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 نامه اي از نجيبه صالح زاده، همسر محمود صالحي

 !طبقه ي كارگر ايران، كشتار كارگران خاتون آباد را محكوم مي كند



بايد از تمام   .   كارگران شكاف و تفرقه ايجاد كند     
كارگران زنداني فارغ از هرگونه اختالف نظري،       
دفاع كرد تا توطئه ي تفرقه اندازانه ي طبقه ي           

 .سرمايه دار حاكم را خنثي نمود
در اين شرايط ديگر كارگران نيز بايد به كمـك          

نـبـايـد    .   هم طبقه اي هاي دربند شان بشتابـنـد        
كارگراني كـه   .   كارگران زنداني را فراموش كنيم    

همان طور كه سامرند صالحي، فرزند محـمـود         
صالحي، در نامه اش نوشته اسـت، حـتـي از             
مواهب همراهي با زن و فرزندشان نيز گذشتـه         

در اين سالها تفريح وايـام شـادي مـن             ” :   اند
وبرادرم يا مالقاتهاي چند دقيقه اي بوده و يـا           
زماني بوده است كه از سالمتي محمود صالحي        

هميشه با دلداري هاي  .   مطلع شده ايم  )   پدرمان( 
مادرمان، اين زن مبارز، بـه آيـنـده امـيـدوار                    

شده ايم و دوري از پدر برايمان قابل تحمل تر          
مادري كه مدت زيادي از زنـدگـي     .  شده است 

مشتركش را صرف تالش براي آزادي و كسـب     
خبر از وضعيت شريك زندگـي اش و پـدر             

 !فرزندانش در زندان كرده است
ما، فرزندان محمود صالحي درك كرده ايم كـه         

هـمـراه بـا         !   چرا پدرمان زنداني شـده اسـت        
مليون ها نفر از كارگران جهان كه همبسـتـگـي           
خود را با ايشان اعالم كرده اند بـه وجـودش             

 !افتخار، و برايش آرزوي موفقيت مي كنيم
ما خوب ميدانم پدرمان تنها متعلق به اعضـاي          
خانواده اش نيست بلكه متعلق بـه هـمـگـي             
كساني است كه براي حق انكار ناپزير كارگران        

 !مبارزه مي كنند
با اين وجود ما نگران شرايط دردناكي هستـيـم          

مـحـمـود    .   كه پدرمان در آن به سر مـي بـرد           
صالحي تا به حال نزديك به هفت سال زندانـي      
شده است و اين، سالمتي ايشان را به شدت به          

 . خطر انداخته است

 

محمود صالحي كه تنها مـي خـواسـت روز             
جهاني كارگر را گرامي بدارد، روزي كـه در            

اسر جهان هر ساله گرامي داشته مي شـود،         تسر
 .به زندان مي افتد

در اين جا اين سوال مطرح است كه در مقابـل           
اين هجمه ي بزرگ مي بايست چه كار كرد؟ با          
چه قدرتي مي توان جلوي آن را گرفـت؟ بـه            

اگر مقاومتي  .   نظر مي رسد كه بايد مقاومت كرد      
صورت نگيرد طرف مقابل هر روز گام به گـام          
ابتدائي ترين و بديهي ترين حـقـوق انسـانـي            
. كارگران را زير پايش لگدمال خـواهـد كـرد           

كارگران و انسان هاي جامعه ي ما در مـقـابـل            
اين هجوم تنها با قدرت متحدانه و آگاهانه شان         

 . است كه مي توانند مقاومت كنند
اگر به ليست كارگران بازداشتي و زنداني نظري        
بياندازيم، متوجه مي شويم كه اكثر آنان كسانـي    
بوده اند كه سعي در متشكل كـردن كـارگـران            

كساني كه در راستاي رسـيـدن بـه           .   داشته اند 
تشكل ” حقوق انساني كارگران، قصد داشته اند       

محمود صالحي در سقز ايـن      .   بسازند“   كارگري
منصور اسالو در شركت واحـد    .  كار را مي كرد 

كـارگـان   .   تهران ، رضا دهقان در ميان نقـاشـان        
هفت تپه اي و كارگران سنندجي نيز به همـيـن        

 !شكل
با ذكر اين نكته مي توان دريافت كه در شرايـط      
كنوني تشكل يابي كارگران گامي اساسي در راه        

بايد توجه داشـت    .   رسيدن به حقوق شان است    
تشـكـل   (   يكي از ستون هاي اين امر ضروري      

دفاع از افرادي است كه در راه اين هدف         )   يابي
بزرگ، متحمل هزينه هاي گزافـي هـمـچـون           

پس بايد از كارگران    .   بازداشت و زندان شده اند    
زنداني قاطعانه دفاع كرد و سعي در آزاد كـردن          
آنان داشت تا يكي از ده ها مشكلي كه در راه            
تشكل يابي كارگران بر سر راه شان وجود دارد         

بايد توجه داشت كه سرمايه داري       .   را حل كرد  
 با ترفند هاي گوناگون سعي دارد بين صفوف 

در چند سال اخير همراه با اوج گيري اعتراضات         
و مبارزات هر روزه ي كارگران در سرتاسر             
جامعه مان سركوب ها از طرف دولت و حاكمان         

هروز شاهد   .  سرمايه دار اوج گرفته است         
بازداشت، احكام زندان، ضرب و شتم، اخراج          

شاهد دستگيري   .  كارگران مبارز هستيم    ...  و
نزديك به هزار تن از كارگران شركت واحد            
اتوبوس راني آن هم در يك شب به بهانه ي              

شاهد .  اعتصاب مسالمت آميزشان هستيم        
 ها تن از معلمان در شهر هاي           صددستگيري  

شاهد دستگيري   .  بزرگ و كوچك هستيم       
كارگران معترض در كردستان، هفت تپه و ديگر         

 .شهر ها هستيم
منصور اسالو ، عضو هيئت مديره ي سنديكاي         

 سال زندان محكوم    5كارگران شركت واحد به     
 . شده است و اكنون در زندان اوين بسر مي برد

چند نفر از فعالين كارگري و نمايندگان              
كارگران نيشكر هفت تپه از جمله جليل              

محمدي و رحيم بوسحاك توسط ماموران            
دستگير شده و در اداره اطالعات تحت               

 . بازجويي قرار گرفتند
 تن از فعالين كارگري سنندج به اتهام              11
در بيدادگاه حكومت    “اخالل در نظم عمومي   “

 .  ماه زندان و ضربات شالق محكوم شدند6به 
رضا دهقان فعال كارگري سنديكاي نقاشان          
ساختماني در تهران دستگير شده و تحت             

 .بازداشت و بازجويي قرار گرفت
صديق كريمي و شيث اماني دو تن از فعالين           
اتحاديه سراسري كارگران اخراجي و بيكار در        
شهر سنندج نيز دوباره به حبس محكوم              

 .گرديده اند
شاهد بازداشت و صدور احكام زندان براي           
فعاالن كارگري هستيم و  همچنان محمود            

 .صالحي در زندان است
محمود صالحي،فعال سرشناس جنبش كارگري     
از ارديبهشت امسال علي رغم ناراحتي شديد         
كليه و در شرايطي كه وضعيت جسماني وي           

 . وخيم است در زندان سنندج به سر مي برد
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به اين ترتيب حتي نقش كم رنـگ شـوراهـاي             
اسالمي كار كه اكثراً همسو با كارفرمـا مـوضـع            

در .   گيري مي كنند نيز به كلي از بين مـي رود            
 روز بـه      10ادامه، كارگر مي تواند ظرف مدت       

مراجع مذكور در فصل حل اختالف مـراجـعـه           
در صورتي كه حكم اخراج تأييد شـود و           .   كند

كارگر به حكم صادره اعتراض داشـتـه بـاشـد،             
نمي تواند نسبت به آن شكايت كند و حـكـم             

 .صادره قطعي تلقي مي شود
 فرصت طلبان و هوشياري كارگران

در شرايطي كه دولت پيش نويس قانون كـار را           
مطرح مي كند، جرياناتي كه زماني پـرچـمـدار           
سركوب طبقه ي كارگر بودند، به منظور رسيـدن         
به مقاصد جناحي خود فرياد دفـاع از حـقـوق             
كارگران را سر داده اند و به دنبال منحرف كردن          

خانه ي كارگر كه از    .   اعتراضات كارگري هستند  
زمان تاسيس خود تا كنون مهمترين نقش را در          
سركوب كارگران و به انحراف كشيدن مطالبـات        
آنان بازي كرده است، اين بار نيز هوشـمـنـدانـه            
وارد عمل شده تا مانع از جهت گيري اعتراضات       

كارگران به سمت به چالـش گـرفـتـن نـظـام                 
به همين منظور در سالـگـرد       .   سرمايه داري شود  

تصويب قانون كار دست به برگـزاري تـجـمـع              
مي زند و با پيش نويس قانون كار مـخـالـفـت                 

اما زماني توخالي بـودن اعـتـراضـات           .   مي كند 
خانه ي كارگر برمال مي شود كه آنان در بـرابـر             
پيش نويس قانون كار، پشت قانون كار فـعـلـي            

قانوني كه تـوده ي كـارگـر               .   سنگر مي گيرند  
ضد انساني بودن آن را با پوست و گوشت خـود    

قانوني كه هيچ حـقـي را         .   احساس كرده است  
براي متشكل شدن كارگر در نظر نمي گـيـرد و            
تنها گزينه ي شوراي اسالمي كار و يا انـجـمـن            

 .صنفي را در برابر او قرار مي دهد
خانه ي كارگر به عنوان يك حزب اصالح طلب         
و در راستاي اهداف سياسي اصـالح طـلـبـان             
فرصت را مناسب ديده است تا با بلـنـد كـردن             
 پرچم مخالفت با اصالح قانون كار و فريب دادن 

 خسرو مجتهدزاده  اصالح قانون كار و سركوب طبقه ي كارگر    
وقت سرمايه دار و نمايندگانش را در ادارات كار         
تلف نكند و در واقع اين قدرت را به سرمايه دار         
بدهد تا هر زمان كه اراده كند، بدون كـمـتـريـن             

به همين منظور در    .   زحمتي كارگر را اخراج كند    
كـه  ( 21به ماده ي ) ز(پيش نويس قانون كار، بند  

) شرايط اتمام قرار داد كار را مشخص مي كـنـد          
كاهش توليد و يا تـغـيـيـرات         ” :     اضافه مي شود  

ساختاري كه در اثر الزامات قانون و مقررات يـا         
شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و يـا لـزوم        
تغييرات گسترده در فناوري منجر به تعـطـيـلـي           

البـتـه در ادامـه        “   . تمام و يا بخشي از كار شود      
:    اضافه شـده اسـت      21تبصره اي نيز به ماده ي       

بايد به تاييد هـيـأتـي        )   ز( موارد مذكور در بند     ” 
هـاي     مركب از استاندار يا معاون ايشان، سازمان      

كار و امور اجتماعي، صنايع و معادن، مديـركـل          
تأمين اجتماعي، نماينده ي تشكيالت كـارگـري        
واحد و در صورت فقدان، نماينده تشـكـيـالت          
كارگري حائز اكثريت در استان، كارفرمـا و يـا            

چنانچه به تشخيص هيـأت     .   نماينده ي آن برسد   
مذكور تمام يا بخشي از كار تعطيـل شـود، بـه           
همان نسبت مشمول خاتمه ي كار و مـقـررات           

 “.شود بيمه ي بيكاري مي
 مـنـجـر بـه        21در ماده ي    )   ز( از آن جا كه بند      

اخراج هاي گسترده مي شود، قانون گذار سعـي         
كرده است روند اخراج را با تشكيـل هـيـأتـي،             

اما آن چه مشخص است ايـن        .   موجه نشان دهد  
است كه تركيب بندي اين هيأت كامالً به نـفـع            
سرمايه دار است؛ ضمن اين كـه تشـكـيـالت             
كارگري نام برده در قانون، هـمـان شـوراهـاي            
اسالمي كاري هستند كه ماهيت ضد كارگري آن        

 .بر كارگران واضح است
 قانون كار نيز يكي از موارد مـهـمـي           27ماده ي   

است كه در اصالحيه، دستخوش تغـيـيـر شـده            
در قانون كار فعلي در صورت اعالم نظـر         .   است

مثبت از سوي شوراي اسالمي كار و يا انجـمـن           
صنفي است كه كارفرما مي تـوانـد كـارگـر را              
اخراج كند، اما در اصالحيـه ي قـانـون كـار،               
كارفرما تنها موظف است اخراج كارگـر را بـه            

 . تشكل موجود در كارخانه اعالم كند

چندي است كه بحث تغيير قانون كار بـه طـور            
جدي از سوي سرمايـه داري حـاكـم دنـبـال                     

در اين مقاله قصد داريم تا بـه عـلـل          .   مي شود 
اصرار دولت براي تغيير قانون كـار فـعـلـي و              

البته احتياجي به ذكر ايـن      .   اشكاالت آن بپردازيم  
نكته نمي باشد كه نقد اصالحيه ي قانون كار بـه           
هيچ وجه به مفهوم تاييد قانون كار فعلي نيست،         
زيرا كه موارد ضد كارگري همين قانون كـار در         

 سالي كه از تصويب آن مي گذرد، بـر           18طول  
 .كمتر كارگري پوشيده مانده است

سرمايه داري حاكم بر ايران كه در دوران جنـگ،      
تسلط خود را بر جامعه تثبيت كرده بود، پس از           
اتمام جنگ و در حالي كه طبقه ي كارگر پس از           

 ساله كامال سركوب شده بود، مجال را         8جنگي  
براي به پيش بردن سياست تعديـل اقـتـصـادي            

به همين دلـيـل مـوج واگـذاري            .   مناسب ديد 
كارخانه ها به بخش خصوصي، اخراج كارگران،       

از زمان دولـت    . . .   گسترش قراردادهاي موقت و     
سازندگي آغاز شد و در دوره ي اصـالحـات و            
. همين طور در زمان دولت نهـم ادامـه يـافـت             

دولت، كارخانه ها را به بخش خصوصي واگذار        
مي كرد و سرمايه دار نيز كه زمـيـنـه را بـراي                
استثمار هرچه بيشتر كارگر و در نتيجـه كسـب           
سود بيشتر مناسب مي ديد، اقـدام بـه اخـراج              
كارگران مي كرد و تعدادي از آن ها را اين بار با            
قراردادهاي موقت و حقـوق كـمـتـر مـجـدداً              
استخدام مي نمود و حتي در برخي مـوارد بـه             
كلي ابزار توليد و زمين كارخانه را مي فروخـت          

ايـن رونـد           .   و سود كالني به جـيـب مـي زد           
 20ضد انساني امروزه پس از گذشت نزديك به         

. سال با سرعت هرچه بيشتر در حال انجام است        
اما براي اجراي هرچه گسترده تر اين سـيـاسـت           
اقتصادي، مي بايست تمامي موانع از پـيـش رو           

به همين دليل بـحـث اصـالح         .   برداشته مي شد  
قانون كار مطرح شد و پيش نويس آن نيز منتشر          
شد و هم اكنون دولت مصراً خواستار تصويب و         

 .اجرايي شدن آن است
يكي از مهمترين موارد در پيش نويس قانون كار         

 –دولت   .   بحث چگونگي اخراج كارگران است    
در اين جا دولت نه تنها به عنوان حامي سرمايـه           
داران بلكه به عنوان بزرگترين سرمايه دار مطـرح   

 با تصويب  اين قانون  مي خواهد  ديگر  -است
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 11ادامه ي مقاله در صفحه ي 



سرمايه داران سرانجام به تسـاوي نـرخ سـود            
منتهي مي گردد و واحدهاي مختلف توليدي به        

اساسـا  .   نرخ متوسطي از سود رضايت مي دهند      
سرمايه داران آن بخش از توليد را كه نرخ سود          
آن از نرخ سود متوسط پايين تر مي باشد تـرك          
مي كنند و به بخش هايي كه در آن سود باالتـر            

اين رقابت .   از حد متوسط است روي مي آورند     
ها به تثبيت نرخ سـود مـتـوسـط در اكـثـر                 

اما وضعـيـت   . واحدهاي توليدي منجر مي شود 
كارگران از نظر ساعات كار، سطح دستمـزدهـا،         

نه تنها تغيير   . . .   مسكن، بيمه، امكانات رفاهي و      
 .نمي كند، بلكه در كل تنزل نيز مي يابد

يكي از ويژگي هاي شيوه ي توليـد سـرمـايـه             
داري، تبديل كردن كار انساني به كاالسـت تـا           
بتواند آت را خريد و فروش نمايد، قيمتش را          
تنزل دهد و آن را در شيوه ي تـولـيـد خـود                
استحاله نمايد، ارزش اين كاال برابر ارزش تمام        
كاالهايي است كه براي تجديد اين نيروي كـار         

دستمزد، قيمت نيروي كار در     .   مصرف مي شود  
بازار سرمايه داري است و ديگر قيمت هـا در           
اين بازار حول تغييرات آن در حـال نـوسـان             

در اين ميان ارتش ذخيره ي صـنـعـتـي            .   است
و نوسانات آن تأثيرات مـهـمـي در        )   بيكاران( 

 .بيكاري و تغيير در دستمزدها دارند
در يك كشور سرمايه داري در حـال رشـد              
صنعتي كه بيكاري نيروي كار در سطح گسترده        
اي وجود دارد، دستمزدها در خطر آن قرار مـي          
گيرند كه دائما در سطح حداقل حياتي تـنـزل           
يابند، اما در كشورهاي سرمايه داري كـه دوره          
ي رشد و توسعه ي اقتصادي و صـنـعـتـي را              
تقريبا پشت سر نهاده و در زمينه ي توليـد در            
مرحله ي صنعتي كامل به سر مي برند، با توجه          

-به تنوع و گسترش بخش هـاي خـدمـاتـي            
ميزان بيكـاري كـاسـتـه شـده و             “   تخصصي

دستمزدها در اين كشورها باالتـر از حـداقـل            
 نيروي حياتي كارگران قرار مي گيرد و از 

 

ارزش افزوده براي سرمايه دار بيشتر مي شود و         
بطور كلي اين دو بخش رابطه اي معكوس بـا           
يكديگر دارند، اين تقسيم نابرابر در حالي است        
كه كل ارزش توليد شده در پروسه ي تـولـيـد            
نتيجه ي كار طاقت فرساي كارگران در بـخـش      

 .هاي مختلف توليد مي باشد
سرمايه داران از دو طريق سعي در انـبـاشـت             

 :بيشتر ارزش اضافي توليد شده دارند
با طوالني كردن ساعـت كـار روزانـه ي               -1

ايـن  :   كارگران بدون افزايش دستمزد آن هـا           
شيوه بيشتر در كشورهاي در حال توسـعـه ي           
صنعتي و اقتصادي مورد توجه سرمـايـه داران          
قرار مي گيرد كه در حقيقت هـمـان كـاهـش             
دستمزد واقعي و تنزل آن به سـطـح حـداقـل             

 .حياتي مي باشد
با افزايش بهره وري نيروي كار از طـريـق             -2

پيشرفت در ابزار توليد، با ثابت ماندن ساعـات         
كار و سطح دستمزدها كاالهاي بيشتري توسـط        
كارگران توليد مي شود، اين روش بيشـتـر در           
كشورهاي پيشرفته ي صنعتي در زمينه ي توليد        

 .به چشم مي خورد
هر سرمايه دار در يك نظام پولي واحـد مـي             
كوشد بيشترين سود را كسـب نـمـوده و بـا              
سرمايه گذاري در بخش هزينه هـاي ثـابـت،            
واحد توليدي خود را گسترش داده و هـمـواره          
قيمت تمام شده در بخش تـولـيـد و خـرده               

از اين رو رقابت در      .   فروشي ها را كاهش دهد    
توليد و عرضه ي محـصـوالت بـراي كسـب             
حداكثر سود در بقاي واحدهاي توليدي نـقـش         
تعيين كننده اي را ايفا مي كند، تا آنجا كه تنهـا            
سود آورترين و تواناترين واحدهاي تـولـيـدي         
قادر به ادامه ي حيات در چنين نظام تولـيـدي           

اين رقابت بين سرمايه داران سرانـجـام        .   هستند
به تساوي نرخ سود مـنـتـهـي مـي گـردد و                 
واحدهاي توليدي قادر به به ادامه ي حيات در       

 اين  رقابت  بين .  چنين  نظام  توليدي  هستند

جنبش كارگري تنها مي تواند در بستر مبارزات        
عيني عليه نظام سرمايه داري به آگاهي طبقاتـي         
دست يابد و آن را در پيشـبـرد اهـداف آتـي               

آنچه كه بيش از هر چـيـز         .   جنبش به كار گيرد   
بايد مورد توجه كارگران قرار گيرد، اين اسـت          
كه تنها با آگاهي از شرايط طبقاتي خـويـش و            
كارويژه هاي نظام سرمايه داري است كـه مـي           
توانند جبهه ي مستقل كار را دربرابر سـرمـايـه           

براي شكل گيري چنين جبهه     .   سازماندهي كنند 
اي كه بتواند به پراكندگي بخش هاي مختـلـف          
جنبش طبقه ي كارگر پايان دهد، كارگران بايـد         
به نيروي بالقوه و عظيم خود آگاهي يابند و بـا        
بالفعل كردن اين نيرو ضرورت اتـحـاد عـمـل            
آگاهانه ي خود را بيش از گذشته درك نماينـد          
كه درك اين ضرورت نيز جز با آگاهي كارگران         
از موقعيت خود در نظام سرمايه داري امـكـان           

از اين رو در زير كوشيده ايـم         .   پذير نمي باشد  
كار، ارزش (به توضيح هر چند مختصر مقوالتي 

كـه  . . . )   افزوده، شيوه ي توليد سرمايه داري و          
بتواند به درك كارگران از موقعيت خود كمـك         

 .كند بپردازيم
آنچه كارگران در برابر نظام سرمايه داري دارنـد         

نـظـام   .   چيزي جز نيروي كارشان نمـي بـاشـد       
سرمايه داري تالش مي كند كه نـيـروي كـار             

بـه  .   كارگران را هر چه ارزانتر خريداري كـنـد         
همين دليل تنها بخش كوچكي از ارزش توليـد         
شده توسط كارگران به آنها باز گردانده مي شود  
كه هدف از اين دستمزد ناچيز تنها بـازسـازي           
نيروي كار آنها مي باشد، تا چرخ هـاي نـظـام             
سرمايه داري از حركت باز نمانـد و حـيـات             

 .متزلزل نظام سرمايه ادامه يابد
سرمايه دار به منظور كسب حداكـثـر سـود و             
گسترش هر چه بيشتر سرمايه ي در گـردش         
تالش مي كند كه آن بخش از ارزش توليد شده          
را كه به كارگران به عنوان دستمزد تعلـق مـي            

زيرا هر چه   .   گيرد به حداقل ممكن كاهش دهد     
 اين  كاهش  بيشتر  باشد ،  افزايش  در   بخش
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 قسمت اول
 بهمن ماندگار نگاهي به شيوه ي توليد سرمايه داري  



حاال از درد تنها كليه اش ، پـروسـتـات و                
همين باعـث  .   نارسائي شديد قلبي رنج مي برد     

شده است بار ديـگـر از اتـحـاديـه هـا ،                   
سنديكاهاي كارگري در سطح جهان و از شما،      
كارگران، جوانان ، زنان و مـردان آزاديـخـواه           
بخواهيم كه محمود صالـحـي را فـرامـوش             

 “ !نكنيد
دراين شرايط به نظر مي آيد بايد تالش كـرد           
كه اين كارگران مبارز به دسـت فـرامـوشـي             

بايد به هر نحو ممكن و با هـر               .   سپرده نشوند 
وسيله اي در همه جاي جامعه از محل كارمان         
گرفته تا محل تحصيل و محل زنـدگـي مـان            
محمود صالحي و ديگر كارگران زنـدانـي را           

 . معرفي كنيم
مي بايست كارگران، زنان و دانشـجـويـان و           
خالصه تك تك انسان هـاي جـامـعـه مـان              
محمود صالحي و تمامي كارگران مبارز زنداني       

بايد به همه گفت كه آنـان چـه           .   را بشناسند 
كساني بوده اند و حاكميت سرمايه داري بـه           
 . چه    بهانه اي آنان را به زندان انداخته است

در واقع مي توان زندان را جزئي از دسـتـگـاه            
پس مـبـارزه     .   سركوب طبقه ي حاكم دانست    

براي آزادي كارگران زنداني جزئي از مـبـارزه         
بياييد به هر وسـيلـه   .طبقاتي محسوب مي شود 

ي ممكن در شهرهايمان، كارخانه هـايـمـان،          
خانه هايمان  و خالصه در گوشه گـوشـه ي                

جامعه مان نگذاريم محمود صالحي و  تمامـي         
چون هـمـان     .   كارگران زنداني فراموش شوند   

 :طور كه سامرند نوشته است
! چنين كارگر مبارزي فراموش شدني نيـسـت       ” 

پدر ما هيچ جرمي به جز دفـاع از حـقـوق                    
هم طبقه اي هايش و تـالش بـراي ايـجـاد                 

 .تشكل هاي آزاد كارگري نداشته است
ما، از شما ميخواهيم بار ديگر همه با هـم بـا             

 “!تمام توان براي آزادي اش از بند تالش كنيم

 
مي كند كه بخش كمتري از ارزش توليد شـده           
را به عنوان دستمزد به كارگران پرداخت كند و         
دستمزدها را در سطح حداقل حياتي تـثـبـيـت           
نمايد و در برابرش جبهه ي مستقل كـار قـرار            

دارد كه مبارزه ي مستمري ر ا سـازمـانـدهـي                
مي كند و به عنوان ابتدايي ترين خواسته هايش         
افزايش دستمزدها را از طريق مشتـمـل كـردن           
نيازهاي جديد بر نيازهاي گذشته اش خواهـان        

ميزان و شدت همبستگي، سازماندهي و       .   است
همچنين آگاهي طبقاتي كارگران عواملي هستند      
كه در تحول دستمزدها به عنوان ابتدايي تـريـن        
خواسته هاي اين طبقه نقش تعيين كننده اي را          

الزم به ذكر است كه آنچـه مـبـارزه ي        .   دارند
كارگران را عمق و غناي بيشتري مي بخشـد و     
آن را فراتر از مبارزه براي افزايش دستـمـزدهـا           
مي برد، آگاهي به اين نكته است كه با گسترش          
نيازهاي جديد در بستر نظام سرمايـه داري و           
همچنين شكاف ميان تكامل نيروهاي مولده و        
باال رفتن بهره وري كار از يك سو و عـدم بـر         
آورده شدن اين نيازها توسط دستمزدهايي كـه         
در مقابل تكامل نيروهاي مولده رشد ضعيفي را        
داشته اند از سوي ديگر، در حقيقت وضعـيـت          
كارگران نسبت به گذشته سير نزولـي را طـي            

در نتيجـه كـارگـران در بسـتـر             .   نموده است 
مبارزات خود عليه سرمايه همواره گرايش بـه         
ريشه اي كردن تضادهاي كار و سرمايه را دارند    
و مي دانند تنها با از بين بردن ريشـه اي ايـن            
تضادها و نيز نظام حاكم بر آنها مي باشـد كـه             
مي توانند از ستم هاي عميق وارد شده بر خود          

 .رهايي يابند

طرفي مبارزات طبقه ي كارگر در دراز مـدت           
مي تواند به ميزان كاالهاي توليدي جديـد بـه           

هر چند كـه در     .   ارزش نيروي كار اضافه نمايد    
نتيجه ي صنعتي شدن و پيوستن بـخـشـي از             
ارتش بيكاران به واحدهاي توليدي در شيوه ي        
توليد سرمايه داري ، وضعيت و سطح دستمـزد         
كارگران تا حدي بهبود مي يابد، اما در نهـايـت       
سرمايه داران براي حفظ و بقاي خود كه جز با          
بقاي سرمايه امكان پذير نمي باشد و همچنيـن         
براي دستيابي به حداكثر سـود مـجـبـور بـه               

نـيـروي كـار      ( جايگزين كردن ماشين آالت       
با هزينه هاي ثابت به جـاي  )   مكانيزه و بي جان   

كارگران مي باشند و آنان را از صحنه ي توليـد           
خارج مي سازند كه اين نـظـام و شـيـوه ي                
توليدش را با بحرانهاي جديـدي روبـرو مـي          

و اين بحران ها، خود نقطه ي عظـيـمـت           . سازد
نظام سرمايه داري و صنعتي پيشرفته به مرحلـه         
اي عالي تر مي باشند كه همانا سرمـايـه داري            
انحصاري و امپرياليسم است، كه در آن كشـور         
امپرياليسم براي از بين بردن تضادها و بـحـران          
هاي موجود در خود، با صـدور سـرمـايـه و              
همچنين استفاده از منابع و نيروي كـار ارزان،           
قسمت كوچك سودي را كـه از اسـتـثـمـار               
مضاعف ديگر كارگران در نقاط مختلف جهـان        
به دست آورده از طريق يارانه، حقوق بيكـاري         

به سيستم پرداختي خـود بـه كـارگـران            . . .   و  
داخلي اختصاص مي دهد تا با بهبود هر چـنـد           
اندك در وضعيت زندگي طبقات كـارگـر در           
كشور خود از خيزش و خصلت انقالبي آنـان          
كاسته و تضادها و بحران هاي حل نا شـدنـي            

بنا بر اين هيچ قانـون      .   درون خود را حل نمايد    
مشخصي در تحول دستمزدها وجود نـدارد و         
تنها مبارزه ي جدي و مستمر جبهه ي كار عليه          
سرمايه است كه منجر به تحول در دستمـزدهـا          

بطور كلي مي توان گفت كه سرمـايـه      .   مي شود 
 در راه رسيـدن بـه سـود بيـشتر هـمواره تالش
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 نگاهي به شيوه ي توليد سرمايه داري   ادامه ي سر مقاله   بهمن ماندگار قسمت اول



بعد از مداواي اوليه طي روز هاي بعد اسـالـو            
حكم .   براي چندمين بار به بيمارستان منتقل شد      

 آبان ماه صادر شـد و دادگـاه           6اسالو در روز    
 . سال حبس تعزيري  او را تاييد كرد5حكم 

در اعتراض به اين احكام ناعادالنه سنـديـكـاي         
كارگران شركت واحد، جمعي از كارگران ايران       
خودرو، هيئت موسسان سنديكا هاي كارگـري،       
هيئت بازگشايي سنديكاي كارگران نـقـاش و         

كميته دفاع از محمود صـالـحـي بـا صـدور                   
بيانيه هايي، نسبت بـه صـدور ايـن احـكـام               

 .اعتراض كردند
 

اعتراضات كارگري در نـقـاط مـخـتـلـف            
 كشور 

 آبان جمعي از كارآموزان فـنـي و          5روز شنبه   
حرفه اي شاغل در طرح پتروشيمي شهرسـتـان         
ياسوج در اعتراض به عدم دريافت حقوق خود        

 .دست به اعتصاب زدند
كارگران خسمگين طرح پارس جنوبي در ايـن         
ماه و در طي سفر احمدي نژاد به عسلويـه در            
اعتراض به وضع بد معيشتي خـود خـودروي          

 .حامل احمدي نژاد را محاصره كردند
كارگران البرز نيشابور در اعتراض بـه اخـراج           
كارگران، طي چند نوبت تجمع اعتراض آمـيـز         

 .برگزار كردند
 نـفـر از      30 آبان ماه،    10 و   9 ،   8طي روزهاي   

كارگران واحد ژئوتكنيك سد گاران مريوان در        
اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان دست      

اين اعتصاب اولين اعتصـاب     .   به اعتصاب زدند  
اين كارگران نبوده و آنان از سه ماه گذشته تـا            
كنون در اعتراض به عدم پرداخت بـه مـوقـع            

 . دستمزدهايشان، سه بار اعتصاب كرده اند
 آبان جمعي از كشاورزان كه در طـي           19روز  

طرح خصوصي سـازي دولـت مـجـبـورنـد                  
زمين هاي خود را باالجبار به شركـت پـارس           

 .مغان بفروشند مقابل مجلس تجمع كردند
 آبان كارگران شاغل در سد سـيـاه زاغ در             20

ديواندره در اعتراض به پرداخت نشدن حقـوق        
 40در همين روز    .   خود دست به اعتصاب زدند    

 تن از كارگران شركـت تعـاوني جنـگل 

 
 ادامه ي مبارزات كارگران نيشكر هفت تپه

در ادامه ي اعتصابات كارگران كـارخـانـه ي            
 تـن از      1100 آبان مـاه   7نيشكر هفت تپه روز     

كارگران قسمت ني بري هفت تپه در اعتـراض         
به عدم دريافت حقوق دو ماهه ي فصل جديـد   

 .دست به اعتصاب زدند
در ادامه ي سركوب كارگران هفت تـپـه روز            

، قربان عـلـي پـور،        1386 آبان ماه    14دوشنبه  
يكي از نمايندگان كارگران كارخانه نـيـشـكـر           

كارگران هفت تـپـه در       .   هفت تپه دستگير شد   
اعتراض به ربوده شدن همكار خود مقامات را         
تهديد كردند كه دست به اعتصـاب جـديـدي           

همچنين روز چهارشنبه نيز محمـد      .   خواهند زد 
حيدري مهر به اداره ي اطالعات احضار شد و      

در هميـن   .   در همان جا وي را بازداشت كردند      
 نفر از كارگران هفت تپه در اعتـراض         300روز  

بـه دلـيـل      .   اوليه ي خود دست از كار كشيدند      
 50اعتراض كارگران هفت تپه وثـيـقـه هـاي           

ميليون توماني براي قربان علي پور و مـحـمـد           
حيدري مهر تعيين شد و اين دو كارگر در روز          

 .  آبان ماه از زندان آزاد شدند24 و 23هاي 
 آبان ماه نيز دو تن از كـارگـران بـه                    27روز  

نام هاي جليل احمدي و رحيم بوسحـاك بـه           
 .ستاد خبري شهرستان شوش احضار شدند

 

خبار پيرامون سنديكاي كارگران شركت     ا
 واحد

در ادامه ي افزايش فشـار هـا بـر اعضـاي                 
سنديكاي كارگران شركت واحد در اولين روز        

 دادگـاه    28آبان ماه، ابراهيم مددي در شعبه ي        
انقالب با حضور وكالي خود محاكمه شـد و          

 سال حبس تعزيـري     2 آبان ماه حكم     6در روز   
 .براي ايشان صادر شد

منصور اسالو نيز كه در آخرين روز مـهـرمـاه             
تحت عمل جراحي از ناحيه ي چشم چپ قرار         

 آبان در حالي كه مي بـايسـت         3گرفته بود روز    
 ماه در محيطي    3بنا به تجويز پزشكان به مدت       

آرام تحت مراقبت هاي ويژه قرار مي گرفت بـا     
 . دستور قاضي حداد به زندان اوين منتقل شد

 گزارش آبان ماه
در آبان ماه همچنان شاهد مبارزات كـارگـران          
. براي دست يابي به حقوق پايه اي خود بوديـم         

در سوي مقابل نيز حكـومـت سـرمـايـه بـه                   
شديد ترين وجه با كارگران معترض بـرخـورد         

صدور احكام سنگين براي رئيس و نايب       .   نمود
رئيس سنديكاي كارگران شـركـت واحـد و             
سنگ اندازي در برابر درمان بـيـمـاري چشـم            

اسالو، بازداشت رضا دهقان، بـازداشـت هـاي            
پي در پي نمايندگان كارگران نيشكر هفت تپـه         
و افزايش تالش ها براي اصالح قـانـون كـار             
فعلي از جمله تالش هاي سرمايه داري براي به         

 .عقب راندن جنبش كارگري بوده است
 

 بازداشت رضا دهقان

 آبان مـاه تـعـدادي از           27صبح روز يكشنبه    
اعضاي سنديكاي كارگران نقاش بـه مـنـظـور           
پيگيري شكايت خود از انجمن صنفي كارگران       
نقاش، كه تحت نفوذ كارفرمايان قرار دارد، بـه          
اداره ي كار مراجعه مي كنند امـا در عـوض              
دريافت جواب از مسئوالن اداره ي كـار رضـا           
دهقان از اعضاي سنديكاي كـارگـران نـقـاش           
توسط نيروي انتظامي بازداشت مي شود و بـه          
پايگاه چهارم پليس امنيت نيروي انتظامي واقـع        

 .در ميدان هفت حوض منتقل مي گردد
با پيگيري هاي اعضاي سنديكا، رضا دهـقـان          
روز دوشنبه به زندان اوين منتقل مي شـود و            

 ميليون توماني در نـظـر         40براي او وثيقه اي     
متاسفانه تا انتهاي ماه آبان مبلغ      .   گرفته مي شود  

 .وثيقه ي رضا دهقان فراهم نشده است
ظاهرا پيگيري اعضاي سنديكا براي افشا كـردن        

 ميليون توماني انـجـمـن        400سوء استفاده ي    
صنفي حكومتي علت برخورد با رضا دهـقـان          

 .بوده است
در پي بازداشت اين فعال كارگري بسيـاري از          
تشكل هاي كارگري از جمله هيئت باز گشايي        
سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمـان،       
كميته ي پيگيري و انجمن بدون مرز با صـدور          
بيانيه هايي اين بازداشت غير قانوني را محكـوم     

 .كردند
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 تحليلي آبان و آذر ماه جنبش كارگري -گزارش خبري 



 كارگران نيشكر هفت تپه
كارگران كارخانه ي نيشكر هفت تپـه كـه در            
جريان اعتصاب گسترده ي خود نگاه ها را بـه           
سمت خود جلب كرده بودند در حال حـاضـر          

در .   در زير فشار نيروهاي اطالعاتي قرار دارنـد       
همين راستا جليل احمدي و رحيم بسحاق كـه         

 3 آبان ماه بازداشت شده بودند و در روز            27
آذر آزاد شدند، اعالم كردند كه در ايـن مـدت            

براي دست كشيدن از مـبـارزات خـود زيـر                
در همين روز    .   شديد ترين فشارها قرار داشتند    

علي نجاتي در پي تماس هاي متـعـدد سـتـاد             
خبري شوش، سوم آذرماه خود را بـه سـتـاد             

وي مكرراً از سوي نيروهاي     .   خبري معرفي كرد  
اطالعاتي مورد بازجويي قرار مي گيرد و روز          

 آذر به همراه نجات دهلي، يكي ديـگـر از            10
كارگران، خود را دوباره به ستاد خبري شـوش         

اين دو كارگر در جـريـان ايـن            .   معرفي كرد 
 آذر بـا      12احضار بازداشت شدند و در روز        

 . ميليوني آزاد شدند10وثيقه هاي 
فريدون نيكو فرد از فعالين كارگري نـيـشـكـر           

 آذر، از دادگـاه بـه         12هفت تپه روز دوشنبه،     
قاضي پرونـده   .   زندان مركزي دزفول منتقل شد    

از نيكو فرد خواسته بوده است تا اعالم كند  كه           
شركت در اعتصابات كارگران نيشكر هفت تپـه        
اشتباه بوده و ديگر در چنين حركات اعتراضـي         
شركت نخواهد كرد، كه وي در پاسخ بـه ايـن            
اظهارات، اعتراض را حق طبـيـعـي كـارگـران           

خوانده بود كه در نتيجه ي ايـن گـفـتـه ي                     
نيكو فرد، قاضي حكم بازداشت وي را صـادر          

روز بعد، فريدون نيكوفرد با وثيقـه       .   كرده است 
 . ميليوني از زندان آزاد شد10ي 

كارگران نيشكر هفت تپه در ادامه ي اعتراضات        
 آذرماه، در اعتـراض بـه        19خود روز دوشنبه،    

عـدم پرداخت حقـوق معـوقه ي خود دسـت         
مديريت كارخانه    پـس از         .   به اعتصاب زدند  

 ساعت از اعتصاب اعالم كرد، حقوق       4گذشت  
در رابطه با ايـن      . معوقه را پرداخت خواهد كرد    

اعتصاب علي نجاتي و فريدون نيـكـو فـرددر           
 آذرماه بار ديگر بـه سـتـاد           25 و   24روزهاي  

 .خبري شوش احضار شدند

 تحليلي آبان و آذر ماه جنبش كارگري -گزارش خبري 
 گزارش آذر ماه

 تـن از      4در حالي آذر ماه را آغاز كرديم كه          
فعالين سرشناس كارگري يـعـنـي مـحـمـود             
صالحي، منصور اسالو، ابراهيم مددي و رضـا          
دهقان در زندان به سر مي بردند كـه در ايـن              

در .   ميان ابراهيم مددي و رضا دهقان آزاد شدند       
 فعال كارگري ديـگـر بـه             4اواخر اين ماه نيز     

نام هاي محسن حكيمي، ابـراهـيـم نـوروزي            
گوهري، علي رضا عسگري و حسين غـالمـي         

احضار هاي متعدد كـارگـران       .   بازداشت شدند 
نيشكر هفت تپه، وخامت حال محمود صالحـي        
و اعتراضات كارگري در نقاط مختلف كشور از        

 .ديگر رويدادهاي مهم ماه بودند
 

 آزادي دو فعال كارگري از زندان
رضا دهقان از فعالين سنديكاي كارگران نقـاش        

 روز از   28 آذرماه و پس از گذشت       25در روز   
 آذرماه به   27رضا دهقان كه در     .   زندان آزاد شد  

منظور پيگيري پرونده ي فساد مالي انـجـمـن           
وابسـتـه بـه عـوامـل          –صنفي كارگران نقاش    

به اداره ي كار مراجعه كرده بـود،           -كارفرمايي
در حـالـي    .   در اقدامي غير قانوني بازداشت شد     

 ميليوني بـراي رضـا        40كه در ابتدا وثيقه اي      
دهقان در نظر گرفته شده بود، خانواده ي وي       
توانستند پس از دوندگي هاي بسيار با وثيقه ي         

 زنـدان    240 ميليون توماني او را از بنـد          100
 .اوين آزاد كنند

ابراهيم مددي، نايب رييس سنديكاي كارگـران       
 آذر پـس از      25شركت واحد، نيز روز يكشنبه      

 روز بازداشت از زندان قزل حصـار        127تحمل  
ابراهيم مددي كه در پـي فـراخـوان           .   آزاد شد 

اعالم همبستگي اتحاديه هاي كارگري جـهـان         
 در حين مراجعه بـه مـنـزل          1386 مرداد   18در

منصور اسالو ،رئيس هيئت مديره ي سنديـكـا،         
 دادگـاه    28دستگير شده بود، ابتدا در شعبه ي        

 سـال حبـس تعزيـري مـحـكـوم          2انقالب به   
 دادگاه تجديد نظر، حكم  44شد،اما در شعبه ي     

 127برائت وي صادر شد و توانست بعـد از            
 .روز از زندان آزاد شود

امامزاده ابراهيم در اعتراض به عدم پـرداخـت          
حقوق و مزايا و همچنين عدم پرداخـت حـق           
بيمه دست از كار كشـيـدنـد و در مـقـابـل                 

 .فرمانداري تجمع كردند
 آبان تعدادي از كارگران كارخـانـه ي          24روز  

قند بردسير در اعتراض بـه عـقـب افـتـادن               
دستمزدهايشان در مقابل استـانـداري كـرمـان          

 .تجمع كردند
 تـن    1000 آبان ماه حدود     25صبح روز جمعه    

از كارگران بجان آمده  از كليه كارخانـه هـاي            
شهرستان نيشابور، در يك راهپيمايي بزرگ در         
اعتراض به  عدم پرداخـت حـقـوق و عـدم                

 .رسيدگي به خواسته هايشان شركت كردند
 آبان كارگـران كـارخـانـه ي               28روز دوشنبه   

قوه پارس قزوين براي سي و پنـجـمـيـن بـار              
 ماه اسـت كـه        18اين كارگران   .   تجمع كردند 

 .حقوقي دريافت نكرده اند
 آبان تعداد زيادي از كارگـران       29روز سه شنبه    

در نقاط مختلف كشور در اعتـراض بـه عـزم         
دولت براي تغيير قانون كار فعلي تجمع هـاي          

 .اعتراض آميز برگزار كردند
در اين ماه نيز شاهد حمايت هاي بين المللي از          

از جمله ي ايـن     .   مبارزات كارگران ايران بوديم   
حمايت ها مي تـوان بـه نـامـه ي شـوراي                    

اتحاديه هاي كارگري باترسي و واندزورس بـه        
محمود احمدي نژاد در اعتراض به سـركـوب          
جنبش كارگري در ايران، حمايت اتحـاديـه ي        

بـا  ( كارگران متحد صنايع غذايي و نانوايي هـا          
از )   سي هزار عضو در انگـلـيـس و ايـرلـنـد              

مبارزات كارگران نيشكر هفت تپـه، نـامـه ي            
) ال او ( كنفدراسيون اتحاديه هاي كارگري نروژ      

به محمود احمدي نژاد در اعتراض بـه عـدم            
مداواي منصور اسالو، سفر يك عضو سـازمـان         
بين المللي كار به تهران به منظـور پـيـگـيـري             
وضعيت تبعيض ميان كارگران زن و مـرد در           
ايران و فراخوان مشترك براي هفته ي كـارزار          
حمايت از جنبش كارگري ايران در خـارج از          

 . كشور اشاره كرد
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رسيدگي نشود، دست به راهپيمايي خـواهـنـد          
 تن از كارگران سامان كاشي بروجرد از        400. زد

 هـفـتـه و در          2ابتداي ماه به مدت بيش از        
اعتراض به عدم پرداخت حقـوق و تـمـديـد             

 . نشدن دفاتر بيمه دست به اعتصاب زدند
 آذر، جمعي از كارگران شـركـت         9چهارشنبه،  

قوه پارس در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق       
معوقه ي خود در برابر مجلس شوراي اسالمـي         

اواسط آذرماه نيز نزديـك     .   دست به تجمع زدند   
 نفر از كارگران كارخانـه ي نسـاجـي            400به  

خوي در مقابل فرمانداري تجمـع كـردنـد و            
 .خواستار پرداخت حقوق خود شدند

 تن از كـارگـران       300اواخر آذر نيز در حدود      
شركت كشتي سازي اروندان در اعتـراض بـه          
عدم دريافت مطالبات خود در مـحـوطـه ي             

 .كارخانه اعتصاب كردند
 آذر مـاه، كـارمـنـدان شـركـت              25يكشنبه،  

، در   “ ايـريـت  ” المللـي ايـران         ونقل بين   حمل
اعتراض به بالتكليفي خود پس از واگـذاري          
اين شركت به بخش خصـوصـي در مـحـل              

اي تحصـن     ونقل جاده   سازمان راهداري و حمل   
كرده و خواستار رسيـدگـي مسـئـووالن ايـن             

 .سازمان به وضعيت خود شدند
 تـن از كـارگـران          110 آذر،     28چهارشنبه،  

در )   كارخانه ريسندگـي  ( كارخانه شادريس يزد    
محوطه كارخانه در اعتراض به عدم پـرداخـت         
حقوق معوقه و تعطيلي كارخانه تجمع كردند و        
خواستار دريافت سه ماه حقوق معـوقـه خـود           

 .شدند
وخامت حال محمود صالحي در ماه گـذشـتـه        
يكي از مواردي بوده كه به شـدت فـعـالـيـن            
كارگري و مردم آزادي خواه را نـگـران كـرده            

محمود صالحي بـه عـنـوان يـكـي از              .   است
پرچمداران دفاع از حقوق كارگران ايـران در          
شرايط خطرناكي به سر مي برد و اگر آسيبي به          
جان وي وارد شود جنبش تازه پا گـرفـتـه ي             

بـه  .   كارگري لطمه ي سختي خـواهـد خـورد         
همين دليل است كه بايد از همه ي ظرفيت هـا           

 .براي نجات جان وي استفاده كرد

 تحليلي آبان و آذر ماه جنبش كارگري -گزارش خبري 
صالحي با انتشار نامه اي خطاب به گاي رايدر،         
دبير كل كنفدراسيون بين المللي اتحاديه هـاي         
آزاد كارگري، خواستار فشار اتـحـاديـه هـاي           
كارگري و سازمان هاي حـقـوق بشـري بـه              
حكومت ايران براي فراهم شدن امكانات درمان     

نجيبه صالح زاده، همـسـر      .   محمود صالحي شد  
محمود صالحي نيز با انتشار نامه اي خطاب بـه          
تشكل ها و پزشكان، خواستار افزايش فشارهـا        
. به منظور درمان بيماري محمود صالحـي شـد         

ضمن اين كه جمعي از پزشكان نيز بـا ارسـال            
نامه اي به سازمان پزشكان بدون مرز با تاكـيـد           
بر وخامت حال محمود صالحي، لزوم درمـان         
وي و تالش نهادهاي بين المللي در اين زمينـه          

 .را ياد آور شدند
در ادامه ي تالش نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي،               
فدراسيون جهاني كارگـران حـمـل و نـقـل              
خواستار آزادي و مداواي محمود صالحي شـد        
و سازمان عفو بين الملل نيز كارزاري جهـانـي           
براي نجات جان محمـود صـالـحـي بـه راه               

 .انداخت
 

 اعتراضات كارگري در اقصي نقاط ايران
اوايل آذرماه جـمـعـي از كـارگـران واحـد                
ژئوتكنيك سد گاران مريوان ، در اعتراض بـه          

 ماه از حقوق ماهيانه ي خود و         5عدم پراخت   
 ساعـت كـار روزانـه         12همچنين اجبار براي    

 .دست به اعتصاب زدند
كارگران كارخانه ي نيرو رخش سنندج از سوم        

ايـن كـارگـران      .   آذر دست به اعتصاب زدنـد      
خواستار پرداخت به موقع حقوق و بهداشـتـي         

 روز   6سرانجام پس از    .   شدن محيط كار بودند   
اعتصاب، كارفرما مجبور به قـبـول تـمـامـي             

كارگران كارخانه ي .   خواست هاي كارگران شد   
شاهو در پي تصميم كارفرما به انحالل كارخانه        

. آذر به اداره ي كار مـراجـعـه كـردنـد             7روز  
كارگران موفق شدند تا تمام خواست هاي خود        
را به كارفرما تحميل كننـد و بـر سـر كـار                 

كارگـران هشـدار داده بـودنـد در             .   برگردند
  آذر به خـواست هايـشان10صـورتي كـه تـا 

 فعـال كـارگـري در پـارك            4بازداشت  
 چيتگر

 تن از فعالين كارگري     4 آذرماه،   23روز جمعه،   
به نام هاي محسن حكيمي، ابراهيـم نـوروزي          
گوهري، علي رضا عسگري و حسين غـالمـي        
كه در يك گل گشت خـانـوادگـي در پـارك              
چيتگر به سر مي بردند، توسط نيروي انتظامـي         

در حالي كه اين افراد مشغـول       .   بازداشت شدند 
صحبت پيرامون مسائل جنبش كارگري بودنـد،       
گشت نيروي انتظامي مستقر در پارك آنان را به         

 137كالنتري پارك چيتگر و سپس به كالنتري        
فرداي روز بازداشت، اين    .   كوي نصر منتقل كرد   

فعالين به دادگاه انقالب منتقل شـدنـد و بـه              
خانواده هاي آنان گفته شد كه محسن حكيمي،        
عليرضا عسگري و حسين غالمي با قرار كفالت        
و ابراهيم نوروزي گوهري با سپردن وثيقـه ي          

 ميليوني آزاد مي شوند، اما هنگامي كـه در           20
 آذر، خانواده هـاي آنـان بـه           25روز يكشنبه،   

دادگاه انقالب مراجعه كردند مسئولين دادگاه به       
اين بهانه كه پرونده در مرحله ي تحقيق اسـت          

 .از پذيرش اسناد كفالت و وثيقه امتناع نمودند
 

 وخامت حال محمود صالحي
محمود صالحي كه از فروردين ماه امسـال در           
زندان توحيد شهر سنندج محبوس اسـت، در          
شرايط جسمي بسيار بدي به سر مـي بـرد و             
شرايط نا مساعد زندان نيز وخامت حال وي را         

 . تشديد مي كند
 آذرماه، محمود صالحي    20صبح روز سه شنبه،     

كه در اثر برخورد وحشيانه ي ماموران زندان و         
وخامت شرايط جسمي و روحي بيهوش شـده         
بود، به بيمارستان توحيد سنندج منتقل شـد و          

پزشـــك   .   در بخش مغز و اعصاب بستري شد      
معالج تشخيص داد كه در اثر تغييـرات فشـار            
خون، رگهاي مغز محمود صالحي آسيب ديـده        
و اين آسيب ديدگي از رسيدن خون كافي بـه           
مغز او جلوگيري مي كند و هـمـيـن بـاعـث               

در حال حاضر نيـز     .   بيهوش شدن او شده است    
محمود صالحي در شرايط سختي به سـر مـي           

 در همين راستا، كميته ي دفـاع از محـمود . برد
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 .به سر نيامده، ما را اخراج كردند
در پـايـان     .   مرسي آقاي شريعتي:   كارگر  

 .اگر صحبت خاصي داريد بفرماييد
من هم از نشريه ي كارگر . نه، ممنون: شريعتي 

 .كه صداي ما را منعكس مي كند، متشكرم
ما هم بـراي شـمـا و تـمـامـي                :   كارگر  

كارگران، آرزوي موفقيت و پيـروزي در        
دستيابي به حقوق بديـهـي خـودشـان را            

 

در خبرها داشتيم كـه يـكـي از          :   كارگر  
داليل اين تجمع هـم تـعـديـل نـيـروي               
صورت گرفته از سوي مديريت كارخانـه       
و اقدام به اخراج كردن تعداد زيـادي از           

 درسته؟. كارگران بود
بله، يكي از داليل اين اعتصاب هـم     :   شريعتي  

تعداد كارگرهاي اين   .   اخراج هاي بي رويه بود    
 نفر بود كه تمام كارگران اعم از        1400كارخانه  

استخدامي و قراردادي و پيمانكاري را شـامـل         
 به بعد، يك سـري  83به مرور از سال  .   مي شد 

از كارگران بازنشسته شدند ولي بـجـاي آنـان           
همچنين شركت هـاي     .   كارگري استخدام نشد  

پيمانكاري طرف قرارداد با كارخانه بسياري از        
همچـنـيـن تـعـداد        .   كارگران را اخراج كردند   

زيادي از كارگران قراردادي هم در طول ايـن          
اخراج ها به حدي زيـاد      .   مدت اخراج شده اند   

بود كه فقط در طول يك سال گذشته حـدود           
در .    نفر از كارگران را اخراج كـرده انـد           250

مقابل اين سيل اخراج ها، يكي از خـواسـت            
هاي كارگران در اين اعتصاب هم جلوگيري و        
متوقف شدن اين اخراج هـا و هـمـچـنـيـن               
مشخص شدن تعداد كـارگـران مـورد نـيـاز             

چرا كه هنوز هم اين اخراج هـا         .   كارخانه بود 
 نفر  40-30ادامه دارد و هر يكي دو ماه يكبار،         

 .از كارگران را از كارخانه اخراج مي كنند
ايـن چـنـدمـيـن        !   آقاي شريعتي :   كارگر  

 اعتصاب كارگران آزمايش بود؟
 ماه پـيـش     3عالوه بر اين اعتصاب،     :   شريعتي  

هم كارگران كارخانه ي آزمايـش دسـت بـه            
اعتصاب زدند كه طي آن اعتصاب مسئـولـيـن          
كارخانه به كارگران وعده دادنـد كـه رونـد             

در ادامـه ولـي       .   اخراج ها را متوقف مي كنند     
 ماهه بـا     4فقط به صورت موقت يك قرارداد       

 كارگران اخراجي بستند كه حاال هنوز موعدش 

 هما آذر: مصاحبه گر
 دي مـاه،      5در خبرها آمده بود كه صبح روز چهارشنبـه           

حراست كارخانه ي آزمايش مرودشت از ورود تعدادي        
از كارگران اين كارخانه، بنا به دستور رييـس كـارخـانـه،              
آقاي فاضلي ممانعت بعمل آورده است و اعالم شده         

در ايـن    .   كه اين كارگران از كارخانه اخـراج شـده انـد             
رابطه با عليرضا شريعتي، يكي از كارگران اخراجـي ايـن          

 .كارخانه گفتگويي را ترتيب داديم

در ايـن    !   سالم آقاي شـريـعـتـي      :   كارگر  
 رابطه به مخاطبين ما توضيح مي ديد؟

 نفر از كارگران كارخانه ي آزمايش از         40بله،  
اين كارگران يـك    .   اين كارخانه اخراج شده اند    

 آذر براي افزايش حـقـوق        28هفته قبل، يعني    
خودشان دست به تجمع و اعتصاب در ايـن           

در ضمن اين خواسته ها بـارهـا        .   كارخانه زدند 
از ماه ها پيش از سوي كارگران مطـرح شـده            
بود، كه طي مذاكرات با مديريت كارخـانـه و           
اداره ي كار، به بيان خواسته هاي خود پرداخته         

اما در مقابل مسئوالن هميشه با جـواب    .   بودند
هاي سرباال بررسي اين مسئله را به يـكـي دو            

در نـهـايـت      .   هفته ي آينده موكول مي كردند     
كارگران اين كارخانه تصميم بـه يـك اقـدام            

 آذر در اعتراض بـه    28جدي گرفتند و در روز      
. عدم پاسخگويي مسئولين دست به تجمع زدند 

در مقابل مسئوالن حراست در مقابـل حـدود          
 كارگري كه اعتصاب كرده بودند، اقدام به        350

 نـفـر از       40يادداشت كردن اسامي حـدود        
كارگران كردند و آن ها را تهديد كردند كه در           
صورت تمام نشدن فوري و سريع اعتـصـاب،         

بعد از آن اين اسامـي بـه         .   اخراج خواهند شد  
 دي كه مـا بـه         5اداره ي كار داده شد و روز        

كارخانه مراجعه كرديم، متوجه شديم كه كارت       
ها قفل شده و به ما اعالم شد كه براي پيگيري           
وضعيت خود به اداره ي كار مراجعه كنيـم و           

 .ديگر نمي توانيم به كارخانه وارد شويم
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 )يكي از كارگران اخراجي كارخانه ي آزمايش مرودشت(مصاحبه با عليرضا شريعتي 

تن از معلمان همداني كه در اعتراضات صنفي        9
شركت كرده بودند، در دادگاه جزايي هـمـدان،         

 دادسراي انقالب توسط قـاضـي        106در شعبه   
نادري به اتهامِ تجمعات غير قانوني و تشويـش         

بـه  . . .   عمومي از طريق صدور اطالعيه و        اذهان  
ايـن در    .    روز حبس محكوم شدنـد     91تحمل  

حاليست كه اين معلمين هنگام دستگيـري بـه          
 .مدت نه روز در سلول هاي انفرادي بودند

عـلـي   :   اين معلمين شريف عبارتند از آقـايـان        
نجفي، جالل نادري، محمود جليلـيـان، عـلـي           
صادقي، نادر قديمي، يوسف زارعـي، هـادي          

 .غالمي، يوسف رفاهيت، مجيدفروزانفر
 معلم همـدانـي اعـالم        9بدنبال ابالغ حكم، هر   

كرده اند كه به اصل قضيـه اعـتـراض دارنـد              
واعتراض آنها به اتهامات وارده و رفـتـارهـاي          

هاي امنيتي و     غيرقانوني و خالف عرف دستگاه    
انتظامي با اعضاي يك تشكل صنفي قـانـونـي           

 .است
اند كه چون اساساً اتهامات       معلمان همداني گفته  

 106وارده و احكام صادره از سوي شـعـبـه             
دادگاه عمومي را قبول ندارند، به آن اعـتـراض          

 .كنند نمي

 حكم حبس براي معلمان معترض
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 موفقيت كارگران كارخانه ي شاهو  كارگر در يك كارخانه1900اخراج 

 84هاي    عواملي مانند پرداخت نشدن حقوق كارگران و يا ندادن بن سال  
 كارگر يك شـركـت       1900 به آنها موجب شده طي سه سال اخير          85و  

توليدي در سمنان اخراج شوند و اكنون بنياد مستضعفان به عنوان حامـي             
 ميليون توماني مصـوب  500اي تهيه نمي كند تا وام  اين واحد حتي وثيقه 

شده بانك صنعت و معدن را براي پرداخت حقوق معوق كارگران ايـن              
 .كارخانه دريافت كند

كنند و محصول اصلي اين كارخانـه          كارگر فعاليت مي   400در اين واحد    
 .نخ است

اند و عالوه بر حـقـوق،           كارگر چهارماه است كه حقوق نگرفته      400اين  
اين كارگران از مزاياي ديگري مثل عيدي و پاداش سال گذشتـه و بـن              

 .اند مند نشده  نيز هنوز بهره85 و 84هاي  سال
الزم به ذكر است كه اين واحد ظرفيت ادامه كار دارد و كارخانـه بـراي                 
ادامه ي فعاليت خود از نظر ريالي نياز به حمايت بنياد مستضعفـان دارد               
كه اگر مبلغ سه ميليارد تومان را بنياد براي واحد در نظر بگيرد كارخانـه                

 .تواند كار خود را ادامه دهد مي
تواند براي اخراج كارگر پول بدهد ولي چـرا بـراي              بنياد مستضعفين مي  

 كند؟ ادامه ي كار واحد هزينه نمي
هـاي      اين واحد داراي دو هزار و سيصد كارگر بود و بخـش 83در سال   

رنگرزي، بافندگي و بخشي از ريسندگي اين واحد نيز فعال بودند، ولـي             
طي سه سال اخير تاكنون هزار و نهصد كارگر اين واحد از كار بـيـكـار              
شدند كه در ازاي اخراج هر كدام از آنها، سه ماه حقوق به اضافه مبـالـغ                 

 .ديگر، به آنها پرداخت شده است
 ميليون تومان مصوب شده كه تـوسـط بـانـك              500در حال حاضر نيز     

صنعت و معدن به اين واحد وام داده شود تا كارگرانش حقوق معوقه ي              
خود را دريافت كنند ولي براي دريافت اين وام به وثيقه نياز اسـت كـه                 

اي براي دريافت ايـن       بنياد مستضعفان بعد از گذشت يك ماه هنوز وثيقه        
 .وام تهيه نكرده است

 نفر از    27اما همچنان نيز اين اخراج ها ادامه داشته و در چند روز اخير              
 .كارگران اين واحداخراج شده اند

الزم به ذكر است كه عالوه بر اين شركت، واحدهاي بحران زاي ديگري             
نيز در سمنان وجود دارند كه به تدريج با نزديك شدن به پـايـان سـال          

 .مشكالت خود را بروز مي دهند
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روز ششم مهرماه بود كه مدير كارخانه ي شاهو طي بخشنامه اي به                  
بهانه ي افزايش ساعت استراحت كارگران در موقع ناهار، به كارگران              

 ساعت  9اين كارخانه اعالم كرد كه به اين منظور از اين پس بايد بمدت              
در روز كار كنند، اما كارگران در مقابل اين بخشنامه دست به مقاومت               
زده و ضمن اعتصاب و تجمع در مقابل اداره ي كار در مورخه ي                    

، بطور يكپارچه اي از اجراي بخشنامه ي افزايش ساعت كار              19/7/86
به دنبال اين وضعيت، كارفرماي كارخانه از كارگران به         . خودداري كردند 

اداره ي كار سنندج شكايت نمود كه در نهايت هيأت تشخيص اداره ي              
 .كار سنندج، رأي خود را به نفع كارگران صادر كرد

با مقاومت كارگران شاهو در مقابل افزايش ساعت كار، اداره ي كار                 
 .سنندج به نفع آنان رأي صادر كرد

 آبان ماه، در جلسه ي هيأت تشخيص اداره ي كار              26روز پنجشنبه،   
سنندج كه در پي مقاومت  كارگران شاهو نسبت به افزايش ساعت كار               

و بدنبال شكايت كارفرما از آنان         “ از هشت ساعت به نه ساعت       ”
تشكيل شده بود، اين هيأت به نفع كارگران شاهو رأي داد و كارفرما را               
ملزم نمود تا يك روز از حقوق آنان كه در ماه قبل به دليل اعتصاب اين                

 .كارگران پرداخت نشده بود، به آنان پرداخت نمايد
همچنين به دنبال اتهامات كارفرماي كارخانه ي شاهو به نمايندگان               
كارگران، مبني بر تحريك آنان از سوي اين نمايندگان، كارگران شاهو              

، علي رقم تعطيلي كارخانه، در محل            20/8/86روز جمعه مورخه      
كارخانه اقدام به تشكيل مجمع عمومي خود نموده و يكصدا اعالم                
كردند كه نماينده هايشان چيزي جز خواست هاي بر حق آنان را                   
نمايندگي نكرده اند و بار ديگر به اتفاق آرا آقايان خالد سواري، هادي               
احمدي، فريدون پاليزي و رمضان حبيبي را  بعنوان نماينده هاي خود               

 .انتخاب نمودند
نشريه ي كارگر به تمامي كارگران كارخانه ي شاهو، اين پيروزي و                 

موفقيت را در دستيابي به حقوق خود و وادار كردن كارفرما به                           
 با نيروي همبستگي طـبقاتي و مبـارزه ي. عقب نشيني، تبريك مي گويد

 متـشكل و متـحدانـه ي                       خـود، كــارگـران خـواهـند
 .توانست بــه تـمامـي                            خواست هاي خود بـرسند



 

  )3ادامه از صفحه ي ( 
بخشي از كارگران، راي هاي بيشتري را به نفـع        
اصالح طلبان به سمت صـنـدوق هـاي راي             

اما ديگر حناي هيچ يك از فرصـت        .   جاري كند 
. طلبان براي طبقه ي كـارگـر رنـگـي نـدارد              

كارگران ايران به نيروي همبستگي طبقاتي خود       
ايمان آورده اند و در راستاي از قوه بـه فـعـل              

 .رساندن نيروي طبقاتي خود حركت مي كنند
بي شك تصويب پيش نويس قانون كار گـامـي          
ديگر در راستاي سركوب هرچه بيشتر طبقه ي    
كارگر ايران و قانون مند كردن روندي خواهـد         

اجرايـي  .   بود كه مدت ها است آغاز شده است       
 قانون اساسي به عنوان يكـي از    44كردن اصل  

اركان سياست هاي آتي نظام حاكم نـيـاز بـه             
ابزاري خواهد داشت كه ضد كارگري تر كردن        

در .   قانون كار فعلي يكـي از آن هـا اسـت              
شرايطي كه سرمايه داري به منظور ناتوان كردن        
طبقه ي كارگر كوچكترين اعتراضي را سركوب       
مي كند، فعالين كارگري را به جرم تالش براي         
تشكل يابي طبقه ي كارگر زنداني مـي كـنـد،            
جواب اعتصاب را با باتوم و گاز اشك آور مي          
دهد و حتي دست به حذف فيزيكي فـعـالـيـن            
كارگري مي زند، تصويب پيش نويس قـانـون          

اما سرمايه  .   كار به هيچ وجه درو از ذهن نيست       
و شايد هم متـوجـه      ( داري حاكم متوجه نيست     

است ولي راهي جز اين كه در پيـش گـرفـتـه            
كه جنبش كارگري ايران با وجـود       )   است ندارد 

تمام اين سركوب ها به مبارزات خود ادامه مي         
. دهد و در راستاي تشكل يابي گام بر مي دارد          

اگر كارگران شركت واحد سـركـوب شـونـد           
كارگران نيشكر هفت تپه سر بر مي آورنـد و            
اگر در برابر سنديكاي كارگران شركت واحـد         
ايستادگي شود، كارگران نقاش به سمت تشكل       

 .يابي حركت خواهند كرد
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 كارگر بر اثر 6كشته و زخمي شدن 
 ريزش ساختمان در رباط كريم

بر اثر ريزش يك ساختمان در دست احداث در         
در استان تهران، يك      ” رباط كريم “شهرستان  

 كارگر ديگر   5كارگر جانشان را از دست داده و        
 آذر ماه   5حادثه روز دوشنبه     .نيز زخمي شدند  

روي داده و وضعيت جسمي يكي از زخمي           
تحقيقات اوليه    . شدگان نيز وخيم است         

كارشناسان نشان داده است كه استفاده از تيرچه        
بلوكهاي غير استاندارد توسط پيمانكار، عامل         

 .ريزش ساختمان بوده است
 

  ساله در كارگاه نجاري17مرگ نوجوان 
 ساله اي بر اثر سوختگي و              17نوجوان   

گازگرفتگي در يك كارگاه نجاري در مشهد           
 .جان خود را از دست داد

 آبان ماه، با اعالم      12 روز شنبه     14:30ساعت  
مرگ نوجواني در كارگاه نجاري واقع در             
خيابان مهرمادر خواجه ربيع، بالفاصله بازپرس       

 ويژه قتل و مأموران انتظامي در محل         26شعبه  
حاضر شدند و تحقيقات درباره اين حادثه آغاز        

 .شد
در بررسيهاي بازپرس پرسا، مشخص شد            
متوفي از ناحيه سر و گردن دچار سوختگي            
شده و براي گرم كردن محل از اجاق پلوپز             

 .گازي استفاده كرده است
تحقيق مقام قضايي، پليس و پزشكي قانوني           

 .درباره چگونگي مرگ متوفي ادامه دارد
 

 كارگر بر اثر      7كشته و زخمي شدن        
 ريزش كوره آجرپزي در استان خراسان

بر اثر ريزش يك كوره آجرپزي در روستاي           
 كارگر  1 در نزديكي شهرستان خواف،        فايندر

 . كارگر ديگر زخمي شدند6جان باخته و 
 30در جريان اين حادثه كه عصر روز دوشنبه           

عبدالحميد ”مهر ماه روي داد يك كارگر با نام          
 كارگر  6جانش را از دست داده و          “ تيموري

 .ديگر نيز به شدت زخمي شدند

 اصالح قانون كار و  باز هم قرباني شدن كارگران
 سركوب طبقه ي كارگر

 

كارگران نيرو رخش پس از شش روز بـا          
 .موفقيت به اعتصاب خود پايان دادند

در مقابل خواسته هاي كارگران كارخانه نـيـرو          
 در   4/9/86رخش كه از روز يكشنبه مـورخـه          

اعتراض بـه عـدم پـرداخـت سـه مـاه از                   
دستمزدهايشان، عدم وجود وسايل گرمايشي و       
نبود بهداشت در كارخانه دست به اعتصاب زده        
بودند ، كارفرما حكم اخـراج شـش نـفـر از               
كارگران رسمي را صادر كرده و اعالم نموده بود       
كه وضعيت همين است، هر كس مي خـواهـد           

 .كار كند و هر كس نمي خواهد برود
 دي مـاه      4در اعتراض به اين اقدام، كارگران        

در تداوم اعتـصـاب و       .   دست به اعتصاب زدند   
پافشاري كارگران نيرورخش، در پنجميـن روز        
اعتصاب، كارفرما از روز پنج شنبـه اقـدام بـه             
نصب وسايل گرمـايشـي و رفـع مشـكـالت              
بهداشت محيط كار كرد، ولـي بـه خـواسـت              
پرداخت دستمزدهاي عقب افـتـاده كـارگـران           

 نفر از كـارگـران      6تمكين نكرده و حكم اخراج      
اما كارگران حاضر به پايان     . را نيز صادر كرده بود    

 .دادن به اعتصاب خود نشدند
پس از مذاكراتي كه بين نماينده ي كارفرمـا بـا            
كارگران و نماينده هاي آنان انجام شـد مـقـرر            
گرديد تا دستمزدهاي كارگران در دو نوبت طي        
روزهاي يكشنبه و سه شنبه هفـتـه ي آيـنـده              
پرداخت شود، اما كارفرما از قبول بازگشت بـه          

با پـيـش     .   كار كارگران اخراجي خودداري كرد    
آمدن اين وضعيت، كارگران اعالم كـردنـد تـا            
بازگشت به كار همكاران خود، به اعتـصـابشـان          

بدنبال اين تصميم كارگـران،     .   پايان نخواهند داد  
در نهايت كارفرما از موضع خود عقب نشيـنـي          

 نفر از كارگران اخـرج      6كرده و متعهد گرديد تا      
 مـاه    3شده را بر سر كارشان بـازگـردانـده و             

دستمزد معوقه كارگران را نيز بصورت يكجا در        
 .روز يكشنبه پرداخت نمايد

در پايان، كارگران به كارفرمـا اعـالم كـردنـد             
چنانچه حتي يك نفر از كارگران اخراجي و يـا           
بقيه ي كارگران، پس از پايان اعتصاب بـه هـر            
بهانه اي اخراج شوند يا دستمزد در موعد توافق         
 .شده پرداخت نشود دوباره اعتصاب خواهند كرد

 پيروزي كارگران
 نيرورخش



 

 سال از كشتار كارگران ذوب مس خاتون آباد 4
 .گذشت

 دي مـاه      28 سال پيش در چنين روزهايي،       4
 بود كه تعداد زيادي از كارگران اخراجي        1382

مس خاتون آباد در اعتراض به اخراج خود، در         
مقابل فرمانداري شهر بابك دست به اعتصـاب        

در اين اعتصاب بسياري از فـرزنـدان و          .   زدند
 .همسران كارگران نيز حضور داشتند

در ادامه ي اين اعتصاب، كارگران در روزهـاي     
بعد اقدام به تجمع و راهپيمايي در سطح شهـر          
و بستن راه ها در اعتراض به عدم پاسخ گويي          

در پي اين اعـتـراضـات       .   مسئولين مربوط زدند  
پس از آنكه مذاكرات نماينگان فرمـانـداري و          
تشكالت وابسته ي به اصطالح كارگري چـون        
خانه ي كارگر به نتيجه نرسيد، كارگران اعـالم         
كردند كه تا رسيدن به خواست هاي بـه حـق            

 .خود دست از اعتصاب نخواهند كشيد
بيش از يك هفته از اين اعتراضات نگذشته بود   
كه در اوايل بهمن ماه، كارگران اعتصاب كننده        
از سوي نيروهاي امنيتي و نظامي به گلوله بسته 

طي اين برخورد با كارگران مـعـتـرض،         .   شدند
چند تن از كارگران اعتصاب كننده و همچنيـن         
يك دانش آموز كشته شدند و بسـيـاري نـيـز             

 .زخمي و مجروح گشتند
بار ديگر حكومت سرمايه داري ايران در       !   آري

مقابل خواست هاي مسالمت آميز و بـه حـق           
كارگران كه چيزي جـز امـنـيـت شـغـلـي                         

 .نمي خواستند، پاسخي جز گلوله نداشت
ما با گراميداشت ياد و خاطره ي كارگراني كـه          
فقط به خاطر مطالبه ي حقوق اوليه ي خـود            
اينگونه جان باختند، تمامي اين برخوردها را از        

سوي حكومت سرمايه داري ايران مـحـكـوم            
نموده و اعالم مي داريم كه طبقه ي كـارگـر             
ايران خواستار شناسايي و محاكمه ي عاملين و        
 .عامرين اين جنايات در دادگاهي حقيقي است

 
قرار بود او   . را زجر كش مي كنند    

يك سال زنداني شود و صرفاً از حقوق             
اجتماعي محروم باشد، اما او را از مداوي           

اظهار ! بيماري حاد كليه محروم كرده اند         
نظرهاي دكتر متخصص كليه را ناديده گرفتند        
و عمالً او را از هرگونه مراقبت تخصصي            

در نتيجه اين اقدامات كه        . محروم نمودند 
آگاهانه انجام گرفته، اكنون محمود در موقعيت       

شش روز است كه آب     . بسيار بدي قرار دارد   
بدنش دفع نشده و خطر سرايت سم به خونش         

فشار . پاهايش زخم درآورده است   . وجود دارد 
خونش در نوسان است و چند بار بيهوش شده         

در يكي از اين موارد سرش به شدت به         . است
زمين خورده و امكان صدمه مغزي وجود           

تاكنون هيچ دكتر متخصص بيماري هاي      . دارد
حتي اگر دكتر   . اند  كليوي به بالين او نياورده     

كليه هم بياورند بيمارستان توحيد سنندج          
داراي امكان پيشرفته و مورد نياز محمود           

مقامات قضائي با اين شيوه برخورد چه       . نيست
 .چيز را مي خواهند به اثبات برسانند

آيا عدم مداواي محمود با توجه به وخامت          
جسمي وي و نگاه داشتن او در زندان چه            
چيزي را در اذهان عموم منعكس مي كند، جز         

اينكه محمود بايد عمداً به اين وسيله تا               
آيا اين فسمتي   !! ورطه ي نابودي كشيده شود    

از مجازاتي است كه قبالً براي محمود تنظيم          
آن ها دارند پيام مي دهند كه               ! كرده اند؟ 

هر كس عليه سرمايه و دستگاه هاي حامي آن          
بپا خيزد، حتي اگر شهرت جهاني هم داشته          
. باشد در معرض نابودي قرار خواهد گرفت        

آن ها در اين راه چنان پيش مي روند كه حتي           
آبرو ريزي بيشتر دستگاه قضاييشان را به جان         

اما ما به اتكاي به تشكل ها و            . مي خرند 
اعتراضات كارگري و فعالين كارگري،           
پزشكان انسان دوست وهمه ي انسان هاي          
آزادي خواه بايد در مورد اين بي حقوقي            

اين چراغ بايد همين امروز و       . ايستادگي كرد 
 .در ميان ما فروزان بماند
 1386 آذر ماه 23نجيبه صالحزاده جمعه 

 

به همه دلسوزاني كه جوياي حال محمود، من         
به همه مبارزاني كه امنيت      . و فرزندانم هستند  

خود را به خطر انداخته و به طرزي خستگي           
ناپذير در جهت آگاه گري پيرامون وضعيت          
 .محمود و براي مداوا و آزادي او تالش ميكنند

من و فرزندانم در يكي از سخت ترين لحظات         
من مثل يك مادر، يك      . زندگيمان قرار داريم  

. همسر و يك همسفر از درون    مي سوزم             
شمع وجود محمود صالحي، اين عزيزترينم در       

محمود فقط يك   . برابر چشمانم آب مي شود     
او الهام بخش   . شوهر عزيز و پدر دلسوز نبود      

من در موضع گيري هاي درست، طبقاتي و           
او پيشاهنگ من در زندگي         . سياسي است  

او مظهر يك كارگر آگاه،         . اجتماعي است 
سمبل نفرت از استثمار و تبعيض و نماد مبارزه         

او پـرتـو افكـن مسـير    .     با زورگوئي است  
كارگري به شيوه ي     –يـك مبـارزه ي طبقاتي    

همين او را به چراغ       . انترناسيوناليستي است 
فروزاني در برگزاري مراسم هاي مستقل اول         
ماه مه و تالش براي ايجاد تشكل مستقل             

كوردالن بر آنند تا اين       . كارگري تبديل كرد   
چراغ را خاموش كنند، ولي غافلند كه پرتو اين       
چراغ بر ميليون ها قلب تابيده و خاموش شدني         

 .نيست
اين خصوصيات، دلسوزي هاي همه جانبه و         
گسترده اي كه نسبت به محمود و امر               
مبارزاتيش نشان داده مي شود و تالش وسيعي        
كه براي آزادي و مداواي او در جريان است،          

محمود تحت عنوان   . همه قوت قلب من هستند    
تالش براي برگزاري اول ماه مه، روز جهاني          
طبقه كارگر، زنداني شده است، كه بخشي از          
مبارزات طبقاتي ومؤثرش در مورد شرايط كار       
و زندگي كارگران ايران و انعكاس حق طلبي و         

به سبب  . مبارزه جوئي آنان در زندان است        
اش با عوامل سرمايه       رويارويي هاي جسورانه  

در بند است، به علت تالش براي ايجاد تشكل          
او الهام بخش   . مستقل كارگري در حبس است    

 .مبارزه به شيوه متشكل است
 درست تر بگويم دارند او . محمود زجر ميكشد
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 طبقه ي كارگر ايران كشتار كارگران  
 !ذوب مس خاتون آباد را محكوم مي كند

 !به همه دلسوزاني كه جوياي حال محمود، من و فرزندانم هستند
 نجيبه صالح زاده

نشريه ي كارگر
)

سال اول 
–

  شماره ي پنجم
 (

بهمن ماه 
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