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ماه اسفند فرا رسيد و هنوز رزيـم  
اسالمي جـرات تصـمـيـم گـيـري در               
مورد ميزان حداقل دستمزدهـا بـراي     

بحث در درون رزيم .  را ندارد ٨٨ سال 
تـحـت   .  بر سر اين موضوع داغ اسـت   

فشار اعتراضات موجود در جـامـعـه    
و گرانـي افسـار گسـيـخـتـه ، طـرح                  

جراحي اقتصاد احمدي نزاد بـر روي       
آن کـه قـرار    ١٣ دستشان ماند و ماده 

بود بر اساسش موضوع تعيين ميزان 
دستمزدها بـراي سـال آتـي در کـل                  
منتفي شود  و از محـل آن درآمـدي        

بصـورتـي   . عايد خـزانـه دولـت شـود،         
خزنده کنار گذاشـتـه شـد و خـبـر از                

اکـنـون   .  دادنـد "  کميتـه مـزد  " تشکيل 
ظاهرا کار به روال هر سـال بـه دسـت         

ــار          "  ــي ک ــال ــي و      "  شــوراي ع ــذاي ك
و "  خــانـه کـارگـريـهـا       " بـازيـگـريـهـاي        

تـن ديـگـر از            ٢ روز چهار شنبه 
فعاالن كارگري را در شـهـر سـنـنـدج           

 ٧٠ احكـام    :  خبر اينست.  شالق زدند
بـراي     ٤ ضـربـه شـالق        ١٥ ضربـه و       

دو    سوسن رازاني و شيوا خـيـرآبـادي     
 ١١ فعال زن كـارگـري كـه در روز                   

در مـراسـم روز جـهـانـي              ٨٧ خـرداد  
كارگر در شهر سنندج دستگيـر شـده     

بهمن در زندان سننـدج   ٣٠ بودند روز 
 ١٠١ شـعـبـه      .  به اجرا گـذاشـتـه شـد      

دادگاه جزائي سنندج سـوسـن رازانـي      
ماه زندان تعلـيـقـي بـه        ٩ را به تحمل 

ضـربـه شـالق و          ٧٠ مدت سه سال و 
شيوا خيرآبادي را به تحمل چهار مـاه  

 ١٥ زندان تعليقي به مدت سه سال و   
ضربه شالق محكوم كرده بود كه بعـد  
از تجديد نـظـر حـكـم شـالق شـيـوا                  

ضربه تغيير داده شد  ١٥ خيرآبادي به 
بهمن بـه   ٢٧ و نهايتا هر دو حكم روز 

آنها ابالغ و در زندان سنندج بـه اجـرا     
بـه گـفـتـه يـکـي از فـعـاالن                .  در آمد

مدني سنندج در حالي که ايـن دو زن    
در زندان سنندج شالق مـي خـوردنـد،    

کـارگـري و       عده اي ديگـر از فـعـاالن      
اجتماعي در بيرون از زندان با گـل و       
شيريني در انتظار آنهـا بـه سـر مـي            

عالوه بر اين دو فعال کارگـري     .  بردند
مرد اين پرونده به نـامـهـاي عـبـداهللا        
خاني و سيد غالب حسيني به ترتيـب  

تـعـزيـري و        به نود و يـک روز زنـدان          
تحمل چهل ضربه شالق و همـچـنـيـن     
شش ماه حبس تعزيري و تحمل چهل 
ضربه شالق محکوم شده اند و احكام 
صادره در مورد آنهـا قـرار اسـت بـه            

اشـاره كـنـيـم كـه سـال                   . اجرا در آيد
گذشته نيز احکام شالق بـراي چـهـار         
نفر از فعاالن کارگري در کردستـان بـه   

 . اجرا درآمد
اگـر جـمـهـوري اسـالمـي            براستي 

 

 کاظم نيکخواه

 
 حكومت توحش سرمايه داران را به زير ميكشيم

 شالق زدن فعاالن كارگري به جرم شركت در مراسم اول مه

بعد از شکست مـدل اقـتـصـادي       
 ٫ ســوســيــال دمــکــراســي در غــرب           

نئوليبراليسـم  آلـتـرنـاتـيـو مسـلـط                 
بـا بـحـران    .  دردنياي سرمايه داري شد

اخير سرمايه مالي، ابتدا در آمريـکـا   
وبعد در جاهـاي ديـگـردنـيـا، ديـگـر             

شکست مدل اقتصادي نيوليـبـرالسـم    
ولـي هـيـچ      .  برهمه کـس آشـکـار شـد      

. آلترناتيوي جايگزيـن آن نشـده اسـت     
 Worldفوروم اقتصدادي جـهـانـي      

Economic Forum  دراوايل
سـويـس   "  ديوس" فوريه امسال درشهر 

نـفـر سـردمـداران          ۲۵۰۰ مرکـب از    
 ۴۱ سرمايه داري جهاني مـنـجـملـه          

٤ صفحه   

٤ صفحه   

 !کوتاه نيائيد، اعتصابتان را عملی کنيد
 

 

 ؟بعد از نئوليبراليسم
 

 محمد كاظمي  

٣ صفحه  اطالعيه حزب کمونيست کارگري خطاب به معلمان  
 

 شهال دانشفر

 
جنبش افزايش فوري و چندين برابر 

 دستمزدها حياتي است

 و عمق فاجعه” ماهواره اميد“
 ٦ صفحه  -ياشار سهندي -يادداشتهاي يک کارگر  

 
 طه آزادي به جرم اقدام عليه امنيت ملي محاکمه شد

نفر از اعضاي هيات مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه به دادگاه  ٥ 
 احضار شدند

 ١٢صفحه  -شهال دانشفر  -در حاشيه مسائل و مبارزات كارگران 
 

 تغييراتي را مي بينم، اما كي و كجايش را نمي دانم
 ٨ صفحه -مصاحبه ناصر اصغري با كيم سايپس 

 ٩-١١صفحات   -اخبار اعتراضات کارگري در ايران

مهران شعاعي گزارشگر كارگر  
 كمونيست

 
آذر فرمانـدار مـاهشـهـر        ٢٠ روز 

جلسه اي با مديران پتروشيمـي هـاي     
منطقه ويژه اقـتـصـادي مـاهشـهـر و            
شهردارماهشهر و برخي نـمـايـنـدگـان      
کارفرماها در منطقـه در سـاخـتـمـان        
اداري مجـتـمـع پـتـروشـيـمـي غـديـر                

در اين جلسه فـرمـانـدار    .  برگزار کرد  
خطاب به شرکت کـنـنـدگـان عـنـوان            
ميکند که در دوره زمانـي و شـرايـط      
حساسي قرار داريم و بنـابـرايـن بـايـد        
مواظـب تصـمـيـمـاتـي کـه در بـاره                   

بـاوجـود   .  کارگران ميگيريم ، باشيم   
مشکالت مالي پروژه ها ، اوال بـنـا        
بـه دســتـور شـوراي عــالـي تـامـيــن                 
امنيت کشور و به تبع آن بخـشـنـامـه     

شوراي تامين استان کلـيـه حـقـوق و          
مزاياي کارگران در پايـان سـال بـايـد          

چرا که منطقه خـيـلـي      .  پرداخت شود
حساس است و نبايد بهانه دست ضـد  

کوچکـتـريـن حـرکـت        .  انقالب بدهيم 
کارگري در  آنسـوي مـرزهـا تـوسـط           
ضد انقالب  و بوسيله تلويزيونهـا در    

تمام تـالش  .  بوق و کرنا كرده ميشود 

٥ صفحه   

 كاري نكنيد كه صداي كارگران بلند شود 
 گزارشي از جلسه  مديران پتروشيمي ها و مسئولين منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر

٥ صفحه   
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 

 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com 

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

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

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست  

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

طـه  آزادي عضـوهـيـئـت مـديـره             
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران روز               

بهمن بر  اساس احضاريه  ٢٧ يکشنبه 
شعبه دوم دادگاه انقالب کنگان به اين 

صـبـح      ١١ دادگاه مراجعـه و سـاعـت      
طه آزادي     . مورد محاکمه قرار گرفت

به دليل برگـزاري اول مـه امسـال در              
ــه تــوســط قــاضــي دادگــاه                ــوي عســل
جمهـوري اسـالمـي بـه اقـدام عـلـيـه                   
امنيت ملي و تبليغ عليه نظام مـتـهـم    

او در همـيـن رابـطـه در اول مـه                .  شد
 ٤٧ امسال در عسلويه دستـگـيـر و            

روز تحت فشارهاي جسمـي و روحـي        
طـه آزادي در ايـن          .  در زندان بسر برد

محاکمه برگزاري مراسم اول مـاه مـه        
را حق خود و تمامي کارگـران دانسـت     

. و اتهامات دادگاه را نـاوارد دانسـت       
اگـر بـرگـزاري اول مـاه          :  طه اعالم کرد

مه که حق مسلم کارگران است از نظـر  
شما اقدام عليه امنيت ملي و تـبـلـيـغ     
علـيـه نـظـام اسـت ايـن ديـگـر نـظـر                       

او  در ادامه دفاعيه خود بـا    .  شماست
اشاره به پالکاردها و پـارچـه نـوشـتـه             
هايي که عکس آنها گرفتـه شـده بـود         

همانطوري که مشـاهـده   :  اظهار داشت
ميکنيد در اين پالکاردها ما خواهـان  
يک زندگي بهـتـر شـده ايـم و چـنـيـن                  
خواستهايي را ما کارگـران حـق خـود         

در پايان اين مـحـاکـمـه کـه         .مي دانيم
يک ربع ساعت طـول کشـيـد بـه طـه                
آزادي اعالم گرديد حکم دادگاه پس از 

  .صدور به وي ابالغ خواهد شد
نفر از اعضاي اصـلـي    ٥ همچنين 

سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه به 
. دادگاه انقالب دزفول احضـار شـدنـد        

دادگاه اين کارگران قـرار اسـت امـروز         
فرورديـن تـوسـط انـدي  رئـيـس                  ٢٩ 

دادگاه انقالب دزفـول انـجـام          ١ شعبه 
جــرم ايــن کــارگــران بــرپــايــي           .  گــيــرد

 . سنديکاي نيشکر هفت تپه است
نـفـر      ٦ قبال نيز گزارش کرديم کـه  

از کارگران سنـديـکـاي شـرکـت واحـد            
عـبـاس   .  سعيد ترابيـان .  عطا باباخاني
داود .  علـي زاده حسـيـن     .  نزند کودکي

رضـوي و يـعـقـوب سـلـيـمـي بـه جـرم                  
کـارگـران    ٨٤ شرکت در اعتصاب سال 

مـاه احـکـام     ١٤ تا  ٦ شرکت واحد بين 
زندان گرفته اند و هم اکنـون مـنـصـور       
اسانلو و ابـراهـيـم مـددي بـر اسـاس                 

 . همين اتهامات در زندانند
در جمهوري اسالمـي شـرکـت در         

ايجاد تشکـل و اعـتـراض         .  اعتصاب
براي گرفتن حق و حـقـوق خـود جـرم               
است و به موجب آن کارگر حکم زنـدان  

بـايـد وسـيـعـا در           .  و شالق مـيـگـيـرد    
 . مقابل اين احکام ايستاد

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي احضار طه آزادي و کـارگـران        
نيشکر هفت تپه و محـاکـمـه آنـهـا را           

شديدا محکوم کرده و خـواهـان لـغـو            
فوري پرونده هاي تشکيـل شـده بـراي         
اين کارگران و آزادي بدون قيـد و شـرط   

 . آنهاست
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان 
سياسي فشار و تهديد بر روي فعـالـيـن    
کارگري و فعالين اعتـراضـات بـخـش       
هــاي مــخــتــلــف جــامــعــه را شــديــدا            
محکوم ميکند و تمامي کـارگـران و        
بخش هاي مختـلـف جـامـعـه را فـرا              
ميخواند تا در کـنـار اتـحـاديـه آزاد                
کارگران ايران و سـنـديـکـاي نـيـشـکـر           
هفت تپه و کارگـران شـرکـت واحـد و            
اتوبوسراني در مقابل اين تهديـدات و    
ــا فشــار                     ــايســتــنــد و ب فشــار هــا ب
اعتراضات خـود احضـار کـارگـران و            
انســانــهــاي مــعــتــرض بــه دادگــاه را             

تـمـامـي پـرونـده هـاي            .  متوقف کنند
بــراي .  تشـکــيــل شـده بـراي کــارگــران          

بـراي دانشـجـويـان و بـراي             .  معلـمـان  
فعالين معترض در جامعه بايـد فـورا     

احضارها بايد متوقف شـود  .  لغو شود
و همه زنداينان سياسي بـايـد فـورا و           
 . بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند

 
کميته مبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان             

 سياسي

 ٢٠٠٩ فوريه  ١٧  -٨٧ بهمن  ٢٩ 

 
 طه آزادي به جرم اقدام عليه امنيت ملي محاکمه شد

 نفر از اعضاي هيات مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه به دادگاه احضار شدند ٥ 

 
com.yahoo@prisoner_political_iran 

shahla_daneshfar@yahoo.com 

آخرين خبر از احضار کارگران 
 نيشکر هفت تپه به دادگاه

نــفــر از اعضــاي هــيــئــت مــديــره                دو
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه بـه    
نامهاي علی نجاتی و فريدون نيکو فرد 

بـهـمـن       ٢٩ و  ٢٧ به ترتيب در روزهای 
ماه مورد محاکمه قرار گرفتنـد و قـرار     
است سه نفر ديگر از اعضـاي هـيـئـت          
مديره سنديکای کارگران نيشکر هـفـت   
تپه به نامهای حيدري مهر، قربان علـي  
پور و جليل احمدي به همراه ابوالـفـضـل    
عابدينی خبر نگار در روز پنجم اسفـنـد   

 .ماه به محاکمه کشيده شوند
 افشين شمس از زندان آزاد شد

بنا بر اخبار منتشره افشين شـمـس   

يکي از فعالين کـارگـري کـه در شـهـر             
اصفهان بازداشت شده و ماهها بـود در    
زندان بسر مي برد به طور مشـروط از       

اتحاديـه آزاد کـارگـران         .  زندان آزاد شد
ايران آزادي افشين شمس را به خـانـواده   
وي و عموم کارگران صميمانـه تـبـريـک       
ميگويد و خواهان آزادي کليه فـعـالـيـن     
کارگري و دانشجويان در بنـد از زنـدان        

 ٢٦ اتحاديه آزاد کارگران ايران   . ( است
 ٨٧ بهمن ماه 

 
آخرين خبر در خصوص 
وضعيت پدرام نصرالهي و 

 برهان سعيدي
سـال جـاري،           بهمـن مـاه     ٢٥ روز 

زندان مرکـزي شـهـر        پدرام و برهان را به

سنندج انتقال دادند و هم زمان هم خبـر  
 ۲۰ ي      پدرام را با قرار وثـيـقـه     رسيد که

مـيـلـيـون        ٥ ميليون و بـرهـان را بـا                
 ٢٦     روز شنبـه .  توماني  آزاد مي کنند

  بهمن، خانواده اين دو فعال کارگـري بـه    
دادياري و شخصـي بـنـام     ٤  شعبه  دادگاه

مـي        رئيس اين شـعـبـه       که"  کامياني" 
و آنها با مـخـالـفـت       کرده  باشد، مراجعه

  مبني بر آزادي آنـهـا مـواجـه        اين شعبه
  ايـن در حـالـي اسـت کـه               .  مـي شـونـد   

خودشان بطور غيابي از آزادي ايـن دو       
 . بودند  فعال در بند خبر داده

 ٢٦ دفاع از پـدرام و بـرهـان                کميته
  ) ١٣٨٧ بهمن 
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در شرايطي که توده وسيع معلـمـان   
خــود را بــراي اعــتــصــاب ســراســري              

اسفند آماده ميکردند و  ٥ و  ٤ روزهاي 
شور و شوق، معلمان و دانش آموزان را 
در برگرفته بـود، بـيـانـيـه اي از طـرف              
کانون صنفي معلمان مبني بر تـعـلـيـق     

کـاربـدسـتـان     .  اعتصاب مـنـتـشـر شـد          
کانون صنفي براي توجيه عقب نشيـنـي   
خود، به وعده احمدي نـژاد کـه گـفـتـه             

حقوق کـارمـنـدان       ٨٨ است از فروردين 
بـر اسـاس قـانـون مـديـريـت خـدمـات                 

. کشوري خواهد بود، استناد کـرده انـد    
حزب کمونيست کـارگـري تصـمـيـم بـه            
تعليق اعتصاب را مـمـاشـات آشـکـار           
رهبران کـانـون صـنـفـي بـا حـکـومـت                 
ميداند و توده معلمان را فـرامـيـخـوانـد      
که به حرکت خود ادامه دهند و تصميـم  

و    ٤ به اعتصاب سراسـري در روزهـاي     
  .اسفند را با تمام قوا عملي کنند ٥ 

بـا تـوجـه بـه مـوضـع پـرورژيـمـي                 
تصميم گيرندگان اصلي کانـون صـنـفـي     
از جمله باغاني و بهشـتـي کـه هـمـيـن            
چندي پيش معمالن را بـه شـرکـت در           
مضحکـه انـتـخـابـاتـي رژيـم تشـويـق                  
ميکردند و مجلس اسـالمـي مشـتـي          
فاسد و دزد و جنايتکار را خـانـه مـلـت       
مينامند، شکستن اعتصاب معـلـمـان    

در .  اقــدام غــيــر مــنــتــظــره اي نــبــود             
اطالعيه حزب که ساعاتي قبل از درج   
اطالعيه کانون صنفـي در سـايـت ايـن          
کانون منتشر شده است، گفته شـده کـه     
آمادگي توده وسيع معلمـان بـراي يـک         
اعتصاب قدرتمند، طرح خواست هـاي    
روشن و شفاف و شرکت فعـال آنـهـا در         
اعتـصـاب اسـت کـه بـه يـک حـرکـت                     
قدرتـمـنـد تـبـديـل مـيـشـود و مـانـع                      
مــمــاشــات و ســر دوانــدن مــعــلــمــان              

اين پيشبيـنـي حـزب کـامـال           .  ميشود
هوشيارانه و بجا بود و کماکان بـه قـوت   

تنها با مشارکت فعـال  .  خود باقي است
توده وسيع معلمـان و بـويـژه مـعـلـمـان             
کمونيست و راديکال اسـت کـه امـکـان       
تحقق مطالبات معلمان و عقب رانـدن    

کـانـون صـنـفـي        .  حکومت وجـود دارد   
فراخوان به اعتـصـاب را تـحـت فشـار             
توده معلم معترض داده بود و صـريـحـا    

جا را براي عقب نشينـي و سـازش بـاز         
گذاشته بود و نهايتـا سـه روز قـبـل از            
شروع اعتصاب تصميـم خـود را پـس           
گرفت و آب سردي بر شور و شوق تـوده    
وسيع معلمان براي يک اعتصاب بـزرگ  

وعـده اجـراي قـانـون       .  و سراسري ريخت
مديريت خدمات کشوري قبال نيز داده   
شده بود و وعده احمدي نژاد هيچ چـيـز     
تازه اي نبود که بـهـانـه بـه مسـئـولـيـن              
کانون بدهد تا اعتصاب را به بهـانـه آن     

بعالوه اين خواست مـبـهـم    .  تعليق کنند
و ناروشن، تنها يـکـي از خـواسـتـهـاي            

افزايش حقوق بـراي يـک     .  معلمان است
زندگـي انسـانـي، اجـراي طـرح نـظـام                  
هماهنگ حقوقها، استخدام مـعـلـمـان       
حق التدريس، پرداخت همـه طـلـبـهـاي        
معلمان اعم از معلمـان بـازنشـسـتـه و           
رسمي و حق التـدريـس، حـل مـعـضـل            
مسکن، درمان و بهداشت رايگان، حـق  
تشــکــل و اعــتــصــاب، آزادي فــرزاد              
کمانگر، لغو همه احکامي کـه عـلـيـه          
معلمان صادر شده است و پـايـان دادن        
به پرونده سازي عليه معلمان بخشي از   
خواستهاي معلمان است که در سالهاي 
گذشته به عناوين مخـتـلـف از جـانـب           
معلمان در اعتصابات و تـجـمـعـات و          

  .بيانيه هاي آنها فرياد زده شده است
حزب کمونيـسـت کـارگـري اعـالم           
ميکند که معلمان تنها با دست زدن به 
يـک حـرکـت اعـتـراضـي و مـتـحـدانـه                  
ميتوانند خواستهاي خود را به کـرسـي     

حزب از معلمـان در سـراسـر         .  بنشانند
کشور ميخواهد که تسليم سازشـکـاري   
دست اندرکاران کانون صنفي نشونـد و    
خود را براي يک اعتصاب سـراسـري و        
پرقدرت آماده کنند و مطمئـن بـاشـنـد       
که اعتصاب آنـهـا از حـمـايـت وسـيـع               
دانش آموزان و کليه مردم مـعـتـرض و      

حـزب  .  آزاديخواه برخوردار خواهـد بـود    
کمونيست کارگري و کانال جديد نيـز بـا   
تمام توان از اعتصاب معلمان حـمـايـت    

  .خواهد کرد
تصميم سازشکارانه رهبران کـانـون   
صنفي، در عين حال توده وسيعتـري از    
معلمان را به اين مسالـه آگـاه خـواهـد          
کرد که اينها رهبران واقـعـي مـعـلـمـان         

نيستند و توده معلمـان را نـمـايـنـدگـي         
اينجا است که نقش معلـمـان   .  نميکنند

کمونيست و راديکال که قـاطـعـانـه بـر           
کليه خواستهاي بحق معلمان پافشـاري  
کنند و از رهـبـري سـازشـکـار کـانـون               
عبور کنند، اهـمـيـت بـيـشـتـري پـيـدا               

حـزب کـمـونـيـسـت کـارگـري              .  ميکند
معلمـان راديـکـال و آزاديـخـواه را بـه                 
پيوستن به حزب کمـونـيـسـت کـارگـري         

  .فراميخواند
 حزب کمونيست کارگري ايران
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 ١اطالعيه شماره 
از اعتصاب سراسري معلمان 

اسفند  ٥و  ٤در روزهاي 
 حمايت کنيم

 
 ٥ و    ٤ روزهاي يکشنبه و دوشنبـه  

اسفنـد روزهـاي اعـتـصـاب سـراسـري                
اين فـرصـتـي اسـت کـه           .  معلمان است

بيش از يک ميليون مـعـلـم در سـراسـر           
کشور متحد و يکپارچه در اعـتـصـاب      
شرکت کننـد و جـمـهـوري اسـالمـي را            
وادار کنند که به خـواسـت هـاي آنـهـا              

اين در عين حـال فـرصـتـي       .  پاسخ دهد
است براي همه مردم بـه جـان آمـده از           
جمهوري اسالمي که به هر شـکـل کـه         
ميتوانند از اين اعتصاب حمايت کنند 

اسفند را بـه روزهـاي         ٥ و  ٤ و روزهاي 
مهم و بياد ماندني در دفاع از حـقـوق        
خود و مبارزه عليه حکومت اسـالمـي     

  .تبديل کنند
اعتـصـاب کـانـون       " فراخوان دهنده 
فشـار تـوده     .  اسـت "  صنـفـي مـعـلـمـان        

معلمان براي دسـت زدن بـه يـک اقـدام            
بزرگ و رزمنـده، نـارضـايـتـي گسـتـرده          
معلمان از وعده هاي توخالي دولت در   
چند سال گذشته و خشـم و نـفـرت از                
اوضاع فـالکـت بـار کـنـونـي، کـانـون                   
صنفي را بر آن داشت که به اعـتـصـاب      
فراخوان دهد اما کانون صنفي در عيـن  
حال اعالم کرده اسـت کـه اگـر رئـيـس             
جــمــهــور يــا مــعــاون اول او قــبــل از                 
اعتصاب قول رسيدگي به خواستـهـا را     
! بدهند فراخوان را پـس خـواهـد گـرفـت       

بعالوه خواست مـحـوري کـه از طـرف            

کانون صنفي مطرح شده، يعنـي اجـراي   
طرح نظام هماهنگ حقوق هـا، چـنـان         
مبهم و ناروشن و مـحـدود اسـت کـه               
زمينه را براي وعده هـا و سـر دوانـدن           
هاي بيشتر بـوسـيلـه حـکـومـت آمـاده             

آمادگي توده وسيـع مـعـلـمـان        .  ميکند
براي يک اعـتـصـاب قـدرتـمـنـد، طـرح              
خواست هاي روشن و شفـاف و شـرکـت      
فعال آنها در اعتصاب است که بـه يـک     
حرکت قدرتمند تبديل ميشود و مـانـع     
  .مماشات و سر دواندن معلمان ميشود

افزايش حقـوق بـراي يـک زنـدگـي              
انساني، اجراي طرح نـظـام هـمـاهـنـگ         
حــقــوقــهــا، اســتــخــدام مــعــلــمــان حــق          
التـدريـس، پـرداخـت هـمـه طـلـبـهـاي                   
معلمان اعم از معلمـان بـازنشـسـتـه و           
رسمي و حق التـدريـس، حـل مـعـضـل            
مسکن، درمان و بهداشت رايگان، حـق  
تشــکــل و اعــتــصــاب، آزادي فــرزاد              
کمانگر، لغو همه احکامي کـه عـلـيـه          
معلمان صادر شده است و پـايـان دادن        
به پـرونـده سـازي عـلـيـه مـعـلـمـان از                     

. خواسـت هـاي مـهـم مـعـلـمـان اسـت                
معلمان بايد اين خواسـت هـا و سـايـر            
خواستهاي خود را با صداي بلند اعـالم  

کنند، در اعالميه هايشان بنويسـنـد و     
مردم را بـه حـمـايـت از اعـتـصـاب و                  
خواستهاي خود فرا بخـوانـنـد تـا جـلـو            

. هرنوع سازش و سر دواندن را بـگـيـرنـد    
با بلند کردن اين خواست ها، کارگران و 
بخشهاي مختلف مردم نيز فعاالنـه تـر     
از اعتصاب و خواسـت هـاي مـعـلـمـان         

نيروي ميـلـيـونـي     .  حمايت خواهند کرد
معلمان درصورت اتحاد و يکپارچـگـي   
و بـا شـعـارهـا و خـواسـتـهـاي روشـن                    
ميتواند هر خواستـي را بـه حـکـومـت           

  .تحميل کند
حزب کمـونـيـسـت کـارگـري هـمـه              
مــعــلــمــان در ســراســر کشــور را بــه                 
اعتصاب متحد و يکپارچه در روزهـاي  

حـزب دانـش   .  اسفند فراميخواند ٥ و  ٤ 
آموزان و دانشجويان و هـمـه مـردم در         
سراسر کشور را به حـمـايـت قـاطـع از             
اعتصاب معلمان و خواست هاي بـحـق   

خواست هاي معلمـان  .  آنها فراميخواند
خواست هاي اکثريت عظيم مردم اسـت  
و بايد با تمام قوا مورد حـمـايـت مـردم       

  .قرار گيرد
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ٧ ١٣٨ اسفند  ١ ، ٢٠٠٩ فوريه  ١٩ 

 
 !کوتاه نيائيد، اعتصابتان را عملی کنيد
 اطالعيه حزب کمونيست کارگري خطاب به معلمان

 

 ن کارگری در مريوانيبازداشت سه تن از فعال 
 

ساعت دو بامداد، مامورين امنيتـي بـه خـانـه سـالم            ٨٧ بهمن  ١٩ درتاريخ 
قادري و خالد اسدزاده از فعالين کارگري و عضو کميـتـه هـمـاهـنـگـي بـراي              

هاي کارگري يورش برده و نـام بـردگـان را بـاز داشـت                   کمک به ايجاد تشکل
در همان روز نيز آزاد حسيني يکي ديگر از فعاليـن کـارگـري در ايـن          .  کردند

 . شهرستان باز داشت شد
. تا كنون به خانواده هاي اين سه کارگر دستگير شده مالقاتي داده نشده است

بنا به گزارش يك بار در حالي كه شكنجه شده بودند انها را به دادگاه برده  و      
بخصوص سالم قادري به شدت مريض است و در   .  دوباره به زندان برگرداندند

بيرون زندان هميشه تحت نظر دكتر بوده و االن بدون دسترسي به داروهايـش و  
 .دكتر و بر اثر شكنجه جانش در خطر است
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سال حاكـمـيـت خـود فـقـط             ٣٠ طي 
همين دو قـلـم وحشـي گـري يـعـنـي               
شالق زدن كارگر بـه جـرم شـركـت در          
مراسم اول مه را در كـارنـامـه خـود            
داشت بايـد از جـانـب كـل بشـريـت                 
محكوم مـيـشـد و بـه زيـر كشـيـده                  

شـالق زدن كـارگـر بـه جـرم                .  ميشد
شركت در مراسم روز جهانـي كـارگـر      
آن هم در اول قرن بيسـت و يـكـم، پـا          
گــذاردن روي تــمــام دســتــاوردهــاي           
انساني و حقـوقـي بشـريـت تـاكـنـون             

گويي ما در عصر بـرده داران و  .  است
خلفا و شاهان و امپراطورهـاي پـيـش    

 . از قرون وسطا زندگي ميكنيم
براي مصمم شدن كارگران بـراي     

انقالب عليه اين ماشين ارتجاع ضـد  
. كارگري همين دو حكم كافـي اسـت    
. شالق زدن توهين به بشـريـت اسـت        

شالق زدن كارگران به جرم شركـت در    
مراسم اول مه روز جهاني كارگر امـا    
اوج پوسيدگي و گننديدگي حكومـت  
و ضــديــت آنــرا بــا ابــتــدايــي تــريــن              
معيارهايي كه يك حكومـت در قـرن     
بيست و يكـم قـاعـدتـا بـايـد داشـتـه              

ايـن  .  باشد جلوي چشم همه ميگـذارد 

احكام در تاريخ اين جـامـعـه و كـل            
تاريخ بشريت به عنوان يـك نـنـگ و         

ايـن  .  يك لكه سـيـاه ثـبـت مـيـشـود              
احكام حكم محكوميـت كـل طـبـقـه        

ايـن  .  سرمايه دار را تاكـيـد مـيـكـنـد        
احكام مـحـكـومـيـت نـه فـقـط ايـن                 
حــكــومــت بــلــكــه كــل دولــتــهــا و               
نهادهايي را كـه بـا ايـن حـكـومـت                 

. مماشات ميكنند تاكـيـد مـيـكـنـد        
كارگر را به جرم شـركـت در اول مـه           
شالق ميزننـد و هـمـيـن حـكـومـت                

كـارگـر را     !  عضو سازمان ملل اسـت 
شالق ميزنند اما هـمـيـن حـكـومـت         
! عضو سازمـان جـهـانـي كـار اسـت             

كارگر را به جرم شركت در مراسـم اول  
مه شالق ميزنند اما همين حكومـت  
در تمام كشورهاي بورژوايي سـفـارت   
خانه هايش داير است و حكومتها بـا  
آن مراودات دپيلماتيك خودرا حـفـظ     

در عـيـن حـال هـمـه ايـن                 !  كرده انـد 
حكومتها مدعي دفاع از ارزشـهـا و     

شـرم بـر ايـن         !  حقوق انساني هستنـد 
طبقه مرتجعي كه جـز بـا ارتـجـاع و          
ضديت با ابتـدايـي تـريـن ارزشـهـاي            
 . انساني قادر به حفظ نظامش نيست

 

: پاسخ فوري كارگران
برپايي اول مه باشكوه و 

 ميليوني 
 

پاسخ فوري كارگران در ايـران بـه     
اين احكام سخيف  و ضـد كـارگـري،      

برپايي هرچه گسـتـرده     :  يك چيز است
تر همين اول ماه مهي كـه در پـيـش         

قطعا وظـيـفـه هـمـه فـعـالـيـن               .  است
كارگري است كه تالش كننـد هـزاران     
و دهها و صدها هزار تن از كـارگـران     
در اول مـه امسـال بـه خـيـابـان هـا                  

. قطعنامه بدهنـد .  جمع شوند.  بيايند
به حاكميت سرمايه داران اعـتـراض        

بايد به ارتجاع عهـد عـتـيـقـي        .  كنند
سرمايه داران بگويند اگر ميخواهيـد  
شالق بزنيد بايد جرات كنيد و هـمـه        

از هم اكنون بـايـد   .   ما را شالق بزنيد
در تدارك بـرپـايـي هـرچـه وسـيـعـتـر                 

بايد تـوده    .  مراسم اول مه امسال بود
هاي وسيع كـارگـران را بـه اهـمـيـت              
برپايي مراسم اول مه آگاه كرد و آنـهـا   
را بـه شـركـت هــرچـه وسـيـعـتـر در                     

 . تجمعات اول مه تشويق كرد
واقعيـت ايـنـسـت كـه روزهـايـي             
مثل اول مه و هشت مارس از هـمـان   
ابتداي به قـدرت رسـيـدن فسـيـلـهـاي          

حاكم، به موضوع جـدال كـارگـران و         
نيروي راديكـال و چـپ جـامـعـه بـا                 
حكومـت اسـالمـي سـرمـايـه داران               

مـا كـارگـران و         .  تبديـل شـده اسـت        
كمونيستها نگذاشتيم اول مـه را قـلـم    
بگيرند و حرف خميني امام رذلشـان    

هـمـه   " را به قانون تبديل كـنـنـد كـه            
كـه در واقـع        "  روزها روز كارگر اسـت 

معنايش اين بود كه هيـچ روزي روز       
فشـار اعـتـراضـات       .  كارگـر نـيـسـت      

كارگـران و نـيـروي چـپ جـامـعـه در               
اوايل دهـه هشـتـاد مـيـالدي پـوزه                 

ــيــد                  ــه خــاك مــال . حــاكــمــيــن را ب
روز جــهــانــي   " مــجــبــورشــان كــرديــم      

را  وارد قـانـونشـان كـنـنـد                 "  كارگـر 
ارديبهـشـت و نـه          ١١ گرچه بعنوان ( 

مجبورشان كرديم به قـدرت  ).  اول مه
كارگران و اهميت اول مـه اعـتـراف           

امـا ايـن جـنـگ تـمـام شـده                  .  كننـد 
هرسال بايد با آنها جنگيـد تـا   .  نيست

هـرسـال   .  بتوان اول مه را برگـزار كـرد    
فشار و تهديد و دسـتـگـيـري هـا و                
احكـام زنـدان و دسـتـگـيـري را در                   

و هـر سـال   . مقابل كارگران ميگذارند
اول مـه  .  ما اول مه را برگزار كرده ايـم 

جايش را در جامعه ايـران بـاز كـرده           
اما ما بايد تالش كنيم بـا اول    .  است

. مه اين جنگ را به پـايـان بـرسـانـيـم        
اين يعني تعطيل رسـمـي اول مـه و           
! بـرپــايــي هــرچــه وســيــعــتــر اول مــه           

جمهوري اسالمي ميدانـد كـه روزي        
كه كارگران در صفوف ميلـيـونـي بـه       
خيابانها بيايند و روز جهاني كـارگـر     

بـايـد   .  را برپا كنند كارش تمام اسـت   
و همين به بـرپـايـي هـرچـه بـا              .  برود

شكوه تر اول مه اهميتي صد چـنـدان     
هميـن بـاعـث مـيـشـود كـه             .  ميدهد

برپايي اول مـه در ايـران جـايـگـاهـي            
متفاوت از سـايـر كشـورهـا داشـتـه              

در عين حال همين جايي اسـت  .  باشد
كه امكـان تـعـرض بـيـشـتـري را بـه                

اگــر حــكــومــت    .  كــارگــران مــيــدهــد   
مجبور شده است در برابر روز جهانـي  
كارگر سر خـم كـنـد ايـن يـعـنـي مـا                

ميتوانيـم تـوده     .  امكان تعرض داريم
وسيعي را به خيابانهـا بـكـشـانـيـم و            
تظاهراتهاي هـزاران نـفـره و صـدهـا             

رهبران كارگـري  .  هزار نفره بر پا كنيم
بايد تالششان چنين اول مـاه مـهـي           

پاسخ كارگران به احكام شـالق    .  باشد
زدن و زنداني كـردن كـارگـران چـنـيـن         

و امكـان دادن چـنـيـن       .  پاسخي است
پاسخ دندان شكني به حكـومـت فـي      

 . الواقع وجود دارد

 
... حكومت توحش سرمايه داران ١ از صفحه    

ــتــاده اســت              . شــوراهــاي اســالمــي اف
عيوضي مسئول کميته مزد در اولـيـن     
گزارش کار اين کـمـيـتـه سـبـد هـزيـنـه               

هـزار تـومـان اعـالم           ٦٨٩ کارگران را  
کرد و با عنوان اينکه اين مبـلـغ تـنـهـا        
رویای کارگـران اسـت و دولـت بـه آن               
توجهی نخواهد کرد بيشرمانه چهـره اي  
سخاوتمندانه به خود گرفت تا زمينـه را  
براي بازي مسخزه هـر سـالـه و اعـالم             
چند درصدي افزايش به  سطـح هـمـيـن       

هـزار     ٢١٩ دستمزد کـنـونـي يـعـنـي               
تومان و حمله به معيشـت کـارگـران و         

ايـن در    .  کل جامعه  آمـاده مـيـکـنـد            
حاليست که در آمارهاي اعالم شـده از    

هـزار     ٧٠٠ سوي خود دولت  خط فقـر   
اگر چه حـقـيـقـت بسـيـار            .  تومان است

فراتر از ارقام اعالم شده ايـن حضـرات        
جالب اينجاست که علی دهـقـان     .  است

کیا عضـو هـیـئـت مـدیـره کـانـون                    
شوراهای اسالمـی کـار اسـتـان تـهـران            
بدنبال غور و تـفـحـص فـراوان حـداقـل            

دستمزد کارگران را البته بـا احـتـسـاب       
هـزار     ٦٨٩ قلم  کاالهاي اسـاسـي      ٤١ 

همانجا به امـکـان      تومان رقم ميزند  و
افزایش قیمتها در سال آینده با توجه 
به مطرح بودن طـرح هـدفـمـنـد کـردن               

در اين مـيـان   .  یارانه ها نيز اشاره دارد
نماینده کارفرمایان در شـورای عـالـی    

پیشنهاد کارگـران  :  کار نيز  می گوید
اگرچه با واقعیتها تـطـابـق دارد ولـی             

تعيين ميزان حداقـل  .  قابل اجرا نیست
دستمزد و نقـش هـر سـالـه شـوراهـاي               
ــه کــارگــر در کــنــار                  اســالمــي وخــان
شورايعالي کار جمهوري اسالمي بيـش  
از بيش جايگاه مخرب اين تشکل هاي 
دست ساز دولت را بـه عـنـوان مـانـعـي         
برسر مـبـارزات کـارگـران بـه نـمـايـش                

 . ميگذارد
واقعيت اينست که نتيجـه واقـعـي      
ميزان حداقل دستمزد کارگـران را يـک        
رودرويــي و مــبــارزه مــتــحــد بــا ايــن              
جنايتکاران تعيين ميکند و بايد خـود    

بويزه امسـال در    .  را براي آن آماده کنيم
اوضاع کامال مـتـفـاوتـي وارد چـنـيـن             

امسـال  .  جنگ و رودررويي اي شـده ايـم  
از خيلي قبل کارگران از تشـکـلـهـايـي           
چون سنديکاي کارگران نيشکـر هـفـتـه       
تپه، سنديکاي کارگران شـركـت واحـد،      
اتحاديه آزاد کارگران ايران و تعـدادي از  
مراکز کارگري و کارگراني از عسلويه و 
سنندج و غـيـره طـومـاري اعـتـراضـي             
عليه سطح نازل دسـتـمـزدهـا دادنـد و             
اعالم داشتند که داشـتـن يـک زنـدگـي           
انساني حق مسلم مـاسـت و خـواهـان            

همچنـيـن در     .  افزايش دستمزدها شدند
همين هفته جاري بود که بازنشستـگـان   
تامين اجتماعي در مـقـابـل مـجـلـس            
اسالمي جمع شدند و خواهان افـزايـش     
حقوقهايشان شدند و معـلـمـان نـيـز بـا            
خواست سطح حـقـوقـهـاي خـود اعـالم            
اعتصابي سراسري کردند و هـم اکـنـون      

ايـن  .   زمزمه اين اعتراض وسيع اسـت   
در حاليست که گراني و افزايش سرسـام  
آور قيمت ها  فرياد کل جامعه را بـلـنـد    

همه ميگويند ديگر با ايـن    .  کرده است

بـايـد کـاري      .  وضع نميشـود ادامـه داد    
 . کرد

در چنين شرايطي خواست افـزايـش   
حقوقها خواست کل جامعه است و در      
عين حال نقطه انفجار جامعه در بـرابـر     
اين فقر مطلق و گراني روزافزون قيـمـت   

امروز بيش از هر وقـت زمـيـنـه     .  هاست
براي شکل دادن به يک جنبش سراسـري  
و قــدرتــمــنــد حــول خــواســت افــزايــش           

بايد فعاالنه اين .  دستمزدها فراهم است
جنب و جوش اعتراضي موجـود را بـه        
يک جنبش وسيـع اجـتـمـاعـي تـبـديـل              

بايد اين موضوع را به مـوضـوع     .  کنيم
بحث در مجامع عمومي کـارگـري در        
همه جا تبديل کرد و خواسـت افـزايـش      
فوري دستمزدها و تعينن مبلغي بـراي    
آن را به يک حرکت سـراسـري در هـمـه            

بـايـد از     .  مراکز کارگري تـبـديـل کـرد         
مبارزاتي که همـيـن امـروز حـول ايـن             
خواست جاريست، از مبارزه معلمان و   
طــومــار اعــتــراضــي کــارگــران بــراي            
خواست افزايـش دسـتـمـزدهـا وسـيـعـا              

بايد با قطـعـنـامـه هـايـي         .  حمايت کرد

ــزايــش                     ــر ســر خــواســت اف روشــن ب
دستمزدها، به ميدان آمد و کارگران را   

بايد اعـالم داشـت        .  حول آن متحد کرد
که ما کارگران خواهـان افـزايـش فـوري       

برده نيستيم که .  دستمزدهايمان هستيم
شما ميـزان دسـتـمـزد مـا        "  کميته مزد" 

کارگران را از بـاالي سـر مـا و بـدون                  
دخالت كارگران تعيين کند و همگام بـا  
آنها شوراهاي اسالمي و خانه کارگـر و    
ــه در                     ــگــري ک ــاي دي ــه ه ــت دارودس
کارخانجات به راه انداخته ايد بازاريابي 

ــنــهــا را از                 .  کــنــنــد  بســاط هــمــه اي
مـا  .  کارخانجات جـمـع خـواهـيـم کـرد           

خودمان ميخواهيم که شـرايـط فـروش      
نيروي کارمان را تعيين کنيم و ديگر به 
زندگي در زير خط فقر تن نخواهيم داد   
و باالخره اينکه بـراي مـيـزان دسـتـمـزد         

خالصه اينـکـه   .  خود رقمي تعيين کنيم
خواست افزايش دستـمـزدهـا امـروز آن          
حلقه ايست که ميتواند مبارزات بخش 
هاي مختلف جامعه را بـه هـم پـيـونـد           

 . بايد حول اين خواست گرد آمد. دهد

 
... جنبش افزايش فوري و  ١ از صفحه    



 5 ١٠٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

نفراز مقامات بلنـد پـايـه دولـتـهـاي            
سرمايه داري که قراربود بـه ايـن بـي            
آلترناتيوي جهان سرمايه داري پـاسـخ     
گو باشد بي نتيجه بـه کـارخـود پـايـان        

آقــاي اوبــامــا کــه چشــم هــمــه               .  داد
جهانيان به او دوخته بود کـه نـه تـنـهـا        
آمريکا بلکه جهان را نجـات دهـد بـا         
طرح استراتـژي حـمـايـت ازتـولـيـدات             

ــي         ــلــ ــزم   " داخــ ــيــ ــنــ ــشــ ــکــ ــروتــ " پــ
Protectionism          بـــزودي مـــورد

مــالمــت وانــتــقــاد شــديــد دولــتــهــاي         
ســرمــايــه داري درکشــورهــاي ديــگــر         
قرارگرفت بطوريکه اومـجـبـورشـد کـه        

امـا  .  دراين استراتژي تجديد نظر کـنـد  
اتحاديـه اي غـرب   -جنبش رفرميستي

هم چنان از     -اين کاسه داغتر ازآش–
اين استراتژي حمايت کرده بطوري کـه    
بــرخــي اتــحــاديــه هــاي کــارگــري در             

 British jobs” انگليس با شـعـار        
for British workers   “ بــــــــه

بهر حال سـردرگـمـي و         .  خيابان آمدند
بي آلترناتيوي کماکان از مشـخـصـات    

امـا  .  کنوني جهان سرمايـه داري اسـت  
قبل ازآنکه روندهاي احتمالي درجهـان  
سرمايه داري وآلـتـرنـاتـيـو احـتـمـالـي            
نــيــولــيــبــرالــيــســم را مــورد بــررســي            
قراردهيم اجازه دهيد اتفاقات يک مـاه  
اخير را از نزديـکـتـر مـورد بـازبـيـنـي              

 . قراردهيم
مـروري بـرسـردرگـمـي در فـوروم              

آقــاي :   جــهــانــي اقــتــصــادي امســال        
Robert Greenhill       رييـس مـرکـز

تحقيقات پيشرفت جهاني با عـبـارت     
امسـال را       WEFزير حـال وهـواي          

درســال    WEF: " تــرســيــم مــي کــنــد     
ودر زمان بي ثـبـاتـي وتـفـرقـه          ۱۹۷۰ 

. تاسيس شـد )  درجهان سرمايه داري( 
فوروم امسال بـازگشـت بـه آن دوران              

درفوروم امسال نمايندگان جمـع  .  است
شده اند تا يادداشت هاي خودرا بـاهـم     
ديگر مقايسـه کـرده وراه حـلـي بـراي             
برون رفت ازاين بحـران اسـاسـي پـيـدا           

در      Financial Times".  کــنــنــد   
اعـتـقـاد بـه       : " همين راستا مي نويسد

اينـکـه تـرکـيـبـي از جـهـانـي شـدن،                     

ابتکارات مالي ورقابت بازارآزاد مـي    
تواند يک سيستم مالي بهتـري ايـجـاد      

بنابراين سـوالـي   .  کند ازبين رفته است
که باالي سـرگـردهـمـايـي امسـال در               
ديوس چرخ مي زند اين است کـه چـه        
چيزي مي تـوانـد، اگـر اصـال چـيـري               

". باشد، جاي گزين اين اعـتـقـاد شـود      
درروز اول فــوروم نــخــســت وزيــران               
کشورهاي چـيـن وشـوروي بـا حـملـه                 

آنرا متهـم بـه    � غيرمستقيم به آمريکا
. تسريع کردن بحران جهاني مي کنـنـد  

ازاين هم فـراتـررفـتـه بـه         Putinآقاي  
حـملـه کـرده      "  جهـان يـک قـطـبـي       " ايده 

ــه تســلــط                  ــايــان دادن ب وخــواهــان پ
نــمــايــنــدگــان .  دالرآمــريــکــا مــيــشــود   

سايرکشورها بـا ابـراز مـالحـظـات و             
خــطــر "  انـتــقــادات مشــابـه اي نـظــيــر           

اقـتـصـادهـاي بـزرگ        " و يا   "  سوداگري
بازارهاي سرمايه جهاني را براي خـود    

مسـتـقـيـم ويـا        "  اختصاص مي دهـنـد  
غير مستقيم تسلط مالي کشـورهـاي     
بــزرگ ســرمــايــه داري وبــخــصــوص            

 . آمريکا را زير سوال بردند
ازطرف ديگر، دولت آقـاي اوبـامـا    
با نفرستادن حتـي يـکـي ازمـقـامـات            
بلند پايه دولتي عـمـال ايـن فـورم را               

ولي طنـز قضـيـيـه درآن       .  بايکوت کرد
است که اگرچه استراتژي پروتشکنـيـزم   
دولت آمريکا ومضرات آن براي جـهـان   
سرمايه داري مـورد انـتـقـاد ديـگـران            

صـداي ايـن اسـتـراتـژي              � قرارگرفـت 
ازطرف تعدادي از نـمـايـنـدگـان سـايـر          

بـطـوري کـه      .  کشورها منعـکـس شـد     
مـوج افـزايـنـده       " يکي ازنمايندگـان از    
 . صحبت کرد" ناسيوناليسم اقتصادي

-تــوســل جــنــبــش رفــرمــيــســتــي      
ــه                       ــرب بــ ــه اي درغــ ــاديــ ــحــ اتــ

“ Buy American“ : ناسيونالـيـسـم   
طرح پيشنهادي  دولت اوبامـا  اسـت        
که در آن اسـتـفـاده از آهـن و فـوالد                   
وارداتي درساختن پروژه هـاي دولـتـي      
براي راه انـدازي اقـتـصـاد کشـور را                  

اين طرح کشـورهـاي   .  ممنوع مي کند
ديگر سرمايه داري منجمله کانـادا را    
کــه بــا آمــريــکــا قــرارداد تــجــارتــي              

NAFTA         دارنــد عصــبــانــي کــرده
ــه آقــاي          .  اســت ــر "  دي" مــنــجــمل وزي

تجارت بـيـن الـمـلـل کـانـادا در يـک                   
مصاحبه تلويزيوني از ديوس ميگويد 
که االن موقع خوبي براي ايجاد موانـع  
پروتکشنيزم نيست چرا که ايـن طـرح         
کارگران فلزکار کانادايـي را از بـازار           

ايـن درحـالـي      .  آمريکا خارج مي کنـد 
است که برطبق آمار ارايه شده ازطـرف  

ميالدي  ۲۰۰۷ آقاي دي فقط در سال 
ارزشـي درحـدود يـک مـيـلـيـارد دالر               
سنگ معدن حـاوي آهـن و اسـتـيـل                

. ازکانادا به آمريکا فرستاده شده اسـت 
اگرچه دولت اوباما فورا متوجه خـطـر     

شــده و   “  Buy American” پــروژه   
قول داده است که اين پروژه در راستاي 
قوانين بين المللي تجارت آزاد تعديـل  
گردد ولي اتحاديه هاي کارگري چه در 
آمريکا وچه در کانادا کماکان ازپـروژه    

 .پروتکشنيزم حمايت مي کنند
و "  کـن نـيـومـن      " جالب اينست كه 

روساي دواتـحـاديـه بـزرگ       "  کن ليونزا" 
ــادا  ــان ــک       USW, CAW  -ک در ي

نــامــه مشــتــرک صــراحــتــا از پــروژه               
 ”Buy Canadian   “     حمايـت کـرده

وازدولت کانادا مي خـواهـنـد کـه بـا             
استقرار چنين سيـاسـتـي دولـت بـايـد            
اطمينان دهد که بيـشـتـريـن سـرمـايـه          
گـذاري عـمـومـي بـايـد روي کـاالهـا                
وسرويس هايي انـجـام گـيـرد کـه در                

هـمـان طـوري      .  کانادا ساخته ميشوند
که درابتداي اين نوشته گفته شد اخيرا 
در يك مورد معيـن کـار حـمـايـت از             
پروژه پروتکشنـيـزم در انـگـلـيـس بـه               

کـارگـران   .  تظاهرات خيـابـانـي کشـيـد       
ــرهــا                     ــا بــن ــزي ب ــيــن ــاه ل ــااليشــگ پ

 British jobs for” وپالکاردهاي   
British workers  “      بـه کـارگـرفـتـن

کارگران ايتاليايي درايـن پـااليشـگـاه          
اگرچه اتحاديه هـاي    .   اعتراض کردند

کارگري اعالم کردند کـه اعـتـراضـات       
آنها بر عليه کارگـران خـارجـي نـبـوده           

ولي پالکاردها وبنرها به انـدازه    .  است
کافي گـويـا بـود کـه اتـحـاديـه هـاي                   
کارگري چه کسانـي را مسـول بـحـران          

کارگران خارجي ويا دولـت    :  مي دانند
ايــن !  ســرمــايــه داري انــگــلــيــس را             

درشرايطي است که خود آقاي گـوردون  
براون نخست وزير انگلـيـس کـه خـود          
زماني اين شعار را مطـرح کـرده بـود         

 . آنرا محکوم کرده است
آيا سوسيال دمـکـراسـي جـهـانـي         
آلترناتيو نيوليبرالـيـسـم اسـت؟ آقـاي           

Walden Bello    درمقاله اي تـحـت
" اجماع درسرمايه داري آيـنـده  "  عنوان 

معتقد است که ترکيبي از سـوسـيـال         
 new dealدمکـراسـي اروپـايـي و            

آمريکايي روزلـت کـه     "  معاهده جديد" 
 Global Socialاو آنــــــرا                   

Democracy (GSD   ( مي خواند
آلترناتيو بسيار محتمل نيوليبراليسـم  

يـکـي از      � ازنظر آقاي بلو. خواهد بود
طرفداران اين مـدل اقـتـصـادي آقـاي             
گــوردون بــراون بــا تــزســرمــايــه داري            

 Alliance Capitalismمتحد 
ســرمــايــه داري کــه درســطــح          .  اســت 

جهاني همان کاري را خواهـد کـرد کـه      
روزولت در سـطـح کشـوري           "  نيوديل" 

حفظ کردن مزاياي بازار و   : " انجام داد
تحت کنترل درآوردن بي عدالتي هـاي    

 Keynesianismهــم چـــون          ".  آن
سـوسـيـال    " سنتي درسـطـح مـحـلـي،             

در سطح جـهـانـي      "  دموكراسي جهاني
درجستجوي مدل هـاي جـديـدي اسـت       

که تمايل سرمايه داري بسمت بـحـران     
آقـاي  .  را کنترل ويا به حداقل بـرسـانـد     

بلو معتقداست کـه گـذشـتـه از آقـاي             
افراد با نفوذ ديگري چـون آقـاي    ٫ براون

بيل گيت، رييس شرکت ميکروسافـت  
ويکي از ثروتمندتـريـن مـردان دنـيـا،           
آقاي کوفـي عـنـان دبـيـر كـل سـابـق                   
سازمان ملل واقتصاد دان مـعـروفـي         
چون جفري ساچ از اين مدل اقتـصـادي   

ايـنـکـه ايـن مـدل           .  حمايت کـرده انـد    
اقــتــصــادي پــاســخــگــوي بــحــران و             
معضالت موجود باشد جـاي تـرديـد         

حتي درصـورت بـه     .  بسيار وجود دارد
اجرا در آمدن چنين مدلي، ايـن نـظـام      
از بحرانها و معضـالت عـمـيـق خـود           

يـن مـدل نسـخـه          . خالص نخواهد شد
اي براي مشروع جلـوه دادن سـرمـايـه          
داري است، نظامي کـه بـا شـکـسـت             
مــدل هــاي پــيــشــيــن خــود يــعــنــي                
نيوليبراليـسـم بـحـران وويـرانـي بـجـا                

آنچه دارد در وسط همـه  .  گذاشته است
اين بـحـرانـهـا و بـن بسـتـهـا تـاكـيـد                      
ميكشود اينست كه طبـقـه کـارگـر و          
كل بشريت چاره اي بـجـز روآوري بـه              
سوسيالسم  براي رهـايـي از كـل ايـن            

 .  نظام و بحرانها و مصائبش ندارد

 

 
١ از صفحه  ...بعد از نئوليبراليسم    

مديران بايد در اين جهت باشـد کـه تـا      
پايان سال و همچنيـن تـا انـتـخـابـات             
رياست جمهوري نبايد هيچ کارگري را 

مسئوليت اجرائي کـردن    .  اخراج کنند
اين تصميم با مديران عامل مـجـتـمـع     

يــعــنــي بــاالتــريــن مــقــام هــر            (  هــا    
مـيـبـاشـد و در صـورت             )  مجـتـمـع      

مشاهده هر گونه حرکتي که باعث سـر  
وصداي کارگران شود،  شخص مـديـر     

 .  عامل بايد جوابگو باشد
جلسه تماما حول و حوش مسائـل  

اکـثـر   .  کارگري ادامه پـيـدا مـيـکـنـد           
مديران از لزوم اخراج کارگران بـدلـيـل      
مشکالت مالي صحبت ميـکـنـنـد و       
درخواست ميکنند که در ايـنـصـورت      
بايد مشکل تامين مـالـي از طـريـق            
دولت در اولويت قرار گيرد و دولت بـه    

فـرمـانـدار در      .  شركتهـا پـول بـپـردازد      

جواب به مشکل کسري بودجـه دولـت     
اشاره كرد و روي حرف خود تاكيد كرد 
كه بهر حال انتظار دولـت ايـنـسـت کـه        
اين وضعيت بايد بصـورت صـحـيـحـي      
مديريت شود و اصال اين جلسـه بـراي     

او بـه هـمـه         .  همين برگزار شـده اسـت    
اولتيماتوم داد که نبايد کـوچـکـتـريـن        
سر وصدائي از کـارگـران در مـنـطـقـه             

. و اين اساس کـار مـاسـت        .  بلند شود
اگر ميخواهيـد اخـراج کـنـيـد، بـايـد                
تضمين کنيـد کـه هـيـچـگـونـه سـر و                
صدائي بلند نخواهد شـد و فـقـط در           
اين حالت است که مجاز بـه ايـن کـار         

جلسه با تاکيـد فـرمـانـدار بـر        .  هستيد
شرايط حساسي که دولـت جـمـهـوري          
اسالمي در ان قرار گرفته اسـت ، بـه          

  . پايان رسيد
 

 
١ از صفحه  ... كاري نكنيد كه   



 6  ١٣٨٧ اسفند ١ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 ياشار سهندي
پيرزني را ميشناسم که هـر روز       
در دو وعده خودش را بـه سـر قـرار              

بـا  .  او بـايـد چـاالک بـاشـد          !  ميرساند
وجود کهن سـالـي بـه انـدازه کـافـي                 

يعني اگر او را در يـک    .  چاالک هست
لحظه در سر کوچه ميبينيد در لحظه 

مشمايي در زيـر       .  بعد ته کوچه است
چادر مشکي خـود دارد کـه صـداي           
خش خش آن از حضـور پـيـرزن خـبـر           

او يـکـبـار صـبـح سـحـر و                  .  ميدهد
يکبـار دم دمـاي غـروب پـيـدايـش                 

در .  محاسباتش دقيق اسـت .  ميشود
اين دو وقـت زمـانـي اسـت کـه او                     
ميتواند چيزي گير بياورد کمي ديرتر 
از اين ايام کساني ديگر همان چيزهـا  

ــد        ــرده ان او از رهــگــذران رو           .  را ب
دوست ندارد به او بـه چشـم     .  ميگيرد

. يک آدم نيازمند و مفلوک نگاه کننـد 
اگر کسي از روبرو بياييـد و يـا حـس         
کند کسي پشت سر هست بگونـه اي    
خودش را به کـار ديـگـري مشـغـول             

رهـگـذران   .  ميکند تـا از او درگـذرنـد   
نيز شـرمسـار از ايـن وضـعـيـت بـه                  
سرعت ميگذرند تـا او بـه کـار خـود          

کسـي گـويـي چـيـزي           .  مشغول باشد
بـا  .  نميبيند؛ نه پيرزن، نـه رهـگـذران     

تنها کساني كـه هـم کـالم مـيـشـود              
نوجواناني هستند که به نوعي رقيـب  

آنـهـا بـه اقـتـضـاي سـن               !  او هستنـد 
فرزترند و گـاري را بـا خـود حـمـل                   
ميـکـنـنـد کـه دهـهـا بـرابـر پـيـرزن                      

 .ميتوانند اشيا را جابجا کنند
پيرزن هـنـگـامـي کـه مـطـمـئـن               
ميشود که کسي متوجـه او نـيـسـت          
آشغالها را ميکاود به امـيـد يـافـتـن        

عروسک شـکـسـتـه       !  چيزي دندان گير
اي، شيشه دارويي، يـا شـي قـيـمـتـي         

ژورناليستها و اقتصـاددانـان   .  ديگري
» طـالي کـثـيـف      « بورژوازي زباله را 

بـراي آن بـورژوايـي کـه            .  ميـنـامـنـد    
ميتواند کارخانه بازيافت بزند،  زباله 
به اندازه يک طـال ارزش دارد، بـراي          
پيرزن اما، چهار تـا شـي شـکـسـتـه              

ميتواند او را در روز به چهار صـد و       
ايـن  .  پانصـد تـومـانـي پـول بـرسـانـد             

طالي کثيف عمق فاجعه و جـنـايـتـي     
مخوفي که در بطن اجـتـمـاع جـريـان        

پـيـرزن صـبـح       .  دارد را برمال ميکند
سحر بيرون ميـزنـد قـبـل از ايـنـکـه               
کارگران شهرداري تتمه آشـغـالـهـا را       
برده باشند، نزديک غـروب مـي آيـد           
چون در طول روز کسانـي آشـغـالـهـاي      
خود را بيرون ميگذارند و عموما در   
اين زمان اشيايي کهنه شـده را دور         
مي ريزند تا مثال پوسـت بـادمـجـان       

 !  را
با خود مي انديشم سهم ايـن زن       
از زندگي همـيـن اسـت، يـک تـيـکـه               
زباله؟ آيا با پولي که براي هـوا کـردن     
ماهواره اميد بکار رفت چـنـد تـا از         
اين پيرزنان ويا آن نوجوانان رقيـب او    

چـطـور آن     .  را مـيـشـود سـامـان داد          
فاشيستهاي ايراني تبار خـون جـگـر         
نميشـونـد وقـتـي ايـن وضـعـيـت را                   

آيا اصوال چشم بيـنـا بـراي      (  ميبيند 
امـا بـه     )   ديدن اين فـجـايـع دارنـد؟         

حساب کثيف خـودشـان خـوار شـدن          
مــردم آن ســوي خــلــيــج را کــيــف                  

اين چگونه تمدني اسـت کـه   .  ميکنند
براي صلحش به گفـتـه احـمـدي نـژاد           
فاشيست بايد ماهواره فرستاد آسمان 
که بعدها همين تکنولوژي مـيـتـوانـد     
در خدمت پرتاب موشک هسـتـه اي        

ايـن تـمـدن بـه راحـتـي              .  قرار گـيـرد    
هزاران، بلکه ميليون ميليون امـثـال     
اين پيرزن را زير دست و پاي خـود لـه     

کـدام  .  ميکند و کک شان هم نميگـذد 
صلح، کدام تمـدن، کـدام پـيـشـرفـت؟         
اينها ديـگـر چـه جـور مـوجـوداتـي                  

، ٥٧ هستند؟ در سي سالگي انقالب 
با موشک هوا کـردن     ٥٧ ضد انقالب 

خفت و خواري توده مـردم را جشـن          
ميگيرد و آن يکي در لندن و آن يکـي  

مـا  « در تهـران بشـکـن مـيـزنـد کـه               
در سي سالگي انـقـالب   .  » ! ميتوانيم

ما بايد بتوانيم اين بختک عظيـم   ٥٧ 
را از روي سينه جـامـعـه بـرداريـم و             

قطعا طـولـي نـخـواهـد كشـيـد كـه                   
 . برخواهيم داشت

 
 قرباني يا  مقصر؟ 

 
مثل اينکه قرار اسـت تـا دنـيـا            
دنيا است ما توده کارگر و زحمتکش 
براي کار نکرده تقاص پس بـدهـيـم و      

سي سال از عمر پر .  سركوفت بخوريم
. از نکبت جمهوري اسالمي ميگذرد

ظاهرا گناه نكبـت ايـن كـرگـدنـهـاي            
اسالمي هم به گردن ماست كه شاه و   
ســاواك و دربــار و فــقــر و فــالكــت                 

. نميخواستيم و دست به انقالب زديـم 
کم مورد شماتت قرار نـگـرفـتـيـم کـه         

چـرا  !  چرا مشـت تـان را گـره کـرديـد            
 ! مرگ بر شاه گفتيد

البته ما توده کارگر و زحمتکـش  
يک کاري کرديم کارستان، و آن ايـن         
بود که سي سـال پـيـش بـه خـيـابـان               

. گـفـتـيـم    »  مرگ بـر شـاه    «  آمديم و 
حق داشـتـيـم، نـداشـتـيـم؟ آيـا حـق                    

. نداشتيم که رفاه و آسايش بخـواهـيـم   
ايا ما سزاوار اين نبوديم کـه بـا مـا           

مگر مـا    .  مثل يک انسان رفتار شود
اليق اين نبوديم که از آزادي بي قـيـد     

آيـا  .  و شرط سياسي برخوردار باشـيـم  
اين جرم سنگيني اسـت کـه کـارگـر             
خواست سـرنـوشـت خـود را بـدسـت               
گيرد تشکل خويش را بزند و جامـعـه   
را بر اساس نيازهاي بشـري سـازمـان      
دهد نه سود سرمايـه داران؟ ايـن از          
سوي بخش مفـتـخـور جـامـعـه جـرم             
وحشتناکي بود و بـرا ي هـمـيـن يـک           
ضد انقالب بينهايت خشـن و وحشـي   
را به جان ما انداخت تا تـوانسـت آن        
انقالب را سرکوب کند و سـي سـال          
جنايت بي وقفه را سازمان دهـد کـه        
تاکنون به مرگ مسـتـقـيـم بـيـش از            
صدها هزار انسان منجر شده است و   
به فالکت ميليوني توده مردم کشيـده  

يـکـي از ايـده هـاي کـه                .  شده اسـت 
درکنار اين جنايـت سـازمـان يـافـتـه            
بخورد جامعه داده شـده اسـت ايـن              

 ! است که از ماست که برماست
از جمهوري اسالمي بگير تـا آن       
مفسر خارج از جمهوري اسالمـي در    
اين سي سال دم گرفته اند که تقصـيـر   

جماعت ايراني را «  که .  خود ما بود

بايد گرسنه نگه داشت و گـر نـه کـار         
ايـن  »  ! دست خودش ميدهد که داده  

ايده را آنها ميگويند و بر آنهـا هـيـچ      
ايـن را نـگـويـنـد چـه              .  حرجي نيست

بگويند؟ نـکـنـد انـتـظـار ايـن اسـت                
ماننـد آن شـاه خـدابـيـامـرز بـيـايـنـد                

که من نيز پـيـام انـقـالب          «  : بگويند
او خيلي دير شـنـيـد    »  !شما را شنيدم

تازه وقتي شنيد به شرطي کـه مـردم        
بروند خانه شان قول داد که بـعـدا بـه         

الـبـتـه    !  مسائل رسيدگي خواهـد کـرد  
اينها نيز پيـام انـقـالب مـردم ايـران             
شنيدند و به فاجعه بـارتـريـن شـکـل           
ممکن به آن پاسخ دادند و انـتـقـام آن      
شاه بلکه همه بورژوازي جـهـان را از        

 .مردم ايران گرفتند
همانطور که گفتم ايشان غيـر از    
اين ميکـردنـد ديـگـر ضـد انـقـالب                

امـا دوسـتـانـي کـه خـود را              .  نبودند
مـيـدانـنـد و       »  ضد سرمـايـه داري    « 

آنـقــدر آتــيــش شــان تـنــد اسـت کــه                 
خواستار مـمـنـوعـيـت      « :  ميفرمايند

تشکيـل هـر نـوع دولـت بـاالي سـر                 
در يـک بــيـانـيــه         !  هسـتــيـم    » خـويـش  

رسمي رسما خطاب به مـا کـارگـران         
ايشان به غير از کارگر با هيچـکـس   ( 

عين هـمـان ضـد      !)   ديگر کار ندارند
انقالبيون فرمودند تقصير خود کارگر 
است که خيـلـي کـارهـا را نـکـرد و                 

آنـهـا کـار      :  ميگوينـد . شکست خورد
خودشـان را کـردنـد و خـودشـان را                   

مــا عــقــب   «  ســازمــان دادنــد امــا         
نميدانم اينها خـود كـجـا      .  » نشستيم

عقب نشستند امـا مـا كـارگـران و               
مردمي كه انقـالب كـرديـم و شـاه و            
دربار وساواك و خيل مفت خـوران را    
به زير كشيديم  به شهادت يك تـاريـخ   
خونين و پـر از فـاجـعـه خـود عـقـب               
ننشستيم بلكه در يك جنـگ خـونـيـن     

طول كشيد عقب رانده  ٦٠ كه تا سال 
حتما اگـر عـقـل و تشـكـل و             .  شديم

درايت و برنامه و حزب امروزمـان را    
داشتيم قدرت عقب رانـدمـان را هـم         

امـا ايـن گـنـاه مـا             .  پيدا نميكردنـد 
اينهم نتيجه سركوب و خفقان .  نيست

عليه كارگران و كمونيستـهـا تـوسـط       
ديكتاتوري آريامهري و  توليـد انـبـوه    

مسجد و تكيه و آخـونـد و واعـظ و           
خرافه توسط همين حكومت و هميـن  

 . طبقه حاكم بود نه گناه ما كارگران
ــتــان                  ــن بــه اصــطــالح دوس اي
ميپرسندآيا بايد انقالب مـيـکـرديـم؟     

بعد ميپرسـنـد   !  جوابشان مثبت است
آيا بايد نيروي ديگري را جـايـگـزيـن          

جـوابشـان   .  نيـروي حـاکـم مـيـکـرديـم         
«  :  استـدالل ايـن اسـت        !  منفي است

از کجا معلوم که آنان همين بالها را   
بر سر ما نمـي آوردنـد؟ حـتـمـاً مـي              

بــر ايــن اســاس نــتــيــجــه             » . آوردنــد
مــيــگــيــرنــد كــه بــايــد مــتــحــدانــه              

شوراهاي کـارگـري ضـد سـرمـايـه            « 
سـوال  .  را تشکيـل مـيـداديـم      »  داري

ايـن اسـت، مـگـر نـداديــم؟ چـرا آن                   
کوششهاي عظيم کـه انـجـام شـد را            
نديده ميگيرند؟ بـراي ايـنـکـه بـعـد               

خـودم  « ميخواهند ثابت کـنـنـد کـه          
 » !کردم که لعنت بر خودم باد
کــمــيــتــه « در بــيــانــيــه رســمــي          

هماهنکي براي ايجاد  تشـکـل هـاي      
 ٨٧ بهمن  ٢٤ در که تاريخ »  کارگري

صادر شده است، نصف بيانيه بـه ايـن   
» عقب نشسـتـيـم   « .  اختصاص يافته

و بعد بايـد هـايـي      »  فرو مانديم«  و 
و آخر رديف شده است »  نکرديم« که 

ما اين «   : سرنتيجه اين شده است که 
کارها را نکرديم، شکست خورديـم و    

. به روزگار سياه کنوني فرو غلطيديـم 
ايشان اگر يک کم در عمق بيانيـه  .  »  

خود دقت ميکـردنـد يـا امـيـداوريـم            
اکـنـون بـکـنـنـد ايـن اسـت بـا ايــن                      
استداللهاي ايشان همه آن کساني کـه  
کشته شـدنـد هـمـه آن کسـانـي کـه                    
خودکشي کردند، همه آن کسانـي کـه     
دربدر شدند، همه آن کساني در گوشه 
زندانها پوسيدند، همه باليـاي ديـگـر      
که بر سر ما آمده تقـصـيـر خـود مـا           

 . بوده
ما خيلي کارها را !  دوستان عزيز

کرديم که اينگونه وحشيانه سـرکـوب     
اولين وآخرين آن ايـن بـود کـه         .  شديم

انقالب کرديم کـه ظـاهـرا شـمـا هـم              
آيا سزاي بـه خـيـابـان       .  تاييد ميکنيد

آمدن اين بود که بر سر مـا آمـد؟ در        
توده کارگر و زحمتـکـش در      ٥٧ سال 

 
 و عمق فاجعه” ماهواره اميد“

 يادداشتهاي يک کارگر  

 



 7 ١٠٠شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !پيش بسوي تشکيل شوراها!                                                                        زنده باد شورا

  : آدرس تماس و مشخصات فني کانال جديد به اين شرح است
 ٨   ماهواره هات برد

 مگاهرتز  ١٢٣٠٣    فرکانس
 ٢٧٥٠٠   سيمبل ريت 
 ۳ /۴     اف اي سي

 (Vertical)  پالريزاسيون عمودي
 :سايت کانال جديد

 tv.newchannel.www://http 
 com.yahoo@kanaljadid  :آدرس تماس 

 
com.yahoo@anternasional.tv 

 

 
بدنبال تجمع اعـتـراضـي کـارگـران        
صنايع فلزي در مقابـل نـهـاد ريـاسـت           
جــمــهــوري در هشــتــم بــهــمــن مــاه،                
مسئولين اين نهاد به کـارگـران اعـالم         
کردند که وام پانصد ميلـيـون تـومـانـي        
که ماهها قبل و در نتيجه اعـتـراضـات    
کارگران وعده داده شده بـود، طـي يـک         
هفته در اختيار شرکت صـنـايـع فـلـزي           
قرار خـواهـد گـرفـت تـا از مـحـل آن                     
مطالبات معوقه کارگـران ايـن شـرکـت       

 .پرداخت شود
بنا بر گزارشهاي دريافتـي تـوسـط      
اتحاديه آزاد کارگران ايران، بـا گـذشـت      

روز از اين وعده توسط مسـئـولـيـن      ١٩ 
نهاد رياست جمهـوري و عـدم تـحـقـق             

بهمن ، مدير عامل شرکـت  ٢٦ روز   آن،
صنايع فلـزي بـه تـعـدادي از کـارگـران              
صنـايـع فـلـزي کـه جـويـاي پـرداخـت                     
دستمزدهاي معوقه خود شـده بـودنـد،         

پولي در کار نيست، فکـر  :  اظهار داشت
کنيد آخر اسفند ماه است و هـر کـاري        

 . دوست داريد انجام دهيد
بدنبال اين اظهارات از سوي مـديـر   

بهمن کـارگـران      ٢٧ عامل شرکت، روز 
خشمگين صنايع فلزي متحدانه دسـت    
به اعتراض زده و از ميدان پـاسـتـور بـه       
طرف نهاد رياست جمهوري راهپيمايـي  
کردند و با تجمع در مقابـل ايـن نـهـاد          
خواهان پاسخگويـي مسـئـولـيـن نـهـاد          
رياست جمهوري به خـواسـتـهـاي خـود           

 . شدند
با شـروع ايـن تـجـمـع بـالفـاصـلـه                 
نيروهاي انتظامي و امنيتي در مـحـل     
مستقر شده و تالش کردند کـارگـران را     
از مقابل نهـاد ريـاسـت جـمـهـوري بـه               
عقب برانند اما کـارگـران مصـمـمـانـه            
ايستادگي کرده و بر خواست خـود پـاي     

 . فشردند
در پي اين وضعيت مسئولين نهاد 
ريــاســت جــمــهــوري خــواهــان حضــور           
نمايندگان کارگران در محل نهاد بـراي    
مذاکره شدند اما کـارگـران يـکـپـارچـه            
اعالم کردند ما مذاکره اي نداريم و تـا       
رسيدگي به خواستهايمان نـه بـا کسـي         
مذاکره خواهيم کرد و نه به تجمع خـود    

 . پايان خواهيم داد
مقاومت کارگران مبنـي بـر عـدم         
حضور در محل نهاد و عـدم مـذاکـره و      

 ١١ تداوم تجمع آنان باعث شد ساعـت    
صبح قرقي معاون رئيـس جـمـهـور بـه           

وي پـس از حضـور   .  ميان کارگران بيايد
در ميان کارگران و مشاهده مـقـاومـت      
آنان بر ادامه تجمع و اصرارشان بـه رد       

از نـمـايـنـدگـان           هر گونـه مـذاکـره اي،     
کارگران خواست بـه هـمـراه ايشـان بـه              

مراجعه کـنـنـد        سرپرستي بانک تجارت
ــنــده هــاي                     ــمــاي تــا وي در حضــور ن

بــا بــانــک تــجــارت مســئلــه             کــارگــران
 . پرداخت وام را حل وفصل کند

به اين ترتيب نماينده هاي کارگـران  
بـا رفـتـن      .  همراه قرقي عازم بانک شدند

نمايندگان کارگران به بانک بـاقـي آنـان          
اعالم کردند که تـا آوردن خـبـر صـحـت        
موضوع از سـوي نـمـايـنـدگـانشـان، بـه           

تـجـمـع    .  تجمع خود ادامه خواهنـد داد   
مدتي ادامه يافت و در ادامه با اصـرار    
نيروهاي انتظامي و امنيتي مستقـر در  
محل، کارگران خيابان را بـاز کـرده و             
کمي دورتر از محل نهاد به تجمـع خـود   

 . ادامه دادند
ساعت دو و نيم عصر بـار ديـگـر          

کارگران به محل نهاد رياست جمهـوري  
نزديک شدند تا کسب خبر کننـد کـه بـا      
صف نيروهاي انتظامي و امـنـيـتـي و          
دستوري مبني بر عقب رانـدن کـارگـران    

اين مسئله باعـث  .  از آنجا مواجه شدند
مقاومت شديد کارگران و پـيـش آمـدن      
درگــيــري مــخــتــصــري مــيــان آنــان و             
نيروهاي انتظامي شد کـه بـا دخـالـت            

يکي از مقامات ارشد انتـظـامـي و از         
صحنه خارج کردن ماموري که دسـتـور   
عقب راندن کارگران را صادر کرده بـود،  
کشمکش ميـان کـارگـران و نـيـروهـاي            

 . انتظامي خاتمه پيدا کرد
تجمع کارگـران صـنـايـع فـلـزي تـا             
پايان يافـتـن سـاعـت اداري در نـهـاد                 
رياست جمهوري همچنان ادامه داشـت    

عصر نمايـنـده    ٥ تا اينکه حدود ساعت 
هاي کارگران خبر آوردنـد کـه تـمـامـي           
اسناد مربوط به پـرداخـت وام پـانصـد          
ميليون توماني جهت ارجاع به شـعـبـه      
منطقه اي بانـک تـجـارت امضـا شـده             
است و نماينده هاي آنان صبـح روز سـه     

بهمن ماه بايد بـار ديـگـر بـه           ٢٩ شنبه 
سرپرستي بانک تجارت مراجعه کـنـنـد      
تا اسناد تکميل شـده را دريـافـت و بـه          
شعبه منطقه اي بانک جهت وصـول وام    

به اين تـرتـيـب کـارگـران        .  تحويل دهند
عصر بـه تـجـمـع      ٥ صنايع فلزي ساعت 

خود در مقابل نهاد رياسـت جـمـهـوري       
ــه                       ــد  و عــازم کــارخــان ــان دادن ــاي پ

کارگـران صـنـايـع فـلـزي اعـالم                . شدند
کردند که چنانچه خـلـلـي در پـيـشـبـرد             
وصول وام پيش بيايد بالفاصـلـه دسـت      

کارگـران  . به تجمع اعتراضي خواهند زد
صنايع فلزي در حال حـاضـر عـالوه بـر          
پانصـد مـيـلـيـون تـومـانـي کـه بـابـت                   
دستـمـزدهـاي مـعـوقـه خـود در سـال                   

از کارفرما طلب دارند از مهر مـاه     ٨٥ 
امسال نيز تا کنون دستمزدي دريـافـت     

 .نکرده اند

 
 تجمع کارگران صنايع فلزي در برابر نهاد رياست جمهوري

 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 
 سايت کارگران

www.kagaran.org  
 سايت روزنه

 
www.rowzane.com 

همه آنها کـه  .  سياست نمايندگي نشد
سنگ ما را به سينه ميـزدنـد مـا را         

ميخواستند نه توده حاکـم  »  رنجبر« 
تـازه ايشـان هـم         .  بر سرنوشت خويش

مقصرنيستند؛ مقصر ايـن فـالکـت و      
جنايت سي ساله بـورژوازي اسـت و           

مگر گـذاشـتـنـد آب خـوش از             .  بس
در اولين قدم بـه    .  گلويمان پايين برود

جان زنان افـتـادنـد، دردومـيـن قـدم               
در قـدم    .  کردستان را به خون کشيدند

سوم بيکاران را در اصفهان به گلـوـلـه    
بستند، در ترکمن صحرا بـا ريـخـتـن       
خون مردمان شريفي شوراهايشان را   

بعد دانشگاهها را بـه ضـرب     .  بستند
در خيابانهاي تـمـامـي      .  گلوله بستند

شهرهاي ايران حزب اهللا با چـمـاق بـه      
سراغ همه مـي آمـد، مـگـر يـادتـان              
رفــتــه؟ کــتــابــفــرشــيــهــا را بــه آتــش            

کـه     60ميکشيدند، در خرداد سال   
همه تشکالت کارگري را بـه ضـرب          
گلوله و زندان و اعدام نـابـود کـردنـد          
چرا اينـهـا را بـه حسـاب خـود مـا                    
ميگذاريد؟ تشکل ضد سرمايه داري 
تان و منشور مطالباتي کـه نـخـواهـد     
اين واقعيت به ايـن بـرجسـتـه گـي را           
ببيند و منکر شود و خـود مـردم را          

مقصر جلوه دهد پيشکش خـود شـمـا    
 .  باد

ــار                  مــا در ســيــاســت آن روزگ
مـا مـيـخـواهـيـم         .  نمايندگي نشـديـم  

برخالف نظر ايشـان دولـت تشـکـيـل           
دهيم و تا کارگر در دولت نباشد نمـي  
تواند ريشه سرمايه داري را بکند اين 
اولين و مهمترين درس مـارکسـيـسـم     

ما يکبار عقب رانده شديم امـا  .  است
هسـتـيـم؛ امـا       .  از ميدان بدر نشـديـم  

اينبار در سياست نماينده پـر قـدرتـي      
داريم و آن حزب طبقه کارگر است کـه  
حزب کمونيست کـارگـري بـاشـد کـه           
سي سال مبارزه نفس گـيـر را پشـت         

و ايـن حـزب ثـمـره هـمـان                 .  سر دارد
انقالب است که سعي کردند به لـجـن     
بکشند با پسوند اسالمي کـه بـه آن          

اما هـمـيـن دسـتـاورد بـزرگ              .  دادند
ثابت ميکنند آن انـقـالب هـمـه اش            

نـه، ايـنـبـار اجـاره           .  شکسـت نـبـوده     
نخواهيم داد که باليي سي سال پيـش  

و .  بر سرمان آوردند به سـرمـان آورنـد     
اجازه نخواهيم داد جنايت ديگـران را    
به پاي ما توده کارگر و زحمتکش که 

 .به خيابان آمد و مي آيد بنويسند

 
٦ از صفحه  ...و عمق فاجعه” ماهواره اميد“  
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 مصاحبه با كيم سايپس
 

 مقدمه
ــس،               ــپـ ــايـ ــم سـ ــيـ  Kimكـ

Scipes          از مـورخـيـن سـرشـنـاس
هـا     جنبش كارگري آمريكاست كـه ده      

كتاب و مقاله تحليلي و تـاريـخـي در         
كـيـم امـا تـنـهـا            .  اين باره نوشته است

مورخ، آنچنانكه در غـرب شـنـاخـتـه             
شده است، نيست؛ ايشـان هـمـچـنـيـن            
خيلي هم دخيـل اسـت و بـا فـعـالـيـن               
كارگري بحثهاي زيادي بر سـر مسـائـل    

وي بـراي    .  جنبش كارگري داشته اسـت 
نمونه از مخالفين سر سخت انشـعـاب     
در فدراسيون كار آمريكا بود و چنديـن  
مقاله در مخالفت با ايـن مسـئلـه بـه            

ايشـان هـمـان زمـان          .  نگـارش در آورد 
 ۵ ٢٠٠ اين انشعاب را، كـه در سـال             

كـيـم در     .  اتفاق افتاد، احمقانه خـوانـد    
همين مصاحبه به اين موضـوع اشـاره     

  .مي كند
با روي كـار آمـدن بـاراك اوبـامـا،           
فعالين كارگري زيادي، اين مسـئلـه را     

كيم سـايـپـس هـم          .  به فال نيك گرفتند
يـكـي از     .  يك چنين موضعي را داشت

وعده هاي باراك اوبـامـا ايـن بـود كـه             
مسئله متشكل شدن را، كه در جـريـان   
رياست جمهـوري جـورج بـوش بسـيـار           
سخت شده بـود، بـراي كـارگـران سـاده           

همچنين اين فعاليـن انـتـظـاراتـي      .  كند
را كه از انتخاب باراك اوباما در بـيـن        
كارگران باال رفته بود را به نفع جنـبـش   
كارگري مي دانستـنـد كـه خـود مـي              

. تواند مبناي اعتراضهاي آينده بـاشـد    
بر مبناي هميـن نـگـرش بـود كـه بـا                 
ايشان وارد يك بحثي، البته شـخـصـي،    
شدم و بعد از آن تصميم گرفتم كه چـنـد   
سئوال در باره وضعيت جنبش كارگـري  
آمريكا را با ايشان در ميان بگذارم تـا    
خوانندگان كارگر كمونـيـسـت از زبـان          
كسي كه جنبش كارگري آمريكا را از      
نزديك دنبال كرده است، چيـزي شـنـيـده     

 .باشند
در كنار فعاليتهاي مـتـعـددي كـه       
كيم در آن دخيل بـوده، مـبـارزه بـراي            
اصالحات در فدراسيون كار آمريكـا و    
مبارزه بر عليه دخالت فدراسيـون كـار     

آمريكا و شاخكهاي آن در كشـورهـاي     
ديگر، از فعاليتهاي اصلي ايشـان بـوده   

وقت كيم سايپس بسيـار تـنـگ       .است
كــيــم در كــنــار فــعــالــيــتــهــاي           .  اســت

سياسي، در حال نوشتن كتاب ديـگـري   
است و همچنـيـن در دانشـگـاهـي در             

بـه  .  آمريـكـا مشـغـول تـدريـس اسـت              
همين دليل سئواالتي را كه بـا ايشـان        
در ميان گذاشتم، متأسفانه با تـأخـيـر      

نـاصـر      .چند هفته اي جـواب گـرفـتـنـد     
 اصغري

*** 
وضـعـيـت جـنـبـش         :  ناصـر اصـغـري   

متشكل كـارگـري آمـريـكـا قـبـل از                  
ــاب         ــعــ ــراي          " انشــ ــر بــ ــيــ ــيــ ــغــ تــ

ــروزي  ــيــ  Change to) ") پــ
Win)  بعد از   ( چگونه بود؟ اكنون
چــگــونــه اســت؟ آيــا ايــن           )  انشــعــاب

انشعاب نتايجي را كه بسياري بـراي آن  
هورا مـي كشـيـدنـد، بـه دسـت داده                   

 است؟
 

وضـعـيـت جـنـبــش        :  كـيـم سـايـپـس       
كارگري آمريكا قبل از انشعاب بسيـار  

درصد كارگـران در     ٧.٨ حدود .  بد بود
بــخــش خصــوصــي در اتــحــاديــه هــا             
متشكل هستند؛ كه اين درصد حـتـي     

اگـر  ! ( هم كـمـتـر اسـت       ١٩٣٠ از سال 
بــخــش خــدمــات را هــم بــه حســاب               

درصـد     ١٢.٤ بياوريم، روي هم تنـهـا     
كارگران متشكل هستند، كه بسيـار از  
درصد متشكل كارگران در كـانـادا و          
بسياري از كشـورهـاي اروپـاي غـربـي           

 .پائين تر است
ــود         ــر ســر     .  انشــعــاب قــالبــي ب ب

اختالفات اصولي نبود؛ بلكـه عـمـدتـا       
بــر ســر اخــالقــيــات و خصــوصــيــات            
شخصي بود و اينكه چه كسـي رهـبـر         

ــعــدي فــدراســيــون كــار آمــريــكــا                ب
(AFL-CIO)       را مـــعـــرفـــي

انشــعــاب مشــكــالت اصــلــي         .  كــنــد
جنبش كارگري آمريكـا را در دسـتـور         

خوانندگان شما را بـه كـتـاب    .  قرار نداد
ــم           "  ــيــ ــســ ــقــ ــگــــي تــ ــتــ ــســ ــبــ ــمــ هــ

ــده  Solidarity) "شـــــــــــ
Divided)       نوشته بيل فـلـچـر و

فرناندو گسپين، كـه تـحـلـيـلـي بسـيـار           

. ارزنده داده است، مراجـعـه مـي دهـم         
همچنين مي توانيد به نقد من بـه ايـن     

 كــــتــــاب كــــه در ســــايــــت                          
zcommunications.o

rg           مــوجــود مــي بــاشــد، مــراجــعــه
 .كنيد

 
به كسـانـي كـه مـي            :  ناصر اصغري

گويند جنبش كارگري در آمريكا، و بـه  
يك معنا در سطـوحـي در جـهـان، در            
حال عـقـب نشـيـنـي اسـت، چـه مـي                   
گوئيد؟ اگر با اين موضوع مـوافـقـيـد،     
آيا نشانه هائي از بيـرون آمـدن از ايـن         

 عقب نشيني را مي بينيد؟
 

اينكه جنبش كـارگـري     :  كيم سايپس
آمريكا عـقـب نشـيـنـي كـرده اسـت،                  

رهبران آن ديـد و    .  غيرقابل انكار است
با فعالـيـنـي كـه مـي           . نقشه اي ندارند

خواهند ديد و نقشه اي را ارائه بدهنـد،  
اسـاسـا جـنـبـش كـارگـري             .  در جنگند

ــراطــوري                 ــكــا پشــت ســر امــپ آمــري
آمريكاست؛ كه هيـچ چـيـز آن بـه ايـن             

تمام برنامه آنهـا ايـن   .  جنبش نمي رسد
اوباما و حزب دمـكـرات مـا      " است كه 

بـهـيـچ وجـه       ."  را نجات خـواهـنـد داد        
)  .چنين چيزي اتفاق نـخـواهـد افـتـاد       

اكـنـون   " شايد مقالـه ام تـحـت عـنـوان           
وقت ديدي عميق و سبز بـراي آمـريـكـا     

 It’s Time) "و جـهـان اسـت     
for a Deep Green 
V i s i o n  f o r  t h e 
United States … 

and the World)  را كه در
ــت  ــايــ ــل   zmag.org ســ ــابــ قــ

دسترس است بـراي خـوانـنـدگـان شـمـا          
جالب باشد كـه در هـمـيـن خصـوص                

 (.نوشته شده است
 

فكر مي كنيد استـقـالل   :  ناصر اصغري
جنبش متشكل كارگري در آمـريـكـا،      
با شرايطي كه جورج بوش ضميمـه وام    
به شركتهاي ماشـيـن سـازي آمـريـكـا            

 كرده است، زير سئوال مي رود؟
 

مشـكـالت جـنـبـش        :  كيم سـايـپـس     
متشكل كارگري در آمـريـكـا بسـيـار           

. فراتر و عميقتـر از ايـن چـيـزهـاسـت             
اتحاديه ماشين سازي آمريكا بـا ايـن        

اما اين اتـحـاديـه      .  مسئله ضربه خورد
مدت زمان طوالني اي است كـه دارد       

مـتـأسـفـانـه         .به خودش ضربه مي زند
نمي توانـم جـوابـهـاي سـاده اي بـراي                 
وضعيتي كه جنبش كارگري متـشـكـل    

. آمريكا در آن است را بـه دسـت بـدهـم      
اين جنبش در مقياس وسـيـعـتـري در          
جامعه آمريكا، يا مشروعيتـي نـدارد،   

. و يا هم اگر دارد بسيار نـاچـيـز اسـت         
نقشه و ديدي هم براي برون رفت از ايـن  

دربــاره بــزرگــتــريــن   .  مــوقــعــيــت نــدارد  
تـا     ١٩٣٠ بحران اقتـصـادي از دهـه           

كـنـون، جـنـبـش كـارگـري مـتـشـكــل                  
 .آمريكا، تقريبا هيچ نگفته است

بــه نــظــر مــن، مســئلــه اســاســي            
امپراطـوري آمـريـكـاسـت و رهـبـران                
كارگري مي خواهنـد ايـن مسـئلـه را            

بحـث مـن   .  محافظت كرده و نگه دارند
اين است كه اينها مـي تـوانـنـد يـا از             
امپراطوري آمريكا دفاع كنـنـد، و يـا         
مي توانند به مردم كارگر كمك كنـنـد؛   
اما نمي توانند هر دو را در يـك زمـان     

و بـدون مـردم كـارگـر،          .  به پيش ببرنـد 
دليل وجودي خويـش را از دسـت مـي         

 ... .دهند
بهرحال اميدوارم كه با اين جوابهـا  

تصويري از وضعيت كـنـونـي جـنـبـش         
. كارگري در آمـريـكـا گـرفـتـه بـاشـيـد              

فعالين كارگري اي هستند كـه تـالش        
مي كنند اين موقعيـت را بـراي بـهـتـر        
شدن تغيير دهند، اما ما هم ضعيفـيـم   
و هم قـادر نـبـوده ايـم حـمـايـت تـوده                   

نهايتا ايـن  .  كارگران را به دست بياوريم
مـردم  .  وضعيت تـغـيـيـر خـواهـد كـرد            

واقعـا در ايـن كشـور بـا مشـكـالت                   
مـيـلـيـونـهـا نـفـر           .  عديده اي روبرويـنـد  

بيكار شده اند؛ و اين وضعيت بدتر هـم  
بسيـاري از مـردم از طـريـق          .  مي شود

بيمه هاي مشاغلشان به بيمه درمـانـي   
دسترسي دارند و وقتي كه شغلشـان را    
از دست بدهند، بيمه درمـانـيـشـان را          

مـي دانـم كـه         .  نيز از دست مي دهنـد 
موقعيت ما با كارگـران ايـران بسـيـار          
متفاوت است؛ اما براي مـا، مسـائـل      
خيلي بدند و كسي هم در واقع راه حلي 

اتــفــاقــي خــواهــد افــتــاد؛ ايــن          .  نــدارد
پيشگوئي من اسـت، امـا نـمـي دانـم             
كجا و كي، منتها وقتي كه ايـن اتـفـاق    

 .افتاد، جالب خواهد بود
اميدوارم كه ايده اي گرفته بـاشـيـد    

 .كه در اينجا چه مي گذرد

 
 تغييراتي را مي بينم، اما كي و كجايش

 را نمي دانم 

 فراخوان به دومين اعتراض وسيع در فرانسه
هشت اتحاديه بزرگ كارگري در فرانسه، پس از نشست سه سـاعـتـه در روز         

مارس دسـت بـه اعـتـراض وسـيـع             ١٩ فوريه تصميم گرفتند در تاريخ  ٩ دوشنبه 
ديگري بزنند كه مرحله اول آن در ماه ژانويه به اجرا درآمد و حدود سـه مـيـلـيـون        

روز بعد از اينكه سـاركـوزي در      ٤ اين تصميم دقيقا .  كارگر در آن شركت داشتند
حضور يافت و از برنامه اصالحات خودش دفـاع كـرد،         Prim Timeتلويزيون 

فوريه بين نمايندگان دولت و اتـحـاديـه هـاي           ١٨ قرار است روز .  گرفته مي شود
اتحاديه هاي كارگري گفته اند شكل اعتراض در   . كارگري مذاكره صورت بگيرد

كـارگـران دولـت را         .   مارس بستگي به نتيجه مذاكراتشان با دولت دارد ١٩ روز 
مسئول زندگي مشقت بار خود مي دانند در حاليكـه مـيـلـيـاردهـا يـورو صـرف              

  .مالي مي شودتأمين ورشكستگي بانكها و مؤسسات 

 

 كيم سايپس
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 تنظيم محمد شکوهي
 

كارگران لوله سازي خوزستان 
براي دستمزدهاي خود دست به 

 راهپيمائي زدند
 

بهمن تعـدادي از     ٢٠ روز يکشنبه 
کارگران لوله سازي اهواز در اعـتـراض     

پرداخت نشـده خـود          ماه دستمزد ٤ به 
در مقابل کارخانه جـمـع شـدنـد و بـه                

 امـا .  مدت دو ساعت جـاده را بسـتـنـد      
کسي جوابگـو نـبـود و کـارگـران روز                

بهمن  به مقابل استانـداري   ٢١ دوشنبه 
تـجـمـع زدنـد و            اهواز رفتند و دست به

سپس در خيابان اصلي شهر راهپيمايي 
درايــن تــجــمــع اعــتــراضــي،          .  کــردنــد
نفر مـيـشـدنـد        ٢٠٠ که حدود   کارگران

مرگ بـر ايـن زنـدگـي            " شعار ميدادند 
دستمزد ما   ماه ٤ " ، " اينهمه شرمندگي

کـارگـران سـپـس       ".  پرداخت بايد گـردد   
بـهـمـن در         ٢٣ قرار گذاشتند کـه روز       

که محل دفتـر   ١٠٠١ ساختمان   مقابل
. مالک اين کارخانه است تجمـع کـنـنـد      

حـاضـر بـود        نيروي انتظامي در مـحـل  
ايـن کـارخـانـه       .  ولي مداخله اي نـکـرد    

کــارگــر دارد و مــديــريــت در                  ٧٥٠ 
 ١٥ امسال به همه کارگران     شهريورماه

روز مرخصي اجباري داده بود کـه بـعـد      
روز ديـگـر بـه        ١٥ از بازگشت کارگران 

کارخانه بـه  .  تعطيلي کارخانه ادامه داد
 حال تعـطـيـل درآمـده و خـطـر اخـراج                 

بـه کـارگـران      .  کارگران را تهديد ميکند
 ١٠ باز هم وعده داده شده که قرار اسـت  

وام به شرکت پرداخت شود تـا      ميليارد
 کارخانه راه اندازي شود

 
اخراج در کارخانه کشتي سازي 

 اروندان ٢شماره 
 

بنابر اخبـار و گـزارشـات مـنـتـشـر          
شده در رسانـه هـا، کـارخـانـه کشـتـي                

دي مـاه     ٢٤ اروندان  از  ٢ شازي شماره 
نـفـر از        ٤٠ تعطيل شده  و بـيـش از             
بـخـشـي از      .  کارگـران اخـراج شـده انـد         

کارگران تحت پوشش بيمه بيکاري قرار 
   گرفته و بقيه بال تکليف مي باشند

  
 کارخانه کيميکال ساري

اواسط بهمن مـاه کـارگـران ايـن          
کارخانه در اعتراض به عدم پـرداخـت   

. ماه حقوق دست از کار کشيدنـد  ١٠ 

کارفرماي اين شرکت دست آخر در اثـر    
اصرار و پافشاري کـارگـران نـاچـار بـه             

در جـريـان     .  مذاکـره بـا کـارگـران شـد            
مذاکرات کارفرما قول داد کـه تـا يـک         
هفته بعـد هـمـه دسـتـمـزهـاي مـعـوفـه                

روز . کارگران را پـرداخـت خـواهـد کـرد          
بهمن ماه کـارگـران مـوفـق شـدنـد             ٢٦ 

بخشي از دستمزدهاي معوقـه هـود را        
 .دريافت نمايند

 
کارگران چرم اعظم سه ماه 

 بدون حقوق 
 

 ٣ کارگران چرم اعظـم بـيـش از           
ماه اسـت کـه دسـتـمـزدهـايشـان را                  

کارفرما در پـاسـخ   . دريافت نکرده اند
بـه درخـواسـت هـاي کـارگـران بـراي               
دريافت دستمردهـاي مـعـوقـه اعـالم        

کـمـبـود    " کرده اسـت کـه بـه دلـيـل                  
" نقدينگي و عدم فروش مـحـصـوالت   

قادر به پرداخت دستمزدهاي کارگران 
کارگـران نسـبـت بـه ايـن             .  نمي باشد

سيـاسـت کـارفـرمـا مـعـتـرض مـي                  
گـزارشـهـا حـاکـي اسـت کـه               .  باشند

احتمال تعـصـيـلـي ايـن کـارخـانـه و                
نـفـر از        ٦٠ بيکـار شـدن بـيـش از               
 . کارگران جدي مي باشد

 
 9کارگران شهرداري انديمشک 
 است حقوق نگرفته اند

 
ــفــر از کــارگــران            ١٢٠ تــعــداد     ن

ماه مـي     ٩ شهرداري انديمشک بيش از 
. باشد که دستمزدي دريافت نکـرده انـد    

کارگران مي گويند به دلـيـل تـرس از            
اخراج و بيکارسازي محبورند دسـت بـه   

بـا مـراجـعـات مـکـرر            .  اعتراض نزنند
کارگران به مسئولين دولتي، شهـرداري  
انديمشک به کارگران قول داده اسـت تـا     
اواخر اسفند بخـشـي از دسـتـمـزدهـاي            
معوقـه کـارگـران را پـرداخـت خـواهـد               

   .کرد
 

تجمع در صنايع چوب طالقاني 
 اسالمشهر

 
جمعي از کارگران صنايـع چـوب     

 ٢١ طالقاني اسالم شهر روز دوشنبه   
بــهــمــن مــاه در اعــتــراض بــه عــدم              

مـاه حـقـوق و            ١٨ پرداخت بيش از   
بالتکليفي در برابر ساختمـان وزارت    

کارگران مـي  . کار دست به تجمع زدند

گويند بيش از يک سال و نيم هست کـه    
وضعيت واحد توليد نـامـعـلـوم بـوده و           

حدود سـه  .  کارفرمايش فراري مي باشد
سال پيش کارفرماي اين واحدي تـولـيـد    
عوض شده و کارفرمـاي جـديـد اعـالم          
کرده بود که بعد از پرداخـت طـلـبـهـاي        
کارگران، اين کارگران اخـراج خـواهـنـد       

درصـد طـلـب        ٥٠ در همين راستا . شد
هاي كارگران به صـورت نـقـد پـرداخـت        

درصد ديگـر را بـه كـارگـران           ٥٠ شد و 
عالوه براين کارگران به دليـل  . چك دادند

. سه سال بالتکليفي مشکل بيمه دارنـد 
کــارگــران ايــن واحــدي تــولــيــدي در                
اعتراض به عدم پاسخگوي کارفرما در 
ماههاي گذشته اعتراضاتي را سازمـان  

يکـي از کـارگـران در بـاره               . داده بودند
ادامـه اعـتـراضـاتشـان بـه خـبـرگـزاري               

مدتي قبل نيز بـعـد از     : ايسنا مي گويد
اينكه يك شب كارفرمـا را بـه زور در             

كه پـول مـان را         واحد نگه داشته بوديم
پرداخت كند، فرماندار و استاندار نـيـز     

مبلغي را   به واحدمان آمدند و سرانجام
از كارفرما دريافت كرديم اما بعـد از آن  

 .ديگر او متواري شد
الزم به توضيح اسـت کـه کـارگـران       
صنايع چـوب طـالـقـان در مـاهـهـاي                   
گذشته درا عتراض بـه عـدم پـرداخـت            
دستمزدهاي معوقه و بالتکليفـي دوبـار   
به همراه خانواده هايشان به تهـران آمـده   

 عالوه بر اين، يـك بـار  . و اعتراض کردند
مقابل نهاد رياست جمهـوري، سـه بـار         
مقابل فرمانداري اسالمشهر و يك بـار    

سـاخـتـمـان وزارت كـار             ديگـر مـقـابـل    
تجمع کردنـد، کـه تـا کـنـون پـاسـخـي                

 . نگرفته اند
 تجمع سرب و  روي زنجان 

بهمـن مـاه کـارگـران        ١٩ روز شنبه 
کــارحــانــه ســرب و روي زنــجــان در                  
اعتراض  به  اخراج و بـيـکـارسـازي و            

مقابـل  عدم پرداخت دستمزدهايشان در 
دفتر شركت تـوسـعـه مـعـادن روي در              

کـارگـران   .  زنجان دست به تجـمـع زدنـد     
خواهان حضور مـديـر عـامـل شـرکـت            
ــجــمــع خــود و                         ســرب و روي در ت

در .  پاسخگويي به مطالباتشان شـدنـد    
ادامه تـجـمـع کـارگـران مـديـرعـامـل                  
شركت توسعـه مـعـادن روي ايـران كـه             

 
 اخبار اعتراضات و مبارزات کارگري  در ايران

کـنــگـره اتــحـاديــه هـاي کــارگــري            
  COSATU    آفريقاي جنوبـي 

  PSC و کميته اتحاد با فلسـطـيـن   
در يک اطالعيه مطبوعاتي در تـاريـخ        

  خـبـر از يـک           ۲۰۰۹ ششم فوريه سال   
اقدام متحدانـه كـارگـران عـلـيـه دولـت             

بنا به اين خبر کـارگـران   .  اسرائيل دادند
 SATAWU عضـو اتـحـاديـه    

درشب گذشته ازتخلـيـه کـاالهـاي يـک           
 Johanna کشتي اسراييلي بنـام 

Russ  ــدر ــنـ   Durban دربـ
کشتي مزبور قـراربـود   .  خودداري کردند

ولـي  .  در هشتم فوريه وارد ساحل شـود   
کمپاني مزبور که از تصميم کارگران بـا  
خبر شده بود در يک نقشه حساب  شـده    

کـارگـران   .  ورود کشتي را بجلو انداخـت 
که همه چيز را زير نظـر داشـتـنـد ازايـن        
نقشه باخبر شده وکـمـاکـان از تـخـلـيـه             
کشتي که قبل از موعد مقـرردرسـاحـل    

 ٫ لنگر انـداخـتـه بـود امـتـنـاع کـردنـد                
درحاليکه مواظب بودند که مديريت از 
کارگران اعتصاب شکـن بـراي تـخـلـيـه         

کشتي مزبوربعـد  .  کاالها استفاده نکند
ازچند ساعت پهـلـوگـرفـتـن از سـاحـل             

ايــن ابــتــکــارعــمــل کــارگــران        .  دورشــد
آفريقاي جنوبي دراصـل در جـواب بـه           
حمله وحشيانه دولت اسراييل بـه غـزه؛        
لغوآشکاروقيحانه اسراييل بـه قـوانـيـن       
بين المللـي؛ بـمـبـاران کـردن مـنـاطـق                

آمبوالنس  ٫ مسکوني؛ حمله به مدارس

دانشگاهها وامـکـان    ٫ بيمارستانها ٫ ها
مـذهــبــي وبـکــاربــردن مــوادشـيــمــايــي         

  .صورت گرفته بود
 ٫ درادامـــــه ايـــــن اقـــــدام                    

COSATU            اقدام بـه کـمـپـيـن
حمـايـتـي اي يـک هـفـتـه اي ازمـردم                      
فلسطين کـرده اسـت کـه بـا حـمـايـت                  
وسيعي از طرف اتحاديـه اي کـارگـران         
 ومردم آزايخواه دنيا مـنـجـملـه ازطـرف       

اتـحـاديـه      کارگران بارانداز لـيـورپـول و        
هاي کارگري درآستراليا وکانادا هـمـراه     

آقــاي واوي دبــيــرکــنــگــره       .  شــده اســت   
اتحاديه هاي کارگري آفريقاي جـنـوبـي      
دريـــک ســـخـــنـــرانـــي خـــطـــاب بـــه               
ــاون                 ــدگــان در کــيــپ ت ــن ــظــاهــرکــن ت

کارگران جهان در دهـه هـاي        :" ميگويد
متحد شدند تا رژيم آپـارتـايـد     ۸۰ و ۷۰ 

مـا     ٫ اکـنـون  .  جنوبي را ايزوـلـه کـنـنـد       
کارگران دراقصا نـقـاط دنـيـا احـتـيـاج             
داريم تا دستهايمان را بسوي هـمـديـگـر     
درازکنيم و دولت نژاد پرست اسـرايـيـل      

". رامنزوي کرده وفلسطين راآزاد نماييـم 
اين در حالي است کـه کـه فـدراسـيـون             

 اتــحــاديــه هــاي کــارگــري اســرايــيــل           
Histadrut      وچــنــديــن ســازمــان

طرفدار دولـت اسـرايـيـل ازعـمـلـيـات                 
وحشيانه دولت اسرايـيـل عـلـيـه مـردم            
فلسطين حـمـايـت کـرده وعـلـيـه ايـن                   

   .کمپين سم پاشي مي کنند
 داود رفاهي

 
کارگران آفريقاي جنوبي از تخليه محموالت کشتي 

 اسراييلي خودداري کردند

کـارگـران      ۲۰۰۹ روز پنجم فوريه   
راه آهن اسراييل دست به يک اعتصـاب  

اعتصابـي کـه تـقـريـبـا            .  يک روزه زدند
تمام سيستم ترافيک راه آهن  کشـور را    

اين اعتصاب توسط يـک    .   مختل کرد
اتحاديه غير رسمي کارگران اسـرايـيـل      

اعتصاب در حـقـيـقـت       .  صورت گرفت
بخاطر اخراج چندين نفر ازکارگـران راه    
آهن و جـايـگـزيـنـي آنـهـا بـا عـوامـل                  
مديريت که هـم چـون خـود مـديـريـت              

. سابقه نظامي دارنـد صـورت گـرفـت           
اعتصاب مديريت واتـحـاديـه رسـمـي           

راغـافـلـگـيـر      —Histadrut -اسراييل
ريـيـس   .  کرده وباعث خشـم آنـهـا شـد           

ــاي       ــادروت آق ــســت  Ofer Einy هــي

غـيـر   " و"  جـرم جـنـايـي    " اعتصاب را يک 
خواند وازمديريت  درخـواسـت        "  مجاز

  .اخراج رهبران اعتصاب کرد
اين اعتصاب اگرچـه بـخـاطـر دسـتـور            
دادگاه که آنـرا غـيـرقـانـونـي خـواسـت              
بــيــش از يــکــروز دوام نــيــاورد ولــي                
اعتصاب با اهميتي بـود چـرا کـه ايـن          
اولين باربود که يکي از اتحـاديـه هـاي      
غير رسمي در اسراييل چنـيـن حـرکـت       

رهـبـران   .  موثري در کشور داشته اسـت 
ــد ولــي               اعــتــصــاب دادگــاهــي شــدن
هيچکدام حـاضـر نشـدنـد در دادگـاه                
حاضرشوند وبدين وسـيلـه صـالحـيـت           

داود (    .دادگاه را برسميت نشناختنـد 
 )رفاهي

 اعتصاب يکروزه کارگران راه آهن در اسراييل

١٠ صفحه   



 10  ١٣٨٧ اسفند ١ کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

كـارگـران صـحـبـت          صورت تلفني با به
مي کرد، اعالم کرد که روز يـکـشـنـبـه      
جلسه اي با شرکت مسـئـوالن اسـتـان          
زنــجــان در مــحــل اداره کــار بــراي                  
رسيدگي به امـور کـارگـران اخـراجـي              

 .تشکيل خواهد شد
در جـريـان مـذاکـراتـي کـه بـيـن                  

مــديــريــت و مســئــوالن کــارخــانــه و             
نمايندگان کـارگـران صـورت گـرفـت،              
مدير عامل شـرکـت تـوسـعـه مـعـادن             
روي ايران اعالم کرد که اين مشکـالت  
بدليل بحران جهاني و کـاهـش فـروش         
توليدات  پـيـش آمـده اسـت و وعـده                
پرداخت حقوق هاي معوقه کارگـران را     

در ايــن مــذاکــرات نــمــايــنــدگــان          .  داد
کارگـران بـا اعـالم سـاخـتـگـي بـودن                   
ادعاهاي مـديـريـت کـارخـانـه، اعـالم             
کردند که  با توجه به تـولـيـد مـاهـانـه            

تـن روي  و فـروش                ١٥٠٠ بيـش از    
خوبي که داشته است، ادعـاي بـدهـي         

ميليارد توماني واقعي نـيـسـت و       ٢٦ 
مديريت بايد  به خواستها و طـالـبـات      

بـدهـي   .  کارگـران پـاسـخ روشـن بـدهـد           
. کارفرما ربطـي بـه کـارگـران نـدارد                

کارگران بايد در برابر کاري کـه انـجـام         
. داده اند دستمزدشان را دريافت کـنـنـد   

کارگران خواهان نقد کردن دسـتـمـزدهـا     
و رسيدگي بـه مشـکـالت  هـمـکـاران            
اخراجي خود وتامين امـنـيـت شـعـلـي         

 .مي باشند
 

روغن (رمجتمع كشت و صنعت شما
کارگر  ١٢٠٠! تعطيل شد )غنچه

 بيکار شدند
 

مجتمع کشت و صنعت شمال  بـا    
صـاحـبـان    .  کارگر تعطيـل شـد     ١٢٠٠ 

اين کارخانه و اداره کار مـدتـي پـيـش          
اعالم کردند که به دليل خسارات وارد   
به ايـن شـرکـت در اثـر وقـوع تـوفـان                    
امسال قدرت و توانايي کار و فعالـيـت   

بـهـمـن     ١٨ را ندارد و با اين بهانـه  روز  
ماه اعالم کـرد کـه مـجـتـمـع رسـمـا                   

با تعطيلي اين مـجـتـمـع     .  تعطيل است
 .کارگر بيکار شدند ١٢٠٠ 
   

 اخراج در شرکت نار ايران ساوه
 

سـاوه    -شرکت نـار ايـران  کارقرماي 
 ٥٥ بـهـمـن مـاه             ١٦ روز چهارشـنـيـه      

اين شرکت را بـه بـهـانـه             ي کارگر رسم
از "  عدم فروش محـصـوالت کـارخـانـه       " 

کارگران در اعتراض بـه  .  کار بيکار کرد
کارفرما به اداره کار شکايت کـرده  و         

. خواهان پاسخگويي کارفرما شـده انـد    
تا رسيدن اين خبر کارفرما و اداره کـار    

شـرکـت   .  جوابي به کارگران نداده اسـت   
ساوه بيـش از بـيـسـت سـال               -نار ايران

است که در صنعت تـولـيـد آب مـيـوه             
بـر اسـاس آخـريـن          .  فعاليت مـي کـنـد     

اخبار اين شرکت از سـه هـفـتـه پـيـش              
 . تعطيل شده است

 
کارگر  ٢٠٠تجمع  بيش از 

 کارخانه  نساجي مازندران
  

کــارگــر نســاجــي       ٢٠٠ بــيــش از      
بهـمـن مـاه       ١٣ مازندران روز سه شنبه 

در اعتراض به اخراج تـعـداد زيـادي از         
کارگران و عدم پـرداخـت حـقـوق هـاي             
معوقه شان  دست به تجمع اعـتـراضـي    

کارگران در ادامه اعتـراضـاتشـان    .  زدند
بر علـيـه سـيـاسـتـهـاي ضـد کـارگـري                  
کارفرما در عدم پرداخت دستمزدهـا بـر   
عليه اخراج ها دست به راهپيمايـي زده    
و به سـمـت اداره کـار اسـتـان حـرکـت                  

کـارخـانـه  نسـاجـي           کـارگـران     .  کردنـد 
خواهان توقـف اخـراج هـا و             مازندران

 .پرداخت دستمزدهايشان هستند
 

کارگران کرم کيميکال ساري 
 دست از کار کشيدند

 
کارگران کرم کيميکـال سـاري روز        

بهمن ماه در اعتراض به  ١٦ چهارشنبه 
مــاه از حــقــوق،          ١٠ عــدم پــرداخــت       

پاداش، عيدي و بن کـارگـري دسـت از         
کـارگـران ايـن واحـد تـا             .  کار کشيدنـد 

کنون بارها به سـيـاسـت ضـد انسـانـي            
عدم پـرداخـت دسـتـمـزدهـا از طـرف                   

در ماههاي .  کارفرما اعتراض کرده اند
اخير به دليل بحراني شـدن ايـن واحـد           
توليدي و اعتـراض کـارگـران، شـوراي          
تامين استـان مـازنـدران کـارفـرمـا را               
موظف به پرداخت حقوق هـاي مـعـوقـه     

کرده بـود، امـا کـمـاکـان طـلـب هـاي                   
کارگران خواهان .  کارگران پرداخت نشد

پرداخت فوري دستمزدهاي مـعـوقـه و         
 .ساير مطالباتشان مي باشند

 
 اخراجها در شهر صنعتي ساوه

 
بــر اســاس اخــبــار و گــزارشــات               
منتشره در رسانه ها و خـبـر اتـحـاديـه           
آزاد کارگران،  در شهرک صنعتي سـاوه    
بيکارسازي هاي گسترده کماکان ادامـه  
دارد و تا کنون صدها کارگر اخراج شده 

بـوتـان   :  از جمله در شـرکـت هـاي         .  اند
نفـر، پـاک      ٥٠ نفر ،بهينه تکنيک  ١٥٠ 
نـفـر      ٥٠ ، شرکت ايمن ساز    ١٠٠ وش 

از اوايـل سـال جـاري           .  اخراج شده انـد   
کـارگـر  در           ١٠٠٠ تاکنون بـيـش از        

مراکز صنعتي شـرکـت هـاي سـاوه و               
نقر در شـهـر صـنـعـتـي          ١٥٠٠ بيش از 

کـارفـرمـايـان و       .  قزوين اخراج شده انـد   
صاحبان کارخـانـه شـمـشـيـر اخـراج و                
بيکارسازي را بر بـاالي سـر کـارگـران             

بايد متحدانه در بـرابـر ايـن         .  گرفته اند
بيکارسازيها دسـت بـه اعـتـراض  و                  

 . مبارزه زد
 

 کارخانه آزمايش مرودشت
 

بنابر اخـبـار کـارفـرمـا کـارخـانـه                 
آزمايش مرودشت روز دوشـنـبـه اعـالم       

تـن از     ١٠٠ کرد که قراردادهاي کاري  
جـديـد   " کارگران را بر اسـاس سـيـاسـت         

تمديد نکـرده و ايـن کـارگـران       "  کارفرما
ايـن اخـراج هـا در           .  اخراج  مي شـونـد  

شرايطي صورت مي گيرد کـه کـارگـران    
اين کارخانه هنوز حقوق هاي آذر و دي   

الزم بـه    .  ماه را دريـافـت نـکـرده انـد               
مـاه حـق        ٤ توضيح است که کارفرما   

بيمه کارگران را نـيـز پـرداخـت نـکـرده              
کارخانه آزمايش مرودشت بـيـش   .  است

کارگر  دارد  و توليـد کـنـنـده      ١٥٠٠ از 
 . يخچال خانگي مي باشد

 
 کارگر در قائمشهر ٤٠جانباختن 

  
انجـمـن   اوايل بهمن ماه سال جاري 

صنفي اسکلت بتني قائـمـشـهـر اعـالم        
نـفـر از        ٤٠ کرد  کـه در سـال حـاري              

کارگران در اين شهر حين کار جان خـود  
نبود شرايط سخـت  .  را از دست داده اند

و پر خطر کار، نبود امکانات و وسـايـل   

ايمني کار، مهمتر از همه بي تـوجـهـي      
کارفرمايان و دولت به شرايط سخـت و    
 طاقت فرسا و پر خطر کارگران در ايـن      
بخش، از عوامل مـهـم قـربـانـي شـدن            
کارگران در چنين محـيـط هـاي کـاري          

در اين ميان کارفـرمـايـان و      .  مي باشد
صاحبان شرکتها نه تنها کـوچـکـتـريـن        
اهميتي به تامين وسايل و امـکـانـات         
ايمني کاري نمي دهند، بلکـه دسـشـان      
در تحميل شرايط  بي نهايـت خـطـرنـاک     
و ضد انسانـي بـه کـارگـران بـاز  مـي                 

جانباختـن ايـن کـارگـران را بـه                . باشد
خانواده ها و بازماندگـان ايـن عـزيـزان          

مسئولين کشـتـار و     .   تسليت ميگويم
قتل کـارگـران دولـت و کـارفـرمـايـان                  

بايد مسببين اين بي تـوجـهـي    .  هستند
و بي مسئوليتي که موجب جانبـاخـتـن    

نفر از کـارگـران شـده اسـت مـورد              ٤٠ 
بايد  ايـن مـوضـوع    .  پيگيرد قرار گيرند

وسيعا مورد اعـتـراض کـارگـران قـرار           
بايد خـانـواده ايـن عـزيـزان زيـر              .  گيرد

پوشش تامين اجتماعي قرار گـيـرنـد و      
در حد يک زنـدگـي انسـانـي بـه آــنـهـا                

بـايـد   .  مقـرري مـاهـانـه تـعـلـق گـيـرد                 
متحـدانـه در بـرابـر ايـن کشـتـارهـاي                   
کارگران که هر روز در گـوشـه و کـنـار            
کشور به وقوع مي پيـونـدد، اعـتـراض       

 .کرد
  

کارگران شرکت گردآفرين 
 دست به اعتصاب زدند

 
ــر          ــر اســاس خــب ــه          ب ــحــادي از ات

کارگران شرکت گـراد  آزادکارگران ايران، 
بـهـمـن مـاه در             ٨ آفرين روز سه شنبـه  

اعتراض به عدم پـرداخـت سـه مـاه از            
دستمزدهايشان دسـت بـه اعـتـصـاب              
 .زدنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

نـفـر کـارگـر        ٤٠٠ اين کارخانه بيـش از  
دارد و در شهر صنعتي نصيـر آبـاد در        

اکثر کارگران اين .  رباط کريم واقع است
شرکت زن هستنـد و شـرکـت مـذکـور              

شعبه فروشگاهي در سطـح   ١٥ بيش از 
کارفرماي اين شرکـت از اول  . تهران دارد

امســال تــاکــنــون دســتــمــزدهــاي ايــن           
کارگران را با تاخيرهاي چندين ماهه و   

يـا صـد        ٥٠ هر بـار بـا دادن مـبـلـغ                
هــــزارتــــومــــان پــــرداخــــت کــــرده              

اعتصاب کـارگـران شـرکـت گـرد           . است

آفرين از شيفت شب ايـن کـارگـران روز         
بهمن ماه شروع شد و شـيـف    ٨ دوشنبه 

روز کارگران اين کارخانـه نـيـز روز سـه          
 .شــنــبــه بــه اعــتــصــاب پــيــوســتــنــد             

با ادامه و گسـتـرش ايـن اعـتـصـاب،               
کارفرما به سرويـهـاي ايـاب و ذهـاب             
کارگران دستـور داد از آوردن کـارگـران         

 شيفت شب
به کارخانه امتناع کنند، با اينحال 
کارگران شيفت شب مـوفـق شـدنـد بـا             
استفاده از همين سرويس ها به کارخانه 

 .بــــــــــــــــيــــــــــــــــايــــــــــــــــنــــــــــــــــد   
پس از حضور کـارگـران شـيـفـت شـب              
کارفرما از کارگران خواست تا نمايـنـده   
هاي خود را جـهـت مـذاکـره بـه دفـتـر               

طي مذاکره نمايـنـده   .  مديريت بفرستند
هــاي کــارگــران بــا مــديــريــت، مــديــر            
کارخانه با نشـان دادن چـکـهـايـي کـه               
وصل نشده اند، اعالم کرد فعـال پـولـي      
در کار نيست و از کارگران خواسـت تـا     

ماه گذشتـه بـا وضـعـيـت         ١٠ هممچون 
مــوجــود کــارخــانــه و عــدم پــرداخــت             

اما نماينده ها .  دستمزدهايشان بسازند
آنرا قبول نکردند و مدير کارخانه ناچـار  

وي بـه    .  شد به ميـان کـارگـران بـيـايـد           
کارگران اظهار داشت اگر به اعـتـصـاب    
ادامه دهـنـد در کـارخـانـه را خـواهـد                  

اما وقتي با اعـتـراض کـارگـران       .  بست
روبرو شد وعده داد با افزايش فـروش در  
اسفند ماه ، دستمـزدهـاي کـارگـران را          

پس از وعـده هـاي   .  پرداخت خواهد کرد
مدير کارخانـه کـارگـران بـا امـيـد بـه                  
دريافت دستمزدهاي مـعـوقـه شـان در          
اسفند ماه به اعتصاب خود پايـان داده    

 .و بر سر کارهايشان بازگشتند
 

تجمع اعتراضي بازنشستگان 
 تامين اجتماعي در مقابل مجلس

 
نـفـر    ٨٠٠ تا  ٧٠٠ بهمن  ٢٨ روز   

از بازنشستگان تامين اجـتـمـاعـي در          
اعتراض به عدم افزايش حـقـوق خـود،         

آنـهـا   .  مقابل مـجـلـس تـجـمـع كـردنـد             
سازي حقـوق كـارگـران       خواستار همسان

بازنشسته تاميـن اجـتـمـاعـي مـانـنـد              
كارگـران و بـازنشـسـتـگـان كشـوري و               

كـنـنـدگـان كـه           تـجـمـع   .  لشكري شـدنـد  

 
٩ از صفحه  ...اخبار اعتراضات کارگري     

١١ صفحه   
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 يک دنياي بهتر
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد

هاي مختـلـفـي     نوشته پالكاردها و پارچه
در دست داشتند، همچنـيـن خـواسـتـار        
اجــراي ســريــع طــرح افــزايــش حــقــوق            
بازنشستگان سازمان تامين اجتماعـي  

كـنـنـدگـان پـالكـاردهـا و              تجمـع .  شدند
دولـت  " هـايـي هـمـچـون              نـوشـتـه    پارچـه 

عدالت محور و عدالت گستر، تبعيـض  
دولـت واحـد،        مجلس واحـد،       "   ". چرا 

دوگانگي در افزايش حقوق براي قشـري  
بـازار كـار بـه نـفــع            "  و   "  واحـد چـرا؟        

مطلوبي ايجاد نشود، هيچ امنيتي در   
بـا خـود     "  كشور وجود نخواهد داشـت    

 . حمل ميکردند
 

متن اطالعيه کارگران ايران 
 بهمن صادر شده بود ۱۳خودرو 

 
کارگران ايران خودرو اعـالم کـردنـد    
با لنگه کفـش از وزيـر کـار اسـتـقـبـال               

 خواهندکرد
 دوستان و همکاران گرامي

بنابر اخبار رسيده حاکي از بـازديـد   
وزير کار از شـرکـت ايـرانـخـودرو مـي              

ما کارگران که امروز در سختريـن  . باشد
شرايط زنـدگـي مـي کـنـيـم فـرزنـدان                   

هستيم پدران مـا بـه امـيـد        ۵۷ انقالب 
آزادي و رهايـي خـود و فـرزنـدان خـود             
وبراي ساختن يک دنياي بـهـتـر و بـراي          
نابودي رژيم ستم شاهـي قـيـام کـردنـد           
آنها به اين اميد قيام کردند که از دست 
سرمايه داري و چپـاول غـارت رهـايـي          
پيدا کنند آنها هرگز تصور نمـي کـردنـد    
که فرزندان آنـهـا يـعـنـي مـا کـارگـران                
امروزي به جاي آنها با شرايط هـزار بـار   
سختـر از آنـهـا کـار کـنـيـم  و تـحـت                      
حاکميت سرمايه داران بـه تـازه دوران          
رسيده مزدوري کنيم آنها هـرگـز تصـور      
نمي کردند که فرزندان آنها به ايـن روز       
بيفتند  آنها براي ساخـتـن يـک دنـيـاي           

 .بهتر قيام کرده بودند
که امروز وارثان  آن ما  ۵۷ انقالب 

هستيم توسط جهرمي ها و امـثـال او        
امروز براي ما يک دنياي بـي امـيـد و           

تمـام مـا کـارگـران       . تاريک ساخته است 
مـاهـهـا    .  قراردادي و روز مزدي هستيـم 

حقوق دريافت نمي کنيم با ما مثل يـک  

 .برده رفتار مي شود
هر گونه آزادي سرکـوب مـي شـود      

حراسـت  . هرگونه اعتصاب ممنوع است
شــرکــت را يــک پــادگــان کــرده اســت               
ميلياردها تومان خرج مـي کـنـنـد تـا           
پيشرفته ترين دستگاههارا براي کنتـرل  
ما کارگران خـريـداري کـنـنـد ولـي در              
عوض حقوق ناچيز ما را ماهـهـا نـمـي       

از ايــجـاد هــرگــونـه تشــکــل           .  پـردازنــد 
جلوگيري مي شـود جـاي مـعـتـرضـيـن          

شرکت تصـمـيـم      .  اخراج و زندانها است
گرفته است کـارگـران روزمـزدي را بـه             
مراسم راه ندهد چون مي ترسند به وزير 

ولي ما به مراسـم مـي     . اعتراض کنند 
رويم و از وزيـر کـار بـا چـنـد سـوال                         

 :استقبال خواهيم کرد
چرا قرار داديهاي موقـت لـغـو نـمـي           

 شود
چرا شرکتهاي پيمانکاري همچنان بـه  

 کار خود ادامه مي دهند
چــرا از ايــجــاد هــرگــونــه تشــکــل                

 جلوگيري مي شود
چرا امنيت شغلي وجود ندارد و هـر       
روز دهها نفر از ما کـارگـران اخـراج         

 .مي شود
آيا وزير کار مي تواند با اين حقوقـهـا   

 .فقط يکروز زندگي کند
اگر جهرمي به ايـن سـوالـهـا جـواب             

 .نداشت
جواب مـا لـنـگـه کـفـش بـه سـوي                      

 جهرمي خواهد بود
. بهمـن      ١٣   -وعده ما سالن مراسم

 جمعي از کارگران ايرانخودرو
 

 *** 
تحت فشار اعـتـراض کـارگـران       

بـهــمـن ديــدار        ١٣ در   دولـت        
احمدي نزاد از ايران خودرو  را      

 لغو کرد
 

نفر از كارگران  ٢٠٠اخراج 
 چيني كرد 

 
نزديک به دويست نفر از کـارگـران        

بنا بـر    .  چيني کرد  از کار اخراج شدند 
اخبار دريافتي تـوسـط اتـحـاديـه آزاد              
کــارگــران ايــران، بــدنــبــال اخــراجــهــاي          

وسيعي كـه در كـاخـانـه چـيـنـي كـرد                   
بـهـمـن       ٢٦ صورت گرفـتـه بـود، روز           

کارفرماي کارخانه چينـي کـرد ده نـفـر          
ديگر از کارگران اين کارخانـه را اخـراج     

بـديـن تـرتـيـب تـعـداد کـارگــران                .  کـرد 
اخراجي کارخانه چينـي کـرد و کـاشـي          
کرد که هر دو متعلق به يک  کـارفـرمـا      
است طي دو هفته گـذشـتـه بـه حـدود              

از اين تعداد بـيـش از        .  نفر رسيد ٢٠٠ 
نفر از کارگـران کـارخـانـه کـاشـي          ١٠٠ 

کرد هستند که در مجـاورت کـارخـانـه       
بـنـا بـر اظـهـار           .  چيني کـرد قـرار دارد    

کارگران اين کـارخـانـه هـا، کـارفـرمـا                
اعالم کرده است روند اخراج کارگران تـا  
آخرين نفر آنها و در طول دو مـاه آيـنـده      

الزم بـه    .  همچنان ادامه خواهد داشـت   
يـاد آوري اسـت پـس از اخـراج حـدود                
دويست نفـر از کـارگـران دو کـارخـانـه              
چيني کرد و کـاشـي کـرد هـم اکـنـون                 

نفر از کارگـران کـارخـانـه چـيـنـي           ٢٣٠ 
نـفـر از کـارگـران کـارخـانـه                ٢٠ کرد و 

کاشي کرد بر سـر کـارهـايشـان بـاقـي              
بنا بر اين گزارش کارفـرمـاي   .  مانده اند

اين دو کارخانه تا کنون بـه بـهـانـه بـاز           
گــردانــدن کــارگــران اخــراجــي بــر ســر             
کارهايشـان بـا هـيـچـيـک از کـارگـران                
اخراجي تصفيه حساب نکـرده اسـت و        
تالش دارد از طـريـق دادن  وعـد و                       
وعيد ميان کارگران تفرقه ايجاد کرده و 

 .مانع اعتراضات متحدانه آنان شود
 

تجمع کارگران نساجي خامنه 
در مقابل اداره کار  استان 

 آذربايجان شرقي 
 

بنا بر گزارشهاي دريافتـي تـوسـط      
 ٢١ اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، روز           

بهمن  يک ساعت قبل  از شروع جـلـسـه    
هيئت حل اختالف در اداره کـار و امـور   
اجتماعي استان آذربايجان شـرقـي کـه         
بـراي رسـيـدگـي بـه مسـئلـه کـارگـران                 
نساجي خامنه تشکيل شده بود حـدود    

نفر از اين کارگران بـا در دسـت           ١٠٠ 
داشتن پالکاردهايي اقدام بـه بـرگـزاري      
تجمع اعتراضي در مقابل اين اداره در   

بنا بر ايـن گـزارش بـا      .  شهر تبريزکردند
شروع  جلسه هـيـئـت حـل اخـتـالف و              
عليرغم درخـواسـت مـکـرر نـيـروهـاي             
انتظامي و مسئولين اداره کار و وعـده    

هــاي آنــان مــبــنــي بــر رســيــدگــي بــه               
خواستهاي کارگران، آنان به تجمع خـود  
پايان ندادند اما بدليـل سـردي هـوا و            
پس  از حـدود نـيـم سـاعـت از شـروع                 
جلسه هيئت حـل اخـتـالف، کـارگـران             
نساجي خامنه از مقابل اداره به سـالـن     
آمفي تئاتر آمدند و تا پايان جـلـسـه و         
گزارش نتيجه آن از سوي نمايندگانشان 

کارگران در ايـن       .  محل را ترک نکردند
تجمع پالکاردهايي را رو به خيـابـان در     
دست داشتند که بر روي برخـي از ايـن        

 : پالکاردها کارگران نوشته بودند
 ١٩ ما کارگران نسـاجـي خـامـنـه           

ماه حقوق نگرفـتـه ايـم، گـرسـنـه ايـم،               
چه کسي پاسخگوي فـقـر       –گرسنه ايم 

 –و نداري ما در آستانه سال نـو اسـت        
کارگران نساجي خامنه نان خالي را بـا    

 ... حساب دفتري مي گيرند و
از سوي ديگر يک سـاعـت پـس از         
گذشت شروع تجمع کـارگـران، جـلـسـه           
هيئت حل اداره کار و امور اجـتـمـاعـي     
استان آذربايـجـان شـرقـي کـه بـدنـبـال                
اعتراض کارفرماي نساجي خامنه  بـه    
راي هيئت تشخيص اداره کار شـبـسـتـر     
تشکيل شده بود با شرکت شش نـفـر از     
نمايندگان کارگران و رضا شـهـابـي بـه          
عنوان مطلع منتخب از سوي کـارگـران   

در ايـن    .  آغاز بکار کـرد    ١٧ از ساعت 
جلسه که حدود يك ساعت طول کشـيـد   
نماينـده کـارفـرمـا بـا اظـهـار ايـنـکـه                     
کارفرما امنيت جاني نـدارد و بـدلـيـل          
عدم توانايي مالي نميتواند کارخانه را   
داير نگهدارد خواهان اخراج کارگران بـا  
دريافت دو ماه سنوات به ازاي هـر سـال   

امـا نـمـايـنـده هـاي            .  سابقـه کـار شـد        

کارگران و رضا شهابي با اظهار ايـنـکـه    
مواد اوليه در کارخانه بـه انـدازه کـافـي       
وجود دارد ضمن تـاکـيـد بـر خـواسـت              
پرداخت فوري مـطـالـبـات مـعـوقـه و                
دستمـزدهـاي ايـام تـعـلـيـق کـارگـران،                 
پيشنهاد کارفرما مبني بر دريافـت دو    
ماه سنوات را نپذيرفته و خواهان ادامه 

 . کار کارگران در نساجي خامنه شدند
 

در پايان اين جلسه، رئيس جـلـسـه      
اظهار داشت هيئت حـل اخـتـالف يـک          
هفته ديگر راي خود را صـادر خـواهـد         

اما  پس از اعتراض نماينده هـاي  .  کرد
کارگران، وي ضمن اظهار اينکه راي بـه  
نفع کارگران است قول داد تا روز شنـبـه   

با پـايـان   .  مورخه بهمن راي صادر شود
اين جلسه نماينده هاي کارگران به جمـع  
همکاران خود در سالـن آمـفـي تـئـاتـر            
اداره کار و امـور اجـتـمـاعـي اسـتـان                  
آذربايجان شرقي پيـوسـتـنـد و پـس از             
ارائه گزارش جلـسـه از سـوي آنـان بـه                

بـعـد از  ظـهـر               ٦ کارگران، سـاعـت        
کارگران نساجي خامنه به تجـمـع خـود      

. پايان داده و به شهـر خـود بـازگشـتـنـد        
کارگران نساجي خامنه اعالم کرده انـد    
با توجه به نزديکي پايان سال، قـادر بـه     
صبر کردن براي گذراندن مراحـل اداري    
جهت اجراي  راي احتمالي هيـئـت حـل      
اختالف اداره کار نيستنـد و چـنـانـچـه           
تدبيري فوري از سوي مسئولين اسـتـان   
ــرداخــت               ــراي پ ــجــان شــرقــي ب ــاي آذرب
دستمزدهاي معوقه کارگران انـديشـيـده    
نشود آنان طي روزهـاي آتـي بـاز هـم               
اقدام به برگزاري تجمـعـات اعـتـراضـي        

  خواهند کرد
 

 
 ...اخبار اعتراضات کارگري   

 

 

١٠ از صفحه   
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را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و کارگر کمونيست 
 !آشنايانتان برسانيد

 زنده باد سوسياليسم 

 شهال دانشفر 
يک تجربه آموزنده از 

 کارگران کيان تاير 
يک موضوع کشمکش کـارگـران     
الستيک البرز مبـارزه كـارگـران بـراي       
انحالل شـوراهـاي اسـالمـي در ايـن             

کـارگـران کـيـان تـايـر            . کارخانه است
ماه اعتراضات خود توانستند  ٦ طي 

مجمع عمومي کارگري را بـه ظـرف        
نـمـايـنـدگـان      .  اتحاد خود تبديل کنند

منـتـخـب خـود را بـراي پـيـگـيـري                    
خواستها و مـطـالـبـاتشـان و طـرف              
مذاکره و گفتگو با مـقـامـات دولـت       
برگزينند و اکنـون خـواهـان تـخـلـيـه             
اطاق شوراي اسالمي و تحويـل آن بـه   

بـا  .  نمايندگان منتخت خود هسـتـنـد   
اين اقدام مهم کـارگـران کـيـان تـايـر            
عمال دست شوراهاي اسالمـي را از       
مبارزات خود کوتاه کرده و خـواهـان     
رسميت يافتن نماينـدگـان مـنـتـخـب         
خـود بـعـنـوان سـخـنـگـوي کـارگـران                

اين تالش کارگران کيان تاير .  هستند
بيانگر هوشياري و آگـاهـي آنـهـا از            
نقش ضـد كـارگـري ايـن پـادوهـاي                 
جمهوري اسالمـي در كـارخـانـجـات           

اين مبارزه يک دستاورد مـهـم     .  است
در جنبش کارگري و قدمي عملـي در  
ايـجـاد شـوراهـاي واقـعـي کـارگــري               

يعـنـي تـحـمـيـل نـمـايـنـدگـان                 .  است
منتخب مجمـع عـمـومـي کـارگـري            

اعمال   بعنوان مرجع تصميم گيرنده و
اراده خود کـارگـران بـراي پـيـشـبـرد               

جـــنـــبـــش انـــحـــالل     .  مــبـــارزاتشـــان 
شوراهاي اسالمي و خانه كارگريهـاي  
حكومـت بـايـد در هـرجـا كـه ايـن                     
دستگاههاي مـنـفـور جـاسـوسـي و               
توطئه گري حكومـت حضـور دارنـد         

بايد از اين تـجـربـه ارزنـده       .   برپا شود
کارگران کيـان تـايـر بـا          .  درس گرفت

اين حرکت مهـم خـود در بـرابـر کـل             
جنبش کـارگـري الـگـويـي خـوب و                 
عملي از تحميـل مـجـمـع عـمـومـي             
کارگري و نمايندگان مـنـتـخـب آن و          
تشکيل شوراهـاي واقـعـي کـارگـري           

بـدون شـک  اگـر در              .  بدسـت دادنـد    

سراسر ايـران و در تـمـامـي مـراکـز                 
کارگري اين گام مهم بـرداشـتـه شـود       
جنبش کارگري در موقعـيـت بسـيـار       

بـه راه    .  قدرتمندي قرار خواهد گرفـت 
انداختن يک جنـبـش سـراسـري بـراي           
برپايي مجامع عمومـي کـارگـري و         
تحميل تشکيل آن بطـور مـنـظـم بـه           
دولت و کارفرما، انتخاب نمايندگـان  
واقعي کارگران در ايـن مـجـامـع بـه           
عنوان مراجع معتبر و نـمـايـنـدگـان           
اراده مستقيم کارگران که سخـنـگـوي    
اعتراض و خواست کارگران بـاشـنـد،      
همگي گامهاي عملي تشکـل يـابـي      
توده اي کارگري و کوتاه کردن دسـت    
شوراهاي اسـالمـي، ايـن ارگـانـهـاي            
جاسـوسـي و سـرکـوب کـارگـران از                 

گـامـهـايـي کـه        .  کارخانـجـات اسـت     
کارگران کيان تاير پيشتاز آن بـوده و       
بايد به الگويـي در تـمـامـي مـراکـز              

پـيـش بسـوي      .  کارگري تبـديـل شـود     
 برپايي شوراهاي واقعي کارگري 

 
سال اعتصابات  ٨٨سال   

 کارگري
 

اعتراف دست اندركاران 
 حكومت

نـگـاهــي بـه سـايــتـهــاي خـبــري              
جــمــهــوري اســالمــي و اظــهــارات             
مــقــامــات جــمــهــوري اســالمــي و            
هشدارها و هراسهايشان از اوج گيري 
اعـتــراضــات کـارگــري، بــه روشــنــي          
موقعيت امروز جـنـبـش کـارگـري و           
جنبش اعتراضي براي سرنگوني ايـن  
رزيم جنايـتـکـار را در مـقـابـل مـا                  

در سايت آينده که وابسـتـه   .  ميگذارد
به قاليبـاف و ايـادي اش اسـت در                

هشدار در بـاره  "  مطلبي تحت عنوان 
هاي معاند نظـام از     سوءاستفاده گروه

ضمن اشـاره  "   هاي کارگري نارضايتي
به  افزايـش کـارخـانـه هـايـي کـه از                  

عهده پرداخت حقوق کارگران بر نمي " 
بعضـا کـارگـران بـه          : "  ميگويد" آيند

دليل شرايط بد اقتصادي نارضايـتـي   
: هايي را ابراز مي کنند و مينـويسـد  

در اين وضعيت گـروه هـاي مـعـانـد           "

نظام و ضد انقالب با بهـره گـيـري از         
اين اعـتـراضـات، آنـهـا را بـه خـود                  
منتسب کرده و سـعـي در بـحـرانـي              
جـلـوه دادن شـرايـط کـنـونـي دارنـد                   

از ابتداي امسال تـا    : " وادامه ميدهد
کنون اعتراضات کارگري در کشـور       

ايـن  .  رشد قابل توجهي داشـتـه اسـت     
اعتراضات بيشتر توسط کـارگـرانـي      
انجام مي شود که بـا افـزايـش تـورم،       
عدم توانايي صاحبـان کـارخـانـه هـا           

بــه ...  بــراي پــرداخــت حــقــوقشــان و         
و سـپـس     ".  مشکل برخورد کرده انـد   

اين در حالي است که :" هشدار ميدهد
اين اعتراضـات در صـورت ادامـه و         
بي تـفـاوتـي دولـت مـي تـوانـد بـه                      

. اعتصابـات کـارگـري تـبـديـل شـود            
گروه هاي چپ گراي خـارج از کشـور        
نيز از اين آب گل آلود مـاهـيـگـيـري        
مي کنند و ايـن اعـتـراضـات را بـه             
عــنــوان اعــتــصــابــات کــارگــري                
سازمانـدهـي شـده و مـنـتـسـب بـه                   
خودشان معرفي مي کنند و با ارسال 
ايميل هاي تبليغاتي حاوي خبرنـامـه   
ها و اعالميه هـايـي عـلـيـه نـظـام،               
دانشجويان را ترغيـب بـه تـکـثـيـر و            

گفتني است، در .توزيع آنها مي کنند
چـنـيـن شـرايـطـي دولـت بــه خـاطــر                   
مسائل امنيتي هم که شده مي تواند 
با کمک هايي کارگـران مـعـتـرض را          
راضي کند و مانع بهره بـرداري هـاي     

 ." سياسي گروه هاي خارجي شود
در ايــن نــوشــتــه بــه حــرکــات                
اعــتــراضــي اي چــون اعــتــراضــات            
کارگران کـارخـانـه السـتـيـک الـبـرز،              
تعطيلي کارخانـه پـااليـش قـطـران و           

کـارگـر بـيـکـار آن کـارخـانـه،                 ٤٠٠ 
هـزارکـارگـر     ٩ ديرکرد پرداخت حقوق 

تراکتور سازي تبريز، چـيـنـي حـمـيـد         
قم، صابر الستيک گلپايگـان و اخـراج   

ــه آزمــايــش                ٩٠  ــان ــارخ ــر ک ــارگ ک
کارگر آرمـيـن لـوـلـه         ٧٠ مرودشت و 
و در   .  اشـاره شـده اسـت       شرق زاهدان

انتهاي اين نوشته با هراس و نگـرانـي   
بـا تـوجـه بـه          : " هشدار داده ميشود   

چه گفته شد، اگر دولت به سـرعـت      آن

وارد عمل نشده و کاري براي بـرطـرف   
ساختن مشکالت کارگـران نـاراضـي      

بـا     ٨٨ انجام ندهد، شايد شروع سـال  
ــدهــي شــده             ــراضــات ســازمــان اعــت

تـفـاوتـي       به بياني، بي.  مصادف شود
دولت نسبت به اين مطالبـات از يـک     

هاي خـارجـي بـراي           سو و تالش گروه
سازماندهي اعتراضات کـارگـري در     

تـوانـد اعـتـراضـات            داخل کشور مي
پراکنده کارگران را کـه از دولـت بـه              
طور کلي قطع اميد کـرده انـد را بـه           
اعتراضاتي گسترده و سـازمـانـدهـي       

 ".شده تبديل کند
اين اظهارات به روشنـي از حـال      

و هواي امروز جـنـبـش کـارگـري، و             
قدرت اعتـصـاب کـارگـران پـرده بـر              

بعالوه نکتـه مـهـم در ايـن            .  ميدارد
گفته ها اعالم خطر از خارج کشور و   

اين گفته ها در واقع .  ماهواره هاست
امر وبه روشني چيزي جـز اشـاره بـه           
حزب کمونيست کارگري ايران وکانال 

بـه عـبـارتـي روشـنـتـر             .  جديد نيست
دارند از جلو آمدن يک قطب قدرتمنـد  
و از شکل گيري يک انـقـالب سـخـن          

البته اين تنها سايت آينده .  ميگويند
. نيست که چنـيـن سـخـن مـيـگـويـد             

نمونه ديگر چنين اظهاراتـي سـخـنـان     
فرماندار ماهشهـر در جـلـسـه اي بـا           
شـركــت كــارفــرمــايـان و مــديـران و              
شهرداران منطقه اقتصادي ماهشهـر  

بنا بـه يـك گـزارش فـرمـانـدار            .  است
ماهشهر خطاب به شرکت کـنـنـدگـان     

در دوره زماني و شـرايـط     : "  ميگويد
حساسي قرار داريم و بنـابـرايـن بـايـد        
مواظـب تصـمـيـمـاتـي کـه در بـاره                   

بـاوجـود   .  کارگران ميگيريم، بـاشـيـم     
مشکالت مالي پروژه ها، اوال بنا بـه  
دستور شوراي عالي تامين امـنـيـت      
کشور و به تبع آن بخشنـامـه شـوراي      
تامين استان کليه حقـوق و مـزايـاي         
کارگران در پايان سال بـايـد پـرداخـت       

چرا که منطقه خـيـلـي حسـاس       .  شود

است و نبايد بهانه دست ضد انـقـالب   
کوچکترين حرکت کارگري در .  بدهيم

آنسوي مرزها توسط ضـد انـقـالب و      
بوسيله تلويزيونها در بوق و کرنـا زده    

تمام تالش مديران بايـد در    .  ميشود 
اين جهت باشد که تـا پـايـان سـال و            
هـمـچـنـيـن تـا انـتـخـابـات ريـاســت                   
جمهوري نبايد هيچ کارگري را اخراج 

قبل از آنهم مـانـور نـاجـا و            ."  کنند 
قشون کشـي خـيـابـانـي شـان را راه                 
انداختند تا بقول خـودشـان در بـرابـر          

چــالشــهــاي " و   "  بــحــران اجــتــمــاعــي   " 
در جامعه کسـب آمـادگـي         "  امنيتي
 . کنند

اين ها همه در شرايطي اسـت کـه   
صفوف رزيم بيش از هر وقـت در هـم     

از .   ريخته و به جان هـم افـتـاده انـد           
دزدي هاي هم پرده بر ميدارند و ولـي  

آخـريـن   .   فقيه شان را نشانه گرفته اند
نمونه افشاگريهايشان نـاپـديـد شـدن          
يک ميليارد از خزانه دولـت احـمـدي         

بــايــد ايــن شــرايــط را           .  نــزاد اســت   
ايــنــهــا هــمــه حــاکــي از            .  دريــافــت

موقعيت قـدرتـمـنـد قـطـب انـقـالب              
حــاکــي از قــدرت مــتــحــد              .  اســت

. اعتصاب سراسـري کـارگـران اسـت         
ــويــزه در شــرايــطــي کــه زمــزمــه                 ب
اعـتــصـاب ســراســري بـيــش از يــک              

بايد بـا    .  ميليون معلم در ميان است
قدرت بـيـشـتـري حـول خـواسـتـهـاي               
متحد و سراسري گـرد آمـد و امـروز         
ظرف اين اتحاد کانال جديد، و حـزب  

بـايـد   .  کمونيست کارگري ايـران اسـت  
كابوس دست اندركاران حكـومـت را     

سال اعتصابات كـارگـري    ٨٨ كه سال 
است به واقعيـت تـبـديـل كـرد و بـا                 
برپايي اعتصابات قدرتمنـد كـارگـري    
اعتراضي همه جانبه را به كل شرايط 
فالكت باري كه حـكـومـت اسـالمـي        
سرمايـه داران و كـل كـارفـرمـايـان                 
حريص بر كارگران تحميل كرده اند به 

 . جريان انداخت
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