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سرمقاله 

 روز كارگر   روز معلم
امسال روز كارگر و معلم را در حالي سـپـري     _ 1

كرديم كه عده ي زيادي از كارگران و معلمان بـه    
خاطر خواسته هاي به حق خود از كار اخراج و يا 

عده ي زيادي از دانشجويان كـه    .  زنداني شده اند
كارگران و معلمان آينده و فرزندان كـارگـران و       
معلمان امروز هستند ، نيز يا از تحصيل مـحـروم     

كارگـران ،    . شده اند و يا در زندان به سر مي برند
حقوق بگيران و مزدبگيران، كارگران يدي و فكري 
كه چيزي جز نيروي كار خود براي فروش ندارنـد  
، اكثريت قاطع جامعه ي امروزي ما را تشكيل مي 

حال اين سوال مطرح است كه چـرا بـايـد      .  دهند
همواره عده اي از آنان در زندان باشند، عـده اي      
اخراج شده و در تهديد گرسنگي و بي خانمـانـي   
باشند و عده اي از آنها نيز به خاطر اعتراضات بـه  
حقشان مورد اصابت گلوله قرار گرفته و كشـتـه       
شوند يا به زندان فرستاده شده و مورد بـدتـريـن      
شكنجه ها و تجاوزها قرار گيرند و يا به اعـدام و    

مگر آنهـا چـه     .  حبس هاي طوالني محكوم شوند
مي گويند كه زورمداران و قدرت طلبان اين چنين 

 با آنان برخورد مي كنند؟

امروز همه مي دانند كه ميلياردها ميليارد سرمـايـه   
اگر روي هم تلبار شود و نيـروي كـاري وجـود        
نداشته باشد تا از سرمايه كـاالي قـابـل مصـرف         
بسازد ، آن سرمايه ها درمدت كمي از ميان خواهد 

هـم چـنـيـن اگـر          .  رفت و به هيچ كار نمي آيند
معلماني وجود نداشته باشند كه عـلـم و دانـش        
بشري را به نسل هاي بعدي منتقل كنند و نيـروي  
كار آينده را آموزش دهند، تمدن بشري به سرعت 

 . راه افول مي پيمايد

اگر نيروي كاري وجود نداشت بـاشـدكـه چـرخ       
توليد و توزيع و خدمات را در جامعه بـگـردانـد،    
. سرمايه هاي كالن به هـيـچ كـار نـمـي آيـنـد             

زورمداراني كه همه ي قدرتشان را از كارگـران و    
زحمتكشان گرفته اند، اكنون حاضر نيستند حق و   

حقوق انساني آنان را به رسميت بشناسند چرا كـه  
عطش سيري ناپذيرشان براي سود آنان را دسـت    
اندازي هر چه بيشتـر بـه زنـدگـي و جـيـب               

آنان بـراي خـود     .  زحمتكشان حريص تر مي كند
صدها هزار نماينده ، متخصص ،مشـاور وكـيـل        
تعيين مي كنند تا استثمار نيروي كار را هـر چـه       
بيشتر افزايش دهند، اما از پذيرش نـمـايـنـدگـان        
واقعي كارگران و زحمتكشان تـرس و وحشـت       

 .دارند

اين ترس و وحشت تنها مخـصـوص صـاحـبـان        
بالواسطه قدرت و سرمايه نيست، بلكه حتا جنـاح  

دست و رقباي داخلي صاحبان قدرت نيز وهاي فر
از نمايندگان واقعي كارگران و زحـمـتـكـشـان          
درهراسند و از آن بيم دارند كه نمايندگان واقـعـي   

 .آنان را در قدرت بپذيرند

امروز اصالح طلبان، هر چند درتضادي شديد بـا    
محافظه كاران قرار گرفته اند و در اين اختالف بـه  
بيرون از دايره قدرت رانده شده اند، شـعـارهـاي      
آزادي خواهانه مي دهند اما از عميـق تـر شـدن        
خواسته هاي آزادي خواهانـه و دمـوكـراتـيـك          
وحشت دارند واين وحشـت را در حـمـايـت           
مشروط و بي رمق از فعالين و زندانيان جـنـبـش      

درحالي كه طـرفـداران   .  كارگري مشاهده مي كنيم
واقعي آزادي و دموكراسي مي داننـد كـه بـدون        

ايجاد تشكل هاي مستقل صنفي و اتحاديـه اي ،       
بدون وجود نهادهاي سنديكايي و مردمي كـه بـا     
انتخاب مستقيم راي دهندگان به وجود مـي آيـد،     

 . آزادي و دموكراسي نهادينه نخواهد شد

آزادي واقعي هنگامي است كه كسي بـراي سـيـر      
. كردن شكم خود مجبور به تن فروشـي نـبـاشـد      

دموكراسي واقعي زماني است كه كـودكـي بـراي      
سير كردن شكم خود و خانواده اش مجـبـور بـه      

 . ترك تحصيل و فروش نيروي كار خود نشود

پس از سي سال وجود ميليون ها كودك محروم از 
تحصل و ميليون ها انسن محروم از كار و زندگـي  

آزادي و دمـوكـراسـي        “ شرافتمندانه ، طرفداران   
بايد بدانند كه كه اگر خواهان آزادي   ”  ! ماهوراه اي

و دموكراسي واقعي هستند، بايد بدون هيچ گـونـه   
مماشات و با شجاعت و استواري خواهان آزادي   
فعالين كارگري، آزادي بدون قيد وشرط اتحـاديـه   
ها و سنديكاها و حقوق برابر براي همه ي اقشـار  

آنان بايد در دفاع از اقلـيـت هـا و        .  جامعه باشند
حقوق زنان و كودكان هم پاي جنبـش كـارگـري      
پيگيرانه از آزادي هاي اصولي مردم دفاع كننـد و    
خواهان يك زندگي شرافتمندانه انسـانـي بـراي        

 !آيا مي توانند؟.همگان باشند

كارگران و معلمان سال هاست كه در مـقـابـل      _ 2
مـقـاومـت    ...  فشارهاي بي حد  بيكاري، وفقر و   

كرده و اعتراضات خود را از طـريـق خـواسـت         
برخي از فعـاالن  .  تشكل هاي مستقل بيان كرده اند

جنبش كارگري كه در سال گذشته در اول ماه مـه  
به خيابان آمد و با گردن فرازي و بدون واهمه از   
تهديدات نيرويهاي امنيتي به رغم هشدارهايي كـه  
به صورت آشكار به برگزار كنندگان مراسم سـال    
گذشته داده بودند و با دستگيري بـيـش از يـك        
صدو پنجاه نفر از فعاالن آن با شجاعت و بـدون    
پرده پوشي در تمام مراحل بازجويي وبازپرسي و   
دادگاه از حركت خود كه دفاع از حقوق كارگـران  
و خواسته هاي به حق آنان است  بـدون پـرده         

 .پوشي دفاع كردند

ويژگي اساسي  جنبش كارگري در اين مرحله آن   
است كه حتا نيروهاي امنيتي و دسـتـگـاه هـاي         
قضايي نيز مجبور شده اند تا حدودي آن را بـه        

اين سنگري است كه جـنـبـش      .  رسميت بشناسند

آزادي و دمــوكــراســي         “ طــرفــداران   
بايد بدانند كـه كـه اگـر        ”  ! ماهوراه اي

خواهان آزادي و دموكـراسـي واقـعـي       
هستند، بايد بدون هيچ گونه مماشات و با 
شجاعت و استواري خواهان آزادي فعالين 
كارگري، آزادي بدون قيد وشرط اتحاديه 
ها و سنديكاها و حقوق برابر براي همه ي 

 .اقشار جامعه باشند
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مامورين امنيتي پس از احضار اين كـارگـران     
از آنان در مورد مراسم اول ماه بازجويي ضمن 

مه در سنندج  از آنان خواسته اند اقـدام بـه       
برگزاري مراسم اول ماه  نكنند و در هـيـچ         

مراسمي نيز شركت نكنند و تالش كردنـد از    
 .آنان تعهد بگيرند

 .قبل از اول ماه مه تعدادي از فعالين كارگري احضار شدند

ارديبهشت ماه منصور اسـالـو      5روز يكشنبه 
رئيس سنديكاي شركت اتوبوس راني تهران و 

بازپرسي  6حومه با دست بند و پابند به شعبه 
دادگاه انقالب كرج برده شد و پرونده جديدي 

شاكيان آقاي اسالو در اين .  عليه او گشوده شد
پرونده رئيس و معاون زندان گوهردشت كرج 

اتهامي كه به آقاي اسالـو نسـبـت      .  مي باشند 
داده شده است ارتباط با معاندين نـظـام در       
ــدان مـــــي بـــــاشـــــد                 . زنـــ

در ماههاي اخير فشارهاي روحي و جسمي و 
اذيت وآزارها عليه آقاي اسالو بصورت غـيـر     

او بارهـا بـه     .  قابل تصوري شدت يافته است

معروف به سگدوني و  1سلولهاي انفرادي بند 
اسفند مـاه   23آقاي اسالو از .  منتقل شد  5بند 

 5به بند  4بطور ناگهاني و با دليل واهي از بند 
معروف به بند متادون منتقل شد و او را در       
كنار زندانيان معتاد و خطرناك كه مبـتـال بـه      

 . بيماريهاي واگير دار هستند قرار داده شد

 در آستانه روز جهاني كارگر پرونده سازي جديدي عليه منصور اسالو 

ماه مطالبات مـعـوقـه     7در پي پرداخت نشدن 
كارگران چيني البرز و نيز اعالم انحـالل ايـن     

اين واحد توليدي، كارگران كارخانه، جمعي از 
دار عـمـده        صبح امروز در مقابل دفتر سهـام 

 . چيني البرز تجمع اعتراضـي بـرپـا كـردنـد         
هايي با موضواعتي  ، تجمع كنندگان كه پالكارد

چون اعتراض به عدم پرداخت مطـالـبـات و      
انحالل كارخانه در دست داشـتـنـد؛ اعـالم         

پس از واگذاري، مالكان جـديـد بـا        :  كردند
اعتبار كارخانه تا سقف چند ميليـارد تـومـان      
درخواست تسهيالت بانكي كردند كه تاكنـون  

ميليون تومان به ايشان پـرداخـت شـده       600

ــت  . اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين پـول بـه       :  گويند كارگران چيني البرز مي

جاي آنكه در چيني البرز سرمايه گذاري شـود  
هاي ديگري كـه بـه ظـاهـر در            به نام پروژ
هايي چون همدان قرار دارد؛ هزيـنـه    شهرستان

 شده است 

 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه چيني البرز 

نفر  300بيش از ,  ارديبهشت 14,  روز سه شنبه
از كارگران چيني مقصود به دليل اخراجـهـاي   

 12از سـاعـت       معوقه شان بى رويه و حقوق 
جلوي دفتر مركزي اين شركت تجمع كرده و   

با پالكاردهايي خـواسـتـار رسـيـدگـي بـه              
كارگران در اين تـجـمـع      .  مطالباتشان شدند 

كارگر مـي مـيـرد      :  اعتراضى شعار مى دادند 
كارگران بـا دزد خـوانـدن          . ذلت نمي پذيرد

مسئولين شركت حكومـت را عـامـل ايـن           
 .جريانات معرفى كردند

 تجمع اعتراضى كارگران چينى مقصود .

كارگري با مبارزه بدست آورده است در چـنـيـن      
شرايطي فراخوان دادن به نام گروه هاي ناشناختـه  
و بي نام ون شان نمي تواند بـه نـفـع جـنـبـش           
كارگري باشد و مي تواند بدون جهـت جـنـبـش       

در حالي كه سال .  كارگري را زير ضرب قرار دهد
ها تالش و مبارزه براي به رسميت شناختـن ايـن     
جنبش امكانات فعاليت علني را در اختيار فعالـيـن   
قرار داده و كارگران بسياري بهاي اين دست آورد   

كساني كـه  .  را با زندان و حبس و شكنجه داده اند
جنبش كارگري را از اين امكان مـحـروم كـنـنـد        

 .دوست جنبش كارگري نيستند

 اعتراض كارگران بعد از سخنراني وزير كار در مشهد

وزير كار و امور اجتماعي در اولين هـمـايـش    
و تـجـلـيـل از         كارگري   كشوري روز بسيج 

شهداي كارگر كه در مشهد برگزار شـد، بـه       
دليل اينكه در اين همايش كه به مناسبت روز   

كارگر برگزار شده بود سخني درباره وضعيت 
كارگران به زبان نياورد مورد اعـتـراض قـرار      

 .گرفت

انتظار :  يكي از كارگران در اين خصوص گفت

 هاي بهـتـري در مـورد         حرفوزير داشتيم از 

امـا وي در      بشنـويـم     بهبود اوضاع كارگران 
سخنانش حتي يك كلمه در مـورد كـارگـر        

وقتـي وزيـر     :  كارگر ديگري ادامه داد .نگفت
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آزادي بيان آزادي تشكـل حـق مسـلـم مـا            
 كارگران است

اختناق را محكـوم كـرده     هرگونه سركوب و 
حـاكـم    شرايط پليسي   وخواهان پايان دادن به

 بر كشور هستيم

 ما كارگران

آزادي اجتماعات وبرگزاري مراسم روز كارگر 
 بدون مجوز و بدون نيروهاي 

انتظامي و بدون دخالت دولت حق مسلم خود 
 مي دانيم

 ما كارگران خواهان

بدون دخـالـت دولـت و           حق ايجاد تشكل
 نيروهاي ضد كارگري 

 و حق آزادي بيان  واجتماع  حق اعتصاب

آزادي بدون قيد وشرط فوري تمامي فعالـيـن   
 كارگري وزندانيان سياسي 

 تامين امنيت شغلي و بيمه بيكاري براي همه 
 تامين مسكن و بيمه هاي اجتماعي براي همه 

 تعين حداقل  دستمزد متناسب با تورم 

 انحالل شركتهاي پيمانكاري وكارهاي پكيجي 

لغو قرار دادهاي موقت واستخدام رسمي همه 
 كارگران 

 هستيــم

 خودرو ايران كارگران جمعي از  

  :خواستهاي اصلي كارگران ايران خودرو

چو عضـوى بـه درد       “ اين بيانيه كه به شعر  
” آورد روزگار    دگر عضوها را نمانـد قـرار    

تعطيلي كـارخـانـه هـا و         به آغاز شده است 
بيكاري كارگـران و آيـنـده ي بـيـكـاري               

و در انتها آمـده  .   دانشجويان اشاره شده است

كارگران و دانشجويى در مسيرى ...  “ است كه 
قرار گرفته اند كه مي توانند در همبستگـى و    
وحدت بيشتر اين مسير را با سر بـلـنـدى و      
پيروزى به انتها برسانند و اگر كارگران ميـهـن   
اين حقيقت را در يابند كه مـا دانشـجـويـان       

پشتوانه قوى براى آنان محسوب مى شويم و   
با دلگرمى بيشترى ,  فرياد ما با آنها يكى است 

خواسته هايشان را طلب خـواهـنـد كـرد و         
 ”. ..دستانشان را به ما پيوند مى زنند

 بيانيه بخشي از دانشجويان لرستان به مناسبت روز كارگر 

سال گذشته را در حالي سپري كرديم كه يكي 
از پرتنش ترين سال ها در تحميل دردهـا و      

در .  آالم به مردم زحمتكش وكـارگـران بـود       
جشن روز كارگران در سال گذشتـه، يـورش     

به تجمع مسالمت امنيتي نيروهاي خشم آگين 
آميز كارگران، ده ها نفر از آنان را روانه زندان 
كرد و پس از آن نيز اعتراضات مـردم بـراي       
حق طبيعي تجمع آزاد بارها و بـارهـا مـورد      

 ...حمله و يورش قرار گرفت

كارگران نيز همراه با ساير اقشار زحمتـكـش،   
و مردم معترض به نـبـود   دانشجويان معلمان، 

آزادي هاي اجتماعي بارها و بارها اعتراضـات  
 .خودشان را به اشكال مختلف بيان كردند

از سوي ديگر بيكاري فقر و تنگدستي اخـراج  
زندگي كارگران و ساير   و فشارهاي مختلف ،

زحمتكشان را در سال گذشته به شديدتـريـن   
از هم اكنون طـرح    .  دادوجه مورد حمله قرار 

هدفمند كردن يارانه ها نيز مي رود تا زندگـي  
مشقت بارتري را براي كارگـران و حـقـوق        

 .بگيران در سال جاري رقم زند

و خواسته هايي از قبيل ايجاد تشكل هـاي  ...   

كارگري صنفي، سنديكايي و شورايي ،ايـجـاد   
يك زندگي شرافتمندانه انساني ،وجود جامعـه  
اي امن وعاري از خشونت شكنجه و زندان و 

و . مطرح شده اسـت بيانيه در انتهاي ...  اعدام و
ما ضمن پشتيبانـي از    :  در انتها آمده است كه 

تمام خواسته هاي آزادي خواهانه مردم اعـالم  
مي كنيم كه طرفداران دروغين كـارگـران و       
زحمتكشان و پشتيبانان سياست هـاي نـئـو        
ليبرالي در قالب طرفداران بـازار آزاد و يـا           

نظام سرمايه داري غـم  از استثمار آزاد و دفاع 
خوار كارگران و زحمتكشان نبوده و تنها مـي  

زننـد،   بهداشت يا آموزش و پرورش حرف مي
هايشان در خصوص مژده به  صحبت  بخشي از

پرستاران و معلمان است اما وزير كار صحبت 
 .كارگر هيچ نگفت كرد و از

  1389بيانيه كانون مدافعان حقوق كارگر به مناسبت روز جهاني كارگر، ارديبهشت  
 :در بخشهايي ازاين بيانيه چنين آمده است
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صبح روز سه شنبه هفتم ارديبهشت كارگـران  
زحمتكش كارخانه ريسندگى خاور رشت بـا    

هيـئـت مشـاوره      ورود مانع ,  تجمع خودشان
ــد             ــدن ــه ش ــان ــارخ ــه ك ــت ب ــري ــدي  . م

نـفـر از        5-6مدير اين كارخـانـه حـدود        

بازنشستگان سابق را به عنوان مشاوره انتخاب 
به آنها باالى يك ميليون تـومـان     .  كرده است

حقوق مى دهد تا به قول خودش از تـجـربـه    
انبوه كـارگـران   ترتيب به اين . آنها استفاده كند

جوان كه به حقوق كمتر از يـك سـوم ايـن        

ميزان قانع هستند بيكار شده اند و نمى تواننـد  
مـديـريـت ايـن       .  در اين كارخانه كار كنـنـد  

كارخانه عليرغم مخالفت كارگران و شـوراى    
كارگرى اين كارخانه تن به خواست كارگـران  

 . نداده است

 ريسندگى خاور رشت 

مسوالن شهرستان ممسني و رستم هـنـوز بـا      
وجود وعده هايى كه به كارگران داده اند هيچ 

اين كارخانه در سـال  .  اقدامي انجام نداد ه اند 
بـا     79خورشيدى تاسيس شدو در سال    44

كارگر در يك فصـل كـارى بـه         350ساالنه 

 82و در سـال      ,  بخش خصوصى واگذار شد
تعـطـيـل و      خصوصي توسط صاحبان بخش 

از آن تاريخ به .  شدند كارگران تعديل واخراج 
بعد مسولين كارخانه با ابراز بهانه هاي واهـي  
سعي در پرداخت نكردن مطالبات كـارگـران     

سـال حـقـوق       8دارند و هنوز بعد از گذشت
كارگران را نداده اند و كارگران در بالتكليفـى  

 . به سر ميبرند 

 !!! سال 8عدم پرداخت حقوق كارگران كارخانه قند ممسني به مدت 

خواهند از آنان به عنوان سياهي لشگـر بـراي     
سهم خواهي بيشتر از نظام موجود، اسـتـفـاده    
كنند  واعالم مي كـنـيـم كـه كـارگـران و               

زحمتكشان تنها به نيروي خود و با تكيـه بـر     
تشكل هاي مستقل مردمـي، كـه آن را در           
جريان مبارزه بدست خواهند آورد از حـقـوق   

حقه ي خود براي رسيدن به يك جامـعـه ي     
انسان محور ، خواسته هاي خـود رابـه هـر        

 . طريق دنبال خواهند كرد

 زنان كارگر، قربانيان خاموش حوادث شغلي 

نفر و در سال  283هزار و  16، 1382در سال 
هزار نفر در حين كار دچار حادثـه   18، 1383
 1384در سال .  اند نفر جان باخته 83اند و  شده

در .  انـد    هزار كارگر آسيب ديـده    20بيش از 
 1386هزار و در سال  21، بيش از 1385سال 

 23درصد تعداد حوادث كار    9با رشد معادل 
جمـعـا،    1387در سال .  هزار مورد شده است

ثبت شده است كـه    كار، حادثه  134هزار  22
. نفر گزارش شده اسـت    315سهم زنان فقط 

 9آمار حوادث شغلي را فقـط     1388در سال 
در گـزارش  .  شده استنفر اعالم  859هزار و 

خوانـيـم ايـن آمـار          خبرگزاري كار ايران مي
مربوط به بيمه شدگان است و در سال گذشته 

امـا در    .  انـد    ديدهزن كارگر آسيب  159فقط 
 :آمــــارهــــاي غــــيــــر رســــمــــي        

هاي پوستي دانشـگـاه شـهـيـد         بخش بيماري
كـرده كـه     منتشر صدوقي در يزد، گزارشي را 

درصد گليم بافان و قـالـي      92نشان مي دهد 
نيمي از اين كـارگـران زن،       .  بافان زن هستند

سال هستـنـد    16دختران جوان و نوجوان زير 
در ايـن    .  كنند ساعت كار مي 16تا  12كه بين 

شنـاسـي    مركز پزشكي پس از تحقيقات آسيب
هاي پوستي، عضالنـي   نوع بيماري 10بيش از 

و استخواني در ميان زنان كارگر شناسايي شده 
هاي داخلي از اسـتـخـوان       عكسبرداري.  است

دهد كه در برخـي مـوارد      ها نشان مي انگشت
. اند استخوان انگشت بافندگان تغيير شكل داده

كارگاه قالي بافـي   283در پژوهش ديگر كه از 
در اصفهان انجام شـده اسـت مـوارد زيـر           

هاي تنفسي، سـردرد   اند، بيماري شدهشناسايي 
هاي چشمي، امراض پوستي و  شديد، ناراحتي

هاي عصـبـي و روانـي         به خصوص ناراحتي
 .گير است درميان زنان كارگر همه

افزون بر تبعات ويرانگـر و زنـدگـي سـوز           

حوادث شغلي و محيط هاي ناايمن كـار در      
كشور، مسئله آزار جنسي زنان كارگر نـيـز از     
معضالت و گرفتاريهاي هميشگي كارگران زن 

سـازمـان    111كنوانسيون طبق .  در ايران است
ذيت جنسـي و اعـمـال         جهاني كار، آزار و ا
هاي كـار جـزء شـرايـط          خشونت در محيط

در .  بنـدي شـده اسـت        طبقه”  غيرايمني كار“ 
زنان به خاطر فشار مالي “ :  خوانيم گزارشي مي

يا مجبورند كه بـه درخـواسـت بـرخـي از            
كارفرمايان تن در دهند يا فشار مالي را با تمام 

براي .  اش تحمل كنند عوارض روحي و رواني
درصـد از آگـهـي دهـنـدگـان                68نمونه   

خواهان كار نامشروع با متقاضيان )  كارفرمايان( 
ي ايـران     شراره كاكاوند روزنامه( ”  . زن هستند

  )2206ي                  شــــــــمــــــــاره
از آمار حوادث شغلي كـارگـران روزمـزد و        
فصلي كشاورزي كه عمدتا زنان كارگر هستند 
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تشكل كارگري نيز قطعنامه مشتركي بـه   9  
منتشر كردندكـه  كارگر  مناسبت روز جهاني 
اشـاره  جامعه كـارگـري     در آن به مشكالت 

 : كردندمطرح كرده و خواسته هاي زير را 

برپايي تشكل هاي مستقل از دولـت و         
راهـپـيـمـائـي،      اعتراض، اعتصاب،   كارفرما، 

تجمع و آزادي بيان حق مسلم ، تـوقـف       
حداقـل  افزايش و ها فوري طرح قطع يارانه 

، پرداخت تومان ل دستمزدها به يك ميليون 
دستمزدهاي معوقه كارگران و جرم محسوب 
شدن قابل تعقيب قضائي عـدم پـرداخـت      

سـازي  بيـكـار     دستمزدها، توقف اخراج و 
كارگران به هر بهانه اي ، محو قراردادهـاي  

شغـلـي   امنيت   امضاء، تامين سفيد موقت و 
كارگران و تمامي مزد بگيران ، رعـايـت       

و ايـمـنـي    بهداشت باالترين استاندارد هاي 
كار و بر چيده شدن تمامي نهادهاي دسـت  

ساز دولتي از محيطهاي كار ، لغو مجـازات  
قيـد و شـرط       بي اعدام و آزادي فوري و 

ابراهيم مددي ، منصور اسالو ، علي نجاتـي  
ديگر جنبش هـاي  و و كليه فعالين كارگري 

و توقف پيگرد زندان از اعتراضي و اجتماعي 
هاي قضايي عليه آنان ، لغو كليه قـوانـيـن    
تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري 

زنان و مردان حقوق كامل و بي قيد و شرط 
هاي زندگي اجتـمـاعـي،    عرصه   در تمامي 
فرهنگي و خانوادگي ،از   سياسي، اقتصادي، 

بين بردن تبعيض در پرداخت مسـتـمـري      
 ....بازنشستگان ، محو كار كودكان و

شركت واحد كارگران اين بيانيه را سنديكاي 
و حومه، سـنـديـكـاي       تهران   اتوبوسراني 

هفت تپه، اتحـاديـه   نيشكر كارگران شركت 
هيـئـت بـازگشـائـي        ايران، آزاد كارگران 

سنديكاي فلز كار و مكـانـيـك، هـيـئـت         

بازگشايي سنديكاي كارگران نقاش، انجمن 
و فلز كار كـرمـانشـاه،    برق صنفي كارگران 

كميته پيگيري ايجـاد تشـكـلـهـاي آزاد          
كارگري، كميته هماهنگي براي كمـك بـه     

انجمن دفـاع از      كارگري، ايجاد تشكلهاي 
بيكار سقز و شـوراي      و كارگران اخراجي 

 .اندكرده زنان امضا 

 قطعنامه مشترك تشكل هاي كارگري

كارگر در مقابل ساختمان مديريت  300حدود 
شركت كشتي سازي وصـنـايـع فـراسـاحـل         

مسئوالن اين شركـت  .  بندرعباس تجمع كردند
از چنـد  و نفر از كارگران را اخراج  30تاكنون 

روز پيش كـارت حضور و غيـاب آنـهـا را       
روز پيش هـم   15اين شركت . غيرفعال كردند 

نفر آنان بومي  16كارگر را اخراج كـرد كه  18

ــد                ــودنـــــــــــ  . بـــــــــــ
 

گفته شده مسئوالن شركت قصد دارند نيمي از 
را تعديل كـنـنـد و از          شركت نيروهاي اين 

كارگران مي خواهند كه پس از اخـراج بـا         
مسـئـوالن ايـن      .  پيمانكاران قرارداد ببندنـد    

شركت بـه ازاي هر كارگر ماهانه يك ميليـون  

تومان به پيمانكاران پـرداخت مي كـنـنـد و        
هزار تومان از ايـن   650پيمانكاران نيز با كسر 

هـزار تومان بـه هـر كارگر حقـوق   350مبلغ، 
اين درحالي است كه كـارگران ايـن  .  مي دهند

فـرونـد كشـتـي        5شركت مي گويند ساخت 
دراين شركت آغاز شده و علتي براي تعـديـل   

  .نيرو وجود ندارد 

 اخراج كارگران شركت كشتي سازي بندرعباس 

ايـن در    .  در گزارشات دولتي نشاني نيـسـت  
 400ميليـون و       3نزديك به “ : حالي است كه

ميليون هكتـار   18/5در كشاورزي هزار كارگر 
در حال كار هستند هر سال فقط در اسـتـان       

كارگر كشـاورزي بـه خـاطـر            500گلستان 
هاي ايمني و نبود آمـوزش، بـه      نداشتن لباس

خاطر استفاده از مواد دفع آفات نباتـي جـان     
نفر  350علت مرگ .  دهند خود را از دست مي

نفر سـرطـان حـلـق و          150سرطان معده و 
 .”حنجره و سرطان خون گزارش شده است
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 اعدام و ارعاب محكوم است
ما در ماتم معلمي هستيم كه ابزارش گچ و            
قلم بود و كودكاني را تعليم مي داد كه                

ها شبها گرسنه سر بربالين مي         بسياري از آن  
. جرم او دفاع از حقوق بشر بود          .  گذاشتند

جرمي كه در صد سال گذشته بسياري را در           
. هايي را در ماتم فروبرده است       خاك و خانواده  

در چهار سال گذشته بسياري از نهادهاي ملي        
و بين المللي زنداني بودن فرزاد كمانگر را           
محكوم كرده و مهمتر از آن خواهان رسيدگي         
قانوني و بيطرف به پرونده اش بودند،               
نمايندگان سازمان هاي جهاني در چندين          

نوبت خواستار اعزام هياتي براي ديدار مستقيم    
گاه مورد موافقت قرار       با او شدند، كه هيچ      

 .نگرفت
متاسفانه خانواده ايشان اين حق را نداشتند و   
نتوانستند در آخرين لحظه عزيز خودشـان را    

زماني در جامعه ما اتـفـاق     اعدامها ببينند، اين 
افتاد كه مردم ما هميشه و در هر مكاني هرنوع 

 .خشونت را نفي كرده اند

جنبش كارگري ايران و جهان معلمي را از            
دست داد كه حتي در زندان نيز از يادگيري و           

ما از دست دادن فرزاد     .  ياددهي كوتاهي نكرد  
را به خانواده كمانگر و هم طبقه اي هاي              

 . ايشان در سراسر جهان تسليت ميگوييم
ما همانطوري كه در چند سال گذشته مكرراً          
اعالم كرده ايم خواهان لغو مجازات اعدام           
هستيم و احكام دادگاههاي غير قانوني را            

و خواهان آزادي كليه        مردود ميشماريم     
زندانيان جنبش مدني از جمله آقايان مددي و        

   .اسالو هستيم
با اميد به گسترش صلح و عدالت در تمام             

   جهان
 سنديكاي كارگران شركت واحد

 اتوبوسراني تهران و حومه

 اطالعيه شركت واحد در رابطه با محكوم كردن اعدام فرزاد كمانگر 

 هاى اخير ى كانون نويسندگان ايران در محكوميت اعدام بيانيه

 اسـت  اَبـتَـر     اكـنـون صـفـتـى           «كَريه»
  .ْتشنگى نيست تنهايى گوياى خون چرا كه به

 
ها از بيان اين همه زشتى و  راستى واژه آري، به

. انـد    زند، ناتوان پلشتى كه پيرامون ما موج مي
ريـزي، بـاز هـم           باز هـم خـون و خـون         

تشنگي، باز هم اعدام؛ و اين بـار اعـدام      خونْ
هـولـي، فـرزاد       شيرين علم:  پنج زندانى با هم

كمانگر، فرهاد وكيلي، على حيدريان و مهـدى  
ــان   ــيــــــــــ ــالمــــــــــ  . اســــــــــ

گفته شده است كـه ايـنـان تـروريسـت و            
اما نخـسـت، بـه فـرض         .  اند گذار بوده بمب

هـا و       صحت اين اتهام، حـتـى تـروريسـت      
گذاران هم سزاوارنـد كـه از مـوازيـن            بمب

ى محاكمه در سطح جهـان   متعارف و متمدنانه
كـه در مـورد ايـن           آن برخوردار شوند، حال

شدگان حتى قوانين موجـود و جـاري        اعدام
دوم، .  حكومت كنونى نيز رعايت نشده اسـت 

تر از آن، اساساً ما را با صحت و سـقـم    و مهم
ى مـا       ها كارى نيـسـت؛ دغـدغـه       اين اتهام

ى اعدام است و ايـن كـه          محكوميت پديده
اعدام هيچ نيست جز مضاعف كردن كشتار و   

و .  ريزى سان دامن زدن به خون جنايت و بدين
تـوان هـيـچ       درست از همين روست كه نمي

شاهدى بر اين مدعا يافت كه مجازات اعـدام  
در از ميان برداشتن جرم و حتى كـاهـش يـا      

افزون بر اين، .  گذار بوده است تخفيف آن تأثير
ويژه در چـنـد مـاه       ى اعدام، به گسترش دامنه

كند كـه     اخير، اين گمان را تقويت كرده و مي
ها در اوضاع كنونى نـه بـه داليـل         اين اعدام

حقوقى و قضايى كه با اهداف سياسي، و بـه    
طور مشخص با هدف ايجاد فضاى رعـب و     

گـيـري      وحشت براى بازداشتن مردم از پـي   
،    طلبانـه  خواهانه و عدالت هاى آزادي خواست

به هر كدام از ايـن داليـل،       .  گيرد صورت مي
تـوانـد      اعدام عملى است كه هيچ انسانى نمي

خود را آزاده و آزادانديش بـنـامـد و آن را          
اكنون مـردم     چنين است كه هم.  محكوم نكند

در بسيارى از نقاط جهان بساط مجازات اعدام 
 . انـد  ى تاريخ سپرده و آن را به موزه  را برچيده

كانون نويسندگان ايران، ضمن محكوم كـردن  
اعدام نامبردگان فوق، بر اين باور اسـت كـه     

ى ايـرانـى هـم       مجازات اعدام در شأن جامعه
نيست و شايسته است كه در ايران نيز هر چـه  
زودتر به عمر اين نهاد منسوخ و ضدانسـانـى   
 . پــــــايــــــان داده شــــــود                

ــران            ــان ايـ ــدگـ ــنـ ــويسـ ــون نـ ــانـ  كـ
 ارديبهشت  21
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دولـت  :  در بخش هايي از اين بيانيه آمده است
حامي سرمايه داران حد اقل دستمزد كارگـران  

افزايش نسبت به سـال    %  15را با  89در سال 
) سيصد و سه هزار تومـان    (    303000قبل ، 

. و فالكت و جهنم   فقر اين يعني .  اعالم كرد 
اين يعني احساس شرم توام با مرگ تدريجـي  
كارگر در برابر خانواده اش كـه چشـم بـه          

اين يعني كـارگـر     .  دستمزد زير خط بقا دارد 
به )  اگر كاري گيرش بياد و شاغل باشد (  بايد 

در حاليكه توكلي ، .  بردگي بيشرمانه تن بدهد 
در صدي در    86نماينده مجلس خود به تورم 

سال آينده اعتراف ميكند ، چگونه اين آقـايـان   

افـزايـش   %  15و دولت ، دستمزد كارگـر را      
 ميدهد ؟ با اين حقوق چكار ميشـود كـرد ؟       

ما به هـمـه كـارگـران         پيشنهاد در اين راستا 
اينست كه با اعتراض جمعـي بـه ايـن بـي           
. حرمتي آشكار به كارگران جواب داده شـود    

بر سـر    )  كارخانجات (  در محل هاي كارمان 
اين موضوع مهم ، كه ارتباط مستقيم با زنـده    
ماندن خود و خانواده مان دارد ، دور هم جمع 
شويم و از طريق تجمع در نهارخوري و يـا      
محوطه كارخانه و اعالم اعتراض به حداقل ل 

توماني دولت ، اراده مـان را     300000حقوق 
. براي تغيير اين شرايط برده وار نشان دهيـم    

كارگران هر مجتمع ميتوانند با نوشتن طومار و 
امضا دسته جمعي و دادن آن بـه مـديـران و        
ارسال رونوشت به ادارات كار و مجلس اعالم 
كنند كه با اين حقوق ، ما با مرگ تدريجي رو 
برو بوده و قادر به ادامه حيات نـيـسـتـيـم و        

ما بايد به كسانـي كـه از راه         .  نخواهيم بود 
تحميل فقر و گرسنگي قصد نابودي زنـدگـي   
كارگران را دارند ، بفهمانيم كه زندگي انساني 

پـاي  و تا رسيدن به آن از   !  حق مسلم ماست 
 .نخواهيم نشست 

 اعالميه شوراي موقت كارگران مجتمع هاي پتروشيمي منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر در آستانه روز جهانى كارگر 

  89بيانيه جمعي از كارگران عسلويه و كارگران پروژه اي نفت و گازبه مناسبت اول ماه مه روز جهانى كارگر سال 

 : در بخش هايي از اين بيانيه چنين آمده اسـت 
پيام روز جهاني كارگر ، در اول ماه مه ، ايـن    
است كه كارگران در سرتاسر جهان ، فـارغ از    
نژاد ، مليت ، زبان و مذهب ، يك طـبـقـه ي      
واحد جهاني هستند زيرا همگي در يك چـيـز   

آنان با فروش نيروي كار خـود بـه       : مشتركند 
صاحبان سرمايه در قبال دريافت مـزد امـرار       
معاش ميكنند و نقش تعيين كننده اى در توليد 
 . همة ثروت هاي مادي و معنوي جامعه دارند 

كارگران به عنوان اكثريت افراد جامعه ، اگـر      
متحد باشند و به تشكل هاي مستقل و متـكـي   
به نيرو و ارادة خويش اتكا كنند ، و آن را بـا    
دانش و آگاهي طبقاتي همراه سـازنـد ، ايـن        
قابليت و توانايي را دارند كه عالوه بر بهـبـود   
شرايط كار و معيشت خويش ، در محو نـظـام   
طبقاتي ، نقش پيشرو و به سزايي بازي كنند و 
ايجاد جامعه اي آزاد ، برابر و انساني را مـد      

ــد                 ــنــ ــرار دهــ ــر قــ ــظــ  .... نــ
به عنوان نمونه، دستمزدهاي به مـراتـب زيـر      

،حذف سوبسـيـد   )  تومان  303000(  خط فقر 
سازي گستردة كـارگـران،     بيكار ها ، اخراج و 

عدم پرداخت به موقع دستمزد مـيـلـيـون هـا        
كارگر ، تحميل قراردادهاي موقت و سـفـيـد      
امضاء و حاكم كردن شركت هاي پيمان كـاري  
و رواج فرم قراردادهاي برده وار جـديـد ،         
بازداشت و زنداني كردن كارگران و مردم بـه    
جان آمده و اجراي احكام قـرون وسـطـايـي       
شالق عليه كارگران و فعاالن ديگر جـنـبـش      

صرفاً نمونه هايي از ايـن  . . .  هاي اجتماعي و 
بي حقوقي و فشار را به نمايش مي گذارند و   
نشان از تعرض سرمايه ، حتي به سفرة خـالـي   
 . كــــــارگــــــران دارنــــــد                 

و در انتها خواسته هايي را مبني بر افزايـش  ...  
دستمزدها، پرداخت دستمزدهاي معوقه، تامين 

سال و لـغـو        18كار براي تمامي افراد باالي 
قراردادهاى موقت و سفيد امضـاء ،بـرپـايـى       
تشكل هاى مستقل كارگرى و حق اعتراض و   
اعتصاب ، حق تجمع و راهپيمايي ، حق آزادى 
بيان و نشر، ، آزادى كليه كارگران و فـعـاالن       
كارگري زندانى و لغو احكام صادره و توقـف  
پيگرد هاى قضايى و امنيتى عليه كـارگـران و     

 .را مطرح نموده اند... فعاالن كارگري و



 

 1389ارديبهشت / شماره هفتم 9

يكى از كارگران زحمتكش كه در خرداد مـاه    
دستگير شـده بـعـد از ده مـاه از               88سال 

دستگيرى هنوز بالتكليف و بدون مالقات مى 
ساله و اهل يكى از  20ايوب قنبرپوريان، . باشد

روستاهاى كوهدشت لرستان كه در تهران بـه    
عنوان كارگر ساختمان مشغول به كـار بـوده       

است بعد از دستگيرى مدتى را در بند دو الف 
زير شكنجه قرار داشت و هـم    پاسداران سپاه 

زندان اويـن بـه هـمـراه            350اكنون در بند 
بسيارى ديگر از زندانيان سياسى در بالتكليفى 
به سر مى برد و تا به حال طى ايـن ده مـاه         
هيچگونه مالقاتى با خانواده اش نداشته است، 

وى سرپرست خانواده اش مى بـاشـد و بـر        
همين اساس درطـى مـاهـهـاى گـذشـتـه              
خانوادهاش با مشكالت مالى فراوان دست بـه  

 . گريبان بوده اند

دستگير شده بعد از ده ماه از دستگيرى هنوز بالتكليف و بدون مالقات مى 88يكى از كارگران زحمتكش كه در خرداد ماه سال 
 باشد 

من خواهر اكبر اجدادي هستم كه بسيـار بـه     
آقـاي  .  برادرم وابسته ام و او را دوسـت دارم   

دادستان برادر من بي گنـاه اسـت و كـاري          
آقاي دادستان برادر من كـارگـر يـك      .  نكرده

صبح مغـازه را     6از ساعت .مغازه بقالي است 
 . شـب مـي بسـتـه              12باز مي كـرده و      

 
آخه اين انصافه؟ برادر من هيچ وقت عـلـيـه      
امنيت كشور كاري انجام نمي دهد و بي گنـاه  

از شما خواهش مي كنم برادر من را بـه  .  است
پدر مـن بـيـسـواد       .  آغوش خانواده برگردانيد

پدرم نگـهـبـان    .  است و مادرم هم سواد ندارد
مي .  سال گذشته او را اخراج كردند.  پارك بود

برادر م تنها نان آور مـا  .  گفتند كارگرها زيادند
ــود                        . بــــــــــــــــــ

من مهديه اجدادي ، خواهر اكبر اجـدادي از      

شما خواهش مي كنم كه برادر مـن را آزاد        
پدر و مادر من بيماري قلبي دارند و از   .  كنيد

وقتي برادرم دستگير شده حالشان بدتـر هـم     
 . شـــــــــده اســـــــــت                   

 
دادستان؟ از شما خـواهـش     آقاي آخه انصافه 

به خـدا قسـم     .  مي كنم برادر من را آزاد كنيد
چند هفته اسـت  .  برادر من كاري نكرده است 

كه به ما گفته اند براي اينكه چند روزي بـه      
ميليون تومان وثيقه به  200مرخصي بيايد بايد 

من تا به حال اين همه پول را   .  دادگاه بدهيم 
از پدر هم كه پرسيدم او هم گفـت  .  نديده ام 

. نمي داند اين همه پول را بايد از كجا بياورد 
در .  ما در قيامدشت ورامين زندگي مي كنيم   

روزهاي دوشنبه كه پدر و .  يك خانه اجاره اي
مادرم براي مالقات با برادرم به زندان اوين در 

شمال شهر تهران مي روند ، وقـتـي بـرمـي         
مادرم مي گويـد  .  گردند ، خيلي خسته هستند 

كرايه رفت و   .  خيلي دور .  راهش دور است 
خودم هم چند بار بـراي    .  آمد هم زياد است 

برايم مثـل  .  ديدن برادرم ، اكبر ، به اوين رفتم 
تـا  .  يك مسافرت طوالني و خسته كننده بود   

قبل از اينكه برادرم دستگير شود به اين جـاي  
 . تـــهـــران نـــرفـــتـــه بـــودم                  

در راه كه مي رويم ماشين ها و خـانـه هـاي      
. بزرگي را مي بينم كه تا به حال نديده بـودم    

در قيامدشتي كه ما زندگي مي كنيم نه از ايـن  
پدرم مي .  ماشين ها است و نه از اين خانه ها 

يـك روز يـك       .  گويد خيلي گران هستنـد    
ماشين را به من نشان داد و گفت با پول ايـن    

 . ماشين مي شود برادرت را آزاد كرد 

 نامه اي به  آقاي دادستان 

يكـى از    :  دبير اجرايى خانه كارگر تبريز گفت
 2هاى بزرگ صنعتى تبريز به بيش از      شركت

هزار نفر از كارگران خود زير يك ميلـيـون و     
 . كـنـد     هزار ريال حقوق پرداخـت مـي     200

درصد كـارگـران    80وى با بيان اينكه بيش از 

شاغل در واحدهاى صنعتى استان به صـورت  
: كنند، تاكيد كرد قراردادى و روزمزدى كار مي

درصد محصوالت صنـايـع    50با وجود اينكه 
درصد صنايـع   35، ) شيرينى و شكالت( غذايى
گرى و مـاشـيـن آالت         ريختهخانگي، لوازم 

هزار واحد صنعتى استان و  10توسط بيش از 
با تالش و كوشش كارگران سـخـت كـوش        

شود، ولى اين قشر در حال حاضر با  انجام مي
 .اى مواجه هستند مشكالت عديده

 ! گيرند هزار تومان حقوق مي 120دو هزار كارگر در تبريز زير 
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كارگران كيان تاير در ادامـه اعـتـراض بـه             
دست بـه   89فروردين ماه  31بالتكليفي خود 

تجمع اعتراضي در پشت نرده هاي كارخـانـه   
اين حـركـت   .  مشرف به جاده اسالمشهر زدند

نفر از    500حدود.  اعتراضي از صبح آغاز شد

صبـح تـجـمـع        9اين كارگران حدود ساعت 
اعتراضي خود را به پشت نرده هاي كارخـانـه   
مشرف به جاده اسالمشهر كشاندند و با آتـش  
زدن الستيك و سر دادن شعارهايي خـواهـان     

اين تجمع .  رسيدگي به خواستهاي خود شدند

ظهر و پس از وعده  1اعتراضي حدود ساعت 
بخشدار چهاردانگه مبني بر رسـيـدگـي بـه         

 . خواستهاي كارگران پايان گرفت

 كيان تاير 

ركود حاكم بر فضاى كسب و كار و واردات   
قاچاق محصوالت نساجى و پوشاك مـوجـب   

كنندگان ايـن بـخـش بـا          شده است تا توليد
مشكالت بسيارى براى ادامه فعاليت مـواجـه     

كاهش ظرفيت توليـد ايـن واحـدهـا         .  باشند
ابتداى سال گذشته، تعطيلى و تعديل نـيـروى   
 . كار بيانگر شرايط حاكم بر اين بخش اسـت   

با اين شرايط، وزارت صنايع و معادن حتى از   
پرداخت مطالبات معوقه واحدهاى نساجى و   

تا  70حدود .  پوشاك نيز خوددارى كرده است
درصد كاالهاى صنايع نساجى از طـريـق      90

شود و با اين روند تـغـيـيـر        قاچاق تامين مي
آمـارهـاى   .  تعرفه تأثيرى در اين زمينه نـدارد   

ميليـارد دالر     23غيررسمى از واردات حدود 
كاالى قاچاق به كشور در سـال گـذشـتـه           

درصـد آن       50تـا       40حكايت دارد كـه      

منسوجات و پوشاك بوده و توليد داخل را از   
دليل قيمت تمام شده بـاال،   به.  پا انداخته است

منسوجات توليد داخل قادر بـه رقـابـت بـا         
 . كاالهاى ارزان قـيـمـت چـيـنـى نـيـسـت             

رويـه     دليل واردات بـي  در بخش توليد پتو به 
واحد فعـال در     83بسيار نامطلوب بوده و از 

در .  كـنـنـد    واحد فعاليت مي 3اين بخش تنها 
بخش ريسندگى وضعيت مناسب نيست و در   

تـنـهـا       87بخش پوشاك نيز نسبت به سـال    
واحدها فعال بـوده و      اين درصد ظرفيت 60

درصدى ظرفيت نسبـت بـه سـال        40كاهش 
ــم            ــي ــت ــد هس ــاه ــه را ش ــت ــذش  ......... گ

از سوي ديگر اجراى طرح هدفـمـنـد كـردن       
ها بدون اعمال تغيير در سياست تثبـيـت    يارانه

تر شدن اوضـاع   نرخ ارز ممكن است به وخيم
صادركنندگان صنعت نساجى و پوشاك كشور 

ــود           ــر شـــــ ــجـــــ ــنـــــ  . مـــــ
هاى موجود بعد از اجـراى   بيني بر اساس پيش

هاى تولـيـد    ها هزينه طرح هدفمند كردن يارانه
اى افـزايـش        در كشور به ميزان قابل مالحظه

خواهد يافت، دولت اعالم كرده كه قرار است 
درصد از درآمد حاصل از اجـراى     30حدود 

ها به بخش صنعـت   طرح هدفمند كردن يارانه
و توليد اختصاص يابد، اما هنوز مـكـانـيـزم       
تخصيص اين درآمد بـه صـنـعـتـگـران و             
 . تــولــيــدكــنــنــدگــان اعــالم نشــده اســت       

هاى انرژى به طـور     با آزاد شدن قيمت حامل
هاى توليد در كشور افزايش يافته  طبيعى هزينه

و بخش صنعت و توليد با مشكـالت زيـادى     
روبرو خواهد شد كه اين مشكالت بـه طـور     
طبيعى به بخش صادرات صنعتى نيز منـتـقـل    

 . خواهد شد

 نابودي صنايع نساجي 

  كارگران شركت هاى گروه صنعتى كيااحسان ،
شركت كياابداع ، شـركـت سـريـن شـهـد             
آذربايجان و شركت تـحـول در وضـعـيـت          

آخريـن بـارى كـه        .  بغرنجى به سر مى برند
كاركنان اين شركت ها حقوق دريافت كـرده    
 . اند خرداد سـال گـذشـتـه بـوده اسـت                 

 
كارگر و   4در حال حاضر شركت تحول فقط 

ســريــن شــهــد و شــركــت كــيــااحســان          
نفر و كياابداع فقط  يـك    5كارگرآذربايجان 3

نگهبان كه ساكن در كارخانه مى باشد شاغـل  
الزم به ذكر است خرداد سال گـذشـتـه    .  دارند

صاحب .  ها شاغل بودندشركت نفر در اين 84
ميليارد 5سال گذشته 4همه اين شركت ها طى 

تومان وام از بانك هاى صادرات ، سپه ، ملـى  
تمامى .  و توسعه صادرات دريافت نموده است

سرمايه فوق به تهران و كشورهاى خـارجـى     
 . برده شده است 

 گزارش از وضعيت نابسامان كارگران در اروميه 
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 89گزارش مراسم روز جهاني كارگر سال 

در تهران، اطراف ميدان انقالب از صـبـح در     
محاصره ي نيروهاي امنيتي اعم از يگان ويژه، 
پليس و لباس شخصي ها ي اطالعاتي درآمده 

همچنين صدها تن از نيروهاي امنيتي در .  بود 
ورودي وزارت كار، تا خيابان بهـبـودي، بـه      
سمت شمال، خيابان جيحون تا آذربايجـان و    
آذربايجان تا رودكي، تمامي خيابان هاي اعالم 
شده توسط شوراي برگزاري براي مراسم را به 

در بخش شمالي محوطـه  .  محاصره در آوردند
ي وزارت كار نيز چندين ماشين سركـوب و    
صدها نيروي امنيتي آماده به حـملـه حضـور      

همچنين در مـحـوطـه ي پـلـيـس             .  داشتند
-راهنمايي رانندگي  نبش تـقـاطـع انـقـالب       

رودكي در حدود بيست ماشين يگان ويژه ي   
سركوب آماده به حمله بودند و نيروهاي آنـان  

در .  نيز در حالت آماده باش به سرمي بـردنـد    
يك مرحله موتور سواران سراپاپوشـيـده، بـه      
صورت چراغ روشن به قصد ارعاب مـردم و    
ضرب و شتم حاضرين در پـيـاده روهـاي          
. خيابان هاي مسير برنامه به حركت درآمـدنـد  

در ساعت شش و نيم عصر هـنـگـامـي كـه          
تعدادي از حاضرين شعارهاي اعتراضي سـر    
دادند، مورد حمله ي نيروهاي سركوبگر قـرار  

: برخي شعار هاي آنان بدين قرار بـود .  گرفتند
هـم  .. “ كارگر زنده بـاد      ” ،” مرگ بر ديكتاتور“ 

“ چنين در ابتداي خيابان جيحون شعارهـاي    
سـر  “  آزادي و عدالت اين است شعار ملـت    

داده شد كه جمعيت مورد تهاجم نـيـروهـاي      
. سركوبگر سرمايه داري اسالمي قرار گـرفـت  

نيروهاي سركوب حتا به ضرب و كتك كاري 
هم چنيـن در    . تعدادي از زنان مسن پرداختند

محل مراسم و در مقابل وزارت كار در حدود 
نفر كه اكثرا جوان بودند توسط نيـروهـاي    15

امنيتي دستگير شدنـد و تـوسـط مـاشـيـن             
مخصوص كه نوعي زندان متحرك اسـت از      
مسير منتهي به ميـدان انـقـالب بـه مـكـان             

 .نامعلومي منتقل شدند

در اهواز و در مقابل اداره كار آن شهر تـعـداد   
كثيري از كارگران به ويژه كارگران لوله سازي 
اهواز تجمع كردند و به طرح اعتراضات خـود  

ماه حقوق مـعـوقـه ي خـود،            13از جمله 
در كرمانشاه تجمع مردم و كارگـران  .  پرداختند

در مقابل اداره كار اين شهر برگزار گـرديـده     
در سنندج و با حضـور جـمـعـي از           .  است

كارگران، فعالين كارگري و خانواده هـايشـان     
مراسم با خواندن سرود انـتـرنـاسـيـونـال و         
سخنراني و شعر خواني و با قرائت قطعنامه ي 
سراسري تشكل هاي كارگري ايـران پـايـان        

 .پذيرفت

در سقز مراسم، در روز جمعه، با سخنراني و   
از جمله توسط محمود صالحـي و قـرائـت        
قطعنامه ي سراسري ده تشكل كارگري برگزار 

در شيراز هم كارگران با در دسـت  .شده است
، ” سرنوشت سياه“ داشتن پالكاردهايي با شعار 

تـا  “ و   ”  ! كارگر، روز بي كاري ات مـبـارك    “ 
، در مـقـابـل    ” حقوق نگيريم، از پا نمي نشينيم
در    .استانداري فارس تجمع كردند

هاي امـنـيـتـي بـراي           كرمان  نيرو
پراكنده كردن كارگراني كه مـقـابـل    

بودند، از گاز   استانداري تجمع كرده
در قزوين،  .آور استفاده كردند اشك

هزاران تن از كـارگـرانـي كـه در         
ورزشگاه آن شهر گـردهـم آمـده        

، ”كارگر اتحاد اتحاد“بودند، با شعار 
عليه اخراج كـارگـران و سـايـر           
مشكالت كارگري مراتب اعتـراض  

همچنيـن در شـهـرك         .خود را اعالم كردند
صنعتي البرز تعداد كثيري از كـارگـران ايـن        
شهرك در اعتراض به بي حقوقي هايي كه بـر  
آنان تحميل شده است، دست به تـجـمـع و      
اعتراض و سر دادن شعار زدند و بـه دلـيـل        

 .برخورد نيروي انتظامي، با آنان درگير شدند
در تبريز، صدها نفر از كارگران و مردم تبريـز،  
جهت گرامي داشت روز جهاني كـارگـر، در     
مقابل اداره كار تبريز در خيابان امام خميـنـي،   

راه آهن، تجمع كرده و كـارگـران      –نيمه راه 
حاضر در محل نيز، اعتراضات خود را آغـاز    

 .كردند
در چند دانشگاه، دانشجويان به مناسبـت روز    
جهاني كارگر دست به تجمع هاي اعتـراضـي   

از جمله در دانشـگـاه هـاي تـهـران،          .  زدند
بروجرد، مشهد، كرمان، آزاد تهران، عـلـم و       

 .صنعت و شهركرد
دانشجو كـارگـر   “ در دانشگاه تهران شعارهاي 

”  مـرگ بـر ديـكـتـاتـور          “ و   “  اتحاد اتحاد   
” ديكتاتور حيا كن دانشگاه رو رهـا كـن        ” و

دانشـجـويـان    .  توسط دانشجويان سر داده شد
ساعت تجمع اعتـراضـي بـه       2بعد از حدود 

حضور احمدي نژاد، به قصد پـيـوسـتـن بـه        
 .صفوف كارگران دانشگاه را ترك كردند
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عضوكميته ي    Nick Braunsبنابرگزارش 
همبستگي با كارگران تكل دربرلين وشـركـت   

در استانبول،  2010كننده در مراسم اول ماه مه 
تظاهرات عظيم اول ماه مه دراين شـهـر بـا        

نفرازكارگـران بـخـشـهـاي         300000شركت 
 مختلف ومتشكل درسنديكاها بـرگـزار شـد        

باند هاي مسلح مراسم اول مـاه   1977درسال 
تن از كـارگـران در      37مه را بخون كشيدند و
اين تهاجم مسلحانه به .  اين حمله جان باختند

سـپـتـامـبـر       12كارگران، راه كودتاچيان را در 
گشود و از آن تاريخ به بعد بـرگـزاري    1980

مراسم اول ماه مه در ميدان تـقـسـيـم بـراي        
كارگران تركيه ممنوع گرديد و تاكنون هرساله 
در اول ماه مه تالش كارگران براي تجمع در   
ميدان تقسيم به جنگ خيابانـي بـا پـلـيـس          
 . انـــــجـــــامــــــيـــــده اســــــت         

امسال اما موج صف كارگران تظاهر كـنـنـده،    
بزرگ كارگري وبويـژه  سنديكاي   6متشكل از 

كارگران دخانيات تكل كه از زمستان گذشـتـه   
عليه روند خصوصي سازي در تـركـيـه در          
اعتصاب بودند وهمچنين تشكل ها و احـزاب  
سوسياليست با همراهي فـعـالـيـن جـنـبـش          

كارگري از كشورهاي ديگر، پيروزمندانـه بـه     
ــد            ــيـ ــم رسـ ــيـ ــسـ ــقـ ــدان تـ ــيـ  . مـ

اين پيروزي در شرايطي بود كه پليس تركيه با 
نفر مامور و كليومترها نرده كشـي و       22000

ايجاد مانع شهر استانبول را درمحاصره گرفتـه  
امسال اعتراض كارگران تنها بـه دولـت       .  بود

تركيه و سياست خصوصي سازي در تـركـيـه    
خالصه نمي شد، بلكه برخي رهبران اتحاديـه  
ها نيز بخاطر سياست هاي سازشكارانه شـان    

 . به باد انتقاد گرفته شدند

  اول ماه مه در تركيه 

بنا به اطالع گزارشگران هرانا، بازداشت علـي  
رضا هاشمي دبير كل سازمان معلمـان ايـران،     
علي اكبر باغاني دبيركل كانون صنفي معلمـان  
و محمد بهشتي لنگرودي سخنگوي اين كانون 
با توجه به سپري شدن روز معلم در حـالـي     
ادامه مي يابد كه تاكنون قرار بازداشتي بـراي    
ايشان صادر نشده و در اصل بازداشت ايشـان  
 . غـــــيـــــرقـــــانـــــونـــــي اســـــت     

عنوان مي شود كه بازداشت هاشمي، باغاني و 

بهشتي لنگرودي و فشار بر ديگر مـعـلـمـان،     
بيانيه اي باشد كـه شـوراي هـمـاهـنـگـي              

صنفي معلمان در اعـتـراض بـه          هاي  تشكل
صدور احكام سنگين حبس و اعـدام بـراي       
معلمان زنداني صادر و در پي آن اعالم كـرده  

اردي بهشت ماه دست بـه   18تا  12بود كه از 
ــي         ــذا مـ ــاب غـ ــصـ ــتـ ــد    اعـ ــنـ  . زنـ

اردي بهشت ماه نيز نيروهـاي   12روز يكشنبه 
امنيتي با معلماني كه در ابن بابويه بر سر مـزار  

ابوالحسن خانعلي گرد هـم آمـده بـودنـد،           
برخورد بسيار بدي داشتند و بـراي مـتـفـرق       
كردن جمعيت اقدام به ضرب و شتم ايشان و   

برخي از اين .  بازداشت بسياري از آنان نمودند
افراد پس از اخذ تعهد كتبي مبنـي بـر عـدم        

 . حضور در هركونه تجمعي آزاد شدند

 فشار بر معلمان و دستگيري معلمان در آستانه روز معلم 

 :منابع خبري اين شماره

  افق روشن/   ايلنا  /  اخبار روز  /  روشنگري  

 :تماس با نشريه
نشريه جهان نـويـن، بـه         pdfبراي دانلود نسخه 

 :وبالگ نشريه مراجعه كنيد
http://jahanenovin.blogspot.com 

 :يا با ايميل نشريه تماس بگيريد
jahanenovin@gmail.com 

براي تبادل نظر با هيات تحريريـه و يـا ارسـال          
تان براي انتشار در جهان نوين، با هـمـيـن    مطالب

 .ايميل تماس بگيريد
تدريج در وبالگ جهـان نـويـن      مطالب نشريه، به

تـوانـيـد    براي تبادل نظر جمعي، مي. شودمنتشر مي
 .تان را منتشر كنيددر اين وبالگ، نظرات

در صورت امكان، جهان نوين را به ايميل دوستان 
 .خود ارسال كنيد

جهان نوين، مناسب پرينت روي كاغذ  pdfنسخه 
A4 با پرينت و تكثير نسخه كاغذي جـهـان   .  است

توانيد طيف مخاطبان جهـان نـويـن را        نوين، مي
 .گسترش دهيد
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 1358مبارزات كارگران بيكار در سال 
 

مـوج   57يكي از بزرگترين مشكالت بعد از بهمن 
بيكاري بود كه به دليل تعطيلـي كـارگـاه هـا و           
كارخانه ها، فرار كارفرماها و صاحبـان صـنـايـع       

طبق آمارهايي كه در .  بوجود آمده بود...  مختلف و
روزنامه ها به نقل از رييس كل بـانـك مـركـزي       
منتشر شد حدود سه و نيم ميليون بيكار در جست 

درصد جمعيت كشـور را      9وجوي كار بودند كه 
اسفند ماه آمـده   21در خبري در .  شامل مي شدند

روز    15كه در كمتر از     
هزار بيكـار بـه     150تنها 

استانـداري آذربـايـجـان       
. شرقي مراجعـه كـردنـد     

بسياري از اين كـارگـران   
اخراج شده بودند چرا كه 
در اعتصابـات قـبـل از        

شركت داشته و  57بهمن 
در پـي    .  در محل كار خود حاضر نشـده بـودنـد     

شكايات زياد كارگران مبني بر نپرداختن دستمزدها 
اسفند ماه آقاي خميني به وزيـر     28وكمي آن، در 

كار دستور داد تا حقوق عقب افـتـاده كـارگـران       
 . سراسر كشور پرداخت شود

هـر كـه     ” : بهمن اعالم شده بـود  27هر چند در 
، امـا    ” بگويد اعتصاب باقي است خائن اسـت   

پرداخت نشدن دستمزدها، نداشتن حـداقـل ل     
سبب شـد    ...  امكانات زندگي، بيكاري و فقر و 

تا حركت دسته جمعي، اعتصاب، تـحـصـن و      
راهپيمايي ها براي گرفتن حقـوق مـعـوقـه و         
اعتراض به بيكاري و درخواست كـار دوبـاره       

يكي از طوالني ترين تحصن هـايـي   .  آغاز شود
كه برپا شده بود تحصن فارغ التحصيالن بيكـار  
بود كه از اواسط فرودين ماه دركاخ دادگستـري  

روز،    48بست نشستـه بـودنـد و پـس از               
خرداد، و به طور مشروط به تحصـن خـود     6در

اين گروه كه خواستار لغو قانون منع .  پايان دادند
 6استخدام بودند، اعالم كرده بودند كه حاضرند 

ماه بدون حقوق در دورافتاده ترين نقاط كشـور  
آنها در پي درخواست دادن مهلت .  خدمت كنند

روزه به دولت، به تجمع خود پايان دادند و    15
 .  قطعنامه اي صادر كردند

در البالي ورق هاي روزنامه هاي آن سـال مـي      
توانيم بخشي از اين حركت هاي جمعي كارگـران  

مروري كوتاه داريم بر آنـچـه در     .  بيكار را بيابيم 
بر كارگران بـيـكـار ايـران        58چند ماه  اول سال 

 .گذشت

*** 

دولت براي حل مشكـل بـيـكـاران        57اسفند  19
طرح تشكيل صندوق وام براي كارگران بيكـار را    

مورد به كـارگـران    5به طور كلي در .  تصويب كرد
 : وام تعلق مي گرفت

سال گذشته حق بيمه پـرداخـت      4كساني كه در 
به بعد يـك   1354كساني كه از سال  -كرده باشند 

سال به طور مستمر حق بيمه خود را پـرداخـت       
پرداخت وام به كارگران بيكاري كـه    -كرده باشند 

پرداخت وام بـه      -داشته باشند بيمه فقط دفترچه 
كارگران بيكار ساختماني كه دفترچه بيمه نـدارنـد   
ولي اسم آنها در ليسـت حـقـوق شـركـت هـا             
ساختماني در شعب سازمان تامين اجتماعي وجود 

كارگران بيكار كه شامل رديف يك   -.  داشته باشد
رديف يك شامل كارگران بيكار گارگاه .  ودو باشند

هاي صنعتي وساختماني فاقد دفتـرچـه تـامـيـن        
اجتماعي است كه داراي كارفرماي مشخص مـي    
باشند و در اين رديف تحقيق درمورد كارگر بودن 
و بيكار بودن كارگر در هر واحد صنعتي بايد بـه    
گواهي كارفرما برسد و مدت كاركرد هر كارگر نيز 

 . بايد قيد شده باشد
سال اسـت در       21تا 16كارگراني كه سنشان بين 

سال  4صورتي كه كارگر بودن آنها محرز شود در 
گذشته يك سال حق بيمه مستمر يا غير مسـتـمـر    

مـاه     6پرداخت كرده باشند يا در دو سال گذشته   
سابقه بيمه داشته باشند وام به آنها تعلق خـواهـد     

عالوه بر اين چنانچه افراد تحت تكفلشـان  .  گرفت
حق بيمه پرداخت نكرده باشند به خواهر برادر و   
. پدر و مادر اين افراد نيز وام پرداخت خواهد شـد 

سال است و قـبـال      60افرادي كه سن آنهابيش از 
كار مي كردند و هم اكنون هم آمادگي كار دارنـد    
به شرط آنكه مسـتـمـري و      
بازنشستگي دريافت نكنند به 
. آنها وام تعلق خواهد گرفـت 

ــت    ــراي   7500دول ــال ب ري
ريال  1500كارگران مجرد و 

ريال هـم   500براي همسر و 
براي بچه هاي آنان در نـظـر   

 .گرفته بود

اما اين طرح با مخالفت زياد كارگران روبرو شـد   
و كارگران پيشنهاداتي براي اصالح بنـدهـاي وام     
بيكاري داشتند كه در گردهمايي هـاي خـود بـه        

تجمعي با شـركـت     .   اطالع مسوالن مي رساندند
بعد از ظهر هشتم  5تا3نفر در ساعت  5000حدود 

هيـات   . فروردين در مقابل خانه كارگر برگزار شد
موسس شوراهاي كارگران راه و سـاخـتـمـان       

اين تجمع را برگزار كـرده     وتاسيسات ساختماني
در ابتدا يكي از نمايندگان كارگران اخراجي و .  بود

بيكار شده شرحي از فعاليت هاي گذشته هـيـات     
موسس را خواند و اعالم كرد شروط پرداخت وام 

در روز سه شنبه نـمـايـنـدگـان      .  قابل قبول نيست
وزارت كار براي جواب گـويـي بـه اعـتـراض            

در مذاكرات بـعـدي     .  كارگران بي مسوليتي كردند
كارگران تصميم گرفتند .  نيز نتيجه اي بدست نيامد

در )  57اسـفـنـد      27يكشنـبـه     ( فرداي آن روز را 
در نيمه هاي شب هـمـان   .  وزارت كار تجمع كنند

روز نمايندگان كارگران به آقاي فروهر معرفـي و    
شور و مشورتي با حضور دو افسر نيروي هوايـي،  



 

 1389ارديبهشت / شماره هفتم 14
دو خبرنگار از روزنامه هاي كيهان و پيغام امـروز    

 ... شروع شد

آقـاي  “ :  در نامه اي درمورد اين جلسه چنين آمـده 
وزير كار در گفت و گويي كه بـا نـمـايـنـدگـان         
كارگران بيكار و  اخراجـي تـاسـيـسـات راه و            

از ارس تا خليـج  ”  : ساختمان ، در اين روز گفـت 
بگويد بـه دنـيـا      ”  بايد“ فارس كسي كه به من 

كه اين مساله با اعتراض كـارگـران     !  ” نيامده است
چـون  “ اما در خبرهاي رسمي  آمده كه .  روبرو شد

وزير محترم خسته بودند، مذاكرات معوق مانـد و    
 ”.كارگران اعتراض كردند

در اين نامه كه يكي از خوانندگان بـه روزنـامـه       
آيندگان نوشته به رويدادهاي اين جلـسـه اشـاره      

! آقاي وزير كـار   ” اين نامه تحت عنوان.  شده است
اگر كارگران از شما حق خود را نخواهند از كـي    

در بخش هايي از آن     .  چاپ شده است”  بخواهند
 :چنين مي خوانيم

آقاي وزير كار در اولين روزهـاي اولـيـن سـال         
كـه بـه حـق        .  به كارگران دادند“  عيدي “ انقالب 

كارگران از لحظه اي كه .  باعث شگفت همگان شد
قدم به ساختمان وزارت كار گذاشتند با پاسـداران  
مسلحي روبرو شدند كه گويا وظيفه شان حفاظت 

امـا بـه زودي       .  از ساختمان وزارت خـانـه بـود     
از وزارت كار بسط پيدا كرد و   مسلحانه پاسداري 

تبديل به نوعي پاسداري مسلحانه از ساختمان در   
كنترل مسلحانه كـارگـران   .  مقابل كارگران مي شود

ساعت به ساعت شديدتر مي شود تا آنـكـه بـه        
جايي مي رسد كه افراد مسلح سعي مي كننـد بـا     
شليك تير هوايي از پخش اعـالمـيـه كـارگـران          

لولـه    آيا واقعا گريه آور نيست كه.  جلوگيري كنند
تفنگ به سوي كساني گرفته شود كه با ريـخـتـن      
خون خود با اعتصاب هاي آگاهانه سياسي و بـا      
قبول فداكاري هاي بسيار اولين مرحله انقالب مـا  

 را به پيروزي برسانند؟ 
در اين جلسه يكي از كارگران اعالم اعتصاب غـذا  
كرد و همه جمع در تاييد اقدام او اعالم همبستگي 

ليكن مسولين امور كوشش .  واعتصاب غذا نمودند
كردند كه خواست هاي كارگران را در ماده هايـي  

به صورت طرح عنوان نمايند كه مورد قبول واقـع  
ما سيلي نقد مي خواهيم نه مـثـل   :  وي افزود.  نشد

خواسته هاي كـارگـران   .  رژيم گذشته حلواي نسيه
 :در قطعنامه اي به شرح زير آمد

ميزان وام براي افراد به ترتيب ذيل پيشنـهـاد مـي      
مجردين نه هزار ريال براي همسر سه هـزار  :  شود

بازپرداخت وام   .  ريال براي هر فرزند نهصد ريال 
شش ماه پس از اشتغال به كار و ميزان بازپرداخت 
با توجه به ميزان دستمزد ماهانه كارگر بـه شـرح     

 15000تـا    :  زير مي باشد از يك درصد از حقوق
حقوق براي دسـتـمـزدهـاي     %  10ريال شروع و تا 

 . ريال تعيين شده 35001باالتر از 
چنانچه كارگري پس از تصويب اين مصوبه آزادنه 
و به اختيار خود ترك كار نمايد مشروط بر اينكـه  
از طرف كارفرما ترك كار به اوتحميل نشده باشـد  

 .حق استفاده از وام فوق الذكر را ندارد
سال كه افرادتحـت تـكـفـل        21كارگران كمتر از 

دارند به شرط آنكه در خالل دو سال گذشته شش 
متوالي به كار اشتغال داشته و اينك بيكار شـده  ماه 

باشند با گواهي دونفر از معتمدين محل يا تـايـيـد    
هيات رسيدگي به شكايات و اعتراضات صـنـدق     
وام حق بهره مندي از وام صندوق را خـواهـنـد        

 . داشت
كارگران متاهلي كه از وام صندوق استـفـاده مـي      

يـا  كنند در صورتي كه متكفل مخارج پدرو مـادر    
خواهر و برادر صغير خود هم هستند در قبال هـر  

 . يك نهصد ريال دريافت خواهند كرد
سال به باال حق استـفـاده از وام را          60كارگران 

منبع درآمد ديگري نـداشـتـه      آنكه دارند به شرط 
 . باشند

چنانچه همسر كارگر بيكار با درآمد كمتر از ميزان 
به كار اشتغال داشته باشد صـنـدوق     كارگري وام 

وام مابه التفاوت آن را تا ميزان وام كـارگـري بـه      
 . پردازدمي كارگر بيكار 

وام اعم از كارگران فـنـي   متقاضي هر كارگر بيكار 
راه سازي و ساختماني و تاسيساتي و معـدنـي و     
غيره با ارائه دفترچه بيمه قديم يا جديد و يا كارت 
شناسايي دواير دولتي و يا تـايـيـد دو نـفـر از            

معتمدين محل دال بر بيكاري كارگر مي توانند از   
 . وام استفاده كنند

در پايان اين گردهمايي نمايـنـده كـارمـنـدان و          
كارگران فروشگاه هاي زنجيره اي كوروش گفـت  
به علت اينكه ما اعتصاب كرديم از كـار اخـراج       
شديم و حاال به هر جا مراجعه مي كنيم نتيجه اي   

 . بدست نياورده ايم

مانند هميشه وقتي پاسخي در مقابل حرف حساب 
كارگران وجود ندارد، آنان را وابسته به گروه ها و 
احزاب سياسي مي كنند و يا اينكه مي گويند عـده  

دانشـجـو   اي خرابكار و توطئه گر و كمونيست و 
يكي از كارگرانـي  .  در ميان كارگران نفوذ كرده اند

كه در آن روزها در جريان فعاليت هاي كـارگـران   
در يكي از جلساتي كه وزيـر  :  بيكار بوده مي گويد

كار با كارگران بيكارداشت اين مطلب را عـنـوان     
در مقابل اين حرف وزير كه گول حرف هاي .  كرد

: دانشجويان را نخوريد، كارگـران شـعـار دادنـد        
بار ديگر فروهر حرف .  دانشجو كارگر اتحاد اتحاد

خود را تكرار كرد و باز هم بـا هـمـيـن پـاسـخ           
اين گفت وگو آنقـدر ادامـه     .  كارگران روبرو شد 

يافت كه فروهر به ناچار و با درمانـدگـي پشـت      
كارگر دانشجو :  تريبون شعار كارگران را تكرار كرد

 .اتحاد اتحاد
در گردهمايي سه هزار نفري كارگران اخراجـي و    
بيكار  كه ساعت سه بعد از ظهر روز يـكـشـنـبـه      

فروردين برگزار شد، كارگران و نماينده هـاي    12
آنان به شدت به سياست هاي وزارت كار و راديو 

اين گردهمايي با حضور .  و تلويزيون حمله كردند
خبرنگاران خارجي و داخلي در خانه كارگر واقـع  

ابتـدا يـكـي از        .  در خيابان ابوريحان برگزار شد 
نمايندگان كارگران ضمن بر شـمـردن اقـدامـات       

وزارت كار قول داده بـود    .   انجام شده اشاره كرد
كه خواسته هاي كارگران را با هيـات دولـت در       
ميان خواهد گذاشت و هر چه زودتر نتيجه را بـه    

 . ما اعالم خواهد كرد

نماينده ي كارگران پخش شركت نفت گفت كـه    
كارگران نفت در صدد هستند صندوقي براي رفـاه  
كارگر از طريق خود كارگران ايجاد كنند تا بـديـن   
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وسيله بتوانند صفوف آنها را فشرده تر و در يـاري  

اين نماينده خواستار ايـجـاد      .  شان كوشا تر باشند
 .تشكل هاي كارگري شد

سپس نماينده وزارت كار گفت وزارت كار بـايـد   
خواسته هاي كارگران را اجابت كند ولي مـواردي  
هست مثل بحث پولي و غيره كه بـا آن مـواجـه        

ميلياردها ارز از كشور خارج ...  هستيم و همچنين 
شده مقدار زيادي از تاسيسات كارخانه ها و خانـه  

طبيعـي اسـت كـه يـك           .  سازي تعطيل شده اند
اختالل بوجود مي آيد و مسايل كارگران بيكار هم 

و نمي شود بي مطالعه همه ...  از آن جمله هستند  
در اين حال يكي از كارگران از .  كارها را انجام داد
اگر دولت پول ندارد چرا آقـاي  ”  ميان جمع پرسيد

اردالن وزير دارايي اعالم كـرده اسـت كـه بـه             
كشورهاي درحال توسعه وام مي دهد درحالي كـه  

 ” شما دم از بي پولي مي زنيد؟

يكي از كارگران درحالي كه عصبي مـي نـمـود،        
اظهار داشت چرا به وضع ما رسيدگي نمي شـود    
كارگري كه آسمانخراش مي سازد خود در بيغولـه  
زندگي مي كند با ساواكي فـرق دارد چـرا بـه            
كارگران مي گوييد ضد انقالب ؟ اين اتهام هـا را    

آيـا ايـن     . ...  پسر رضا خان قلدر هم به ما مي زد
حرف را مي زنيم ضد انقالبـي هسـتـيـم؟ كـار          

خواستن لباس خواستن گناه است و يا خـواسـتـه    
روز كه اعتصاب غـذا   5بعد از !  هاي ضد انقالب؟

كرديم و چند نفر به بيمارستان برده شدند و كتـك  
تومان به ما دادند و صد ها بـار از     1000خوردند 

تلويزيون اعالم كرد، البته فقط شـكـسـتـه شـدن        
اعتصاب غذا و دادن هزار تومان را، ولي از تحصن  
و اعتصاب غذا و كتك خوردن در بيمارستان هزار 

 . تخت خوابي كالمي گفته نشد

نود درصد كارگـران  :  سپس نماينده كارگران گفت
بيمه نيستند چرا اين همه روي بيمه تـاكـيـد مـي       

چرا آقايي كه خبر دادن هزار تومان ما را بـا  ...  كنند
آب و تاب پخش مي كند در اينجا نيست كه از ما 
فيلم تهيه كند؟ آيا راديو تلويزيون مال ما نـيـسـت    
حتما متعلق به يك عده بازاري و سـرمـايـه دار        

 .است

: در اين حال يك از كارگران شركت فسان گـفـت  
چهار روز است كه در اين شـركـت مـتـحـصـن         

از وزارت كار آمدند با كارفـرمـا چـايـي       .  هستيم
خوردند و هيچ كدام نيم نـگـاهـي هـم بـه مـا             

سروان درافشان از كميته آمد و بر روي .  نيانداختند
كارگران پاسخ ( ايشان كي هستند؟.  ما اسلحه كشيد

ما پول مفـت  :  كارگر ديگري گفت)  ساواكي:  دادند
نمي خواهيم بازويي كه بخواهد پول مفت بگـيـرد   

مـا  .  صدقه نمي خواهيم.  براي زير گل خوب است
آقـاي  ... به ما كار بدهيد تا بكنـيـم  .  كار مي خواهيم

نماينده وزارت كار، وزارت كار را چنان ورشكسته 
اعالم كرده اند كه من حاضرم زيلوي كهنه  خـانـه   
. ام و كتم را بفروشم تا به خزانه دولت ريخته شود

ولي شما بگوييد مسايل مملكت با اين چيزها حل 
 مي شود؟

 4در گردهمايي بعدي كه با حضور دو هزار تـن    
شنبه درخانه كارگر برگزار شد، كارگران بـيـكـار      
توافق كردند كه دو نامه سـرگشـاده بـراي آقـاي         

در پايان خواستار .  طالقاني و نخست وزير بفرستند
در غيـر  .  رسيدگي به وضع خود تا يك شنبه شدند

اين صورت اعالم كردند كه از محل خانه كـارگـر   
به سمت منزل آقاي طالقاني بـه اتـفـاق زن و            
فرزندانمان راه پيمايي خواهند كرد و از مـراجـع       
مسول خواستند كه از مزاحمت هاي احتمالـي در    

 . اين راهپيمايي جلوگيري كنند

هزار تن از كارگران راه وساختمان و    5يك شنبه  
تاسيسات  و اخراجي هاي كارخانه هـا ضـمـن        
راهپيمايي به سمت منزل آقاي طالقاني خـواسـتـار    
. رسيدگي به خواسته هاي و نياز هاي خود شدنـد 

پيش از تظاهرات، يكي از كارگران از دانشجويـان  
حاضر در خيابان ابوريحان خواست تا از شـركـت   
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در اين تظاهرات خوداري كنند تا تصور نشود كـه  

شعارهايـي از جـانـب        .  راهپيمايان كارگر نيستند
حقوق كـارگـر     :  كارگران داده مي شد از جمله 

نبايد كارگر اخراج گردد   -پرداخت بايد گردد 
وعده و وعيـد    -عمل كنيد است   حرف بس    -

پـالكـاردهـايـي هـم در دسـت             .  نان نمي شود
گرسنگي ما و خـانـواده     :  راهپيمايان ديده ميشد

خواسته هاي بـرحـق   .  همان را تهديدي مي كند
 .مان بايد داده شود

جالب توجه اينكه بيشتر از راهپيمايان، مـردم در      
. پشت و دو طرف آنان در حال حـركـت بـودنـد      

كارگران موفق نشدند با آقاي طالقـانـي مـالقـات       
ايشان به دليل بيمـاري نـمـي         گفته شد كه.  كنند

پيشنهاد قبلـي  و توانند با كارگران گفت و گو كند 
را مبني بر مذاكره نماينده كارگران و وزارت كـار    

: كارگران يك صـدا گـفـتـنـد          . دوباره مطرح شد
سپس در حالـي كـه     .  حرف بس است عمل كنيد

چند تن .  اجتماع كارگران چند بار دچار تشنج شد
نماينده كارگران كـف  .  از كارگران صحبت  كردند

كساني كه مي خواهند بـه  :  ساب و نظافتچي گفت
ما وصله بچسبانند محكوم مي كنيم و خـواسـتـار    

ماده اي تقديـمـي بـه       12اجراي مفاد قطعنامه ي 
كارگران ضمن حمله شديد به .  وزارت كار هستيم

راديو و تلويزيون به سبب پخش نكردن خواسـت  
هاي آنان اعالم كردند تا روز سه شنبه بـه دولـت     

اگر نتيجه اي نگرفتيم روز سـه    .  فرصت مي دهيم
صبح از محل خانه كارگر به سمت  9شنبه ساعت 

الزم بـه    .   نخست وزيري راهپيمايي خواهيم كـرد 
توضيح است كه كارگران متحصـن در شـركـت        
متوساك اتحاد ملي زنان و ديپلمه هاي بيكار نـيـز   
طي اعالميه هايي همبستگي خود را با كـارگـران     

 . اعالم كردند

فروردين نزديك به دو هـزار تـن از        21سه شنبه
كارگران بيكار شده زن و مرد و اخراجي به سمت 

چند تن از كارگران و .  دادگستري راهپيمايي كردند
يكي از كارگران در .  نمايندگانشان سخنراني كردند

آيا ما براي رسيدگي به دردهـاي    :  اين رابطه گفت
خود بايد به امريكا وشوروي و انگليس و فرانسـه  

مراجعه كنيم؟ ما شكايت خود را با مـلـت ايـران      
راديو و تلويزيونـي  .  طرح ميكنيم وبايد چنين كنيم

كشته بدست گـرفـتـيـم بـايـد          15كه با بيشتر از 
... شكايت ما را به گوش مـردم ايـران بـرسـانـد         

در اصـفـهـان      .  تحريكات عليه كارگران ادامه دارد
عوامل مرتجع تعدادي محصل را تحريك كردند و 
گفتند كه كارگران بيكار اصفهان خرابكار هستـنـد   

ملت ايران بداند .  واجتماع آنان را به خون كشيدند
 . ... كه ما كارگريم نه خرابكار

سپس كارگران به خيـابـان آمـدنـد و بـا دادن              
: شعارهاي زير به سمت دادگستري به راه افتـادنـد  

بيـكـاري      -بازوي هر كارگر ستون انقالب است
شعارنوشته هاي زيـر  .  كارگر بزرگترين گناه است

ما خواهان پشتيباني همـه  :  نيز در دستان آنان بـود 
ما كشتار وحشيانه كارگـران    -مردم ايران هستيم

 .بيكار اصفهان را محكوم مي كنيم

مصاحبه با چند تن از كارگران بيكار حـاضـر در       
 :تحصن

: يك كارگر شركت ساختماني در كارگاه هما گفت
و .  هر چه داشتيم خـورديـم    .  ماه است بيكاريم  5

به نظر من راديو تلويزيون .  حاال ديگر چيزي ندارم
با اينكه مي گويد بلندگوي پابرهنه هاست در واقع 
مال كساني است كه روي فرش هـم بـا كـفـش         

ما به هرجا مي رويـم مـي     .  خارجي راه مي روند
پس .  گويند موقت هستيم و قدرت اجرايي نداريم

 قدرت اجرايي در دست چه كسي است؟ 

يكي از كارگران زن به نام عصمت كـه كـارگـر        
ما .  سه ماه است بيكاريم:  چرخكار است مي گفت

من مي دانـم كـه       .  را جزو آدم حساب نمي كنند
خيلي ازكارگران االن از خجالت دارند عـرق مـي     

آخـريـن   .  كنند من ديگر پولي در بسـاط نـدارم        
پري قرباني .  انگشتري را كه داشتم پريروز فروختم

كارگر قرقره سازي گفت شوهر م هم كارگر است 
شاه كه بود، نمي توانستـيـم   .  و هر دوبيكار هستيم

نفس بكشيم حاال هم اگر حرف بزنيم وصـلـه ي     
ما همه با هم ا نـقـالب   .  ديگري به ما مي چسبانند

كرديم و تقاضا داريم به كار همـه ي كـارگـران        

مـا  .  ما صدقه  سري نمي خواهيم   .  رسيدگي كنند
كدام دين و مذهب گفتـه  . حق خود را مي خواهيم

كه بچه هاي اعيان واشراف ميوه در خانه داشـتـه     
 .باشند و بچه هاي ما نان خالي نداشته باشند

در پي اين تحصن گروهي از وكالي دادگسـتـري   
ايران  واتحاد ملي زنان اعالميـه اي مـبـنـي بـر            

تـحـصـن    . پشتيباني از كارگران بيكار صادر كردنـد 
ايـن  .  كارگران بيكار در دادگستري ادامـه يـافـت     

كارگران عنوان كردند كه امير انتظام، سخـنـگـوي    
دولت، تصويب طرح وام بيكاري را اعـالم كـرد،     
درحالي كه طرح تصويب شده به دليل مـقـررات     
پيچيده اي كه دارد نمي تواند بيش از ده درصـد      
كارگران بيكار را شامل شود و مـا آن را قـبـول          

كارگران متحصن اضافه كردند حالتي كـه    .  نداريم
فيلم مربوط به كارگران و پس از آن مصـاحـبـه        
اميرانتظام پخش شد، به مردم تفهيم نمي كرد كه ما 
چه خواست هاي داريم و اين فكر پيش مي آيـد    

در حـالـي   .  كه با خواسته ي ما موافقت شده است
 .كه اين چنين نيست

در پي مصاحبه تلويزيوني كارگران بست نشسـتـه   
در دادگستري ديروز گروه هاي مـخـتـلـفـي بـه         

گروه صنعتي دانشگاهـي و     86.  دادگستري آمدند
سياسي با كارگران بست نشسته ابـراز هـمـدردي      
كردند و پشتيباني خود را از آنها اعالم كـردنـد و     

مرگ بـر  گروه هاي مخالف هم با شعارهايي مثل   
مي دادند و بيـن آنـهـا و كـارگـران             كمونيست

كارگر كف سابي كه چهره اش .  درگيري پيش آمد
نيز از تلويزيون پخش شـد بـود، بـه وسـيلـه              

 . تظاهركنندگان كتك خورد

فروردين، كارگران بيكار با مـيـانـجـي      27دوشنبه 
روز به تـحـصـن       5گري وزير دادگستري پس از 

آقاي مبشري بعد از ظهر ديـروز    .  خود پايان دادند
در پي مذاكره با كارگران بيكار قول داد كه طـرح    
پيشنهادي كارگران امشب در هيات دولت مـطـرح   

شنبه نتيجه به كارگران اعالم مي  4خواهد شد و تا 
در آخرين روز تحصن كارگران دو تـن از      .  شود

كارگران  كه به وسيله عناصر ناشناخته اي از ناحيه 
چشم و سر مجروح شده بودند به بـيـمـارسـتـان      
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ساب كه به دليل پـخـش     كارگركف .  منتقل شدند

تصويرش معروف شده و روز قبل كتـك خـورد     
كارگران تا قبل از .  بود، در ابتداي روز دستگير شد

عصر تحـصـن خـود را         6آزادي وي در ساعت 
خاتمه ندادند و با دادن شعار خواستار آزادي وي   

 . شدند
به دنبال مصاحبه مطبوعاتي امير انتظام سخنـگـوي   
دولت مبني بر طرح تصـويـبـي وام بـيـكـاري،           
نمايندگان كارگران بيكار شده در تماس با آيندگان 
اظهار داشتند كه طرح وام بيكاري دولـت حـرف     

آقاي اميرانتظام سوال مي كـنـنـد    ...  تازه اي نيست 
كه هنوز تـعـيـن    ( چرا كارگران به محل تعين شده 

. براي دريافت وام بيكاري مراجعه نمي كنند)  نشده
چـرا كـه     .  جواب سوال را خود ايشان داده انـد     

نخستين و مهم ترين خواست مـا دريـافـت وام        
بيكاري است ولي شرايط آن انقدر پيچيده وغـيـر     

درصد كارگران نمي تواننـد از    90معقول است كه 
براي همين هم كسي تـا كـنـون      .  آن استفاده كنند

آقاي امير انتظام جاي ديگري .  مراجعه نكرده است
را دست آويز قرار پولي بيكاري و بي ” : مي گويند
 ”. در حالي كه هم پول هست و هم كار.  ميدهند

سوال ما از ايشان اين است كه كدام پول؟ پولي كه 
كـدام  .  درصد كارگران قابل پرداخت نيسـت 90به 

چرا نمي خواهيد قبول . ...  كار اعالم كنيد تا برويم
كنيد كه طرح دولت ناقص اسـت؟ چـرا نـمـي           
خواهيد قبول كنيد با اين مبلغ تصويب شده دولت 
حتا از حداقل ل زندگي انساني با توجه به گرانـي  
موجود نمي توان برخوردار بود؟ ما كه صدقه نمي 

قصد داريم وامي را كه مي گيريـم پـس     .  خواهيم

و محتاج هيچ كـس    .  مي خواهيم كار كنيم.  بدهيم
هم نيستيم ولي حاال كه كار نيسـت كـه نـبـايـد          

 .بميريم

هيات موسس شوراي كارگران راه و ساختمـان و    
تاسيسات بيكار شده و اخراجي كارخانه هـا طـي     
اطالعيه اي از كليه كارگران بيكار شهرسـتـان هـا      
خواستند كه نمايندگان خود را براي بحث و تبادل 
نظر در باره مشكل بيكاري و راه حل هاي آن روز 

بعد از ظهر بـه     6دوشنبه سوم ارديبهشت ساعت 
 . محل خانه كارگر اعزام كنند

فروردين فروهر در يـك مصـاحـبـه       28سه شنبه  
درصد واحدهاي توليـدي  80:  مطبوعاتي اعالم كرد
بر اسـاس  :   وي همچنين گفت.  به كار افتاده است

طرحي كه از تصويب هيات دولت گذشت ماهانـه  
يك ميليارد تومان وام بيكاري بـه حـدود يـك          

فـروهـر   .  ميليون كارگر بيكار پرداخت خواهد شد
در پايان با اشاره به طرح كارگران در مـورد وام        
بيكاري گفت كه بعضي از خواست هاي كارگـران  
بيكار در طرح مذكور طوري است كه از مـفـاد و     

مثال .  مزاياي آن حتا كارگران شاغل هم بي بهره اند
پيشنهاد پرداخت حقوق به پدر و مادر تحت تكفل 

اگر كامل با طرح مدكور مـوافـقـت      .  كارگر بيكار
بودجه تعيين شده مـمـلـكـت افـزوده        %  37شود 

 .خواهد شد

فروردين بار ديگر حدود هزار تن از كارگـران   29
بيكار و اخراج شده از كارخانه ها در خانه كارگـر  

و سخنان وزير كـار وطـرح وام         .  اجتماع كردند
بيكاري دولت مورد حمله شركت كنندگـان قـرار     

يكي از نمايندگان كارگران بيكار ضـمـن     .  گرفت
روز فعاليت كارگران بيكار صحبت كرد  50تشريح 

يكي ديگر از نمايندگان كارگران گفت كه از يـك    
ميليون نفري كه وزير كـار اعـالم كـرده فـقـط            

در حالي كـه  .  هزار نفر از وام استفاده كرده اند550
صدها هزار نفر ديگر احتياج به طرح ضربتـي يـا     
پوششي وسيع دارند در اين جلسه نـمـايـنـدگـان      
كارگران بيكار پروژه ابادان و كـارگـران بـيـكـار        

 . اصفهان و تبريز نير حضور داشند

درسوم ارديبهشت نمايندگان كارگران بيـكـار در     
نمايندگان .  تهران  و زير باران شديد اجتماع كردند

كارگران اخراجي كردستان ، آبادان شيراز،اصفهـان  
وتهران سخناني در رابطه با بيكاري ونقش راديـو    

نماينده كارگران اصفهان در   .  تلويزيون ايراد كردند
مورد كشته شدن ناصر توفيقيان يكي از نمايندگـان  
كارگران بيكار اصفهان شرح مي داد كه به گـريـه     
افتاد و حاضران نيز گريه كردند و چون قـادر بـه     
صحبت نبود درميان كف زدن هاي ممتد كارگـران  

 . پايين آمد
اسد يكي از نمايندگان كارگران بيكار تهران پيـش  
از خواندن قطعنامه كارگران بيكار شده به نـقـش     

راديـو  “ :  راديو تلويزيـون اشـاره كـردو گـفـت           
وتلويزيوني كه خواستهاي ما را كه اكثريت عظيمي 
از مردم را تشكيل مي دهيم پخش نمي كند مردمي 
نيست و چنانكه اين روش را ادامه دهد، طومـاري  
از ننگ امضا مي كنيم و براي سرپرسـت آن مـي       

وي در پايان گفت سرپـرسـت راديـو و        .  فرستيم
 “. تلويزيون حامي پابرهنه هاي كنار درياست
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در اين تجمع قطعنامه اي از طرف شوراي موسس 
مركزي اتحاديه هاي سراسري كارگران پـروژه اي    

در اين قطعنامـه آمـده     .  بيكار  اخراجي صادر شد
است كه هيات مديره شورا تصميم گرفت كـه در    

ارديبهشت در سراسر ايران 11روز اول ماه مه برابر 
راهپيمايي همگاني كارگران پروژه اي و اخـراجـي   
ترتيب داده و خواسته هاي به حق خـود را بـه         
گوش كليه كارگران و زحمتكشان ايران وجـهـان     

 . مي رسانند

اول ارديبهشت سخنگوي وزارت كـار و امـور         
اجتماعي اعالم كرد كه در چند روز اخير زمـيـنـه    

هـزار كـارگـر         21هاي اشتغال به كار قـريـب       
كوره هـاي  ( ساختماني در گروه كارخانه هاي فخار

كارگر قالب كار .  تهران فراهم آمده است)  آجرپزي
هزار نفر، كوره چي و كوره پـز هـر كـدام         20تا 

نفر و كارگـر سـاده     50نفر و راننده پايه يكم 100
وزارت كار از جويندگان كار درخـواسـت   . نفر300

كرد از امروز جهت راهنمايي شغلـي بـه مـركـز         
وزارت كار واقع در ميدان باغشاه و مركز  4شماره 
 . در ميدان شوش مراجعه كنند 3شماره 

در اول ماه مه كارگران بيكار پيشاپيش بزرگتـريـن   
در .  تظاهرات كارگري در ايران حـركـت كـردنـد      

ارديبهشت در محل خانـه كـارگـر       16گردهمايي 
كارگران بيكار به شدت ترور مرتضـي مـطـهـري       
رامحكوم كردند و خواستار دستگيري و مجـازات  

اسد يكي از نمايندگـان  .  عاملين اين جنايت شدند
با آقـاي  :  كارگران بيكار در مورد وام بيكاري گفت

طاهري مدير عامل طرح وام بيكاري صحبت كردم 
و او اعالم كرد كه تمام مفاد طرح پـيـشـنـهـادي         
كارگران بيكار پذيرفته شده است به جز مبلغ آن و 
كارگران مي توانند براي دريافت آن به مراكز بيمـه  

اسد اضافه كرد كه ما اعالم مي كنيـم  .  مراجعه كنند
براي اينكه نگويند ما بيكاري را تشويق مي كنيم از 
همه ي كارگران بيكار مي خواهيم فعال بروند ايـن  
وام را بگيرند ولي چون هيچ تضميني مبـنـي بـر      
اينكه وام ازماه هاي بعد هم بدهند وجود ندارد از   
دولت مي خواهيم كه تضمين الزم در اين زميـنـه   

وي اظهاراميدواري كرد كه در آيـنـده وام       .  بدهد

 . بيكاري تبديل به صندوق بيمه بيكاري شود

سرانجام تحت فشارها و پيگيري هاي كـارگـران     
اردبيهشت اعالم شـد كـه شـرط          17بيكار در 

داشتن دفترچه بيمه براي دريافت وام بـيـمـه        
بيكاري حذف شد ومراحل پـرداخـت وام بـه        
كارگران بيكار به شرح زير از سوي وزارت كار 

 .:اعالم شد

مرحله اول پرداخت وام به كارگران بيكـار داراي    
دفترچه و كساني كه حداقل ل يك سال مستمـر  

: مـرحلـه دوم      -به بعد  1354حق بيمه از سال 
پرداخت وام به كارگران بيكار داراي دفـتـرچـه    
بيمه و پرداخت حداقل ل يك سال مستـمـر و     

مرحله سـوم    -  54غير مستمر حق بيمه از سال 
پرداخت وام به كارگران بيكارداراي دفـتـرچـه      

 -بيمه بدون توجه به زمان پرداخت حق بيمـه    
پرداخت وام به كارگران بـيـكـار    :  مرحله چهارم

ساختماني كه دفترچه بيمه ندارند ولي سـوابـق   
كار آنها در ليست هاي شركت هاي ساختمانـي  
موجود در شعب صندوق تاميـن اجـتـمـاعـي        

پرداخت وام :  مرحله چهارم  -منعكس مي باشد 
به كليه كارگران بيكار فاقد دفـتـرچـه تـامـيـن         
اجتماعي كه داراي كارفرماي مشخص باشند و   
به روشندالن كارگر و سربازاني كه هنگام اعـزام  

 . كارگر بوده اند

در همين روز هيات مـديـره شـوراي مـوسـس          
كارگران پروژه اي بيكار و اخـراجـي پـس از        
نشستي كه پيرامون بررسي حمله گروه هـا بـه     
اجتماعات خود در خانه كارگر داشتند اطالعيـه  

 :اي به شرح زير صادر كردند

پس از بررسي گزارشات حركت سـراسـري روز     
جهاني كارگري حمله به راهپـيـمـايـي هـا و          
اجتماعات كارگري در تمام نقاط كشور به ويژه 
مجروح نمودن خواهران و بـرادران كـارگـر          

را به شدت محكوم مي كند و از     )  قهرمانشهر( 
دولت جمهوري اسالمي مجازات عامليـن ايـن     
جنايات و تضمين آزادي اجتاعات كارگـري را    
مصرا خوستار مي باشد و متذكر مي شود اكنون 

كه دولت پول دو محموله نفت را فروخته شـده  
را دريافت داشته الزم است به جـاي كـمـك        
مجدد به سرمايه داران وكارفرمايان وبه وضعيت 
اسفبار زحمتكشان بيكار شده كشـور تـوجـه        
نموده و به خواست هاي بر حق و قانوني طبقـه  

در .  ي كارگر اين سرزمين جواب قاطع بدهـنـد  
پايان هر گونه تفرقه افكني به هر بهانـه اي از      

 . طرف هر دارودسته اي محكوم مي كنيم

مساله بيكاري و اعتراضات كارگران بيكار به حدي 
جدي شده بود كه مرتبا در روزنامه ها خبرهايي 
مبني بر تالش دولت براي حل اين مسـالـه بـه      

به بخشي از آنها آشـاره مـي       .  چاپ مي رسيد
 :كنيم

در كنار اين خبرها روابط عمومي وزارت كـار و      
امور اجتماعي مرتبا اعالم مي كرد كه  فـرصـت   

هزار تن از كـارگـران    21هاي شغلي تازه براي 
بيكار و جويندگان كار در واحدهاي ساختاني و 

از جمله فراهـم  .  ساير بخش ها ايجاد شده است
كردن موجبات به كار گماري ده هـزار تـن از       
كارگران ساختماني را دركارخانه هـاي فـخـار      

ارديـبـهـشـت         18و يا در  .  تهران فراهم كردند
وزارت كار و امور اجتماعي اعالم داشـت در      

: فرصت شغلي را اعالم كرد 6500شهرستان قم 
كارگر قـالـب    -نفر 1000كارگر ساده زن و مرد 

 -نـفـر     20ديپلمه زن و دختر     -نفر 5000دار 
 20كارگر رينـگ      -نفر 250كارآموز زن و مرد 

 100كارگر بافنده   -نفر 30كارگر كاردنيك  -نفر
و از كـلـيـه      -نفر 1قالب ساز درجه يك   –نفر 

داوطلبان كار خواسته شده به اداره كار و امـور    
 .اجتماعي مراجعه نمايند

 27مديرعامل صندوق وام بيكاري اعالم كرد تـا      
هزار نفر وام بيكـاري دريـافـت       55ارديبهشت 

.. مييليون تومان مي شـود  550كه حدود .  كردند
 50در دوم خرداد اعالم شد كه  ظرف كمتر از   

در ... هزار نفر كارگر وام بيكاري گرفتنـد 60روز 
آخرين مرحله با حذف شرط داشتن دفـتـرچـه    

روز بـه       50بيمه توانست ظرف مدت كمتر از 
هـزار كـارگـر رقـمـي مـعـادل              60بيش از     
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 در پارك الله
 خ ف

 برای دستگير شدگان پارک الله

 

 تاريک شد هواباره يک 

 و برق از سِر درخت ها پريد

 توفان

 .هشدار داده بود

 صدای دشنام آمد به روشنی

 وحرف های درشت 

 که پرت می شد

 به شانِ  اين و آن

 کالغ های غارغار

 مجالِ حرف ندادند

 به ديگران                  

 و کله های پوک سياه شان

 نشانه ی حکومِت شب بود

 کسی ندانست چرا

 هوايک باره تاريک شد 

 گفتندرهگذرها تنها 

 ها را ديده اندشغال 

 که فکرهای روشن را 

 با خود

 به سوراخ های تاريک شان 

 بردند                               

 

 وزان پس بود

 که آرام گرفت

 ...توفانِ  ديوانه
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از كارگران .  ريال وام پرداخت كند 558648400
خواسته شده كه وام خود را بـه حسـابـي بـه         

بانك ملي شعبه مركز به نام وام    201125شماره
صندوق كارگري واريز و يك نسخه از رسيد آن 

وزارت كـار و    .  را به دفتر اين مركز ارسال كنند
كارگر مبلغ  71628خرداد به  5امور اجتماعي تا 

تـومـان وام        290ميليون و بيست هزار و    81
خـرداد     14بيكاري پرداخت كرده است و در     

هزار تن وام بيكاري دريـافـت     97اعالم شد كه 
ميلـيـون ريـال وام در          960كرده اند كه جمعا 

 . اختيار اين عده قرار گرفته است

پس از تغيير شرايط دريافت وام بيكاري خبرهاي  
كمي از كارگران بيكار تهران در روزنامه ها بـه    

 . چشم مي خورد



 

 1389ارديبهشت / شماره هفتم 20

 تهاجم همه جانبه ي سرمايه و 

 مساله ي دستمزد
 سعيد فروغي

دراسفندماه هر سال شاهد تحركات و التهاب            
زيادي در بين كارگران و جنبش كارگري و               

در اين مقطع زماني      . رهبران عملي آنان هستيم     
مساله چگونگي افزايش دستمزد و تعيين حداقل ل        
دستمزد در دستور كار دولت وكارفرمايان قرار مي        

. پردازند گيرد تا به بحث و بررسي پيرامون آن مي         
در اين روند شورايي مركب از سه نفر از                  
نمايندگان دولت به سرپرستي وزير كار و دو سه           

از نفر  نفر از نمايندگان منتخب كارفرمايان و سه          
نمايندگان شوراهاي اسالمي كار به نمايندگي به          
اصطالح كارگران بر اساس آمارها و ارقامي كه            

ارائه مي  ... بانك مركزي در رابطه با نرخ تورم و         
نمايد به مساله تعيين حداقل ل دستمزدها و              
چگونگي افزايش يا تثبيت دستمزدها پرداخته و آن    

نتيجه چنين جلسات و        . دارندرا اعالم مي        
تصميماتي درعمل هيچ دستاورد و نكته اي براي          
كارگران جز تشديد فقر و فالكت و بهره كشي             
نداشته و علي رغم مخالفت ها و اعتراضات              
گوناگون كارگران ، جمهوري اسالمي كارخودش       
را انجام داده و با نهايت قساوت و بدون كمترين           
توجهي تصميمات خود را به صورت قانوني ضد         

 .كارگري اعمال كرده است
تا جايي كه به كارگران و منافع آنان مربوط مي             
شود، آنها تماما مخالف اين نوع تصميم گيري            
بوده و معترض به نتايج و تبعات آن بوده و مي              

 .)در پايين بيشتر صحبت خواهد شد. (باشند

بسيار آشكار است كه مساله دستمزدها و چگونگي        
العاده زيادي  فوق  تعيين و حداقل ل آن از اهميت        

در بين جنبش كارگري و رهبران آن در ايران و             
زيرا عالوه بر    . ساير نقاط جهان برخوردار است      

ارتباط مستقيم با سطح معيشت و زندگي توده            
موجود در  ...كارگران بيانگر توازن قواي طبقاتي و      

 .جامعه نيز مي باشد

در يك نظام سرمايه داري متعارف و معمولي مثال          
در يك جامعه ي اروپايي دستمزد بخشي از ارزش         
نيروي كار است كه سرمايه داران با پرداخت آن           
نيروي كار موجود در كارگران را هر روز بازسازي         
كرده و دائما با مصرف آن باعث افزايش ثروت و           

طبقه ي كارگر آنجا داراي       . سود خود مي شوند    
حداقل ل از تشكل هاي سراسري و بالطبع آگاهي         
صنفي و اقتصادي معيني و همچنين دسترسي به          
روزنامه ها و آزادي هاي فردي و اجتماعي است           
كه اجازه ي هجوم وحشيانه همه جانبه به كارگران         
و پايين آوردن سطح معيشت آسان آنان را نمي            

 . دهد

هر چند در دوران كنوني و با وخيم تر شدن                
بحران اقتصادي در آن جوامع هم آثار اين تهاجم           
و پس گرفتن دستاوردها  وادار نمودن كارگران به          
عقب نشيني در مورد دستمزد، ساعات كار،              

در فرانسه و يونان،     (بازنشستگي و بيمه بيكاري      
ايتاليا و حتا كشورهايي مثل سوئد و دانمارك             

 .شود ديده مي) ونروژ

اما در ايران نظام اقتصادي و سياسي و اجتماعي            
. كنوني دچار يك بحران عميق وحشتناك مي باشد       

تمامي آثار  مردمي  نظامي كه بعد از يك انقالب         
در اين  . وعواقب گوناگون آن را نيز با خود دارد         

اوضاع سالهاي مديدي است كه سرمايه داران            
تالش دارند با اتخاذ تدابير و سياست هاي               
گوناگون بار اين بحران را بر دوش كارگران و             
ساير زحمتكشان انداخته و با كسب فوق سود           

بتوانند خوني تازه دراين      ) خواسته اصلي آنها   ( 
چرا كه منطق پايداري    . كالبد پوسيده جاري سازند   

اين سيستم بر اساس سودآوري هر چه بيشتر و            
 .سريعتر  قابل تصور ودوام است

از طرف ديگر نظام سياسي حاكم بر  ايران سال             
هاي سال است كه تالش دارد خود را به عنوان             
نماينده با لياقت وكاردان اين طبقه در داخل و             
همچنين به عنوان رژيمي مطلوب و مقبول براي          

در اين راه   . اين طبقه در عرصه ي جهاني بنماياند       
واز همان  اولين دقايق بوجود آمدن از هيچ اقدام           

تعداد بسيار زيادي   . و عملي خوداري نكرده است    

از پيشروان و فعالين و رهروان آگاه طرفدار طبقه           
طيف گسترده از   . كارگر دستگير و اعدام شده اند      

توقيف شده اند وتجمع ها و متينگ          ...نشريات  
هاي مختلف و تشكل هاي كارگري و بيكاران            

داران  اند تا سرمايه    منحل و درهم كوبيده شده      ... و  
با خيال راحت از پراكندگي و ناآگاهي طبقه ي            

با . كارگر بيشترين سود را نصيب خود سازند           
بيشرمي و وقاحتي كم نظير ميزان دستمزد را حتا           
از نصف خط فقر رسمي مورد نظر خود هم               

و اين به معني به         . اند تر در نظر گرفته       پايين
رسميت شناختن يك زندگي و  الگوي مصرف           
درحد زندگي مرتاضان هندي در يك جامعه ي           
امروزي ومدرن براي مردمان شريف و زحمتكشي       
است كه بيشترين ثروت ها را توليد و داراي عظيم          
ترين وبيشترين امكانات براي برخورداري از يك        

شرم آورتر آنكه     . زندگي مرفه وانساني هستند      
امروز چندين ماه از همين دستمزدها راهم               

مطالبات و دستمزدهاي معوقه     .پرداخت نمي كنند  
يكي از مصيبت هاي وحشتناكي است كه ذهن و           
جسم كارگران را تباه كرده و نيروي آنان را به              
تحليل مي برد و مجبورشان مي سازد تا از نقطه             
اي پايين تر از صفر به دفاع از زندگي و شغل و              
خانواده و سالمت و آينده ي خود و فرزندانشان           

 .بپردازند

تبليغات زيادي براي تقويت نظام سرمايه داري           
به عنوان مثال در اين گونه          . صورت مي گيرد   

تبليغات اعالم ميشود كه اگر دستمزدها باال رود           
باعث بروز بحران و مشكل بيكاري مي شود و بر           
همين مبنا به كارگران توصيه مي  شود كه بيشترين          
كار را با شدت باال و با كمترين دستمزد و توقعات      
براي پيشرفت و توسعه و آباداني مملكت داشته           

زندگي بخور و نمير تن داده تا گويا ايران           . باشند
و سپس  . به قله ي عظيم پيشرفت و توسعه برسد        

با خيالي آسوده به سازمان تجارت جهاني ملحق          
شوند وسياست هاي بانك جهاني و صندوق بين          

در اين ارتباط سلسله     . المللي پول را پياده كنند      
اقدامات گسترده تر و سركوبگرانه تري را براي           
فشار مدام به توده هاي كارگر و محروم در دستور          
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 .كار قرار داده است

اليحه حذف يارانه ها يك قطعه بسيار مهم وتعيين         
كننده از حلقه اقدامات ضد كارگري مي باشد كه           
سروصداي بعضي از نمايندگان مجلس را هم در          

حدس و گمان ها اين است كه بار          . آورده است 
درصد برسد به   40حداقل ل به      89تورم در سال    

بانك ) بسيار خوشبينانه و غيرواقعي آن         زعم   
درصد اعالم كرده   11مركزي هم تورم موجود را       

است كه شوراي عالي كار با توجه به اين ارقام و            
با افزايش چندرغازي دستمزدها و حقوق                
مزدبگيران مي خواهد به اقدامات خود رنگ وبوي        
علمي و واقعي داده و اعالم دارند كه دستمزدهابر          

تا بدين سان اثار     . اساس تورم اضافه شده است      
تخريبي و ويرانگر اليحه هدفمند كردن يارانه ها          

جالب . بر زندگي توده ي كارگران الپوشاني شود       
است كه بعضي از دست اندركاران دولتي مي             
گويند با توجه به اليحه هدفمند كردن يارانه ها            
اساس افزايش دستمزدها حتا دركمترين حد            

 .ممكن هم بي معني و اشتباه است

سرمايه داران ايران خواب بسيار وحشتناكي براي        
از جمله اليحه اي تحت لواي         . مردم ديده اند   

حمايت از زنان و احترام و حفظ كرامت آنان به            
مجلس ارائه شده كه شب كاري را براي زنان بجز          

. !! پرستاران ممنوع و از ساعات كاري آنان بكاهد        
هر چند لغو شب كاري براي كليه كارگران مگر در          

و ) ناپذير و ضروري جامعه        اجتناب  كارهاي  
همچنين كاهش ساعات كار از جمله خواست           
هاي به حق كارگران و كليه نيروهاي راديكال             
ايران وجهان در طول تاريخ سرمايه داري مي باشد         

و در عين حال عجيب و        رياكارانه  اما اين طرح     
غريب مي خواهد با خانه نشين كردن كامل زنان           
براي به اصطالح حمايت از جايگاه خانواده و            
زنان و مادران، آنان را به كنج خانه  و آشپزخانه ها            

آخر كدام كارفرما و سرمايه داري         . تبعيد نمايد 
حاضر است به زنان براي كار برابر حقوق برابر            
بدهد چه برسد به اينكه با ساعات كار كمتر               

 .... ومرخصي ايام بارداري و 
دولت و  . هدف از اين طرح كامال روشن است         

كارفرمايان تصميم گرفته اند همين تعداد اندك          
فرصت شغلي و استقالل اقتصادي و كسب درآمد         

اين داستاني تكراري   . زنان را محدود و نابود سازد     
وغم انگيز و صدالبته فشار مضاعف و مستقيمي           

 . است بر گرده ي كارگران

به سير طي شده در سهميه بندي بنزين خوب نگاه          
و وعيدهاي ارائه   ووعده  كنيد تبليغات عوام فريبانه     

همه چيز دروغ از    . شده آن مقطع را به ياد بياوريد      
آب در آمد واز صرفه جويي بنزين حتا يك اقدام           

همه چيز منتفي شده     . ساده هم صورت نگرفت    
است و احتماال سال جاري با نرخ آزاد فشار               
مستقيم بر زندگي توده هاي مردم جاي هيچ گفت         

در صورت تمكين زنان و      . ماندنمي  وگويي باقي   

درمورد كارگران عينا با سرعت باال همين مساله           
 . زنان هم اجرا خواهد شد

حمله سرمايه  نماي  مورد ديگري كه آينه تمام         
داري و دولت حامي آن مي باشد اليحه نظام              

وقرار است حتا در       . هماهنگ پرداختها است    
و اين به معني     . نفت و گاز نيز اجرا شود      صنايع  

كاهش آشكار دستمزدهاي كارگران و كاركنان          
صنايع نفت، بخصوص كارگران قديمي و رسمي        
است، نه افزايش دستمزد ساير بخش هاي               

 . كارگري
اين گونه طرح ها حتا با مخالفت هايي از جانب            
كساني روبرو مي شود كه مايلند منافع كل سيستم          

اينان توصيه مي كنند بهتر  است       . را نمايندگي كنند  
اين گونه موارد به تعويق بيافتد چرا كه بازي كردن          

و موجب گسترش موجي از        . با دم شير است     
اعتراضات و ناآرامي ها در صنايع حساسي مانند          

 .مي شود... نفت و گاز و

اگر قرار است  ايران به سرعت به عرصه تجارت           
جهاني وارد شود بايد راه آن را هموار كرد و اين             

ما مي دانيم كه در      . اقدامي است در دستور كار        
ايران به تعداد كمتر از انگشتان دو دست هم               
كاالي قابل رقابت با صنايع و توليدات مشابه             

اساسا نه در كيفيت ونه در            . خارجي نداريم  
بازاريابي و بسته بندي و تبليغات و نه باهيج مارك          
وبرندي توليدات در نظام سرمايه داري ايران             
داراي آن وجه از مطلوبيت و جذابيت براي ساير           
. مصرف كنندگان در عرصه جهاني وجود ندارد         

از چند قلم كاال مثل فرش و پسته و زغفران و             ( 
كه هر كدامشان هم در اين سال          ... ( خاويار و    

هاي اخير داستان هاي خاص خود را دارندو با            
) رقباي بسيار جدي در جهان روبرو هستند             

 .بگذريم

از طرف ديگر پروسه ي توليد در ايران دچار              
مشكالت بغرنج و فرسايشي و درعين حل              
ويرانگري همچون سوءمديريت وناكارآمدي عقب     

كمبود نقدينگي وبهره باال    . ماندگي و بي برنامگي     
تمام اينها  . ريز و درشت مي باشد    معضل  و ده ها    

را با مشكالتي كه در عرصه ي سياست جهاني و           
انزواي اين رژيم تركيب كنيم مشاهده مي شود كه         
باشگاه سرمايه داران جهاني متشكل از كارتل ها و         
تراست ها و بانكها و دول و كمپاني هاي                  

،علي ... چندمليتي و ساير سازمان ها و نهادها و          
رغم خوش خدمتي ها اين وضعيت را به عنوان            
شرايطي مطلوب نمي دانند و نپذيرفته اند اما در           

همكاري داخلي  سطوح گوناگون با سرمايه داران       
و تمام سعي    . كرده و از آنان حمايت مي كنند         

نمودن فراهم  طرفداران سرمايه داري در داخل هم       
يك نيروي كار بسيار ارزان و خاموش و با به رخ            
كشيدن بعضي از واقعيت هاي موجود در جامعه          

مثل نيروي آماده به كار جوان           .(وكشور است  
نيروي انساني تحصيل كرده و       + وبيكار فراوان    

وجود جغرافياي مناسب با       + متخصص موجود  
تنوع آب وهوايي خوب و انرژي و همچنين راه           
هاي مواصالتي و ارتباطي نسبتا گسترده وجمعيت       

به سير طي شده در سهميه بندي بـنـزيـن    
خوب نگاه كنيد تبليغات عوام فـريـبـانـه       

و وعيدهاي ارائه شده آن مقطع را   ووعده 
همه چيز دروغ از آب در     .  به ياد بياوريد

آمد واز صرفه جويي بنزين حتا يك اقـدام  
 . ساده هم صورت نگرفت
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از ...) نسبتا زياد وبازار مصرف مناسب داخلي و         

طرف ديگر در سبز به سرمايه داران جهاني نشان           
مي دهند و آنان را تشويق به سرمايه گذاري و              

هر چندكه به    .فعاليت اقتصادي وسيع مي كنند       
داليل سياسي و سرمايه داران جهاني ميل و رغبتي         

در برخي از   . ( چشمگير از خود نشان نمي دهند      
آمارها نرخ سرمايه گذاري در حد صفر دانسته            
شده و پيش بيني مي شود كه رشد اقتصادي منفي           

بدين خاطر بحران اقتصادي ايران نه         ) هم گردد 
تنها فروكش نكرده است بلكه به طرف فروپاشي و         
ورشكستگي سيستم اقتصادي درحال حركت          

اخيرا نيز تصميم به فروش ارواق قرضه            .است
و با  ) ميليارد يورو   11مبلغي معادل   ( توسط يورو 

سه برابر  ( درصد براي سه سال     8بهره اي حدود    
 .در همين راستا است) ميانگين نرخ جهاني

توجه به موارد بيان شده هيچ راهي بجز افزايش            
فشار وتحميل شديدترين فقر وفالكت توده هاي         
. عظيم كارگران و زحمتكشان باقي نمي ماند            

سرمايه داران و حاميان آنان دست در دست هم            
طي طريق مي نمايند اگر خوب دقت شود وخيلي         
ساده  هزينه توليد كاال را در نظر بگيريم متوجه             
مي شويم كه هزينه هايي مثل استفاده از تكنولوژي         
و فن آوري روز به دليل قيمت هاي باالي آن براي      
توليد انبوه تر و با صرفه تر و همچنين مواد اوليه             
وخام كه انحصار آن در دست رقبا و همپالگي             
هاي خودشان است، دستمزدهاي باالي مديران و        
كار به دستان و ريخت و پاش ها وحيف و ميل و            
اصراف كاري افراطي آنان و فساد مالي گسترده و          
آشكار مومجود درجامعه و بوروكراسي عقب مانده       
و ناكارآمد وهمچنين بهره هاي باال ي بانكي هيچ          

پس . كدام قابل تقليل وكاهش چشمگير نيستند        
چنانكه گفته شد راهي جز كاستن رسمي از              
دستمزدها و حقوق و همچنين افزايش شدت و           
ساعات كار زحمتكشان به مخيله سرمايه داران و          

 .دولت خطور نمي كند

اگر حتا چند درصدي هم به دستمزدها اضافه شود         
باتورم خيلي فوري توسط صاحبان فروشگاه ها و         
خانه ها و ساير اقشار سرمايه داران از كف                

اين امر در اين نظام       . كارگران ربوده خواهد شد    
بحران زده هر روز مشاهده و اجرا شده است و             

بدين سان فالكت بارترين شيوه هاي         . شودمي  
امكان پذيردر راه كسب سود و فوق سود هموار           

 .مي گردد
اما اين سرنوشت شوم و وحشتناك و فقر خانمان          

براي اين كار الزم است     . سوز را مي توان نپذيرفت    
كه فعالين و رهبران و پيشروان عرصه كارگري با           
تهييج و تبليغ و ترويج گسترده وارد ميدان شوند و      

 :در همه جا اعالم كنند كه 

اساس سه جانبه گرايي و فرمول هاي شوراي             
عالي كار براي تعيين دستمزدها اقدامي غير قابل          
قبول و تماما ضد كارگري است زيرا نمايندگان           

نفر   6كارفرمايان و دولت در اين شوراي فرمايشي        
هستند كه اتوماتيك وار تمام تصميات آنان اجرا          

وجالب اين كه نمايندگان كارگران در       .خواهد شد 
اين شورا هم دست كمي از نمايندگان مستقيم            

بلكه در مواردي حتا      . دولت و كارفرما ندارند     
نوكرمنشي و وابستگي شان به سرمايه داران              
آنچنان زياد است كه جاي هيچ بحث و حرف و            

پس اين مبادله دوطرف     . حديثي باقي نمي گذارد    
دارد كه بايدبه  مذاكره براي تعيين دستمزد               

يك طرف كارگران به عنوان فروشنده         . بپردازند
نيروي كار بايد بدانند واعالم كنند كه در هيچ نقطه  
اي از جهان اين خريدار نيست كه بهاي كاال را             
تعيين مي كند بلكه فروشنده است كه با توجه به            
جميع جهات و مصالح و نيازها و توان خود قيمت       

براي اين كار بايد نمايندگان     . آن را تعيين مي كند    
واقعي كارگران از دل بحث ها در جمع هاي              

و تشكل ها مستقيما     ... كارگري در محل كار و        
صد البته اين كار فقط در دراز           . انتخاب شوند 

مدت و با زحمت و تالش فراون وبا اتكا به                
. نيروي آگاهي و اتحاد تشكيالت امكان پذير است       

براي اين منظور بايد با استفاده از ابزارهاي               
گوناگون تبليغاتي اين امر به خواست پايه اي براي         
آنان تبديل شود و بطور مرتب اين پروسه ي              
دموكراتيك و آگاه كننده مزايا و اهميت مداخله           
دائمي وهميشگي كارگران براي تعيين سرنوشت و       

زندگي خود را توضيح داده و در قطعنامه هاي             
 .خود هم مستقال بيان شود

كارگران نبايد قبول كنند دولت جايگاه ماورا             
قبال هم  . طبقاتي و يا به اصطالح بي طرف دارد          

گفته شد كه دولت بزرگترين   كارفرما و سرمايه            
دار ايران است و به همين دليل براي منافع خودش          
هم كه باشد هميشه ضدكارگري ترين سياست           

بنابراين خيلي  . هاي مصوب را پياده كرده است        
صاف و ساده دولت وكارفرمايان در يك جبهه            

درك اين مطلب براي تقويت جبهه كار       . قرار دارند 
و مبارزات ومذاكرات آتي كه بايد تحميل شود            

 .داراي بيشترين اهميت ممكنه است

در شرايط حساس كنوني و درغياب تشكل ها و           
نمايندگان واقعي كارگران راه حل كوتاه مدت          

مي ) توجه داشته باشيد كوتاه مدت نه فوري           (
تواند اين باشد كه چهره هاي امتحان پس داده و            
مدافع جدي كارگران كه در سطح بين المللي هم          
به عنوان نماينده و مدافعان كارگري شناخته شده         
اند به جلو رانده شده و كارگران به دفاع تمام عيار           

چهره هايي همانند منصور اسالو،     . از آنان بپردازند  
... ابراهيم مددي ، علي نجاتي و محمود صالحي و         

اينكه بعضي از آنها در زندان هستند هيچ تغييري          (
مي توان و بايد با       ) در اصل موضوع نمي دهد      

تبليغ و مطرح كردن وسيع آنان اين امر را به پيش            
برد و زمان خاص خودش و با آمادگي و رضايت           
. از مذاكرات آنان با طرف مقابل حمايت كرد            

مذاكراتي كه البته نبايد در اتاق هاي در بسته و به            
صورتي مخفي بلكه بر عكس كامال شفاف و             
روشن و با انتشار جزئيات و محتواي كامل               
مذاكرات توده كارگران در جريان وقايع و امور           

تا با كنترل و نظارت دائمي بر              . قرار گيرند  
نمايندگان خود آنها راهدايت و به طور جدي از           
. منافع طبقاتي خود هوشيارانه حفاظت كنند            

روشنفكران راديكال و فعالين كارگري هم مي           
توانندعالوه بر ادامه فعاليت ها و كارهاي روتين          
خود در اين زمينه هم با تحقيقات وبررسي ابعاد و          
وجوه گوناگون قضايا وارائه آمارهاي مختلف           

نكته مهم  . وتحليل هاي مناسب آنان را ياري دهند      



 

 1389ارديبهشت / شماره هفتم 23
اين است كه تمام تشكل ها و فعالين كارگري             
متحدانه روي اين مساله كار و تالش كنند تا اين            
افراد شناخته شده را نه فقط در شركت واحد و             
نيشكر هفت تپه و  امثلهم بلكه در سراسر ايران از           
ذوب آهن اصفهان گرفته تا تبريز و مشهد و رشت          

به عنوان  ... وقزوين  و اراك و ايران خودرو و           
نمايندگان موقت كارگران مورد حمايت همه جانبه       

مطمئنا اين اقدام متحدانه         . خود قرار دهند     
دستاوردهاي معين وملموس براي اتحاد و مبارزه        

 .و زندگي كارگران  خواهد داشت

مساله افزايش دستمزد و مبارزه براي اين مطالبه           
امري درازمدت و بسيار پيچيده است كه نظام             
سرمايه داري در تمام دنيا با حساسيت فراوان به           

در اين رابطه آنان نه به راحتي        . آن برخورد مي كند   
عقب نشيني مي كنند و نه به راحتي تسليم مي              

به اين دليل مي بايداين مبارزه با تمام قوا و          . گردند
گام به گام به پيش برده شود و دستاوردهاي آن             

در . تثبيت شود تا به راحتي برگشت پذير نباشد          

اين مورد الزم است از هر راهي كه مي توان به              
جمع آوري نيرو پرداخت و به اين مدل تعيين             

حتا تهيه  . دستمزد و افزايش آن اعتراض شود         
طومار در شروع، عليرغم اينكه در گذشته               
طومارهاي زيادي در واحدهاي توليدي تهيه شده        
و هيچ وقعي به آن نهاده نشده است، مي توان              
براي تقويت روحيه وكار دسته جمعي و تهييج           
انگيزه هاي مبارزاتي براي يك زندگي بهتر از اين          

مثال با اقدامي   . ابزار استفاده مجدد و نويني داشت      
البته با ديدگاه   ( مشابه كمپين يك ميليون امضا زنان     

تمام فعالين و رهبران     ) ها و نگرهاي غيرمذهبي      
كه (كارگري مي بايد صرف نظر از اختالف نظري         

در موارد مختلف داشته باشند  وبسيار طبيعي و            
بايد اعالم كنند كه ميزان        )  فاقد اشكال است      

دستمزد به هيچ وجه نبايداز خط فقر تعيين شده           
علي رغم اينكه   . توسط منابع مستقل كمتر باشد        

مثال ميزان  (راه هاي مختلفي براي تعيين دستمزد         
نفره ويا با     5يا    4مصرف كالري موردنياز خانواده     

بررسي طيفي  از سبد كاالهاي مصرف وساير             

مي شود بايد يك زندگي انساني و       پيشنهاد  ) نيازها
اما . مرفه را با استانداردهاي روز مد نظر قرار دهد         

مي دانيم مبارزه براي افزايش دستمزدها و ارتقاي         
. سطح زندگي كارگران در خال صورت نمي گيرد        

بخصوص در شرايط بحران گسترده ي فزوني           
يابنده اقتصادي بايد بامبارزه براي حق تشكل و           
آزادي بيان و حق اعتصاب ، مبارزه براي حقوق            
زنان و ممنوعيت كار كودكان با مبارزه با اخراج و           
بيكاري سازي و دفاع از كارگران مهاجر و مبارزه          
براي آزادي زندانيان سياسي و فعالين كارگري           

و اين از جنبه ي ديگر         . (توام وهماهنگ گردد   
ماه مه مي    اول  تاييد و پافشاري بر قطعنامه ي          

بايد تهاجم گسترده سرمايه داران را با             ) باشد
وبا . تعرض و مبارزه متحدانه كارگري پاسخ داد         

زندگي مرفه و انساني     : صداي بلند اعالم داشت    
 .حق مسلم ماست

 برگي از تاريخ جنبش كارگري ايران
 58اول ماه مه 

يكي از پرشكوه ترين و بهترين دوران فعاليت هاي          
. مي باشد   60تا    57كارگران در ايران ساله اي         

كارگران در اين چند سال گام هاي بلندي در مسير           
اما به دليل سركوب    . آزادي و حق خواهي برداشتند    

شديد و نابودي و قتل عام تمام بيشتر فعالين آن              
روزها، و همچنين نابودي تمام نشريات و اسناد            
سازمان ها در آن سالها، كمتر اطالعي از آنروزها در          

انچه مي خوانيد بخشي از  بزرگترين        . دست است 
در تهران و     58جشن اول ماه در ارديبهشت سال         

از روزها قبل همه ي     . ساير شهرستان ها برگزار شد    
كارگران ، سازمان هاي سياسي و كارگري و تشكل          

اين مراسم  . هاي كارگري در تدارك اين روز بودند       
روز در چندين نقطه از تهران و به دعوت گروه              

 . هاي مختلف برگزار شد
نمايندگان كارگران بيكار و اخراجي و بيكار بيش از         

شهر كارگري پس از سه روز بحث وبررسي            20

پيرامون رويارويي با مشكل بيكاري در پنجم              
ارديبهشت در اجتماع بيش از يك هزار تن كارگر           

در اين  . بيكار و اخراجي قطعنامه اي صادر كردند        
قطعنامه در مورد مراسم اول ماه مه چنين آمده              

 :است

روز اول  در  هيات مديره شورا تصميم گرفت كه ...“ 
ارديبهشت كه روز  اعتراض جهاني       11ماه مه برابر    

كارگران به بهركشي انسان از انسان         
مي باشد در سراسر ايران راهپيمايي        

اخراجي و  همگاني كارگران پروژه اي     
ترتيب داده و خواسته هاي به حق           
خود را به گوش كليه كارگران و            
زحمتكشان ايران وجهان مي رساند و       
از دولت مصرا بخواهد كليه خواسته        
هاي كارگران راتصويب و اجرا كند        

  ”...و 
و در پايان اعالم شد كه كارگران روز         

ارديبهشت ساعت نه      11سه شنبه    
صبح درمحل خانه كارگر گرد هم مي        

آيند تا ضمن اعالم همبستگي با تمام كارگران جهان      
در اعتراض به عدم رسيدگي به خواست هاي خود          

 . راهپيمايي كنند
در نهم ارديبهشت شوراي هماهنگي برگزاري اول         
ماه مه استقالل وعدم وابستگي خودرا به هر جريان          

از ”:و اطالعيه اي منتشر كرد و      . سياسي اعالم كرد    
كليه نيروهاي كارگري و جميع كارگران شاغل و           
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بيكار دعوت مي كند براي برگزاري هر چه باشكوه          

 11صبح سه شنبه        9تر اين مراسم در ساعت         
ارديبهشت درمحل خانه كارگر حضور به هم              

 ”.رسانند

كانون هماهنگي سنديكاهاي كارگران نيز در ابتدا          
صبح   9طي اطالعيه اي اعالم كرده بود كه  ساعت           

ارديبهشت از مقابل وزارت كار راهپيمايي              11
خواهند كرد و سپس براي حمايت از شوراي              
هماهنگي برگزاري اول ماه مه و به خاطر همبستگي         
با كارگران بيكار شده محل تجمع خود را از مقابل           
وزارت را تغيير داده و از كليه كارگران و نيروهاي           
مترقي دعوت كرد كه روز اول ماه مه در خانه                

معلمان دانشجويان و   .  كارگر حضور به هم رسانند    
و دانش آموزان پيشگام ، سازمان چريك هاي فدايي    

خلق، كانون مستقل معلمان، اتحاديه انقالبي زنان           
نيز اعالم كردند كه در مراسم اول مه مه در ساعت            

جبهه . صبح در محل خانه كارگر شركت مي كنند         9
دموكراتيك ملي ايران نيز كه در ابتدا اعالم كرده بود          
درگردهمايي  مقابل وزارت كار شركت خواهد كرد        

 .، در مراسم خانه كارگر شركت كرد
طبق تصميم  : حزب توده ي ايران نيز اعالم كرد كه        

كميته تدارك برگزاري جشن اول ماه مه                  
سنديكاهاي مستقل و شوراهاي كارگري                
كارخانجات تهران كارگران و زحمتكشان در ميدان        
توپخانه جمع خواهند شد و به سوي ميدان امام             

سنديكاي بافنده   . حسين حركت خواهند كرد        
سوزني نيز اعالم كرد كه در اين مراسم شركت              

 . خواهند كرد

بخش كارگري حنبش ملي مجاهدين طي اطالعيه         
اي براي گرامي داشت خاطره شهداي كارگر از            
جمله كارگران جهان چيت مراسم خود در محل           
دانشكده حنيف نژاد دانشگده كشاورزي كرج            

جنبش معلمين مسلمان و         . برگزار خواه كرد     
شوراهاي كارگري جنبش انقالبي مردم مسلمان          

،  انجمن دانشجويان مسلمان  اعالم           )جاما(ايران
كردند كه در گردهمايي دانشكده حنيف نژاد كرج          

 . شركت خواهند كرد

ستاد برگزاركننده مراسم روز كارگر حزب               
جمهوري اسالمي طي اطالعيه اي اعالم كرد كه در          

مسير به    5ميدان امام حسين جمع خواهند شد و          
مقصد ميدان امام حسين و به شرح زير براي                

ميدان انقالب خيابان انقالب     : راهپيمايي اعالم كرد  
ميدان فرح سابق نارمك خيابان نظام آباد شمالي            

خيابان فرح   -خيابان سبالن جنوبي خيابان دماوند      
ميدان  -آباد ميدان شهدا ژاله سابق خيابان شهناز          

شوش خيابان شوش شرقي ميدان خراسان خيابان         
ميدان راه آهن خيابان سيمتري خيابان             -شهباز

در اين مراسم دكتر بهشتي و       . گمرك ميدان قزوين  
جامعه روحانيت تهران    . بني صدر سخنراني  كردند    

اعالم كرد از سه ميدان انقالب رسالت و شوش به            
. سمت ميدان امام حسين راهپيمايي خواهند كرد         

مجاهدين انقالب اسالمي ، النصر و سازمان               
توحيدي عاصف طي اطالعيه اي اعالم كردند كه در   

 .مراسم حزب جمهوري اسالمي شركت مي كنند

 22در خبرهاي روزنامه هاي رسمي اعالم شده كه          
سازمان و سنديكا و تشكل اعالم كرده اند كه در             

ولي در اين خبرها    . مراسم اين روز شركت مي كنند     
نيامده كه اين گروه ها، از جمله حزب جمهوري            
خلق مسلمان،  جمعيت آزادي،  سنديكاي مشترك         
كاركنان صنعت نفت ايران،  شوراي موسس              

حزب جمهوري فدراتيو    -كاركنان راديو تلويزيون    
حزب ايران   –حزب آرمان ملت     -خلق هاي ايران    

اتحاديه انقالبي دانش آموزان ايران      -اتحاد چپ   –
اتحاديه ي كمونيست هاي ايران      -) شنبه ي سرخ  (
اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه           -)بخش داخل (

 -رزمندگان آزادي طبقه كارگر       –پيوند    -كارگر
گروه  -سازمان پيكار در راه آزادي طبقه كارگر           

گروه نبرد براي رهايي    –طرفدار جنبش طبقه كارگر 
/مبارزان آزادي خلق        -گروه نبرد   -طبقه كارگر  

مبارزين ازادي طبقه كارگر    -مبارزان راه طبقه كارگر   
جمعيت زنان مبارز    -سازمان وحدت كمونيستي     -
انجمن رهايي زن، در     -اتحاديه انقالبي زنان مبارز    -

 .كدام يك از اين گردهم آيي ها شركت مي كنند 

كميته هاي تداركات هر يك از اين گردهمايي ها           
براي برگزاري مراسم    اقداماتي  در روزهاي قبل      

از جمله مي توان به موارد زير اشاره          . انجام دادند 
 : كرد

” كميته ي تدارك جشن اول ماه مه      “كميته اي با نام     

اين كميته متشكل از كميسيون       .  تشكيل شده بود   
ارديبهشت در    4در خبري كه در     . هاي مختلف بود  

روزنامه ها در مورد ششمين جلسه ي اين كميته            
 :منتشر شده چنين آمده

از ظهر ديروز براي بررسي فعاليت             بعد   ...“ 
كميته تداركات كه    . كميسيون تبليغات تشكيل شد    

حدود دو هفته پيش متشكل از سه كميسيون مالي           
انتظامات و تبليغات زير نظر كميته هماهنگي شروع        
به كار كرده بود ديروز جلسه اي براي بررسي               

ابتدا يكي از    . كميته تبليغات داشت   هاي  فعاليت  
اعضاي كميته تدارك در باره ي چگونگي دعوت از         
. ساير سنديكاها وشوراهاي كارگري گزارش داد         

سپس كميسيون تبليغات شعارهاي پيشنهادي را به         
دوبخش اقتصادي و سياسي تقسيم مي شد مطرح          

در پايان از كليه سنديكاها و شوراهاي كارگري        .كرد
دعوت شد براي همكاري با كميته تدارك درتمام          
ساعات روز به سالن كارگري پاساژ صدر واقع در           

 ” .خيابان الله زار مراجعه كنند
ودر هفتمين جلسه ي خود كميسيون انتظامات اين         
كميته گزارش داد كه از هر سنديكا بيست نفر براي          
برقراري نظم روز جشن تعيين خواهد شد و               
همچنين كميسيون تبليغات نيز نتيجه مطالعات خود       
را درمورد چگونگي پالكاردها شعارها و پوسترها         

 .واعالميه ها اعالم كرد

در دهم ارديبهشت حزب جمهوري اسالمي براي         
 :راه پيمايي  تذكراتي به شرح زير اعالم كرد

دستجات و گروه هايي كه در ستاد برگزاري            ...“
مراسم روز كارگر شركت نداشته اند از آوردن آرم          
پالكارد و شكل هاي مخصوص به خويش                

از دادن هر گونه شعار غير از            . خودداري كنند 
شعارهايي كه توسط مسولين حزب داده مي شود           

در پايان مراسم پالكاردها را به          . خوداري گردد 
: افرادي كه در نقاط ير مستقر هستند تحويل دهند          

مقابل حسينيه محالتي ها بيمارستان بوعلي پمپ          
 ”...بنزين انقالب

 

ارديبهشت برخي از روزنامه ها منتشر نشدند، از          11
فروهر وزير كار در      . جمله آيندگان و اطالعات     
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اميدوارم : پيامي به مناسبت روز كارگر اعالم كرد         

و . روزي برسد كه كارگران رنجبران ناميده نشوند        
ارديبهشت    11باالخره پس  از اين همه تدارك روز         

با شكوه ترين تظاهرات كارگري در ايران برگزار           
اما مراسم اين روز، عليرغم حضور انبوه مردم         . شد

در بسياري از مناطق و شهرستان ها به درگيري             
 . كشيده شد

درتظاهرات كارگران كرمانشاه در ميدان جوانشير         
هنگام سخنراني گروهي به اجتماع كنندگان حمله         

كارگران براي جلوگيري از برخورد بيشتر         . كردند
تن مجروح    40دراين حمله بيش از      . متفرق شدند 

همدان در جريان تظاهرات گروه هاي            . شدند
مذهبي وغير مذهبي عليه يكديگر شعارهايي دادند        
و عده اي از متعصبان به دختران بي حجاب حمله           

تبريز در جريان   . كردند و برخي را مجروح كردند      
تظاهرات درگيريهايي پيش آمد وعده اي مضروب         

اهواز . شدند و ورزشگاه تختي نيز خسارت ديد          
اي چوب به دست    عده  كارگران بيكار مورد حمله      

 .تن زخمي شدند8در اين برخورد . قرار گرفتند
مراسم در آبادان ، يزد، قزوين، نطنز، علي آباد،              
گرگان، كياكال، كردكوي، رودسر، اراك، اصفهان،         
اردبيل، كرمان، خرم آباد، اهواز، ساري، بروجرد،          
مهاباد، سنندج، كاشان، همدان، شيراز، ميناب، فسا،        
كازرون، ني ريز، آباده، جهرم، مرودشت، سعادت          
اباد، اقليد، ارسنجان، ممسني، ميمند، داراب،             
فيروآباد، رشت، بندرانزلي، دزفول، شوشتر، و            

به بخش  . شهرهاي ديگر هم مراسمي برگزار شد        
هايي از گزارش هايي كه از تظاهرات هاي مختلف          

ارديبهشت به چاپ     12در تهران در روزنامه هاي       
 :رسيده اشاره مي كنيم

تظاهرات شوراي هماهنگي برگزاري اول ماه مه           

 خانه كارگر

جمعيتي كه چند صد هزار نفر تخمين زده شد،             
دعوت شوراي هماهنگي برگزاري اول ماه مه را            

عالوه بر كارگران گروه هاي سياسي         ...پذيرفتند  
دانش آموزان و دانشجويان نيز در اين تظاهرات            

راهپيمايي از مقابل خانه    . حضوري چشمگير داشتند  
درحالي كه افراد انتظامات دست در    . كارگر آغاز شد

دست هم دورتادور جمعيت را زنجير كرده بودند از         
به خيابان جمهوري پا     و  خيابان ابوريحان گذشتند     

 .گذاشتند
در صف راهپيمايان كارگران بيكار در شماري             
چشمگير، پيشاپيش حركت مي كردند و بعد صف         
زنان كارگر بود درحالي كه چادرهاي خود را به             

در طي مسير   . كمر بسته وبعضي بچه به بغل داشتند      
گروه هاي مخالف با    . درگيري هايي جزيي روي داد    

شعارهاي ضد كمونيستي در جوار صف راهپيمايان        
حركت مي كردند و گاه با تهاجم زمينه را براي              

دراين حال جمعيت با پرهيز     . تشنج آماده مي كردند   
از واكنش، شعارهايي در ستايش اتحاد بر زبان مي          

سرانجام مخالفان در چهارراه حافظ جلوي       . راندند
راهپيمايان را سد كردند اما جمعيت با نظم كامل به           

همزمان درچهارراه پهلوي   . حركت خود ادامه داد      
سابق كه به تقريب اواخر صف تظاهركنندگان بود،         
گروه مخالف ديگري با اخالل در امر ترافيك سعي          
درجلوگيري از حركت جمعيت داشتند كه با وجود         
ايجاد آشفتگي در بهم زدن نظم راهپيمايان توفيقي          

در انتهاي صف گروه پراكنده اي همچنان          . نيافتند
قرار . شعارهاي اسالمي وضدكمونيستي مي دادند       

براين بود كه راهپيمايان مسير خود را تا ميدان سپه          
اما گروه مخالف كه بر          . ادامه دهند  ) توپخانه(

جمعيت شان افزوده مي شد پيش از رسيدن               
. راهپيمايان به محل مقرر جلوي آنان را سد كردند          

سرانجام به خاطر جلوگيري ار درگيري راهپيمايان        
در تقاطع خيابان فردوسي جمهوري بر زمين              

 ...نشستند
 در حاشيه تظاهرات

مقابل بانك مركزي گروهي از كارگنان بانك كه در          
بالكن بانك ايستاده بودند و با خواندن سرود و              

در مقابل  . شعار با آنان اعالم همبستگي مي كردند        
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بانك رهني گروه هاي مذهبي كه تعدادشان به هزار         
نفر مي رسيد از حركت صف راهپيمايان جلوگيري         

در اين هنگام گروهي از افرادي كه شعار           . كردند
مذهبي مي دادند به سوي يك پاسدار مسلح حمله          

آنها معتقد بودند كه اين     . برده تا تفنگ او را بگيرند     
اما او كه نتوانسته بود حمله       .فرد كمونيست است     

كنندگان را به پاسدار بودن خود متقاعد كند و مورد          
گروهي از مردم ناظر با      . ضرب وشتم قرار گرفت    

تالش زياد توانستد او را از دست جمعيت                 
 . خشمگين بيرون آورند

هنگام متفرق شدن جمعيت پس از خواندن قطعنامه        
دو ميني بوسي كه از     به  گروه هايي از افراد مهاجم       

طريق آنها شعار داده مي شد حمله كردند و پس از            
پاره كردن پوستر ها وشعارهاي كاغذي روي آنها           
سعي در تخريب داشتند كه فردي از طريق بلند گو           
اعالم كرد كه برادران اين ماشين از شماست و بعد           
شعار مرگ بر كمونيست داد تاگروه مهاجم راه را           
 . باز كردند و اجازه دادند ميني بوس ها حركت كنند

يك گروه صد نفري ديگردر پايان راهپيمايي  به             
طرف خانه كارگر رفته و در مسير پوسترها را پاره            

و پالكاردهاي روي ديوار خانه كارگر را       . مي كردند 
كه حاوي درود بر شهداي كارخانه جهان چيت و           
تبريك روز جهاني كارگر بود را پاره كردند و               
درحالي كه شعار مرگ بر كمونيست ميدادند به            

 . طرف دانشگاه تهران به راه افتادند
يكي از اين افراد در مورد راهپيمايي كارگران گفت          
اينها كه مي بينيد كارگر نيستند كمونيست هستند و          

 . ضد اسالم

در پاسخ او يكي از كارگران بيكار كه كتش در               
جريان درگيري پاره شده بود به خبرنگار گفت             
بيشتر اينها را كارفرماها وسرمايه داران تحريك كرده 

مي . اندعده اي هم ناآگاه به آنها ملحق شده            . اند
خواهند با زدن برچسب كمونيستي به ما صدايمان          
را خاموش كنند و نگذارند مردم بفهمند كه ما               

در تقاطع  . گرسنه ايم و هنوز هم به ما ظلم مي شود         
نادري همايون چند نفر از يك گروه دويست نفري          
به يك نانوايي رفتند و كارگر خبازي را كه پيژما به            

آنگاه . تن داشت آوردند واو را سر دست بلند كرند          
سالم برخميني   -درود بر كارگر مسلمان     “شعارهاي  

چند تن به جوان ريشويي اعتراض        . دادند” قهرمان
كردند كه اعالميه حقوق  ومزاياي مساوي با مردان          
در مقابل كار مساوي حق طبيعي زنان  كارگر است،          

با كمونيست ها    : اما جوان گفت   . را از ديوار كند    
 . بهتر از اين نمي شود رفتار كرد

راهپيمايان كه پراكنده مي شدند جيپ شماره              
چندنفر در اين   . ج به ميان آنها آمد     –تهران    13239

چيپ كه آرام حركت مي كرد شعار ضد كمونيستي          
مي دادند و يكي از آنها روي كاپوت با ريتم                 

مي رقصيد و بقيه برايش        ” كمونيست بروگمشو “
رقصنده ي روي كاپوت از متلك        . كف مي زدند   

. گفتن به دختران بي حجاب هم اجتناب نمي كرد          
گفت اينها قبال طرفدار بروس لي          مي  كارگري  

 . بودند
برخي از شعارهاي داده شده در اين تظاهرات              

 :عبارت بودند از

كارگران ايران   -كارگر، كارگر زنده به كار توايم          
 -ستون انقالبند ،كارگران ايران فرزند رنج و كارند          

كارگران  -است  كارگر پيروز است ارتجاع نابود         
روي رنجبر  اتحاد اتحاد    -بيكار  بايد برن سر كار        

 -اتحاد اتحاد زحمتكشان اتحاد         -زمين اتحاد    
يك  -جنگيديم خون داديم چرا هنوز بيكاريم            

برادري  -زندگي بهتر، اين است شعار كارگر             
گرسنگي بيكاري   -برابري اينست شعار كارگري       

اتحاد اتحاد سالح      -استثمار نابود بايد گردد          
 -حقوق كارگر پرداخت بايد گردد         -زحمتكشان  

حقوق زحمتكشان   –سرمايه وابسته ملي بايد گردد      

اتحاد اتحاد اي ملت ما با هم           -ايجاد بايدگردد    
ريشه ي استثعمار درود     -متحد مي شويم تا بركنيم      
نجات زحمتكشان در      -درود درود بر كارگر         
درود بر برزگر متحد       -وحدت و تالش است        

 كارگران شاغل  زما نشيد غافل -كارگر 
اين شعارها نيز بر روي پالكاردهايي كه در دست           

سهم كارگر  : تظاهركنندگان بود به چشم مي خورد      
تجزيه طلبي نه      -رنج سهم سرمايه دار گنج           

كارگران صنعت نفت ستاره       -خودمختاري آري    
سنديكاي واقعي ايجاد بايد گردد       -پيشتاز انقالب   

كارگران  -درس به جاي كار براي كودكان كارگر        -
 -بايد در شوراهاي شهري سهم داشته باشند               
 -دستمزد عقب افتاده كارگران پرداخت بايد گردد         

 . سازندگان حقيقي زندگي ما كارگرانند

دين ما دين علي است،           :  شعارهاي مخالفان  
اسالم پيروز است كمونيست     -بروگمشو كمونيست   

حزب فقط حزب اهللا رهبر فقط روح         -نابود است   
 -داس چكش ستاره ظلم و ستم مي ياره              -اهللا  

 كارگر برزگر اسالم حامي توست

ميدان امام  اسالمي،  تظاهرات حزب جمهوري      
 حسين

از اولين ساعات بامداد ديروز گروه هاي بزرگ             
كارگران اغلب همراه با خانواده شان از نقاط               

راهپيمايي مختلف شهر به سمت ميدان امام حسين         
در مسير راهپيمايي از ميدان هاي رسالت،          . كردند

درحالي كه عكس    ... شوش انقالب، راه آهن و         
هايي از امام خميني و ديگر مراجع تقليد را به               
همراه داشتند و همچنين عكس هايي از كارگران           
شهيد شعارهايي مبني بر همستگي و اتحاد و               

دسته هاي  . حمايت اسالم از مستضعفين ميدادند       
كارگران زن ومرد كه دعوت حزب جمهوري را            
پذيرفته بودند به همراه افراد هوانيروز، دانش آموزان        
دختر و پسر و دانشجويان به تدريج در ميدان امام            

گروهي از كارگران كوره       . حسين مستقر شدند    
. پزخانه ها نيز با كاميون خود را به ميدان رساندند           

گروهي از دسته جات كارگري پيام دانشجويان            
. عضو كنفدراسيون در فرانسه را به همراه داشتند          

هواداران مجاهدين انقالب اسالمي نيز در دسته           
برنامه حزب   . هاي منظم مسير را مي پيمودند          



 

 1389ارديبهشت / شماره هفتم 27
در اين  . جمهوري اسالمي ساعت نه ونيم آغاز شد       

ساعت تمام ميدان كليه خيابان هاي منتهي به آن پر           
خبرگزاري پارس تعداد جمعيت را دههاهزار        . بود

بعد از پخش پيام هاي امام خميني و        . نفر اعالم كرد  
آيت اهللا شريعتمداري و سخنراني چند كارگر، هاني        
الحسن نماينده سازمان آزاديبخش فلسطين             
ابولحسن بني صدر و محمدبهشتي نيز صحبت            

 . كردند
كارگر  -توست  حامي  كارگر برزگر اسالم    : شعارها

تفرقه، تشنج صداي    –مسلمان امروز روز كار است      
كارگران هشيارند، برزگران بيدارند      -خائنان است   

برو گمشو   -برابري، برادري، حكومت عدل علي       –
ما پيرو   -كمونيست، حرف ما حرف تو نيست           

منافق حيا كن     -قرانيم، كمونيست نمي خواهيم       
روزنامه بني صدر ايجاد بايد       -توطئه را رها كن      

 گردد
 -كارگر مسلمان جز قران اساسنامه ندارد     : پالكاردها

خلق مسلمان  افغانستان در زير چكمه هاي نظامي          
خون ما وقف قران است هر گاه الزم            -شوروي  

كارگر اسالم تنها    -باشد مشتاقانه تقديم مي كنيم        
در اسالم ظلم به كارگر        -مدافع راستين توست      

ما كارگران هر نوع تفرقه      -گناهي نابخشودني است    
 -افكني را محكوم مي كنيم اسالم حامي ماست             

شعارهاي غيرعملي و فريبنده اغتشاش در مسير           
 انقالب است

 توپخانهميدان راهپيمايي از 
كميته برگزار كننده جشن اول ماه مه سنديكاهاي           
مستقل و شوراهاي كارگري كارخانجات تهران           
وحومه اعضا و هوادران حزب توده ايران و اعضا و          
هواداران اتحاد موكراتيك مردم ايران جوانان و            
دانشجويان دموكرات و چند سازمان سياسي ديگر         

دقيقه درميدان توپخانه اجتماع      7.30.كه از ساعت    
كرده بودند راهپيمايي باشكوهي را به سمت خيابان        

در صف اول انبوه جمعيت       . فردوسي آغاز كردند   
اعضاي كميته مركزي حزب توده ايران وسازمان          
هاي سياسي ديگر وهمچنين نمايندگان كارگران          

 . شركت كننده دراين راهپيمايي ديده مي شدند

برروي يكي از پالكاردها پيام كنفدراسيون سراسري       
زحمتكشان فرانسه ث ژ ت به عنوان زنده                 

بادهمبستگي زحمتكشان و خلق فرانسه با               
در دروازه  . زحمتكشان وخلق ايران ديده مي شد        

شميران پس از تجمع جمعيت شركت كننده ابتدا           
يك كارگر دخانيات ضمن شادباش روز اول ماه مه          
مراسم را به نام خدا و به نام شهداي آزادي                  
زحمتكشان سراسر جهان و به نام قائد اعظم امام            

و سپس يك كارگر ساختماني      . خميني افتتاح كرد  
آنگاه پيام كارگران   . اين روز را به آنها تبريك گفت       

براي كارگران  آنها  زحمتكشان فرانسه توسط نماينده     
و در پايان قطعنامه جشن اول ماه       . ايران خوانده شد  
 . مه خوانده شد

 مراسم دانشكده حنيف نژاد كرج

در پي دعوت جنبش ملي مجاهدين ده ها هزار تن           
در محوطه ي زمين ورزش دانشكده ي كشاورزي          

در . برنامه آغاز شد    9در ساعت   . كرج گرد آمدند  
ابتدا كارگرخانمي از كارخانه ي بلموند در باره لزوم   
تشكل كارگران در پيشبرد اهداف خود سخن گفت         
و بعد از خواندن يك سرود يكي از كارگران                
كارخانه جهان چيت مطالبي در ارتباط با وقايع سال         

انقالب ما به پايان      : و  گفت   . عنوان كرد   1350
نرسيده و اگر كسي چنين فكر كند در اشتباه محض          

هنوز در آغاز راهيم و تا درهم شكستن نظام           .است
اقتصادي و استثماري و استعماري پيشين ايجاد           
اقتصادي نوين بر پايه ي جامعه ي بي طبقه و درهم           
كوبيدن كاخ سرمايه داران چه داخلي و چه خارجي         

ما با  : وي در ادامه گفت    . از پاي نخواهيم نشست    
ايجاد شوراي كارگري در كارخانه كه از اسفند ماه           
سال گذشته آغاز به كار كرده كارهاي مهمي انجام           

از جمله فرمولي براي پرداخت سودهاي        .داده ايم 
ساليانه و اضافه دستمزدي معادل هيجده ميليون           
ريال به كارگران و دخالت مستقيم درمديريت             

يكي ديگر از كارگران در گفته هاي خود          . كارخانه
چرا دولت مي گويد كارگر بايد قيم داشته           : گفت
اين مراسم در     ... كارگر قيم نمي خواهد       . باشد

با راهپيمايي به سمت كارخانه جهان           12ساعت  
 . چيت خاتمه يافت

كه هيچ گاه    (پس از اين تظاهرات، گروه فرقان         
آيت اهللا مطهري را ترور       ) ماهيت آن روشن نشد    

و تظاهرات مراسم تدفين ايشان تبديل به            . كرد

اين . تظاهرات عليه گروه هاي مستقل و چپ شد         
نقطه ي عطفي بود در شروع سركوب مردم و               
منتقدان حكومت ايران و در اولين اقدام خود تشكل         

درهمين روز   . هاي كارگري را نشان گرفتند          
نشانه هاي  : يونايتدپرس  طي گزارشي اعالم كرد كه      

بارز عنقريب بودن سركوب دست چپي ها و               
كمونيست هاي ايران در جريان تشييع جنازه آيت          

آغاز اين فشارها را از      .  اهللا مطهري به ظهور رسيد     
ارديبهشت  شوراي موسس اتحاديه       15اطالعيه ي   

 : سراسري كارگران ايران مي توان حس كرد
بدين وسيله به اطالع مي رساند كساني كه در              “

كوشيدند بارها  جريان برگزاري جشن اول ماه مه         
پرچم هاي شوراي موسس اتحاديه سراسر كارگران       
ايران را پايين بياورند اكنون مي كوشند با  انتساب            
شوراي موسس به جريان ها و احزاب سياسي به            

ما ضمن  . اين تشكيالت مستقل كارگري ضربه بزنند     
افشاي اين توطئه هاي ضد كارگري بار ديگر اعالم          
مي داريم كه شوراي موسس تشكيالتي است كامال         
. مستقل و به هيچ حزب و دسته اي وابستگي ندارد          

شوراي موسس تشكيالتي است كارگري كه هدف        
خود را متشكل كردن همه ي كارگران بدون در نظر          

به . گرفتن عقايد و اعتقادات آنهاقرار داده است           
همين جهت ما از اينكه سازمان ها و احزاب                
مختلف از ما پشتيباني كنند بسيار خوشحال مي            
شويم و از آنان كه تا كنون به انواع مختلف حمايت           
خود را از ما ابراز داشته اند نهايت تشكر و امتنان را          

با سوءاستفاده از    اي  ولي اكنون كه عده        . داريم
ماهيت دموكراتيك شوراي موسس در صدد ضربه         
زدن به آن مي باشند براي احتراز از هر گوه                  
سوءتفاهم از سازمان ها و احزاب سياسي تقاضا            
داريم از ابراز علني پشتيباني خود از شوراي موسس       

 ”.حتي االمكان خودداري كنند
 

آيندگان  –كيهان   –اطالعات  روزنامه هاي    : منابع
 1358ارديبهشت 
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  گفت وگوهاي خودماني
 

رفت و آمد با مترو را علي رغم شلوغ بـودن و تـوام       
نه فقط بـه  .  بودن با اعمال شاقه اش خيلي دوست دارم

خاطر اينكه امن ترين، راحت ترين، منظم ترين و ارزان 
هر چند بـه  (  ترين وسيله ي حمل و نقل عمومي است 

خاطر باندبازي ها و جناح بندي هاي سياسي و كمبـود  
بودجه و سوء مديريت عالمت سوال جدي در تـمـام     

بلكه بيشتر براي ايـنـكـه از      )  موارد فوق ديده مي شود
كن تـهـران هـم      خرد ترافيك نفرت انگيز و اعصاب 

خبري نيست ومردم در صورت مشاهده فضاي مناسب 
خيلي راحت و سراست حرف دلشان را بر زبـان مـي     

گويا هيچ نهاد و دوربين و مـامـوري وجـود          .  آورند
علي رغم حركت مترو در زيرزمين در بـعـضـي      . ندارد

خطوط، مردم زميني ترين خواست ها و نظرات خود را 
 . در گفت و گوها مطرح مي كنند

خيلي دلم مي خواست بدانم مردم واقعـا در بـاره ي         
هدفمند كردن يارانه ها چه مي دانند و چه مي گوينـد؟  

 5و      2و    1تصميم گرفتم دو سه هفته اي در خطوط 
مترو در ساعات مختلف خيلي روشن و شفاف در بـاره  
ي اين طرح صحبت كنم كه مطالب زير بخشي از ايـن  

البته گفت و گوهاي جالب ديگـري  .  گفت و گوهاست
ارتباطي ظـاهـرا     چون هم در همين ارتباط شنيدم اما 

مستقيم با مساله يارانه ها ندارد، اما خود بيانگر درد هـا  
و رنج هاي تيپ هاي مختلف مردم است كـه فـعـال         

 :اما توضيح چند نكته. ازبيان آنها اجتناب مي كنم 
زيرا . قسمتي از صحبت هاي مردم را نمي توانم بنويسم

خود قـرار    ”  لطف و نوازش“ آنچنان بعضي ها را مورد 
 .مي دادند كه امكان نوشتن آن نيست

اگر در بين مطالب و جمالت ِگزارش از شهر، شغل يـا  
مليتي صحبت به ميان آمده، هيچ مفهـوم و بـرداشـت        
خاصي ندارم، فقط براي زنده كردن گفته هاي بيان مـي  

 .شود و دليل بر هيچ موضع و نظر خاصي نيست

مطالب نوشته شده عينا و به همين ترتيب نوشته شـده    
بلكه براي جلوگيري از يكنواختـي  .  اتفاق نيافتاده است

گفته هاي تكراري زيـاد  .  اينچنين نوشته شده است...  و
من سعي كردم بيشتر نمـونـه اي     .  هم رد وبدل مي شد

شايـد در    .  جالب از گفته هاي افراد مختلف را بنويسم
آينده گفته هاي ديگر در يك گزارش جديد نـوشـتـه      

 .شوند

عليرغم ميل اوليه ام براي اينكه بيشتر نظرات ديگران را 
در باره ي يارانه ها بدانم ناچار بودم بـراي بـرقـراري      
گفت و گو و تداوم آن نظرات خودم راهم مطرح كنـم  
كه با توجه به كوتاه و سريع و بدون تامل بودن پـاسـخ   
ها امكان اشتباه و لغزش اجتناب نـاپـذيـر بـوده كـه          
اميدوارم با اين توضيح پوزش و تقـصـيـرات مـن را         

 .بپذيريد

*** 

عده اي زن و مرد قصـد دارنـد       .  شنبه است 5غروب 
بعد از توقف قطار هـمـه بـا      .  مترو شوند 2سوار خط 

عجله مي خواهند زودتر از ديگران سـوار شـونـد تـا         
من هم روي يـكـي از         . صندلي  خالي را اشغال كنند
يك نفر ديگر كه ظاهرا از . صندلي هاي خالي مي نشينم

دو سه تا قلـمـي   گويد بقيه ي كمي چاق تر است مي 
من كه مي خواهم بروم .  نفري مي نشينيم 6.  بيايند اينجا

سر اصل مطلب، آن هم خيلي سريع، نبايد وقت را هدر 
بزار طرح هدفمند كردن يارانه ها پياده :  مي گويم .  دهم

 . شود آنچنان همه قلمي مي شوند كه حظ كني
قلمي كه چه عرض :  يكي مي گويد.  ديگران مي خندند

بـغـل   .   همه مي شوند مثل خيار شور توي شيشـه .  كنم
دستي من كه دستانش حكايت از گچ كاري ساختـمـان   

هدرمـنـد   بگو    هدفمند كردنآقا نگو :  دارد، مي گويد
: به روي خودم نمي آورم و مي پرسم.   كردن يارانه ها

: چي؟ با لهجه ي شيرين آذري دوباره تكرار مي كـنـد    
و سرش را به شيشه تكيه مـي   هدرمند كردن يارانه ها

دهد و قصد دارد با خوابيدن خستگي كـار روزانـه را       
 .تخفيف دهد

خـوب  “ چراغ اول را عجـب    .  خيلي برايم جالب است
تيتر روزنامه همشهري در بـاره ي        .  كرده اند”  روشن

از .  يارانه بهانه ي خوبي است كه با مسافران گپي بزنـم 
جوان روزنامه خوان مي پرسم باالخره اين طرح يارانـه  

 به كجا رسيد؟ 

فقط مطمئنم باليي بر سـرمـان   .  خودشان هم نمي دانند
 . مي آيد كه نگو و نپرس

 چطور؟

خوب چطور :  آقايي كه سن و سالي ازش گذشته گفت
قيمت آب و برق و بنزين باال مي رود و بعد هـر  .  ندارد

چي كه فكر كني آنقدر باال مي كشه كه همه به خـاك    
يـكـي ديـگـه       .  قيمت ها دوبله مي شن.  سياه مي افتيم

 .چرا مي گي دوبله، بگو سوبله: گفت

*** 

يكي از معدود دفعاتي است كه خيل راحت و بـدون      
عمدا روي   .  هل و فشار هميشگي سوار خط كرج شدم

قطـار يـواش     .  تايي مي  نشينيم 6يكي از صندلي هاي 
دنبال روزنـه اي    .  يواش پر مي شود و حركت مي كند

كه چشمم به عكس .  هستمبراي باز كردن سر صحبت 
از حـال و      .  راديولوژي وعصاي مسافري مـي افـتـد     

خيلي زود عكس العمل نشان مـي    .  احوالش مي پرسم
. گويا خيلي دلش مي خواست كه درد دل كـنـد      .  دهد
 :گفت

يكشب يك ماشين توي تاريـكـي   .  پيك موتوري بودم 
االن نزديك يك سال اسـت كـه     .  زد به من و فرار كرد
من كه بيهوش شده بودم ديگران .  گرفتار و بيچاره شدم

. منو به بيمارستان دولتي كه مثل قصابخونه بود رساندن
بعد از كلي جراحي استخوان پايم كج جوش خـورد و    

خالصه مجبور .  جاي بخيه ها روي شكمم عفونت كرد
موتورم كه مفت .  شدم برم دكتر و بيمارستان خصوصي

يعد از كلي قرض و قولـه  .  بيمه هم كه ندارم.  نمي ارزه
. براي جراحي حاال يواش يواش دارم بهتـر مـي شـم       

و دكـتـر، آزمـايشـگـاه و            دوا   آنقدر پول عكس و 
 . راديولوژي دادم كه حد و حساب نداره

. سعي كردم كمي آرامش كنم. با او اظهارهمدردي كردم
خدا نكنه كار : خانمي كه آن طرف تر نشسته بود گفت

من هم . بيچاره مي شه. آدم به دكتر و بيمارستان بيافته
خبر داريد مي خواهند سوبسيد دارو و : ادامه دادم

مگه مي دادن كه مي : گفت . بيمارستان را هم بردارند
 خواهند بردارند؟

كه دارو در ايران از همه جا ارزان تره . اينطور مي گن
 . ومردم بيخود و سرخود دارو مصرف مي كنن

 . مگه مردم ديوانه اند كه بيخود والكي دارو بخورند.... 

از زمان رفسنجاني قرار شده بيمارستان ها خرج 
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خالصه . خودشان را مستقميا از مريض ها در بياورند

 . بايد بيشتر خصوصي شوند

 .خصوصي شده آقاچي همه : يكي ديگه گفت
. از آن زمان بيشتر رفته اند تو خط خصـوصـي سـازي     

ميلـيـارد    40-30براي همين برنامه ها وكارها است كه 
دالر از طرف بانك جهاني و صندوق بين المللي پول و 

اينكه تعديل براي آن موقع مي گفتند .  غيره وام گرفتند
 . ..بايد اينطور باشدشود اقتصادي برقرار 

 حاال تعادل برقرار شد؟

 .همه خنديديم

. االن هم كه دفترچه هاي بيمه را جايي قبول نمي كنـن 
 . دو زار هم نمي ارزه

اگه خداي نكرده كسي مريض بشه ديگه با قـرض و      
بايد ماشين و خونه اش   .  قوله هم نمي تونه خوب بشه

 . رو هم بذاره روش
هزار تومان پول  100براي يك سرماخوردگي ساده بايد 

يك آمپول بزنـي  بخواهي اگر .  شربت و قرص بدهيم
 . تومان بدهي  5000بايد 
ولي صد .  قيمت دارو و درمان را كه من نمي دانم:  گفتم

درصد مطمئنم كه حذف يارانه دارو و درمان و زدن از   
بهداشت و بيمه هيچ معنايي جز به خـطـر انـداخـتـن        

بخصوص براي بچه هـا و    .  سالمتي زندگي مردم نداره
 . 4و  3مردم طبقه ي 
 . خدا به خير كنه

بايـد جـلـوش      .  خوب نبايد بزاريم همچو اتفاقي بيافته
 .بايستيم

 : خانمي كه آن طرف تر نشسته بود پرسيد

 آخه چطوري؟
مسافري حين عبور ساك دسـتـي     .  همه سكوت كردند

ونزديك بـود دعـوا       برخورد اش به مسافر پاشكسته 
آهي از سر درد كشيد و همه رفـتـنـد      .  ولي نشد.  شود

 .توي الك خودشان
*** 

چند ايستگاه آمديـم  .  از ترمينال جنوب سوار مترو شدم
كنـارم يـك     .  پيش نيامدصحبت و هيچ فرصتي براي 

. افسر نيروي هوايي نشسته و آن طرف يك خانم جوان
يك دختر بچه دسـت يـك     .  مترو چندان شلوغ نيست

پسر كوچكتر از خود ش را گرفته و توجه همه به خود 
پسر هم .  دخترك فال حافظ مي فروشد.  جلب مي كنند

. فال ها را روي زانوان مردم يا در دستشان قرار مي دهد
با خواهش والتماس از همه مي خواهـنـد يـك فـال         

خانم جوان پياده مـي  .  قطار به ايستگاه مي رسد.  بخرند
يـك  .  شود و مرد روزنامه به دستي جاي او مي نشيـنـد  

. توماني بابت فال به دخترك دادم 200يا  100اسكناس 
بيت . پيرمرد كنجكاوانه مي پرسد كدام شعر حافظ است

سينه ي ماالمال درد است اي در   “ :  اول را مي خوانم
پيرمرد بقيه شعر را مي خواند و حـافـظـه    ”  يغا مرهمي

معلم بازنشسته است و فعال در .  اش را تحسين مي كنم
چقدر از :  مي گويد.  يك شركت خصوصي كار مي كند

اين بچه ها توي خيابان و مترو زيـاد  
و .  حرفش را تاييد مي كنـم .  شده اند

دو سـه    :  سپس با لحني جدي گفـت 
سال ديگر بعد از طرح يارانه اي بـه    
نــظــر وضــع از جــنــوب شــهــر          
مكزيكوسيتي و برزيل همه بدتر مـي  

 . شود
يك نفر كه جلوي ما ايستاده بود بـا    

يعني حاال خيـلـي   :  تعجب مي پرسد 
گفتـم در    بهتريم؟ فرق  داريم و يا 

صورتي كه بتوانند طرح حذف كردن 
يارانه ها را به خورد مردم بـدهـنـد      
ديگر  فقر، فحشا، فساد، سـرقـت و     
زورگيري، اعتياد و هزار تا چيز كثيف 
ديگر آنقدر گسترده و زياد مي شـود    

پيرمرد .  كه باور كردن آن مشكل باشد

 . معلم گفت حاال كه روز خوش مان است
هر : مرد ديگري كه نسبتا با ما فاصله دارد مي گويد

: پيرمرد گفت. چيزي به سر اين مردم بياد حقشان است
چرا فكر مي كني كه ما نبايد مثل انسان راحت زندگي 

پيرمرد ! به خاطر كفران نعمت: كنيم؟ مسافر قبلي گفت
 گفت كدام نعمت؟ 

من از افسر جوان پرسيدم جناب سروان نظر شما 
چه عرض كنم : چيست؟ بعد از كمي سكوت مي گويد

واال؟ مي پرسم مگر شما نان و شير و گوشت و ميوه 
نمي خري؟ مگر پول گاز وبرق  و كرايه ماشين نمي 
دهي؟ مگر قيمت اينها باال بره به شما فشار وارد نمي 
شه؟ مگر از اليحه حذف يارانه ها خبر نداريد؟ افسر 

ما حق دخالت تو سياست : جوان به آرامي مي گويد
قبل از ان كه من چيزي بگويم مسافري كه . نداريم

بابا اين بنده خدا را ول كن مي : جلوي ما بود گفت
 خواهي كار دستش بدهي؟

: پيرمرد دوست داشتني با توضيح خودش مـي گـويـد     
حق خودمان است كه دارند از . يارانه مال خودمان است

قبال هم كه مي دادند نبايد به خـاطـرش     .  ما مي گيرند
سـرمـايـه داران      :  من هم مي گويم.  منت سرما بگذارند

وطرفدارانشان هميشه دستمزدها را به صورت ثابـت و    
آن چندرغاز ثابت كه روشن است .  متغير در مي آوردند

اما قسمت متغير براي اين است كه هر گـاه زورشـان       
از حق شـيـفـت،شـب       .  چربيد از سر و ته آن كم كنند

از مثل امور درماني و بهداشتي ...  كاري، اضافه كاري و 
و بيمه تا هزينه حمل و نقل، تحصيل، بازنشـسـتـگـي،     

االن هم كه اوضاع كيش ميشي شده اسـت  ...  مسكن و 
و هر چي شركت و كارخانه وموسسه است در حـال      

مي خواهند يك زندگي بخـور و    .  ورشسكستگي است
نمير سرو ته قضيه را هم بياورند تا سود از ما بـهـتـران    

 . تامين و  كامل بشه
با اين اليـحـه   :  را كامل كردمن پيرمرد معلم هم حرف 

گويند داري بخر و بخور نـداري هـم     مي رسما وعلنا 
 .والسالم! برو بمير 

قطار به ايستگاه رسيد با  پيرمرد خداحافـظـي گـرمـي       
 .كردم و آروزي ديدار مجدد

*** 
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جمعيت زيادي در ايستگاه توپخانه منتظر آمدن قـطـار     

من تازه رسـيـده   .  اوج ساعت رفت و آمد است . هستند
ولي فكر مي كنم يك يا دو قطار تاخير داشتـه كـه     .  ام

بـي قـراري و       .  جمعيت اين چنين جمع شـده انـد      
عده اي به مترو و يـا  . به چشم ميخوردكامال عصبانيت 

باالخره قطـار  .  از پايين تا باال بد و بيراه مي گويند...  به 
مي رسد و موج انساني مردم به طرف درها هجوم مـي  

حتا اجازه خروج به مسافران داخل واگن را هـم    .  برند
فشار به نهايت خود رسيده است و هر طور .  نمي دهند

مرد كناريم چند تا سـنـگـك در        .  شده سوار مي شوم
پالستيك گذاشته،علي رغم بوهاي گـونـاگـون بـوي         

گرماي خوب آن را   .  دلنشين نان تازه به مشام مي رسد
خيلي دلم مي خواهد يك لقـمـه ي     .  هم حس مي كنم

امـا تـوي ايـن        .  درست و حسابي به من تعارف كنـد 
شلوغي كسي به كسي نيست يك نفر هم مرتبا به مردم 

نان سنگك :  مي پرسم.  براي جيب برها هشدار مي دهد
 200نه همـان    :  صاحب نان ها مي گويند“  گران نشده 

 . تومان مي گيريم
 با يارانه يا بدون يارانه؟

هنوز برنـامـه   :  يك نفر ديگر مي گويد.  لبخندي مي زند
بعضي جاها به هزار تـومـن هـم      .  يارانه ها اجرا نشده

! كي فكرش را مي كرد نون دانه اي هزار تومـان .  رسيده
مرد قوي هيكلي با صدايي كامال مـتـفـاوت از انـدام         

طـرح  .   آره:  برنامه؟ مـي گـويـم       :  تنومندش مي پرسد
برو بابـا  :  مي گويدتمسخر با .  هدفمند كردن يارانه ها
كدام برنامه؟ كدام طرح؟ مـگـر     .  خدا پدرت را بيامرزد

 . اينها اهل برنامه و حساب و كتاب هستند
 .خب قانون حذف سوبسيدها

خيلي اصرار دارد كه قبول كنم هيچ برنامه و عـقـل و       
عده اي از حرف هاي او خيـلـي   .  نقشه اي وجود ندارد

عده اي هم با او همراهي و همـدلـي   . خوششان مي آيد
پس اگر اين بـرنـامـه    :  مي پرسم.  خوبي نشان مي دهند

نيست چيه؟ الي روزنامه شرق را باز مي كند و يـك      
تهديدهاي امريكا صدايي اسـت    ” : قسمت را مي خواند

ناوهاي امريكا لگنـي بـيـش      ...  كه از مرده بلند مي شه
شليك خنده ي مردم، آن هم از ته دل، توي اين ” نيست

نـاوهـاي   :  از من مي پـرسـد    .  شلوغي هم نعمتي است
تا هواپيما با هم مي نشينند و بلـنـد    100امريكا لگنند؟ 

چـنـد   .  موشك و بمب اتم پرتاب مي كنـنـد  .  مي شوند
 !هزار سرباز توي لگن شنا مي كنند؟ برنامه يعني اين

مجال حرف زدن هـم بـه     . بدجوري يكه تازي مي كند
: از اين پس هر كسي چيزي مي گويـد .  كسي نمي دهد

يكي گفت رييس جمهور گفته گردن كلفت تر از تو هم 
بعد .  بزار عرقت خشك بشه!  هيچ غلطي نمي تونه بكنه

آخه رييس جمهور يـك مـمـلـكـت        .  بيا صحبت كنيم
 اينجوري صحبت مي كنه؟

بچـه دار     89تازگي ها هم گفته كه هر كسي توي سال 
 .شود يك ميليون تومان بهش مي دهيم

 ...بزار اونايي را كه زاييده اند بزرگ كنند بعد

خدا وكيلي اينها قانونه؟ برنامـه  :  مرد قوي هيكل  گفت
من كه هيچ شكي ندارم واقعا برنـامـه و     :  است؟  گفتم

هدف طرح حذف يارانه ها خيلي خيلـي هـم جـدي        
شما فكر مـي  .  براي خودش حساب وكتاب دارد.  است

كنيد برنامه يعني اينكه حتما يك چيز خوب و درسـت  
و حسابي براي مردم توش باشه؟ نه خير اين خـيـلـي      

هدف اينها اينه كه بدترين نوع فـقـر و       !  خوش خياليه
بدبختي را به مردم تحميل كنند تا ميلياردرها ثروتمندتر 

شما هم هر چه مي .  وعده ي زيادتري هم فقيرتر شوند
اين عين واقعيته كه اگر مـردم    .  خواهد دل تنگت  بگو

 .هيچي نگن، مو به مو اجرا مي شه

مردي كه كمي از ما فاصله داشت اما با دقت به حـرف  
خود امريكا گفته كه يارانـه  : هاي ما گوش مي داد گفت

 .هاي حذف بشه

يـارانـه ؟     :  مسافر ديگري كه منتظر فرصتي بود گـفـت  
گفتم نقشه چـي  .  يارانه چيه؟ اينها همه اش نقشه است 

سال آينده مـا     100يا  50؟ كي؟ گفت آنهايي كه براي 
برنامه ريزي كردند و چند تا مثل من و تو را تو جيـب  

منظورتان را نمي فـهـمـم؟    :  گفتم.  كوچيكشان مي زارن
هر روز يك  بامبولي براي ما درست مي كنند كه :  گفت

يك روز با يارانه ، يك روز . مارا مشغول و سرگرم كنند
يك .  با فوتبال، يك روز توي صف مرغ و شير و كوپن

 ...روز با كوفت يك روز با زهرمار

روزنامه اي به من نشان داد كه همايون شجريـان مـي     
ديـروز  :  بعد گـفـت    .  خواهد در برج ميالد آواز بخواند

پريروز نوشته بود كه باباش در سال جاري برنـامـه در     
خوب بفرمـا از ايـن بـيـشـتـر             .  ايران  اجرا نمي كنه
 سركارمان بذارن؟

پرسيدم يعني يارانه ها كار انگليسه؟ به . خنده ام گرفت 
سود . من گفت العاقل في الشاره؟ آن آقا كه گفت
 . حذف يارانه  را همان ناو امريكايي مي بره

خيلي ها پياده .  ايستگاه آزادي:  بلندگوي قطار اعالم كرد
آخيـش  ”  : دختر جواني گفت .  منجمله همين آقا.  شدند

آزادي هم :  پسري كه همراهش بود گفت.  راحت شديم
 !خودش خوبه هم ايستگاهش

سكوت و لبخند همه را به حساب تاييد ايـن حـرف       
 .گذاشتم

*** 

يك .  همه ي صندلي ها پر است 1روزي ديگر در خط 
آقـايـي پـيـش       .  خانم با دختر كوچكش سوار مي شود

صـداي  .  دستي مي كند و جايش را به آنها مـي دهـد      
دختر بچه .  آهنگي از موبايل يك نفر به گوش مي رسد

در پـاسـخ     .  اين كه مي خونه تازگي ها مرده:  مي گويد
جهـان  :  به شوخي گفتم.  اسمش جهانه:  سوال من گفت

يك نفر ديگر از او پرسيد از كـجـا مـي      .  كه نمي ميره
از :  شناسيش؟ جواب روشن و كوتاه او را شـنـيـدم         

يك نفر ديگـر بـا     .  مادرش چشم غره مي رود.  ماهواره
 خنده پرسيد مگه ماهواره داريد؟ 

 .همه دارند

سعي دارد خواست را .  مادرش دستش را فشار مي دهد
هيچ مي دوني .  همه ندارند:  من هم مي گويم.  پرت كند

و سالهاي تو حتا نون خودشان راهـم  سن خيلي از هم 
 . ندارند

خيلي بـد  .  خودم فهميدم كه عجب حرف اشتباهي زدم
دخترك نگاهي به من و نـگـاهـي سـوال       .  شروع كردم

آسمان .  از بس عجله دارم.  برانگيز به مادرش مي اندازد
مي خواهم بـروم سـراغ       .  و ريسمان را به هم مي بافم
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به بغل دستي ام مي گويم اگر هم داشـتـه   .  بحث يارانه 

باشند بعد از طرح يارانه ها تكليفشان چه مـي شـود؟     
وزير . هر روز هر كسي يك چيزي ميگه : يك نفر گفت

چرا؟ يكي .  برابر بشه 9نفت گفته قيمت گاز منازل بايد 
قيمت برق و اينها هم زياد مي شه تا حـاال  :  ديگر گفت

قبض برق و گاز را دقيق خوانديد؟ نوشته پول قـبـض   
تـومـان      40000تومان، سهم يارانه دولـت  50000مثال 

در آينده يعني پـول    . .  است و سهم شما ده هزار تومان
آخه از كجـا  :  يكي گفت.  تمام قبض را شما بايد بدهيد

ما دومين كشور جهان از لـحـاظ   :  بياريم؟ ديگري گفت
: ؟ گـفـتـم   . برابر پول بديم 9براي چي بايد .  گاز هستيم

نظرشان اين است كه قيمت گاز در ايران از همه ي دنيا 
تا شايد .  بايد برسه به قيمت اروپا و خليج فارس.  كمتره

 . مردم صرفه جويي كنند و بيخود مصرف نكنن

آخه كي گاز زياد مصرف مي كنه؟ اگه تو آشـپـزخـانـه     
اگر بخاري را هـم    .  زياد روشن باشه كه غذا مي سوزه
مگر مردم پول مـفـت   .  زياد كنن كه آدم از گرما مي پزه

 دارن يا عقلشان كم است كه گاز بيخود مصرف كنن؟

شما در نظر بگيريد كه قيمت گازوييل هـم كـه       : گفتم
زياد بشه تمام كرايه ي بار  وميوه و همه چي باال مـي    

مگـر  :  دو نفر پشت سر هم اما با يك مضمون گفتند.  ره

ما به اندازه ي دبي حقوق مي گيريم؟ مي دوني آنـجـا     
چقدر پول نفت و دارو و دكتر و مدرسه به عـرب هـا     

: گفـتـم  .  مي دهند؟ اينجا شير را مي خواهند گران كنند
تمام كاالها ضروري مردم در شير و آب و بـرق و            
سوخت و مواد شوينده گرفته تا كود شيميايي وبـلـيـط    
واحدو قيمت مترو وساير خدمات اجتماعي دقيقا مورد 

يـك  .  ديده انـد   همه اين خوابيه كه براي .  هدف است
آقاي عزيز مردم همه مـي  :  نفر با لهجه ي شمالي گفت 

چه كار بايد .  دانند چه دهني ازشان سرويس خواهد شد
 ! كرد؟ مساله اينه

تو روزنامه از قول يك نماينده مجلس نـوشـتـه      :  گفتم
اگر مردم كششي براي اجراي برنامه يارانه داشته باشند “ 

خودشان هم مي دانـنـد هـمـه       ”  بايد خدا را شكر كرد
بايد همه مون در محل كار و   .  مخالف اين طرح هستند

دست در دست هم خيابان درس و زندگي و كوچه و 
عقلـمـان را روي هـم          .  دور هم جمع بشيم .  بزاريم

يـك راهـي     .  بگذاريم تا بلكه بتوانيم يك  كاري بكنيم
همان موقع خيلي دلم مي خواست از بلندگـوي  .  هست

پخش ” تصوركن“مترو آهنگ معروف و دوست داشتني 
 .مي شد

 تصور كن جهاني را بدون وحشت و باروت... “ 

.... 

 كسي آقاي عالم نيست 

 برابر با همند مردم 

 انسانه     تن هر دونه ي گندم هر ديگه سهم 
 همه  آزاد آزادند

 همه بي درد بي دردند

... 

 ”بشي تعبير اين روياتوني تو مي 
 

 هر كسي 
هم خشمي ،هم  هم رزمي،

 رنجي دارد
 احمد شاملو/ ويكتور خارا

 
 هر كسي هم رزمي هم خشمي هم رنجي دارد 
 هر كسي هم بزمي هم دستي هم گنجي دارد

 آن كه با تو 
 با تو 

 هم رزم است
 مي خواهد با تو پيروز شود بر دشمن

 آنكه با تو هم خشم است
 مي خواهد با تو فرياد كند حق با ماست

 آن كه با تو هم رنج است

 مي داند چه كسي رنج تو را مي خواهد
 آن كه اما

 نيستي هم بزمش
 خون فرزند تو را مي نوشد

 آن كه اما
 نيستي هم دستش

 پشت پا مي زندت تا بيفتي از پا
 تا بماند باالدست

 آن كه اما
 نيستي هم گنجش

 آن كه اما
 نيستي هم گنجش

 مي گويد 
 رنج تو گنج من است

 تو اگر تن خسته
 من آبادم

 تو اگر پا بسته
 من آزادم

 آن كه هم گنج تو باشد 
 آن كه هم گنج تو باشد

 اما مي پرسد 
 رنج تو گنج چه كس بايد باشد جز تو
 رنج ما گنج چه كس بايد باشد جز ما

 تو سالحي خواهي ساخت
 خواهي ساخت
 از غرور و كينه

 و به
 هم رزمت 

 خواهي گفت
 رزم مان پاينده

 خشم مان سوزنده
 گنج مان آينده
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  چكامه اي بر گراني ها و حذف يارانه ها

مدت هاست كه بحث هاي زيادي در مورد حـذف     
يارانه ها در همه جا به گـوش مـي رسـد يـا در               

يكي از شگردهاي جديـد  .  مطبوعات  چاپ مي شود
از قبل   متفكران و برنامه ريزان سرمايه داري است كه 

اجرايي كردن طرح هاي اين چنيني، كه مقاومت مردم 
را در پي خواهد داشت، تا حدودي اين بحث هـا را    
دامن مي زنند تا از نظر ذهني مـردم را آمـاده  ي           
پذيرش آن كنند و چون هنوز اجرايي نشـده اسـت،     

اعتراضات مردمي در حد حـرف و مـقـالـه           مسلما 
پس به اين طريق، به خيـال خـود ايـن        .  خواهد بود

سوپاپ اطميناني خواهد بود كه بخشي از اعتراضـات  
را به اين طريق ، به تدريج و قبل از موعد دامن مـي    

پخش شايعـه  .  زنند تا از انفجار نهايي جلوگيري كنند
ي آن، دامن زدن به آن، تكذيب آن، فرصتي را بـراي  
آنان فراهم مي كند تا نظرات مردم را بسـنـجـنـد و         
رفتارها و عكس العمل هاي مردم را پيش بيني كنـنـد   
و سپس بر مبناي آن برنامه ريزي اجرايي دقيق تـري    

 . از آن داشته باشند

اجرايي كردن طرح هايي اين چنيني بـه تـدريـج و        
بسياري اوقات بسيار آرام و بي صـدا صـورت مـي        

به گونه اي كه در هم همه ي بحث ها و حرف گيرد، 
از آينده اي بسـيـار       ترس .  و حديث ها گم مي شود

دشوار، كمك مي كند تا مردم تغييـرات جـزيـي را        
 . راحت تر بپذيرند

برداشتن سوبسيد نان و بنزين را مي تـوانـيـم مـثـال        
از مدت ها قبل نانوايي ها را در سطح شهر مي .  بزنيم

آنهـا  . گران تر از ساير نانوايي ها بودنانشان ديديم كه 
تـو مـي تـوانسـتـي          .  آرد بدون سوبسيد مي گرفتند

در هـمـه   .  انتخاب كني كه از كدام نانوايي خريد كني
ي مسيرها، اتوبوس هاي بليطي و پولي وجود داشـت  
كه مسافران مي توانستند خود انتخاب كننـد كـه بـا        

يكي شلوغ و كثيف و خراب، ديـگـري     .  كدام بروند
به تدريج از تعداد نانوانـي  ...  تميز و خلوت با كولر و
به تدريج ديگر نشـانـي از       .  هاي ارزان كم مي شود 

 . و عادت مي كني. اتوبوس هاي بليطي نمي بيني
مردم به تدريج گراني هاي حاصل از برداشتن 

هنوز كه : سوبسيدها را مي بينند و با خود مي گويند

صبر كنيم . حاال كجايش را ديده ايم. خوب است
شود ببين چه بر سرمان مي برداشته تا سوبسيدها 

درحالي كه كم كم حذف سوبسيدها درجريان  .آيد
هنوز كه خوب “: است و با گفتن همان جمله ي 

 .تحمل مردم را باال مي رود” است

 89نگاهي به گراني هاي يك ماهـه ي اول سـال           
رسيـده يـعـنـي        250به  150بليط مترو از :  بياندازيم

تومان بـه   2000شده، گوشت مرغ از گران درصد 70
 8000گوسـفـنـداز      ، گوشت ) درصد60( تومان 3200

 250، شير دولتي از ) درصد75( تومان14000تومان به 
(750بـه       400شـيـر آزاد از         )  درصـد 40( 350به 
 )درصد90

بنيان كن، سبب شده تا باال آمدن آرام سيلي هراس از 
براي اين چـاره اي بـايـد        .  سطح آب را حس نكنيم

انديشيد؟ بايد چاره اي يافت تا خشم مردم نيـز ذره    
اعترضات كوچك، مقطعي و بـا    زيرا .  ذره بروز نكند

 .تعداد كم به راحتي قابل سركوبي است
 

 قبل سال 55 كارگران تجمع
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 خواسته هاي كارگران در گذر تاريخ

 )1388-1307(قطعنامه هاي اول ماه ماه
 1307جشن اول ماه مه سال 

به نقل از  مجله ستاره سرخ، ارگان تئوريك حزب          
كمونيست ايران اين جشن ماهيتي سياسي داشت        

در اعالميه  . و از طرف آن حزب برگزار شده بود         
رضا خان آلت   بود،  اي كه براي دعوت پخش شده       

دست و عامل امپرياليسم انگلستان معرفي شده           
و كارگران  دعوت شده بودند تا مبارزه ي            . بود

در اين  . خود را عليه سلسله پهلوي تشديد كنند        
روز بر اثريورش پليس صدها كارگر مبارز دستگير        
شدند، در اين روز كارگران خواست هاي زير را           

 :مطرح كردند
 8روزكار    –آزادي اجتماعات     –آزادي اعتصاب   

 ممنوعيت كار كودكان –ساعته 

 1308جشن اول ماه مه سال 

هزاران كارگر نفت عليه       1308اديبهشت    11در  
شركت امپرياليستي ايران و انگليس دست به             
اعتصاب زدند كه با دستگيري صدها كارگر فعال          

ارتش رضا خان در خوزستان مستقر      . سركوب شد 
شد و ناوگان انگلستان در آب هاي آبادان لنگر            

خواست هاي كارگران شركت نفت به         . انداخت
 :قرار زير بود

در اداره ي كار و هيات       كارگران  قبول نمايندگان   
 –ريال      45افزايش دستمزد به          –بهداشتي   

تامين مسكن    –پرداخت دستمزد به هنگام بيماري      
روز كار شش ساعته در مناطق        –از جانب شركت    

جلوگيري از خرابي خانه هاي كارگران        -گرمسير
همطرازي كارگران ماهر و كارمندان ايراني             –

مقامات ايران مرجع رسيدگي به          -باهندي ها  
حقوق بازنشستگي پرداخت شود     -شكايات باشند 

 .و در صورت فوت به فرزندان كارگران تعلق گيرد
 1310جشن اول ماه مه سال 

در اين روز كارگران نساجي وطن در چهارباغ            
. اصفهان گرد آمدند و روز كارگر را جشن گرفتند         

خود به  اعتصاب  در اين روز همچنين پيرامون         
وتصميم گرفتند كه اعتصاب خود     . بحث پرداختند 

خواست هاي كارگران به    . مه آغاز كنند    4را روز   
 :شرح زير بود

تغيير دستمزد از        –آزادي تشكل سنديكايي       
هشت ساعت كار روزانه و       –كارمزدي به ماهيانه    
نيم روز استراحت     –ريال    5حداقل ل دستمزد     
لغو سيستم كنترل در ورود        -عالوه بر جمعه ها    

 –لغو سيستم جريمه و تنبيه بدني            –كارخانه  
جبران مخارج بيماري و پرداخت صدمه بدني در         

تعطيل   –پرداخت كليه مخارج بيماري        -سركار
 -رسمي كشور  تعطيل   كارخانه در روزهاي        
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حداكثر   –پرداخت دو برابر مزد براي اضافه كار          

تامين وسايل    –ساعت    10) با اضافه كار  ( روزكار
مثل آب يخ در     ( و امكانات بهداشتي در كارخانه     

 -پرداخت منظم و بدون وقفه دستمزد) تابستان
نفر و زنداني شدن و       25اين اعتصاب با دستگيري     

اما پس  . تبعيد شدن برخي از كارگران روبرو شد        
از چند روز كارگران به برخي از اين خواسته ها            

 . دست يافتند

 1324جشن اول ماه مه سال 

از طرف شوراي متحده مركزي در تهران جشني          
برپا شد كه قطعنامه زير توسط اسكندري قرائت          

 :گرديد

رنجبران ايران متحد شويد      –دموكراسي  آزادي و   
بيكاري صدها نفر را       –ما كار مي خواهيم         –

قانون بيمه كارگران بايد هر چه        -.تهديد مي كند  
ازادي نطق و اجتماعات بايد      -زودتر تصويب شود  

 .طبق قانون اساسي تامين گردد
 1325جشن اول ماه مه سال 

متينگي در تهران برگزار شد و خواست هاي زير           
 :مطرح شد

اجراي فوري قانون كار و بيمه هاي اجتماعي          ...“
بهبود وضع   -تهيه كار براي هزارن كارگر بيكار       –

 –فرهنگي وبهداشتي كارگران و تعليمات اجباري       
اجراي كامل    –مردان  تساوي دستمزد زنان و        

مقررات منشور ملل متفق راجع به آزادي هاي            
مجازات ژاندارم هايي     –اجتماعي و تساوي زنان     

و پايان دادن   . كه كارگران را به ضرب گلوله كشتند      
 –به خودسري هاي ژنرال  امريكايي شوارتسكف        

تصويب قانون براي روابط عادالنه بين مالك و            
دهقان و جلوگيري از اجحافات مالكين و مامورين        
ژاندارمري و اصالح اوضاع بهداشتي و فرهنگي          

توسعه قانون اختيارات انجمن هاي          –دهقانان  
ايالتي و واليتي به نحوي كه نظريات مردم ناحيه           

حل  -در مورد خودشان واقعا تاثير داشته باشد          
مبارزه با اصول فاشيستي          -مساله آذربايجان  

وارتجاعي كه به اسامي و ماسك هاي مختلف            
ظهرو مي كند و سه خواست ديگر در زمينه ي             

 “صلح وكمك به اسپانياي مبارز و ملل آزاديخواه 
قطعنامه گروه هاي برگزار كننده جشن اول         

 1358ماه مه سال 

قطعنامه راه پيمايي شوراي موسس مركزي          
 :اتحاديه هاي سراسري كارگران بيكار واخراجي

ماه بايد به      4صندوق وام بيكاري بعد از          ...“ 
حق شركت   -صندوق بيمه بيكاري تبديل شود       

نمايندگان واقعي كارگران سراسر ايران در تدوين        
ايجاد كار براي كارگران بيكار در        -قانون اساسي   

حق شركت نمايندگان واقعي        -سراسر ايران     
به  -سراسر ايران در تدوين قانون كار        كارگران  

رسميت شناختن سنديكاها و اتحاديه ها                
 -وشوراهاي واقعي كارگران در سراسر كشور           

اخراج كارشناسان خارجي و عدم استخدام آنهاد         
در اينده و جايگزين كردن متخصصين ايراني به           

گشايش كارخانه ها و پروژه هاي       -جاي خارجي   
صنعتي و كشاورزي نيمه تمام جهت اشتغال به           
كار با سرمايه هاي ملي وتوسط كارشناسان ايراني         

قطع دست پيمانكاران و واسطه ها با واگذاري           -
حق استخدام اخراج وعقد قراردادها وساير امور         
كارگران به سنديكاها واتحاديه ها و شوراهاي           

مجازات عاملين ضرب وجرح و      -واقعي كارگران   
ملي كردن    -كشتار كارگران در سراسر ايران           

سرمايه ها و كارخانجات وابسته به كشورهاي           
امپرياليستي و ايجاد كارخانجات بر طبق نيازهاي         
مناطق كشور به ويژه در استان هاي كردستان و            

اختصاص زمان وساعت    -بلوچستان و آذربايجان    
مشخص براي پخش اخبار وخواسته هاي كارگران       
از راديو توليوزيون وارتباط با سنديكاها و اتحاديه        

 ”...ها و شوراهاي واقعي كارگران
 : قطعنامه شوراي هماهنگي برگزاري اول ماه مه

ملي كردن هر چه زودتر كارخانه ها بانك ها            ...“
وموسسات بيمه شركت ها و معادن و زمين هاي           

 –شركاي داخلي آنها     و    سرمايه داران خارجي     
الغاي كليه قراردادهاي نابرابر سياسي  اقتصادي          
ونظامي اسارت بار با كشورهاي امپرياليستي به           

اخراج كليه     -خصوص قراردادهاي نفتي         

كارشناسان كشورهاي امپرياليستي و جايگزيني         
صنعتي كردن كشور از طريق      -متخصصين ايراني   

حمايت از حقوق     –ايجاد و توسعه صنايع مادر       
ملي خلق هاي ايران ضمن محكوم كردن هر نوع          

مصادره زمين هاي مالكان و          –تجزيه طلبي    
سرمايه داران بزرگ وابسته به دربار و انتقال به             

پشتيباني از مبارزات ضد         -شوراهاي دهقاني    
و حمايت از طرح شوراهاي     ............ امرپاليستي        

ايالتي و واليتي و شركت فعال تمام طبقات و              
حضور نمايندگان طبقه      –اقشار در اين شوراها       

لغو قوانين كارضد     -كارگر در مجلس موسسان       
كارگري فعلي و تهيه قانون كارجديد با شركت           

حق : نمايندگان واقعي كارگران شامل موارد زير        
كار مطابق تخصص و تامين معاش زندگي در            

 -دروان بيكاري با ايجاد صندوق بيمه بيكاري            
حق اعتصاب واجتماعات كارگري      بودن  قانوني  

وعدم دخالت نيروهاي انتظامي و پليس در امور          
تعيين حداقل   -ساعت كار در هفته     40 -كارگري  

ل حقوق برابر با مخارج زندگي وافزايش آن              
تامين  -متناسب با آزادياد سرسام آور قيمت ها          

مسكن بيمه ، بهداشت رايگان و مصونيت در             
  -مقابل خطرات و بيماري هاي ناشي از كار             

حقوق مساوي در برابر كار مساوي براي زنان و           
برابري مرخصي ساليانه كارگران با              -مردان

تعيين بازنشستگي متناسب با سختي         -كارمندان
 -كار و حقوق بازنشستگي با افزايش قيمت ها           

اخراج كليه نيروهاي نظامي در محيط هاي               
به رسميت شناختن سنديكاها و              -كارگري

شوراهاي واقعي كارگري و انحالل رسمي              
اداره سالن ها و تاسيسات       -سنديكاهاي طاغوتي 

 ”.كارگري به دست خود كارگران
قطعنامه متينگ كميته برگزار كننده جشن اول         

 ماه مه و حزب توده
ما به حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني رهبر         ...

انقالب اسالمي ايران درود مي فرستيم و پيمان مي         
بنديم كه زير رهبري قاطعانه ضد امپرياليستي            
ايشان براي ايجاد ايراني مستقل ازاد و آباد پيكار           

 .كنيم
زنده باد   . زنده باد جمهوري اسالمي ايران           
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درود به  . همبستگي كارگران و زحمتكشان ايران       

رهبر .حضرت آيت اهللا العظمي امام خميني              
درورد به حضرت آيت اهللا      . انقالب اساليم ايران    

العظمي طالقاني مجاهد بزرگ انقالب اسالمي          
زنده باد همبستگي كارگران و زحمتكشان        . ايران

زنده باد همبستگي كارگران و زحمتشكان       . جهان  
ما از   . ايران با كارگران و زحمتكشان جهان             

. تصميمات دادگاه هاي انقالب پشتيباني مي كنيم        
ما خواهان تعقيب محاكمه و مجازات عوامل رژيم        
سرنگون شده و عمال ساواك ، تصفيه ارتش و            
پليس و ژاندارمري و دستگاه دولتي از عوامل             
رژيم سرنگون شده ، تامين حقوق و ازادي هاي           
دموكراتيك براي همه خلق هاي ايران ، لغو كليه           

ما .قراردادها ي اسارت آور امپرياليستي هستيم         
آماده ايم در نوسازي جامعه فعاالنه شركت كنيم ما         
از همه جنبش هاي انقالبي و ازادي بخش ملي در          

ما از جنبش     . سراسر جهان پشتيباني مي كنيم        
ما .آزادي بخش خلق فلسطين پشتيباني مي كنيم         

خواهان شركت موثر نمايندگان كارگران در تدوين       
قانون اساسي كشور و قانون كار ،  ملي شدن               

به سرمايه  وابسته  كارخانجات وموسسات وتوليدي    
هاي خارجي و عمال داخلي آنها، ملي شدن              
سرمايه بانك هاي وابسته به امپرياليست ها وعمال        
ايراني آنها ، اخراج كليه مستشاران و كارشناسان          
وابسته به كشورهاي امپرياليستي به ويژه امريكا          

ما از استقالل و تماميت ارضي جمهوري         . هستيم
ما خواهان تغيير قانون    . اسالمي ايران دفاع مي كنيم    

كار به سود كارگران ، مسكن مناسب براي                
كارگران و زحمتكشان ،تامين كار براي كارگران          
بيكار ، منع بهره كشي از كار كودكان ، دستمزد             
مساوي در برابر كار مساوي براي زنان كارگر ،            
تامين حق  اعتصاب براي كارگران ، شركت              
كارگران در اداره امور موسسات صنعتي و               
كشاورزي ، رفع تبعيض حقوقي بين كارگران            
موسسات دولتي و خصوصي ، حمايت كامل            
دولت از صنايع داخلي ، منع ورود كاالهايي              
هستيم كه توليد مشابه آنها در داخل كشور امكان          
پذير است و جلوگيري ازتعطيل موسسات توليدي       

 .  تحت هر عنوان هستيم

 :قطعنامه ي حزب جمهوري اسالمي

تشكيل شوراي مديريت در كارخانه ها با شركت         
موثر نمايندگان به منظور برنامه ريزي صحيح            
توليد و توزيع وقيمت گذاري عادالنه كاال و              

 -جلوگيري از تضييع حقوق كارگران وجامعه           
مبارزه با هر گونه توطئه عليه انقالب پيروزمند            

جلوگيري از انهدام موسسات توليد      -اسالمي ايران 
مفيد كنوني وتالش براي بهره برداري از آنها با            

تبديل  -حداكثر ظرفيت در حداقل ل زمان ممكن        
موسسات صنعتي و مونتاژ به موسسات صنعتي          

 -فني و اقتصادي     صحيح  مستقل با برنامه ريزي      
محو آثار هر گونه استثمار درجهت بهره مند كردن         

برنامه ريزي جهت    -كامل كارگر از بازده كارش       
اشتغال كامل در سطح شهر و روستا و جلوگيري           

دستمزد  -از بيكاري وكم كاري آشكار و پنهان           
 -يكسان براي كار برابر براي خواهران كارگر            
  -برابري مرخصي ساليانه كارگران با كارمندان           

ايجاد رفاه كارگران و خانواده آنان از طريق تامين          
استفاده هر   -مسكن و بهداشت و آموزش كافي         

چه بيشتر از صدا وسيماي ايران وديگر وسايل            
آموزشي براي باال بردن سطح آگاهي كارگران در          

 جهت فرهنگ اصيل انقالبي
روز كارگر در   “در پايان هم خواسته شده بود كه         

ايران روزي انتخاب شود كه يادآور تالش و              
مجاهدت خواهران و برادران كارگر ما در به ثمر           
رساندن انقالب عظيم اسالمي ملت ما باشد و نيز          
. خاطره شهادت كارگران ما را در اذهان زنده كند         

تعيين اين روز با كمك و پيشنهاد خواهران و              
 .برادران كارگر ما خواهد بود

جنبش (قطعنامه تجمع دانشكده كشاورزي كرج      
 ):ملي مجاهدين

تامين زندگي   -داشتن كار به عنوان حق دائمي          
ملي   –كليه كارگران بيكار از محل درآمدنفت           

شدن كليه سرمايه ها وكارخانجات سرمايه داران         
وابسته به خارج  و سپردن اداره آنها را به شوراي            

لغو   -كاركنان متشكل از نمايندگان و كارمندان         
كليه مقررات ضد كارگري و تدوين قانون جديد          

لغو كليه كسور دولتي     -كار با نظر خود كارگران        

از قبيل ماليات و بيمه وامثالهم از دستمزد كارگر           
وتامين هزينه هاي ضروري نظير بيمه و                 
بازنشستگي توسط خود دولت از محل درامد نفت        

تامين مسكن براي تمام كارگران و تهيه                 -
امكانات رفاهي براي خانواده ي آنها وفرزندانشان        

پرداخت مزد مساوي زنان كارگر در برابر كار            -
اي كه  ويژه  صرف نظر از امتيازات     (مساوي بامردان 

خواهران كارگر بايستي درحين كار از آن                
 ) برخوردار باشند

  ماه      قطعنامه كارگران ايران به مناسبت اول           
 1388 مه
تامين امنيت شغلي براي همه كارگران و لغو           -1

قراردادهاي موقت و سفيد امضاء و برچيده شدن          
 .فرم هاي جديد قراردادكار                         

ما حداقل ل دستمزد تصويب شده ازسوي            -2
شوراي عالي كار را تحميل مرگ تدريجي               
برميليون ها خانواده كارگري مي دانيم ومصرانه          
خواهان افزايش فوري حداقل ل دستمزدها             
براساس اعالم نظرخود كارگران ازطريق نمايندگان      
 .واقعي و تشكل هاي مستقل كارگري هستيم             

برپايي تشكل هاي مستقل كارگري ، اعتصاب ،        -3
اعتراض ، تجمع و آزادي بيان حق مسلم ماست و          
اين خواسته ها بايد بدون قيد و شرط به عنوان             
حقوق خدشه ناپذير اجتماعي كارگران به رسميت       
 .شناخته شوند                                    

و بي  ” دستمزدهاي معوقه كارگران بايد فورا       -4
هيچ عذر و بهانه اي پرداخت شود و عدم                 
پرداخت آن بايستي به مثابه يك جرم قابل تعقيب          
قضائي تلقي گردد و خسارت ناشي از آن به               
 .كارگران پرداخت گردد                           

اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي           -5
بايد متوقف گردد و تمامي كساني كه بيكار شده           

به كار  آماده  اند و يا به سن اشتغال رسيده و              
هستند بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري           
 .متناسب با يك زندگي انساني برخوردار شوند           

ما خواهان برابري حقوق زنان و مردان در             -6
تمامي شئونات زندگي اجتماعي و اقتصادي و           
 .محو كليه قوانين تبعيض آميز عليه آنان هستيم            

ما خواهان برخورداري تمامي بازنشستگان از         -7
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يك زندگي مرفه و بدون دغدغه اقتصادي هستيم         
و هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري                

 .محكوم مي كنيم         ”  بازنشستگان را قويا     
ما ضمن اعالم حمايت قاطعانه از مطالبات            -8

معلمان به عنوان كارگران فكري ، پرستاران و ساير         
اقشار زحمتكش جامعه ، خود را متحد آنها مي            
دانيم و خواهان تحقق فوري مطالبات آنان و لغو           
 .حكم اعدام فرزاد كمانگر هستيم                     

از آنجا كه كارگران فصلي و ساختمان به طور           -9
كامل از هرگونه قوانين تامين اجتماعي محروم           
هستند ، ما از اعتراضات اين بخش از طبقه كارگر           
 .براي رسيدن به حقوق انساني آنها دفاع مي كنيم           

سيستم سرمايه داري عامل كار كودكان است        -10
و تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي         
و اجتماعي والدين ، نوع جنسيت و وابستگي هاي         

ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي ،              ملي و ن   

 .رفاهي و بهداشتي يكساني برخوردار شوند           
كليه كارگران زنداني از      آزادي  ما خواهان    -11

جمله منصور اسالو و ابراهيم مددي و لغو كليه             
احكام صادره و توقف پيگرد هاي قضايي و امنيتي         
 .عليه فعالين كارگري هستيم                         

ما بدينوسيله پشتيباني خود را از تمامي              -12
جنبش هاي آزادي خواهانه و برابري طلب              
همچون جنبش دانشجويي و جنبش زنان اعالم          
مي داريم و دستگيري ، محاكمه و به زندان                

محكوم مي  ” افكندن فعالين اين جنبش ها را قويا       
 .كنيم                                            

ما بخشي از طبقه كارگر جهاني هستيم و             -13
اخراج و تحميل بي حقوقي مضاعف بر كارگران          
مهاجر افغاني و ساير مليت ها را به هر بهانه اي             
 .محكوم مي كنيم                                   

ما ضمن قدرداني از تمامي حمايت هاي بين         -14

المللي از مبارزات كارگران در ايران و حمايت            
قاطعانه از اعتراضات و خواسته هاي كارگران در          
سراسر جهان خود را متحد آنان مي دانيم و بيش            
از هر زمان ديگري بر همبستگي بين المللي طبقه          
كارگر براي رهايي از مشقات نظام سرمايه داري          
 .تاكيد مي كنيم                                     

اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و            -15
در تقويم رسمي كشور گنجانده شود و هر گونه           
ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم اين روز         
 .ملغي گردد                                      

 
اسناد  -1324ارديبهشت    12روزنامه ظفر     : منابع

 – 6جلد    –جنبش كارگري  و كمونيستي ايران         
كيهان، اطالعات    –اول ماه مه سه سند ، سه گفتار         

 1358و آيندگان سال 
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 كانون مستقل بيكاران انديمشك
 58اسفند 

در شهرستان ها نيز كارگران، ديپلمه ها و فارغ         
التحصيالن بيكار تجمعاتي را براي رسيدن به        

تا اواسط  . دادندخواست هايشان انجام مي        
خرداد ماه كارگران بيكار تبريز، مهاباد، ساري،       
آمل، شيراز، اصفهان، ايالم، گنبد كاووس،          
رشت، آبادان، اصفهان و شهرهاي ديگر نيز          
تحصن و تجمعات و تظاهرات بسياري برپا         

بارها اين تظاهرات ها به درگيري           . كردند
به طوري كه در تظاهرات            . شدكشيده   

تن   4كارگران بيكار اصفهان يك تن كشته و         
در پي آن گروهي از                .مجروح شدند  

كارفرمايان كارگاه ها آمادگي خود را براي           
بكار گرفتن تعدادي از كارگران بيكار اعالم          

همچنين شهرداري نيز تعدادي از          . كردند
كارگران بيكار را براي پاك سازي شهر بكار          
گرفت و اقداماتي براي ايجاد كار براي بقيه           

كارگري كه جان    . كارگران انجام شده است     
 .خود را از دست داد ناصر توفيقيان نام داشت

در تبريز اعضاي اتحاديه ديپلمه و فوق              
ديپلمه هاي تبريز در نخستين نشست خود با         
مقامات استان در سوم ارديبهشت قول             

به استانداري اين اتحاديه را     . همكاري گرفتند   
رسميت شناخت و خط مشي اتحاديه را كه          

بود مورد تاييد قرار     شده  در بيانيه اي منتشر      
در اين بيانيه آمده است كه ديپلمه و فوق          . داد

ديپلمه هاي بيكار با مراجعه به اتحاديه              
وتشكيل پرونده دهند تا اتحاديه ترتيب            

فعاليت تشكل هاي    اما  .استخدام آنها را بدهد   
بيكاران در شهرستان هاي درود و انديمشك         

 .نيز با خشونت بسيار سركوب شد
مردم بي    1358اسفند    26و25در روز هاي     

دفاع انديمشك به گلوله بسته و تعدادي از           
در . مردم اين شهر كشته وزخمي شدند            

در : چنين آمده   58اسفند    27روزنامه كيهان    
درگيري هاي انديمشك دو نفر به نام هاي           

نفر مجروح    60عبداهللا بساك وشاهين كشته و      
در اطالعات آمده كه تنها يك نفر به           . شدند

در  اطالعيه سپاه    . نام شاهين كشته شده است    
پاسداران در باره درگيري انديمشك هم تعداد       

در اين  . كشته شدگان يك نفر اعالم شده است      
عده اي از مردم دزفول و        “اطالعيه آمده كه     

مزدوري كه غيرمستقيم از عناصر ضد انقالب        
برون مرزي تقويت شده اند در ايستگاه راه           

خروج آهن متحصن شده و مانع ورود و             
مسافرين و كاركنان راه آهن انديمشك شدند        
كه درگيري روي داده در اثر آن سپاه وارد             

ولي بر اثر حمله اين مزدوران به          . عمل شد 
سپاه انديمشك سپاه ناچار به تيراندازي شده         

نفر از آنها     20كه يك تن از مهاجمين كشته و        
محمد غرضي ،     ” .و مردم مجروح شدند      

استاندار وقت خوزستان در مصاحبه اي اعالم       
خوشبختانه درگيري هاي     “ كرده بود كه       

انديمشك كشته نداشته   
 .“است 

در اطالعات ماجرا       
چنين توضيح داده شده    

 :است
در پي راهپيمايي و       “

تحصن ديپلمه هاي      
بيكار و بيكاران          
انديمشك درگيري      
شديدي بين گروه هاي    
مخالف و موافق روي     

راهپيمايان در طول   . داد
شيشه هاي  خود  مسير    

چندين مغازه را          
در پي   ...شكستند و     

اين ماجرا مردم          

انديمشك در ميدان اين شهر تجمع كردند و          
در رابطه با اين مساله     . به دادن شعار پرداختند   

پاسداران تعدادي از راهپيمايان را دستگير كرد       
 . ند

: رييس شهرباني در مورد اين خبر چنين گفت       
هزار نفر با نام افراد بيكار با اجتماع           4حدود  

در مقابل ناحيه راه آهن انديمشك مانع خروج        
به دنبال اين     . مقامات ناحيه استان شدند       

مسئله، قرار شد كه نمايندگان اين عده با             
مقامات استان جلسه اي داشته باشند كه             

حمله اجتماع كنندگان به      علت  متاسفانه به    
بازار روز انديمشك و غارت  اجناس منجر به         
دخالت پليس و سپاه شد و ده تن دستگير             

در پي دستگيري اين عده بقيه در             . شدند
اطراف محل سپاه جمع شدند و خواستار            

مذاكراتي براي آزادي    . آزادي آنان گرديدند   
اين افراد صورت  گرفت كه با دخالت عده            
اي ديگر درگيري شديدي درگرفت و دو            
گروه با پرتاب سنگ به سوي  يكديگر باعث          
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 ” .نفر شدند 60زخمي شدن حدود 
. اما شاهدان عيني چيز ديگري مي گويند           

تن در اين درگيري ها كشته          13دست كم    
تمام كشته ها از مردم بودند و خبري از       . شدند

درميان كشته   . مزدوران برون مرزي نبود        
ساله اي به چشم مي       13شدگان پسر نوجوان    

خورد كه شير گاو خانگي شان را با دوچرخه          
گلوله به بيضه اش       . براي مشتري مي برد     

شاهين دژشكن از ارامنه      . اصابت كرده بود   
شهر انديمشك بود كه با مادر پيرش زندگي          
مي كرد و به گفته ي دوستان و همسايگان            

ديگري . داشتني بود دوست  پسري محجوب و    
جواني بود به اسم قربان كه يك هفته از               
ازدواج ش مي گذشت و متاسفانه اسامي افراد        

يكي از اهالي      . ديگر در دسترس نيست       
 :  انديمشك در مورد اين وقايع چنين مي گويد

خيلي نگذشته بود    1357از انقالب بهمن      “ 
زحمتكش انديمشك هنوزعزادار       ومردم    

به دست حكومت         1357شهيدان  بهمن      
نظامي بيدادگر پهلوي بودند كه بارديگر            
جوانان ومردم اين شهر شاهد كشتار حكومت       

 .غاصب انقالب شدند
عده ي زيادي از مردمي كه بي عدالتي ها و            
نابرابري حكومت ستم شاهي پهلوي را تجربه       
كرده بودند، فكر مي كردند در دولت جديد          
خواهند توانست داد خود را بعد از آن همه            

اما بارديگرشاهد   . جان فشاني ها  بستانند        
بيكاري امان  . نابرابري ها وبي عدالتي ها بودند     

جوانان بيكار انديمشك نيز    . آنان را بريده بود   
، به دنبال   ايران  مانند سايربيكاران ساير نقاط       

 كانونگروهي از اين جوانان            . كاربودند
را به وجود آوردند      مستقل بيكاران انديمشك  

آنان با  . كه مستقل ازهر جريان سياسي بود        
جمع آوري آمار واطالعات بيكاران وكارگران      
اخراجي ناشي از انقالب، به تهيه طرح هاي          

اشتغال زاي اقتصادي، از جمله تعاوني هاي         
اين جوانان كه در سنگر     . مردمي اقدام نمودند  

انقالب جنگيده بودند و روياي دنياي بدون          
تبعيض را در سر مي پروراندند، دست از             

خود و  تالش برنداشته و آستين ها را باال زده         
اما روز به روز با      . مشغول به كار شده بودند     

ديدن تبعيض هاي قوميتي و فرهنگي روياي         
 . خود را سرابي بيش نيافتند

كانون جوان ِبيكارعضو        4000تا3000بين   
براي هر يك از آنان     . بودند  بيكاران انديمشك 

كارت عضويت صادر و كانون با حق عضويت 
كانون توانسته  . هاي ناچيز اعضا اداره مي شد      

بود يك اتاق ازسازمان آموزش وپرورش را          
نمايندگان كانون براي پي      . بگيرددر اختيار    

هاي بيكاران عضو و          خواسته    گيري    
درخواست شغل اقدام به نامه نگاري به             
مسئولين وقت انديمشك مي كردند كه همگي       

اما بعد از چند ماه هنگامي كه        . دزفولي بودند 
هيچ گونه جوابي نگرفتند، با دادن بيانيه از            
مردم درخواست كردند براي رسيدن به اهداف     

 . به حق خود از آنان حمايت كنند
روز به روز مردم حمايت بيشتري از خواسته         

اما مسئولين به هيچ    . هاي اين كانون مي كردند    
شكلي پاسخگو نبودند وبه گونه اي رفتار مي         
كردند كه وجود اين مردم معترض وخواسته         

بيكاران كه از   . هايشان را ناديده مي انگاشتند     
اين رفتار مسئولين شاكي شده بودند، اعالم          
كردند، در صورتي كه به خواسته هايشان            

ادارات رسيدگي نشود، به نشانه اعتراض           
اما باز هم     .دولتي را اشغال خواهند كرد          

. مسئوالن هيچ عكس العملي نشان ندادند          
معترضان در فرمانداري انديمشك تحصن         

درپي آن فرماندار وقت اعالم كرد با          . كردند
مسئوالن در پايتخت مذاكره ونتيجه را اعالم         

 .خواهد كرد وچند روز مهلت خواست

بعد از چند روز اعالم كرد كه مذاكره نتيجه            
اي نداشته ودولت انقالبي بيكاران وخواسته        

مردم كه   . هايشان را غيرقانوني مي داند         
صبروتحمل شان تمام شده بود، اعالم كردند        

به تهران را كه از          خوزستان   راه اصلي     
انديمشك مي گذشت، خواهند بست تا            
ديگرهيچ مسئولي از دزفول به انديمشك           

 )1.(نيايد
اين گونه شد كه مردم جاده را بسته و از ورود           
. وخروج دزفولي ها به شهر جلوگيري كردند       

مسوالن دولتي انديمشك كه خود را در مقابل        
قدرت وخواسته هاي مردم ناتوان مي ديد، در        
خفا اقدام به جمع آوري نيرو كردند اما به             

اعالم كردند كه درشهرداري حاضر به         كانون
. مذاكره با نمايندگان بيكاران و مردم هستند         

شب قبل از مذاكره      . توطئه اي در كار بود      
تعدادي سالح گرم وسرد در بيرون شهرداري،       

در . زيرتپه اي از ماسه وشن مخفي شده بود         
ساعت تعيين شده نمايندگان درشهرداري         

مورد حاضر شدند، اما توسط سپاه دستگير و         
 .ضرب وشتم قرارگرفتند

بعد از ظهر بيكاران به سوي بازار راهپيمايي          
پاسداران كه از قبل براي جنگ          . مي كنند 

وخونريزي تدارك ديده بودند به بازاريان مي        
گويند آنها مي خواهند مغازه هاي شما را             
غارت كنند و در همين رابطه يك درگيري و          
دعواي ساختگي  ايجاد كرده و بر سر بيكاران         

نفر را به شدت مضروب و            21ريخته و    
براي اعتراض به اين عمل      . دستگير مي كنند  

جلوي   5وحشيانه انبوه مردم شهر از ساعت         
شعبان قالوند  . مقر پاسداران تحصن مي كنند     

و فرد ديگري به عده اي از مردم ناآگاه مي             
كمونيست ها دارند برادران پاسدار را       ”:گويند

 500و حدود   ” .مي كشند به  دادشان برسيد       
كمونيست “: نفر را جمع مي كنند كه با شعار         
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از داخل مقر    ” نابود است اسالم پيروز است      
درگيري باال  . سپاه به مردم سنگ مي اندازند       

نفر از پاسداران دزفول به كمك    700ميگيرد و 
. شاهين در اينجا كشته مي شود         .  مي آيند 

ساعت ده و ربع شب نيروهاي مسلح به              
بيمارستان شهر يورش مي برند وعده اي از           
زخمي ها را دستگير و به زندان يونسكوي           

شب تا صبح به      12از ساعت   . دزفول مي برند  
خانه هاي مردم مي ريزند و از روي ليستي كه          
در دست داشتند كساني را قبال شناسايي كرده        

همانجا جلوي روي مادر و      و  بودند دستگير   
از جمله   . خواهر به شدت شكنجه ميكنند        

ناصر مرادي ِكتابفروش و خانمش كه باردار         
 . بود را دستگير و شكنجه كردند

اسفند مردم مجددا جلوي سپاه            26روز   
اجتماع مي كنند و خواستار آزادي دستگير           

پاسداران از نو مردم را به       . شدگان مي شوند  
و چند نفر را زخمي مي         . گلوله مي بندند   

نفر را دستگير مي       350تا اين ساعت     . كنند
ساله به نام حجت      16يك دانش آموز    .. كنند

خوش كفا از ناحيه گردن هدف قرار گرفته و          
مردم جلوي شهرباني     5ساعت  . مي شود كشته  

جمع مي شوند وخواست هاي خود را به            
اخراج پاسداران غير   ” شرح زير بيان مي كنند     

مجازات  –آزادي كليه زندانيان          –بومي   
محكوم كردن اخبار جعلي        -عاملين كشتار  
 .محاكمه فرماندار دزفول -راديو تلويزيون

مردم تا صبح و تمام روز بعد را در خيابان             
شهرباني با بلند گو    . جلوي شهرباني مي مانند   

از مردم مي خواهد كه نمايندگان خود را براي         
مردم قبول نمي    . مذاكره به پادگان بفرستند     

و بعد از ظهر در ميدان امام خميني             . كنند
در اينجا دو نفر از پاسداران       . اجتماع مي كنند  

به نام هاي مهرداد پيشدادي وسهرابي كه از           
سپاه فرار كرده بودند به مردم مي پيوندند و            

پيشدادي از   . براي آنان سخنراني مي كنند        
دهنده اي را براي     تكان  پشت تريبون حقايق    

در پاسگاه  : او مي گويد   . مردم فاش مي كند    
كرخه به ما آماده باش دادند و گفتند عده اي           
اوباش به سپاه حمله كره اند و شما بايد به             

اما وقتي به انديمشك آمديم      . كمك آنها بيايد  
من به برادرم تلفن زدم و اوبه من گفت كه             
پاسداراها به خانه مان ريختند و خواهرت را          
وحشيانه كتك زدند و برادرت را هم به گلوله         

من وقتي اين جنايات را به         . بستند و رفتند   
چشم خود ديدم تفنگم را زمين گذاشتم و به          

: پيشدادي به مردم مي گويد       . مردم پيوستم 
 . نگذاريد آنها بين شما تفرقه بياندازند

درگيري بين مردم با دست خالي ونيروهاي          
اين درگيري  .  دولتي تاساعت ها ادامه داشت     

بعد از  .  مردم را به ياد روز انقالب مي انداخت       
اعالم حكومت نظامي واشغال شهر با تانك          
توسط سپاه شهرستان هاي دزفول وخرم آباد        
وكشته شدن بيش از سيزده نفر كه از پايين            
ترين اقشارمردم بودند، شهر به كنترل نيروهاي       

 . دولتي درآمد
 كانون بيكاران از آن پس تنها داشتن كارت         

مدرك جرم به حساب مي آمد و بر اين مبنا            
جوانان بسياري شناسايي وتعداد زيادي نيز         

با دستگيرشدگان  بعضي از    . دستگير شدند    
آنكه هيچ دخالتي در اعتراضات نداشتند و           
حتي بعضي آز آنها در آن زمان در شهر               

در سوم مرداد   . نبودند، به اعدام محكوم شدند    
بعضي از آنها در حالي تيربارن شدند           1359

اين خبر  . كه در زندان روزه سياسي داشتند        
پارس از اهواز و     خبرگزاري  توسط خبرنگار   

به نقل از سپاه پاسداران انقالب اسالمي             
اين گزارش در روزنامه       .دزفول گزارش شد  
به چاپ    1359مرداد    6جمهوري اسالمي    

 .رسيد
اطالعي در مورد جزئيات دستگيري و              

بر   .بازداشت اين متهمان در دست نيست         
تحريك و  “  اساس گزارش، اين متهمان به        

تشويق به تحصن و تصرف ادارات دولتي و          
شركت موثر و فعال در درگيريهاي خونين           

حسين شاكري    .متهم بودند  “  انديمشك   
ويكي   ،محمدرضا رستمي ،هوشنگ حيدري   

ديگر ازاعدام شدگان كه متاسفانه نام او را به          
خاطر ندارم اولين قربانيان  سياسي علني            
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دادگاه هاي فرمايشي دزفول بودند كه صرفا به        
شهادت دروغ دختر زيپ داربه دار آويخته          

 . يادشان گرامي باد. شدند
 زيرنويس

شهر انديمشك درجنوب غربي ايران در        )1( 
شهري .  استان خوزستان قراردارد       

فقيروكارگري با فرهنگي مركب ازاقوام لر          
وكارگران شهرهاي   .  وبختياري مي باشد     

ديگربه اميد يافتن شغل به اين شهر مهاجرت         
انديمشك شهري با چهره اي فرهنگ        .كردند

قوميتي كه بيشتر مردمش كارگران شركت گاز       
،برق،نفت ،كشت وصنعت كارون وسد دز و         

در واقع شهري به معناي      .راه آهن مي باشند    
مشخص شهري كارگري است كه از توان           

. اقتصادي پاييني برخوردار مي باشد             .
انديمشك قبل وبعد از انقالب از توابع دزفول        
بوده است كه اين يكي از داليل بسيار مهم            

رژيم . اختالف انديمشكي ها وزفولي مي باشد     

شاه به خوبي از اين موضوع           ديكتاتوري   
بعد از انقالب نيز اين        . بهربرداري مي كرد   

مساله مشكل بسيار بزرگي بين مردم اين             
ونماينده كنوني شهر    . شهرها ايجاد كرده بود    

انديمشك عليرغم اين كه خود رييس سازمان        
اطالعات وامنيت شهرستان دزفول بوده ودر        
سركوب اعتراضات مردم انديمشك واعدام        
جوانان انديمشكي بيشترين نقش را داشته          
است از اين اختالف سوءاستفاده كرده             
وهميشه به بهانه اين كه من جلوي دزفولي ها         
مي ايستم وحق شما را مي گيرم وتابلوي             
انديمشك را اينجا وآنجا مي گذارم در شهر          

و سر  .براي خود وجه و راي جمع مي كند          
مردم را براي دزدي ها وامپراطوري خود در          
انديمشك وعدم پرداختن مردم به اين              

 .موضوعات گرم مي كند
با اين خصوصيات در شهر انديمشك ما             
هميشه شاهد تحقيروسركوب مردم انديمشك     

ارامنه اين شهر   . به خاطر لر بودنشان بوديم        
داراي كليسا بودند وهم اينك نيز ساختمان          

موارد نام برده شده در      .اين كليسا پابرجاست  
بهانه اي شد تا شهر مذهبي دزفول به         ... باال و 

عنوان حامي ونگهبان انقالب، قيموميت           
مردم اين شهر    (شهرهاي انديمشك وشوش     

تركيبي از لرها وعرب ها وبيشترمردم كارگران       
را عهده دار     )هفت تپه وشوش مي باشند        

مردم انديمشك كه تبعيض هاي قبل از        .شود  
انقالب را به واسطه ياغي بودن خان هاي لر و          
پاچه خواري هاي خان هاي دزفول  به محمد         
رضا شاه پهلوي را با گوشت وپوست               

حس كرده بودند ،فكر مي كردند        واستخوان  
بعد از انقالب انديمشك از شهر به شهرستان         
تبديل شده وموقعيت هاي شغلي از دزفولي به        

 .آن ها منتقل خواهد شد
 

 قبل سال 55 كارگران تجمع
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 داند، نام مرا تمام جهان مي

 نامي به سادگي خاك

 .نامي به روشني آفتاب و آب
                 ● 

 !من هستم
 ”كيپ تاون“در 

 ”ممفيس“و ” هارلم“و 

 رنگم سياه سياهست،

 سرخم،” ميسوري“و ” كنتاكي“در 

 زردم” تايپه“در 

 سپيد،” اتاوا“و در 

 كند؛ فرقي نمي

 ها، بايد ميان اسكله

 بايد ميان بندر و بارانداز

 براي خاطر يك جرعه زندگي

 هاي مجروح با گرده

 بچرخم،

 هاي دنيا را بايد تمام خيابان

 بروبم،

 بايد

 هاي اربابانم را مهميز چكمه

 بربندم،

 بينيد، اينچنين كه مي -خود -اما

 عريانم

 بينيد؟ ها را مي پاها و دست

 ؟...شان را  زخم جراحت

            ●   
 داند،  نام مرا تمام جهان مي

 بافم فاستوني مي” بيرمنگام“در 

ها را بارور  دشت” اتازوني“در 
 كنم مي

 ... ها را تاكستان” بردو“و در 
 فوالدريزم” كروپ“در 

 معدنكار” مونسو“و در 

 -باشد -اگر -اما

 سهم من از جهان

 آنقدر كوچك است

 ارزد، كه به گفتنش نمي

 بينيد؟ زندگاني را مي

 -زندگان را-
 ؟...زجر و حقارتشان را 

           ● 
 داند، نام مرا تمام جهان مي

 ”وال استريت“من در مكارة 

 شوم خريد و فروش مي

به ريشم ” گوادالوپ“و در 
 !خندند مي

 گشاد اين روبهان معده

 -پوشان اين فراك-
 خواهند، مي

 براي من، اينان

 !تمهيدهاي تازه ببافند
 اما، ديگر من

 گردن به يوغ و كند نخواهم سپرد،

 ها فوالد چهره

 بينيد؟ ها را مي و مشت

 ؟...شان را  شكوه و هيبت

             ● 
 داند، نام مرا تمامي جهان مي

 هاي دنيا من در محله

 زنم، آزادي را فرياد مي

 ”مانهاتان“در 

 ”مارسي“

 ”سانتياگو“

 ”...خارطوم“

 آنجا كه غول تشنة سرمايه

 كشد، نفير مي

آنجا كه كار بي مزد است و 
 گان همه فرمانروا، سفله

 :زنم فرياد مي
 آزادي... آي

 شود، نان از تو زاده مي

 ... انديشيدن نيز
 هاي دنيا من از تمامي ويرانه

 ”آباد”حصير -

 ”آباد”حلبي

 ”آباد”كاغذ

. . . . . . . . . 
 هاي جهان از اين خرابه 

 زنم، فرياد مي

 بينيد؟ ها را مي دهان

 ؟...طنين قرمزشان را 

          ● 
 داند، نام مرا تمام جهان مي

 كنند، تيربارانم مي” سووتو“در 

 شوم، لينچ مي” آالباما“در 

 چشمانم را،” آويو تل“در 

 سوزانند با آهن گداخته مي

 ”جاكارتا“و در 

 ها رودخانه

 با خون عاشقم سرشارند

 و در مصب هر جزيرة گمنام

 خوانند، سرود فاجعه مي

 ... آه
 بينيد؟ هاي عطشان را مي اين سينه

 ؟...زخم مضاعف شان را 

          ● 
 داند، نام مرا تمام جهان مي

 هاي گرفتار من از تمام خطه

 من از هر مدار رنج

 من از مسير استوايي پيكار

 آيم مي

 هاي خشم و از سراسر خونپهنه

 و خوني طغيان -تا شارع بزرگ

 رانم، مي

 بينيد؟ ها را مي پرچم

 ؟...شان را  امواج پر تالطم

          ● 
 !اينك، اين من

 برادران و خواهران ستمبر! اين ما

 اين ارتش مهيب و سرخ و ستيهنده

 شان با پتك و داس آخته

 با نرمش مداوم تندر شكافشان

 آباد از هر كچاي اين ستم

 !براي فتح نيم ديگري از دنيا
 آيند مي

 اينك،

 بينيد؟ نهيب تيرة درياها را مي

 ؟...شان را  طوفان سركش

          ● 
 پاخاسته آي بردگان به

 آهاي برنجكاران خسته

 تفنگداران صحرا

 جنگجويان عرب

 و شما

رفقاي محروم كشورهاي ستم و 
 سرمايه

 اينك ببينيدم

 اينجا در ايران

 كنند كه چگونه قلبم را شقه مي

 را جداگانه  تا هر تكة آن

 اعدام كنند

 آري ببينيدم كه چگونه

 در كوششي دردناك

 كنم قلبم را گردآوري مي

 تا با پرچم خونين در دست

 اي متحد و در جبهه 

 سپاه كار را بر صف سرمايه 

 .پيروز گردانم
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  1358 مندرج در آيندگان ”حل مشكل بيكاري“ كاريكاتور

بيكاري بزرگترين مشكل دولت 
 است

 باالخره كار پيدا كردين؟ 

شوهرم تو يك شركت ... آره    -
تحصن اختيار كرده، پسر بزرگمون 

هر روز راهپيمايي مي كنه، كوچيكه 
دامادمون ... اعالميه پخش مي كنه

رو ديوار شعار مي نويسه، خودم 
 .هم اعتصاب غذا مي كنم

 1طرح 
 

 ب. ف 
 هراسم كه رسيد

  –از شاخه 
 فرو مي ريزد

 و تو خواه يا ناخواه
 مالك ِآن خواهي شد

 
 
 

 2طرح 
 

 ب. ف 
 سفره ام بي رنگ است

 از هراس ِ داس
 –فريادم را 

 نقاشي نمي كنم


