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شرايط انقالبي کـنـونـي جـامـعـه و              
تمايل و آرزوي عمومي مردم بـراي        
خـالـصــي از شـر رژيـم اسـالمــي،                 
سواالتـي را در مـقـابـل نـيـروهـاي                 

. اپــوزيســيــون قـــرار داده اســـت                
سواالتي که عمومـا در بـرگـيـرنـده             
اين فاکتور مهم است که اوال نـقـش         
کــارگــران چــه بــايــد بــاشــد و چــه                 
انتظاراتي از ايـن نـقـش هسـت و                  
ثانيا چه عواملي بـايـد بـه شـرايـط               
کنوني اضافه شونـد تـا جـمـهـوري              

. اسالمي سريعـتـر سـرنـگـون شـود            
طبيعتا پاسخهاي يکسانـي بـه ايـن         

شود، بدين عـلـت      سواالت داده نمي  
ســاده کــه اولــويــتــهــاي ســيــاســي              

. نيروهاي اپوزيسيون متفاوت است   
اما  قطعا هر پـاسـخـي بـالفـاصـلـه               
تصويري از جايگاه طبقاتـي پـاسـخ         
دهنده و گـرايشـي کـه نـمـايـنـدگـي                 
مــيــکــنــد را بــدســت مــيــدهــد و                
چهارچوب عمومي نوع پـراتـيـک و          
وزن گوينده در اوضاع کنوني را تـا         

 . حدي روشن ميکند
سوالي کـه از سـال هشـتـاد و                 
هشت مکررا طرح گرديده اين اسـت   
کـه مـردم بـراي سـرنــگـونـي رژيــم                  

هاي پا ايسـتـاده      اسالمي روي پنجه  
و براي وارد کـردن ضـربـه نـهـايـي                   
آماده خيز برداشتـن هسـتـنـد، امـا            
خـبــري از اعــتــصــابـات ســراســري             
کارگري نيست، پس کارگران کـجـا          
هستند وسهمشان در سـيـاسـت بـه             
چـه مـيـزان اسـت؟ در واقـع سـوال                  
مــربــوط بــه نــقــش کــارگــران در                 
تــحــوالت جــاري اســت و طــبــعــا              
جريانات بورژوائي يا چنيـن سـوالـي      

را مطرح نميکنند يـا اگـر مـطـرح              
کنند بـخـاطـر بـرجسـتـه کـردن آن                   
پاسخي است که مـيـخـواهـد نـقـش             

 . کارگر را خنثي يا منحرف کند
طرح اين سوال اهداف يکسانـي      

احـزاب  .   کـنـد     را نـمـايـنـدگـي نـمـي           
ــمــوال                  راســت اپــوزيســيــون  مــع
استنـتـاجـاتـي از طـرح ايـن سـوال                  

 

زنده باد انقالب، 
 زنده باد ھشت مارس

 
هشت مارس روز جهـانـي زن را بـاشـكـوه و                  

هشـت مـارس روز        .   گسترده گرامـي بـداريـم       
ــقــالب    .   مــاســت  روز مــردمــي كــه          .   روز ان

مصممند خود را از شر حكومت ضـد زن و               
. ضـد آزادي و ضــد انسـانـيـت رهـا كـنـنــد                       

انقالب مـردم ايـران بـراي در هـم كـوبـيـدن                        
حكومت اسـالمـي كـه زنـده بـودن و تـداوم                     
خـودرا هـرروز دارد اعـالم مـيـكـنـد، بـايــد                      
آزادي بي قيد و شرط زنان را بـر پـرچـم خـود               
حك كند و هشت مـارس را روز خـود اعـالم             

بايد آزادي زنان از آپارتايـد جـنـسـي و          .   نمايد
هاي شنـيـع حـاكـم را           تبعيضات و بي حقوقي 

 .امر فوري و مبرم خود بداند
ستم و تبعيض نفرت آور عـلـيـه زنـان و                
جنايات و توحش سي ساله عـلـيـه زنـان يـك               
پايـه اسـاسـي حـكـومـت اسـالمـي سـرمـايـه                     

بــه زيــر كشــيــدن جــمــهــوري               .   داران اســت    
اسالمـي قـبـل از هـرچـيـز يـعـنـي مـحـكـوم                        

يـعـنــي   .   كـردن سـتـم ضـد انســانـي بـر زنـان                    
اعالم اينكه هيچ توجيـهـي بـراي تـحـقـيـر و                   
ــال                             ــان و اعــم ــه زن تــوهــيــن و تــعــرض ب
محدوديـت بـر زنـان تـوسـط هـيـچ نـيـرو و                         

يـعـنـي تـاكـيـد         .   جرياني قابـل قـبـول نـيـسـت           
اي و غـيـر           محكم و قاطع بر اين اصل پـايـه          

قابل تخفيف كه زنان بايد از تـمـام حـقـوق و                
 ۸صفحه          

 به نظر ميرسـد مـرحلـه دوم طـرح               
هـا کـلـيـد          هدفـمـنـد سـازي يـارانـه           

شروع اين مـرحلـه هـم      .  خورده است 
با وزير کار جمهوري اسـالمـي بـود           
که گفت با اجـراي طـرح بـيـشـتـريـن           
نفع را کارگران بردند و دليلـي بـراي        

هـا نـيـسـت بـلـکـه               افزايش دستمـزد  

جاي نگراني دارد اگـر ايـن افـزايـش           
بـا  !   صورت گيـرد تـورم بـاال بـرود             

اعــتـراض کــارگــران وزيــر           زمـزمــه 
: حـرفـش را عـوض کـرد و گـفــت                  

چـنـد   .   حرف من را بد انتقال دادنـد        
روز بعد وزيري ديـگـر در کـابـيـنـه                 
احمدي نژاد همـان حـرف وزيـر کـار            

اين بـار نـوبـت وزيـر          .   را تکرار کرد  
اقـتـصـاد ايـن حـکـومـت بـود کــه                   

اعــالم کــنــد کــارگــران نــبــايــد از                
افزايش دستمزد بـهـره مـنـد شـونـد             

حمايتهاي اجتـمـاعـي از      "بلکه بايد  
مـنـظـور    . "   کارگـران تـقـويـت شـود          

ــاي                   ــه ــت ــاي ــت حــم ــوي ــق ــر از ت وزي
اجتماعي اين است که مثـال مـنـت         
سر کارگران نگـه داشـتـه شـود کـه                
بيمه هستند و از درمـان رايـگـان                

البـتـه وزيـران       (!) برخوردار هستند 
جمهوري اسالمي بي چشم و روتـر          
از اين حرفها هستند که گفتـه شـد؛           
بطور نمونه، خـبـرنـگـاران از وزيـر               

سـخـن هـمـکـار        :   کار پـرسـيـده انـد         
فـرانشـيـز از         ايشان با دريافت حـق      

ايشـان  .   بيمه شدگـان تـنـاقـض دارد         

هـاي     جواب را حواله دادند به گفـتـه        
وزارت رفــاه در ايــن مــورد کــه                    
کارشناسان اين وزارت خانه بـه ايـن         
نتيجه رسيده بـودنـد کـارگـران بـي               
خود و بي جهت مريض ميشونـد و     

هــاي تــامـيــن        بـعـد بـه درمــانـگـاه          
اجتماعي مراجعه ميکنند چرا کـه        
خدمـات رايـگـان اسـت، امـا اگـر                 
پولي دريـافـت شـود ديـگـر کسـي                

 ! مريض نميشود
وزير کار در آخـريـن مصـاحـبـه            
اش اعالم کرده اسـت کـه افـزايـش               

ها در هفته آخر اسفنـد اعـالم        حقوق

 ! رژيم و انجماد دستمزدھا، مردم و ضربه آخر
 ! نظام ضد آزادي، ضد زن و ضد شادي جمهوري اسالمی باید سرنگون شود      

    انقالبی در مقیاسی کوچکتر 
 درباره اعتراضات کارگران    

 ۳صفحه  ا          ایالت ویسکانسن آمریک

 ياشار سهندي         

 ۲صفحه          

 محمدرضا  پويا                کارگر و سياست       

 ۶صفحه   اخبار کارگري                

 ۵صفحه          
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البته هنوز ايشان نگـفـتـه    .   خواهد شد 
افزايش خواهد يافت بلکـه گـفـتـه در             

ها نظر شـوراي عـالـي            مورد دستمزد 
کار در هفته آخر سـال اعـالم خـواهـد           

يعني زماني کـه تـوده کـارگـران          .   شد
تعطيل شـدنـد؛ جـمـهـوري اسـالمـي                

هـمـانـگـونـه      .   خداي اين ترفنـدهـاسـت     
که اشاره شد عدم افزايش دستـمـزدهـا       
يک گوشـه ديـگـر از طـرح هـدفـمـنـد                   

قـرار بـوده کـه         .   کردن يارانـه هـاسـت       
رقـابـت و مـکـانـيـسـم             " همه چيز بـه       

سـپــرده شــود يــعـنــي هــر کــه              "   بـازار 
زورش بيشتر بود هـمـان بـرنـده اسـت            

" قـانـون بـقـا      " اين يعني همه چيـز بـه          
تـر     آنکس کـه قـوي  .  سپرده خواهد شد 
هـاي وزراي       زمزمـه .   است برنده است 

جمهوري اسالمي براي عـدم افـزايـش         
دســتــمــزدهــا مــحــک زدن تــحــمــل               
کارگران است که بـبـيـنـنـد مـيـتـوانـد               

. اين مرحله را شروع کـنـنـد يـا خـيـر                
: وزير در آخرين مصاحبـه اش گـفـتـه           

هـا اثـرات        چون هدفمند سازي يارانه  " 
اسـت دلـيـل بـراي             منـفـي نـداشـتـه           

ــيــســت                 . افــزايــش جــهــشــي مــزد ن
هـدف از    " وي با طرح اين پرسـش كـه      

افــزايــش دســـتــمــزدهـــاي ســاالنـــه               
وقــتــي بــتــوانــيــم     :   " گــفــت"   چـيــســت؟ 

قدرت خريد كارگران را تقويـت كـنـيـم        
ديگر دليلي براي طـرح ايـن مسـائـل             

( ! ) ايـن وزيـر مـحـتـرم          ."   وجود ندارد 
هفته گذشته نيـز اظـهـار داشـتـه بـود             

ايران تنها كشوري است در دنيـا كـه         " 
گرسنه ندارد و سر گرسنـه بـه بـالـيـن                

ــمــي  ــذارد     ن ــنــده             .   گ حــتــي ســال آي
توانيم ادعا كـنـيـم كـه كسـي بـه                   مي

خاطر نداشن پول درمانده و عـاجـز از      
و رئـيـس     . ! "   وضعيت درمان نـيـسـت     

ايشان احمدي نژاد نيز مـدعـي اسـت            
 ماه كـه از آغـاز هـدفـمـنـد            ۲در اين " 

گذرد جزو مـعـدود        ها مي   كردن يارانه 
كشورهاي دنـيـا هسـتـيـم كـه اعـالم                 

كنيم كه كسي به نـان شـب خـود               مي
" محتاج نيست و گرسنه نمانده اسـت    

براستي که براي اجراي طرحـي چـنـان           

جنايتکارانه رئيس و مرئوسي چنـيـن        
بـا ايـن     .   وحشي و فريبکار الزم اسـت     

سخنان وزير کار، جمهـوري اسـالمـي       
انــجــمــاد  " کــمــر هــمــت بســتــه کــه                

. را بــه اجــرا در آورد            "   دســتــمــزدهــا 
توانستن يا نتواستن دولت در اجـراي         
ايــن امــر بســتــه بــه اعــتــراض مــا                  

احـمـدي نـژاد و وزيـر             .   کارگران دارد 
کارش بايد هم چهره آدمهاي فاتـح را         

مگر مبارک تا شـب    .   به خود بگيرند  
قبل از سقوطش مدعـي نـبـود هـمـه              
امور به نحو احسن اجـرا مـيـشـود و               
خواهد شـد و بـراي مصـر مـيـمـيـرد؛               
حاال چرا راه دور بـرويـم هـمـيـن االن                 
مگر قذافي که درتنگناي مـحـاصـره       
مردم ليبي قـرار گـرفـتـه چـهـره يـک                    

دو  گـيـرد؟        فاتـح را بـه خـود نـمـي                
جمهوري اسالمي نـيـز بـه         "   دولتمرد" 

سيـاق هـمـه دولـتـمـردان کـه اسـاس                   
کارشان تسمه از گرده کشـيـدن مـردم           

 . زحمت کش است رفتار ميکنند
اين دوران در ايـران و اکـنـون در               
کل منطقه خاورميانـه مـيـتـوانـد بـه             

آنـچـه کـه از         .   پايان خود نزديک شـود    
تـونــس شـعلــه کشـيــد شـعلــه خشــم                 

هاي گـرسـنـه بـود کـه عـزت و                     شکم
ايـن  .   احترام و معيشت ميخواسـتـنـد      

آتش به مصر و کل مـنـطـقـه کشـيـده              
ايــن نــه بــراي اســالم و             .   شـده اســت    

دموکراسي و صـرفـا داشـتـن فـيـس                
چـنـانـکـه        بوک و اينترنـت پـرسـرعـت         

دولتهاي سرمايه داري مـيـگـويـنـد،             
در .   بلکه بـراي زنـدگـي بـهـتـر اسـت                

منطـقـه فـرصـت بسـيـار مـنـاسـبـي                   
فراهم شده کـه طـبـقـه کـارگـر پـا بـه                    

آتش انقالب بـيـش از     .   ميدان بگذارد 
يکسال است در ايـران شـعلـه ور شـده            
ر گـرفـتـه، گـاهـي بـه                   است، گاهي گـُ
آتش زير خاکستر تبديل شـده اسـت و        

هاي آن مجـددا دارد بـاال          اکنون زبانه 
سخـنـان وزيـران جـمـهـوري            .  ميکشد

اسالمي نه از سر اقتـدار و تسـلـط بـه           
اوضاع بلکه از سـوي کسـانـي اسـت              
که ميخواهنـد نشـان دهـنـد کـه بـر                   
همه چيز مسلط هستند اما نيسـتـنـد     

شايد بـخـواهـنـد طـرح           .   توانند  و نمي 
انــجــمــاد دســتــمــزدهــا را بــه اجــرا                 
بگذارند، بـراي ايـنـکـه نشـان دهـنـد                 
هستند اما مسـلـمـا کسـي کـه بـاد                  
مــيــکــارد طــوفــان درو مــيــکــنــد؛               

انقالبات مردم منطقه خاورمـيـانـه و          
شمال افريقـا شـاهـدي اسـت بـر ايـن                   
ادعا، طوفانـي کـه مـيـتـوانـد جـهـان                

 . سرمايه داري را درنوردد
باد اين طوفـان بـه آمـريـکـا هـم                 

ــران و مــردم          .   رســيــده اســت      کــارگ
معترض در مقابل تعرض فـرمـانـدار       

اند و آنـچـنـان       ويسکانسن بميدان آمده  
همبستگي طبـقـاتـي بـاشـکـوهـي را              

انـد کـه وحشـت در دل                  شـکـل داده    
. هيات حاکمه امريکا نشـانـده اسـت         

همه جا کارگران و مـردم آزاديـخـواه              
احسـاس قـدرت مـيـکـنــنـد، قــدرت               
اتحاد و تشکل توجه هـمـه را جـلـب              
کرده و بعنوان مهمتريـن ابـزار مـردم            
در مقابل استثمـارگـران و دولـتـهـاي             
جنايتکـار سـرمـايـه داري بـرجسـتـه                

در ايـن مـيـان جـمـهـوري              . شده است 
اســالمــي در وضــعــيــت اســفــنــاکــي           
است، نه فقـط طـوفـانـي عـلـيـه ايـن                   
رژيم در راه است بـلـکـه ايـن طـوفـان                 
حمايت وسيع مردم شريـف جـهـان را            

مردم در تـدارک       . پشت سر خود دارد 
کـوبــيـدن ضــربــه آخـر بــه ســر رژيــم                   

 .هستند
در پــايــان ايــن يــادداشــت روي              

. سخن من با فعالين کـارگـري اسـت            
همه ميخواهيـم کـاري واقـعـا انـجـام              

. دهيم و زمانه زمان همان کـار اسـت          
جنبش کارگري مـيـتـوانـد پـرچـمـدار              
مــبــارزات کــنــونــي ايــران و مــردم                

مـا اکـنـون يـک دنـيـا               .   منطقه گردد 
تجربه را گذرانديم که بايد در اخـتـيـار        

ايهايـمـان در مـنـطـقـه قـرار                هم طبقه 
دهيم امـا بـراي ايـنـکـار الزم اسـت                   
چهره واقعي جـنـبـش خـويـش را بـه                  
جــهــان عــرضــه کــنــيــم، ايــن دوران               
ميتواند به نام طبقه کارگـر ايـران در           

خــواسـت افـزايــش      .   تـاريـخ بـدرخشــد      
دستمزدها و مهـمـتـر از آن تـعـيـيـن                  
دستمزدها توسط خود کـارگـران قـدم          
مــهــمــي اســت بــراي ســازمــانــدهــي            

بـا اجـرا شـدن         .   اعتصابات کـارگـري    
طرح انجماد دستمزدها با مـوجـي از          
اعتصابات کارگـري روبـرو خـواهـيـم            
شد، بايـد آمـادگـي سـازمـانـدهـي آن               
اعتصابات را داشت و ضربـه آخـر را             
به جمهـوري اسـالمـي سـرمـايـه وارد             

 .*کرد

    ۱از  صفحه  
رژیم و انجماد دستمزدها، 

 !مردم و ضربه آخر



 3 ۱۴۶شماره     -دوره  سوم    کارگر کمونيست

اينروزها همچـنـان مـهـمـتـريـن خـبـر                
جهان بپاخاستن و روياروئي کـارگـران        
و مـردم آزاديـخـواه عـلـيـه دولـتـهـاي                 
سرمايه داري است که هر روز در يـک        

دهـد و ادامـه           گوشه دنـيـا رخ مـي           
اعتراضات و تـظـاهـراتـهـاي        .   مييابد

کارگران و مردم آمـريـکـا کـه از دو                  
هفته پيش آغـاز شـده نـيـز هـر روز                    

شـود و از انـقـالبـات               تر مـي   گسترده
در .   تونس و مصر روحيه گرفته اسـت  

متن اين اعتراضات يک همبـسـتـگـي      
باشکوه طبقاتي عروج کرده اسـت کـه      
جامـعـه آمـريـکـا بسـيـار نـيـازمـنـد                    

اوضاع حاکي از تشديـد و اوج  .   آنست
گيري مبـارزه طـبـقـاتـي در کشـوري              
است که دارد به طبقه سرمايـه دار و          
دولت نماينده آن گوشزد ميـکـنـد کـه        
دوران ريگان بسر رسـيـده اسـت، کـه              
ديگر تعرض افسار گسيخته سرمـايـه    

يـک نـکـتـه بسـيـار         .  کنيم را قبول نمي 
جالب در اين ميان اينست کـه امـروز      
در آمريکـاي مـهـد دمـکـراسـي کـه                 
هـيـات حـاکـمــه آن هـر روز نسـخــه                     
دمـکـراســي بــراي درد کشــورهـائــي            
همچـون عـراق و مصـر و لـيـبـي و                     

پـيـچـد اتـفـاقـاتـي رخ                امثالهـم مـي    
دهـد کـه هـمـسـرنـوشـتـي مـردم                    مـي 

آمريکا و همين کشورهـا را بـرجسـتـه        
کارگران مصـر در حـمـايـت          . کند  مي

خود از اعتراضات کارگران آمـريـکـا          
اشــاره "   يــک جــهــان، يــک درد            " بــه    
کنند و از آنسو مـردم مـعـتـرض                مي

آمريکا اسکات واکر فرماندار ايـالـت        
" حســنـي واکــر    " ويسـکـانســن را بــه           

مردم آمريکا با ايـن    ! کنند ملقب مي 
لقب به جناب واکـر عـاقـبـت حسـنـي          

کنند و کارگـران    مبارک را گوشزد مي   
مصر هم عليـرغـم تـمـام تـفـاوتـهـاي                
مصر و آمريکا روي درد مشـتـريـک             

ايـن درد    .   گـذارنـد     جهان انگشت مـي  
مشترک مردم جـهـان هـمـان سـتـم و                 
تبعيض طبقاتي يعني نظـام سـرمـايـه      
داري است که همه را مچالـه و کـالفـه     

. کرده و بايد قيام عليه آن جوانـه بـزنـد    
پاسخ اين درد مشترک نيز مشترک و         
جهاني است، چون آزادي و برابري  و         
رفاه از اکثريـت عـظـيـم مـردم جـهـان              

بــهــتــريــن پــاســخ     .   دريــغ شــده اســت      
سرمايه داري بـه مـعـضـالت امـروز               
مردم دمکراسي است که در مهـد آن         

تريـن حـق    اي در آمريکا ميخواهد پايه   
کارگر يعني حق تشکل و اعـتـصـاب       
را زير ضرب بـگـيـرد، پـاسـخ مـردم                 
همسرنوشت جهان نيز پايان بخشيـدن       
به حاکميت سرمايه و برقـراري آزادي        
و بــرابــري و رفــاه هــمــگــان يــعــنــي                 

اکنون نگـاهـي بـه      .  سوسياليسم است 
 .اتفاقات آمريکا بيندازيم

ماجرا از ايـنـجـا شـروع شـد کـه                
تعداد كثيري از دانشجويان دانشـگـاه        
ويســـكـــانســـن و دانـــش آمـــوزان                

 ١٤دبيرستانهاي شهر مديسن، روز        
فــوريــه در اعــتــراض بــه بــنــدي از                  

اي كه اسكات واكر، فـرمـانـدار         اليحه
 Teaجديد جمـهـوريـخـواه گـرايـش             

Party )ايالـت ويسـكـانسـن بـه           )   ١
سنا برده بود و در آن از كاهش بودجـه   
دانشگاه و در نتيجه افزايـش شـهـريـه          
ــه                  ــت دارد، ب ــان حــكــاي دانشــجــوي
ساختمان سناي ويسكانسـن رفـتـه و           

. ساختمان آن را به اشـغـال در آوردنـد         
اين حركت كه با ترك كالسهاي درس         
و راهپيمائي اين دانشجويان و دانـش     
آموزان به طرف مجلس سـنـا شـروع            
شد، سـريـعـا بـا پـيـوسـتـن فـعـالـيـن                      
اجتماعي و فعالين جنبش كـارگـري،      

اي تبـديـل شـد كـه           به يك حركت توده 
جنبش كارگري را يكبـار ديـگـر وارد          
صحنه سياسـت مـبـارزاتـي آمـريـكـا             

 .كرد
 هزار نـفـر از        ١٥ فوريه، ١٥روز  

كارگران و مردم شهر مديسـن ايـالـت          
ويسكانسن در اعـتـراض بـه اليـحـه               
مزبور و بخصوص بـنـد مـربـوط بـه               

اي و ضد کارگري     قوانين ضد اتحاديه  
كه اسكات واكر در فكـر وضـع آنـهـا            
بود، دسـت بـه اعـتـراض زده و بـه                      

هــاي مــعــلــمــان،       فـراخــوان اتــحــاديــه    
هـا، پـرسـتـاران و             كارکنـان دانشـگـاه    

کارکنان و كارگران بخش دولـتـي بـه            
هــاي مــديســن آمــده و بــا                 خـيــابــان 

اسـتـقـبـال گـرم مـردم زيـادي روبــرو                  
در همبستگي با اين اعـتـراض   .  شدند

و فراخوان، صدها دانشـجـو و دانـش          
هــا هــم بــه ايــن               آمــوز دبــيــرســتــان    

تظاهرات پيوستنـد و صـدهـا تـن از              
اين تظاهر کنندگان به تقليد از سـنـت      
مـبــارزات مــردم مصــر در مــيــدان              
مـرکــزي شــهــر، شــب را بــه صــبــح                 

 هــزار نــفــر از           ٨حــدود    .   رســانــدنــد
معترضين در سـاخـتـمـان كـريـدور و              
ــن ســنــاي                 اتــاقــهــاي مــجــاور ســال
ويسكانسن در كيسه خوابها شـب را        

 .رسانند به صبح مي
جمـهـوريـخـواهـان و بـخـصـوص              
جمهوريخواهان معـروف بـه گـرايـش           

Tea Party        در ايالـت ويسـكـانسـن
و ايــاالت ديـگــر ايــاالت مــتـحــده              ( 

اي را در         حمالت گسـتـرده    )   آمريكا
راستاي كاهش و محدود كردن حقوق    

اسـكـات واكـر      .   انـد    مردم شروع كرده 
بــراي كــاهــش و حــذف خــدمــات                  

خـواهـد از حـملـه بـه                 اجتماعـي مـي   
اي کــارگـران از جـملــه              حـقـوق پــايـه      

محدود كردن حق متـشـكـل شـدن و              
او .   حق اعتصاب و غيره شروع كـنـد         

اي را بـا عـنـوان        فوريه اليحـه ١١روز  
به سناي ايالتـي  "  اليحه تعمير بودجه" 

كنـد كـه بـر اسـاس ايـن                   معرفي مي 
اليحـه بـا حـذف حـق اعـتـصـاب و                     
مـحـدود كـردن حـق قـرارداد دسـتـه                  

 هزار كارگـر بـخـش    ١٧٥جعمي بيش  
خــدمــاتــي، كســري بــودجــه ايــالــت             
ويسكانسن را تـعـمـيـم و بـه صـفـر                     

يعني بخش بزرگي را بـا زدن    .   برساند
از رفاهيات و از جيب ايـن بـخـش از               

گفته است كـه ايـالـت    . جامعه بپردازد 
 مــيــلــيــارد دالر        ٣,٦ويســكــانســن    

كسـري بــودجـه دارد و حــذف حــق                  
اعتصاب ايـن كـارگـران و مـحـدود                 
كردن حدود و ثغور قراردادهاي دستـه    

تـريـن پـيـش شـرطـهـا               جمعي ضروري 
براي حركت به اين سمت است، و در            

 ايـن    ٢٠١٣نظـر دارد كـه تـا سـال                
 ! كسري بودجه را به صفر برساند

دو مــوضــوع در ايــن اليــحــه                 
اول ايــنــكــه     .   تــر هســتــنــد        بــرجســتــه

اي كه كارگران بايـد      پرداخت مستمري 
 درصـد  ٥,٨از دستمزد خود بپردازند  

مبلغي را نـيـز كـه           .   يابد  افزايش مي 
ــه درمــانــي                     ــم ــراي بــي ــران ب ــارگ ك

 درصــد افــزايــش        ١٢پــردازنــد        مــي

حذف حـق    " و آنچه كه پشت .  يابد  مي
محدود كردن حـدود و       " و "   اعتصاب

" ثـغـور قــراردادهـاي دسـتــه جـمـعــي              
كارگران قابل توضيح اسـت، ظـاهـرا          
اين موضوع است كه در صـورت بـاال    
رفتن تـورم، كـارگـران حـق نـداشـتـه                  
باشند بـراي افـزايـش دسـتـمـزدهـاي                
همسطح با باال رفتن تورم چانه بزننـد        

ايـن  !   و نهايتا وارد اعتصـاب بشـونـد         
افـزايـش دسـتـمـزدهـا در            ( موضـوع    

ظــاهــرا بـــه       )   صــورت ذكــر شــده           
 !شود رفراندومي عمومي واگذار مي

اليحه مزبور صـبـح روز جـمـعـه              
 فوريه، با كش و قوزهـاي زيـادي      ٢٥

ــاتــورهــاي دمــكــرات و                   ــن ســن ــي ب
جمهوريخواه در مجلـس بـه تصـويـب        
رسيد و اكنون جنبـش كـارگـري بـايـد           
جنگ خود را ديگر از اعتراض بـراي        
ــردن                      ــي ك ــن ــب نشــي ــه عــق وادار ب
جمهوريخواهان، بـه شـكـسـت پـروژه            

اسـكـات واكـر      .   شان تغـيـيـر بـدهـنـد          
ظاهرا يك راه قانوني پـيـدا كـرده كـه               
اين اليحه را هرچـه زودتـر بـتـصـويـب          
برساند و به خيال خـود آب پـاكـي بـر            
روي دست كارگران و مردم مـعـتـرض       

امـا  .   بريزد و به خانـه بـرشـان گـردانـد           
هاي آتش گـر       خود اين موضوع شعله   

يـكـي از     .   گرفته را شعلـه ورتـر كـرد           
هاي كارگران در ويسـكـانسـن           تشكل

 ٢١ هـزار عضـو دارد، روز              ٤٥كه  
فوريه پيشنهادي را از طرف يـكـي از        

 رأي   ٩٧نمايندگان پـذيـرفـت و بـا                
 رأي مـخـالــف        ٣مـوافـق در بـرابـر            

تصويب كرد كه اگر اليحه پيشنهادي    
اسكات واكر به قانـون تـبـديـل شـود،           
فراخوان اعتصـاب عـمـومـي خـواهـد          

ها و فعالين كـارگـري و         اتحاديه.   داد
اجتماعي در ايالت اوهايو فراخوان بـه    
ــك اعــتــراض مــثــل اعــتــراض                     ي

. انـد   مارس داده١ويسكانسن در روز   
اين يعني وارد شـدن بـه يـك جـنـگ                 
تمام عياري كه براي جنبش مـعـاصـر        

 !كارگري آمريكا تازه گي دارد
بـخـش خـبـري ايـن اعـتـراض و                  
نيمچـه انـقـالب، وسـيـع اسـت و در                   

. گـنـجـنـد       صفحات اين نشـريـه نـمـي         
دمـكـراتـهـا چـكـار كـردنـد، اوبـامـا                  
چگونه برخورد كـرد، پـلـيـس چـكـار               

هـاي     كرد، برخورد رؤسـاي اتـحـاديـه          
مختلف چه بود و تا چه حد با دولـت         
و با دمكراتـهـا و بـا اعضـاي خـود                   
رابطه داشـتـنـد و غـيـره، مسـائـلـي                   
هستند كه در بررسي همه جانبـه ايـن         

اند، اما من ايـنـجـا         موضوع ضروري 
 .پردازم آن نمي" همه جانبه"به بررسي 

 لحظات زیباي زندگی      
لحظاتي در زندگـي و بـخـصـوص در           
زندگي كساني كه براي مدتها منتظر     

انـد،     حوادث سـيـاسـي خـاصـي بـوده            
هستند كه انسان فقط بـايـد از آنـهـا               

نبايد اجازه دهد كـه هـيـچ      .   لذت ببرد 
ناباوري و نااميدي بر آن لحظات زيبـا    

آيـنـد و        لحظاتـي كـه مـي     .  غلبه كند 
ترين لـحـظـات       روند و چون شيرين    مي

زندگي خصوصي، هميشه بـا انسـان           
ترين لحـظـات،     مانند و در افسرده     مي

لحظات انقـالب  .   رسند به داد فرد مي 
تونـس و مصـر، جـنـگ و گـريـز در                  

انـقـالبـي در      " هـاي تـهـران و               خيابان
در آمريكا، از آن      "  مقياسي كوچكتر 

 . لحظات هستند
گرچه جنبش كارگري آمريكا در       

بـرد، امــا       تشـتـت زيــادي بسـر مـي            
انقالبات معموال ابتكارات عجـيـبـي       

شـود بـا        البته كه نمـي . آفرينند را مي 
هيچ معـيـاري فـعـال از انـقـالب در                   
آمريكا صحـب كـرد؛ امـا هـمـچـون                
بسياري از فعاليـن اجـتـمـاعـي دسـت          

هـاي     اندركار سازماندهي در ظرفيـت    
متفاوت در آمريكا، دوسـت دارم ايـن     
واقعـه زيـبـا و دوسـت داشـتـنـي را                     

" انقـالبـي در مـقـيـاسـي كـوچـكـتـر                 " 
مـردمـي كـه از رويـدادهـاي              .   بنامم

انـد و     انقالبي خاورميانه انرژي گرفتـه  
به درست پايان دوره ريگانيسم را بـه          

هايش خاطر   اسكات واكر و همپالكي   
كنند، جلو صحـنـه آمـده و           نشان مي 

كـرور كــرور بـه اعــتـراض كــارگــران                
پـال بـيـول، يـكـي از             .   پـيـونـدنـد       مي

مورخين جنـبـش كـارگـري آمـريـكـا               
همه با ديدن يـكـديـگـر در       : "گويد  مي

. " پيوستن به اعـتـراض خـوشـحـالـنـد            
ــرخــالف                اعــتــراضــات ايــن دوره، ب
اعتراض در دوره ريـگـان، مـعـنـاي                

بـا  .   دهـنـد   سياسي با بوي پيروزي مي    
ــن                   ــراض در مـــديسـ شـــروع اعـــتـ
ويسكانسن، شاهد اعـتـراضـاتـي در           
اياالت اينديانا، اوهايو و ايـلـيـنـويـز              
نيز، بخشا در همبستگي با اعتـراض      

روز .   كـارگـران ويســكـانســن، بــوديـم          
 هـزار    ٧٠ فوريه، نزديك بـه  ١٩شنبه  

نفر در اعـتـراض خـيـابـانـي شـركـت                  
 فـوريـه،     ٢٦روز شنبه بـعـد،     .   كردند

 هزار نفر در اعتراض به ١٠٠بيش از   
هـاي     قلدري اسكات واكـر و بـرنـامـه          

ريــــاضــــت كشــــي اقــــتــــصــــادي              
جمهوريخواهان در خيابـانـهـاي شـهـر         
مديسن در بـرف شـديـد و سـرمـاي                  
ســوزان شــمــال آمــريــكــا دســت بــه                

  یانقالب
 در مقياسی
 كوچكتر

 
درباره اعتراضات 

کارگران ایالت 
 ویسکانسن آمریکا

 ناصر اصغري       

 

 



١٣٨٩  اسفند  ۱۰ کارگر کمونيست  4 

هـاي شـهـر       رستوران.   راهپيمائي زدند 
مديسن، در يك عمل همبستـگـي بـا         

 هزار عدد پيتزا بـراي  ٣٠معترضين،  
فرستنـد   مردم معترض در خيابان مي   

. كه خود يك سرتيتر زيباي خبري بود   
: گـويـد     يكي از سازماندهندگان مـي      

مردم شهر مديسـن ايـن اعـتـراض را            
دانند، نه اعتراض   مربوط به خود مي   

. يك بخش كـوچـكـي از يـك صـنـف                
گويد وقتي كه صبح براي گـرفـتـن      مي

اي شـده بـود،           قهوه وارد قهوه خـانـه       
كارگر آنجا به او قهوه رايگـان داده و         
ــن                           ــار دســت اول از اي ــب از او اخ

نـزديـك   .   شـود  اعتراضات را جويا مي  
 و نـيـم   ٥ درصد معلمان استان ٤٠به  

مــيــلــيــونــي ويســكــانســن بــه طــرق             
مختلف از جمله نرفتن به سـر كـالس         
به بهانه مريضي، به ايـن اعـتـصـاب              

روز ششم ايـن اعـتـراض،      .   اند  پيوسته
ميلواكـي، كـه     " سرماخورده"معلمان  

بزرگتريـن شـهـر ايـالـت ويسـكـانسـن               
است، بزرگترين بخش در تقـسـيـمـات        
مدارس اين ايـالـت را بـه تـعـطـيـلـي                   

عكسي كه هـلـهلـه شـادي          !   كشاندند
همه اعتصابيون در سـرمـاي سـوزان            

 فوريه را بلند و بلندتر كرد، ١٩شنبه  
مصر از كـارگـران ويسـكـانسـن           " پيام  

! " يك جهان، يـك درد ! كند حمايت مي 
بود كه در دستان يكي از معتـرضـيـن     

اي    در.   در ميدان تحرير باال رفته بـود   
 فـوريـه دريـافـت          ٢٥ميلي كـه روز        

كردم، خبر از راهپيمائي اعتراضي و        
همبستگي با كارگران ويسكانسن در      

ــكــا مــي                 ٥٠ ــت آمــري . داد      ايــال
اي مـيـلـي فـدراسـيـون كـار                  خبرنامه

 فـوريـه از صـدهـا            ٢٦آمريكا، روز     
راهمپيمائـي در شـهـرهـاي مـخـتـلـف            
آمريكا در همبستـگـي بـا اعـتـراض             

. كــارگــران ويســكــانســن خــبــر داد             
اعتراض كارگران و مردم ويسكانسـن    
در اين سطح، همه و از جمله رهـبـران          

هـا را هـم شـگـفـت زده و                      اتحـاديـه  
كريستفر فانس، يـكـي   .   غافلگير كرد 

از سـازمـانـدهـنـدگـان ايـن اعـتـراض                
گـويـد كـه يـكـي از زيـبـاتـريــن                       مـي 

هـا در ايــن اعـتــراضـات و                  صـحـنـه   
بــخــصــوص در جــلــوي در ســنــا،                  
سازماندهي شورائي اين اعـتـراضـات      

گويد كه مردم مـنـتـظـر ايـن         مي.   بود
ماندند كه كسي به آنها دسـتـوري      نمي

گرفتند، بـه   بدهد؛ همانجا تصميم مي   
رسـانـدنـد و تصـمـيـم              اطالع همه مي  

. آوردنـد    شان را نيز بـه اجـرا در مـي              
هـائـي را كـه او            يكي ديگر از صحنه 

مـعـنـاي واقـعـي        " كند،     توصيف مي 
گـويـد كـه در          مـي .  است"  همبستگي

بين كارگران بخش خدمـات، دو گـروه    
بطور مشخص، كارگران آتش نشـانـي     
و اداره پــلــيـس، از اليــحــه مــزبــور                 

اما همين دو گروه با اعـالم     .   معافند
همبستگـي، حضـور چشـمـگـيـر در               
ميان مردم و آوردن قهوه و سـانـدويـج          
براي كارگران و مـردم در اعـتـصـاب،        
ــن                          ــه اي ــگــري ب حــال و هــواي دي

ــد       ــراضــات دادن و در ادامــه         .   اعــت
هر روز از ايـن اعـتـصـاب            :  گويد  مي

سطح آگاهي كـارگـران و تشـخـيـص               
دوسـت و دشـمــن را در مـيــانشــان                  

كند و فشار بيشـتـري بـر           تر مي   روشن
جـفــري  .   كـنـد     نـاپـيـگـيـران وارد مـي           

ســامــرز، يــكــي از مــتــحــيــريــن و                 
: گـويـد   تحليلگران اين اعتراضات مي  

دنياي عجيبي است؛ آنجا كه پـلـيـس       
و دانشجويان جوان، به يك حد از ايـن       
وضعيت متنفرند و حاضرند در كنـار     
هم در صـف اعـتـراض و هـمـبـسـتـه                  

 )٢!(باشند
نكته جالب توجه ديگري كـه در         
اين اعتراض جلب توجـه كـرده اسـت،       
اين است كه افراد زيـادي، از كـارگـران      
گرفته تا دانش آموزان و والـديـنـشـان        
تا هر كسي كه خود را در خـواسـت و          

دانـد،   مطالبه اين اعتراض شريك مـي  
يكي بعد از ديگري پشت ميكروفـون        

رفتند و از مضرات ايـن اليـحـه و           مي
تأثير آن بـر زنـدگـي خـود صـحـبـت                    

 . كردند مي
اي ميلي فدراسيون كـار         خبرنامه

آمريكا از دهها هزار پيام همبستگـي    
از جانب كارگران شهـرهـا، ايـاالت و             

 . كشورهاي مختلفي خبر داد
 

 مشکالت پیش رو      
اعتراضات ويسـكـانسـن الـبـتـه كـه                

ها و توهمـات مـتـعـددي      داراي ضعف 
تـوان بـه      اين ضعفها را مي. هم هست 

طور فشرده و خالصه در چنـد نـكـتـه           
 .زير دسته بندي كرد

يكي از ايـن تـوهـمـات ايـن        )  الف
است كه هنوز بسياري راه حـل را در             
قدرت گـيـري دمـكـراتـهـا جسـتـجـو                

كنند و وزن بيش از حـدي را بـه                مي
. دهـنـد     سناتـورهـاي دمـكـرات مـي          

گويند اوبامـا بـطـور ضـمـنـي از                مي
اعتراض كـارگـران دفـاع كـرده، امـا               
گفتـه اسـت كـه كسـري بـودجـه يـك                    

منتهـا راه حـل        .   مشكل اصلي است 
ها و كسري بـودجـه، راه           كاهش بدهي 

هر روز كـه       !   حل اسكات واكر نيست  
كشـد،     اين اعتراضـات بـه درازا مـي          

براي بخش هـر چـه بـيـشـتـري ثـابـت                  
شود كه اينجا جنگ و تقابل بـيـن      مي

ها و جموريخواهان در هـيـچ       دمكرات
سطحي نيست، بلكه جنگي است كـه        
ريشه آن در تـقـابـل كـار و سـرمـايـه                   

 !است
ضعف اصلي ديگر اين اسـت كـه        

هاي سابقا اصلي خبررسـانـي و          رسانه
هـاي     مهندسي افكـار، هـنـوز رسـانـه          

دائمـا ايـن     .   اصلي خبررساني هستند  
حــقــيــقــت بــطــور خــيــلــي وارونــه و                

شـود     اي به جامعه پمپاژ مـي    موذيانه
كـه كــارگـر عضـو اتــحــاديـه بــطــور                 
متوسط دو بـرابـر يـک کـارگـر غـيـر                  

و از   .   كـنـد     عضو حقوق دريافت مـي    
اين واقعيت ايـن رذالـت را نـتـيـجـه                   

گيرند كه وضعيت مملكت خراب     مي
است و همه براي سقوط به نـيـسـتـي،          

هنـوز فـيـسـبـوك و        .   مسابقه بگذارند 
تويتر و ام اس ام و تكست و غيره در        
سـطــحــي كــه امــكــان دارد، مــورد               

 .اند استفاده قرار نگرفته
يك ضعف مهـم ديـگـر ايـن           )   ب

است كه رهـبـران دو اتـحـاديـه مـهـم                 
اتـحـاديـه    ( درگير در اين اعتراضـات        

خدمات عمومي و شوراي كـاركـنـان         
اند كـه     اعالم كرده)  آموزش و پرورش 

اگر فرماندار بخش محدود كردن حـق   
ها را از ايـن اليـحـه            و حقوق اتحاديه  

بــردارد، بــه اعــتــراض خــود پــايــان               
هـا اعـالم        ايـن اتـحـاديـه    ! خواهند داد 

 درصد كاهش دسـتـمـزد    ٨اند كه   كرده
را كه در اين اليحه عنـوان شـده اسـت       
خواهند پذيرفت، اگر اسـكـات واكـر            

. شرط باال را از اليحه اش حذف كنـد       
هـاي كــارگــري         هـنــوز هـم اتـحــاديـه          

تـوانـنـد، و       فدراسيون كار آمريكا مي  
مشخصا با سابقه تيره و تاري كـه در     
جنبش كارگري آمريكا دارنـد، بـرگ          
سياه ديگري بـر تـاريـخ خـود اضـافـه               

اعتراضات اين دوره از دسـت       .   كنند
رهبري محافظه كار اتحاديه در رفـتـه    
است و در واقع اينها به دنبال فعالـيـن    

اند كـه ايـن    چپ اين اتحاديه براه افتاده   
خود از خصائص تالطمـات انـقـالبـي          

در ميلواكي بـطـور مشـخـص          .   است
. كـرد    اين بي اعتنائي جلب توجه مي   

رهبران اتحاديه معلـمـان از اعضـاي            
خود خواسـت كـه سـر كـار بـرونـد و                    
كـاري بـه ايـن اعـتـراضـات نـداشـتـه                   

باشند، كه يك جواب دندان شـكـن و             
اي از اعضــاي          تــودهــنــي شــايســتــه    

 .ها دريافت كردند اتحاديه
هـــا در          ســـوســـيـــالـــيـــســـت )   ج

سازماندهي اين اعتـراضـات نـقـشـي           
برجسته ايفا كرده اند؛ اما كارگـران و        
جامعه هنوز از حزب مستقل طـبـقـه       

اند و اين پاشـنـه آشـيـل          كارگر محروم 
اين اعتراضات و هر انقـالبـي چـه در          
مقياس بزرگـتـر و چـه در مـقـيـاس                   

فعال فـرض را بـر        .  باشد كوچكتر مي 
انـد كـه حـزب دمـكـرات              اين گذاشته 

حـزب  )   حزب اوباما و بيل كلينـتـون  ( 
همين كارگـرانـي اسـت كـه پـالتـفـرم                 
رياضت كشي را بـه چـالـش كشـيـده               

 !اند
 

 اي دیگر    جنگ در دوره    
ــوص                    ــرز در خصـ ــامـ ــري سـ ــفـ جـ

: گـويـد     اعتراضات ويسكـانسـن مـي       
هـاي گـذشـتـه          هاي دهـه    گرچه در سال  

شايد شاهد اعتراضات بزرگتـري هـم         
ايم و ايـن اعـتـراضـات تـوسـط                    بوده

ــان شــنــاخــتــه شــده و                    ــگــوي ســخــن
اند، اما تـه   خيرخواهي هم رهبري شده  
ايـم كـه ايـن          ته دلمان بر اين باور بـوده  

برند و قلبـا    اعتراضات راه بجائي نمي   
او در ادامـه  .   حواسم جاي ديگري بود   

ايــن يــكــي امــا فــرق            :   " گــويــد    مــي
 ."كند مي

ريگان كه بـه سـر كـار آمـد، بـا                   
حمله به اتـحـاديـه كـاركـنـان خـدمـه                  
هواپيماها پالتفرمش را شروع كـرد و    

سرمايـه داري و  " كتاب . پيروز هم شد 
نــوشــتــه مــيــلــتــون فــريــدمــن         "   آزادي

دوره .   مانـيـفـسـت پـالتـفـرمـش بـود              
پيروزي ريگان دوره برو بياي اقتـصـاد    
نئوليبرالي ميلتون فريدمن و كـل دم        
و دستگاه مكتب اقتصادي شيكاگـو     

اسكات واكر كه با سر و صـداي    .   بود
 Teaپــيــروزي جــمــهــوريــخــواهــان          

Party       فرماندار استان ويسـكـانسـن
كـنـد ريـگـان          شـده اسـت، فـكـر مـي           

ديـگـري اسـت و بـا حـملــه بـه حــق                       
اي    مـتـشــكـل شــدن و حـقــوق پــايـه                

كارگران دوره رياسـت ايـالـتـي اش را            
دوره ريـگـان امـا بـه            . كند شروع مي 

پايان رسيده و اكنون دنـيـا وارد دوره          
جـهـان سـي سـال          .   ديگري شـده اسـت   

شالق ريگان و ميلـتـون فـريـدمـن را               
خواهد شالق را از       خورد و اكنون مي 

دستان خونين جالد بيـرون آورد و بـر          
اكنون رتوريـك  .   عليه آن شوريده است   

ديگر بـردي  "   ديگر آلترناتيوي نيست" 

همه حداقل اين يـك نـكـتـه را          .   ندارد
ديـگـر آلـتـرنـاتـيـوي          " دانـنـد كـه           مـي 

ديگر جوابگوي هيچ معضلي "  نيست
اكنون انقالبي در مـقـيـاسـي          .   نيست

بسيـار وسـيـع بـر عـلـيـه آلـتـرنـاتـيـو                      
پالتفرم رياضت اقتـصـادي مـيـلـتـون            

مـوش  .   فريدمني شـروع شـده اسـت           
زند و بـايـد راه خـود را             كور نقب مي  

 .بيابد
 * * * 

 توضیح
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

 )١   (Tea Party   جــــنــــبــــشــــي
ارتجـاعـي و مـحـافـظـه كـار دسـت                    

 در   ٢٠٠٩راستي است كه از سـال            
آمريكا شروع به فعاليت و بخصـوص      
در راستاي دفاع از كانديداهاي دسـت     
راستي حزب جمـهـوريـخـواه آمـريـكـا           

اس و اســاس ايــن جــنــبــش                 .   كــرد
مخالفت با پرداخت ماليات است كـه   
در واقع مخالفت با پرداخت مالـيـات    

. كارخانجات و مؤسسات بزرگ است  
منتها پالتفرم خود را تحت عـنـوان،          

هاي دولتي، مخالفت بـا   كاهش بدهي 
هـاي   پرداخت ماليات و كاهش هزينـه    

و بـراي جـامـعـه          . كند دولت بيان مي 
كند كه معـنـاي    اين پالتفرم را باز نمي 

اين يعني حذف خـدمـات و كـاهـش              
ــزرگ             ــات مــؤســســات ب ــي در .   مــال

انتخابات كنگره و سناي آمريـكـا در        
 آرا زيادي را نيز به دسـت  ٢٠١١سال  
اين جريان نام خود را از جنـبـش   .  آورد

بـوسـتـون در       Tea Partyمهاجران  
 به عاريه گرفته است كـه    ١٧٧٣سال  

اين مهاجران در مخالفـت بـا قـانـون              
پرداخت ماليات به بريـتـانـيـا كـه بـر               
چاي وضع شـده بـود چـاي وارده از                  
بريتانيا را در همان سـاحـل كـه وارد             

شد، به نشانه اعتـراض بـه      آمريكا مي 
 .ريختند دريا مي

بسياري از كسـانـي كـه بـه            ) ٢( 
انـد، بـه حضـور            اين واقعه پـرداخـتـه       

پليس نه بعنوان كساني كه قرار اسـت        
باز هم سركوب كنـنـد، هـمـچـنـانـكـه              
كارشان هميشه سركوب بـوده اسـت؛         
بلكه بعنوان كساني كه گرچه انـجـمـن        
شان يك انجمن دست راستـي طـرفـدار      
حزب جـمـهـوريـخـواه اسـت، امـا از                  
وضعيت فعلي نـاراضـي هسـتـنـد و               
علي العموم با كـارگـران و اعـتـراض              

انـد، اشـاره        جاري ابراز همدردي كـرده  
 !كرده اند
 ٢٠١١ فوريه ٢٧
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بــدســت مــيــدهــنــد کــه در نــهــايــت               
منظورشان اين است که کارگران کجا       

قـطـعـا احـزاب اصـلـي            .   نبايد باشنـد  
جامعه  هـر کـدام بـنـابـر اسـتـراتـژي                   
سياسي خود تالش ميکـنـنـد وزن و             
دخالتگري کارگر در سـيـاسـت را پـر           

 .  رنگ و يا کم رنگ و منزوي کنند
 

 کارگر و 
 :حکومتی" اصالح طلبان

اصـالح  " طيفهـاي مـخـتـلـف جـريـان              
سبز حکومتي در دو سال اخير "   طلب

و پس از قطبي شـدن جـنـگ بـر سـر                 
ادامه حضـور در راس حـکـومـت، بـه         
يکباره بياد وزن حضور طبقه کـارگـر         

تصـور  .   در تحوالت سياسي افـتـادنـد      
تـوانـنـد بـا          آنها ايـن بـوده  کـه مـي               

هـايـي مـانـنـد           استفاده از تسمه نقاله   
هـاي اسـالمـي،         خانه کارگر و شـورا       

نيروي کارگران را به عقبه سياستهـاي    
خـطـر   "   خود تبديل کننـد و از اهـرم              

براي ايجاد نـوع    "  اعتصابات کارگري 
جديدي از توازن قوا استـفـاده بـهـيـنـه          

بي جهت نيست که رهبران ايـن  .   کنند
هاي مـخـتـلـف، فـقـر              طيف در بيانيه  

اقتصادي و عـدم وجـود تشـکـالت                
کــه خــود از ســرکــوب             ( کــارگــري     

را دستاويزي براي )   کنندگان آن بودند  
ايـجـاد   " و   "   دسـتـمـزد بـيـشـتـر         "وعده  

نمودند تـا بـزعـم خـودشـان        "    سنديکا
پر فشار را به پـازل    " اهرم"بتوانند اين  

سياسيشان اضافه کـنـنـد، تـا بـديـن                
شکل شانـس خـود را بـراي تصـرف                

هـاي قـدرت در           مجدد برخي از نهاد   
اما .   جمهوري اسالمي افزايش  دهند  

مردم در خيابان چنان بسرعت  دسـت      
را عــوض کــردنــد، کــه اســتــراتــژي               

اي اينـهـا بـه       سياسي و شعارهاي دوره  
يکقدمي کشـوي بـايـگـانـي رسـيـده                

اين بدين معنا نيست کـه ايـن        .   است
اسـالمـي در     -بخش از جنبـش مـلـي      

اين عرصه کيش و مات شده اسـت و        
کاري را پيش نميبرد، بلـکـه عـمـدتـا            
بعلت سرعت باالي تحـوالت و چشـم         
انداز عنقريب سرنگوني رژيم، نقش و     
جايگاه اينها در جـدالـهـاي سـيـاسـي             
تغيير يافته است و لذا برخي از نقـطـه       
عزيمتهاي اينها در برخورد به جنبش       

و اينجا جنبش کارگري بـطـور    ( مردم  

. مـتـفـاوت گشـتـه اسـت           )   مشخـص 
رجوع اينها به سياست بطور کـلـي و          
در همه عرصه نميتوانست ماننـد دو     

ايـن خـود بـحـث          ( سال پيـش بـاشـد          
اما تـا آنـجـايـي       )   اي ميطلبد  جداگانه

بــه ايــن بــحــث مــربــوط مــيــشــود                 
استراتزي سياسي کنوني ايـن طـيـف          
کماکـان تـالش بـراي تـبـديـل کـردن                  

 -نيـروي کـارگـر بـه زائـده سـيـاسـي                   
 .جنبشي خود است

 
 کارگر و جنبش 

 : ناسيوناليسيم  پرو غرب
ناسيوناليسيم پرو غرب در چند سـال       
اخــيــر و خصــوصــا در بــرآمــدهــاي              
انقـالبـي جـامـعـه، بـراي مـانـدن در                   
ميدان سياست دائما مجبور بوده کـه        
يک تناقض  بزرگ را با خـود حـمـل و         

هـاي     تناقض در مشخصه:  تبليغ کند 
سياسي آلترناتيو اين جريـان بـعـنـوان           
نيـروي اپـوزيسـيـون بـا مـخـتـصـات                  
ــنــهــا                 ســيــاســي حــکــومــتــي کــه اي

طرح مسئلـه  .   ميخواهند ايجاد کنند  
حقوق بشر از جانب جنبش راست پرو     
غرب به علت نيازهاي اقـتـصـادي و             
سياسـي جـامـعـه تـحـت حـاکـمـيـت                   

و يا قـرار    . ناسيوناليسم ايراني نيست 
پـس از       " حـقـوق بشـر     "   بـا       نـيـســت  

سرنگوني رژيم اسالمي، تغيـيـري در      
ساختار سياسي و اقتصادي جـامـعـه         

حـتـي در     "   حـقـوق بشـر     .   " ايـد    بوجود
همين سطحي کـه ايـن جـنـبـش آنـرا                 
مطرح ميکند، بطور کلي با نيازهاي       
اقتصادي و اجتماعي طبقه بورژوازي    

سر مـنـشـاء       . در ايران ناسازگار است   
هـاي جـدي و بـزرگ مـيــان                   تـفـاوت  

آلترناتيو سياسي ناسيونـالـيـسـم پـرو           
مـطـلـوب ايـن        غرب با رژيم سيـاسـي     

طبقه بطور کلي در ايران، وجود چـپ         
ايــن .   و مــطــالـبــات راديـکــال اسـت            

يـعـنـي تـفـاوت در بـرنـامـه                ( تفاوت  
سياسي با برنامه عمل يک حـکـومـت     

يــک قــاعــده عــمــومــي          )   پــروغــربــي 
نيست، بلکه تابعي از ميـزان حضـور         
چپ و قدرت طرح مطالبات راديکـال     

بـنـابـرايـن هـر نـوع            .   در جامعه اسـت  

حـقـوق   " مراجعه اينها به سنديـکـا و           
در شرايط کنـونـي از هـمـيـن           "   کارگر

آنـچـه کـه      .   قاعده باال پيروي ميکنـد    
اينهـا در آن مـتـخـصـص هسـتـنـد،                   
عبارتست از راه انداخـتـن حـکـومـت            
پليسي براي خـامـوش کـردن صـداي            

 .کارگر و چپ جامعه
رهبران جنبش ناسيوناليسـم پـرو      

هدفـمـنـد    " غرب در اثناي اجراي طرح   
، بارها رضايـت خـود     " کردن يارانه ها  

ايــن .   را از اجـراي آن اعـالم کـردنـد                 
رضايت خاطر تـنـهـا بـعـلـت بـرآورده                
شدن آرزوي ديرينه بـورژوازي  ايـران             

هـمـراهـي    .   در زدن سوبسيـدهـا نـبـود       
ــا                      ــا بـ ــهـ ــنـ ــروز ايـ ــه امـ ــادانـ دلشـ

" پايان اقتصاد بـا سـوبسـيـد      " سمفوني
بر مـتـن شـرايـط انـقـالبـي کـنـونـي                      
جامعه، معناي سياسي کوتاه مـدت        

پيشبرد استراتزي سيـاسـي   .   تري دارد 
اين جنبش در گرو بي قدرتي و يـا کـم     
قدرتي مردم در صحنه سياست اسـت     
و لذا استيصال کارگر بـه عـلـت فـقـر                
فزاينـده آنـهـم در شـرايـط مـتـالطـم                    

. جـامـعــه، کــمـال آرزوي ايـنــهـاســت             
تمايل دارند بجاي کارگر دخالتگر در       

اي    سياست، با لشکر شکست خـورده     
روبرو باشند که بشود بـه آنـهـا وعـده           

هـاي اولـيـه         فروخت، بشـود حـداقـل        
" لطـف کـريـمـانـه       " زندگي را به عنوان   

جا زد و در عوض احساس پيـروزي از   
صف هزيمـت ديـده مـقـابـل تـحـويـل               

سياهـي لشـکـر نـظـاره گـري              .   گرفت
هـاي     ميخواهند که بـراي زد و بـنـد             

بـزعــم  .   شـان هـورا بـکـشــد          سـيـاســي  
اسـتــراتــژي ســيــاســي ايــن جــنــبــش،            
تحميل  فقر و شرايط سياه بر زنـدگـي         
کارگران توسط جـمـهـوري اسـالمـي،           

اي بـه پـلـکـان صـعـود               شايد در نقطه  
 . تبديل شود
همين جنبش کـه دور  "  چپ"ورژن  

کردن کارگر از سياسـت را در مـرکـز            
کــار خــود گــذاشــتــه اســت، پــاســخ               

کـارگـر   "   پـروبـلـمـاتـيـک      " صريحي بـه       
کجاست و کـجـا بـايـد بـاشـد، داده                    

" حکمتيـسـت  " حزب موسوم به .   است
که کل گنداب سياسي خـود را لـعـاب       

زده اسـت، در زمـانـيـکـه              "   کارگري" 
مردم به بـهـانـه انـتـخـابـات رژيـم بـه                   
خيابان ريختند و کليت نظام اسالمي       
را به چالش کشيـدنـد، بـا زبـانـي پـر                  
عفونت مـردم را آلـت دسـت جـنـگ                

در روزهاييـکـه سـران      . جناحها خواند 
جــمــهــوري اســالمــي از وحشــت                  

سرنگوني رژيمشان لکنت زبان گرفته      
" مـجـاهـدت   " بودند اينها دست به يک  

فکري و سياسي زدند و جنبـش مـردم    
نامـيـدنـد    "   اعتراض باال شهري ها" را  

و رو به کارگران بيانيه صـادر کـردنـد            
که به خيابان نـيـايـيـد و در جـنـبـش                   
سـرنـگــونـي رژيـم اســالمـي شـرکــت               

زمانيکه خبر رقص زنـان بـي     .   نکنيد
حجاب تهران به جهان مخابره شـد و            
آن هنگام که مردم در ششـم دي مـاه         
بساط بزرگترين نـمـاد اسـالمـي ايـن              
رژيـم، يــعـنــي عــاشـورا، را بــر ســر                   
ــن                  ــد، اي ــردن ــش خــراب ک مــزدوران
جماعت با زباني آميخته به لمپنيسـم    
سيـاسـي، اعـتـراضـات مـردم را بـه                  
تمسخر گرفتند و فرمان بازگشـت بـه        

بـراي دور نـگـه         .   خانه صادر کـردنـد      
داشتن کارگر از سياست، مـطـالـبـات        
مردم را به دو دسته دمـوکـراتـيـک و               
سوسياليستي تقسيم کردند که بخـش   

آن از قضـاي روزگـار          "   دموکراتيـک " 
همانهايي بودند که احزاب جنبشهـاي   
اجــتــمــاعــي بــراي ايــجــاد و کســب               
هژموني سياسي  خود، حـول هـمـيـن           

ها به تقابل هم رفته بودند کـه       خواسته
البته بزعم ايشان اين جنگ و جدالـهـا    

. ربطي به جـنـبـش کـارگـري نـداشـت              
بزعم اينها جنـبـشـهـا و احـزاب  بـه                  
نوبت وارد جدال سياسي در جـامـعـه          

ظاهرا احزاب بر اسـاس يـک   .   ميشوند
تقدم و تـاخـر ابـراز وجـود سـيـاسـي                    
ميکنند و همه ملـزم بـه رعـايـت آن               

ادعاي اينهـا دال بـر ايـنـکـه           .  هستند
اعــتــراضــات کــنــونــي مــردم بــراي           " 

سرنگوني رژيم اسالمي به ما ربـطـي        
ندارد و ما بايد برويم جنبش خودمان   

، بيان فـرمـوـلـه شـده           " را درست کنيم 
. آسياب به نوبت در سـيـاسـت اسـت             

رهايي جامعه، ابـراز وجـود سـيـاسـي            
کارگر و جدال براي سوسياليسيم نـزد       
اين طيف، شـبـيـه دعـاي فـرج امـام                 
زمــان اســت کــه گــويــنــدگــان ورد،               
خودشان هم اميدي به ظهور عنقريب       

مطالبات " درباره . امامشان را ندارند 
يـا دربـاره جـايـگـاه و           "   سوسياليستي

معني سوسياليسم بـراي ايـنـهـا، بـا               
مـردم از    " توجه به تـئـوري مـعـروف             

کـه قـطـب      "   سوسياليسم رم ميکنـنـد    
نـمـاي ايـنــهـا شـده بـود، بـحـثــي و                       

حـرف زدن از       .   استداللي الزم نيسـت   
کارگر و جدال بـر سـر سـوسـيـالـيـسـم               
براي کورش مدرسي و طـرفـداران وي      
در اين دوره بـيـشـتـر نـقـش سـرپـوش                

گذاشتن روي آن افتضـاح سـيـاسـي و           
اي دارد کـه          جهتگيري دست راستـي   

يقه شان را رهـا نـمـيـکـرد و نـکـرده                    
اينها در پراتيک سياسيشان بـه    .  است

شرايطي خدمت ميکنند که بـر مـتـن      
آن، بورژوازي فارغ از دخالت سيـاسـي    
مردم و با زد و بـنـد از بـاال مسـئلـه                 
قدرت سياسي را تـعـيـيـن تـکـلـيـف                  

پاسخ اينها بـه سـوال کـارگـر       .  ميکند
کارگر همـه جـا     :   کجاست روشن است 

ميتواند باشد فقط به دايره ممـنـوعـه       
 .سياست نبايد ورود کند

 
 جريان کارگر گارگری

 "کارگر کجاست؟"و 
نزد اينها کارگر صنفي است کـه بـايـد      
سرش صرفا به مسائل صنف خويـش      
گرم باشد، و براي آن هـم تـالـشـهـائـي               

از نظر اينها کارگر مـوجـود     .   ميکند
اي است کـه تـا ابـد بـايـد                  زخم خورده 

برايش الاليي سـنـديـکـا و دسـتـمـزد               
خواند و غارت و بي حـقـوقـي اش را           
مرثيه هزار بيت نمود و بر سر در هـر         

. بــحــث و پــلــمــيــکــي آويــزان کــرد                
گرايشات راست ايـن طـيـف کـمـاکـان            

بـه  "   آگـاهـي  " مشغول کول کش کردن       
درون طبقه ميباشند و  بـراي رانـدن             
کارگر به پستو صنفـي گـرايـي و بـي             
دخالتي در سياست مشغـول سـاخـتـن       

يکي .   هاي رنگارنگ ميباشند  تئوري
از محافل همين طيف در چند هـفـتـه        
پيش يعني درست زمانيکه مردم در        
خيابانها شعـار سـرنـگـونـي رژيـم را                
فرياد ميکردند، براي تشکيل شوراي     
اسالمـي در کـارخـانـه ايـران خـودرو                

پس از فاجعه جان باختن چند تن از      ( 
هـورا مـيـکـشـيـدنـد و بـه                 )   کارگران

ادبـيـات   .   گـفـتـنـد      همديگر تبريک مي  
اينها مملو از فراخوانهايي  اسـت کـه      
در مزمت دخالت متشکل و حزبـيـت    

ايـنـهـا    .   يافته کارگر در سياست اسـت   
ســيــاســت را بــه احــزاب بــورژوايــي              

اند و لـذا کـارگـر نـزد ايـنـهـا                       سپرده
هميشه بايد در سماق صفنف خود را    

اينها پياده نظام احزاب دسـت    .   بمکد
راستي در جنبش کارگري هستند کـه         
هـم و غـم خـود را صـرف سـيـاسـت                     

عـدم  .   زدايي در طبقه کارگر ميکنند    
دخالـت کـارگـر در سـيـاسـت فـرض                  
اينهاست و لذا  با کل صورت مسئلـه   

کارگر کجاست و در کجاي سيـاسـت     " 

 ۱از صفحه          
 کارگر و سیاست

 

 ۸صفحه      
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 اعتراضات
  اعتصاب کارگران شرکت تابلیه سد گتوند

 اسفند کارگران شرکت تابلـيـه  در اعـتـراض بـه              ٤روز چهارشنبه   
در .    ماه دستمزد پرداخت نشده خـود  دسـت از کـار کشـيـدنـد                ٧

هـمـيـن رابـطـه ايـن كـارگــران در هــفـتـه گـذشـتـه نـيـز دسـت بــه                                   
 مـاه حـقـوق و          ٤اعتصاب زده بودند كه بـه آنـهـا قـول پـرداخـت                   

اما چون اين وعده عمـلـي نـگـرديـد كـارگـران در              .   عيدي داده شد  
 اسفند دست از كار كشيده و جاده ورودي بـه كـارگـاه سـپـاسـد                  ٤

را مسدود كردند و جلوي تردد كاميونهاي سـبـك و سـنـگـيـن را                   
پـس از    .   اين تـجـمـع از سـاعـت هشـت صـبـح آغـاز شـد                      .  بستند

نيمساعت كارگران جاده حمل مصـالـح را كـه از مـحـل ديـگـري                   
 ٤ميگذشت نيز بستـنـد و ايـن حـركـت اعـتـراضـي تـا سـاعـت                             

كـارگـران اعـالم كـردنـد كـه بـه اعـتـراضـات                     .   عصر ادامه داشت  
در .   خود تا گرفتن تمام طلبها و خواستهايشـان ادامـه مـيـدهـنـد              

حركت اعتراضي اين روز كارگران اخطار دادنـد كـه چـنـانـچـه تـا                      
 اسـفـنـد دسـتـمـزدهـايشـان پـرداخـت نشـود،                    ٥ساعت ده صـبـح        

 بـاز كـردنـد،        ٤راههايي را كه بسته بودند و مـوقـتـا در سـاعـت                  
در اين روز هيـاتـي از سـوي شـركـت            . دوباره مسدود خواهند كرد 

تابليه و سپاسد براي مـذاكـره بـه مـحـل شـركـت آمـد امـا چـون                            
اي به خواست كـارگـران نـداد و بـه وعـده                  پاسخ مشخص و عملي   

و وعـيـدهـاي كـلـي پـرداخـت تـوسـط كـارگـران هـوشـد و مـورد                              
مـديـريـت كـارخـانـه در ادامـه ايـن                 .   اعتراض شديد قـرار گـرفـت        

اعتراضات و قبل از پايـان اولـتـيـمـاتـوم كـارگـران، دسـتـمـزد دو                         
امـا كـارگـران تـمـام          .   ماه كارگران را به حسابهـايشـان واريـز كـرد            

 .هاي خود را ميخواهند طلب
بدين ترتيب کارگران دو ماه از هـفـت مـاه طـلـب خـود را بـه                    
. نيروي اعتراض و اعتصاب خود از حلقوم کارفرما بيرون کشيدند

بنا بر خبر پيشتر شرکت تابليه  که دو شيـفـت کـاري روز و شـب                   
دارد، شيفت شب را لغو کرده و نيروهاي شيفت روز را هم به نصف 

كه گفته ميشود اين اقدام  پـس از اجـراي طـرح              .   تقليل داده بود  
شرکت تابـلـيـه    .   ها صورت گرفته است موسوم به هدفمندي يا رانه  

يکي از پيمانکاران عمده سپاسد است که در شمال شهر گتوند در     
در ايـن كـارخـانـه قـبـل از               .   حال ساخت سد گـتـونـد عـلـيـا اسـت              

 نفر به كار اشتغال داشتنـد،  ١٥٠٠ تا ١٠٠٠بيكارسازيها حدود  
بنا بـه گـفـتـه       .  اما اكنون اين تعداد به يك چهارم تقليل يافته است 

كارگران در اين كارخانه فشار كار در حدي بود كه كارگران در حال  
غذا خوردن ناگزير به كار كردن بودند و اكنون اين شركت شروع به     

 . بيكارسازي كرده است
 

کارگران شرکت ساختمانی پرهون سنندج 
  دست به اعتصاب زدند

بنا به خبري که به حزب کمونيـسـت کـارگـري رسـيـده اسـت، روز                   
 اسفند حدود صد نـفـر از کـارگـران شـرکـت سـاخـتـمـانـي                      ٧شنبه  

پرهون طرح کـه يـک شـرکـت پـيـمـانـکـاري در نـيـروگـاه سـيـکـل                              
 مـاه دسـتـمـزد پـرداخـت             ٥ترکيبي سنندج است، در اعتراض به       

در هـمـان     .   نشده و عيدي آخر سال خود دست به اعـتـصـاب زدنـد         
لحظات اول اين حركت اعتراضـي، مـديـران شـركـت و كـارفـرمـا                     

در ميان كارگران حـاضـر شـده و تـالش بـه تـرسـانـدن و                       )   مبنا( 

امـا كـارگـران بـه اعـتـراض خـود                .   پراكنده كردن كارگران كـردنـد      
ادامه دادند و در مقابل دفتر شركت جمع شده و بـر خـواسـتـهـاي               

در مـقـابـل اعـتـراض كـارگـران، سـرپـرسـت                   .   خود پـاي فشـردنـد       
كارگاه و مديران شركت از جملـه مـهـنـدس نـفـيـعـي و مـهـنـدس                       
صالحي با گستاخي تمام اعالم داشتند كه هيچ پـولـي نـيـسـت و              

آنها كـارگـران را يـاغـي خـوانـده و                  .   اين اوضاع همه ممالك است 
تهديد كردند كه اگر بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه دهـنـد، از نـهـار                          

كارگران معترض با شنـيـدن ايـن سـخـنـان بـر              .  خبري نخواهد بود 
 اسـفـنـد      ٨تر شده و امروز يكـشـنـبـه        ادامه اعتصاب خود مصمم  

به اعتصابشـان ادامـه داده و در مـقـابـل دفـتـر شـركـت تـجـمـع                              
ــد  ــردن ــانــي پــرهــون خــواهــان                        .   ك ــم ــران شــركــت ســاخــت كــارگ

 .دستمزدهايشان هستند
 

کارگران سد نعمت آبادِ اسدآباد حقوقی 
 اند دریافت نکرده

 نفر از کارگران  سد نعمت آبـاِد اسـدآبـاد هـمـدان از مـهـرمـاه                  ۷۰
 .اند سالجاري تا کنون حقوق دريافت نکرده

 
  اعتصاب کارگران پارس سویچ زنجان

 بهمن كارگران و كاركنـان شـركـت پـارس سـويـچ             ٣٠از روز شنبه  
 نـفـر هسـتـنـد و وابسـتـه بـه وزارت نـيـرو اسـت                            ٨٥٠زنجان كه   

 ٣دســت بــه اعــتــصــاب زده و تــا دريــافــت ايــن خــبــر در روز                             
اعـتـصـاب در ابـتـدا در اعـتـراض                . اسفندماه در اعتصاب بودند 

به كيفيت بد غذا شـروع شـد و سـپـس بـه مشـكـالت دسـتـمـزد                            
روز يكشنبه جـهـت سـركـوب اعـتـصـاب كـنـنـدگـان                    .  كشيده شد 

 . نيروهاي سركوب از شهرستان بروجرد به كارخانه اعزام شدند
 

 اعتراض کارگران سامیکو صنعت 
  به بالتکلیفی خود

 کارگران کارخانه ساميکو صنعـت هـمـدان خـواسـتـار مشـخـص                
ايـن  .   شدن وضعيت کاري و دريـافـت دسـتـمـزدهـاي خـود شـدنـد                    

 ١٢٠ کـارگـر رسـمـي و             ١٥٣کارخانه در مدت فعـالـيـت خـود            
 تـاکـنـون      ٨١کارگر قراردادي داشته است که از اسفند مـاه سـال             

. انـد    هيچ گونه حقوق، عيدي، پاداش و سنواتـي دريـافـت نـکـرده             
کــارگــران تــاکــنــون بــا نــوشــتــن چــنــديــن نــامــه اعــتــراضــي بــه                      

هاي مختلف رژيم خواستار رسيدگـي بـه وضـعـيـت خـود                دستگاه
 .برند اما همچنان در بالتکليفي بسر مي. اند شده

 
اعتراض کارگران شرکت سازمایه به 

 دستمزدهاي پرداخت نشده
 

 تن از كـارگـران شـركـت سـازمـايـه            ٢٠٠بنابه اخبار منشتر شده،  
 ٤ مـاه حـقــوق خـود روز              ٢٧در اعـتـراض بــه پـرداخـت نشـدن                

ايـن  .   اسفندماه دست به تجمع اعتراضي زده و مانع تـردد شـدنـد             
 صـبـح شـروع و تـا ظـهـر ادامـه                    ٨تجمع اعتراضـي از سـاعـت           

ماموران نيروي انتظـامـي و اداره اطـالعـات بـالفـاصـلـه                 .  داشت
به محل وارد شده و قصد بر هم زدن اين تجمع را داشـتـنـد كـه بـا             

ايـن کـارگـران طـي ايـن سـالـيـان                 . مقاومت كارگران مواجه شدند 
به تمامي ارگانها و نهـادهـاي دولـتـي و مـجـلـس نـيـز شـکـايـت                         

کـارگـران   .   اند ولي تا کنون پاسخي به آنـهـا داده نشـده اسـت              کرده
انـد و کـارخـانـه را از کـار                   معترض برق کـارخـانـه را قـطـع کـرده             

انـد کـه بـه دادگسـتـري بـرونـد و در                       به كارگران گفتـه .   اند  انداخته
انـد     کارگران قبول نکـرده و گـفـتـه        .   آنجا پولشان را تحويل بگيرند 

 .همچنان در کارخانه ميمانند تا مطالباتشان پرداخت شود
 

 بیکارسازیها
هاي قزوین  بیش از هزار کارگر از مرغداري

 اخراج شدند
در يك ماه گذشته به دليل آنچـه كـه شـيـوع يـك بـيـمـاري خـاص                       

 مـرغـداري در       ١٠عنوان شده است؛ بيش از هزار كـارگـر حـدود            
 .اند منطقه آبيك استان قزوين شغل خود ار از دست داده

 
 ماه تولیدات اصلی شرکت پارس الکتریک 4

 متوقف بود
يــكــي از عــوامــل شــوراي اســالمــي كــار كــارخــانــجــات پــارس                   

 مـاه اسـت كـه تـولـيـدات اصـلـي                   ٤حدود   :   " الكتريك گفته است  
اين واحد كـه شـامـل تـلـويـزيـون و راديـو پـخـش خـودرو اسـت،                              

خبـر تـعـطـيـلـي شـركـت بـاعـث                 :  گويد او مي."  است متوقف شده 
بـا تـوضـيـحـات شـوراي           " شـود كـه        تجمع كارگران اين شركت مي 

 ."اسالمي كار، كارگران قانع شده و به تجمع پايان دادند
 

 دستمزدهاي معوقه
 عدم پرداخت حقوق کارگران سیمین اصفهان

يكي از مقامات جـمـهـوري اسـالمـي گـفـتـه اسـت كـه كـارگـران                         
 مـاه حـقـوقـي دريـافـت             ٨كارخانه سيـمـيـن اصـفـهـان بـه مـدت                  

اين كارگران همچنين عيدي و پـاداش سـال گـذشـتـه را            . اند  نكرده
 .اند هم هنوز دريافت نكرده

 
عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه در 

 فارس "سعد آباد"شهرداري 
 مـاه دسـتـمـزد و حـقـوق               ٣گزارش رسيده از عـدم پـرداخـت            

فـارس، خـبـر      "   سعد آباد" کارگران و کارمندان شاغل در شهرداري   
در اعتراض به عدم دريافت دستمزدهـاي مـعـوقـه، ايـن          .   دهد  مي

اند اما  كارگران بارها اعتراض خود را به مقامات رژيم ابراز داشته
 .اند فقط با وعده و وعيد آنان مواجه شده

 
دستمزدهاي پرداخت نشده به کارگران سد 

 سیمره
مقامات وزارت نيروي رژيم که پروژه سـاخـت سـد سـيـمـره را بـر                    

 مـاه دسـتـمـزدهـاي مـعـوقـه               ٨عهده دارند، از پرداخت دسـتـکـم          
 .ورزند کارگران شاغل در اين پروژه خودداري مي

 
 ناامنی محیط کار

 ساله در حین 17قطع شدن انگشتان نوجوان 
 کار

اي بـا        سـالـه    ١٧ بهمن مـاه نـوجـوان        ٢٦بنابر خبر دريافتي، روز   
نام دانش رمضاني ساکن شهرستان کاميـاران كـه بـه دلـيـل فـقـر                    
خانواده از سال گذشته تـرک تـحـصـيـل کـرده و در يـک رسـتـوران                        
مشغول به کار شده در حين خـرد كـردن پـيـاز بـا دسـتـگـاه چـرخ                        

 .دهد  انگشت دست راست خود را از دست مي۴گوشت، 
 

 هاي آتش سوخت کارگري نوجوان میان شعله
نـامـيـده    "   افـغـانـي   " اي كه روزنـامـه خـراسـان آن را                ساله۱۷دختر  

 اسفند در يک کارگاه تـولـيـدي هـنـگـامـي کـه             ٦است، روز جمعه    
پرزهاي قالـي مـوجـود در کـارگـاه بـر اثـر ايـجـاد جـرقـه از يـک                                 

 .دستگاه، دچار آتش سوزي شد جان سپرد

 اخبار کارگري
 ناصر اصغري       :  تهيه و تنظيم       
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 اطالعیه
جانیان اسالمی رضا شهابی کارگر شرکت 

  اسفند محاکمه خواهند کرد15واحد را در 
 

فردا سه شنبه با شـعـار زنـدانـي سـيـاسـي ، كـارگـر زنـدانـي آزاد                            
 بايد گردد  وسيعا به خيابان بياييم

 
 خـرداد،    ٢٢رضا شهابي عضو هيات مديره سنديکـاي واحـد از          

 زنـدان اويـن در         ٢٠٩ مـاه اسـت كـه  در بـنـد                    ٩يعـنـي حـدود        
 مـيـلـيـون تـومـان           ٦٠قبال براي او وثـيـقـه      .  بازداشت بسر ميبرد 

تعيين شده بود و با وجوديكه خانواده وي وثـيـقـه را آمـاده كـرده                  
بودند، اما مقامـات قضـايـي جـمـهـوري اسـالمـي رضـا را آزاد                        

. نـكـرده و وي را هـمـچـنــان در بـازداشــت خـود نـگــاهـداشـتـنــد                            
بطوريكه رضا شهابي در اعـتـراض بـه وضـع بـالتـكـلـيـف خـود                         
دست به اعتصاب غذا زد و اين اعتراض او بـا يـك هـمـبـسـتـگـي              

. وسيع از سوي همكارانش و كمپين جهـانـي كـارگـري روبـرو شـد             
 ژانـويـه در حـمـايـت از زنـدانـيـان                   ٢٩از جمله در تظاهرات هاي        

 شـهـر جـهـانـي          ٤٠سياسي و كـارگـران زنـدانـي كـه در بـيـش از                     
برگزار شد، يكي از عكسهايي كـه تـظـاهـر كـنـنـدگـان در دسـت                       

در آن هـنـگـام رضـا در پـاسـخ               .   داشتند، عكس رضا شهابي بود 
به اين همبستگي و تقاضاي خـانـواده و جـمـعـي از هـمـكـارانـش                   
كه كتبا براي او نامه داده بودند، بعد از دو هفـتـه  بـه اعـتـصـاب               

اما جانيان اسـالمـي رضـا شـهـابـي را تـا                .   غذاي خود خاتمه داد 
اكنون در اسارت خود نـگـاهـداشـتـه انـد و بـنـا بـر آخـريـن خـبـر                                

 ١٥ اسـفـنـد در شـعـبـه               ١٥منتشر شده، قـرار اسـت وي را در                
 .دادگاه جمهوري اسالمي محاكمه كنند

جرم رضا شهابي اعتصاب با شكوه كارگران شركت واحـد در          
 و تالش اين كارگران براي ايجاد تشكل خود، سنديـكـاي   ٨٤سال  

جرمي كه به خاطر آن عالوه بـر رضـا شـهـابـي ، سـه                 .   واحد است 
عضو  ديگر عضو هيات مديره سنديكاي واحد، منصور اسانلو،    

 . ابراهيم مددي، غالمرضا غالمحسيني، در زندانند
جمهوري اسالمي اين كارگران را در زندان نگاهداشتـه اسـت،        
تا سنديكاي شركت واحد، را كه بـا تـالش خـود كـارگـران شـكـل                 
گرفته است در هم بشكند و جلوي اعـتـراض مـتـحـد هـفـده هـزار                

 .كارگر شركت واحد را بگيرد
رضا شهابي و كارگران بازداشتي سنديكاي شركت واحد بايـد     

دفاع از رضا شهابي و كارگران زنداني دفاع از حق .   فورا آزاد شود  
تشكل، حق اعتصاب، حق تجمع و پايه اي ترين حقوق كارگران و       

عالوه بر كارگران شركت واحد هـم اكـنـون رضـا         .  كل جامعه است 
رخشان رييس هيات مديره سنديكاي هفت تپه و بـهـنـام ابـراهـيـم            

جانيـان  . زاده فعال كارگري و فعال دفاع از حقوق كودك در زندانند 
اسالمي بهنام ابراهيم زاده را بـه بـيـسـت سـال زنـدان و ده زنـدان                       

كارگران زنداني . محروميت از فعاليت اجتماعي محكوم كرده اند
 .بايد فورا از زندان آزاد شوند

روز ده اسفند روز مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان سـيـاسـي و                        
وسيعا در . گراميداشت ياد جانباختگان تظاهرات هاي اخير است 

عكـس زنـدانـيـان سـيـاسـي،            .   تظاهرات هاي اين روز شركت كنيم   
عكس كارگران زنداني را بدست بگيريم و فريـاد بـرآوريـم زنـدانـي                

 . كارگر زنداني آزادي بايد گردد. سياسي آزاد بايد گردد
 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ فوريه ٢٨، ٨٩ اسفند ٩

 عزت نوري زاد روانه زندان شد
عزت نوري زاد فعال کارگري اهل روستاي آويهـنـگ سـنـنـدج کـه              

 تـوسـط     ٨٦در جريان برگزاري مراسم روز جـهـانـي کـارگـر سـال                  
 نـفـر ديـگـر از           ١٢نيروهاي انتـظـامـي و اطـالعـاتـي بـه هـمـراه                     

شرکت کنندگان و فعالين کـارگـري شـهـر سـنـنـدج در ايـن شـهـر                         
اي از سـوي دادگـاه            بازداشت شده بود، دو هفـتـه قـبـل احضـاريـه            

وي .   اجراي احکام جهت معرفي خود بـه دادگـاه دريـافـت نـمـوده                 
به محض معرفي خود به دادگـاه، بـراي اجـراي حـکـم شـش مـاه                        

ايـن در    .   حبس، بازداشت و روانـه زنـدان سـنـنـدج گـرديـده اسـت                     
 تــوســط    ٨٦حــالــيــســت کــه احــکــام صــادره ايــن افــراد، ســال                     

شاهرودي رئيس وقت قوه قضائيه در جريـان سـفـر اسـتـانـي خـود               
ــخــشــوده شــده بــود                ــه ذکــر اســت کــه             .   بــه کــردســتــان ب الزم ب

اي بـراي دو تـن ديـگـر از فـعـالـيـنـي کـه                            هـاي مشـابـه        احضاريه
همزمان با عـزت نـوري زاد بـازداشـت شـده بـودنـد بـه نـامـهـاي                            

 .شيث اماني و صديق کريمي نيز ارسال گرديده است
انجمن صنفي کارگران برق و فلزکار کرمانشاه اين اقـدام ضـد       

نمـايـد و خـواسـتـار آزادي فـوري                کارگري را به شدت محکوم مي 
بـاشـد،      هاي صادر شده مي عزت نوري زاد و اعالم ابطال احضاريه    

ضمن اينکه از همه تشکلها، جمعها، مراکز کارگري و سازمانـهـا     
خواهد متحدانه به اين عمل غير  و احزاب مدافع حقوق کارگر مي  

انساني اعتراض کرده و خـواهـان آزادي عـزت نـوري زاد و لـغـو                        
احکام صادره براي بقيه فعالين بازداشت شده در جـريـان بـرگـزاري         

 و آزادي کليه کـارگـران زنـدانـي         ٨٦مراسم روز جهاني کارگر سال  
 .شوند

۲۴/۱۱/۱۳۸۹  
تجمع اعتراضی کارگران کیان تایر در مقابل 

 بخشداري چهاردانگه
بنا بر گزارشهاي رسيده به اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران بـيـش از                   

 صـبـح امـروز        ١١ تا   ٩ نفر از کارگران کيان تاير از ساعت ٣٠٠
هفتم اسفند ماه در مقابل بـخـشـداري چـهـاردانـگـه در اعـتـراض                  
به شرايط مشقت بار خـود دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـي زدنـد و                        

 .خواهان رسيدگي به وضعيت خود شدند
در اين تجمع کارگران کيان تاير براي بيان اعتراض خود بطور       
سمبليکي با در دست داشتن ظروف خالي غذا و در خواست کمک 

اين کارگران در پايان ". بخشدار بيا پايين"از مردم، شعار ميدادند 
هاي داده شده به آنان محقـق   تجمع خود اعالم کردند چنانچه وعده  

نشود تجمع بعدي خود را در مقابل وزارت صنايع برگزار خواهند     
 .کرد

الزم به يادآوري است در پايان تجمع اعتراضي کارگران کـيـان         
تاير در بيرون کارخانه در روز شانزدهم بهمن ماه جدول بنـدي زيـر           

 مورد توافـق طـرفـيـن       ٨٩براي پرداخت دستمزد آنان تا پايان سال  
 :قرار گرفت و کارفرما متعهد به اجراي آن شد

 -٢ درصـد عـيـدي کـارگـران              ٥٠اول اسفـنـد پـرداخـت           -١
 -٣چهاردهم اسفند باقي مانده دستمزد بهمن ماه پرداخت شـود       

هفته آخر اسفـنـد     -٤ اسفند دستمزد اسفند ماه پرداخت شود ٢٤
 . درصد باقي مانده کارگران پرداخت گردد٥٠ماه 

بدنبال اين توافق کارگران اعتراضات خود را متوقـف کـردنـد       
 درصد از عيدي کارگران ٢٢اما روز اول اسفند ماه کارفرما فقط  

را پرداخت کرد که اين امر اعتراض آنان را برانگيخت و منجر بـه      
تجمع اعتراضي امروز کارگران کيان تاير در مـقـابـل بـخـشـداري                 

 .چهاردانگه شد
 ٨٩ اسفند ماه ٧ –اتحاديه آزاد کارگران ايران 

 اعتصاب کارگران در مکه: عربستان سعودي
 کـارگـر     ۶۰۰در اتفاقي نه چندان معمول در شهر مکه، بيـش از          

هـاي سـاخـتـمـان           ساختماني متعلق به يکي از بزرگـتـريـن شـرکـت          
سازي که بر روي پروژه توسـعـه قسـمـت شـمـالـي کـعـبـه و پـروژه                          
مرکز خيريه ملـک عـبـد الـعـزيـز کـار مـيـکـنـنـد، دسـت از کـار                               

ايـن کـارگـران بـه مـدت دو مـاه دسـتـمـزد دريـافــت                         .   کشـيـددنـد   
 .اند نکرده

هـاي     اين کارگران که با خواست اصـلـي نـقـد کـردن دسـتـمـزد                  
 فـوريـه در مـحـل         ۲۲ صبح روز دوشنبه ۷معوقه خود از ساعت  

پروژه تجمع کرده بودند، همچنين خواهان افزايش دستمزد، بهبود  
 .شرايط کار و دريافت اضافه کاري خود شدند

پليس که با شنيدن خبر بال فاصله در محل حضور پيدا کـرده      
در پراکنده کردن کارگران و متقاعد کـردن آنـهـا بـه بـاز             بود، سعي 

عبد المحسين الميمن سـخـنـگـوي پـلـيـس          .  گشت به کارشان کرد 
مکه گفته است که موضوع به گوش مسئولين وزارت کار رسانده 

 .شده و آنها تصميمات الزم را خواهند گرفت
 ٢٠١١ فوريه ٢٤

 
ادامه اعتصاب کارگران با وجود : مصر

 تهدیدات ارتش
 کـارگـر کـارخـانـه ريسـنـدگـي و بـافـنـدگـي ال مـحـلـال                            ۱۵۰۰۰

تـهـديـدات    .   همچنان به اعتصاب قدرتمند خود ادامـه مـيـدهـنـد            
ارتش براي باز گرداندن کـارگـران بـه کـار، نـتـوانسـتـه خـلـلـي در                           

ايـن  .   اراده آنها بـراي دسـتـيـابـي بـه مـطـالـبـاتشـان ايـجـاد کـنـد                             
اعـتـصـاب کـه در حــمـايـت از اعـتـراض عـمـومـي مـردم بــراي                              

 روزه بـه      ۳برکناري مبـارک آغـاز شـده بـود، پـس از يـک وقـفـه                          
هـاي عـمـده         خـواسـت  . خاطر رفتن مبارک، دوباره از سر گرفته شد 

بــه )    دالر  ۶۸(  لـيـره       ۴۰۰ايـن کـارگـران افـزايـش دسـتـمــزد از                  
، حـق ايـجـاد تشـکـل مسـتـقـل خـود،                    ) دالر۲۰۴( ليره ۱۲۰۰

بازگرداندن رهبران اخراج شده کارگران به کـار و اسـتـعـفـاي فـواد                  
 .عبد ال حليم مدير کارخانه است

 کارگر کارخانه ريسندگي و بافندگي داميتا ۶۰۰۰همچنين  
 .هاي مشابه در اعتصاب بسر ميبرند نيز با خواست

 ٢٠١١ فوريه ٢٣
 

درگیري پلیس با کارگران و : بنگالدش
  نفر10مجروح شدن حداقل 

بدنبال برق گرفتگـي يـکـي از کـارگـران يـک کـارخـانـه مـالمـيـن                          
در بــنـگـالدش و جــان          Narayangangسـازي در مـنـطــقـه           

 Dhaka کارگر اين کارخانه با بستـن اتـوبـان        ۴۰۰باختن وي،  
- Sylhet دست به اعتراض زدند. 

 ساله، کـارگـر ايـن کـارخـانـه در اثـر بـرق                     ۲۵مظهر االسالم   
. گرفتگي نيمه جان شد و تا منتقل شدن به بيمارستان جان باخـت       

گويند در اثر بي توجهي مسئولين کارخـانـه و نـبـود              کارگران مي 
آنها .  امکانات درماني، اين کارگر جان خود را از دست داده است 

 دسـتـگـاه      ۴با بستن اتوبان بمدت نيـم سـاعـت، انـهـدام حـداقـل                     
اتومبيل کارخانه و سر دادن شعار، خشم خـود را نسـبـت بـه ايـن                

گويند هنگامي خشم آنهـا بـه اوج        کارگران مي. واقعه ابراز کردند 
خود رسيد که مسولين کارخانه از پرداخت غـرامـت بـه خـانـواده                

 .کارگر جانباخته سر باز زدند

 اخبار بین المللی
 داوود رفاهي        :  تهيه و تنظيم       

 !به حزب کمونیست کارگري ایران بپیوندید 
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امـكــانـات و فــرصــتـهــاي بـرابــر بــا                 
قـوانـيـن و      .   مـردان بـرخـوردار شـونـد         

سنتـهـاي پـوسـيـده و عـقـب مـانـده                     
اسالمي و عصر جاهليت كـه تـحـقـيـر        
و فرودستي زنان جزء جـدايـي نـاپـذيـر         
آنست و محمل و تكيه گـاه سـرمـايـه           
داري هـار حـاكـم در ايـران اسـت را                     
بايد براي هميشه از صـحـنـه جـامـعـه          

آزادي همه جانبـه زنـان از        .   جارو كرد 
ستم و تحقير و تبعيـض را بـايـد يـك             

اي انـقـالب عـلـيـه              هدف مهم و پايـه    
. حــاكــمــيــن اســالمــي اعــالم كــرد              

ــازي               ــداسـ ــي، جـ ــالمـ ــاب اسـ حـــجـ
هـاي قـانـونـي و        جنسيتي، بي حقوقي  

همه سنتهاي عقب مانـده ارتـجـاعـي           
عـلـيــه زنـان در عـرصـه جـامــعـه و                      
خانواده را بايد محكوم كرد و عـلـيـه            

انـقـالب   .   همه آنها اعالم جـنـگ كـرد        
ما براي بـه زيـر كشـيـدن جـمـهـوري                   
ارتجاع و قهقراي اسالمي بـايـد پـيـام        

اي باشد كـه از نـظـر آزادي          آور جامعه 
نا محدود زنـان، در دنـيـا نـمـونـه و                    

انــقـــالب بــراي آزادي           .   الــگــوســت   
جامعه از سـلـطـه نـامـوجـه اقـلـيـت                    
مفتخور و مرتجع و ستمگر اسـت و            
آزادي زن مــعــيــار آزادي جــامــعــه                 

 .است
 

 !زنان و مردان آزاده
)  اســفــنــد    ۱۷( در هشــت مــارس           

سراسر جامعه بايـد فضـا و رنـگ و                
ــخــود                      ــقــالب را ب بــوي آزادي و ان

. همه جا به خيابانها بـيـايـيـد       .   بگيرد
ــعــرضــات هــرروزه                 ســتــمــگــري و ت
حــكــومــت اســالمــي و نــهــادهــا و               
ــان را                     ــه زن مــقــامــات اســالمــي ب

از حرمت و مـنـزلـت         .   محكوم كنيد 
زنان و حقوق برابـر زن و مـرد دفـاع                  

از جدايي مـذهـب از دولـت و           .   كنيد
. از آموزش و پـرورش دفـاع كـنـيـد                 

آپارتايـد و جـداسـازي جـنـسـيـتـي را                  
حـجـاب اسـالمـي را          .   محكوم كنيـد  
دسـت در دسـت هـم           .   دور بيـنـدازيـد    

فرياد زنده باد هشت مـارس و مـرگ          
. بر جمهوري اسالمـي را سـر دهـيـد              

بر در و ديوار شـعـار زنـده بـاد آزادي                
زنـان و زنـده بـاد هشـت مـارس را                      
بنويسـيـد و در هـمـه جـا گـفـتـمـان                       

. هشت مارس را بـه جـريـان انـدازيـد               
بــا بــرپــايــي يــك هشــت مــارس بــا                 
شكوه بايد انقالب عـلـيـه حـكـومـت              
اسالمي سـرمـايـه داران را يـك گـام                 

  .اساسي به پيش راند
 زنده باد هشت مارس روز جهاني زن

 زنده باد انقالب انساني 
 براي يك جامعه انساني

  مرگ بر جمهوري اسالمي
 حزب كمونيست كارگري ايران                         

 ۱۳۸۹ اسفند        ۴،   ٢٠١١ فوريه        ۲۳

با ورود پليس به کارخانه، درگيري آغاز شد کـه در آن           
 . کارگر مجروح شدند۱۰حداقل 
 ٢٠١١ فوريه ٢٣

 
اعتراض هزاران نفر به طرح : یونان

 اقتصادي ریاضت کشی
 هـزار نـفـر کـه           ۱۰۰ فـوريـه حـدود          ۲۳روز چهار شـنـبـه         

بيشتر آنها را دانش آموزان، دانشجويـان و بـازنشـسـتـگـان            
تشکيل ميدادند، در اعـتـراض بـه طـرح ريـاضـت کشـي                     
اقتصادي دولت دست به راهـپـيـمـايـي بـه سـمـت پـارلـمـان                   

مــا " تــظــاهــر کــنــنــدگــان شــعــار مــيــدادنــد            .   يــونــان زدنــد  
ما براي حـکـومـت ثـروتـمـنـدان حـاضـر بـه                 " و "  نميپردازيم

 ".فدا کاري نيستيم
از عـواقـب آن          طرح رياضت کشي اقتصادي کـه يـکـي       

کاهش خدمات بازنشستگي و کاهش خدمات آموزشي و      
درماني بوده است، باعث فشار شديد به کـارگـران و مـردم          

هاي کـارگـري      دو تا از بزرگترين اتحاديه.   محروم شده است 
که دو و نيم مـيـلـيـون        ADEDYو  GSEE  يونان يعني 

مـيـکـنـنـد،         کارگر يا نصف نيروي کار يونان را نمـايـنـدگـي        

اند به مبارزه خود بر عليه ايـن طـرح ادامـه خـواهـنـد                 گفته
رئـيـس هـيـات مـديـره            Yanis Panagopoulos.  داد

ما قصد توقف نداريـم و بـه       :  " گفته است GSEEاتحاديه  
در اين راه پيمايي بزرگ پليـس  "  مبارزه خود ادامه ميدهيم 

هاي آتش زا به معترضين حمله کرد،  با گاز اشک آور و بمب
تـعـدادي نـيـز در         .  که باعث زخمي شدن تعدادي از آنها شد 

 .اين اعتراض بازداشت شدند
 ٢٠١١ فوريه ٢٤

 
جانباختن بیش از دو هزار کارگر معادن 

 در چین در سال گذشته
 مقامات اداره ايمني شغـلـي در چـيـن اعـالم کـردنـد، در                    

 در نتيجه وقوع حوادث معدن در ايـن کشـور         ٢٠١٠سال  
. انـد     کـارگـر جـان خـود را از دسـت داده                   ٢٤٣٣بيش از    

 کارگر معـدن در ايـن کشـور          ٦يعني بطور متوسط روزانه  
در نــتــيــجـه حــوادث مـحــل کــار جــان خــود را از دســت                        

گـويـنـد شـمـار واقـعـي               هاي غيردولتي مـي  گروه. دهند  مي
تلفات حـوادث مـعـادن چـيـن احـتـمـاال بـيـشـتـر از آمـار                            
رسمي منتشر شده است، چرا که مـقـامـات دولـت چـيـن،                   
آمار تلفـات واقـعـي بسـيـاري از ايـن حـوادث را گـزارش                         

 .*دهند نمي

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ظاهـرا  .   ، مشکل دارند" ايستاده است 
سياست بايد خارج از کارخانه تعيـيـن      
تکليف شود و ربطـي زيـادي هـم بـه                

 .  کارگر ندارد
 

 :کمونيسم کارگری
  کارگر کجاست؟

طبقه کارگر امروز با يـک مسـئلـه دو          
از يـکـطـرف رژيـم       :   وجهي روبرو است 

اسالمي با تحميل بـيـکـاري و عـدم              
پرداخت دستمزدها، کـارگـران را بـه             

اي رانـده اسـت کـه             ورطه  فقر فزاينده 
نمونه آن در جهان کمتر يافت ميشـود     
و از جانب ديگر يک جنبش انـقـالبـي            
در خيابـانـهـا بـراه افـتـاده اسـت کـه                     
سرنگوني سريع جمهوري اسالمـي را        

يعني از يکطرف .   در دستور کار دارد   
کارگران براي حفظ معيشت خـود در        
يک سنگـر دفـاعـي قـرار دارنـد و از                 
جانب ديگر امکان دخالـت سـيـاسـي           

انـد کـه        در جنبشـي را پـيـدا  کـرده                
سـرنـگــونـي کــل نــظـام اسـالمــي را                 

 . ميخواهد

بطور علي العموم مسـلـه نـان و              
معيشت اقـتـصـادي در بـرآمـدهـاي               
انقالبي به زير مجـمـوعـه شـعـارهـاي             

اگر تـوجـه     . تر تبديل ميشود  عمومي
کنيـم در مصـر و تـونـس کـه رفـاه                       
اقتصادي  خواست اوليه مـردم بـوده            
است، در شرايط انقالبي اين مسـئلـه          
در کنار و همراه با شعارهـاي آزادي و     

در .   کرامت انساني  بيان شـده اسـت           
ايران هم عليرغم فقر وسيعي کـه  بـه           
مردم تحميل شده است، مسئله نان و        

تـوان هـمـراه و             رفاه اقتصادي  را مي   
ــد                    ــن ــنــار خــواســتــهــايــي مــان در ک
سرنگـونـي کـل نـظـام، جـارو کـردن                   
مذهب از جامعه، بـرچـيـدن حـجـاب              
اسالمي و آپارتايد جنسي و خـواسـت         

از .   آزادي بيان و تشـکـل، بـاز يـافـت             
جانب ديگر در کشوريکه مسئلـه فـرم     
موي شهـرونـد جـامـعـه پـاي وزارت                
اطالعات و نيروي انـتـظـامـي را بـه                

توان اعـتـصـاب       وسط ميکشاند، نمي  
. ناميـد " اعتصاب صنفي"کارگري را  

نميشود مثال مبارزه بر سر دسـتـمـزد          
را مبارزه غـيـر سـيـاسـي يـا صـرفـا                    
اقتصادي ناميد، زيرا نـه فـقـط سـپـاه           
پاسداران اين رژيم اعتراض کارگر بـه         
عدم پرداخت دستـمـزد را بـه رگـبـار                

بسته است بلکه انواع و اقسام نـيـروي     
. انـد    ها کرده   سرکوب را روانه کارخانه   

بويژه در شرايط امـروز، اعـتـصـابـات         
اي    کارگري با هر خواسـت و مـطـالـبـه       

بخشي از آن نيرويي هسـتـنـد کـه بـر               
متن شرايط انقالبي مشـغـول عـقـب            

اينـکـه چـه      .   راندن رژيم اسالمي است 
زماني کارگـران وارد يـک اعـتـصـاب            
عمـومـي بـر عـلـيـه رژيـم اسـالمـي                     
ــه                  مــيــشــونــد، ســوال بــازيســت و ب

قـطـعـا    .   فاکتورهائـي بسـتـگـي دارد         
طبقه کارگر در اعتصابـات روزانـه و         
جاري خود از توازن قواي کنوني براي       
عــقــب رانــدن جــمــهــوري اســالمــي              

اما مـهـمـتـريـن        .   استفاده خواهد کرد 
وجه مسـئلـه ايـن اسـت کـه کـارگـر                      
امـروز در ســيــاسـت تــوسـط حــزب                
کــمــونــيــســت کــارگــري نــمــايــنــدگــي         

بنابراين وقتي سوال ميشـود  .  ميشود
کارگر در کـجـاي سـيـاسـت ايسـتـاده               
اســت، بــايــد بـــا مــيــزان کـــردن                       

هاي حزب بـه سـئـوال پـاسـخ             پيشروي
ايــنــکــه ايــن حــزب بــه قــدرت               .   داد

خودش چه سطحي از مردم  را بسـيـج     
کند و رژيـم اسـالمـي را سـرنـگـون                    
نمايد، نشان دهـنـده مـيـزان حضـور               

تـا  .   طبقه کارگر در سـيـاسـت اسـت             
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مشخصا به نقش مستقـيـم کـارگـران           
برميگردد ما بايد تـالش کـنـيـم کـه               
رهبران و فعالـيـن کـارگـري آمـادگـي              
ــراي تــدارک و                       پــيــدا کــنــنــد کــه ب
سازمـانـدادن اعـتـصـابـات سـراسـري              

 .وارد عمل بشوند
وجه  مهم مسئله بـراي مـا ايـن              
است کـه امـکـان انـتـخـاب سـيـاسـي                 
کمونيسـم کـارگـري را بـراي طـبـقـه                   

بـديـن مـعـنـا کـه            .   کارگر فراهم کنيم  
هـاي مـخـتـلـف           کارگران در عـرصـه       

منازعات سيـاسـي،  قـدرت مـا را                 
مشاهده کـنـنـد و بـه ايـن حـزب و                       

به بيان ديگـر حضـور   .   جنبش بپوندند 
موثر در جدالهاي سـيـاسـي جـامـعـه              

بخصـوص در شـرايـط         . فرض ماست 

کنوني که تحوالت سيـاسـي سـرعـت           
بيشتري پيدا کـرده اسـت، بـودن در                

هـاي مـهـم مـبـارزه بـايـد پـر                     عرصـه 
اين ما را در   .   تر از هميشه باشد  رنگ

موقعيتي قرار ميدهد که هر نـاظـري      
که به جامعه ايران نگاه کند، حزب را    
بـعــنـوان ابـزار دخــالـت  کـارگــر در                    

 . سياست  ارزيابي کند
دخالت در جدالهـاي سـيـاسـي بـر            
اساس دکترين حزب و قدرت سياسـي        
منصور حکمت، تنها گزينه ماست و   
کل پراتيک سياسي ما هم بـه هـمـيـن             

ايـن مـا را بـه           .   امر خدمت ميکـنـد    
اي ميرساند که حل و فصـل هـر          نقطه

اي در جامعه بدون حضور مـا           مسئله
 .*غير ممکن ميگردد

 ۵از صفحه          
 کارگر و سیاست


