق مسلم ماست        "،  "  مستقل احيا بايد گردد     

ورزشگاه شدند و خيل عظيمي از کارگران حاضر در مراسم به صفوف                  
سپس جمعيت به سمت تريبون حرکت       .  سنديکا و شوراي همکاري پيوستند     

اسانلو سخنران،  "و  "  سنديکا سخنران، سنديکا سخنران    "کرد و با شعار      

خواستار حضور نمايندگان واقعي طبقه کارگر در پشت             "اسانلو سخنران 

سپس .  ولي سخنران مراسم توجهي به خواسته کارگران نکرد       .  تريبون شدند 
يکي از کارگران ايران خودرو پشت تريبون قرار گرفت و سخناني درباره                
مستضعف نبودن کارگر و اين که کارگر با عرق جبين خود امرار معاش مي               

 .کند ايراد کرد که سخنان وي مورد استقبال اکثر حاضرين قرار گرفت
به محض باال رفتن     .  سخنران بعدي محجوب، دبير کل خانه ي کارگر بود           

ي فضا را پر کرد و محجوب کار ديگري جز تحويل              "  هو"محجوب صداي   
کارگران در حين سخنراني وي     .  خنده هاي بالهت بار نمي توانست انجام دهد       

در يک حرکت نمادين به وي پشت کردند و بار ديگر خواستار حضور نماينده 

کارگر "در اين ميان فرياد هاي      .  واقعي طبقه کارگر براي ايراد سخنراني شدند      

مانع از رسيدن     "محمود صالحي آزاد بايد گردد    "و    "زنداني آزاد بايد گردد   

 .کارگر شد" ضد"سخنراني دبير کل خانه 
شعار هاي کارگران شرکت واحد، شوراي همکاري و دانشجويان حاضر در            
مراسم موجب گرديد که توده کارگران حاضر در مراسم به طور خود جوش             

حتي بلند گو هاي دستي بعضي از اعضاي خانه         .  اين شعار ها را فرياد بزنند     
کارگر شهرستان ها شعار هاي راديکال را تکرار مي کردند و در ادمه مراسم     

 .اين توده کارگران بودند که کنترل مراسم را در اختيار خود گرفتند

" کارگر، دانشجو، اتحاد اتحاد   "با شعارهاي     ۱۰:۳۰کارگران در حدود ساعت     

و همين طور تکرار شعار هاي قبلي از                "کارگر، معلم، اتحاد اتحاد     "  و

حضور .  ورزشگاه خارج شدند و به سمت ميدان هفت تير راهپيمايي کردند             
جمعيت کارگران در حدي    .  پليس در خيابان به طرز کم سابقه اي زياد بود           

بود که به طور کامل خيابان مفتح مسدود شده بود و سرنشينان ماشين ها و          
اتوبوس هايي که به سختي از خيابان رد مي شدند با کنجکاوي جمعيت را                  

در باالي پل عابر    .  نگاه مي کردند و با موبايل خود عکس و فيلم مي گرفتند             
پياده ي نزديک ورزشگاه تعداد زيادي از مردم جمع شده بودند و تظاهرات               

بر روي همين پل پارچه نوشته ي بزرگي که بر           .  کارگران را نگاه مي کردند    

به   "کارگرزنداني، محمود صالحي آزاد بايد گردد     "روي آن نوشته شده بود      

 .چشم مي خورد
کارگران در صفوف فشرده خود به سمت هفت تير حرکت مي کردند و شعار          

پليس در چند نوبت اقدام به بازداشت کارگران کرد که با واکنش              .  مي دادند 
البته شاهدان عيني   .  قاطع کارگران مواجه شد و نتوانست کاري انجام دهد           

خبر از بازداشت چند نفر از کارگران ـ که زنان هم در ميان آنان بوده اندـ                   
با هر چه نزديک تر شدن جمعيت به سمت ميدان، برخورد پليس نيز . مي دهند

به اين صورت که تعداد زيادي سرباز به يک باره با باتوم              .  شدت مي گرفت  
با .  به سمت صف تظاهرات حمله مي کردند و در صف فاصله مي انداختند               

با حضور جمعيت   .  اين وجود کارگران فرياد زنان به ميدان هفت تير رسيدند          
در ميدان، پليس در هاي مترو را بست تا راحت تر بتواند جمعيت را سرکوب                

سرانجام مدتي بعد از حضور در ميدان و سر دادن شعار هاي پراکنده،              .  کند
 .کم کم جمعيت پراکنده شدند

بنا به خبر هاي رسيده، نيرو هاي انتظامي و امنيتي در ايستگاه مترو هفت تير 
قصد بازداشت منصور اسالو را داشتند اما اين مسئله با مقاومت وي و                    
همراهانش مواجه شد و اين نيرو ها به دليل نداشتن حکم رسمي نتوانستند                

 .اسانلو را بازداشت کنند
اين تظاهرات نمونه بسيار موفقي در اتحاد ميان فعالين کارگري با گرايشات             

  .مختلف و پيوند خوردن آن ها با بدنه کارگري بود



 ۵صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 :١۳٨۵آذر  ١٦وب الگ 
 خروش كارگران معترض در روز جهاني كارگر

 

خانه ي کارگر که به خيال خود قصد برگزاي يک مراسم سخنراني آرام را                 
صفوف به هم پيوسته ي کارگران و دانشجويان مواجه شد            داشت با خروش    

تمامي کارگران    و برنامه خيمه شب بازي اش را وقتي از دست رفته ديد که                
فرياد زنان پشت به سخنرانان از ورزشگاه شيرودي خارج شده و وارد                  

از اين اقدام معترضانه در حالي که شعار           کارگران پس   .  خيابان مفتح شدند  
تعدادي از شعار هاي      .  مي دادند به سمت ميدان هفت تير به راه افتادند              

تشکل اعتصاب حق   “،  ”  کارگر دانشجو اتحاد اتحاد   “:    بدين قار بود    کارگران  
، ”مرگ بر حامي سرمايه دار      “،  ”  کارگر معلم اتحاد اتحاد    “،  ”  مسلم ماست 

رزمنده ي ديروزي شرمنده ي       ”  ،  ”مجلس قانون گذار سربه سر ما نذار         ”  
  ،”محمود صالحي آزاد بايد گردد    “،  ”  کارگر زنداني آزاد بايد گردد    “،  ”امروزي

وزير بي  ”  ،  ”مرگ بر دولت سرمايه دار      “،  ”  قراردادموقت ملغي بايد گردد    “
 .”مرگ بر جهرمي“، ” لياقت استعفا استعفا

پس از حضور چند هزار نفري کارگران در خيابان مفتح، خيابان کامال بسته              
فرماندهي سرهنگ همتي معروف       البته با اين حال نيروي انتظامي به          .  شد  

به ماشين ها فرمان حرکت مي      )  فرمانده سرکوب تمام حرکت هاي اعتراضي     (
نيروي انتظامي  .  بدين وسيله سعي در پراکنده کردن جمعيت داشت            داد و   

دستگيري هاي پراکنده اي      براي ارعاب جمعيت چند بار سعي کرد دست به            
بزند ولي در نهايت ناباوري با برخورد شديد و خشمگينانه کارگران رو به                

ضربات   رو شد و در اين بين چند سرهنگ ازجمله همين سرهنگ همتي از                 
در .  مشت و لگد کارگران بي نصيب نمانده و به داخل جوي آب پرت شدند                

خشونت آميزنيروي انتظامي رو به رو         لحظاتي که کارگران با برخورد هاي        

نيروي انتظامي خجالت   "   :   مي شدند شعارهايي از اين دست سر داده مي شد         

نيروي "،  "  حکومت زور نمي خوايم پليس مزدور نمي خوايم         "    ،"  خجالت

الزم به ذکر است که اولين برخورد خشونت            "انتظامي نوبت ما هم ميشه     

آميز کارگران با نيرو هاي حکومتي هنگامي بود که يکي از نيروهاي لباس                 

  .  را پايين بکشد" کارگران جهان متحد شويد"شخصي سعي کرد پالکارد 

در ادامه ي حرکت کارگران به سمت ميدان هفت تير، نيروهاي پليس که                    
بار با تعدادي بيشتر و مسلح        برخوردهاي قاطع کارگران را ديده بودند، اين         

به سپر و باتوم و تعدادي نيز سوار برموتورهاي کراس قرمز رنگ به خيابان 
سعي کردند سر هر کوچه و خيابان فرعي جمعيت را به بيراهه هل               ريختند و   

بود جمعيت پس از زد و  دهند که در اين کار ناموفق ماندند و به هر ترتيب که 
خورد بسيار خود را به ميدان هفت تير رساند و در آنجا نيز فرياد هاي                     

و بدين ترتيب مراسم حکومتي خانه کارگر به               اعتراض ادامه پيدا کرد        
مراسمي ضد حکومتي و بر عليه نظام سرمايه داري تبديل شد که در آن نه                 

تنها کارگران به دلقک هاي خانه کارگر اجازه سخنراني ندادند بلکه انها را به                 
و خود پرچم دار اعتراض خود         حاشيه رانده و مراسم شان را بر هم زدند            

 .  شدند

هاي پراكنده از محل خانه كارگر به سوي استاديوم   صورت دسته كارگران به 
اين كارگران در طول مسيري كه حركت         .  شهيد شيرودي راهپيمايي كردند    

آنان پيوسته و      كردند، با اقبال عمومي مواجه شده و آحاد مردم نيز به                  
هزار كارگر خود را به       ۴در ادامه و در حالي كه بيش از             .شان كردند     همراهي

حالي كه    بودند، با فريادي يك صدا و در               استاديوم شهيد شيرودي رسانده   
سيد محمد جهرمي، وزيركار را عامل اصلي مشكالت خود مي دانستند،                  

 .شدند خواستار استعفاي هر چه سريعتر وي 
هزاران كارگر از نقاط مختلف كشور خود را براي حضور در مراسم                     

. شيرودي رسانده بودند     راهپيمايي روز جهاني كارگر به ورزشگاه شهيد           
استقبال كارگران از اين مراسم به حدي بود كه با وجود حضور بيش از                     

چهار هزار كارگر در داخل ورزشگاه، تعداد بي شماري از خودروهاي حامل            
 .كارگران براي حضور در استاديوم در طول مسير قرار داشت

در حالي كه نمايندگان ارشد كارگري حاضر در مراسم روز جهاني كارگر، از 
وزراي دولت شعار ندهند و تنها         خواستند كه عليه مسووالن و           كارگران مي 

كارگر به صورت خودجوش به       ٦۰۰شان را بخواهند، حدود         مطالبات صنفي 

وزير بي ليافت    "  تير حركت كرده و شعارهايي همچون          ٧ميدان    سوي  

" مرگ بر ظالمين  "و    "  عمل كن ,  مجلس؛ شعار نده  ,      دولت"  و"  استعفا,  استعفا  

را سر مي " دار  مرگ بر حامي سرمايه"اي از كارگران كه شعار   عده. سر دادند

درگيري نيروي انتظامي با     .  دادند، با ماموران نيروي انتظامي درگير شدند        

نيروي انتظامي،  "واكنش شديد كارگران رو به رو شد و كارگران با شعار              

نسبت به اين عملكرد نيروي انتظامي عكس العمل نشان               "  خجالت، خجالت 

با وجود تالش هاي ماموران نيروي انتظامي، كارگران در دسته هاي             .  دادند
حركت بودند و با        نفره به سوي ميدان هفت تير در حال                 ۲۰۰و  ١۰۰

كارگر، كارگر،  "   ,  "حكومت عدل علي، اين همه بي عدالتي      "شعارهايي همچون   

  .به راهپيمايي خود ادامه دادند" كارگر، دانشجو، اتحاد، اتحاد"و  "اتحاد، اتحاد

اي جو      حركت خودجوش كارگران و شعارهايي كه سر مي دهند، به گونه              
از آحاد مردم تحت تاثير        بود كه بسياري         موجود را تحت تاثير قرار داده       

 .كردند شرايط موجود قرار گرفته و كارگران را در اين راهپيمايي همراهي 
كارگران شركت دامداران بروجرد در اعتراض به قراردادهاي موقت كار در            

 ١٨۰با حقوق   :  اين كارگران گفتند  .  راهپيمايي روز جهاني كارگر شركت كردند
گراني و مشكالت معيشتي ناشي     ,  مسووالن تورم   هزار توماني چه كنيم، گويا      

تصويب   از كمبود نقدينگي را درك نمي كنند كه حقوق را به اين اندازه ناچيز                
توانند سفره      مسووالن با دريافت حقوقهاي ميليوني، هيچگاه نمي            .اند    كرده

 6صفحه   .   خالي كارگر را درك كنند

 )ايلنا(خبرگزاري کار ايران 

   برگزاري تظاهرات اول ماه مه درتهران
با وجود تضييقات پيش آمده فراروي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر از   

صدور مجوز، رد پيشـنـهـادات      سوي برخي دستگاه هاي ذيربط و تاخير در 
جامعه كارگري در خصوص مكان برگزاري تجمع و مراسـم گـرامـيـداشـت        

هزار تن از كارگران  ١۰ماه ـ روز جهاني كارگر ـ بيش از   يازدهم ارديبهشت 
صنـفـي خـود، از          كشور با شركت در اين مراسم ضمن برشمردن مطالبات 

مسووالن خواستند تا پيش از آنكه مشكالت كارگران به بحراني فراگير و غير 
راستاي حل مشكالت موجود به صورت جدي گام  قابل كنترل تبديل شود، در 

  .بردارند



 ١۴٤اتحـاد کـار     ٦صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

  5صفحه 

هزار تومان به عنوان حقوق بگيريم، تازه مي توانيم يك                 ۳۰۰اگر ماهي     
هزار توماني يعني يك زندگي       ١٨۰   زندگي معمولي داشته باشيم، اما دستمزد       

مان     با حقوق ناچيز مي سازيم و سختي را به خود و خانواده               .  آميز    تحقير
برد، چه      شخصيتمان را زير سوال مي      كنيم، اما با قرارداد موقت كه           تحميل مي 

قرارداد موقت به معناي به رسميت نشناختن نيروي كار به عنوان                    .كنيم
  .انسان كامل است

سال كار بازنشست شده و دو        ۳۳يك كارگر شركت وطن اصفهان كه بعد از         
هفت سال است   :  دست داده است، گفت     انگشت خود را در حوادث حين كار از         

كنم كفاف      كه بازنشسته شده ام، اما درآمدي كه بابت بازنشستگي دريافت مي   
هزار   ۲۶۰سر عائله تنها       ٧دهد، در حال حاضر با داشتن             زندگيم را نمي    
خواهم كه درد       كنم و مي      تومان دريافتي دارم و به هر مسئولي كه مراجعه مي           

اين مسئوالن نه تنها    .  مشكل است   مرا بفهمد، گويا كه فهميدن براي مسئوالن         
  .كنند  كنند، بلكه درك هم نمي  مشكالت ما را حل نمي

صادقي رييس سابق كانون عالي شوراهاي اسالمي كار كشور، با اظهار                 
تعجب از عدم صدور مجوز براي تجمع كارگران در مقابل النه جاسوسي                

استدالل آقايان اين است كه سال گذشته به ساحت فالن مقام               :      آمريكا گفت 
او روز كارگر را در تمامي جهان روز آزادي دانست . دولتي توهين شده است

صادقي .  در اين روز خواسته هاي صنفي كارگران بيان مي شود            :      و گفت 
شما كه مدعي رهبري جامعه كارگري هستيد، به          :      خطاب به وزيركار گفت    

: او افزود .  باشيد، نقطه ضعف آنها شده ايد        جاي آن كه نقطه قوت كارگران        
پيمان هاي دسته جمعي      شما كه با نيروي كار و تشكالت كارگري آزاد و با             

مخالفت مي كنيد و به دنبال تشكيل نهادهاي كارگري دستوري هستيد،                   
امروز كه بحث سهام     .  تان را افشا خواهد كرد       باالخره تاريخ چهره كريه      

درصد جمعيت كشور را       ۴٦وجودي كه كارگران       عدالت مطرح است، با       
سهام عدالت  .  درصد است   ۵دهند، اما سهمشان از اين موضوع             تشكيل مي 

 .درصد بوده است ۳۳كارگران در دولتهاي گذشته 
صادقي با اشاره به توافق تشكالت كارگري با وزيركار در خصوص اصالح             

در اين اصالحيه تشكيل شوراي اسالمي كار        :      گفت  فصل ششم قانون كار،      
شوراها و    حذف نظارت استصوابي در     ,  مستقل بدون حضور نماينده كارفرما    

انتخابات آزاد كارگري لحاظ شده بود و حتي نمايندگان بخش كارگري و                 
در اين  .  در آن حضور داشتند       كارفرمايي سازمان بين المللي كار هم            

با آمدن  .  اصالحيه نقش وزارت كار در تشكالت كارگري فقط حق ثبت بود             
دكتر جهرمي به وزارت كار، قانون كار به زباله دادن تاريخ سپرده شده است 

امروز ما شاهد تشكيل نهادهاي كارگري دستوري آن هم به اداره يك                   و  
تشكالت دستوري نمي توانند نمايندگان     .  كارمند دون پايه وزارت كار هستيم     

كارگران ندهند،    واقعي كارگر باشند، چرا كه اگر روزي مجوز راهپيمايي به             
حفظ وحدت بسيار . آنها حرفي براي گفتن ندارند و مطيع روساي خود هستند

كارگري كه ماههاست حقوق نگرفته، مي شود بگويي كه           مهم است، اما آيا به      
وي توزيع منابع را به معناي اشتغال زايي ندانست و           .  شعار وحدت سر دهد   

در   توزيع منابع تجربه اي شكست خورده است، بنا براين دولت بايد               :      گفت
 .مديريت منابع فعال باشد

كارگران قزويني حاضر در      ,  پيش از آغاز راهپيمايي روز جهاني كارگر          
از اين مجموعه، تابوتي را       ورزشگاه شهيد شيرودي همزمان با خروج خود         

هاي مشكلي پوشانده و بر روي اين             كردند كه روي آن را پارچه          حمل مي 

, جهرمي"و    "مرگ كارگر بر اثر قوانين كار       "مانند    پارچه ها شعارهايي      

 .نوشته شده بود "جهرمي اين آخرين اخطاراست

حضور پرتعداد نمايندگان رسانه هاي گروهي داخلي و خارجي از حواشي              
عالوه بر خبرنگاران روزنامه ها،          .  راهپيمايي روز جهاني كارگر بود         

از شبكه هاي     گروه هاي خبري    ,  خبرگزاري ها و صدا و سيماي كشورمان       
و تعداد       CCTV4  ,  يورو نيوز ,  الشرقيه,  الجزيره,    BBC    ,  CNN  تلويزيوني  

خارجي نيز در راهپيمايي روز جهاني كارگر حضور          ديگري از خبرگزاريهاي    
 .داشته و اين مراسم را پوشش دادند

قزوين و زنجان آمده     ,  شهريار  ,  گروهي از كارگران كه از شهرهاي كرج          
پالكاردهايي مبني بر احقاق حق خود در دست داشتند كه با شعار                  بودند،  

سازي و حضور       خصوصي  ، خواستار توقف روند      "مرگ بر حامي سرمايه   "

 .سرمايه داران در بخشهاي مختلف كارگري شدند
تعدادي از دانشجويان دانشگاه هاي تهران و شهرهاي مختلف، با حضور در               

پيمايي روز جهاني كارگر        در راه   مجموعه ورزشي شهيد شيرودي و شركت       
 .حمايت خود را از كارگران اعالم كردند

كارگران شهرهاي مختلف مرزي به ويژه مرزهاي غربي و جنوب غربي                 
راهپيمايي روز جهاني كارگر شركت كرده و خواستار تعلق گرفتن            كشور در   

اين افراد با در دست داشتن پالكارها           .تسهيالت مختلف براي كارگران شدند    
كردند كه      مي  و دست نوشته هاي مختلف، خواسته هاي خود را عنوان                 

 .بود "رزمندگان ديروز، بيچارگان امروز"مهمترين پالكارد آنها 

ماه   ١۰سال سابقه كار داشته و         ۲۲كارگر قوه پارس قزوين كه باالي          ٦٨  
و بن كارگري را دريافت       ٨۵سال    كل عيدي   ,    ٨۴نيمي از عيدي سال     ,  حقوق

نكرده اند، در اعتراض به اين همه تبعيض، در راهپيمايي روز جهاني كارگر               
، نماينده   "عباس دهكردي  "  .  در ورزشگاه شهيد شيرودي حاضر شدند          

كند،     اين شركت از يارانه دولتي استفاده نمي      :      كارگران قوه پارس قزوين، گفت    
بيمه كارگران تمام شده و هزينه هاي درمان را آزاد مي دهيم              اعتبار دفترچه   

وي درحالي كه        .و هيچ سازماني هم پاسخگوي مشكالت كارگران نيست          

, "اين همه ظلم و تبعيض، صاحب زمان به پاخيز             "پالكاردي با عنوان      

يك سال و   :      را نشان مي داد، گفت      "دروغ است   حمايت از كارگر؛ دروغ است      "

نيم است دنبال احقاق حقوقمان هستيم و به هر مسئول و مرجعي كه فكر                   
وي با اشاره   .  ايم، اما هيچ كس به فريادمان نرسيده است            كنيد مراجعه كرده    

كارگر اين شركت بازنشسته شده اما هنوز سنواتشان را                ١۲١به اينكه    
كارگر نيز براي دريافت سنواتشان همچنان  اين تعداد :   دريافت نكرده اند، گفت

وي با اشاره به اينكه     .  دانند چه كسي پاسخگوي آنان است         سرگردانند و نمي  
آب، تلفن و بسياري از امكانات زندگي اين كارگران به دليل ناتواني در              ,  برق

اگر تمام مشكالتمان را بگوييم، آن       :  قطع شده است، گفت     پرداخت هزينه ها    
چه و چرا از      شويد معناي شعار اين همه ظلم و تبعيض يعني              وقت متوجه مي  

 .صاحب زمان خواسته ايم كه بپاخيزد
اين شركت كه   :  كارگران پادز اينج قزوين، در ورزشگاه شهيد شيرودي گفتند        

كارگر قرار دادي دارد كه       ۲۳۰است،    اش قطعات اتوبوس        محصوالت توليدي 
شركت پادز اينج از   .كند  كارفرما با تاخير شش ماهه حقوقشان را پرداخت مي

نظر توليد و فروش در موقعيت بسيار مناسبي قرار دارد، اما متاسفانه                    
  .كارفرما فقط به فكر بهره كشي و تضييع حقوق كارگران است 
كه در كارخانه نساجي فخر ايران واقع در منطقه ساوجبالغ          "  فيروز مصطفي "

كارگران به سمت ميدان هفت تير مي آمد، از           كار مي كند، هنگامي كه از تجمع        
وي كه تا مدتي پس         .پا و كتف مورد حمله عوامل نيروي انتظامي قرار گرفت         

در :  از ضربه باتوم الكتريكي، در يكي از مراكز درماني بستري بود، گفت                
  .دادم  حمايت از منافع كارگران شعار مي لحظه حادثه من تنها در 

ميليون   ۲۷ما كارگران ضعيف نيستيم و اگر حداقل        :      کفت" سيدجواد موسوي"
تواند     دست هم دهيم، هيچ قدرتي نمي         بيمه شده تامين اجتماعي دست به          

جلويمان بايستد، او نبودن امنيت شغلي را مهمترين مشكل كارگران ذكر كرد            
كار دست به دست      مديران و سرپرستان در رواج قراردادهاي موقت        :  و گفت   
چرا .  جامعه كارگري مخالف پيمانكاري و مخالف روزمزدي است       .  اند    هم داده 

 .بايد آقازاده ها هميشه آقازاده و كارگران هميشه بدبخت باشند

 

عكاس اين خبرگزاري كه به منظور پوشش          ,  محمد برنو ,  به گزارش ايلنا   
جهاني كارگر در بين كارگران حضور يافته بود، به             تصويري مراسم روز     

. گرفت  وسيله ماموران نيروي انتظامي بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار             
ماموران نيروي انتظامي، دوربين عكاسي ايلنا را توقيف كرده و پس از مدتي             

هاي مراسم را توقيف        دوربين را به عكاس ايلنا باز گرداندند، اما حافظه عكس         
 .  كردند 



 ٧صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 کميسيون کارگري سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران 
 

 اندازي بيشتر رژيم جمهوري اسالمي بر مزد و حقوق كارگران چنگ
 

 »شـود  تر مي اليـسفـره کـارگران خ «
 

در روزهاي پاياني اسفندماه گذشته مصوبه شوراي عالي کـار جـمـهـوري         
اسالمي که ميزان و نحوه محاسبه حداقل دستمزد کارگران مشمول قـانـون     

هاي اجـرايـي آن از          کند، به همراه آئين نامه را تعيين مي ۱۳٨۶کار در سال 
 .اعالن گرديد »دولت امام زمان«سوي وزارت کار و امور اجتماعي 

شوراي عالي کار رژيم که با موافقت سـه   ۱۳٨۵اسفندماه  ۱۶مصوبه اجالس 
و دولت به تصويب رسيـد و     » کارگران« سرمايه داران وکارفرمايان، :  گروه

از سوي جهرمي وزير کار و امور اجتماعي رژيم اعالن شده، حداقل دستمزد 
هـزار ريـال        ۶۱روزانه    ۱۳٨۶براي کارگران مشمول قانون کار را در سال 

 .تعيين کرده است
 :بر اساس اين مصوبه

حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي تمامي کارگران  ۱۳٨۶از اول سال    -۱

شصت و (ريال  ۶۱۰۰۰مبلغ ) قرارداد دايم يا موقت(مشمول قانون کار اعم از 
 .شود تعيين مي) يک هزار ريال

درصـد     ۱۰ساير سطوح مزدي نيز به ميزان روزانه    ۱۳٨۶از اول سال    -۲

 ۱۳٨۵سال )  قانون کار ۳۶موضوع ماده ( نسبت به آخرين مزد ثابت و يا مبنا 
 ۶۱مشروط بر آن که مزد روزانه هـر کـارگـر از مـبـلـغ               .  يابد افزايش مي

 .هزارريال مندرج در بند يک کمتر نشود

داراي يکسال سابقه کار شده و يـا يـک        ۱۳٨۶به کارگراني که در سال    -۳

 ۱۲۵۰سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مـبـلـغ      
 .پرداخت خواهد شد) سنوات(ريال به عنوان پايه 

پرداخت مبلغ مربوط به پايه سنواتي کارگران مشمول طـرح هـاي     :  ۱تبصره 
بندي مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعي با در نظر گرفتن رقـم   طبقه
الذکر براي گروه يک، با توجه به دستورالعمل و جدول اعالمـي تـوسـط       فوق

 .گيرد اداره کل نظارت بر نظام جبران خدمت صورت مي
، ۱۳٨۵به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکـردشـان در سـال          :  ۲تبصره 

 .تعلق خواهد گرفت) يا تبصره يک آن حسب مورد(ميزان مقرر در اين بند 

بابت هر کارگـر   ۱۳٨۶براي تأمين کاالهاي موضوع بن کارگري در سال    -۴

هزار ريال توسط کـارفـرمـا بـايـد         ۱۰۰ماهانه مبلغ )  اعم از متأهل يا مجرد( 
) ۱۳٨۵( اختصاص يابد که نحوه پرداخت اين مبلغ مطابق روال سال گذشتـه    

 .خواهد بود
مطلب حاضر تالش دارد تا در حد امکان سياستهاي ناظر بر تعييـن حـداقـل      

اما پيـش از آن      .  را مورد بررسي قرار دهد ۱۳٨۶دستمزد کارگران در سال 
 .ذکر چند نکته خالي از اهميت نيست

مصوبه شوراي عالي کار در نحوه و تعيين ميزان حداقل دستمزد بـراي   : اول

هـزاران  « را نيز موجب گرديـد و       » خودي ها« که حتي اعتراض  ۱۳٨۶سال 
، پـرابـهـام و      ) ٨۵اسفندماه  ۲۶ايسنا، ( آنان را در پي داشت  » حرف و حديث

برخي از معترضين حتي جلسات شوراي عالي کـار  .  قابل تفسير به راي است
آقايان براي مهماني و صـرف      « را ميهماني ميوه خوري اعالم کرده و گفتند 

نه کار کارشناسي براي تعيين حداقل دسـتـمـزد       » تنقالت گردهم آمده بودند
اي    هاي اجرايي آن، بـه گـونـه          مصوبه و آئين نامه).  ٨۵اسفندماه  ۲۱ايلنا، ( 

چندپهلو و پيچيده تنظيم گرديده تا سرمايه داران و دولت با استفاده از آن تا 
سرحد امکان مبلغ کمتري را به کارگران بپردازند و در مقابل، کـارگـران بـه      

 .راحتي از چند و چون تعيين حداقل دستمزد سر در نياورند

برخالف سالهاي گذشته آن بخش از حقوق کارگران کـه بـه عـنـوان            : دوم

شامل بن کارگري، حق عائله مندي و مسکن که در هنگام  » مزاياي کارگري« 
گرديد، امسال معوق ماند و موضوع مـزايـاي    تعيين حداقل دستمزد معين مي

عليرغم آن که درباره آن .  کارگران و افزايش آن به سال جديد موکول گرديد
در اين راستا توافقي ميان اعضاي شوراي عالي کار و وزير کار و « گفته شد 

امور اجتماعي صورت گرفته، اما هنوز رقم قطعي اين افزايش مشخص نشده 
": قـول داد   " در همين ارتباط بود که وزير کـار    ).  ٨۵اسفند  ۲۵ايسنا، (   » است

بـه طـوري کـه        .  » در سال آينده اقدامي براي افزايش مزايا صـورت دهـد    « 
هـمـان   (   » هزار تومان افزايش يـابـد     ۲۰۰ميزان دريافتي کارگران حداقل به «

براي افزايش ميزان مزاياي کارگري، «جهرمي در اين باره گفته بود که ). منبع
 ).همان منبع( »بايد هماهنگي هايي را با هيات دولت انجام دهد

وزارت کار و امور اجتماعي رژيم و جهرمي وزير کار آن در جـهـت        : سوم

اجراي سياست هاي ضد کارگري رژيم براي پاک کـردن صـورت مسـالـه         
معضل کارگران قرارداد موقت، حداقل دستمزد در سال گذشته را به شـيـوه   

 ۱۵۰هزارتـومـان بـراي کـارگـران مـوقـت و                   ۱٨۰دو نرخي يعني ماهانه 
امـا بـه دلـيـل         .  هزارتومان حداقل دستمزد براي کارگران دائم تعييـن کـرد    

داران و کارفرمايان و حتي مديران دولتي و رويـدادهـا و      اعتراضات سرمايه
هـزار نـفـر از           ۲۰۰پيامدهاي اين مساله و اخراج و بيکارسازي بـيـش از       

کارگران، در نهايت به عقب نشيني وزارت کار از مصوبه شوراي عالي کـار    
هزارتومان براي کارگران قرارداد مـوقـت      ۱٨۰حداقل دستمزد .  منجر گرديد

هزارتومان تنزل يافته و در ادامه عقب نشيني وزارت    ۱۵۰ابتدا به همان مبلغ 
که حتي برخـي هـمـراهـان       .  موکول گرديد » توافق کارگر و کارفرما« کار به 

في مابين کارگر و سرمايه "  توافق" دولت و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
اما شخص وزير در طي ".  فيلم" يعني "  توافق" ناميدند و گفتند که "  کشک" دار را 

مـدام در       ۱۳٨۶يازده ماه گذشته تا مقطع تعيين حداقل دستمزد براي سال   
درصد کارگران حداقل دستمـزد   ٨۰کرد که  ها و سخنراني ها اعالم مي رسانه
اما در مقطع تشکيل اجالس شوراي عالي . کنند هزار تومان را دريافت مي ۱٨۰

براي تعيين حداقل دستمزد، در يک پشتک  ۱۳٨۵کار در روزهاي پاياني سال 
درصـد کـارگـران حـداقـل             ۷۰و واروي عجيب و فريبکارانه اعالم کرد که 

که صد البته اين رقم هم واقعـيـت   .  کنند هزارتوماني دريافت مي ۱۵۰دستمزد 
 .ندارد

 انتقال هر چه بيشتر بار بحران بر دوش مزد و حقوق بگيران

مصوبه شوراي عالي کار در موردتعيين حداقل دستمزد کارگران در سـال      
و سياستهاي ناظر بر آن به روشني انکارناپذيري بيانگـر افـزايـش و         ۱۳٨۶

گسترش چنگ اندازي اين رژيم و سرمايه داران بر مزد و حقوق کارگران و   
اين مصوبه بيانگـر  .  تعرض و تهاجم به سطح معيشت و حق حيات آنان است

کوشد هرچه بيشتر و سنگين تر بار بحران حاد و  قصدي است که آگاهانه مي
مزمن و همه جانبه ساختار اقتصادي سرمايه داري ايران و نتايج سياستهاي 
غلط اقتصادي و به غايت ضد کارگري و ضد مردمي دولت احمدي نژاد را بر 

تأکيد وزير کـار بـر ايـن          .  دوش کارگران و مزد و حقوق بگيران منتقل کند
مصـالـح   « بـر اسـاس          ۱۳٨۶مساله که حداقل دستمزد کارگران در سـال    

با توجه به مقتضيات بنگاه هاي توليدي و کارفرمايـان  « و همچنين  » کارگران
در .  نشانگر همين موضـوع اسـت     » و شرايط اقتصادي جامعه تعيين گرديده

شرايطي که بسياري از نهادهاي رسمي رژيم و از جمله مرکز پژوهش هـاي    
 ۴۰۰نـفـره،        ۵بـراي يـک خـانـوار              ٨۳مجلس ميزان خط فقر را در سال 

اند و با توجه به ميزان تورم اعالم شده  هزارتومان در شهر تهران اعالم کرده
از سوي منابع رسمي مانند بانک مرکزي ميزان خط فقر در تهـران از مـرز       

در همين حال کـارگـران بسـيـاري در           .  هزار تومان نيز خواهد گذشت ۶۰۰
. اند سال و يا بيشتر حقوق خود را دريافت نکرده ۵ماه تا  ۶سرتاسر ايران از 

عدم پرداخت حقوق کارگران ومعوق گذاشتن آن به سياست رايج سـرمـايـه      
داران و کارفرمايان تبديل شده است وهمزمان، در بسياري از شـهـرهـا و          
مناطق ايران کارگران حقوقي بسيار پائين تر از حداقل دستمزد تعييـن شـده     

 .کنند در سال گذشته و سالهاي گذشته دريافت کرده و مي
 ١٣/٥برابر    ۱۳٨۵در شرايطي که نرخ تورم از سوي بانک مرکزي براي سال            

درصد و در حالي که بر اساس اعالم مرکز پژوهشهاي مجلس، تورم در                  
داران تورم را     درصد اعالم شده است و خود سرمايه         ٢٢/٤همين سال برابر  

علي اکبر پور عيسي نماينده      ( »درصد است   ۵۰تورم بيش از     «درصد    ۵۰
اعالم ) ٨۵اسفند ماه     ۲۱کارفرمايان در هيات حل اختالف وزارت کار، ايلنا،           

 ۱۳٨۶و در حالي که مرکز پژوهش هاي مجلس نرخ تورم را در سال . کنند مي
کند و ديگر منابع رسمي جمهوري اسالمي            درصد ارزيابي مي     ٢٣/٤رقم  

درصد و تا     ۴۰درصد و حتي باالي       ۴۰ميزان تورم را در سال جاري حداقل        
کنند، به خصوص با توجه به افزايش قيمت بنزين از اول              درصد اعالم مي    ۵۰

 ۴۵برابر    ۱۳٨۵خرداد و همچنين رشد سرسام آور نقدينگي که در سال                
درصد رشد داشته است و با توجه به سياست هاي ماجراجويانه اتمي و                  

بهاي بيش از   «موضوع تحريم ايران در ارتباط با پرونده اتمي و در حاليکه              
درصد   ۵۰۰تا    ۴۰۰قلم از کاالهاي اساسي نياز خانوارهاي کارگري بين            ۵۰

، تعيين اين ميزان حداقل حقوق،        )۱۳٨۵اسفند    ۱۴ايلنا،  ( »افزايش داشته اند  
مفهومي جز انتقال هرچه بيشتر بار بحران بر گرده کارگران و مزد و حقوق               

ترين نقطه  چرا که در حال حاضر تامين اجاره مسکن در جنوبي. بگيران ندارد
ميانگين قيمت ميوه بيش    . هزارتومان است   ۱۲۰حاشيه تهران حداقل ماهيانه     

 8صفحه   . درصد در مقايسه با سال قبل افزايش داشته است ۱۵۰از 



 ١۴٤اتحـاد کـار     ٨صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

  7صفحه 
درصد   ۱۰۰درصد، گوشت و مواد گوشتي بيش از             ۱۰۰حبوبات بيش از     

مقايسه ساده ميان حداقل دستمزدهاي اعالم شده       .  افزايش قيمت داشته است   
با قيمت بسياري از کاالهاي مصرفي مانند گوشت و مواد غذايي، پوشاک و               

و افزايش سرسام   . . .  هاي پزشکي و داروئي       اجاره مسکن، خدمات و هزينه    
آور آن ها بيانگر صعود روزافزون قيمت ها و رشد افسارگسيخته نرخ تورم             

 .و فشار دم افزون و دائمي آن بر گرده کارگران و زحمتکشان است
ديدگاه و سياست ناظر بر تعيين حداقل دستمزدها، معنا و مفهومي جز دهـن    

قانون کار رژيم که حداقل دستمزد را بر اساس تورم اعـالم   ۴۱کجي به ماده 
کند، ندارد و ايـن       شده از سوي بانک مرکزي و سبد هزينه خانوار تعيين مي

اثر کردن قانون کار حتي براي آنان کـه در       خود به معناي نفي و مسخ و بي
و از سوي ديگر به معناي انتقـال  .  گيرند است دايره شمول اين قانون قرار مي

هرچه بيشتر بار بحران ساختار اقتصادي و سياستـهـاي رژيـم بـر گـرده            
 .کارگران خواهد بود

روشن است که امروز بر اساس همين آمار و ارقام اعـالم شـده از سـوي          
دار کشور، حداقل دستمزد کارگران بـارهـا    دولت به عنوان بزرگترين سرمايه

و اگر سرمايه داران و تشکل هاي آنـان و دولـت       .  پايين تر از خط فقر است
 »هزار تومان را ندارد ۱٨۳اقتصاد کشور تحمل دستمزد بيشتر از « گويند  مي
افزايش حتي يک ريال بيشتر از مصوبه شوراي عـالـي کـار بـر ضـد              « و 

مقتضيات بنگاه هاي توليدي و کارفرمايان است و يا اينکه حداقل دستمزد بـا  
تعيين شده است، عالوه بر آن که دروغ و    » مصالح کارگران« در نظر گرفتن 

دغل بازي است، بيانگر بحران اين نظام است که سـرمـايـه داران و دولـت           
نگاهي گـذرا  .  خواهند تمام بار آن را بر دوش و گرده کارگران انتقال دهند مي

به ميزان حداقل دستمزد کارگران که در چهار سال گذشته تعيين شده، ايـن    
 .کند دغل بازي و دروغ دولت و سرمايه داران را به خوبي روشن مي

شوراي عالي کار جمهوري اسالمي تصـمـيـم     ۱۳٨۲در ماه هاي پاياني سال 
اي که ظاهرا فاصله حداقل  کند به گونه » واقعي« گرفت تا حداقل دستمزدها را 

يعني حداقل دستمـزد  .  دستمزد با حداقل سطح معيشت و خط فقر ترميم شود
 ۱۳٨۳به عنوان مبناي تعيين حداقل دستمزد کارگران در سـال         ۱۳۵٨سال 

حـداقـل      ۱۳٨۳بر اين اساس شوراي عالي کار رژيم بـراي سـال    .  قرار گيرد
البته حداقل دستـمـزد قـابـل       .  هزار تومان ماهانه تعيين کرد ۲۰۷دستمزد را 

عالوه بر اين توافق شد تا با توجـه  .  هزار تومان اعالم شد ۱۰۶پرداخت مبلغ 
به خالء يک ميليون ريالي موجود ميان حداقل دستمزد و سبد هـزيـنـه يـک         

) که تعداد متوسط آن از سوي مراجع رسمي اعالم مي شود( خانوار کارگري 
و تورم اعالم شده از سوي بانک مرکزي، اين مبلغ طي چهارسال، هرسال بـا  

هزار تومان، به مبلغ نرخ تورم اعالم شده از سوي بانک مرکـزي   ۲۵افزودن 
 .ترميم گردد

زمان ترميم خالء موجود ميان دستمزد و سبد هزينه يـک   ۱۳٨۳در اسفندماه 
خواجه نوري معاون وزير کار وقـت در      .  سال افزايش پيدا کرد ۶خانوار به 

به دليل مصوبه مـجـلـس شـوراي       ) ٨۳(در سال جاري «اين باره چنين گفت 
 ۶اسالمي در مورد تثبيت قيمت ها، هماهنگي به عمل آمد که اين تفاوت طـي      

اما اين مصوبه به جز سـال    ).  ۲۶/۱۲/۱۳٨۳ايلنا، (   » سال آينده پرداخت شود
 .اول، بعداً اجرا نگرديد

طبق گزارش وزارت کار دولت نهم به مجلس شوراي اسالمي  ۱۳٨۴در پايان 
 ۱۳٨۵توجيهات و ديدگاهها راجع به مصوبه حـداقـل دسـتـمـزد          « با عنوان 

گزارش تهيه شده بر اساس معيارهاي « آمده است، بنا بر  » شوراي عالي کار
آماري و اصول علمي، متوسط حداقل سبد هزينه زندگي شامل اقالم مصرفي 

تومان و حداثل  ۲۶۱٨۱۰در کشور بالغ بر  ۱۳٨۴يک خانوار کارگري در سال 
 ٤٦/٧تومان بود که حداقل مزد مذکور تنها  ۱۲۲۵۹۲مبلغ  ۱۳٨۴مزد در سال 

بن، حق ( چنانچه ساير اقالم دريافتي کارگران .  درصد آن را تأمين کرده است
به حداقل دستمزد مزبور افزوده شوند، مجموع آن ها بـا  )  اوالد و حق مسکن

يعني حـداقـل   .  » درصد حداقل معيشت بوده است ۵۷حداقل مزد، تأمين کننده 
چنانچه حـداقـل   .  درصد کمتر از ميزان حداقل معيشت بوده است ۴۳دستمزد 

 ۱۳٨۵ثابت فرض شود، حداقل دستـمـزد بـراي سـال            ٨۴معيشت در سال 
 .»گرديد تومان تعيين مي ۲۶۱٨۱۰بايستي معادل «

ريال در روز     ۵۶۷معادل    ۱۳۵٨مقايسه حداقل دستمزد کارگران که در سال        
ريال رسيده است، نشان مي دهد که با در            ۴۰٨۶۴به    ۱۳٨۴بوده و در سال     

، ميزان واقعي حداقل دستمزد سال      ٨۴تا    ۵٨نظر گرفتن تورم بين سال هاي        
چنانچه اين ارقام را با شاخص      .  ريال تنزل پيدا کرده است      ۳۷٨به رقم     ۱۳٨۴

 بر اساس گزارش   »واقعي«ها نمايش دهيم، شاخص حداقل دستمزد 

 ۱۳٨۴در سال     ۶۷به رقم     ۵٨در سال     ۱۰۰وزارت کار دولت نهم از رقم         
بر .  که به يقين آمار واقعي بسيار از اين ارقام وحشتناکتر است          .  رسيده است 

داران و دولت هر سال بهاي نيروي کار را چند برابر کمتر                اين اساس سرمايه  
يعني هر سال سفره کارگران خالي تر و تهاجم         .  اند  از ارزش واقعي آن خريده    

تازه اين در حالي است که دولت و         .  به حق حيات آنان افزون تر شده است        
سياست هاي غلط آن باعث تشديد تورم و موجب ايجاد امواج گراني                      

تورم قيمت ها در واقع نوعي برداشت و چنگ اندازي غيرمستقيم از            .  گردد    مي
به واسطه تورم قيمت ها، هر ساله و يا هر ماهه           .  مزد و حقوق کارگران است    

به اندازه نرخ تورم از قدرت خريد مزد و حقوق بگيران کاسته و به کيسه                   
که عرضه کننده بخش زيادي     (سرمايه داران و تجار و دالالن و خود دولت           

اين سياست هاي رژيم معنايي      .  گردد  سرازير مي )  از کاالها و خدمات است     
جز انتقال حداکثر بار بحران ساختار اقتصادي به زندگي کارگران و مزد و               

 .حقوق بگيران ندارد

 ترکيب و تغييرات، مضحکه سه جانبه گرايي: شوراي عالي کار

ساختار و ترکيب شوراي عالي کار، اعضا و نحوه انـتـخـاب آنـان از بـدو            
اي بوده است که هيچگاه نمايندگان واقعـي   استقرار جمهوري اسالمي به گونه

. اند در اين شورا حضور يابند توانسته کارگران و تشکل هاي مستقل آنان نمي
قانون کار، کليه نمايندگان رسمي کارگران جمهوري اسالمي  ۱۳۶بنا بر ماده 

در سازمان جهاني کار، هيات هاي تشخيص، هيات هاي حل اختالف، شوراي 
عالي کار، شوراي عالي تأمين اجتماعي و نظاير آن، توسـط کـانـون عـالـي          
شوراهاي اسالمي کار، کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران و يا مـجـمـع    

در تمامي ادوار گذشتـه جـمـهـوري       .  نمايندگان کارگران انتخاب خواهند شد
 »کارگري« اسالمي با انتصاب عوامل و عناصر خود، آنان را به عنوان طرف 

در اوايل انقالب سياست هاي ضد کارگري رژيم و تعرض . وانمود کرده است
و تهاجم به کارگران با سرکوب و کشتار فعالين کارگري و يورش به تشکـل  

 ۶۰از سالهاي .  هاي مستقل آنان و انحالل و تالشي آن تشکل ها انجام گرفت
، خـانـه کـارگـر و           " اصالحات" ، خاتمي و " سازندگي" تا دوران رفسنجاني و 

شوراهاي اسالمي کار و تشکل هاي دست ساز رژيم در تـمـام ايـن دوران        
نقش و کارکرد خانه کارگر و   .  کردند قلمداد مي » کارگري« خود را نمايندگان 

شوراهاي اسالمي کار به عنوان تشکل هاي سياه و ضد کارگري در سالهاي 
گذشته، از يک سو تالش براي به بيراهه کشاندن و هرز بـردن مـبـارزات و        
اعتراضات کارگران و جلوگيري از برپايي تشکل هاي مستقل کارگري بوده و 
از سوي ديگر خود را تنها مدافع کارگران قلمداد کردن با استفـاده از رانـت       

اين نهادها مستقيم و غيرمستقيم مجري سياستـهـاي ضـد      .  قدرت بوده است
 .اند کارگري نظام جمهوري اسالمي بوده

برآمد و گسترش مبارزه کارگران، رسوا و منزوي شدن خـانـه کـارگـر و           
شوراهاي اسالمي کار، و همچنين گسترش مناسبات با سازمان جهاني کـار    
موجب گرديد تا عناصر تشکل هاي دست ساز وزارت کار دوران اصالحـات  
به همراه عناصر خانه کارگر و شوراهاي اسالمـي کـار، مشـتـرکـا نـقـش              

اما با روي کـار آمـدن     .  را به عهده داشته باشند » کارگري« نمايندگان طرف 
احمدي نژاد و وزارت کار جهرمي فرصت مـنـاسـب     » نظامي ـ امنيتي« دولت 

براي محدود کردن، حذف و کنار گذاشتن اين تشکل ها که امروز ديگر به کار 
آيند و جايگزين کردن آنان با تشکل هاي دسـت   فريب و تحميق کارگران نمي

از همين رو بود که در سال گذشتـه  .  ساز وزارت کار دولت نهم فراهم گرديد
 ،  »جوامع اسالمي کار«از ميان تشکل هاي  »کارگري«نمايندگان طرف 



 ٩صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 اشک تمساح سرمايه داران و تشکل هاي آنان

دار و کـارفـرمـاي کشـور در          در حالي که دولت به عنوان بزرگترين سرمايه
ها طبقه کارگر را که پراکنده وغيرمتشکل است، مورد تعرض و    تمامي عرصه

داران هم در جناح هاي مختلف با اختالفـات و     تهاجم قرار داده است، سرمايه
تمايزات و راهبردهاي متفاوت در غارت و تعرض به طبقه کارگر فـرصـت را     
مغتنم شمرده و بر دامنه و شدت اين تعرض و تهاجم هرچه بيشترافـزوده و    

، آش آنـچـنـان        ۱۳٨۶مصوبه تعيين حداقل دستمزد کارگران در   .  افزايند مي
داران و تشکل هاي آنان با دغل بازي و فـريـب،    شوري شده است که سرمايه

شـونـد بـراي کـارگـران             ريزند و برخي از آنان ناچار مـي    اشک تمساح مي
 .کنند »دلسوزي«

در وزارت کـار      )  داران   سـرمـايـه   ( علي اکبر پور عيسي نماينده کارفرمايان   
درحالـي کـه     .  سوزد ها دلم براي کارگران مي هنگام بررسي پرونده«: گويد مي

درصد را تحمل کنند، بنگاه هـاي   ۵۰آنان بايد تورم واقعي آزار دهنده بيش از 
هـزارتـومـان       ۱٨۳اقتصادي قادر به پرداخـت دسـتـمـزدهـاي بـاالتـر از                

پور عضو هيات مديره سابق کانـون   عباس وطن).  ٨۵اسفند  ۱۱ايلنا، (   » نيستند
در حالي که شکاف اقتـصـادي   « :  گويد عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايان مي

برابر است، درآمد کارگر کمتر از    ۱۷ميان دو گروه اول و آخر طبقات جامعه 
هادي غنيمي فرد ). همان منبع( »يابد نصف حداقل هزينه يک خانوار افزايش مي

 ۱٨۳مصـوبـه     « :  گويـد  هاي صنعت و معدن ايران مي رئيس هيات مديره خانه
هزارتومان حداقل دستمزد شوراي عالي کار در حالي صادر شده اسـت کـه       

هزارتومان، بـالـغ    ۱۰نفره با احتساب روزانه  ۴هزينه مواد غذايي يک خانواده 
اما اگر منصفانه هزيـنـه مـاهـيـانـه يـک            .  شود هزارتومان در ماه مي ۳۰۰بر 

توان نتيجه گرفت که دستمـزدهـاي سـال       نفره را محاسبه کنيم مي ۴خانواده 
محمد عطارديان رئيس ). ۱۳٨۵اسفند  ۱۹ايلنا، ( »اي واقعي است تا اندازه ۱۳٨۶

مصـوبـه   « :  هيات مديره کانون عالي انجمنهاي صنفي کارفرمايي ايران گـفـت    
هرچند بـراي  .  دستمزد شوراي عالي کار تعيين کننده حداقل هاي قانوني است

امـا  .  کارفرمايان برخي حرف و صنايع، اجراي همين مصوبه هم ناممکن است
تواند بيش از اين به کارگر خود پرداخت کند و رضايـت او     اگر کارفرمايي مي

هـمـان   (   » را جلب کند، راه گفتگوهاي دو جانبه و توافق دسته جمعي باز اسـت 
هـاي     محمد موسوي مسئول اتحاديه تعاوني هاي گوشتي و فـرآورده     ).  منبع

وقت آن رسيده که دولت براي تأمين هزينه زندگي به کمک « :  گويد گوشتي مي
اما در صورت افزايش حتي يک ريال بيـشـتـر از مصـوبـه          .  کارگران بشتابد

گردد که قيمت محصوالت توليدي بيشتر شـود و       شوراي عالي کار باعث مي
در نتيجه موجب تمايل بيشتر همين کارگران به خريد توليدات ارزان قـيـمـت      

 ).۱۳٨۵اسفندماه  ۲۰ايلنا، ( »شود خارجي مي
نظرات رئيس اتاق بازرگاني بيانگر گستره و عمق سياست هاي ضدکـارگـري   

علينقي خاموشي نيز که خود را از مـنـتـقـدان           .  دولت و سرمايه داران است
گويد در سال هاي گذشته حداقل دستمزد  ترکيب شوراي عالي کارمي داند، مي

را شوراي عالي کار با ترکيبي از نماينده خانه کارگر، کارفرمـايـان و دولـت        
اما امروزه حرف اول و آخر در تعيين حداقل دسـتـمـزد را        .  کردند تعيين مي
کند، قـانـون      وي که ادعاي دولتي بودن اتاق بازرگاني را رد مي.  زند دولت مي

نبايد رئيس «افزايد که  داند و مي تر از قانون کار فعلي مي کار سابق را پيشرفته
خاموشي بـا    .  » شورايي که قرار است دستمزدها را تعيين کند وزير کار باشد

: گـويـد   انتقاد از سبد هزينه خانوار به عنوان مبنايي براي تعيين دستمزدها مي
در قانون کار، براي تعيين دستمزد نيروي کار به دو مقوله تـورم و سـبـد        « 

. نفـره اسـت     ۵هزينه خانوار اشاره شده، اما اين سبد هزينه، براي يک خانوار 
کند بايد دستمزد تأمين هزينه  چرا در حالي که يک کارگر براي کارفرما کار مي

دستمزدها بايـد  « وي خواهان اين است که .  اش را دريافت کند نفري ۵خانواده 
بـراي جـبـران      « البته وي معتقد است کـه    .  » ساعتي محاسبه و پرداخت شود

و عالوه بر اين .  » مافات و ناتواني ايجاد اشتغال، از پول نفت به بيکاران بدهيد
درصد سهم حق بيمه از کارفـرمـا    ۲۰بابت تأمين اجتماعي کارگران «گويد  مي

دولـت  .  در حالي که تأمين اجتماعي از وظايف دولـت اسـت      .  شود دريافت مي
خاموشي مدعي ). ۱۳٨۵اسفند  ۱۵ايلنا، ( »هاي تأمين اجتماعي را بپردازد هزينه

تعريف روابط کار ميان کارگر و کارفرما در قالب قرارداد «است که ارائه طرح 
با تـوجـه بـه      « در مجلس چهارم از سوي وي انجام گرفت و همچنين  » موقت
نفـر اسـت،      ۵هزارکارگاه کشور، کارگاههاي کمتر از  ۴۵۰درصد از  ۹٨اينکه 

نفر از شمول قانون کار را ارائه کـرده اسـت،      ۵طرح خروج کارگاههاي زير « 
واحدهاي کشـور آرام       ۱۳٨۴که با ارائه اين طرح ها از همان سال ها تا سال 

اما طي دو سال گذشته اين آرامش کمـرنـگ شـده      .  شد و تنش ها از بين رفت

 10صفحه   .  »است

اش    بسيج و باندهاي وابسته به دولت احمدي نژاد و شرکاي نظامي ـ امنيـتـي  
انتصاب شدند تا وظايف خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کار را با مـحـدود،     
حذف وکم رنگ کردن اين تشکل ها، به تشکل هاي مورد نـظـر وزارت کـار          

به خصوص اين که، خانه کارگر و شوراهاي اسالمـي کـار در       .  سپرده شود
منازعه و   .  انتخابات رياست جمهوري گذشته کارگزار رقيب دولت فعلي بودند

کشمکشي که از بدو رياست جمهوري احمدي نژاد و وزارت جهـرمـي مـيـان       
خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کار از يک طرف با وزارت کار از طرف ديگر 
. جريان دارد، منجر به انشعاب در خانه کارگر و شوراهاي اسالمي کار گرديد

آبان ماه  ۲۵وزارت کار انتخابات کانون عالي شوراهاي اسالمي کار را که در 
در اصفهان برگزار شده نه تنها به رسميت نشناخت بلـکـه آن را        ۱۳٨۴سال 

باطل اعالم کرد و حتي به راي ديوان عدالت اداري رژيم درباره اين تشکل هـا  
 .گردن ننهاد

دست ساز خود را موازي بـا   » کارگري« عالوه بر اين وزارت کار تشکل هاي 
حتي تغييراتي که کـانـون هـاي        .  کانون عالي شوراهاي اسالمي کار برپا کرد

شوراهاي اسالمي کار استان ها در اساسنامه خود بر مبناي اساسنامه تـيـپ   
وزارت کار فراهم کردند و اين کانون ها را با تمايالت وزارت کـار مـنـطـبـق        
. ساختند، وزارت کار و امور اجتماعي جمهوري اسـالمـي را راضـي نـکـرد           

وزارت کار دولت نهم همچنان بر انحالل کانون عالي شوراهاي اسالمـي کـار     
اثر کردن تشکل هاي  از اين رو براي هرچه بيشتر محدود و بي.  اصرار ورزيد

توانست  » هيات موسس کانون عالي شوراها« اي به نام  رقيب، با انتشار بيانيه
 »مرکز همـايـش صـدا و سـيـمـا            « بهمن ماه گذشته در  ۱۲انتخاباتي را در 

را  » کانون عالي شوراها« بندي کند و نهايتاً تشکل دولتي ديگري به نام  سرهم
با اين همه تعدادي از اعضاء کانون سابق توانستند به کانون جديـد  .  راه اندازد
وزارت کار و اموراجتماعي انتخاباتي را که خود برپا کرده و خـود    .  راه يابند

در نـتـيـجـه، راي         .  اجرا کرده بود مخدوش و آراء مجدداً بازشماري گرديـد 
البدل تـغـيـيـر        بعضي افراد تغيير کرد ، برخي از انتخاب شدگان به اعضا علي

 .البدل به اعضا اصلي تبديل شدند کردند و برخي از اعضا علي
در شوراي عالي کار انتصاب شدند تـا در     » کارگري« از ميان اين جمع طرف 

سياست هاي ديکته شده وزارت  ٨۶تعييين حداقل دستمزد کارگران براي سال 
کار و امور اجتماعي و شخص وزير را اجرا و وظايف خـود را بـه انـجـام             

داران و      وزارت کار همين سياست را در قبال تشکل هاي سـرمـايـه     . رسانند
پس از تعيين حداقل دستمـزد   ۱۳٨۴در اسفندماه سال .  کارفرمايان بکار گرفت

نرخي براي کارگران از سوي وزارت کار و امور اجتماعي، اختالفات مـيـان    ۲
اتاق بازرگاني، کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي و ديگر تشکل هـاي    

از جمله، کانون عالـي انـجـمـن هـاي          .  سرمايه داران و وزارت کار باال گرفت
صنفي که رياست هيات مديره آن را محمد عطارديان بـه عـهـده داشـت از             

در تضييع  ٨۵تصميمات وزارت کار در مورد تعيين حداقل دستمزد براي سال 
، اين اختـالفـات اوج     ۱۳٨۵اما در سال . حقوق کارگران حمايت همه جانبه کرد

هـاي     آبان اين کانون و مصوبـه  ۱۰وزارت کار انتخابات مجمع .  اي گرفت تازه
در .  داري را اعالم کـرد  آن را به رسميت نشناخت و انحالل اين تشکل سرمايه

موازي با کـانـون      » کانون عالي کارفرمايان« ادامه کانون عالي ديگري به نام 
به ديوان عـدالـت     )  قديم( کانون عالي انجمنهاي صنفي .  قديم راه اندازي گرديد

ديوان عدالت اداري   .  اداري رژيم شکايت کرده و خواستار راي اين ديوان شد
. و مصوبات آن را قانوني اعالم کـرد )  قديم( آبان کانون کارفرمايان  ۱۰مجمع 

اما روابط عمومي وزارت کار اعالم کرد تا زمان صدور راي تجديد نـظـر از       
مشاور وزير کـار  .  سوي ديوان عدالت اداري، راي دادگاه بدوي اجرايي نيست

بر اساس قانون، فعاليت کانون انجمن صنفي کارفرمايان جديد ارجحيت « گفت 
در حالي که بنا بر تشخيص ديوان عدالت اداري،   ).  ٨۵ايلنا، سوم بهمن ( »دارد

هيات مديره فعلي کانون قديم نماينده قانوني سرمايه داران بخش خصـوصـي   
کانـون  « در مجامع و شوراهاي سه جانبه داخلي و خارجي است، وزارت کار 

داران دانسته و از شرکت اعضا کـانـون      را نماينده سرمايه » عالي کارفرمايان
از اين رو بود که محمد عطارديـان  .  سابق در شوراي عالي کار جلوگيري کرد

 .با شکايت وزارت کار به دادسراي عمومي انقالب احضار شد
عطارديان ضمن انتقاد از وزارت کار براي جلوگيري از شرکت نـمـايـنـدگـان      

در اجالس )  قديم( هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارفرمايي ايران 
، ضمن پذيرش مـيـزان     ٨۶شوراي عالي کار براي تعيين حداقل دستمزد سال 

وي .  حداقل دستمزد براي کارگران آن را داراي ايراد قانوني و حقوقي دانست
گفت حتي اگر حداقل دستمزد کارشناسانه معين شده باشد، داراي ايـن ايـراد     
است که همگي نمايندگان شوراي عالي کار، نمايندگان وزير کار در اين شـورا  

 .اند اند و از سوي وي انتصاب شده بوده



 ١۴٤اتحـاد کـار     ١۰صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

است، نماينده کارگران حضور داشته و به همراه نمايندگان کـارفـرمـايـان و       
بـه دلـيـل عـدم رعـايـت             .  دولت اصل سه جانبه گرايي رعايت گرديده است

استانداردهاي حقوق کارگري و مغايرت کامل قانون شوراهاي اسالمي کار با 
حق آزادي انتخاب نمايندگان واقعي کارگران و مغايرت فاحش اين قانون بـا    

قانون اساسي به هيچوجـه   ۲۶المللي کار و اصل  سازمان بين ٨۷مقاوله نامه 
 .»حقيقت نداشته و ادعاي رعايت سه جانبه گرايي کامالً خالف واقع است

 ضرورت مبارزه براي افزايش دستمزد و پرداخت بموقع آن

تعرض مستقيم به مزد و حقوق کارگران و عدم پرداخت مزد واقعي و معـوق  
هاي اصلـي تـهـاجـم بـه           گذاشتن و نپرداختن حقوق کارگران يکي از عرصه

اين امرتا کـنـون از يـک سـو بـا                .  زندگي و سطح معيشت آنان بوده است
ترفندهاي جنگ، سازندگي، اعمال سياست هاي نئوليبرالي و تعديل اقتصادي، 

از سـوي    .  صورت گرفته اسـت   . . .  بازسازي و نوسازي ساختار صنايع و 
ديگر با لغو و محدود کردن دايره شمول قانون کار، حذف اشتغال دايم و بـه  
کارگيري قراردادهاي موقت و پيمانکاري در کارهايي که خصلت دائمي دارند، 

هاي تأمين اجتماعـي، بـيـکـاري و          تحديد دامنه برخورداري کارگران از بيمه
 .بازنشستگي گسترش يافته است

مبارزه براي افزايش دستمزد در شرايطي که حداقل دستمزد چند برابر زيـر    
آور موجود  خط فقر تعيين شده و هيچ گونه تناسبي با تورم و گراني سرسام

ندارد، و عليرغم آن که افزايش مختصر و ناچيز دستـمـزدهـا و حـقـوق و            
شود و اثرات  مستمري بازنشستگان بالفاصله با امواج جديد گراني بلعيده مي

خانمان بر انداز تورم بر مزد و حقوق بگيران و اقشـار مـتـوسـط جـامـعـه            
شوند، ضـرورتـي    يابد و شکاف هاي اقتصادي عميق مي همچنان گسترش مي

اين مبارزه نه تنها براي ادامه حيات است .  بسيار پراهميت و انکارناپذير است
بلکه کارگران را آموزش مي دهد و سازماندهي، متشکل و آماده عقب رانـدن  

 .کند داران و دولت حامي آنان مي سرمايه
آن چه بدان اشاره رفت، عالوه بر آن که اهداف و سياست هاي ضد کارگري               

و وزارت کار و امور اجتماعي و سرمايه داران را به                 »دولت امام زمان  «
داران، لغو امنيت شغلي       وضوح براي تأمين امنيت سرمايه و منافع سرمايه         

کارگران و فراهم آوردن کارگر ارزان و بدون برخورداري از کمترين حقوق             
هاي تامين اجتماعي، بيکاري و بازنشستگي و انتقال هرچه بيشتر بار              و بيمه 

اما مهم تر از آن، بيانگر آن       .  دهد  بحران اين نظام بر دوش کارگران نشان مي       
تجربه .  است که اين سياست ها هيچگاه به خودي خود متوقف نخواهد شد              

افزون گسترش    اي دم   دهد که اين تعرضات به گونه       سال گذشته نشان مي     ۲٨
امروز تحقق خواست کارگران نيازمند جنبش سازمان يافته، آگاهانه         .  اند  يافته

متوقف کردن سياست هاي ضدکارگري و      .  و سراسري کارگران ايران است    
داران و دولت جمهوري اسالمي نيازمند چنين جنبشي است           تعرضات سرمايه 

که مبارزه براي افزايش دستمزد و پرداخت به موقع حقوق کارگران يکي از               
به يقين اين مهم بدون ايجاد و گسترش تشکل هاي              .  هاي آن است    عرصه

  ۱۳٨۶ارديبهشت .   مستقل کارگران دست يافتني نخواهد بود

 »شـود  مي تر اليـخسفـره کـارگران  « 
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داران نياز به تعبير و تحليل  رسد که سخنان اين نمايندگان سرمايه به نظر نمي
داران    اين سخنان و اهداف آنها از يکسو بيانگر تعرض سرمايـه .  داشته باشد

در تباني با دولت به طبقه کارگر در پرداخت هرچه کمتر ارزش نيروي کـار،    
عدم پرداخت و معوق نگاهداشتن حقوق کارگران، لغو و محدود کردن هرچـه  

هاي بيکاري، افـزايـش    بيشتر دامنه شمول قانون کار و تأمين اجتماعي و بيمه
داري    شدت استثمار، فراهم کردن و تأمين کارگر ارزان قيمت براي سرمـايـه  

هاي اجتماعي، بازنشستگي و بيمه بيـکـاري،    ايران، بدون برخورداري از بيمه
. داران است بي هيچ امنيت شغلي و خالصه، تهيه بردگاني مطيع براي سرمايه
به عبـارت  .  از سوي ديگر بيانگر عمق، شدت و حدت بحران اين ساختار است

ديگر با همه آنچه که خوان يغماي فراهم شده از سوي رژيم براي آنان چـه    
تحت سياست هاي پولي و مالي، سياست خصوصي سـازي   ۱۳٨۶در بودجه 

قانون اساسي، وچه واگذاري وام هـاي     ۴۴و اجراي اصل )  خودماني سازي( 
هاي ديگر که در اختيـار   کم بهره، اعطاي تسهيالت بالعوض و پرداخت يارانه

کند و از دامنه شدت و حـدت     گيرد، آنان را راضي نمي داران قرار مي سرمايه
 .کاهد، بحراني که رکود مزمن از عوارض بارز آن است بحران نمي

 تشکلهاي کارگري مستقل ومبارزه براي افزايش حداقل دستمزد

تشکل هاي کارگري مانند سنديکاي شرکت واحد، هيات موسسان سنديکاهاي 
هاي کارگري، نسبت بـه   کارگري، کميته هماهنگي و کميته پيگيري اتحاد کميته

ميزان و نحوه تعيين حداقل دستمزد و سياست هاي ناظر بر آن اعتـراض و    
اي در تاريخ  سنديکاي کارگران شرکت واحد طي انتشار بيانيه.  اند انتقاد کرده

ضـمـن      » ! زندگي شايسته حق مسلم مـاسـت    « با شعار  ۱۳٨۵اسفندماه  ۲۷
 :اعالم کرد ۱۳٨۶اعتراض به حداقل دستمزد سال 

قانون کار حداقل دستمزد کارگران بايد هزينه زندگـي يـک      ۴۱طبق ماده   -۱
خانوار کارگري شامل خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و ديـگـر       

 .نيازهاي ضروري يک زندگي عادي را تأمين کند
مـاهـيـانـه      ۱۳٨۴بنا بر اعالم مقامات رسمي مربوطه، خط فقر براي سال   -۲

هزارتومان اعالم شده است، بنابراين عموم کارگران و ديگر دسـتـمـزد       ۴۰۰
 .کنند بگيران در زير خط فقر زندگي مي

بنا به گفته مقامات اقتصادي، شکاف طبقاتي در ايران در حال گسترش و    -۳
کارگران و ديگر دستمزد بگيران بيشترين سهم منفي را از ايـن  .  افزايش است

 .شرايط بايد تحمل نمايند
تورم و گراني  ۱۳٨۶ها، در سال  بنا بر اخبار اقتصادي منتشره در رسانه   -۴

بازهم افزايش خواهد يافت و مجدداً دستمزد بگيران، به ويژه کارگران، بـايـد   
 .تري را به دوش بکشند بار زندگي سخت

گيري هـاي     ادعاي وزير کار و ديگر مسئوالن مبني بر اين که در تصميم   -۵
 سرنوشت ساز عمومي کارگري که تعيين حداقل دستمزد از مهم ترين آن ها 

  هاي اوين سي و دومين سالگرد جنايت بزرگ رژيم شاه در تپه
 »شرق«مصاحبه محمد محمدي گرگاني با روزنامه 

 ):١۳٨۵ارديبهشت  ۲٧(
 

اي   در ايران حوادثي پيش آمد که به نظر عده          ۵۴آقاي دکتر محمدي سال       -  «
به شدت بر کل تاريخ سياسي فرهنگي ايران اثر گذاشت، شما در آن سال ها                

خواستم شرايط و موقعيت آن روز را به صورت                زندان بوديد، ابتدا مي    
 .خاطره همراه با تحليل ترسيم کنيد

را توضيح دهم تا      ١۳۵۴خواهم که دو حادثه مهم سال         با تشکر، اجازه مي     -
ما در    ۵۴در سال   :  حادثه اول .  زمينه و بستر تاريخي مسئله روشن شود        

. انگليسي بود   Tبه صورت صليب يا       ٦و    ۵و    ۴زندان قصر بوديم، سه بند       
از .  بودند  ٦کادرهاي اصلي چريکهاي فدائي و سازمان مجاهدين در بند               

رجوي، خياباني، ذوالنوار، سعادتي، علي زرکش، مهدي         :  سازمان مجاهدين 
.  افتخاري و     . بيژن جزني، چوپانزاده، حسن ظريف،      :  و از چريکهاي فدايي   . 

اهللا انواري و مهدي عراقي،       آيت:  از حزب مؤتلفه اسالمي   . . .  عزيز سرمدي و    
آقاي سرحدي زاده،    :  آقاي خاوري، از حزب ملل اسالمي        :  از حزب توده   

آقاي شکراهللا پاکنژاد و    :  حجتي کرماني و کاظم بجنوردي، از گروه فلسطين         

 13صفحه   .   ساير افراد و گروهها

تن از زندانيان سياسي به        ٩فروردين مصادف است با سالگرد قتل           ۳۰

، عوامل ساواک آن رژيم، نُه نفر از         ١۳۵۴در فروردين   .  وسيله رژيم شاه  

بيژن جزني،  :  ترين زندانيان سياسي، فدائيان خلق      ترين و مقاوم      سرشناس

) مشعوف(حسن ضياء ظريفي، عباس سورکي، محمد چوپانزاده، سعيد            

مصطفي :  کالنتري، عزيز سرمدي و احمد جليل افشار، و مجاهدين خلق            

آوري کرده و در      جوان خوشدل و کاظم ذوالنوار، از زندانهاي مختلف جمع        

 .هاي اوين گلوله باران کردند تپه
 

با گراميداشت ياد آن جانباختگان، به منظور ارائه شاهدي از وقوع اين جنايت             
بزرگ رژيم پهلوي، و گزارشي از شرايط مبارزات و زندان هاي آن دوره،                

 ۲٧مورخ  (  »شرق«مصاحبه محمد محمدي گرگاني با روزنامه        بخشي از   

. شود پردازد، عيناً در پائين نقل مي ، که به همين موضوع مي)١۳٨۵ارديبهشت 
محمدي گرگاني در آن سالها در ارتباط با سازمان مجاهدين خلق در زندان               

، از آن    ١۳۵۴بود و پس از انشعاب ايدئولوژيک در اين سازمان در سال                 
تدريجاً کناره گرفت و به جريان مذهبي و سياسي زير نفوذ روحانيون نزديک 

وي بعد از انقالب، در اولين دوره مجلس شوراي اسالمي به نمايندگي               .  شد
 .مجلس انتخاب شد و در حال حاضر به تدريس اشتغال دارد

 



 ١١صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 بر گرفته از سايت عصر نو

 

 كشتار مخالفين
 ها برآمد سياسي و ذاتي دولت

 

 نـاصـر زرافشـان 
 

تن از پيشگامان جـنـبـش       ۷آدمکشان رژيم پهلوي  ۱۳۵۴فرورين  ۲۹در روز 
فدائي و دو تن از اعضاي برجسته سازمان مجاهدين خلق را که همه آنها قبال 
به وسيله خود آن رژيم محاکمه و به زندان محکوم شده بودنـد و سـرگـرم        
گذراندن دوره زندان خود بودند، دست بسته و چشم بسته به تپه هاي اويـن    

 .منتقل و در آن جا آنان را تيرباران کردند
سربازجوي ساواک، ضمن توضيـحـات خـود پـس از           )  تهراني( بهمن نادري

اظهار داشت، صبح همان روز به دستور رضا عطاپـور   ۵۸دستگيري در سال 
کاظم ذواال نوار را که در زندان قصر بود به اوين منتقل ساختـه  )  حسين زاده( 

است که هشت نفر ديگر در آنجا زنداني بودند و پس از فراهم شدن مقدمـات،  
آدمکشان حدود دو و نيم بعد از ظهر، با کـمـال خـونسـردي نـاهـار را در               

دو نفر .  رستوران هتل امريکا صرف کرده و براي کشتار عازم اوين مي شوند
از آنان مامور مي شوند زندانيان را از اوين تحويل گرفته و به باالي تپـه هـا     

آنان بيژن جزني، حسن ضيا ظريفي، عباس سورکي، مـحـمـد چـوپـان        .  ببرند
زاده، عزيز سرمدي، مشعوف کالنتري، احمد جليل افشار، کاظم ذواالنـوار و      
مصطفي جوان خوشدل را از اوين تحويل مي گيرند و آنان را با ميني بوس به 
تپه هاي مشرف به زندان اوين مي برند و ديگران نيز همراه سرهنگ وزيـري   

زندانيان را از ميني .  به دنبال ميني بوس به محل مي روند)  رئيس زندان اوين( 
فرياد اعتراض بيژن جزني که بيش .  بوس پياده کرده و روي زمين مي نشانند

از ديگران به نيت شوم آدمکشان پي برده است با فريادها و اعتراضات چـنـد   
دژخيمان به نوبت زندانيان را به رگبار مي بندنـد و    .  نفر ديگر دنبال مي شود

به يکايک آن ها تير خالص شليـک مـي     "  سعدي جليل اصفهاني" پس از آن که 
چشم بندها را مي سوزاننـد و اجسـاد       )  رسولي( کند، نادري و ناصر نوذري 

شهدا را به داخل همان ميني بوس منتقل و حسيني و رسولي اجسـاد را بـه         
ارتش منتقل و در آگهي کوتاهي در روزنامه ها اعالم مي کنند  ۵۰۱بيمارستان 

 .زنداني در حال فرار از زندان کشته شدند ۹
جنايت چنان تکان دهنده، بهت آور و نفرت انگيز است که هنوز هم يـادآوري    
آن، در لحظات اول، توانائي هرگونه بحث تحليلي پيرامـون آن را از انسـان           

کشتار فرزندان مردم به دست خود دولت، يعني دستگاهـي کـه     :  سلب مي کند
بايد حافظ جان و مال مردم باشد، دستگاهي که به موجب تعاريف لـيـبـرالـي،     
امين و حافظ جان و مال مردم معرفي مي شود، خود مسلـحـانـه دسـت بـه          
کشتار کساني از مردم زده است، آن هم نه مردم عادي که امکان مـقـابلـه و        
دفاع از خود را داشته باشند، بلکه کساني که چشم بسته و دست بسـتـه در       
اسارت و در اختيار آن بوده اند، يعني به يک معنا امانت هائي که مسـئـولـيـت     
محافظت از جان آن ها ديگر بر عهده خودشان نيست، زيرا آزادي آنان سلـب  
شده است و دولت که بنا به تعاريف و فرضيات حقوقي بورژوائي مـوقـتـا و      
براي مدتي آزادي آن ها را سلب کرده و بنا به همان قواعد و فرضيات مسئول 
حفظ جان آن ها هم هست، خود اکنون با سالح گرم، اين امانت چشم بسته و   

 .واقعيت دولت در جامعه ما اين است. دست بسته را به قتل رسانده است
اما پيش از هر کنکاشي تحليلي در باره اين واقعه، جا دارد اکنون که با گذشت                
چند دهه و نشستن غبار فراموشي بر روي برخي رويدادها، برخي پسمانده               
هاي رژيم گذشته گمان کرده اند آن رژيم تطهير شده و خواب احياي آن را                  
مي بينند، در سالروز اين جنايت فراموش نشدني، با يادآوري و بررسي                   
جوانب گوناگون آن به عنوان نمونه اي از طرز برخورد آن رژيم با جنبش                  
هاي حق طلبانه مردم، به برخي فراموشکاران يادآوري شود که در آن                    

 .روزگار نيز، بر جامعه و مردم چه مي گذشت
از طرف ديگر، سالگرد اين جنايت فجيع مناسبتي است براي اينکه به ويژه به                
بررسي برخي مواضع و ديدگاه هاي دمکراسي ليبرالي و کساني که با نگرش              
ليبرالي از حقوق بشر دفاع مي کنند و هواداران ليبرال منش حقوق بشر                     

کساني که فقط بر جنبه جنايت آميز اين رويداد به عنوان کشتار                 .  بپردازيم
 بدون دادرسي و دادگاه زندانيان بي دفاع تاکيد مي کنند و از آن 

گرچه همين جنبه خاص ماجرا هم آن قدر فجيع است که اگر             .  فراتر نمي روند  
مستقال مورد بررسي قرار گيرد و به تنهائي ماهيت رژيمي بي اصل را برمال                
مي کند که به هيچ چيز ـ حتي قوانين خود ـ پاي بند نيست، اما وقتي زنداني                    
که به اين ترتيب به قتل مي رسد، زنداني سياسي باشد، صورت مسئله به                   
همين سادگي نيست و مضمون و ماهيت موضوع پيچيده تر و ريشه دارتر از               

اگر رژيمي يک فرد عادي را که مرتکب جرمي شده و حکم            .  اين حرف ها است   
مدت معيني زندان براي او صادر شده است، در زندان به قتل برساند، با چنين 
موردي روبرو هستيم و چنين نگاهي به قضيه طبيعي است؛ زيرا اين نگاه                  
زنداني شدن قرباني را توجيه شده مي انگارد و تنها به اين اعتراض دارد که                 
چرا او که بايد مدت زندان خود را گذرانده و آزاد شده باشد، بي دفاع و چشم                 

 .بسته به قتل رسيده است
اما در مورد قتل زندانيان سياسي، اين نوع برخورد با موضوع ، تلويحا نوعي               
برسميت شناختن دادرسي و دادگاه رژيمي است که خود از لحاظ سياسي از              

به رسميت شناختن تلويحي نظام قضائي يک رژيم           .  اساس نامشروع است   
چنين نگاهي ريشه در تفکر ليبرالي      .  نامشروع جدا از ماهيت سياسي آن است      

 .دارد
شيوع اين طرز تلقي ناشي از رواج نگرش ليبرالي به دولت و ماهيت آن، و                    
باورهاي موهومي است که طي دو دهه اخير از نو پيرامون دمکراسي ليبرالي              
و قانونمداري ترويج و موجب شده است اين حوادث، استثناي بر اصل معرفي             

حال آن که   .  و موضوع به سطح قضائي و بحث هاي حقوق بشري تنزل يابد             
چنين رويدادهائي را بايد به عنوان برآمدهاي سياسي و ذاتي اين دولت ها در               

 .نظر گرفت، نه اتفاقات عرضي و خارج از روال جاري عملکرد آن ها
در جمهوري    ۶۷درست همين عملکرد، منتها در مقياس خيلي بزرگتر، در سال           

کشتار زندانيان سياسي که قبال براي آ ن ها حکم زندان             .  اسالمي تکرار شد  
رژيم .  صادر شده بود و در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند                 

جمهوري اسالمي زندانياني را که خود مدت محکوميت معيني براي آنها تعيين            
کرده بود و بسياري از آن ها اين دوره محکوميت را هم طي کرده بودند، در                  

 .زندان به قتل رساند
در اين حالت با زنداني و موقعيت و حقوق قانوني او در مدت تحمل زندان                    

اين ها زنداني نيستند، مخالفان سياسي به گروگان گرفته            .  سرو کار نداريم  
شده اي هستند که هر لحظه امکان قتل آن ها وجود دارد، و بحث، بحث                       
مجازات و زندان نيست، بلکه واقعيت موضوع گروگان گيري سياسي مخالفين           
است تا نظام حاکم در آينده، برحسب شرايطي که پيش مي آيد، در تصفيه                  

 .حساب هاي سياسي خود با مخالفانش از آن ها استفاده کند
، حتي برخي از کساني را هم       ۶۷در فاجعه ملي قتل عام زندانيان سياسي سال         

که دوران زندان خود را سپري کرده و آزاد شده بودند، مجددا از بيرون                    
اين طرز  .  دستگير کرده، به زندان آوردند و همرا با زندانيان به قتل رساندند             

عمل هر نوع ابهامي را از بين مي برد و راه خود را بر هرگونه تحليلي در                       
 .زمينه ماهيت اين گونه حاکميت ها مي بندند

در قتل گروه جزني و هم بندان مجاهد آن ها، آيا اگر اين قتل ها پس از يک                      
دادگاه نمايشي مجدد و صدور حکم اعدام براي اين جانباختگان صورت گرفته 

 بود، آيا در ماهيت موضوع چيزي را تغيير مي داد؟
فراموش نکنيم که براي آن رژيم برگزاري يک دادگاه نمايشي ديگر و                      
محکوميت آنان به اعدام هم با دادگاه هاي نظامي رژيم که ماهيت آن ها را                   

هائي که طي   "  دادرسي"مگر چنين   .  خوب مي شناسيم نيز کاري دشوار نبود       
دهه هاي گذشته فراوان با آن ها روبرو بوده ايم چه ارزشي داشتند، مگر                   
ميان اين کشتار با کشتاري که مي توانست پس از برگزاري يک دادگاه                     
نمايشي و فرمايشي صورت گيرد که هيچگونه مشروعيت و قدرت تصميم               

 گيري مستقل در آن وجود ندارد، چه تفاوتي وجود داشت؟
پس عمق فاجعه در بي شرمي و صحنه سازي و دروغ پردازي حاکميتي                   
نيست که زنداني اسير را بي توجيه قانوني به قتل رسانده و به جامعه و مردم            
دروغ گفته است، بلکه در ماهيت ضد مردمي رژيمي است که بقاي آن در گرو               

بحث در باره خود کشتارها است، نه        .  قتل و کشتار فرزندان نخبه خلق است       
دروغگوئي و صحنه سازي هاي رژيم راجع به آن ها؛ گرچه همين امر معين                
يعني نوع شيادانه حکومت با قتل هائي که مرتکب شده است نيز دنائت آن را                 

 .به خوبي برمال مي کند
وقتي کساني به تفاوت ميان قتل بدون دادرسي و دادگاه و کشتار پس از                    
دادرسي و دادگاه پربها مي دهند، معنايش اين است براي دستگاه هاي قضائي             

 12صفحه   و دادگاه وجود و استقاللي قائل اند؛    



 ١۴٤اتحـاد کـار     ١۲صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

رو در رو ساختن آنها با واقعيات عيني و عملي است، نه تشبث به مفاهيم                    
انتزاعي متون و کتاب ها و تالش براي تغيير يا تحريف واقعيات و بردن آنها                 

 .در قالب آن مفاهيم انتزاعي
از سطح بحث هاي انتزاعي پائين بيائيم و منصفانه بينديشيم که آيا دادگاه                  
هاي نظامي رژيم گذشته و دادگاه هاي انقالب رژيم فعلي، دستگاهي مستقل از             
قدرت حاکمه را تشکيل مي داده اند يا مي دهند که بتوانند با يک استقالل                      

که من نمي فهم اين استقالل انتزاعي، و قدرت و امکان اين دادگاها                 (انتزاعي
، بين حاکميت و     )براي چنين اقدام مستقلي خود از کجا مي تواند آمده باشد             

 مخالفان آن داوري کند؟
و در تمامي ساختارهاي حاکمه ديگري      (مگر اين دادگاه ها را در هر دو رژيم          

کسي غير از خود حاکميت تشکيل داده و به           )  که وجود واقعي و عيني دارند      
وجود آورده است و مگر گردانندگان آن ها کساني غير از خود عوامل اين                  
حاکميت هستند که ديروز مثال در دستگاه اطالعاتي و امنيتي يا ساير دستگاه              

در همين لحظه   (ها اجرائي آن بوده اند و امروز در دستگاه قضائي آن هستند            
، و مگر عزل و نصب )در ايران، دادستان کل کشور، وزير سابق اطالعات است

و ترفيع و تنزل اين قضات و مسئولين اين دستگاه قضائي، و در يک کالم همه             
يک .  سرنوشت اين دستگاه قضائي به وسيله همان حاکميت تعيين نمي شود            

لحظه فارغ از قالب هاي ذهني به واقعيتي که پيش روي مان جريان دارد، بي                 
طرفانه فکر کنيم و به اين سئوال پاسخ دهيم که منشا دستگاه قضائي در نظام               

 هاي حاکمه کنوني در همين نظام هاي حاکمه قرار دارد يا در بيرون آن ها؟
نگرش ليبرال نيز به اين نوع جنايات اعتراض مي کند، اما فقط به خاطر آن که                 
غيرقانوني و بدون دادگاه صورت گرفته است؛ اما محکوميت به حکم دادگاه را  
از سوي همه دولت ها عادي تلقي مي کند زيرا که قانوني است و نمي خواهد                  

 .قداست قانون را بشکند
اعتقاد به مبارزه حقوقي و قانوني که براي نهادهاي قضائي استقالل و اثري را 

اين .  قائل است که در واقعيت فاقد آن است، مشخصه ذهنيت ليبرالي است                
نگرش در واقع اسير ترتيبات نمايشي و تشريفاتي فريبنده اي است که قدرت               

اراده . "نسلط خود آن ها را مقرر و معمول داشته و به تصويب رسانده است              
دولت بايد خود را در قالب يک قانون ابراز و بيان کند که به دست قدرت                      

چيزي بيش از يک    "  اراده"تدوين و وضع مي شود؛ در غير اين صورت اين              
اما قدرت، در موارد استثنائي که کنترل بر             "  واژه ميان تهي نخواهد بود       

اعصاب خود را از دست مي دهد، يا قصد قدرت نمائي و ارعاب دارد،                        
تشريفات مقرر خود را هم نقض مي کند، يا در مواردي که سرکوب از نوعي و 
در حدي است که حتي قوانين مقرر خود او هم اجازه آن را نمي دهد، اين کار                  
را به دست نيروهاي غيررسمي سرکوب به انجام مي رساند تا در اقدامات                 

 .خود با محدوديتي مواجه نباشد و مسئوليتي نيز متوجه آنان نباشد
به اين ترتيب تمامي بحث کساني که فقط به قتل بدون دادرسي و دادگاه                     
معترض اند، نه به نفس قتل، يک بحث شکلي از آب درمي ايد، زيرا در آن                      
ماهيت اين عمل مورد بحث و اعتراض قرار نگرفته است، بلکه شکل قتل مورد               

اما بحث واقعي بر سر نفس کشتار کساني است که سلطه و ستم              .  بحث است 
 .اقليت حکومت کننده را بر اکثريت تحمل نمي کنند

آيا مي توان در برابر رژيم هائي که در کشتار مردم، حتي به ضوابط مقرره                 
گفتگو "  کلمات"خودشان هم پايبند نيستند، فقط با زبان قانون و منطق، فقط با              

کرد و آيا چنين رژيم هائي به اين زبان تمکين مي کنند؟ پاسخ به اين پرسش                  
از آن رو بايد سنجيده و جدي باشد که اين پاسخ هرچه باشد در تعيين                      

 فرروردين   ۳۱تهران ـ .  مواضع و روش هاي مبارزه اثر قطعي دارد
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اما وقتي در نتيجه شناختي که از نظام قضائي در چنين رژيم هائي داريم مي                
دانيم عمال چنين وجود و استقاللي در آن دستگاه وجود ندارد و معنايش اين               
است که قتل بدون دادرسي و دادگاه و کشتاري که اين گونه رژيم ها با                      
پوشش دادگاه هاي خود مي کنند تفاوتي وجود ندارد و هر دو ماهيتا کشتار                

اين جا است که با رها      .  مخالفان است يکي با تشريفات، ديگري بدون تشريفات       
کردن مجردات ذهني و مفروضات انتزاعي و نظري و توجه به واقعيات                    
مشخص و عيني جامعه، فاصله عظيم ميان اين واقعيات و مفروضات ذهني                

 .ليبرال دمکراسي برمال مي شود
فروردين زندانيان سياسي، اعدام هاي سال هاي پس           ۲۹از اين منظر کشتار     

از کودتا، اعدام هاي دهه هاي چهل و پنجاه در رژيم پهلوي و اعدام هاي دهه                 
و قتل هاي زنجيره اي و قتل ها          ۶۷شصت؛ قتل عام زندانيان سياسي در سال        

و ترورهاي ديگر که به وسيله جمهوري اسالمي صورت گرفته همه ماهيت               
کشتار کساني که حکومت اقليتي را که بر سرکوب و غارت                :  يکسان دارند 

 .اکثريت استوار است نمي پذيرند و در برابر آن مقاومت مي کنند
اما براي برخي مشکل در اين جا است که تعريفي که ليبراليسم از دولت،                     

از . ماهيت دولت و عملکردهاي آن به دست مي دهد، با اين واقعيات تضاد دارد
اين رو آنان که به نظريه هاي سياسي و حقوقي ليبرالي پر بها مي دهند،                      
ناگزيرند اين واقعيت ها را رويدادهاي عرضي، خاص، استثنائي و آسيب هاي             

اما قدرتي که جداي از اکثريت        .  نظام حاکمه به شمار آورند، نه عملکرد آن          
جامعه يعني مردم، و خارج از نظارت آن ها شکل گيرد يک بلوک واحد است با     
سياست واحد و منافع مشخص و واحد و تصور تفکيک قوا در آن، و وجود                  
نيروئي مستقل در کنار آن که اين قدرت را مهار و از قانون شکني آن                        

اين گفته را با واقعيات عملي حاکميت در          .  جلوگيري کند، توهمي بيش نيست     
رژيم پهلوي، با واقعيت جاري در جمهوري اسالمي، و با واقعيت عملکرد هر               
يک از دولت هاي ديگري که در همين رابطه بر سر قدرت هستند محک بزنيد،                
زيرا براي دريافت صحت و سقم اين نظرات معياري برتر از واقعيت عملي                  

 .نيست
جهان، در امريکا درست در همين لحظه       "  ليبرال دمکراسي "حتي در بزرگترين    

اي که اين سطور بر روي کاغذ مي آيد، رسوائي تصفيه سياسي در دستگاه                
ميل   -مسئله مفقود شدن پنج ميليون اي      .  قضائي اين کشور، بحث روز است      

و تصفيه گروهي از دادستان هاي امريکا به وسيله آلبرتو          "  کارکنان کاخ سفيد  "
گونزالس، وزير دادگستري و دوست نزديک جرج بوش، دهن کجي تازه اي               

اما طي دو دهه اخير و      .  است به توهم استقالل نهاد قضا در برابر قدرت حاکم         
با رونق بازار نظرات و روش هاي ليبرالي، اين موهومات هم جان تازه اي                   

 .گرفته و معتقدان و هواداران بيشتري يافته است
در عصر فئودال که مذهب شکل مسلط ايدئولوژي اجتماعي بود، شرع، کشتار            
مخالفان نظام مسلط را توجيه مي کرد و فقه، به جاي حقوق، و حکام شرع به                 

انقالب فرانسه و نظام اقتصادي ـ اجتماعي تازه         .  جاي قضات عمل مي کردند    
اي که با اين انقالب ابتدا بر فرانسه، سپس اروپا و بعد به تدريج به جهان                      
استيال يافت، با خود انبوهي از نظريه سياسي و حقوقي را به ويژه در مورد                 
حقوق فرد در برابر حاکميت به همراه آورد، آن ها را جايگزين نظريات الهي                
کرد و به اين ترتيب حقوق و سياست به شکل هاي مسلط ايدئولوژي اجتماعي            

اما اين نظريه هاي سياسي و حقوقي را به          .  براي توجيه نظام جديد تبديل شد     
ويژه در مورد حقوق و آزادي هاي فردي، درست به دليل عملکرد و گرايش                 
ذاتي خود نظام سرمايه داري و انباشت رقابتي و قطبي شدن هر روز بيشتر                

 .جامعه عقيم ماند
ايدئولوژي سياسي و حقوقي جديد، با طرح نظريه تفکيک قوا و استقالل قوه                
قضائيه مي کوشد نظام سرکوب در جامعه جديد را توجيه کند و به آن                      

اما در اين نظريات هيچ جا توضيح داده نشده است که کدام           . مشروعيت بخشد
نيروي اجتماعي، جدا از قدرت حاکم، قوه قضائيه را به وجود مي آورد و                    

 تضمين استقالل آن قوه در برابر قدرت حاکم است؟
استدالل مخالف ظاهرا اين است که اگر دادرسي و دادگاه و قانوني در کار                  
باشد، مي توان به وسيله آن جلو خودسري هاي قوه مجريه را الاقل بطور                  

اما سئوال  ).  تفکيک اين دو و تصور قواي جداگانه انتزاعي است          (نسبي گرفت 
بي جوابي که در برابر اين ادعا مطرح مي شود، اين است که چه کسي اين                     
دادگاه را به وجود مي آورد و قوانين را تهيه و به تصويب مي رساند و آيا                    
اين قوانين چيزي جز بيان اراده و خواسته هاي قدرت حاکم در قالب اصول و               
مواد و تبصره ها و فصول و ابواب است که به شکل قانون تدوين و تنظيم                    

 شده؟ براي دريافت صحت و سقم هر يک از اين نظرات، تنها راه  



 ١۳صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

باد در گورستان بي نام و نشان بـا نـام و         
صبح با سعيد  ۱۰ساعت .  نشانانمان مي وزد

و پيمان و عموناصر نازنينمان به قطـعـه ي     
. بچه ها هستنـد .  رسيده ايم " بهشت زهرا"   ۳۳

با شـاخـه هـاي       ۳۳بخش بزرگي از قطعه ي 
و .  نام و نام و نـام     .  گل سرخ آذين مي شود

گورهاي پر  در کنار سنگ مزارهاي مشخص،
بيش از سه دهه، .  سيماني بي سنگ شماره ي

هنوز کس و کاري جراتي يـا کـه مـجـالـي            
مزار بـيـژن   .  که بيايد و سنگي بياندازد نيافته

ايـن  .  آذين گل سرخش مي کنـيـم  .  است اينجا
! پيرزن فرتوت با دست هاي لرزان کـيـسـت؟   

ناصر در آغوشش !  سياه پوشيده، سياه تمام
او .  مي فشارد سخت و اشک، دانه دانـه دانـه    

! ، مادر ترگل ها! است مادر هوشنگ و خسرو
در آغوش مي ...  از اعضاي گروه آرمان خلق 

فشارمش و اشک، دستم را سـخـت گـرفـتـه        
است، مي گويد آمده ام تا هوشنگ هـايـم را     
ببينم، شيشه تيره ي عينک حسـابـي خـيـس       

 ! ...مادر. شده است
ناصر مي گويد مادر يادت هست فردايـي را     

  ...که هوشنگ را زدند، ريختند آنجا و
  

در سبزي فروشـي کـار مـي         مادر ترگل ها
سـاواک تـا     .  و آلونکـي کـنـار بسـاط        .  کرد

پستوهاي آلونک خانواده تهيدست که يـالنـي   
بر هـم   پرورد تا که به کارزار شوند، چنين را

مادر مي گويـد کـه     ...  ريخت و مادر ترگل ها
ناتوان زير پـرچـم    دکتر آماده ام با همين تن

و مادر مي  ! پرچم مردم.  تو مشتم را گره کنم
لرزد در باد کم نفس فـرورديـنـي کـه خـدا          

بانويي بـا مـوي       .  مي خواهد گواهي دهد   را
سفيد با واکر از راه مي رسد، مادربيژن است 
اين؟ آن زن محکم و قاطع، آن استاد دانشگاه 
و کاردان زبان روسي، عضو سازمان زنـان    
حزب توده ي ايران که دل و جرات هر چريک 

ناصر مي گويـد مـادر     .  فدايي خلق ايران بود
! چه مانده از تو مـادر؟ !  چرا اينطور؟!  جزني؟

گل بر .  سخت مي گريد و با واکر راه مي رود
دسـت در    .  مزار بيژن مي گذارد و يـارانـش    

دائي بيـژن او    .  دستش چند قدم راه مي رويم
با بچه ها در قطعه ي خدا .  را همراهي مي کند

 .مي چرخيم
ناصر به دنبال مزار علينقي آرش و عليرضا         
نابدل است، يک يک گل سرخ مي گذاريم و            

بي شماره   سنگ نوشته ها را مي خوانيم و        
محمدحنيف نژاد،   ! مزار بي سنگ، سيماني      

سعيد محسن، ناصر صادق، پرويز حکمت         
 جو، علي باکري، بيژن جزني،   
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کادرهاي .  ساواک در آن زمان در اوج قدرت بود         

اصلي گروههاي مسلح چريکي يا اعدام شده و يا            
اي به    افزايش قيمت نفت، توان تازه     .  زنداني بودند 

اي از مشکالت      شاه داده بود تا بتواند به پاره           
جامعه پاسخ دهد، زندان مملو از نيروهايي بود که          
هرکدام در جايگاه خود و در گروه خود نقش               

خاطرم هست در اتاق کوچکي با         .  مهمي داشتند 
روزي صحبت  .  اتاق بودم   پاکنژاد و بيژن جزني هم    

جدي شد که بايد انتظار حرکت خونين از پليس را           
داشت زيرا اين کادرهاي مهم و قوي که زندان              
هستند، ساواک نسبت به آنها احساس امنيت               

کند و قاعده مورد توافق اين بود که حکومت              نمي
هاي استبدادي، هرکس را که رقيب خود بدانند و يا          

اي تصور کنند، از ترس يا        آن را داراي قدرت توده    
 .کنند خاصيت مي دارند يا منزوي و بي از ميان برمي

مانده، امروز زنداني و      دور تکراري کشورهاي عقب   
در حالي که   .  محبوب، فردا حاکم و باز تکرار تکرار      

زندان، همانند النه زنبور از سحر تا آخر شب               
ساعت   ١٦تا    ١۴حداقل بيالن کار     .  يکسر کار بود  

جزني .  هيچکس وقت سرخارانيدن نداشت      .  بود
گفت که در آرژانتين يا شيلي يک زندان سياسي           مي

اي از کادرهاي مهم را از         را عمالً آتش زدند، عده     
اين مسئله موجب يک بحث بسيار جدي       .  بين بردند 

پس از مدتها گفت و گو نتيجه اين شد که همه            .  شد
زا را    پتوها و تشکهاي پالستيکي و هرچيز اشتعال       

افراد براي مقابله با     .  به بيرون از زندان بفرستيم     
 .يک حرکت به ظاهر تصادفي ساواک آماده شدند

. نفر را خواند    ٩يک روز صبح بلندگوي زندان نام        
از سازمان مجاهدين کاظم ذوالنوار، مصطفي             
خوشدل و از چريکهاي فدايي بيژن جزني، حسن           
ظريفي، چوپانزاده، عزيز سرمدي، سورکي،              

مرحوم پاکنژاد مرا به کناري       .  کالنتري و افشار   
کشيد و درحالي که اضطراب شديد داشت گفت            

فرداي آن روز   .  گردند  فالني شروع شد، اينها برنمي    
بلندگوي زندان يک نفر ديگر از چريکهاي فدايي را          

سرهنگ زماني رئيس زندان قصر ما را        .  صدا کرد 
نفر   ٩منظور  (به اتاق خود برد و گفت اين افراد            

خواستند از دست پليس      اند، مي   چقدر ساده )  مذکور
فرار کنند، درگيري شد و همگي متأسفانه از بين            

او خطاب به ما گفت که متوجه باشيد زنداني         .  رفتند
العمل نشان دهد، پليس تحمل        اگر شلوغ کند، عکس   

نفر را پشت     ٩اين در حالي بود که هر    . نخواهد کرد
همزمان .  زندان اوين برده و به رگبار بسته بودند         

ها را به داخل زندان فرستادند، ما وقتي             روزنامه
وارد بند زندان شديم گويي به تاريکخانه اشباح            

حس، مات و      جان، بي   هاي بي   مجسمه.  ايم  رفته
اي   مبهوت در شکلهاي متفاوت گويي در لحظه           

بندان شده و هرکسي در حالت خود، خشک               يخ
شده، هرکس به صورتي خشک شده، يکي نشسته،        
ديگري به ديوار تکيه کرده، ديگري سر در گريبان          

نگرد، اشکها گويي چون قطرات آبي بر         به زمين مي  
تمام صورتها خيس   .  ريخت  هاي سنگي مي    مجسمه

ها همديگر را در        بچه.  آلود بود   و چشمها اشک   
از .  گريستند  گرفتند و هاي هاي مي         آغوش مي 
، فضا چون گورستان بود،       ٦تا به      ۴راهرو بند    

هق   سکوتي که بغض و هق     .  جان، ساکت   سرد، بي 
  .»کرد تر مي افراد آن را آزاردهنده

حسن ضياءظريفي، کاظم ذوالـنـوار، عـزيـز       
کالنتـري، عـبـاس      )  سعيد( سرمدي، مشعوف

سورکي، مصطفي جوان خـوشـدل، مـحـمـد        
چوپانزاده، احمد جليل افشار، مرضيه احمدي 

 ...اسکويي و
بر مزار خسرو و کرامت و باز گل سـرخ و      
باز عبور و باز سنگ و سـنـگ و سـنـگ و           
خاطره و نم ،نمي از اشـک در فـرورديـن            

. با دست خاک ها را کنار مـي زنـيـم     ...  چاپار
سنگ را خورد کرده اند ولي آرم سازمان را   

چريـک فـدايـي       . هنوز مي توان تشخيص داد
 ...گل سرخ و مزاري ديگر... خلق، رفيق

و مي چرخيم و مي خنديم و مي گرييم و               
هنوز کامل نرفته ايم که          ...  باد، باد، باد    

از راه مي رسند و ناصر سرباز           " برادران"
جوان شهرستاني را مي آورد و پيش از آنکه         
او سخن بگويد، ناصر با تحکم خاص خود به         

لباس پلنگي ات را  درار         !او مي گويد، برو    
اداي . بگذار بر اين سنگ قبرها       گل سرخ   و

پي جو مي شوند و مي       ! احترام کن به وطنت   
گويند اينجا چرا جمع شده ايد؟ وقتي سرباز         
جوان که با بي سيم در ارتباط با باالست و            
ناصر با قاطعيت هر چه تمام تر مي گويد ما           
وقت نداريم اينجا بايستيم و بگو اگر کاري با         

سرباز ! سريع باالييت بيايد نزد من      ما دارد، 
جوان مي گويد آخر جمع شده ايد اينجا گل           
گذاشته ايد، هر جا جمع مي شوند مي خواهند   

سرباز  بمب خنده مي ترکد و    ! يک کاري بکنند  
بدرود مي گوييم و مي        . جوان هاج و واج     

 .رويم
، آوردگاه فرزندان   "بهشت زهرا " ۳۳قطعه ي   
 !خلق ايران

 سهيـل آصفـي ـ  سايت عصر نو

 بيژن جزني و يارانش ،۱۳۵۴جانباختگان فروردين حضوربر مزار 

 ...قسم خوردم بر تو من اي عشق 
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 گزارشي از برگزاري مراسم
 اول ماه مه در آبشار خور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

امروز در آستانه اول ماه مه، جاده چالوس بار           
ديگر پذيراي خانواده هاي زيادي از کارگران،           

در اين روز   .  معلمان و همچنين دانشجويان بود     
بهاري، جاده بسيار زيباي منتهي به آبشار              

 ۳۰بيش از    .  خورهمه را به وجد آورده بود         
دستگاه اتوبوس و تعداد زيادي ماشين شخصي        

 .در کنار جاده پارک بودند
در ساعات آغازين صبح که آفتاب چتر خود را           
بر زمين گسترده بود و صداي آب آواي                  
دلنشيني را زمزمه مي کرد، خانواده ها دسته            

دانشجويان سرود خوانان به    .  دسته سر رسيدند  
عده اي   .  همه در تکاپو بودند      .  جمع پيوستند  

تعدادي مشغول نصب    .  چادرها را بر پا کردند      
پارچه هايي بودند که بر آنها تبريک اول ماه مه،           
آزادي محمود صالحي و خواسته ها و حقوق            

هنوز چند  .  اقتصادي کارگران نقش بسته بود       
دقيقه اي از نصب آنها نگذشته بود که توسط             
ماموريني که گفته مي شد از حراست سايپا              

تعدادي پوستر طراحي   .  هستند همه بر چيده شد     
شده که بر آن تبريک اول ماه مه، و شعارهايي             
مبني بر اتحاد ميان کارگران و معلمان و                  
دانشجويان و ازادي زنان و مخالفت با استبداد           
داخلي و دخالت خارجي نوشته شده بود، در             

بنا به  .  گوشه و کنار مراسم به چشم مي خورد         
گفته عده اي از دوستان، طراحي و نصب اين              
پوستر حرکت بسيار جالبي بود و استقبال خوبي        

چند تن از کارگران پوسترها را با          .  از آن شد   
خود بردند تا به همکاران و دوستان خود نشان          
دهند و در مورد اول ماه مه و تاريخچه و اهميت           

 .آن صحبت کنند
ساعت به ساعت بر تعداد جمعيت اضافه شد و            

جمعيني بيش از دو هزار نفر      .  منطقه را فرا گرفت   
کودکان از هواي خوب و فضاي باز        .  گرد آمدند 

خانواده ها  .  به وجد آمدند و مشغول بازي شدند      
مشغول تدارک غذا و همچنين پيدا کردن دوستان        

فعالين مختلف   .  و تازه کردن ديدارها بودند         
کارگري و دانشجويي نيز در تدارک اجراي              

 .برنامه ها و بحث و تبادل نظر با يکديگر بودند

البته در اين ميان بايد به وجود چند مامور لباس          
شخصي نيز اشاره کرد که در ميان جمعيت در          

 .حال پرسه زدن بودند
دانشجويان جمع شده و سرود             ۱۱ساعت   
بعد از آن عده اي با دکتر زرافشان            .  خواندند

کودکان کار  NGO. مشغول بحث و گفتگو شدند
و خيابان نيز مشغول اجراي برنامه براي               
کودکان و سخنراني در مورد وضعيت کودکان        

 .خياباني و مشکالت انها بود
فعالين جنبشهاي مختلف در اين ساعت مشغول        
پخش بيانيه ها، تراکت ها و مطالب خود به               

از بيانيه فعالين     .  مناسبت اول ماه مه بودند        
نشريه بذر استقبال قابل توجهي شد و علت آن           
محتواي سياسي آن بود که به مسايل مختلفي           
همچون راه سوم و خطر حمله نظامي                   
امپرياليسم و توطئه هاي داخلي اشاره کرده            

نکته جالب اين بود که بسياري از فعالين           .  بود
سياسي و کارگري در اين مراسم، اين نشريه را         

فرصتي هم شد که در رابطه با          .  مي شناختند 
نقاط ضعف و قوت آن در جمع هايي صحبت             

 .شود
بعد ازظهر تعدادي از خانواده ها مشغول رقص         

البته اين مسئله بيشتر شامل      .  و پايکوبي شدند  
مردان خانواده بود و تقريبا زني ديده نمي شد           

در اين ميان نيز برنامه اي تدارک          .  که برقصد 
ديده شد که تعدادي از فعالين جنبش کارگري           
در مورد مسايل و مشکالت کارگران صحبت           

امضاهايي نيز مبني بر آزادي محمود           .  کنند
صالحي، فعال کارگري که در آستانه اول ماه مه         

 .دستگير شده بود جمع آوري شد
تعدادي از شرکت کنندگان در اين مراسم معتقد         
بودند که سال گذشته پراکندگي و اختالفات             
ميان فعالين کارگري بيشتر بود اما امسال به            
دليل همکاري هايي که صورت گرفت، برنامه           

عده اي هم معتقد    .  بهتر و منسجم تر پيش رفت      
بودند که پارسال بهتر بود و همه برنامه هاي            
در نظر گرفته شده اجرا شد، پارسال بحث و             
گفتگوي بيشتري صورت گرفت و در مورد             
مشکالت کارگران و اوضاع سياسي بيشتر            

البته نبايد فشارهاي عوامل رژيم را      .  صحبت شد 
براي محدود کردن مراسم امسال از نظر دور           

عده اي هم ضمن اين که از اتحاد ميان           .  داشت
گرايشات مختلف دفاع مي کردند اما مي گفتند           
مسئله اصلي اين است که در پس اين اتحاد چه            
سياستي قرار دارد و اتحاد ما بايد چه نمادي را           
در جامعه نمايندگي کند و مبارزات کارگران به          

 .کدام سمت بايد تکامل يابد
 

بعدازظهر با      ۴سرانجام مراسم در ساعت          
آرزوي پيروزي و ديدار در مراسم هاي ديگر           
اول ماه مه و با آرزوي هر چه بهتر و با شکوه             

 .تر برگزار کردن آن ها به پايان رسيد
 

  ۱۳٨۶ارديبهشت  ۱۲
 نشريه دانشجويي بذر 

 تقديم به اهل خانه كارگر
 از طرف سنديكاليست ها

 » سقـوط «
 من صدا بودم تو رنگ سكوت 

 من درخت و تو يه دشت برهوت 
  

 من فرازي كه فرودش عشق است 
 تو فرودي كه شكست ست و سقوط

  

 خيلي دوس داشتي كه با من برابر باشي 
 نه برابر كه فراتر باشي

  

 پيچكي شدي تو باغ دل من
 وقتي كه بايد صنوبر باشي 

 قفسي شدي واسه بال و پرم 
 وقتي مي شد توي آسمون من 

 تپش بال كبوتر باشي 
  

 نه برابر نه فراتر بودي
 نه صنوبر نه كبوتر بودي  

 تو فقط فرود همواره خنجر بودي 
 كاشكي مي شد كه برادر بودي 

  

 آره اين يه دردكهنه س، هميشه 
 كوه و ميريزن تا دره پر بشه 
 من اگه كوهم و قله غرور 
 تو نگاه تو فقط راه عبور 

  

 كاشكي ميشد كه برادر باشي 
  

 داود نوروزی : شاعر

 مسئول كميسيون فرهنگي
سنديكای كارگران شركت واحد 
 اتــوبوســرانی تـهران وحـومـه
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   روز همبستگي کارگران و زحمتکشان »اول ماه مه«گرامي باد 
 

امسال نيز همانند سال هاي گذشته       .  اول ماه مه روز جهاني کارگران است        
يک سو کوچکترين حرکت مستقل و متشکل  از . اين روز شرايط ويژه اي دارد

وسيعي براي    کارگران به شدت سرکوب مي شود و از سوي ديگر تدارک               
حمله ي نظامي امپرياليستي به سرکردگي آمريکا همراه با تشديد تحريم                 

وضعيت ناشي از اين تحريم ها       .  صورت مي گيرد    اقتصادي عليه کشورمان    
ي کارگر ايران     باعث افزايش فشار اقتصادي بر گرده مردم به ويژه طبقه              

کارگران ايران بايد در کنار      .  کشور ما لحظات حساسي را مي گذراند       .  است
يافته صنفي و روزمره خود، نسبت به اوضاع کنوني کامال             مبارزات سازمان   

حرکت کارگري را محکوم مي       جرياناتي که تا ديروز کوچکترين      .  آگاه باشند 
اين .  کردند امروز به طرفداران دو آتشه طبقه ي کارگر تبديل شده اند                   

در تالشند تا جنبش کارگري را به سود خود به اين سو و آن سو                   جريانات  
تالش ها را عقيم گذارد، آگاهي         مهم ترين عاملي که مي تواند اين          .  بکشانند
طبقاتي است و اين آگاهي مي بايد همزمان با سامان يابي کارگران                –صنفي

 .سازمان هاي سنديکايي توسعه يابد در 
تجربه تاريخي در کشور ما و هم چنين ساير کشورهاي جهان نشان داده                 

بزرگترين نيروي مدافع در برابر تهاجمات         است که کارگران آگاه و متشکل        
کساني که با     سرمايه جهاني است، بنابر اين نهادها و نيروها و جريان ها و               

شکل گيري، رشد و گسترش سازمان هاي کارگري مخالفت مي کنند،                    
خدمت را به محافل هار و جنگ طلب نومحافظه            خواسته يا ناخواسته بهترين     

 . کار آمريکايي مي کنند
در شرايطي که رسانه هاي سرمايه داري با آزادي کامل به تبليغ وسيع                   

تشکل هاي کارگري با انواع محدوديت ها         ايدئولوژي و برنامه شان مشغولند، 
سازمان هاي    مواجه اند، اين محدوديت ها به گونه اي است که جنبش ها و                 

کارگري از هر گونه امکان انتشار رسمي نظرات، خواسته ها و مطالبات                  
  . هستند کارگري محروم 

. اين همه در شرايطي صورت مي گيرد که فقر، گراني و بيکاري بيداد مي کند              
و سال    ۱٣۵۷کارگران در جريان انقالب سال        حقوق و امتيازات محدودي که      

توليد و ايجاد     هاي پس از آن کسب کرده اند يک به يک به بهانه افزايش                   
 . اشتغال بازپس گرفته مي شود

 

 ! کارگران و زحمتکشان ايران
 

اگر .  روز اول ماه مه قبل از هر چيز بيانگر همبستگي جهاني طبقه کارگر است 
از حقوق مشروع خويش حرکتي نکنند، هيچ            زحمتکشان، خود براي دفاع       

قدمي بر    صاحب اختيار و صاحب قدرتي در راه بهبود وضع کارگران                  
. به درستي گفته اند که چاره رنجبران وحدت و تشکيالت است. نخواهد داشت

همبستگي کارگران را پاس مي داريم و ضمن حمايت از         ما در اين روز بزرگ 
با صدايي يک پارچه و       مبارزات و جنبش هاي کارگري در ساير نقاط جهان،          
 : رسا خواسته هاي خود را به شرح زير اعالم مي داريم

ما کارگران خواهان رفع موانع موجود عليه فعاليت سنديکآيي و به                ـ         ۱   
تصريح شده در منشور جهاني حقوق        رسميت شناختن کليه حقوق سنديکايي      

درباره حق    ٨۷سنديکايي، مقاوله نامه هاي بنيادين از جمله مقاوله نامه                
 .آزادي سازمان هاي مستقل سنديکايي کارگران هستيم 
کارگاه هاي دارنده تا      »اصالحات«قانون کار، دولت      ۱۹۱با تکيه به ماده      ـ     ۲ 

کار خارج کرد و دولت نهم اين مصوبه را تمديد  کارگر را از شمول قانون  ۱۰
 . قانون کار هستيم ۱۹۱ما خواهان لغو ماده . کرده است

قانون کار، به بخش عمده اي از          »اصالح«دولت نهم، با ارايه ي اليحه         ـ         ٣  
اين اليحه مغاير با حقوق اساسي کار در        .  است  حقوق کارگران تعرض کرده     

بنيادين سازمان    اعالميه ي جهاني حقوق بشر، قانون اساسي و مقاوله هاي             
 . ما خواهان بازپس گيري اين اليحه از سوي دولت هستيم. جهاني کار است

قراردادهاي موقت اعم از شفاهي يا کتبي در کارهايي که ويژگي مستمر             ـ         ۴  
برده داري نوين است و هرگونه ثبات            و دايم دارند به رسميت شناختن          

تبديل هر    ما خواهان   .  اجتماعي و اقتصادي زندگي کارگران را بر هم مي زند          
 . گونه قرارداد موقت به قرارداد دايم در باره کارهاي دايم و مستمر هستيم

خصوصي سازي بخش هاي دولتي صنايع و معادن و واحدهاي توليدي           ـ      ۵       
هجوم .  را به مخاطره انداخته است        خدماتي، امنيت شغلي زحمتکشان         –

توقف  سرمايه داران براي تملک اين بخش ها، ثمره اي جز بيکاري کارگران و 
توليدات و خدمات و انتقال تجهيزات و زمين و ساختمان به بورس بازي و                 

مشکل اساسي نه در دولتي بودن اين بخش ها که    . زمين خواري نداشته است
مشارکت   در نبود يک اقتصاد توليد محور و وجود سوء مديريت و نبود                   

ما ضمن محکوم کردن خصوصي سازي،        .  کارگران در اين بخش ها است       
مولد و مشارکت کارگران در مديريت اين واحدها از  خواهان برقراري اقتصاد 

هاي دسته جمعي     طريق سازمان هاي سنديکايي با کاربست شيوه ي پيمان            
 . هستيم

، حداقل درآمد مورد نياز يک      ۱٣٨۵ـ  مطابق با آخرين برآوردها در سال               ۶  
وزارت کار از طريق    .  ماه اعالم شده است     هزار تومان در      ۴۰۰خانوار مبلغ   

هزار   ۱٨٣   را مبلغ     ۱٣٨۶شوراي عالي کار خودساخته، حداقل حقوق در سال         
درصد کمتر از آن حداقل برآورد         ۲۱۹اين رقم   .  تومان تصويب کرده است   

خواستار تعيين حداقل دستمزد متناسب با ميزان           ما کارگران،    .  شده است 
 . حداقل درآمد مورد نياز يک خانوار چهار نفره هستيم

با توجه به   .  بيمه بيکاري يکي از دستاوردهاي مهم جنبش کارگري است         ـ         ۷  
زمان پرداخت آن ما خواهان ترميم اين           ناچيز بودن مبلغ پرداختي و مدت         

شده، اعم  قانون و حذف سقف زماني پرداخت تا اشتغال مجدد کارگران بيکار 
 . از کارگران رسمي و پيماني، هستيم

با پيدايش و گسترش شرکت هاي پيمانکاري خدماتي، نه تنها هزينه هاي             ـ         ٨  
باعث افزايش بوروکراسي و داللي و ايجاد         توليد و خدمات کاهش نيافته، که       

هزينه هاي    اين امر موجب باال رفتن       .  اليحه هاي کاذب پيمانکاري شده است      
اين تبعات از نبود توانايي رقابت تا         .  توليد و تبعات ناشي از آن شده است         

خدماتي را در بر مي گيرد و در            –واحدهاي توليدي   تعطيلي و ورشکستگي    
خواهان حذف شرکت     ما  .  نهايت موجبات بيکاري کارگران را فراهم مي آورد       

 –هاي پيمان کاري و استخدام بي واسطه ي کارگران در واحدهاي توليدي              
 . هستيم خدماتي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما خواستار بازگشت به کار همه کارگران سنديکايي شرکت واحد               ـ          ۹  
کليه ي فعاالن کارگري در سراسر         اتوبوسراني تهران و رفع محدوديت از         

 .کشور از جمله آزادي کارگر در بند محمود صالحي هستيم
واردات بي رويه کاال، حذف تعرفه هاي گمرگي و وجود اجناس قاچاق،             ـ         ۱۰  

را با خطر نابودي روبرو کرده      )  کشاورزي  اعم از صنعتي و     (توليدات داخلي   
و بسياري  بخشي از واحدهاي کار و توليد ورشکسته و تعطيل شده اند . است

هر روز تعداد بيشتري از کارگران و        .  در آستانه ي نابودي قرار گرفته اند       
تعطيلي کارخانه ها و واحدهاي صنفي به خيابان سرازير           زحمتکشان به دليل    

تقويت بنيه توليدات      ما خواهان محدودسازي واردات کاال و          .  مي شودند 
 . داخلي هستيم

تبعيض ناروا عليه زنان کارگر نسبت به مردان، هر روز افزايش مي               ـ         ۱۱  
به از دست رفتن فرصت هاي مساوي بين          يابد و اين تبعيض در نهايت منجر        

کارگران زن در     در عين حال حد مزد      .  کارگران اعم از زن و مرد خواهد شد       
بخش هاي اقتصاد پنهان به ميزان نصف مزد کارگري معمول کاهش يافته               

ما خواهان برابر حقوقي مردان و       .  نظارتي بر آن نيست      است و هيچ گونه      
آنان مطابق قانون      زنان کارگر در سطوح دستمزدي و ساعات کار برابر              

 12صفحه   .    هستيم
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کودکان کار قربانيان بي دفاع جامعه ي سرمايه           ـ         ۱۲  
آن ها عالوه بر محروميت از تحصيل و            .  داري هستند 

گماشته شدن به کارهاي سخت و توان فرسا، از حداقل               
خواهان   ما کارگران،   .  حقوق انساني هم برخوردار نيستند    

ممنوعيت کار کودکان و ايجاد تسهيالت براي زندگي              
حقوق   شرافتمندانه و انساني با برخورداري از کليه               

تصريح شده در پيمان نامه جهاني حقوق کودک براي آن           
 . هستيم

ما کارگران حمايت خود را از خواسته هاي صنفي           ,   ـ     ۱٣  
 . معلمان و پرستاران اعالم مي کنيم

ـ  کارگران بازنشسته ي کشور، گرانبهاترين منبع                ۱۴  
خدمات   کاربردي در عرصه صنعت و          –تجربه ي علمي  

اجتماعي هستند که بايد ضمن حفظ اعتبار و کرامت                
بهره مند    انساني اين سرمايه هاي ارزشمند، از تجاربشان        

ما ضمن دفاع از خواست هاي بر حق اين بخش از              .  شد
مناسب با شرايط     کارگران، خواهان ايجاد نظام مستمري       

اقتصادي موجود، با هدف رفع نگراني هاي معيشتي و              
 . حفظ اعتبار و آبروي ايشان هستيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ  متاسفانه عليرغم پذيرش روز جهاني کارگر و تعطيل    ۱۵ 

کشور،   آن در قانون کار، بسياري از کارخانجات بزرگ            
ما خواهان  .  اين حق قانوني کارگران را رعايت نمي کنند         
براي کليه ي     اعالم تعطيل رسمي و عمومي روز کارگر           

 .مزد و حقوق بگيران هستيم
کارگران مهاجر، بي دفاع ترين کارگران جهان           ـ          ۱۶  

هر گونه رفتار با کارگران مهاجر بايد متکي بر             .  هستند
ما خواهان حفظ  . اصول انساني و رعايت حقوق بشر باشد 

همه جانبه    کرامت انساني کارگران مهاجر افغاني و رعايت        
ي حقوق آنان مطابق با کنوانسيون هاي بين المللي                 

 . هستيم
ما کارگران هرگونه تعرض نظامي و يا تحريم            ـ          ۱۷  

اقتصادي از طرف امپرياليزم آمريکا و يا هر کشور                 
ديگري به ايران را که حاصلي جز فقر و فالکت و نابودي               

 . ندارد، محکوم مي کنيم
ـ  ما کارگران، حضور نظامي آمريکا و متحدين آن در                ۱٨  

قيد و    خاورميانه را محکوم مي کنيم و خواهان خروج بي           
شرط نظاميان آمريکايي و متحدانش از عراق و افغانستان         

 .هستيم
تظاهرات .  قربانيان اصلي هر جنگي کارگران هستند     ـ         ۱۹  

همبستگي   و جنبش هاي ضد جنگ در سطح جهان نمود             
ما کارگران خود را جزيي از اين           .  کارگران دنيا است   

تظاهرات و    جنبش جهاني مي دانيم و حمايت خود را از             
 . جنبش هاي ضد جنگ اعالم مي داريم

 

   پرتوان باد صفوف متحد و آگاه کارگران

  پيش به سوي تشکيل سازمان هاي سنديکايي کارگري

 ارديبهشت    ۱۱          هيات موسسان سنديکاهاي کارگري

 فراخوان به تمامي آزادي خواهان و حاميان كارگران
 

تنها بديل جمهوري اسالمي سرکوب، سنگسار،       .  وضعيت جامعه ي ايران بحراني است      
فعالين .  رژيم هرگونه حرکت اعتراضي را  سرکوب مي کند        .  ارعاب، اعدام و کشتار است    

را دستگير  و مورد ضرب وشتم و شکنجه قرار         ... کارگري، معلمان، دانشجويان، زنان و
فقر و فالکت روزافزون، طبقه کارگر و همه مزد و حقوق بگيران را هر روز به                 .  مي دهد 

نظم  سرمايه هر روز به اشکال مختلف به           .   اعتصاب و تظاهرات و تجمع وا مي دارد        
سطح  معيشت مزدبگيران يورش مي آورد و به اشکال متفاوت آنان را بيشتر تحت                    

شاهديم که بخش زيادي از کارگران از دريافت دستمزد خود براي            .  فشار قرار مي دهد   
ماه ها محروم مي شوند و زماني  که براي دريافت دستمزد هاي معوقه شان اقدام به                    
تجمع، اعتصاب و تظاهرات مي کنند، مورد هجوم نيروهاي انتظامي قرار مي گيرند و به                

هر روز تعداد زيادتري از معترضينِ به فقرو           .  شديدترين وجهي سرکوب مي شوند      
 .فالکت و استبداد، دستگير و روانه زندان ها مي شوند

طبقه کارگر و ساير مزد و حقوق بگيران که اکثريت  جمعيت را تشکيل مي دهند در                       
بدترين وضعيت اقتصادي، اجتماعي وسياسي قرار داشته و از ابتدائي ترين امکانات                

 .براي ايجاد تشکل هاي مستقل خود محروم هستند
لذا باتوجه به اين که طبقه کارگر تنها نيروئي است که از توانمندي تغيير بنيادي جامعه                  
برخوردار است، وظيفه هر انسان آزادي خواه است که به دفاع از حقوق آنان برخيزد و                

 .به هر شکل ممکن از سرکوب وحشيانه ي مبارزات آنها جلوگيري بعمل آورد
براي دفاع از حق تشکل همکاران مان       ...  طي سال ها در سراسر اروپا، کانادا، استراليا و          

در ايران و به عنوان اعتراض به شرکت جمهوري اسالمي در اجالس ساالنه سازمان                 
اقداماتي را انجام داده و به جهانيان اعالم کرده ايم که شرکت                  )   ILO(جهاني کار    

کنندگان در جلسه ساليانه سازمان جهاني کار که از طرف ايران به اين کنفرانس                       
فرستاده مي شوند، نمايندگان منتخب کارگران ايران نيسند، بلکه نمايندگان رژيم                    
استبدادي ـ سرمايه داري و سرکوب گران فعالين کارگري براي ايجاد تشکل مستقل مي              

 .باشند
در مقابل سازمان جهاني کار در ژنو  يک            ۲۰۰٧-٦-٨به همين مناسبت امسال در روز       

 .آکسيون اعتراضي را به پيش خواهيم برد
لذا از همه افراد آزادي خواه، احزاب، سازمان هاي سياسي و مدافعين جنبش اجتماعي                
کارگران و زحمتکشان دعوت مي کنيم که فعاالنه در اين گردهمآئيِ اعتراضي شرکت                
نمايند تا با حرکت متحد خود، ضمن اعتراض به مسئولين سازمان جهاني کار براي                   
پذيرش نمايندگان دولت جمهوري اسالمي، اعتراض شديد خود را نسبت به عملکرد                  

 .تاکنوني رژيم  در مورد کارگران و ساير حقوق بگيران به گوش جهانيان برسانيم
 

 :کمپين فعالين جنبش کارگري ايران در خارج از کشور
 

 کانون همبستگي با کارگران ايران ـ کلن_  ١
 کميته همبستگي با کارگران ايران ـ هامبورگ_  ۲
 روفايران ـ هان يکارگر باجنبشکانون همبستگي _  ۳
 ايران ـ فرانکفورت و حومه يکارگر باجنبشکانون همبستگي _  ۴
انگلستان ـ فرانسه ـ سوئيس ـ       (  اتحاد بين المللي در حمايت از کارگران در ايران            _   ۵

 )سوئد ـ کانادا ـ دانمارک
 کميته همبستگي با کارگران ايران ـ استراليا_  ٦
 کميته همبستگي سوسياليستي با کارگران ايران ـ پاريس_  ٧
 ـ  جمعي از کارگران پيشرو تبعيدي ـ سوئيس ٨
 

ما مصرانه عالقه منديم تا به دور از اختالفات و تنش هاي رايج در بين نيرو ها و فعالين       
کارگري در خارج از کشور ـ که بحث آن ميتواند در جا و مکان و فضاي ديگري دنبال                   
گردد ـ در فضايي دمکراتيک و صميمانه با هم به سوي خواسته ها و عاليق جنبش                      
. کارگري ايران و فعالين آن که همگامي و همکاري مشترک ما را مي طلبد گام برداريم                 

انتظار داريم همه آن نيروها و کساني که راه سازمان و سامان يابي تشکل هاي مستقل                 
ژوئن جلوي سازمان جهاني کار        ٨کارگري را در ايران دنبال مي کنند، در آکسيون             

عقب نشيني وادار کردن جمهوري اسالمي        در راه به    ״دست در دست هم گذاشته، متحدا     
 . بکوشيم



 ١٧صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

در جاده چالوس ـ کرج در کنار پيست اسکي خور، مراسمي در فضـاي آزاد        
بود که کارگران با خانواده هايشان آمدند و اين مبدل به يک پيک نيـک بـزرگ     

به جرات مي توانم بگويم يکي از بزرگترين تـجـمـع هـاي       .  اجتماع کارگري شد
مستقل کارگران را داشتيم که از اعضاي سنديکاي ما و خانواده ها هم دعـوت    

هاي کوهنوردي کارخانه هاي جاده کرج مسئوليت اين مـراسـم    گروه.  شده بود
گفتگوهاي زيادي بين کارگران صورت گرفت و اغلب آنـهـا   .  را بر عهده داشتند

تمايل خود را به تشکيل سنديکا به تبعيت از سنديکاي کارگران شرکـت واحـد     
يک نوع روحيه همگرايي و همفکري در مراسم جمعه ديده مي شد .  اعالم کردند

بايد بگويم سنديکاي کارگران نقاش، کفـاش، کـار و       .  که جاي خوشوقتي دارد
مکانيک و استادان پيشکسوت فعاليت هاي سنديکايي که سالها بود پس از حمله 
به سنديکا ها در اوايل دهه شصت يا به زندان افتاده بودند يا کنج عزلت گزيـده  
بودند يا زير فشارهاي زندگي مجبور شده بودند از فعاليت هاي صنفي دسـت    

کنيم به اين شکل که پيش ميـرود،   بکشند، مدتي است فعال شده اند و ما فکر مي
 .سرانجام سنديکاهاي کارگري به تدريج پا بگيرند

براي روز کارگر چه برنامه اي داريد؟ گردهمايي يا سخنراني يا راهپيمايـي  

 خواهيد داشت؟

اول بگويم که سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران و حومـه،  :  منصور اسانلو
روز جمعه حدود دو هزار بسته شکالت و کارت تبريک اول ماه مـه را بـيـن          

اين هدايا با دعوت از رانندگان خطوط مختـلـف مـنـاطـق        .  کارگران توزيع کرد
مـا روز    .  شرکت واحد براي شرکت در مراسم روز کارگر به آنهـا داده شـد      

در فرهنگسراي کار به همت انجمن پـژوهشـي کـار،         ۸تا   ۴دوشنبه از ساعت 
بعد از ظـهـر      ۸تا  ۴همچنين سه شنبه از ساعت .  جشن کوچکي خواهيم داشت

هم به روال دو سال گذشته در تاالر باختر، واقع در خيابـان کـارگـر، جشـن         

کارگري خواهيم داشت که اميدواريم قطعنامه مشترکي با ساير همـکـارانـمـان     
 .صادر کنيم

 براي مراسمي که صحبت اش را مي کنيد، مجوز گرفته ايد؟

تقريبا هماهنگي هايي کرده ايم چون اين مراسم در سالن هـاي سـرپـوشـيـده        
تـنـهـا    .  طبق قانون اساسي نيز براي چنين اماکني نياز به مجوز نيسـت .  هستند

صبح روز کـارگـر     .  نامه داده ايم به فرمانداري تا امنيت مراسم را تضمين کند
احتماال کارگران صنف هاي مختلف جمع خواهند شد و مسائل خود را اعـالم      

اميدواريم در اين تجمع بزرگ، همه کارگران ايران به يک همگرايي .  خواهند کرد
به منظور تشکيل اتحاديه ها، سنديکاهاي مستقل خود برسند و امسـال سـال         

 . بقاي سنديکايي ما در ايران باشد

 گفت و گوي دويچه وله با منصور اسانلو

 جوانه هاي فعاليت سنديكايي در ايران
 

آقاي اسانلو امروز دانشجويان دانشگاه تهران از قرار مراسـمـي   :  وله دويچه

 مراسم چگونه برگزار شد؟. داشتند در پيشواز روز جهاني کارگر

امروز از طرف دانشجويان دانشکده حقوق قرار بود مراسـمـي   :  منصور اسانلو

برگزار شود که يکي از دعوت شدگان به مراسم، من به نمايندگي از سنديـکـاي   
موقعي که ما به همراه اعضـاي هـيـات مـديـره            .  کارگران شرکت واحد بودم

سنديکا داشتيم وارد دانشگاه مي شديم، دانشجويان گفتند حراست اعالم کـرده  
دانشجويان پـس  .  که اسانلو حق ورود به دانشگاه و سخنراني در آنجا را ندارد

از چند بار رفت و برگشت به حراست و بحث هاي مفـصـل حـقـوقـي، حـتـي            
نتوانستند برگه اي از حراست يا اطالعات يا قوه قضاييه يا يک رأيـي از يـک         

بـاالخـره   .  دادگاه بگيرند که چرا اين حق قانوني بيان را از من سلب کـرده انـد    

دانشجويان آمدند به ضلع غربي، در غربي دانشگاه و ما آنجا مشغول گفتگـوي  
حدود سي نفر از دانشجويان و اعضاي سنديـکـاي شـرکـت       .  حضوري شديم

حدود سي نفر از رهگذران هم به ايـن گـفـتـگـو        .  واحد در پياده رو جمع شديم
همه ما از اين رفتارهاي غيرقانوني حراست و اطالعات ناراحت بوديم .  پيوستند

و مجموعه بحث ما به اينجا کشيد که دانشجويان شکايتي در قوه قضاييه عليـه  
 .حراست دانشگاه به دليل ممانعت از حق بيان طرح کنند

 خواستيد صحبت کنيد؟ شما در چه زمينه اي مي

موضوع سخنراني روز جهاني کارگر و نقش سنديکاها در جنبش کـارگـري و     
مـن  .  تاثيرگذاري سنديکا در زندگي اجتماعي کارگـران و مـردم ايـران بـود            

موضوع را در راستاي تاثيرگذاري فعاليت دو ساله سنديکاي واحد و تاثير آن   
مند به فعاليت هاي کارگري و حـق طـلـبـي          به مجموعه اي از کساني که عالقه

با اتفاقي که افتاد، مجموع اين صحبت ها وشواهـد  .  خواستم طرح کنم بودند، مي
. مقداري هم پرسش و پاسخ انجـام شـد    . را در همان کنار خيابان مطرح کرديم

لوح تقديري را دانشجويان دانشکده حقوق به من بعنوان نماينده سـنـديـکـا و         
آرزو .  جنبش کارگري اهدا کردند که ما واقعا قدردان فرزندان خودمان هستيـم 

کرديم که دانشجويان ما هم سنديکاها و اتحاديه دانشجويي خود را مثل آلمان، 
 .فرانسه و ديگر کشورها، به طور مستقل تشکيل بدهند

در خبرها هست که ديروز هم هزاران نفر از کارگران به هـمـراه خـانـواده       

چرا  اين مراسم به صـورت پـيـک      .  هايشان در آبشارخور مراسم گرفته اند

 نيک برگزار شد؟ 

 به مناسبت اول ماه مه ـ سنديکاي کارگران شرکت واحد تهران
 

 تـالش هـاي ضـد سنـديکايي
 در حـال عقـب نشينـي اسـت 

 

فرارسيدن روز جهاني کارگر را به عموم کارگران به ويژه کارگران شـرکـت   
طبق يک سنت صـد و    .  واحد اتوبوسراني تهران و حومه شادباش مي گوئيم 

ده ساله همه کارگران در سراسر جهان در روز جـهـانـي کـارگـر فـريـاد              
دادخواهي، عدالت جويي و اعتراضات خود را نسبت به بي عـدالـتـي هـا و           

کارگران ايران هم بيـش از صـد       .  نابرابري ها به گوش جهانيان مي رسانند
سال است که هم صدا با ديگر کارگران در جهت بهبود شرايط کار و زندگـي  

سنديکاي کارگران شرکت واحـد بـا حـمـايـت و              .  تالش و مبارزه کرده اند
پشتيباني عمومي کارگران با سابقه بيش از چهل سال، در جـهـت بـهـبـود            
بخشيدن به شرايط کار و زندگي زحمتکشان حمل و نقل درون شهري تهران 

 .کوشش و پيکار نموده اند
شصت و دو روز عيدي و پاداش، بيمه تامين اجتماعي، طبقه بندي مشـاغـل،     
تاسيس باشگاه ورزشي، تاسيس تعاوني هاي مصرف و مسکن و اعـتـبـار،      
برقراري سرويس اياب و ذهاب، دريافت سهميه شير، کت و شلوار، لباس کار 
و کفش ايمني، وايجاد سرويسهاي بهداشتي و حمام در مناطق و تعمير گاهها 

مزد تکميلي حوادث ناشي از کار تنهـا بـخـش کـوچـکـي از              %۲۵و دريافت 
دستاوردهاي اين تالش و کوشش بوده است که تا امروز نيز داراي اعـتـبـار    

 .قانوني هستند
 

 !کارگران گرامي

هم اکنون که در آستانه روز جهاني کارگر هستيم تعداد نزديک به پنجاه نفـر  
از فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد از زمـان اعـتـراضـات کـارگـري           

 .در حالت تعليق از کار به سر مي برند ۱٣٨۴زمستان 

بعد از يازده ماه پيگيري و کوشش جانکاه شکايت هاي ايـن کـارگـران در          
مراجع وزارت کار در حال رسيدگي است و از طرف ديگر به دستـور مـقـام      

درصد دستمزد ايام تعليـق   ۵۰عالي دادگستري استان تهران دستور پرداخت 
قانون کار صادر گرديده است، کـه در     ۱٨و  ۱۷چهارده ماهه آنها طبق مواد 

تالشهـاي  .  کارگران موفق به گرفتن اين حق خود شدند ۱٣٨۵آخر اسفند ماه 
. غيرقانوني محافل ضدسنديکايي روز به روز در حال عقب نشـيـنـي اسـت        

پايداري فعاالن سنديکايي صفحه جديدي را در سال هاي اخير در جـنـبـش        
کارگري باز نموده است که اگرچه سختي ها و مشـکـالتـي را بـراي ايـن              
تالشگران در پي داشته است اما نتيجه سودمندي براي کارگـران ايـران بـه        

با همبستگي و آگاهي و متشکل شدن در سنديکاها، حقوق .  همراه داشته است
 . کارگران و عدالت اجتماعي بهتر تامين مي شود

سنديکاي کارگران شرکت واحد به عنوان نماد خواسته هاي عمومي کارگران 
ايران تالش مي نمايد که همه کارگران ايـران بـه حـق قـانـونـي تشـکـيـل                  
سنديکاهاي کارگري آگاهي يافته و نسبت به ايجاد و بازگشايي سنديکـاهـاي   

 .کارگري از هيچ کوششي فروگذار ننمايد
وزارت کار و امور اجتماعي جمهوري اسالمي ايران موظف اسـت بـنـا بـر         
ادعاي رعايت حقوق کارگران ايران برابر منشور جهاني حقوق سنـديـکـايـي     

 ۲۶ومقاوله نامه هاي بنيادين حقوق کار و اعالميه جهاني حقوق بشر و اصل 
برنامه توسعه چهارم و اجراي برنامـه تـوسـعـه        ۱۰۱قانون اساسي و ماده 

هزاره سازمان ملل متحد بر مبناي حکمراني مطلوب و ديگر تعهدات عمومـي،  
شرايط بوجود آمدن سنديکاهاي مستقل کارگري را طـبـق اسـتـانـداردهـاي         

 !جهاني فراهم آورد
 

 !با اميد به ايجاد سنديکاهاي مستقل کارگري ايران در آينده اي هرچه نزديکتر
 برقرار باد عدالت اجتماعي، صلح، دموکراسي و آزادي در سراسر جهان

 پيروز باد اتحاد کارگران سراسر جهان
 

 ۱۰/۲/۱٣٨۶سنديکاي کارگران شرکت واحد توبوسراني تهران و حومه   

 



 ١۴٤اتحـاد کـار     ١٨صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

  سنندج ۲۰۰٧برگرفته از وب الگ برگزار کنندگان اول ماه مه 
 

 برخورد خشونت آميز در روز جهاني كارگر
  با كارگران در سنندج

 
روز جهاني کـارگـر، تـجـمـع        )  يازدهم ارديبهشت( در روز اول ماه مه 
سنندج بـا خشـونـت          هاي آنان در برابر اداره کار  کارگران و خانواده

در آن ميان چند نفر از فـعـاالن     .  ماموران امنيتي و انتظامي مواجه شد
بهزاد سهـرابـي، کـارگـر اخـراجـي              . حقوق کارگري را دستگير کردند

شرکت ريسندگي پرريس سنندج و از فـعـاالن حـقـوق کـارگـري در             
امروز کارگران حضور داشته و به پرسشهايي در   کردستان، در تجمع 

  :اين رابطه پاسخ گفته است

 

هاي آنها در    آقاي سهرابي، مطلع شديم که امروز کارگران و خانواده

مـامـوران دولـت        سنندج تجمعي داشتند و اين تجمع با خشونـت    

. لطفا براي ما در مورد اين تجمع توضـيـحـي بـدهـيـد        .  مواجه شد

 شده بودند؟ کنندگان چه تعداد بودند و کجا جمع  تجمع
 

بيني شده که از طرف تشکل ها به اسم  طبق برنامه پيش:  بهزاد سهرابي
کميته هماهنگـي  " و   "  اتحاديه سراسري کارگران بيکار استان کردستان" 

و جمعي از فعاالن و کارگران شهر سننـدج  "  جهت ايجاد تشکل کارگري
سنتي که در ايران هم هست براي بـرگـزاري       بر اساس روال گذشته و 

روز جهاني کارگر، در آخرين جلسه تصميم گرفته شد و محلي را در     
سنندج تعيين کردند به اسم روابط کار که در منـطـقـه چـهـارراه          شهر 

بود کـلـيـه      که قرار  ۱۰طبق همان فراخوان ساعت .  سفري سنندج است
که ما در آنجا کـه     ۱۰کارگران در آنجا جمع بشوند، حدود يک ربع به 

زيادي از لباس شـخـصـي و          تعيين کرده بوديم جمع شديم، ماموران 
پليس و نيروهاي امنيتي آنجا آمده بودند، قبل از ايـن کـه کـارگـران           

. ما توانستيم از آن صـف رد شـويـم             به هر حال . بتوانند جمع شوند
مـا  .  کارگر جـلـوي روابـط کـار تـجـمـع کـردنـد                  ۵۰۰تا  ۴۰۰حدود 

ما خواستار آزادي " ، " کارگران جهان متحد شويد"    پالکاردهايي مبني بر 
. و چند شعار ديـگـر داشـتـيـم       "  قيد و شرط محمود صالحي هستيم بي

پليس ها آمدند و پالکاردها را از دست ما درآوردند، اما بـا مـقـاومـت         
اي را که  قطعنامه  پيش از آن که به ما حمله کنند، .  کارگران مواجه شدند

پس از آن، پليـس و نـيـروهـاي         .  از پيش تنظيم شده بود قرائت کرديم
اما کارگـران در    .  را متفرق کنند  خواستند ما  لباس شخصي آمدند و مي

  .اي کردند آنجا دفاع جانانه
 

 اند؟ چه عده را دستگير کرده
 

ام، منتهي هـنـوز کـامـل          آوري کرده طبق آخرين اطالعاتي که من جمع
اي که بـه     اسامي.  اند شده  نفر دستگير  ۱۵تا  ۱۰گويند که کال  نيست، مي

من داده شده، يکي محمد کنانواز، ثالث گويليان کـه مـکـانـيـک اسـت،           
اتحاديه کارگران اخراجي بيکار است و اقبـال    صديق کريمي از اعضاي 

چند نفر دانشـجـو     .  لطيفي از کارگران اخراجي نساجي کردستان است
گويا از شهرستان آمده بودند به اينجا و عکـس و فـيـلـم هـم              هم که 

را ما   منتهي اين چهار اسم .  اند گرفتند، گويا آنها را هم دستگير کرده مي
درصد، طبق آخرين اخباري که بـه   ۹۰اين ها هم به احتمال .  فعال داريم

انتظامي هستند و تـا بـه         من رسيده است، در حفاظت اطالعات نيروي 
شان نرسيده که اين ها را دستگيـر   حال هم هيچ گونه خبري به خانواده

اند جلوي همان مقري که در خيابان  رفته  هايشان  خانواده.  اند يا نه کرده
 .هايشان سوال کنند شامان سنندج است تا راجع به دستگيري بچه

خواست کارگران چه بوده؟ امروز چه خواسـت هـايـي را بـيـان            

 اند؟ کرده
 

اساس اين بود که امروز که روز جهاني کارگر است، بايد بتوانيم ايـن  
تشکل هاي کـارگـري       دوم اين که خواست ايجاد .  روز را برگزار کنيم

مستقل بوده که چند سالي است در دستور کار فعالين در ايران قـرار    
محمود صالحي بوده، پشـتـيـبـانـي        قيد و شرط  آزادي بي.  گرفته است

کردن از کليه حرکت هاي اعتراضي زنان، دانشجويان و مـعـلـمـان و       
شرط کليه فعالين معترض که در چـنـد مـاه          قيد و  خواست آزادي بي

در ضـمـن     .  انـد  گذشته در حرکت هاي اعتراضي معلمان دستگير شده
من تماس گرفتند و گفتند که آقاي ابوبکر فتنـي را هـم         االن با موبايل 
اند که يکي از کارگران اخراجي نساجي شـيـنـبـافـت در         دستگير کرده

اي داريم از کساني که برگزارکننده  بدين ترتيب ما اسامي.  سنندج است  
  .اند مراسم بوده و دستگير شده

 

 مراسم به چه طريق به پايان رسيد؟
 

کردم تا آنهـا را     گرفتند، من هم تقال مي ها را مي در دقايق آخر که بچه
کشـيـدم، اسـپـري          مـي   يکي از دوستان را کـه    .  از زير حمله درآورم

فـقـط   .  کوچکي را که در جيبشان بود روي سر و صورت من پاشيدند
در محله ديگري آمده بوديم، نزديـک    ما   دقيقه ۸يا  ۷دانم که پس از  مي

اي تا بـه مـن        مردم مرا کشيده بودند توي خانه  همان خيابان سفري،
مسير بـيـن   .  همان مسير آمده بودند توي خيابان سفري  از .  کمک کنند

مـحـمـود صـالـحـي آزاد بـايـد               " سفري و ميدان آزادي با شـعـار       
را آمدند و يگان ويژه آمـده و      "  زندان سياسي آزاد بايد گردد"    ، " گردد

زنـم در       مـي   تا اين لحظه که من با شما حرف .  کال همه را متفرق کرد
اند و هر گونه تجمع  نقاط حساس شهر سنندج نيروهاي امنيتي ايستاده

  .کنند متفرق مي را 
 

. آقاي سهرابي بسيار سپاسگزارم از وقتي که در اختيار ما قرار دايد

 چيز خاص ديگري هست که بخواهيد بگوييد؟
 

روز جهاني کارگر در سراسر دنيا تبديـل بـه سـنـت         :  بهزاد سهرابي
ميادين و شهرهـا و      در اين روز کارگران راحت به .  طبقاتي شده است

کنند و پرچم  آيند و تظاهرات مي آيند، از مراکز کارگري مي خيابانها مي
کنند و پليـس از آنـهـا         خواستشان بلند مي  طبقاتي خود را براي بيان 

متاسفانه در ايران به خاطر برگزاري چنيـن روزي    .  کند حمايت هم مي
گـذارنـد مـا         اسم تعطيلي آمده، نمي خود قانون کار هم به   که حتي در 

خـارج    من از فعالين و محافل کارگري   .  چنين مراسمي را برگزار کنيم
خواهم که اين را انعکاس خبري بدهند که چرا طبقه کارگـر   از ايران مي

روز کار کردن پشـت   ۳۶۵از   دهند بعد  تواند و اجازه نمي در ايران نمي
خواهـد بـرگـزار       دستگاههاي توليدي، اين روز را آن طور که خود مي

 .کند
کارگري و سازمانهاي حقوق بشر تقاضا دارم که بـه ايـن         از محافل 

ندارد يک   مسئله انعکاس خبري بدهند که آيا طبقه کارگر در ايران حق 
روز را در سال داشته باشد و بتواند مطالبات خودش را در حـالـتـي      

کنـنـد    آيند، وادار مي که مي  اينها .  آرام، نه به صورت اغتشاش بيان کند
ما تظاهراتي کامال آرام داشتيم و تقاضا .  که به اغتشاش کشيده بشود

اين حق طبـيـعـي هـر       .  به ما اجازه ندادند  اما آنها .  هم از ايشان کرديم
خـواهـد      کارگري است که بتواند روز خودش را به هر طريقي که مـي 

ولي متاسفانه اين روز هنوز براي ما قابل اجرا نيـسـت و       برگزار کند، 
مسـائـل     برگزارکنندگان اين مراسم با تهديد و زندان و اخراج و ايـن      

شوند که نمونه بارز آن آقاي محمود صالحي است کـه بـه      روبرو مي
  .اند حکم داده يک سال  ۱۳۸۳ايشان به خاطر مراسم سال 

 

  کيواندخت قهاري: گر مصاحبه



 ١٩صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

 اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار   ۲اطالعيه شماره 
 

 فراخوان اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار

 به مردم سنندج
 

 کارگران، معلمان، دانشجويان؛ جوانان 

سه روز از سرکوب وحشيانه مراسم اول ماه مه و ضرب و شتم و                 
در .  بازداشت کارگراني که در اين مراسم حضور داشتند مي گذرد             

طول اين مدت عليرغم پيگيري خانواده هاي بازداشت شدگان، اين               
کارگران همچنان در زندان به سر مي برند و تازه، ماموران سرکوب              
طي ديروز و امروز شيث اماني، خالد سواري و طيب چتاني را نيز                 
بازداشت کرده و همچنان به دنبال بازداشت ساير اعضاي هيئت                 

 .مديره اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار هستند
کارگران بازداشتي هيچ کاري جز دفاع از حقوق انساني شان و                   
. برگزاري مراسم اول ماه مه که حق مسلم آنها است نکرده اند                    

سرکوبگران با بازداشت محمود صالحي در پيش از اول ماه مه، تالش            
کردند تا با ايجاد جو رعب و وحشت مانع از برگزاري مراسم اول ماه              
مه بشوند، اما اعضاي اتحاديه سراسري کارگران اخراجي و بيکار و             
ديگر فعالين کارگري در مقابل اين وضعيت تسليم نشده و در اقدامي              

اين .  جسورانه و حق طلبانه، اقدام به برگزاري مراسم اين روز کردند            
حق ماست که اول ماه مه را برگزار کنيم، تشکل هاي خود را بر پا                   

هيچکس نمي تواند اين ابتدائي . داريم و از حقوق انساني مان دفاع کنيم
 .ترين حقوق انساني را از ما کارگران سلب کند

تعرض به کارگران، به دليل برگزاري مراسم اول ماه مه و ضرب و                
شتم آنان، لگد مال کردن وحشيانه ابتدائي ترين حقوق انساني                   

بديهي است، اگر ما امروز اجازه دهيم تا ابتدائي ترين           .  کارگران است 
حقوق توليد کنندگان اصلي ثروت در جامعه، اين چنين لگد مال شود،             

 مي بايد فردا براي نفس کشيدن در خانه هايمان نيز، از حکومتگران 

اينان از ما کارگران توقع دارند تا همانند بردگان           .  کسب تکليف کنيم  
هزاران سال پيش،  هم فقر و گرسنگي مفرط و بي پايان را متحمل                   

اما ما ذره اي از حقوق انساني خود          .  شويم و هم صدايمان در نيايد      
 .کوتاه نخواهيم آمد

 

 !مردم آزادي خواه و برابري طلب

ما در اعتراض به اين وضعيت ضد انساني و دفاع از حقوق کارگراني              
که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده اند،  شما را فرا                  
مي خوانيم تا به اتفاق هم و دوشادوش خانواده هاي کارگران                    

در   ١۳٨٦ارديبهشت    ١۵صبح روز شنبه مورخه       ١۰بازداشتي، ساعت   
مقابل دادگاه، در ميدان بسيج سنندج گرد هم آئيم و متحدانه خواهان              
آزادي فوري و بي قيد و شرط همه کارگران بازداشتي و محاکمه                 

 .عاملين و آمرين حمله به کارگران شويم
 

 زنده باد آزادي و برابري  ـ زنده باد اول ماه مه

 ١۳٨٦ارديبهشت  ١۳

 :برگرفته از سايت اخبار روز
 

 بازداشت فعاالن كارگري در سنندج ادامه دارد
 

گزارش ها از سنندج حاکي است که بازداشت فعاالن کارگري در اين              
شهر، پس از مراسم روز اول ماه مه، روز جهاني کارگر، ادامه دارد و               

ارديبهشت، دو    ۱۳ارديبهشت، و روز پنجشنبه،        ۱۲چهارشنبه شب،   
 .نفر ديگر از فعاالن کارگري بارداشت شده اند

جعفر عظيم زاده، سخنگو و عضو هيات مديره اتحاديه کارگران                  
اخراجي و بيکار ايران، در باره مراسم روز اول ماه مه به راديو فردا                

تجمع صدها کارگر کارخانه هاي مختلف سنندج در مقابل اداره          «:  گفت
روابط کار اين شهر، در شرايطي آغاز شد که نيروهاي امنيتي و                   

 .»انتظامي درمحل برگزاري تجمع مستقر شده بودند
با شروع قرائت قطعنامه اول ماه مه توسط شيث اماني،            «:  وي افزود 

رئيس هيات مديره اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار ايران، نيروهاي            
اما با مقاومت کارگران     .  امنيتي حمله کردند و او را بازداشت کردند         

اين در حالي بود، که زانوي چپ       .  مجبور شدند آقاي اماني را آزاد کنند   
وي بر اثر ضرب و شتم ماموران به شدت آسيب ديد و توسط                     

 .»کارگران به بيمارستان انتقال يافت
جعفر عظيم زاده به اشاره به تظاهرات کارگران بعد از درگيري ها                 

کارگران به سوي ميدان آزادي سنندج راهپيمايي کردند که در           «:  گفت
در .  اين مسير نيز با گاز آشک آور و باتوم مورد حمله قرار گرفتند               

کارگر، از جمله پنج تن از اعضاي اتحاديه کارگران                ۱۵اين حمله    
 .»اخراجي و بيکار ايران، بازداشت و عده بسياري مجروح شدند

به گفته اين فعال کارگري، نيروهاي امنيتي که نتواسته بودند در روز             
چهارشنبه، شيث اماني، رئيس هيات مديره اتحاديه کارگران اخراجي و 
بيکار ايران،را بازداشت کنند، يک روز پس از روز جهاني کارگر، وي              

 .را دستگير کردند
طيب چتاني، فعال مستقل کارگري و کارگر کارخانه             «:  وي افزود 

دقيقه چهارشنبه شب در منزل خود، و خالد           ۳۰و    ۲۳پرريس، ساعت   
 ۱۰سواري، نايب رئيس اتحاديه کارگران اخراجي و بيکار، ساعت               

صبح در پاساژ نور در ميدان آزادي سنندج، توسط چهار تن از                    
 .»ماموران حفاظت اطالعات بازداشت شدند

فعال کارگري    ۱۸آقاي عظيم زاده همچنين خبر داد که خانواده هاي            
بازداشت شده، ساعت هشت صبح در مقابل استانداري کردستان در            
سنندج تجمع کردند و خواستار آزادي بازداشتي ها شدند، و نيروي              

 .انتظامي تالش کرد که آنان را متفرق کند
در همين ارتباط، جعفر عظيم زاده به نامه اتحاديه سراسري کارگران            
اخراجي و بيکار ايران، به سازمان هاي بين المللي کارگري، اشاره                

ما با تشريح اوضاع، خواستار اقدام کنفدراسيون بين          «:  کرد و گفت  
المللي اتحاديه هاي کارگري براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط               

 .»همه بازداشت شدگان شده ايم
بر اساس اين گزارش، اسامي برخي از کارگراني که بازداشت شده              

شيث اماني، صديق کريمي، اقبال لطيفي، يداهللا          :  اند، عبارت است از    
مرادي، نجمه الدين رجبي، فاروق گويلي، انور مفاخري، صديق                  
امجدي، حبيب اهللا کلکاني، محي الدين رجبي، صديق صبحاني، خالد              

 .سواري و طيب چتاني
 

  ۲۰۰۷مه  ٣ - ۱٣٨۶ارديبهشت  ۱٣شنبه  پنج

 ١۳٨٦ارديبهشت  ١١تهـران ـ  

 

 



 ١۴٤اتحـاد کـار     ۲۰صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

با نگاهي به گذشته، به اين نتيجه مي رسيم که سوسياليسم در اواسط سـال    
در حالي که انـقـالبـيـون ويـتـنـامـي             .  نقطه اوج خود رسيده بود به  ٧۰هاي 

سايگون بيرون مي راندند و پرتقال به عنوان آخرين قدرت   آمريکائي ها را از 
در چين بـا     ٩۰و  ٨۰بيرون رانده مي شد، در سال هاي   استعماري از آفريقا 

ماه بـعـد از      ٩با گذشت .  پيروزي ارتجاع آغاز گشت  شکست انقالب فرهنگي 
رهبريت چيـن  )  ١٩۰۴ـ  ١٩٩٧( ، دنگ چيائوپينک ١٩٧٧   مرگ مائو در ماه يولي 

درهاي اقتصاد چين را بـراي سـرمـايـه داران غـربـي               را به دست گرفت و 
عظيمي از نيروي کار ارزان به کفه تـرازو پـرتـاب        بازگشود و ارتش ذخيره 

سرتاسر جهان باعث شد تا مبارزه طبقه کـارگـر       عملکرد سرمايه در .  گرديد
ــه،                     ــاي ــا ســرم ــا ب ــک کشــوره ــه ي ــک ب ــد           ي ــاب ــوت ي   . شــدت و ق

. اين چنين است که ما امروز با توده اي از سئواالت متفاوت روبرو گشته ايـم 
شرايط حاضر، در پيرامون روشنفکري و ايدوئولوژيکي عمومـي مـا در         در 

قرون گذشته، اوضاع کمتر به نفع سوسياليسم است و ايـن تـنـهـا        مقايسه با 
باشد، بلکه بيشتر با نفوذ جديـد   ۲۰انقالب در پايان قرن   نمي تواند پيامد ضد 

پيـروزي مـجـدد      . اقتصاد سياسي بورژوازي در رابطه است اصول کالسيک 
تنها اقتصاد غرب را تغيير داد، بـلـکـه هـمـچـنـيـن بسـتـر                 اين نظم علمي نه 

  . انـقـالب در شـرق هـم آمـاده سـاخـت                   ايدئولوژيـکـي را بـراي ضـد             
اتـفـاق      ٨۰تدارک ايدولوژيکي چرخش به سوي بازار آزاد که در سال هاي   

خيلي قبل تر از آن، از سوي تئوريسين هاي اقتصـادي راسـت چـون          افتاد، 
ـ    ۲۰۰٦" ( ميلتون فريدمـن " و )  ١٨٩٩ـ  ١٩٩۲" ( آگوست فون هايک  فريدريش " 

هنوز به عنوان  ٦۰و  ۵۰ايده هاي آنان که در سال هاي . انجام پذيرفت ) ١٩١۲
افراطي خطاب مي شد، از طريق فعاليت هاي مسيونرهاي سـازمـان     ايده هاي 

انستيتوي لندن براي امور اقتصادي و انستيتوي آدام اسميت کـه      هائي چون 
دانشمنداني .  در لندن بود و نفوذ بسيار داشت، تبليغ مي شد  همچنين مرکزش 

تحقيق مي کردند يک سري از کتاب ها و مـقـاالتـي را          که در اين انستيتوها 
آن ها براي مشکالت اقتصادي موجود راه حل وارد   منتشر مي نمودند که در 

نوشته هـاي آن هـا از         .  و پيشنهاد مي کردند  شدن به بازار آزاد را توصيه 
چون مارگارت تاچر نخـسـت وزيـر        سوي بسياري از سياستمداران با نفوذ 

ايده هاي آنـان در عـمـل         ٨۰   اسبق بريتانيا پشتيباني مي شد و از سال هاي 
 .پياده شد

چرخش به سوي بازار آزاد براي تاچر از طريق ترکيبي ازتغييرات آمارگرفته 
در بريـتـانـيـا     :  شده طوالني مدت و حوادث تصادفي کوتاه مدت ممکن گرديد  

کار کم بود اما در آسيا اين نيروي کار در هر سوراخي به فـراوانـي       نيروي 
سرمايه دار بريتانيائي براي خودش اين حق را قائل شـد و از        .  وجود داشت

برخوردار شد که به فراواني از اين مسئله به نفع خود استفاده کند   اين آزادي 
طريق مناسبات مبادله اي ميان کار و سرمايه را در کشور خـودش      و از اين 
کارگران و سازمان هايشان ديگر در موضع قدرت قرار نداشتند و   .  تغيير داد

بريتانيا براي اين که از نيروي کار در خارج بهره منـد شـود،       .  ضعيف شدند
اين تجـارت خـارجـي      .  خارجي جداگانه سودمند داشت  احتياج به يک تجارت 

با نفت از طريق انگلستان به درياي شمال تاميـن    سودمند را آن زمان تجارت 
لندن اجازه مي داد که سرمايه اش را به کشور  اين سود جداگانه به . مي نمود

خود پيش شرط فرستادن صنعت از بريتانيا به   هاي مختلف صادر کند و اين 
شدن توازن قوا ميان صنعت و سرمـايـه     دقيقا از همينجا، جا به جا .  آسيا بود

که مي خواهد نفت صادر کند، ديـگـر     مالي نتيجه شد، زيرا که براي اقتصادي 
تا آن زمان ايـن کـارگـران      .  بود  صادرات صنايع از ضروريات اوليه نخواهد 

ملي بريتانيا بسيارمهم بـود      بودند که براي صادرات که براي زندگي اقتصاد 
حاصله از سرمايـه مـالـي،        اما با نگاهي به بيالن سود هاي .  توليد مي کردند

که بخـش تـولـيـد         اکنون ديگر سرمايه داري مي توانست به خود اجازه دهد 
انـهـدام     ايـن    .  داخلي را بدون ترس از بحران بيالن پرداختي ها منهدم کـنـد    

آگاهانه بخش توليد داخلي باعث گرديد تا بستر اجتماعي بـراي سـوسـيـال         
دمکراسي همواره تنگ تر گردد و همچنين طبقه کارگر چه به لحاظ اقتصادي   

هـيـچ   " چه به لحاظ سياسي ضعيف تر شود و شعار مارگارت تاچر يعنـي      و 
 .مورد قبول همگان قرار بگيرد" آلترناتيوي براي سرمايه داري وجود ندارد 

آنچنان قوي شده بود که  ۲١رهبريت تفکر بازار اقتصادي آزاد در اوائل قرن 
سوسيال دمکرات ها و کمونيست ها هم به مانند مارگارت تاچر آنـرا مـورد       

  .قرار دادند قبول 
اين تفکرات، ايدئولوژي و منافع طبقاتي و تسلط و نـفـوذ خـود را مـديـون            

بيانـيـه حـقـوق       "  سرمايه داري" از پروژه هاي کار :  بوده ومي باشند سرمايه 
و همچنين پروژه آدام اسمـيـت     )  ١٧٨٩( و در فرانسه )  ١٧٧٦(    بشر در آمريکا 

    .را مي توان نام برد) ١٧٧٦" (رفاه ملت"و پروژه ) ١٧۲۳  ـ  ١٧۹۰(

 به دست آوردن برتري
Paul Cockshott    -  Junge Welt 

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

دکـتـر   "  پاول کـوکـس هـوت       " اولين پاسخ را ما از ":   يونگه ولت" نشريه 

وي به هـمـراه   .  گالسگو دريافت نموديم  اقتصاد و انفورماتيک از دانشگاه 

بـراي بـرنـامـه ريـزي          "  کامپيوتر  آلترناتيوهائي از " کتاب "  آليم کوترل" 

در "  پـاپـي رزا    " انتشارات     سوسياليسم و دموکراسي مستقيم که توسط 

وي مي .  آورده است  آلمان منتشر شد را به تحرير در ـ در کلن  ۲۰۰٦سال 

 :گويد
 

مارکسيسمي   بيشتر با  ۲١از منظر مشخصي، وضعيت مارکسيسم اوائل قرن 
مارکسيسـم بـا       در هر دو مورد، .  بود ربط پيدا مي کند ١٩که در اواخر قرن 

در   .  جهاني درگير است که در آن شيوه توليد سرمـايـه داري تسـلـط دارد          
قـرن بـيـسـتـم        " مورخ بريتانيائي به نام   "  اريک هوبس باوم" حاليکه در کتاب 

، سياست جهان تحت تاثير مـبـارزه اعصـاري        ١٩٩۰تا  ١٩١۴مرحله   "  کوتاه
سرمايه داري و سيستم اقتصادي سوسياليستي است و اين حقيقت بـه      ميان 

کاراکتري کامال متفاوت از مرحله نخستين اش، يعـنـي فـاصـلـه          مارکسيسم 
 .داده است ١٩١۴و  ١٨۴٨  زماني ميان سال هاي 

در هر مرحله اي، مارکسيسم مي بايست خواست هاي تئوريک و سـيـاسـي      
اولـي  :  دو مسئله اساسي خود را نشان داد ١٩در قرن .  را مطرح نمايد خويش 
از اين رو مـارکـس و     .  پرولتاريا به عنوان طبقه و حزب سياسي بود  شناخت 

. را به تـحـريـر درآوردنـد      "  مانيفست حزب کمونيست"   ١٨۴٨   انگلس در سال 
اقتصاد سياسي بورژوازي و استقرار اقتصاد سياسي کـار    دومين مسئله نقد 

يـا  "  سـرمـايـه   " ازسوي کارل مارکس کتـاب     ١٨٦٧سال   در اين باره در .  بود
سئواالت مشخصي چون شکل جامعه کمونيسـتـي   .  درآمد  به تحرير "  کاپيتال" 

و يا شکل ) فريدريش انگلس، نقد به برنامه گوتا/ مارکس کارل (آينده در کتاب 
) کارل مارکس، جنگ داخلي در فرانسه(کارگر در کتاب  سياسي رهبريت طبقه 

 .گرديد طرح و بررسي 
چگـونـه   .  ما با سئواالت متفاوت ديگري روبرو مي شويم ۲۰با نگاهي به قرن 

چـه  " در کـتـاب      ١٩۰۲تصورات کمونيستي گسترش يابند؟ لنين در سال  بايد 
به اين سئوال که چگونه مي تواند جنبش کمونيستي به طور واقعـي  "  کرد  بايد 

" دولت و انقالب" در کتاب  ١٩١٨سپس وي در سال .  قدرت برسد پاسخ داد  به 
مطرح نمود که چگونه اقتصاد را بايد سازماندهي نمود، زماني کـه انـقـالب          

  .شده است پيروز 
را نوشت و   "  سياست اقتصادي جديد" کتاب  ١٩۲٦در سال "  پرئوبراشنسکي" 

آن راه حل هاي پيشنهادي اي چون چگونه انقالباتي کـه هـنـوز کـامـال              در 
ايـن مسـئلـه      .  نيستند در جوامع پيروز مي شوند را مطرح نمـود   کاپيتاليستي 

چرا سرخ هاي چينـي بـايـد      " در کتاب  ١٩۲٨تونگ را در سال  ذهن مائو تسه 
چپ هـاي   ١٩٦٧در سال    . به خود مشغول ساخت"  بخواهند  قدرت سياسي را 

بعد از انقالب در مـقـابـل      شانگاي از خود سئوال مي کنند که چگونه مي توان 
 خطر ضد انقالب مبارزه نمود؟

 ۲١براي قرن  مارکسيسم 
در شهر برلين کنفرانسي بـه نـام        ۲۰۰٧آوريل  ۲۲تا  ۲۰از تاريخ 

در بحث هاي تدارکاتـي  .  برگزار مي گردد"  ۲١براي قرن   مارکسيسم " 

چهـار مـنـطـق       " يونگه ولت"مارکسيست هاي  قبل از اين کنفرانس، 

 :اند تئوريک را مورد بحث قرار داده 

 را ضروري مي سازد؟" ۲١مارکسيسم براي قرن "ـ  چه چيزي  ١

در    ١٩و يا قرن    ۲۰تفاوت اين مارکسيسم با مارکسيسم قرن   ـ    ۲

 چيست؟

مشخصاتي از مارکسيسم کنوني بايد جزء مـارکسـيـسـم         ـ   چه  ۳

 باشد؟ ۲١براي قرن 

  تئوريک اين مارکسيسم بر چه بستري استوار است؟ ـ   ثقل  ۴



 ۲١صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

، اکـنـون     " يونگه ولـت " پاول کوکس هوت از   ۳/۴/۲۰۰٧بعد از مقاله 

ارائه مـی    "  سينا" فيلسوف ايتاليائي از "  روبرتو فينيشي" مقاله دکتر 

را دريافت نمـود،  "  داويد رجازانو" جايزه  ۲۰۰۲سال   وي که در .  شود

  .هگل ـ  مارکس  براي تفکر ديالکتيکي است عضو جامعه بين المللي 

   پاسخ به سئواالت باز  

در ابتدا بايد پاسخ هائي براي سئواالت مختلف تئوريکي کـه   ۲١مارکسيسم قرن 
از       ۲١زيرا که تـفـاوت مـارکسـيـسـم قـرن                .  هنوز باز مي باشند پيدا نمايد  

آگـاهـي   .  در ابتدا شناختي دقيق از ميراث مـارکـس اسـت        ١٩قرن   مارکسيسم 
ميان مدل تئوري مارکس و دستورعمل هاي ممکنه مختلف از     تئوريک ازتفاوت 
اشکال و قالب ها در سرمايه داري، اولين قدم در راه رسيدن به   نظريه وي ميان 

  .است پراتيک عملي 
مشاهده نمود که بـدون ايـن     )  حداقل در ايتاليا( در گذشته مي شد فالسفه اي را 

. تئوري سرمايه را در نظريه شان دخالت دهند، حقه بازي بيشمار مي کردنـد   که 
سوي ديگر اقتصاد داناني هم وجود داشتند که به مـنـطـق هـاي فـلـسـفـي،               از 

نمود سرمايه در بررسي منطقي ساختار مفهوم سرمايه بي تـوجـهـي      ديالکتيک 
 .مي کردند

کماکان عمل گرائي جنبش مارکسيستي باعث شد تا آن بـه اصـطـالح تـقـدس          

که مارکسيسم را "  تئوري و عمل" کم کم بي ربط با تئوري وحدت ميان   سياسي، 
همچنين از اين جهت که تئوريسين ها براي مـثـال   .  مي دهد، تشديد شود  تشکيل 
مارکسيستي را به ميل خود تفسير نموده و با طرح مسائلـي چـون بـه          ادبيات 

) عبارتي که مارکس هيچ گاه به کار نـبـرده اسـت     " ( تئوري ارزش کار" اصطالح 
 .مشغول نمودند خود را 

همچنين تک تک بخش هاي نظريه مارکس را از هم مستقل نمودند و جداگانه از   
بسياري از مارکسيست ها از تـک تـک         . آن مجددا يک جهان بيني کلي ساختند 
" نقد اقتصاد سياسي" و يا مقدمه به "  تزهائي در باره فويرباخ" نوشته هائي چون   

حرکت نموده و معتقد شدند که کليد شناخت روشن جهـان را     ١٨۵٧و يا مقدمه   
  .در اختيار دارند 

بخشا کمبود تئوري به ماجراجوئي عملي کشيده شد و بخشا هم آن تئوري کـه    
تمايل به عمل داشت اين ضرورت را نديد که خود را با کمبـود هـاي بـنـيـادي            
نهايتا ما امروز از تجربيات گذشته مارکسيسـت هـا، بـخـشـي          .  مشغول سازد  

غم انگيز داريم و بخشي تجربيات مثبت که بايد از ايـن تـجـربـيـات              تجربيات 
 .بياموزيم

. مثال برنامه ريزي اقتصادي را در نظر مي گيـريـم  .  به چند مثال رجوع مي کنيم
طبق نظريه مارکس اين بايد راه حلي عقالني براي آنارشيسم اقتصادي سرمايـه    
امـا در    .  داري باشد و همچنين بايد مولد تر از شيوه توليد سرمايه داري باشـد   
اين تجربه و اين راه حل که در آنجا به کار گرفتـه شـد مـي        .  شوروي اين نشد  
بايست در ابتدا به طور بنيادي بررسي شود تا بتوان بديلي براي اقـتـصـاد در         

 .سرمايه داري به وجود آورد حرکت 

همان طور که گفته شد، مارکسيسم آجراندازه گيري براي متحد الشکل شـدن  

 .نيست 

در دفترهاي زندانش با شيوه بحـث انـگـيـزي       )  ١٨٩١ـ  ١٩۳٧(آنتونيو گرامشي 
خود را تئوريسين عمل مي داند و اين مسئله تا حدودي به لـحـاظ تـئـوري و             

از سوي ديگر او بـررسـي     .  براي وي تقدس خطرناکي را به همراه آورد  پراتيک 

مشروحي را در باره ساختارهاي آن زماني جامعه و تاريخ ايـتـالـيـا         مفصل و 
. تئوري هژموني وي مي تواند در اين رابطه تـفـسـيـر گـردد           .  انجام داده است

است که تئـوري تسـاوي     )    ١٨٨۵ـ  ١٩٧١( فون لوکاسس   دومين مثال دي منگل 
خودآگاهي طبقاتي وي براي مثال از سوي او بعد ها در   دستمزد ها در تاريخ و 

ايـن  .  مورد قبول قرار گـرفـت    "  نظري هستي اجتماعي  بررسي "تحقيقاتش به نام 
انتقاد از خود است که به لحاظ متديک بايـد بـه آن         پروسه در واقع يک پروسه 

 .توجه نمود
مبارزه طلبي يک مارکسيسم جديد همچنان هميشه به مفهوم توانائي پيوند دادن 

ميان تئوري با عمل است بدون اين که يکي را به نفع ديگري به فراموشي سپـرد    
بدون يک تـئـوري خـوب،      .  يا تئوري را به عنوان کاري مستقل در نظر گرفت  و 

آن چيزي که ما هم اکنون بخشا در اختيار داريم، عمل ما در بعد وسيع از    يعني 
  .خارج خواهد شد کنترل 

وضعيـت    شايد هم به لحاظ .  موضع اين مقاله مي تواند روشنفکرانه به نظر رسد
کـه    امروز ما در شرايطي قـرار داريـم         :  تاريخي کنوني چنين به نظر مي رسد

روشنفکران، سياستمداران و کارگراني که به نحوي به نظـريـات مـارکـس در         

موضع گيري ها و آکسيون هايشان تکيه دارند، در فازي قرار گرفته اند که ايـن    
فروپاشي که ما تجربه نموديم قربانيان سياسـي  .  فاز نتيجه دوران شکست است  

: همان طور که گرامشي در خاطرات زندانش نوشتـه اسـت    .  روحي بسيار داد  و 
  ".اين گونه لحظات، لحظاتي هستند براي تفکر "

. شايد مارکسيست ها سخت مي کوشند اشتباهات بعدي خويش را تدارک ببينند
در راه رسيدن به يک فورماسيـون  : " مي نويسد)  ١٨٩٨ـ   ١٩۵٦( برتولت برشت 

  ".جديد اجتماعي، بسياري از اشتباهات قابل رويت وقابل پيش بيني مي باشند 

 موش كور همچنان نقب مي زند

  Roberto Fineschi 

 برگردان ناهيد جعفرپور
 

   بستر براي مارکسيست ها
تا کنون ما از تفسير و توضيح جهان صحبت نموديم اما آيا موضوع نبـايـد بـر      

تغيير جهان دور بزند؟ از اين رو ما مجددا روي سخن را از هگـل بـر مـي          سر 
اما در ابتدا قبل از ايـن  .  مارکسيسم معطوف مي داريم  گردانيم و توجه مان را به 

پاسخ دهيم، بهتر است که بدانيم کـه  "  ۲١مارکسيسم قرن "   که بخواهيم به سئوال 
، در واژه راهنماي کـارل  " لعل" در فرهنگ لغت جامع .  چيست  "  مارکسيسم" اصوال 

مارکسيسم سيستم درک و فـهـم و         : " مي نويسد)  ١٨٧۰ـ  ١٩۲۴   ( مارکس، لنين 
در ادامـه بـه     )  منظور لنين است(سپس وي ". کارل مارکس است عقيده و انديشه 

کلي نظريه کارل مارکس پرداخته و درخاتمه، نوشـتـه اش را بـا            تشريح قوائد 
  .تاکتيک پرولتاريا به پايان مي رساند بخشي در باره 

من قصد ندارم که دريک قضاوت کلي لنين را به عنوان يک سياستمدار و نظريـه  
پرداز معرفي کنم، اما با توجه به تفاوت هاي طرح شده ميان شکل و قالـب، مـن       
مارکسيسم را بيشتر به عنوان پراتيک سياسي که تحت تاثير نظريه مارکس قرار   
 .دارد تعريف مي کنم 

با تئوري مارکس و درجه مفهوم کلي و انتزاعي اش، همزمان مي توان نشان داد 
بديهي است که .  هيچ پراتيک سياسي بالفاصله از تئوري اش مشتق نمي شود  که 

مفرط سياسي مارکس نبايد باعث فراموشي عالقه مفـرط تـئـوريـک وي           عالقه 
کاپيتال قبل از همه يک تئوري است که سياست و پراتيک عملي را نـاشـي     :  باشد
مارکس تئوريسيني نبود که به پراتيک عملي رجـهـان     .  شود اما نه بالفاصله  مي 
زمان خودش را از طريق علم آن زمان و از طريـق درک      او توانست انسان .  دهد

همچنين به پراتيک عملـي و    .  هگل، به طور حقيقي بشناسد  شناخت عاقالنه تاريخ 
اما به هيچ وجه صحبت بر .  تئوري وي برخورد شده است  نقطه حرکت فاعلي در 
 .پراتيک عملي نيست سر جهان و ارجحيت 

 پس هدف و منظور مارکسيسم چيست؟
ما ديديم که در فاز هاي مشخص شيوه توليد سرمايه داري، اشکال قالـب هـاي     

چند مرحله اي که نادر هم نيستند و بـراي    واسطه هاي .  متفاوتي بخود مي گيرند
. پيدا نمودن رابطه هاي ميان اشکال و قالب ها ضروري اند، سخت قابل درک اند

هدف مارکسيسم اين است که به دليل تجديد بناي منطقي اين واسطه ها، توانائي   
سازماندهي نمايد و همچنين اهداف عملي   سياسي فاعلي را مشخص کند و با هم 

قابل صدور را به آن سازمان اضافه کند تا در نهايت به برداشتن شيوه تـولـيـد    
 .سرمايه داري ختم گردد 

قصد تغيير جهان متضمن اين است که در ابتدا اين جهان به طور روشن و مدلل 
راه هاي بسياري از مراحل واسطه اي ميان شکل و قـالـب       .  تعبير و تفسيرشود  
کار تئوريک مشکلي دارد که نه تنها پيچيده است، بلکه در سازماندهي و تجـديـد     
يـک چـنـيـن       .  بناي واسطه هاي امکانات مختلف تئوريک خود را نشان مي دهند  
موقعيـيـت هـاي      .  سئوال هائي مي توانند پاسخ هاي عملي متفاوتي داشته باشند  
مختلفي امکان پذيرند و در مقياس مشخصي قابل دفاع مي باشند و از اين طريق   
مارکسيسم ضروريسـت زيـرا کـه            . مارکسيست هاي متفاوتي نتيجه مي شوند  

مـي تـوانـد      "  جامعه اي پيروانساني  شکل اشتراکي " ايجاد عاقالنه تر واژه کنوني 
 .در آيد تنها بر اساس مقوله هاي مارکسيسم به اجرا 

من به لحاظ تئوريک بر اين اعتقادم که اساس و بنياد بررسي مارکس در بـاره      
از اين طريق کاراکتر متـضـاد جـامـعـه        .  شيوه توليد سرمايه داري درست است 
پيامدهاي غم انگيز دوراني اين تضاد ها براي همه کـم  .  کنوني قابل توضيح است  
هـر  .  در اين وضعيت يا مي توان پاسيو بود يا فعال.  و بيش آگاهانه روشن است  
طـبـق نـظـر       .  دوي اين حاالت به دالئل بعدي از لحاظ سياسي قابل درک اسـت     
مارکس و همچنين براي يک عضو جامعه قبول موضع سياسي اجتناب نا پـذيـر       
از اين رو قاعدتا ممکن است که يک موضع سياسي تحت تاثـيـر تـئـوري       .  است  
مارکس قرار گيرد و درنتيجه اين موضع سياسي در مفهوم خاصي چيز ديگـري    
اين مقياس فردي را بعد از مورد شـوروي چشـم       .  نخواهد بود جز مارکسيسم  
اندازي سازمان يافته و برنامه ريزي شده دادن، خواستي به لحـاظ تـئـوري و          
 .سياسي ساده نخواهد بود 



 ١۴٤اتحـاد کـار     ۲۲صفحـه     ١۳٨۶ارديبهشت    

 به مناسبت اول ماه مه روز جهاني كارگر

 كــارگــر
 اي كه ميگيد اهل دلـــيد 

 نــرخ ما از شمـا شكست 
 هـر كـدوم از شما اومـد
 به اسم ما بـارشــو بـست
 شمــا پـي پـول و پـلــه
 ماعاشقيــم و كم حواس
 شمــا بـه فـكر بـيشتـريـد
 ما كمترين و آس و پاس
 شمــا بـه فـكر بـرج ومـا
 فــكر حـقوق سربــرج

 سير و ما شما هميشه
 گرسنه تا  آخر بـرج

 سفــره رنـگـيـن شــمـا
 نداره جـايي واسه نون

 سفــره مـــا خـالـيــه و
 يـه عمره مهمون نداره

 شديد جنگ اومد و قايم
 مـا عاشقانه خون داديم

 غـنايـمش مال شمــا ست
 اگرچه ما جوون داديم

 حاال چي شد كه ما شديم
 غـــريبه و شمـا خودي
 يد شمـا همـه كـاره شـد

 مــا اين ميونه نخـودي
 بد ميـگذره ايـن روزاي

 نـــوبت ما هم مي رسه
 فصل غزل بازم مي آد
 عمر حباب  يك  نفسه

 

 داود نوروزی : شاعر

 مسئول كميسيون فرهنگي

 سنديكای كارگران شركت واحد 

 اتــوبوســرانی تـهران وحـومـه

  24صفحه 
در سال گذشته جلوگيري از برپائي تشکل          
هاي مستقل کارگري همچنان عرصه ديگري       
بود که رژيم و دولت نهم به کارگران تعرض         

رژيم براي جلوگيري از       .  و تهاجم کردند    
متشکل شدن کارگران و ايجاد تشکل هاي          
مستقل کارگري با سرکوب و پيگرد فعاالن         
کارگري و به محبس انداختن آنان، به               
سياستها و اقدامات ضد دموکراتيک و ضد         

 .کارگري خود ادامه داده است
اما اميد هاي نو و واقعي درسال جاري،              
مبارزه، اتحاد و فضاي جديدي است که             

 .کارگران ايران آن را ايجاد کرده اند
در سال گذشته ضمن گسترش اعتراضات و        
اعتصابات کارگران مانند اعتصاب کارگران       
ايران خودرو، به همراه  حرکت هايي که              
ايجاد تشکل هاي کارگري را مورد توجه            

سنديکاي "داشتند و تشکل هائي مانند              
تشکل سراسري  "و  "  کارگران شرکت واحد   

و "  اتحاد کميته هاي کارگري   "کارگران بيکار،   
اعتصابات و اعتراضات گسترده کارگران در      
اقصي نقاط کشور، گام هاي مهمي در               
راستاي مبارزه حول مسائل و خواست ها،         
ضرورت ها و مطالبات و اتحاد و همبستگي         

اين .  ميان کارگران به جلو برداشته شد           
اقدامات و مبارزات همگي برآمد، روندي چند       
وجهي است، که  مهمترين وجوه آن عبارت          

 :بودند از
 

ـ در حالي طبقه کارگر ايران بر پائي و               ۱
ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري را در محل        
کار، منطقه ويا در حد سراسري  پي مي              
گيرد، گام هائي نيز به جلو برداشته و تشکل          

 .هاي مستقلي را نيز بر پا کرده است
ـ جنبش کارگري ايران ضمن مبارزه براي         ۲

خواست ها و مطالبات طبقه کارگر و بهبود          
شرايط زندگي کارگران از مبارزات و              
مطالبات جنبش هاي زنان، معلمان و                
دانشجويان دفاع و حمايت کرده و پيوندي با        

شعار .  اين جنبش ها برقرار کرده است           
کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، زمينه تحقق           

 .واقعي مي يابد
ـ کارگران ايران در راه زدودن تفرقه و             ۳

پراکندگي و همچنين براي برقراري اتحاد و         
همبستگي طبقاتي در ميان خود توانستند           

با اعالم موجوديت    .  گامي به جلو بردارند     
شوراي همکاري تشکل ها و فعالين               «

ظرفي براي اتحاد عمل ميان همه          »کارگري
 .گرايش هاي کارگري ايجاد گرديد

ـ کارگران ايران توانستند رابطه مستحکم         ۴
و پايداري را با نهاد ها و اتحاديه هاي                 

 .کارگري در سطح بين الملي بر قرارکنند

سال حکومت      ۲۸همه شواهد و تجارب         
جمهوري اسالمي بيان گر اين مساله است          
که، تعرض و تهاجم اين رژيم به کارگران و          
مزد و حقوق بگيران و سياست هاي ضد             
کارگري آن به خودي خود متوقف نخواهد          

تحقق خواست ها و مطالبات کارگران و        .  شد
بهبود شرايط زندگي آنان در گرو مبارزه           
متشکل، آگاهانه و سازمان يافته آنان است و        
پيوند و تقويت اين مبارزات، ضرورتي             
اجتناب ناپذير در راه برچيدن بساط                
جمهوري اسالمي و براي بر قراري آزادي،         

 .دموکراسي و عدالت اجتماعي
در عرصه بين المللي نيز در يک سال گذشته         
امپرياليسم جهاني با سياست هاي نئوليبرالي      
به تعرض خود بر عليه حقوق کارگران و             
زحمتکشان در تمامي کشورهاي جهان اعم        
از فقير و غني ادامه داده و جنگ و خشونت            

اما از سوي ديگر،        .  را دامن زده است       
کارگران و زحمتکشان از طريق اتحاديه ها و        
سنديکاهاي کارگري، به همراه جنبش هاي         
صلح خواهي و احزاب چپ و مترقي جهان،          
بيش از گذشته در مقابل تعرضات                  

 .نئوليبراليسم مقاومت کردند
 

در آستانه اول ماه مه رژيم جمهوري                
اسالمي، محمود صالحي يکي از فعالين             
کارگري را به دالئل واهي دستگير و روانه           

دليل اصلي دستگيري محمود       .  زندان کرد  
صالحي تالش براي جلوگيري از برگزاري         
مستقل مراسم اول ماه مه از سوي کارگران         

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان       .  است
خلق ايران خواهان آزادي بي قيد و شرط            
آقاي محمود صالحي و رفع اتهام از ايشان          

 .است
 

کميته مرکزي سازمان اتحاد فدائيان خلق          
ايران ضمن حمايت، همياري و دفاع همه            
جانبه و قاطعانه از خواست ها و مطالبات            

کارگران ايران، با صميمانه ترين شادباش ها        
فرارسيدن اول ماه مه، يازدهم ارديبهشت،         
روز همبستگي جهاني کارگران را به همه           
کارگران جهان و به ويژه کارگران،                 
زحمتکشان و مردم ايران تبريک و تهنيت مي        

گويد و به همه پيکارگران راه آزادي،                 
دموکراسي، صلح و سوسياليسم درود مي        

 .فرستد
 

 کميته مرکزي

 سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران
 

   ۱۳۸۶يازده ارديبهشت ماه 
   ۲۰۰۷اول ماه مه 

 روز همبستـگي جهـانـي کـارگـران گـرامـي بـاد



 ۲۳صفحـه    ١۳٨۶ارديبهشت    ١۴٤اتحـاد کـار     

  استـراليا  -برگـزاري مراسـم به منـاسبت روز جهـاني کـارگر در سيـدني 
ارديبهشت روز همبستگي جهاني طبقه کارگر و روز اعـتـراض بـه       ١١  

همه ساله در سراسـر    .  ستم و استثمار سرمايه داري عليه بشريت است
جهان کارگران و فعالين کمونيست و سوسياليست و آزاديخـواهـان و     

عين برپا داشتن تظاهرات و حرکت هـاي      طرفداران جنبش کارگري در 
  .اعتراضي، به اشکال گوناگون و هم زمان،  اين روز را جشن مي گيرند

در استراليا، امسال به خاطر هر چه باشکوه تر برگزار کردن اين روز،   
سوسياليست وکارگري با ديدگـاه هـاي       تعدادي از فعالين کمونيست و 

مختلف دست به تشکيل يک کميته برگزاري مراسم روز جهاني کـارگـر   
بعد از ظهر با حضـور     ٧آوريل ساعت  ۲٨اين مراسم روز شنبه   .  زدند

يـكـي از مـحلـه هـاي              " ( پاراماتا" نفر در محل تاالر شهر  ١۲۰بيش از 
پس از خيرمـقـدم، بـه يـاد            . با سرود انترناسيونال شروع شد)  سيدني

پس از .  كارگران كشته شده در سال گذشته يك دقيقه سكوت اعالم شد
درباره تاريخچه و اهميت روز کارگر و بيانيه به زبان   آن گفتار کوتاهي 
انگليسي و عربـي    هم زمان، اين بيانيه به زبان هاي .  فارسي خوانده شد

. در اختيار شرکت کننده گان انگليسي زبان و عرب زبان قـرار گـرفـت     
شعر و سرود و سپس ارائه قطعنامه به زبـان      قسمت بعدي شامل چند 

  :بود کردي بود، بيانيه بعد از توضيح اهميت اين روز، شامل نکات زير 
کارگران امروز در شرايطي به پيشواز روز جهاني کارگر مي روند کـه  

در عين دامن زدن به عقب   سرمايه داري به رهبري آمريکا و متحدينش 
مانده ترين مناسبات قومي، مذهبي، طايفه اي، عشيرتي وملي، خود نيـز  

با اين حال، .  بحران اقتصادي، اجتماعي و سياسي است  دچار بزرگترين 
آمـدن بـه       هم زمان در حال تهاجم گسترده به کارگران در جهت فايق   

ايـن  .  بحران هايش به زيان ميلياردها کارگر و مردم ستـمـديـده اسـت      
و جنبش کارگري نـه فـقـط          تهاجم سرمايه داري جهاني عليه کارگران 

عليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بلکه باعث گسترش فـقـر و       
رفتن ده ها حقوق ديگر، ازجمله تامين کار، تحصيـل،    بيکاري و از دست 

مسکن و بهداشت و همچنين محدود کردن آزادي هـاي سـيـاسـي و           
 .شده است... سازمانهاي اجتماعي و  سرکوب 

در دو دهه گذشته، در خدمت به سرمايه داري و رشد نئو ليبراليسم،               
انحصارات فراملي و تبليغات فريبکارانه و سازماندهي            با گسترش    

 ١٩٩١خليج در سال      عظيم ترين جنگ و کشتار و به راه انداختن جنگ           
و اشغال افغانستان و سپس عراق، همچنان ايران، کره شمالي و                  

 .گوناگون مورد تهديد قرار داده است ونزوئال را به بهانه هاي 
در عين حال، بيانيه در برابر اين شرايط به نقش و جايگاه تعيين کننده              

کارگر و جنبش کمونيستي و آزادي خواهي در تغييرات آينده               طبقه  
  .اشاره داشت

در ادامه برنامه پيامي از آقاي محمود صالحي يکي از فعالين جنبش               
شده بود، همراه با عکس       کارگر ي که دو روز قبل از دستگيري ايراد           

سپس فيلمي  .  هائي مستند از جنبش کارگري به صورت فيلم پخش شد         
ناصر زرافشان در رابطه با آقاي صالحي         کوتاه از صحبت هاي آقاي      

بخش اول برنامه با پيام آقاي بهزاد          .  و دستگيري ايشان ارائه شد      
  .به مناسبت روز جهاني کارگر پايان پذيرفت سهرابي 

بخش بعدي برنامه با خواندن قطعنامه کميته برگزاري مراسم به دو              
همبستگي با جنبش     زبان کردي و فارسي آغاز شد که در رابطه با              

کارگري در ايران و عراق ومحکوم کردن سرکوب جنبش کارگري               
اسالمي، دستگيري و زنداني شدن فعالين            توسط رژيم جمهوري      

کارگري از جمله آقاي صالحي وعدم پرداخت حقوق معوقه کارگران            
ايران و حمايت از تغيير قانون کار رژيم بعثي و کنوني در عراق به                در  

پايان .  حمايت کند، بود     قانون کاري که از منافع طبقه کارگر عراق             
  .بخش مراسم، موسيقي زنده بود

ازهمه سازمان ها و افرادي که با کمک به سازماندهي و يا با شرکت                
صميمانه تشکر    خود به هر چه بهتر کردن اين مراسم ياري رساندند             

 .مي کنيم
 

 استراليا – کميته برگزاري روز جهاني کارگر سيدني 
 

  استراليا -باز تكثير از كميته همبستگي با كارگران ايران 

 گزارشي از برگزاري مراسم اول ماه مه در پاريس
 

روز همبستگي جهاني کارگران در پاريس با حضور صدها تن از                  
در اين  .  ايرانيان آزاديخواه و مدافعين حقوق کارگران ايران برگزار شد         

" چپ و راست  "مراسم که به خاطر دوئل انتخابات رياست جمهوري بين          
بيش از دو برابر سال گذشته طرفداران همبستگي جهاني کارگران را به            

خيابان ها کشانده بود، ايرانيان آزاديخواه مقيم پاريس در صفي واحد            
و همصدا، خواسته هاي کارگران و زحمتکشان ايران را با پخش                   
هزاران تراکت و تکرار مداوم شعارهاي زير به گوش کارگران و                   

 :زحمتکشان فرانسه رساندند
 

 به جنگ امپرياليستي" نه"به جمهوري اسالمي، " نه"   ●

 زنده باد تشکل هاي مستقل کارگران ايران   ●

 مستحکم باد همبستگي کارگران ايران و جهان   ●

 سرنگون باد نظام جمهوري اسالمي ايران   ●

در اين مراسم که سه نسل مهاجر ايراني دست در دست و دوشادوش              زنده باد آزادي، برقرار باد سوسياليسم   ●
يکديگر در آن شرکت داشتند، گروهي از جوانان آزاديخواه ايراني               
براي ترسيم شرايط خاص ايران، تئاتر متحرک خياباني را سازمان              
دادند که در آن يک کارگر با  دستکش و کاله کار، يک دانشجو با کاله                
مخصوص و کتاب، يک زن جوان با حجاب اسالمي، يک روشنفکر با              
کيف و عينک و همچنين يک همجنس دوست در اين زندان زير ضرب              
و شتم و ضرباتِ دائمِ شالق از طرف افرادي با ريش، عبا و عمامه                  

اين تئاتر خياباني به خاطر بيان ساده و روشنِ آنچه که            .  قرار داشتند 
امروز بر مردم حق طلبِ سراسر ايران مي گذرد، مورد استقبال و                 

 . تشويق بي سابقه آزاديخواهان و زحمتکشان فرانسوي قرار گرفت



 کارگران، زحمتکشان، مردم آزاديخواه ايران
 

اول ماه مه روز اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران در ايران امسال رنگ بيم ها و اميد هاي تازه، رنگ تداوم                         
اول ماه مه   .  پيکارها براي برپائي دنيائي انساني تر و رنگ همدلي و همراهي جهاني با کارگران ايران را دارد                      

امسال پيام اتحاد، مقاومت و حماسه کارگران براي تحقق خواست ها و مطالبات اين طبقه و ديگر زحمتکشان و                      
 . همه مزد و حقوق بگيران و توده هاي مردم را نويد مي دهد

از يک سو با سياست هاي تشنج آفرين  »امام زمان«طي يک سال گذشته، کار بدستان جمهوري اسالمي و دولت  
و ماجراجويانه اتمي کشور را در مخاطره تحريم و تهديد جنگ قرار داده اند، از سوي ديگر تحت پوشش شعار                       

حقوق و آزادي هاي کارگران و زحمتکشان و اکثريت عظيم              »حق مسلم استفاده از انرژي اتمي      «هائي از قبيل    
 .  مردم را باز هم بيشتر تضييع  کرده اند

در سال گذشته دولت و سرمايه داري ايران براي تضمين امنيت و سود سرمايه و فراهم کردن نيروي کار ارزان                     
سال گذشته، حق     ۲۸و ارزانتر، غارت کارگران و زحمتکشان و مزد و حقوق بگيران را شدت بخشيدند و همچون                  

تعرض به باقيمانده حقوق و دستاوردهاي طبقه کارگر پس از            .  حيات آنان را مورد تعرض بيشتر قرار داده اند          
 .روي کار آمدن احمدي نژاد شدت و گسترش بيشتري يافته است

اقداماتي انجام گرفته است که نشان از قصد جدي براي لغو تدريجي قانون                »قانوني«در سال گذشته در عرصه       
کار، مسخ و محدودکردن آن به منظور لغو تعهدات سرمايه داران، مقررات زدائي در روابط کارو تبديل قانون کار       

وزير کار که در بدو گماشته شدن به وزارت کار به همراه پنج وزير ديگر               .  به قانوني توصيه اي و نه اجرائي دارد       
قانون کار به نفع سرمايه داران و گسترش بي قانوني، هرج و مرج و قانون جنگل اقدامات                   "  اصالح"براي تغيير و    

در همين راستا در تهاجمي     .  وسيعي را شروع کرده بود، دو پيش نويس را به مجلس شوراي اسالمي ارائه کرد                
طرح رفع موانع توليد »ديگر، طرحي ده ماده اي از سوي کميسيون صنايع مجلس شوراي جمهوري اسالمي با نام 

اين اقدامات در جهت ايجاد تسهيالت براي سرمايه، انباشت و امنيت            .  دبه مجلس هفتم ارائه ش     «و سرمايه گذاري  
آن، تامين منافع سرمايه داران، خصوصي سازي و الزامات پاسخ گويي به  معضالت دولت به عنوان بزرگ ترين                    

 .سرمايه دار و سيستم سرمايه داري ايران، صورت گرفته است
در حالي که نرخ    .  عرصه مهم ديگري که امروز کارگران با آن دست به گريبان اند، موضوع کار و اشتغال است                   

گروه بزرگي از جوانان    .  ميليون هم مي گذرد     ۵درصد مي رود، تعداد بيکاران ار مرز          ۲۰بيکاري بسيار فراتر از     
که حتي براي اولين بار هم نتوانسته اند براي خود شغلي پيدا کنند، گروه بزرگي از فارغ التحصيالن دانشگاهي و                     

مساله اشتغال به اين زودي ها قابل       «وزير کار قبال گفته بود      .  همچنين بخش بزرگي از زنان از اشتغال محروم اند        
به عبارت ديگر، ابعاد بيکاري و بيکار سازي گسترش خواهد يافت و فقر و فالکت بيشتري را براي                    .  »حل نيست 

 .کارگران رقم خواهد زد
سياست هاي دولت نهم و وزارت کار درعرصه تامين بيمه هاي اجتماعي، بيمه بيکاري  و بازنشستگي ،محدود                      

شوراي عالي اشتغال رژيم    .  کردن اختيارات و تحديد دامنه بيمه تامين اجتماعي، بيمه بيکاري و بازنشستگي است             
اين به معناي آن است . به رياست احمدي نژاد، کليات قانون کاهش هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي را تصويب کرد

که دولت عمال دست سرمايه داران و کارفرمايان را در کاهش تعهدات آنان در برابر کارگران، عدم پرداخت حق                     
اين سياست دولت عالوه بر تضعيف صندوق تامين اجتماعي،         .  بيمه بيکاري و تامين اجتماعي آزاد خواهد گذاشت       

حقوق بيمه بيکاري و تامين اجتماعي و بازنشستگي کارگران را مورد تعرض و دچار زيان هاي جبران ناپذير مي                   
 .سازد

اگرچه حداقل دستمزدها با ترفند دو نرخي در شوراي عالي کار رژيم با شرکت نمايندگان منتصب                  ۱۳۸۵در سال   
و بسيج و باندهاي وابسته به دولت احمدي نژاد و               »جوامع اسالمي «از سوي وزير کار از ميان تشکل هاي            

اما به دليل اعتراضات سرمايه داران و بيکار سازي         .  اش  چند بار زير خط فقر تعيين شد          شرکاي امنيتي ـ نظامي   
گسترده کارگران و عقب نشيني وزارت کار رژيم، مصوبه حداقل دستمزد لغو و تعيين حداقل دستمزد به توافق                     

. هزار توماني دادند ۹۰هزار توماني گرفتند، اما حقوق  ۱۸۰سرمايه داران امضاي . کارگر و کارفرما موکول گرديد
چنانکه کارگران شرکت ايران رشت چهار سال و صنايع الکترونيک           .  حقوق بسياري از کارگران پرداخت نگرديد      

حداقل دستمزد کارگران براي    .  سال حقوق خود را دريافت نکرده اند         ۵ماه و کارگران چيت بهشهر         ۲۵دماوند  
شرايط "بلکه بر اساس    )  قانون کار   ۴۱ماده  (نيز نه بر مبناي سبد هزينه خانوار و تورم اعالم شده                 ۱۳۸۶سال  

بدون حضور نمايندگان واقعي کارگران و تشکل هاي          "  مقتضيات بنگاه هاي توليدي و کارفرمايان      "و  "  اقتصادي
تا هر چه بيشتر بار بحران ساختار سرمايه داري ايران بر دوش            .  مستقل آنان، چند بار زير خط فقر تعيين گرديد        

اين در حالي است که  سياست هاي غلط دولت، خود باعث تورم                .  کارگران و مزد و حقوق بگيران منتقل شود         
از اين رو هر ساله يا هر ماهه به اندازه            .  افسار گسيخته قيمت ها و موجب ايجاد امواج جديد گراني شده است              

که عرضه (تورم از قدرت خريد مزد و حقوق بگيران کاسته و به کيسه سرمايه داران و تجار، دالالن و خود دولت 

 22صفحه   .   سرازير مي گردد) کننده بخشي از کاال ها و خدمات است

 AZAMI 
 116 RUE DE CHARENTON 
 75012 PARIS,   FRANCE 

 

 اتحــاد كــار
 

 ١۴٤شمـاره  
 

 ٢۰۰٧ـ  مه  ١٣٨۶ارديبهشت 

 

ETEHADE KAR 
 

May  2007 
 

Vol. 13  -  No. 144 

 :تماس با روابط عمومي سازمان
 

 نامه هاي خود را به آدرس زير 
 ـ از يكي از كشورهاي خارج ـ

 .براي ما پست كنيد

 :آدرس سازمان در فرانسه 

 :آدرس پست الکترونيکي سازمان 

etehadefadaian@wanadoo.fr 
 

info@etehadefadaian.org 

 :آدرس صفحه سازمان در انترنت 

www.etehadefadaian.org 

 +۳۳  ۶۲۰۵۱۴۱۱۲:                تلفن 

 +۴۹  ۲۲۴۱۳۱۰۲۱۷:            فاکس 
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