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ــبــه  ــروز دوشــن ــم اســالمــی دی رژی
ــنـد بــاالخــره  ــســت و ســوم اســف ـی ب
حداقل دسـتـمـزد کـارگـران بـرای 

ـا بـر .   سال نود را اعالم  نـمـود ـن ب
ــا،  ــن ــرگــزاری ایــل گــزارش  خــب
ــل  ــداق ــی کــار ح شــورای عــال
دستمزد کارگران بـرای سـال نـود 

 در صد افزایش نسبـت بـه ٩را با 
سال قبل، سیصد و سـی ھـزار و 
ـیـن کـرد ـی .  سیصد  تـو مـان تـع

ـان عضـو  ـار احـمـدی سید محمد ی
ـا  شورای عالی کار در گفتگـو ب

ـا :   " خبرگزاری فارس مـیـگـویـد ب
 درصـدی رقـم ٩توجه به افزایش 

ـتـن بـن  دستمزد و با در نظر گـرف
ـیـش  كارگری، افزایش دسـتـمـزد ب
ـتـه شـده  از نرخ تورم در نظر گـرف

آش آنقدر شـور شـده اسـت . "   است
کــه صــدای حســن صــادقــی از 
عوامل خانه کارگر رژیـم را ھـم 

وی در عــکــس .   در آورده اســت
ـزایـش   در ٩العمـل بـه اعـالم اف

: صدی حداقل حقوق گفته اسـت
ـزایـش "   درصـدی حـداقـل ٩با اف

مـزد، قـدرت خـریـد كـارگـران در 
ـافـت "  سال آینده كاھـش خـواھـد ی

در ادامه و ی با اشـاره بـه تـورم 
ـــده  ٢٥ ـن ــ ـال آی  در صـــدی ســ

سفره كارگـران در سـال :   " میگوید
تر از سال جـاری خـواھـد   تھی٩٠

ـان بـه سـران رژیـم "   بود ـای و در پ
ایـن " اسالمی ھشدار میدھد کـه 

ـبـعـات  موضوع می تواند دارای ت
 ".بسیار بدی باشد

 
 :یک محاسبه ساده

نماینده وقیح  شورای عالی کـار  
ادعا میکند که افزایـش حـداقـل 

چھارشنبه سوری 
علیه حکومت 
مرگ و عزا به 

 !میدان بیائیم
 

 اطالعیه 
 حزب کمونیست کارگری  

 درباره چھارشنبه سوری
 

ـبـه سـوری فـرا مـیـرسـد مـردم، .   چھارشـن
ـنـد  بخصوص نسل جوان خود را آماده میکن
تا بار دیگر، حکومـت مـرگ و مـاتـم و 
عزا، حکومت ضد شادی و ضـد زنـدگـی 

ـتـران و پسـران .   را به چـالـش بـکـشـنـد دخ
ـارھـم  جوان خود را آماده میکنند تا در کـن
ـا  ـنـد، ب ـا کـن ـپ و دست در دست ھم، آتش ب
ـاد مـرگ  ھم برقصند و شادی کنند، فـری
ـنـد، حـجـاب بـر آتـش  بر حکومت سـر دھ
بیافکنند و حکومت عزای اسالمی را بـه 

 . رعشه مرگ بیاندازند
ـبـه سـوری، روز شـادی مـا  چھـارشـن

روز ماتم شما حکـام اسـالمـی .   مردم است
جشن و سرور به ما قدرت مـیـدھـد؛ .   است

بـه مـا .   قدرت شما را به چالش مـیـکـشـد
ـلـخ  زندگی میبخشد؛ زندگی را به شـمـا ت

ـیـم کـه .   میکند ما خود را آمـاده مـیـکـن
شمـا خـود را آمـاده .   شما را به زیر بکشیم

میکنید یک روز دیگر بر عمر مـنـحـوس 
ما خـود را آمـاده .  حکومت خود بیافزایید

ـیـر و  میکنیم به مصاف رنج و فقر و تـحـق
 سال تمام بـر زنـدگـی مـا ٣٢اندوھی که 

مردم حاکم کرده اید برویـم؛ شـمـا خـود را 

 ٢صفحه 

 ناصر اصغری
 

جنگی را كه جامعه با جمـھـوری 
ــرده اســـت،  ــی شـــروع ك ــالم اس
عاقبت خـوبـی بـرای جـمـھـوری 

در .   اسالمی در چشم انداز نـدارد
ـاه بـررسـی كـل  این یادداشت كـوت

ـبـھـه ھـای  این جنـگ و ھـمـه ج
فقـط بـه .  وسیع آن مد نظر نیست

ـا ایـن  جبھـه جـنـگ كـارگـران ب
 . رژیم اشاره كوتاھی خواھم كرد

 
سایت حـزب اعـتـمـاد مـلـی، 
ـــكـــی از  ـــوز، در ی ـی ـ ـام ن ــحــ س

ــن  ــرھــایــش از حضــور حســی خــب
طائب، فرمانده سازمان اطـالعـات 
ـاسـداران در جـمـع طــالب  ـاه پ ـپ س
بسیجی قم خبر میدھد كه ایشـان 
ـیـرون  آنجا به درز یك گزارش به ب

ـتـه  اشاره مـی ـنـد كـه آنـجـا گـف ك
ـتـصـادی دوره :   " بوده به لـحـاظ اق

ــه  ـیـش داریـم، ب سـخـتـی را در پ
ھرحال ما یک تنه در برابر نـظـام 

ـاده ایـم و ایـن  سلطه در جھان ایسـت
ـیـت  کار ساده ای نیست، این وضع

ــش  ـی در سـال جـدیـدی کـه در پ
دھـد  است اثرات خود را نشان مـی

ــا را وارد یــک  و مــی ــوانــد م ت

ــد امــا  ــصــادی کــن ــحــران اقــت ب
ــد فــکــر  ــاســان ھــم دارن کــارشــن

ـنـد کـه چـگـونـه از ایـن  می کن
ـنـد ـتـی كـه . "   مرحله عبور کن وق
ھای مھـم یـك  یكی از اطالعاتی

ـیـت  رژیم چنین گزارشی از وضـع
دولت متبوعش بدھـد، دارد اقـرار 

ــوی گــل گــیــر  مــی كــنــد كــه ت
ــرده ــد ك ــه .   ان ــی را ك ــواب امــا ج

ـاسـان"  شـان بـه ایـن بـحـران " كارشن
دھند، انجماد دسـتـمـزدھـا در  می

ـا  مقابل وضعیت وحشتناكی كه ب

این گستاخی رژیم اسالمی  
 ! را باید پاسخ داد
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آماده میکنید یـک روز دیـگـر از 
 .  خشم و نفرت ما در امان بمانید

ـبـه سـوری  این اولین چـھـارشـن
ــران، مــا  ـیـســت کــه مــا مــردم ای ن
ـلـه  ـابـل شـمـا آیـت ال ـق جوانان در م
ـان قسـم  ـن ھای مرتجع، شـمـا دشـم
خورده ھر جـلـوه ای از زنـدگـی و 
ــی و شــادی و ســرور صــف  جــوان

ـبـه .   میکشیم ـیـن چـھـارشـن ایـن اول
ـیـسـت کـه فشـفـشـه ھـا و  سوری ن

ـان  ترقه ـازیـھـای مـا جـوان ھا و آتشب
. ترس و لرز در دل شما مـی انـدازد

ـیـم  ما ھمان میلیونھا مردمی ھسـت
ــال  ــابــل یــک ٨٨کــه س ــق  در م

حکومت آدمکش تا دنـدان مسـلـح 

ایستادیم و تـحـسـیـن مـردم شـریـف 
ـیـم مـا ھـمـان .   جھان را بـرانـگـیـخـت

ـتـران و پسـرانـی  جوانان، ھـمـان دخ
 دی سال قبل، در ٦ھستیم که در 

خیابانھای تـھـران و سـایـر شـھـرھـا 
درس فراموش نشـدنـی بـه اراذل و 

ـانـھـایـی .   اوباش شما دادیـم مـا ھـم
ھستیم کـه سـرداران شـمـا را وادار 
ـنـد اگـر شـش  کردیم اعـتـراف کـن
ـپـوسـت، دیـگـر  ـی نقطه تھران بھـم م
ــحـس جـمــھــوری  اثـری از وجــود ن

ـانـھـا .   اسالمی باقی نمیماند ما ھـم
ـات جـاری  ـقـالب ھستیم که جرقـه ان
ـاتـی کـه  ـقـالب در منطقه را زدیم، ان
ـاتـور سـاقـط  دیکتاتور پشت دیـکـت

 . میکنند
ـاریـکـی بـس ٣٢  سال عزا و ت

ـبــاھـی زنـدگــی ٣٢.   اسـت  سـال ت
ــس اســت ــال ٣٢.   نســل جــوان ب  س

دزدی از جـیـب کـارگـران و مـردم 
ـــس اســـت ـال ٣٢.   مـــحـــروم ب  ســ

حـکـومــت یــک مشــت مــرتـجــع، 

فاسد، دزد، مفتخور، شکنـجـه گـر 
مـا حـکـومـت .   و قاتل بـس اسـت

ـان،  ـق مرگ و عـزا، حـکـومـت خـف
حکومت فقر و نابرابری و تبعیـض، 
حــکــومــت ضــد زن، حــکــومــت 

ــم ــواھــی ــخ ـی ــمــ ــی ن ــالم دوران .   اس
ـان رسـیـده  ـای جمھوری اسالمی به پ
است چون ما مردم ایران عزم کـرده 

ـیـم ـان دھ ـای مـا تـالش .   ایم به آن پ
ـبـه سـوری  خواھیم کرد، چـھـارشـن
امسال، یک گام بزرگ در جـھـت 
ــظــام  ــوط ن ــن و ســق درھـم شــکــســت
جمھـوری اسـالمـی و رسـیـدن بـه 
یک جامعه  آزاد و برابر و مـرفـه 

 . و شاد باشد
 

 زنده باد آزادی و برابری
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم 
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حذف سوبسیدھا برای مردم درسـت 
ـیـن !   باشد اند می كرده ـال فشار بر فـع

ــش  ــب ــن ــاب ج ــارگــری بــرای ارع ك
. گـیـرد این اما نمـی.  كارگری است

رژیم در برابر فشار اتحـاد كـارگـران 
كارگران پتـروشـیـمـی .  پوشالی است

ـا  تبریز با اعـتـصـاب و ادامـه آن ت
ــت  ــن را ثــاب ــم، ای ــب رانـدن رژی عـق

. این رژیم ورشـكـسـتـه اسـت.   كردند
تـریـن  رژیمی كه قادر نیست ابتدائـی

ترین موضوع در جـوامـع  و جاافتاده
ـنـی پـرداخـت دسـتـمـزد  امروزی یـع

. مـانـد كارگران را تأمین كند، نـمـی
ـار در سـاوه  فقط در یك فقره از اخب
از زبان یكی از عواملـش در خـانـه 

 ٢٤كارگر مطلع شدیم كه حـداقـل 
ــه  ــمــزدی ب ــدی دســت ــولــی واحــد ت

 !كنند كارگرانش پرداخت نمی
ــن مــدت  ــی ــم در طــی ھــم رژی
عزت نوری زاد و افشیـن نـدیـمـی، 
ــارگــرانــی را كــه در  دو تــن از ك

اعتراضات مشخـص كـارگـری، در 
ــر  سـال ــا دورت ـت ــه نســب ھــای گــذشـت

. شركت كرده بودند، روانه زندان كـرد
ـیـش از   سـال ٤منصور اسانلو را ب

است كه در زندان نگه داشـتـه انـد؛ 
مرتب در زندان مـورد اذیـت و آزار 

ــرار داده ــد ق ــش .   ان ــب ســه رگ قــل
ــر  ــد؛ دیســك كــم مســدود شــده ان
گرفته است؛ چشـمـھـایـش كـه در 
زندان عمل شده پی در پی عفـونـت 

كنند، یك بار ھم بـه مـرخصـی  می
 مـاه از ٣ تا ٢نرفته است و فقط 

ـا  حكم زندانش باقی مانـده اسـت، ب
ـزشـك  این حال و علیرغم تـوصـیـه پ
ــرای آزادی  ــدان ب ــونـی خــود زن ـان ق

دھند به بیرون زنـدان  وی، اجازه نمی
دانـد كـه  مـی.   برای معالـجـه بـرود

ـا تـوپ پـر  كارگران مـی ـنـد و ب آی
با مطالبات فرمـولـه شـده .   آیند می

ــد ھــایشــان مــی و بــا تشــكــل . آیــن
منصور اسانلو را ھم، رضـا رخشـان 

ـیـم  ـام ابـراھ ـن و ابراھیم مددی و بـھ
زاده و شـیـوا نـظـرآھـاری و نسـتـرن 
ـاسـی  ـان سـی ـی ستوده و ھـمـه زنـدان
دیگر را ھم كه با اتـھـامـات واھـی 
ـیـه  ـای اسـالمـی، اقـدام عـل پارانوی
ـنـد، آزاد  امنیت ملی، زندانی ھسـت

ـا .   خواھند كرد كارگران در اتـحـاد ب
ـیـس  دانشجویان و مردم میبد بـه رئ

ـیـر :   حكومتشان گفتند دیكتاتور حق
. كــوچــك و دروغــگــوی بــزرگ

ـا جـامـعـه ای عـاصـی  دولتی كه ب
دولتـی كـه . روبرو است، بازنده است

ھم در خارج و ھم در داخل منـزوی 
ـزه  است و فكر می ـی كند با زور سـرن

ـیـونـی ٨٠تواند یك جامعه  می ـل  می
ای  را تسلیم كند، دولت ساقـط شـده

ـنـوز  است كه خـبـر سـقـوطـش را ھ
رژیمـی كـه .   اند ھمه اجزائش نشنیده

ـبـت  ھیچكسی نمی تواند دو خبر مث
ـنـد،  ـیـدا ك ـار پ به حالش را در اخـب

ای كـه رژیـم  جامـعـه.   رفتنی است
ـلـكـت  اسالمی كارخانه ھای آن مـم

را پادگان كرده بود و امـروز دیـگـر 
تمام خیابانھای شھری مثـل تـھـران 
ــه اش قــرق  ـل را بــا گــلـه حــزب ال

كند، در جنگ با ایـن جـامـعـه  می
 .بازنده است

 ٢٠١١ مارس ١١
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 3 ١٤٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــم تــورم اســت ــمــزد بــیــش از رق دولــت .   دســت
ـازی رقـم  احمدی نژاد با دستکاری و حقـه ب

 در صـد اعـالم کـرده اسـت و ٥/١١تورم را 
ظاھرا با این افزایش دسـتـمـزد، قـدرت خـریـد 

ـنـده کـاھـش نـمـی ـابـد کارگران  در سال آی . ی
ـنـد  اینھا با حقه بازی آخوندی وانمود مـیـکـن
که قدرت خرید کارگران با دستمزد  سـیـصـد 
ـزایـش  ـزان اف ـا مـی و سه ھزار تومان منطبق ب

ـزایـش  ـا ایـن اف  ٩تورم بوده اسـت، و حـاال ب
ـیـسـت  درصدی دیگر جایی برای نـگـرانـی ن

ـیـن ـای تـر از رقـم  زیرا که تورم امسال رقمـی پ
برای اینکه ایـن حـقـه .   افزایش دستمزد است

بازی اسالمی را رسوا کنیم نیاز چندانی بـه 
ـانـک مـرکـزی  رژیـم .   عدد و رقم نیست ب

ھـا، حـداقـل درآمـد   امسال قبل از حذف یارانه
ـیـون تـومـان  ـل یک خانوار شھری را یک می

ـنـی درآمـد زیـر یـک .   اعالم کـرده بـود یـع
ـقـر مـحـسـوب  میلیون، زندگی در زیر خط ف

ھم اکنون حداقل دستـمـزد  سـیـصـد .  میشود
وسی ھزار و سیصد تومان است، اگـر حـتـی 
ھمان یک میلیون تومان بانک مـرکـزی را 
ـیـم، کـارگـران  بعنوان حقوق پایه  حساب کـن

ـقـر ٣ھم اکنون با حقـوقـي  ـار زيـر خـط ف  ب
ـنـد ـیـن  مـحـاسـبـه .   زندگـی مـیـکـن ـا ھـم ب

کوچک روشن است که ادعای کـارگـزاران  
رژیم در مورد قدرت خرید کـارگـران  یـک 

گفتنی اسـت کـه  .   عوامفریبی آگاھانه است
رقم اعالمی کمیته مـزد تـھـران بـرای خـط 
فقر، باالتر از رقم بانک مرکزی بوده و آنـرا 

 تـومـان در ٤٣٥ ھزار و ٣٥٩یک میلیون و 
 .تھران اعالم نموده است

 
 نمایی از وضعیت اقتصادی رژیم  
 ساختار اقتصـادی جـمـھـوری اسـالمـی بـه  

ـیـش از .   نقطه فروپاشی کامل رسیـده اسـت ب
نیمی از کارنجات کشور برای ھمیشه بسـتـه 
ـا چـھـل در صـد  شده و مابقی ھم با سی ی

رژیـم اسـالمـی ھـیـچ .  ظرفیت کار میکنند
ـیـت نـدارد و  راه حلی برای تخفیف این وضـع
حتی در سطح تبلیغی ھـم ادعـایـی در ایـن 

ـیـشـتـر .   زمینه ندارد رژیم اسالمی  ھر چـه ب
ـیـدا کـرده  به یک ماشین نظامی  شباھت پ

ــخــش اعــظــم  ــت، ب اســت کــه بــا فــروش نــف
ـزریـق  درآمدش را به ھمین ماشین نـظـامـی ت
. میکند تا برای سرکوب آنرا سرپا نگـه دارد

کارکرد اقتصـادی رژیـم  حـتـی دیـگـر بـه 
ـاھـت  عملکرد یک دھه پیش خودش ھم شـب

کار بجایی رسیده است که اعالم نـرخ .   ندارد
ــزان  ــکــاری در کشــور، مــی ـی ــزان ب ـی تـورم، م

ھای ارزی و مـوجـودی خـزانـه دولـت  ذخیره
به اسرار امنیتی رژیم تبدیـل شـده اسـت . .. و

دولـت .   که فاش کردن آنھا ممنوع شده اسـت
ـنـدی  حتی نمی تواند یـک بـودجـه سـرھـم ب

ــش در  شـده ــدســت ھــمــکـاران ــع ب ای را بـمــوق
ـاردھـا  دالر .   مجلس اسالمی بـرسـانـد ـی ـل ـی م

ـفـت حـتـی بـطـور  درآمد حاصل از فـروش ن
ـز نشــده  و  ــه خــزانـه دولــتـی واری صـوری ب
ـایـی  ـی ـلـف مـاف مستقیما بین باندھـای مـخـت

ـنـدگـان رژیـم در .   رژیم تقسیم شده است ـای نـم
ـنـد  بـرایشـان روشـن  مجلس اسالمی میگوی
. نیست دولت سالیانه چه میزان در آمـد دارد

یک از ھم گسیختگی و فروپاشـی کـامـل 
اقتصادی است کـه نـمـونـه  آنـرا در ھـیـچ 

 . کجای دنیا نمیشود پیدا کرد
ـا یـک   سیستم سرمایه داری در ایران ب

احـمـدی نـژاد .     رکود تـورمـی روبـرو اسـت
ھا قدرت خـریـد مـردم را  میگوید حذف یارانه

ـاال  باال میبرد ولی افزایش دستمزد مـوجـب ب
ـز  ـی ـایـد از آن پـرھ رفتن تورم میشود و لـذا ب

دستمزد کارگران علت تورم نیسـت کـه  .   کرد
ـزان .   افزایش آن موجب باال رفتن تورم شود مي

خيلي ناچيزي از درصد نقدینـگـی کشـور در 
اعـوان و انصـار رژیـم .   دست کارگران اسـت

میلیاردھا دالر از ثروت جامـعـه را در دسـت 
ـا ھـزاران  گرفته  و برای کسب سود بیشتر ب

انـد کـه  ای رسـانـده کلک، جامعه را به نقطه
حیات فیزیکی و زندگی کارگر و اکـثـریـت 
به قریب مزد بگیران جـامـعـه  را بـه خـطـر 

نمایندگان خـدا و حـافـظـان نـظـام .   اند انداخته
ـنـد . سرمایه داری مسبب این منجـالب ھسـت

ـتـخـواران   چرا کارگر تاوان سود بیشتر این مـف
ـیـون  را باید بپردازد؟ در شرایط کنونی دو میل
تومان ھم کفاف تامین نیازھای اولیـه یـک 

 . دھد خانواده چھار نفری را نمی
ـا اعـالم   در صـد ٩جمھوری اسالمی ب

افزایش حقوق، بـه کـارگـران اعـالن جـنـگ 
ــوار .   داده اســت ــان امــروز امــر زنــده بــودن خ

کارگری در این کشور با عـالمـت  سـئـوال 
این وضعیت حتـی بـه دوران .  روبرو شده است

ـیـسـت ـیـه ن کـار و .   مانوفاکـتـورھـا ھـم شـب
ـقـر،  ـار زیـر خـط ف زندگی در عمق چـھـار ب
اکیدا  یاد آور زنـدگـی در دوران بـرده داری 

این مفتخوران که سی دو سـال اسـت .     است
ـا  ـنـد ب در طویله اسالمی مشغول چریدن ھست
ـنـد   نپرداختن ھمین چـنـدرغـاز تـالش مـیـکـن
ـنـد، از  یک بیگاری تمام عیار را حاکم کـن
ـزان  آن عکس بگیـرنـد و بـگـردن کـارگـر آوی

ـیـن شـده جـمـھـوری .   کنند ـی حداقل حقوق تع
ـنـی و رسـمـی مـرگ  اسالمی، اعـالن عـل

اعـالن سـلـب .   تدریجی خانوار کارگری است
ایـن اعـالن مـرگ .   حق غـذا خـوردن اسـت

با سیصـد و .   کودکان بر اثر سوء تغذیه است
سی ھزار تومان دستمزد، جمھوری اسـالمـی 
به اکثریت به قریب شھروندان جـامـعـه اعـالم 
کرده است که حق پوشیدن، حق نوشیدن، حـق 
تحصـیـل، حـق مسـافـرت  و حـق زنـدگـی 

ـقـه  کـارگـر ایـن شـرایـط را .   ندارید اما طب
ـیـم مشـتـی .   نخواھد پذیرفت نبایـد اجـازه دھ

گـانـگـسـتـر اسـالمـی و بـچـه حـاجـی دزد 
زندگی و حیات کـارگـر را در جـامـعـه بـه 

ــرنــد ــگــی ــه شــش تشــکــل .   گــروگــان ب ــی ــان ــی ب
ـيـون را ٢کارگری که حداقل دستمزد  ـل ـي  م

 مـرکـز کـارگـري ١٩ناکافي ميداند و بيانيه 
ـزایـش حـداقـل  که  در گـام اول خـواھـان اف
حقوق تا یک میلیون و پانصد ھـزار تـومـان 

اند، از یک تقابل بزرگ و قـطـبـی شـده   شده
مارش اعتراضات کـارگـری در . خبر میدھد

 .ابعاد سراسري به صدا در آمده است
 

 فراخوان بیانیه تشکالت 
کارگری به چه معناست و 

 بیانگر چه حقایق سیاسی است؟
ــن  ــی ــه تشــکــالت و فــعــال ــحــدان ــت حــرکــت م
ـیـون و  ـل ـی ـیـن رقـم یـک م کارگری در تعی
پانصد ھزار تومـان، یـک اقـدام مـھـم بـرای 

ای طبقه کارگـر  بسیج سراسری و فرا منطقه
ـاز .   حول کسب این مطالبه است ـی این یک ن

عاجل جنبش کارگری بود که بتواند بـر سـر 
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد،  ـی مسائلی از قبیل تـع
ــم  ــی در بـرابـر رژی ــطـور ھـمـگـان مـتـحـد و ب

ـنـمـایـی کـنـد ـایـج .   اسالمی قـدرت ـت قـطـعـا ن
ـبـش کـارگـری  سیاسی حرکت متحدانـه جـن
ــارزه بــرای افــزایــش  ــھــا در مــحــدوده مــب تــن

ایـن حـرکـت .   دستمزد، باقی نـخـواھـد مـانـد
صرفنظر از نتایجش، قدرت طبقه کـارگـر را 

 .برخ جمھوری اسالمی خواھد کشاند
یکی دیگر از نکات مـھـم ایـن حـرکـت 
ــران  ــرای تشــکــالت و رھــب ایـن اســت کــه ب
کارگری، مبنای تعیین حداقل دسـتـمـزد بـر 
ـا  ـیـن شـده ب ـی اساس دوری یا نزدیکی رقم تع

ـبـوده اسـت بـدیـن .   حداقل دستمزد کنـونـی، ن
معنا که این رقـم از  بـرآورده شـدن حـداقـل 
نیازھای اولیه یک زندگـی اسـتـخـراج شـده 

ـقـطـه بـعـدی مـیـرسـانـد .   است این ما را به ن
یعنی اینکه جنبش کارگری کل استـدالالت 
ـنـکـه اگـر  ـنـی بـر ای تاکنونی سران رژیم مب
ـیـد ســود  ـیـم تـول ـزایـش دھ دسـتـمـزدھـا را اف

ـیـکـار  نمی دھد  و کار تعطـیـل مـیـشـود و ب
ـایـد  ـاد اسـت ب میشوید، و یا کارگر بیکار زی
خدا را شکر کنید که ھمین دستـمـزد را ھـم 
ـیـت  ـا بـودجـه نـداریـم و وضـع میـگـیـرد و ی

را . . .     مملکت اینگـونـه و آنـگـونـه اسـت و

ـیـن رقـم حـداقـل  ـی بکناری نھادند و برای تـع
دستمزد مستقیم بسراغ نیازھای زندگی خـود 

ـیـه شـش .  رفته است ـان ـی ـنـکـه در ھـمـان ب ای
ـیـون  ـل ـی ـا دو م تشکل ذکر شده اسـت کـه ب
تومان ھم نمیشود زندگی کرد، نشان میـدھـد 
ـبـش کـارگـری بـرای رفـاه  که توقعـات جـن

 . بیشتر در زندگی وسیعا باال رفته است
یکی دیگر از نکات مھم این اسـت کـه 
رھبران و فعالین کارگری میبایست در نقطـه 
ـلـه زنـدگـی زیـر  ای وسیعا و اجتماعا، مسـئ
ـنـش را بـه  ـت ـپـذیـرف خط فقر را نقد کنند و ن

ـیـن رقـم .   رژیم اسالمی اعالم میکـردنـد ـی تـع
ـتـوانـد  ـی یک میلیون و پانصد ھزار تـومـان م
ـقـر  ـتـن خـط ف شروع خوبی برای اعالم نپذیرف

ـایـد دائـمـا .  باشد فعالین و رھبران کارگری ب
ـا  توقـعـات خـود در مـورد یـک زنـدگـی ب
ـنـد . استانداردھای باال را به جامعه اعالم کـن

ایـن .   این یک امر بسیار مھم سیاسـی اسـت
خود بخشی از پروسه ورود رھبران کـارگـری 
به صحنه جدالھای جاری سیاسی در جامعـه 

جنبش کارگری با اعالم حداقل حقـوق .   است
مورد نظر خود، به جمھوری اسـالمـی و بـه 
ـقـر  کل جامعه اعالم کرده است کـه خـط ف

ـتـن، ایـن .  پذیرد تحمیل شده را نمی این نپذیـرف
نقد زندگی زیر خط فقـر، و ایـن نـخـواسـتـن 
ـاسـی  ـزرگ سـی ـبـش ب میتواند به یـک جـن

 .برای تقابل با جمھوری اسالمی تبدیل شود
ـیـن یـک  ـی ـای تـع ـن و باالخره اینکه مـب
ـنـوان حـداقـل  میلون و پانصد ھزار تـومـان بـع
دستمزد، تحت تاثیر شرایط انقـالبـی کـنـونـی 

ـانـی و .   جامعه بوده اسـت ـاب ـی اعـتـراضـات خ
تالش مردم برای سرنگونی رژیم اسالمی در 
شکلگیری حرکت متحدانه جنبش کارگـری 
برای کسب حداقل حقـوق مـورد نـظـر خـود، 

ـتـر از آن، .   تاثیر مھمی داشته است اما مـھـم
ــر  ــش کــارگـری ب ــب ـن ـاثــیـر ایـن حــرکـت ج ت

ـنـجـا حـزب .   مبارزات جاری مردم است در ای
ـا کـنـد و  ـف کمونیست کارگری باید نقـش ای
ـارزه بسـیـج  بتواند جامعه را در پشت ایـن مـب

ـات  این مبارزه.  کند ـب ای بـرای کسـب مـطـال
ـیـسـت ـتـصـادی ن ـیـکـه مـردم بـرای .   اق زمـان

ـز بـرداشـتـه انـد،  سرنگونی رژیم اسـالمـی خـی
تقابل جنبش کارگری با جمھـوری اسـالمـی 

تـوانـد در  بر سر تعیین حداقل دسـتـمـزد نـمـی
ـانـد و مــارک "   حصـار کـارخـانـه"  ـاقـی بـم ب

حـمـایـت ھـمـگـانـی .   بـخـورد"   صنفی"مبارزه 
ـنـھـا  ـت جامـعـه از ایـن خـواسـت کـارگـری ن
ـنـی وادار  جمھوری اسالمی را به عقـب نشـی
ـایـه ای بـرای  ـتـوانـد پ ـی میکند، بلکه این م
ـات سـراسـری کـارگـری در کشـور  اعتصـاب
ـتـوانـد بسـرعـت  ـی ـاتـی کـه م باشد، اعتـصـاب
سرنگونی رژیم اسالمـی را در دسـتـور کـار 

حزب کمونیـسـت کـارگـری آن .   خود بگذارد
ـارزات مـردم را  لوالیی است که باید کل مـب

 .* بھم متصل نماید

  ١از صفحه 
 این گستاخی رژیم اسالمی

 !را باید پاسخ داد
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ــال  UGTTمــوضــع :   ســوال ــب در ق
 موقعیت سیاسی كنونی چیست؟

ـنـم كـه در :   جواب  ١٨خاطر نشان ك
ای را تصویـب  قطعنامه UGTTژانویه 

 :كرد كه در آن آمده است
ــی "  ــالف ــت ائــت ــه دول ــجــا ك از آن
ـنـد؛  ھای ما را مـنـعـكـس نـمـی آرمان ك

ـان  مطالباتی را كـه مـطـرح كـرده ـی ایـم ب
ــمــی ــال مــردم و  ن ــال و امــی كــنــد و آم

ــمــی ــدگــی ن ــن ــای ــد،  كــارگــران را نــم ــن ك
(UGTT)  ـتـه اسـت كـه تصمیـم گـرف

نمایندگان خود را از این دولت ائتـالفـی 
ـتـخـب  ـامـات مـن بیرون بكشـد؛ كـه مـق

ھای كارگری از مجلس مـلـی،  اتحادیه
مجلس مشورتی و شـوراھـای مـحـلـی 

در  (UGTT)استعفا داده و مشاركـت 
ـتـمـاعـی را بـه  شورای اقتصادی و اج

 ."حالت تعلیق در خواھد آورد
UGTT  انحـالل " ھمچنین خواستار

RCD ...  و رد ھرگونه دخالت خارجی
در امور مردم تونس، كه آنھا بـودنـد كـه 
رئیس جمھوری كـه مـردم را سـركـوب 

ـیـجـه .   كرد، سـرنـگـون كـردنـد می ـت در ن
ـنـده خـود را، بـدون  ـایـد خـود آی مردم ب

 ."دخالت خارجی، تعیین كنند
ھـای كـارگـری  فدراسیون اتـحـادیـه

ـار  امـوال "   مـلـی شـدن" ھمچنین خواسـت
به عبـارت دیـگـر، .   خاندان بن علی شد

جمھوری تونس، قسـمـت عـظـیـمـی از 
در .   اقتصاد را به تصاحب خـود در آورد

ـار  UGTTھمان جا،  مـجـلـس " خواسـت
ـاتـی آزاد و  ـتـخـاب مؤسسانی از طریق ان
عادالنه كه قدرت و خـواسـت مـردم را 

 .شده است" منعكس كند
و  UGTTدر ھمین رابطه، دبیركل 

ـتـه اجـرائـی  ـی ـفـر از اعضـای كـم سه ن
ملی، كه من یكی از آنھا ھستم، فـردا 

ـا  جـلـسـه)    ژانـویـه٢٥سه شنبه (  ای ب
ـنـد  ای كـه مـی نیروھای سیـاسـی خـواھ

ــطــه  ــل ــه س ــی ب ــطــه پــایــان ــق و  RCDن
ـیـم  حكومـت آن گـذاشـتـه شـود، خـواھ

ـا آنـھـا .   داشت ھدفمان ایـن اسـت كـه ب
ـبـخـش  درباره شرایط ایـجـاد دولـت نـجـات

ـامــه  ــه ١٨مـردمــی كــه قـطــعــن ــوی  ژان
آن را تصـویـب  UGTTشورای اجرائی 

 .كرد، بحث و گفتگو كنیم
نقـش  UGTTبعنوان یك كاتالیزور، 

ـنـكـه راه  خودش را ایفا خواھد كرد تا ای
ـقـالبشـان  ـافـع مـردم و ان حلی كه با من

كـمـك .   خوانائی داشته باشد، پیـدا شـود
ــی  ــه احــزاب ســیــاس ــرد ك ــد ك ــواھ خ
اپوزیسیون بخشـی از پـروسـه تشـكـیـل 
ـیـو  دولت نجاتبخش ملی شوند كه آلترنات

شوند، كـه  RCDسیاسی موقت دولت 
 .از طرف مردم تونس مردود اعالم شد

ھدف ما تنھا دنبال كـردن مـتـحـقـق 
 .شدن اھداف انقالب است

UGTT  نقش خودش را در متـحـد
كردن نیروھای سیاسـی اپـوزیسـیـون در 

ـا خـواھـد كـرد ـف بـر ایـن .   ھمین راستا ای
ـان  ـن اساس ما به مانعی برای ھمه دشـم
ـیـم شـد كـه  خارجی و داخلی بدل خـواھ

ھـای خـود را  توان این را دارند تا شبكه
ـا  ـنـد ب در میان ما درست كنند و بخـواھ

 .دشمنان ما ھمكاری كنند
ـقـالب تـونـس چـه:   سوال ھـا  اھداف ان
 ھستند؟

ـــواب ـادی، :   ج ـــصــ ـت ــ ـــه اق ـــع ـــوس ت
ـانـون  دمكراسی، عدالت اجتمـاعـی و ق

ای كـه نشـان دھـد  اولین جرقه.   اساسی
ـیـر را شـروع كـرده اسـت،  كشورمان تغی
ـاطـق  توسعه اقتصادی در یكـسـری مـن

مناطقی كه تمـامـا تـوسـط .   خواھد بود
بـحـال روزگـار رھـا شــده  RCDرژیـم 
 .بودند

ـقـی را در ٢٠١٠در سـال  ـی ، تـحــق
انجام دادیم و بـه "   سیدی بوزید" منطقه 

ـتـمـاعـی بـه  دولت درباره خطر انفجار اج
ـیـكـاری و  ـنـده ب دلیـل نـرخ ھشـدار دھ

ھـای  فقدان چشم انداز اشتـغـال و پـروژه
ــتــصــادی ھشــدار داریــم ھــای  پــروژه.   اق

توسعه فقط در امتداد سـاحـل بـه اجـرا 
 .اند در آمده

ـنـد  تحقیقات متعددی نشان مـی دھ
ـاسـت  كه از زمان روی كـار آمـدن، سـی
ــی  ــل ــازی دولــت بــن ع خصــوصــی س

 .مسئول تخریب اقتصاد بوده است
ــی ــم ــی ن ــطـــور  حــت ــد چ ــن ـت دانســ

سیاستھای خصوصی سـازی خـودشـان 
ـاری از .   را ھم اداره كنند كـارگـران بسـی

بخشھای خصوصی شده، اكنون خواھـان 
ـنـد ـتـھـای خـود ھسـت . ملی شـدن شـرك

ـقـل  برای نمونه اینجا از شركت حمل و ن
عمومی، شركت ھواپیمائی تـونـس اسـم 

ـیـن نـوع .  برم می بسیاری دیـگـر از ھـم
 .توان اسم برد مؤسسات را می

ـاسـتـھـای خصـوصـی  وقتی كه سـی
ــت مــواجــه  ــی ــازی بــا عــدم مــوفــق س

ــروســه  مــی ــه پ ــم ك ــی ــواســت ــد، خ ــدن ش
خصـوصــی ســازی مــتـوقــف شــود تــا 
ـتـھـای خصـوصـی شـده  ببینیم آیا شـرك

ایـم  ما ھمیشه خواسـتـه.   بازده دارند یا نه
ھا متوقف شونـد و  كه خصوصی سازی

 . شركتھایمان مؤسسات اجتماعی بمانند
ــی ــروز م ــه  ام ــم ــه ھ ــم ك ــواھــی خ

شركتھایمان به مالكیت دولت بـرگـردنـد؛ 
چرا كه باید ھدفشان در خدمت توسـعـه 

مشـخـصـا .   و اشتغال در كشورمان باشـد
ـتـھـای  خواستار بـرگـردانـدن ھـمـه شـرك
ملی خصوصـی شـده بـه دسـت دولـت 

 .این امریست ضروری. ھستیم
ـادی  مردم فرانسه برای سالھـای زی
از دست این سیاست مخرب خصـوصـی 
سازی، كه توسط اتحادیه اروپا به آنـھـا 

بیـكـاری، ( اند  دیكته شده است، رنج برده
ھـای  انھدام مؤسسات عمـومـی، ضـربـه
 ).سخت به حقوق اجتماعی و غیره

ـا ھــم  ــه در اروپ ـل ــن مســئ مـا از ای
ـیـم و مـی ـیـم كـه خصـوصـی  مطلـع دان

سازی چه تأثیرات اجتـمـاعـی مضـری 
در ھـر .   برای مردم بجا گذاشـتـه اسـت

ـارزه ــه  ای كـه اتـحــادیـه مـب ـی ــر عــل ای ب
ـیـش مـی بـرد،  خصـوصـی سـازی بـه پ

ـا ھـم : " گفت دولت به ما می حتی اروپ
 ."مجبور است این كار را بكند
ــه ــحــادی ــون ات ــك  فــدراســی ھــا، در ی

ــی از امــروز  ــدمــات  ٢٤( آمــوزش مــق
ـامـحـدود )   ژانویه فراخوان یك اعتصاب ن

ـنـون .  داده است ـاك بنابر گزارشاتی كـه ت
ــا رســیــده، ایــن فــراخــوان جــواب  ــه م ب

اما از آنجـا كـه .   فراخوری گرفته است
ـاشـنـوای غـنـوشـی و  با گـوش ھـای ن

ایـم، چـه كـار  مواجه شـده RCDدولت 
 توانستیم بكنیم؟ دیگری می

 ترجمه ناصر اصغری                درسھای جنبش كارگری تونس برای كارگران  
 :مقدمه مترجم

ـتـه اسـت،  آن شور انقالبی اخیری كه اكنون جـھـان را فـراگـرف
ـیـكـاری  شعله اش در واقع در تونس و در اعتراض به فقـر و ب

ـلـه.   و زورگوئی گر گرفت ای زد،  آن جوانی كه بـر خـود شـع
مدتھا پیش خـوانـده بـودم . شعله انقالبات این دوره را برافروخت

ھا ھستند، ھیچـكـسـی  ھا و زلزله كه انقالبات ھمانند زمین لرزه
ـنـی بـكـنـد نمی ـی . تواند تاریخ و وسعت و نتیجه آنھا را پیـش ب
ـزلـه قـرار  شود گفت كه ژاپن و یا لوس می آنجلس در مـدار زل

ـیـشـتـر اسـت گرفته امـا .   اند و امكان وقوع زلزله در آنـجـاھـا ب
ـلـرزانـد . زلزله امكان دارد بم را و یا كرایس چرچ نیوزیلنـد را ب

شـد حـدس زد  مـی.   ھای سیاسی ھم ھمینـطـور در مورد زلزله
ـان و  ـا افـغـانسـت ـا ایـران و ی كه زندگی مردم در عربستان و ی
ـاق  ـف ـقـالب در تـونـس ات غیره غیرقابل تحمل شده است، اما ان

 .این داستان اما فعال بماند. افتاد
ھـای  فـدراسـیـون اتـحـادیـه" در تونـس امـا بـطـور واقـعـی 

ـقـالب یـك نـھـاد  UGTT"   كارگری تـونـس ـا شـروع ان كـه ت
ـتـی بـود،  كارگری محافظه كار و زرد و نزدیك به دستگاه دول

ـا كـرد ـف ـتـی كـه .   در تحوالت انقالبی نقش بسیار مھمی ای وق
 ژانـویـه فـرار ١٤زین العابدین بن علی، زیر فشار انقالب روز 

ـزدیـك بـه  ـیـش ن ـاب را بر قرار ترجیح داد، نیروھای ارتجاعی كـم
جـمـع  RCD"   حزب دمكـرات مشـروطـه" ایشان و حزب ایشان 

ـبـری مـحـمـد غـنـوشـی " آشتی ملی"شدند و دولت  را، به رھ
ـا !   نخست وزیر زین العابدین بن علی، تشكیل دادنـد ـبـول و ی ق

 UGTTرد دعوت به شركت در این دولت از جـانـب سـران 
سـران .   برای ادامه و یا سركوب انقالب اھمیت بسـزائـی داشـت

UGTT  ـنـده ھـم بـه ٣ابتدا از این دعوت استقبال كرد و  نمای
ـیـن  ـال این دولت معرفی كرد؛ اما به محض اینكه خبر بـه فـع
ـنـدگـان اعـتـراضـات كـارگـری رسـیـد،  كارگری و سـازمـانـدھ

نـه .   انقالبی بر علیه این سران و این تصمیم آنھا شكل گـرفـت
 و ٢٠٠٨تنھا مبارزات كارگران معدن فسفات قفصا در سـال 

 ٢٠١١ ژانـویـه ١٢نه تنھا تظاھرات علیه بیكاری و فقر روز 
ـفـر از ٥٠در برابر دفتر مركزی فدراسیون مزبور كه قتل عام   ن

ـیـن ایـن تشـكـل  ـال تظاھر كنندگان را بھمراه داشت، توسـط فـع
ـیـن  ـال ـاتـر و فـع ـلـكـه دف كارگری سازمان داده شـده بـودنـد، ب

ـانـون  اتحادیه ھای كارگری در سـراسـر تـونـس سـازمـانـده و ك
ـانـی شـده بـودنـد ـاب ـی ـا .   سازماندھی مبارزات و اعتراضات خ ب

ـیـن و اعضـای اتـحـادیـه ـال ھـا، سـران  شنیدن خبر شـورش فـع
UGTT  ـیـم، یـك جـلـسـه دوازده سـاعـت بـعـد از ایـن تصـم

ـار كشـیـدن خـود  اضطراری برگزار كرد و با انتشار بیانیه ای كن
 .را از این دولت اعالم كرد

ـیـد، مصـاحـبـه  ای را كه در زیر مشاھـده مـی مصاحبه ـن ك
حزب مستقـل كـارگـران " نشریه "   اطالعات كارگران" ھفته نامه 

ـاسـی، مـعـاون ٢٦، شماره " فرانسه ـا حسـیـن ال عـب  ژانـویـه ب
است كه برای اطالع خوانندگان ترجـمـه شـده  UGTTدبیركل 

ـقـالب تـونـس و .   است نقش كارگران و جنبش كـارگـری در ان
خود بایـد جـداگـانـه و در فـرصـتـی  UGTTھمچنین نقش 

 .مناسب مورد بررسی قرار بگیرد
 ناصر اصغری

 ٢٠١١ مارس ٦
*** 

 مصاحبه با حسین ال عباسی، 
 "ھای كارگری تونس فدراسیون اتحادیه"معاون دبیركل 

 Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) 

 



 5 ١٤٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

این اقتدار نیست، 
 احتضار است

ـنـدگـان در شـورای  ـای یکـی از نـم
ــد ــودن ــرم ــی کــار ف کــاش :   عــال

ــط دوران  ــد شــرای کــارگــران مــانــن
ـزایـش  جنگ ایـران و عـراق از اف
ـا  ـنـد و ب ـای حقوق خود صرفنظر نـم

کارگـران در !   دولت ھمکاری کنند
دوران جنگ از افزایش حقوق شـان 
صرفنظر نکردند بلکه منـصـرفشـان 

ـلـکـه !   کردند آن ھم نه با شیرینـی ب
با اعدام و ایجـاد فضـای نـظـامـی 

ـان .   در کارخانجات بھرحال این سخـن
ــدای  ــه  ص ــن دوره زمــان در ای
اعتراض خودیھاشان را ھم در آورده 
ــان خشــم  ــش ــف ــد آتش ــن ــدان ــی چــون م
ـتـوانـد فـوران  ـی کارگـران ھـر دم م

ـار شـده .   کند ـب ـن  ٣٢و این خشم تل
 .ساله میباشد

غالم رضا توکلی نامی تـحـت 
عنوان مسئول انجمن صنفـی خـانـه  
کارگر در ایلنا اینگـونـه در جـواب 

ـتـریـن :   آن نماینده نـوشـتـه اسـت كـم
ـانـونـی و  خدمتی كه تشكل ھای ق

رسمی كارگری و نماینـدگـان آنـھـا 
ـاگـون مـی ـنـد  در مـراجـع گـون تـوان

برای انقالب و نظام انجام دھند ایـن 
است كه ھوشیارانه و قاطعانه و در 
ـیـت  ـانـون بـه مسـئـول چھارچوب ق
صنفی خود در دفـاع از حـقـوق و 

ـنـد ـن ـا . . .   منافع كارگران عـمـل ك ت
كارگران جز به آنھا بـه ھـیـچ فـرد 
ـیـن  وگروه و جریانی امكان رخـنـه ب
ـفـوذ فـرصـت  خود ندھند و زمینه ن
طلبان و بدخواھان به محیط كـار را 

ــد ــرن ــب ــن ب ــن . . .   از بــی ــی ــی چــن وقــت
پیوندی به وجود نیاید زمینه بـرای 
نفوذ و رخنه عناصر فرصـت طـلـب 
ــار و  ــیــط ك و مشــكــوك بــه مــح

ــل  بـھــره ـاســی از مســائ ــرداری ســی ب
و چـه بسـا .  شود صنفی فراھم می

ــار  ــیــط ك ــیــت و آرامــش مــح ــن ام

دار شود و ثانیا در عـدم درك  خدشه
ـات آن تشـخـیـص  ـتـضـائ زمان و اق

ـاسـره دشـوار  واقعیت ھا و سـره از ن
ـات  می ـائ ـق گردد و تاثیرپذیری از ال

ھـا  دیگران جای تشخیـص واقـعـیـت
رسـد  گیرد و بـه جـائـی مـی را می

ـا دیـگـر شـركـای  كه ھـمـكـاری ب
ــرســی بــه  ــت ــاعــی بــرای دس ــم اجــت

ـاعــث تـوانــائــی  حـل راه ھــایــی كــه ب
ـنـه زنـدگـی  ـزی كارگران در تامین ھ
ـا  خود شود ھمگامی و ھمسویـی ب
آنھا درجھت تضعیف نمودن توانایـی 

ـقـی مـی شـود و عـمـل  كارگران تل
ـبـعـات حـالـت اول را  می ـنـد و ت ك

ــد  دركـارگــران و مـحــیـط كـارتشــدی
ایشـان ایـن تـوصـیـه را "   نمـایـد می

ـنـده  ـای ـاب نـم کردند که بـه آن جـن
بفھمانند که کار از کنترل شـان در 
رفته و این گونه سخن گفتن فقـط 
ـاعـث  ـیـشـتـر کـارگـران را ب خشم ب

ـنـده اشـاره اش بـه .  میشود ـای آن نـم
ــتــه بــه ھــمــان  ــب دوران جــنــگ ال

 اشـاره ٦٠سرکوبگری دوران دھـه 
دارد و اسمش را گذاشته ھمـکـاری 

ـا دولـت و ایـن یـکـی !   کارگـران ب
ـزمـان کـه مـا در  دارد میگویـد آن
ـیـم  سرکوبگری نقش توانایـی داشـت

االن رسـوای عـالـم و آدم .   گذشت
ــمــا در  ــت ن ــگــش ــم و ان ــی ھســت
کارخانـجـات شـدیـم کسـی دیـگـر 
ـیـکـنـد . برای ما تره ھـم خـورد نـم

ــه کــار  کــارگــران حــواس شــان ب
خودشان است  و میدانند سرچشمـه 
بدبختی شان دولت است و مـا کـه 
ـــن  ـاســـوس ای ـــره خـــوار و جــ ـی جـ

ـتـر از اشـاره .  حکومتیم و ایشان قبل
میکند که در دوران جـنـگ ھـم 
خدمات امثال ایشان در جـاسـوسـی 
و سرکوب کارگران تـوانسـت جـلـو 

امـا .   خواستھای کارگران را بگیـرد
حـاال .   االن دیگر از آن خبرھا نیست

دیگر نماینده واقعی خود کـارگـران 

ــه  ــم ــد بــا ھ ــگــذارن ــو مــی پــا جــل
سرکوبگری و وحشی گـری رژیـم 

ــه ــواســت ــوتــاه  از خ ــود ک ھــای خ
ـنـکـه کـم .   آیند نمی ایشان بـرای ای

ـتـدرانـه  ـق نیاورد میگوید رژیم االن م
ـایـد بـه  دارد حکومت میکـنـد و ب

! ھای کارگران تـوجـه کـنـد خواسته
ـنـده  و ھم ایشان میداند و ھم آن نمای
ـبـه  و ھم ما میدانیم که رژیـم در ل
ـیـشـتـر  پرتگاه سقوط است ھر چه ب
ـزدیـک مـیـشـود  به سقوط خـود ن
ـتـدار  بیشتر جنایت میکند و ایـن اق

ایـن دو .   نیست بلکه احتضار اسـت
نفر ھم بھتر است به فکـر خـودشـان 

ـلـی زود( یک روزی .   باشند ) خـی
باید بیایند و بگویند سی ودو سـال 
چگونه در خدمـت ایـن حـکـومـت 
ـاه  بودند و روزگار کـارگـران را سـی

 .*کردند
 

 آرزوی 
 !عصر روز پنج شنبه

پنج شنبه گذشته داشتیـم دسـت و 
ـتـه نـه  صورتمان را می ـب ـیـم ال شست

ـلـکـه کـارمـان  بعد ازخواب شبانه ب
تمام شده بود، منظور اینـکـه یـک 
روز کاری دیگرمان تمام  شده بـود 
ــم  ــکــردی ــی و خــودمــان را آمــاده م
ــرو گــل ور گــل،  خــوشــگــل و ت
آنجوری کـه کـارمـنـدان سـیـمـای 

بـعـد :   " جمھوری اسالمی میگوینـد
از  یـک روز کـار و تـالش خـدا 
پسنـدانـه بـه آغـوش گـرم خـانـواده 

من رو کردم به یکـی از . "  برگردیم
ـبـی ام را در  ـل ھمکاران و آرزوی ق

فالنـی اگـر :   گفتم. آن لحظه گفتم
ــود و  ــجـو فـروشــی ب االن یــک آب
میرفتی یک گوشه برای خـودت 
خلوت مـیـکـردی نـرم و نـرمـک 

نـوشـیـدی و سـیـگـاری چـاق  مـی
میکردی چقدر حال میداد، نه؟ او 

عین ویروس ھـر ! آی گفتی :  گفت
آی  :   ای گـفـت کی از یک گوشه

ـیـد !   گفتی یکـی گـفـت مـیـخـواھ
ـان آلـمـانـی اش را  ـت ھمین االن بـرای

بابا گوشه خـانـه :   گفتیم!   تھیه کنم

که حال نمیده که، چرا مـطـلـب را 
گیری؟ او ھم اذعان کـرد کـه  نمی

ـایـش  مطلب را گرفت که تمام صـف
ـلـکــس  ایـن اسـت کـه راحـت و ری
یک گوشه از شـھـر بـدون مـزاحـم 
ـا شـایـد  برای خودت خلوت کنی ت
خستگی یک ھفته را از تنت بـدر 

 .   کنی
ــامــه ســازمــان "  ــق اســاســن طــب

ـارتسـت  بھداشت جھانی سالمت عـب
ــت رفــاه کــامــل جســمــی،  ــال از ح
ـــوی و  ـن ــ ـــی، مـــع ـن روحـــی، ذھــ
ـبـود  ـقـط شـامـل ن اجتماعی که ف

ـاتـوانـی  بیماری ـا ن ھای جسـمـی ی
ـارتسـت از  نیست بلکه سالمت عـب
برخورداری کامل از تعـادل کـامـل 
جسمی، روانی و اجتمـاعـی، سـالـم 
ــدگــی،  ــط زن ــودن مــحــی ــمــن ب و ای
ـیـت، مـحـیـط کـار و  مـحـیـط تـرب

ــغــال ــن "   اشـت ــن یــاد آوری از مــت ای
اساسنامه را مدیر کل کار و امـور 
ـا  ـنـد ت ـت اجتماعی استان قزوین گـف
خدمات خـودشـان را بـه رخ ھـمـه 

خـدمـات ایشـان را طـبـق .   بکشنـد
آمـوزش :   " گفته خود ایشان بخوانیـم

ــه  ــھــی ــجــات، ت ــگــران کــارخــان ــھ ب
ھای آموزشی ویـژه بـھـگـران،  بسته

ـازرسـی  تقویـت و سـازمـانـدھـی، ب
ـیـروی  ـانـت از ن موثر به جھت صـی

 کـارخـانـه ٥٠کار، بازرسی ویژه از 
ـازرسـی  که در پرونده ھای موجود ب

ـیـن  کار دارای الویت می باشند، تعی
ـان بـرای  اولویت و اعزام کـارفـرمـای

ـاظـت و  راه انـدازی واحـد ھـای حـف
ــجــات، آمــوزش  ــی کــارخــان ــمــن ای
ــان  ــی ــن ــم ب ــی روانشــنــاســی در تــحــک
خانواده ویژه کارگـران و تشـکـالت 
ـــی و  کــارگـــری و کــارفـــرمــای
ھـمـکـاران اداره کـل، کــالـسـھــای 
ایمنی و بھداشت برای کـارگـران و 
کارفرمایان محترم کـه بـه تـعـداد 

 نفـر در ٤٥١٠ ساعت و برای ٣٥٩
 دوره تبیین شـده کـه در ١٥٦طی 
 ماه اخیر محقق شد و ھمه ایـن ١١

ھا در راستای طرح سـالمـت  برنامه
و ارتــقــاء ســالمــت کــارگــران و 
کارفرمایان در محیط کار مـحـقـق 

ــد ــن . "   گــردی مــا از مــحــتــوای ای
ـقـط .   آموزشھا  صرفنظر میکنیـم ف

ـزان سـاعـت و  ـیـد بـه مـی توجه کن
ـفـرات در یـک سـال خـب .   تعداد ن

ـنـھـمـه  البته بیخود نیست با وجود ای
گزارشات از سـرکـوب کـارگـران و 
ـاز ھـم  بی حقوق کردن کـارگـران ب
سازمان جھانی کار قربون و صدقـه 
این حکومت میرود و چاقو کشـان 
را به عنوان نماینده کـارگـران ایـران 

ھمین کارھـا را .  برسمیت میشناسد
ـنـد کـه دل آن سـازمـان را  میـکـن

در طول یـک سـال بـرای .   میبرند
ـفـر  چھار ھزار نفر، حاال پانصد ده ن
ــی و  ــھــداشــت ــر، کــالس ب ھـم بــاالت

ــنـد ــی گــذاشــت ــن.   ایـمــن ـی خــب !   ھــم
ــه ــی ــل فــردا ســازمــان !   خــودش خــی

مذکـور اعـالم مـیـکـنـد ایـران بـه 
عنوان یک کشور در حال تـوسـعـه 

بگذاریم و بـگـذریـم !   کارش بد نبوده
و از غصه پر غصه یـک کـارگـر 

ھر کس سـازمـان جـھـانـی .   نگویم
ــوری  ــھ ــاســد و جــم کــار را بشــن
اسالمی را میفھمـد مـیـدانـد ھـمـه 
ــان دروغ مــحــض اســت و  ادعــایش

مدیر کل مذکور دسـت بـردار .   بس
ــوده و ادامــه داده اســت ــب وی : "   ن

ـامـه:   افزود  ھـای در  از دیـگـر بـرن
دست اجرای این اداره کـل، اجـرای 

ـیـق(   دقیق  ـیـد بـه دق ! ) توجـه کـن
ھـای مـفـرح ورزشـی نـظـیـر  برنامه

ـیـس روی  ـن فوتبال، والیبال، شنا، ت
ویـژه . . .   میز، تیر اندازی، شطرنج و

ــارگــران اســت ــاشــکــی دروغ "   ک ک
ـیـخ  ـا ب ـق ـی ـاق بـود و  دق واقعا حـن
ــر کــل را  ــدی ــوی جــنــاب م گــل

ـلـخ .   میگرفت بگذریم اوقاتمان را ت
ـلـخ !   نکنیم که ھمین جـوری اش ت
کاشکی یک آبجو فروشـی .   است

ای مینـشـسـتـم  باز بود یک گوشه
 .*و با خودم خلوت میکردم

 یادداشتھای یک کارگر
 یاشار سھندی

ــزار  ــه خــود از ھــر اب ــوب ــن مــا ب
ـا  ـیـم كـرد ت ـاده خـواھ ـف قانونی اسـت
تضمین كنیم مطالبات مردم تـونـس 
جواب مثبـت بـگـیـرنـد، كـه دولـت 

. سـرنـگـون شـود RCDغنوشی و 

ـات  در بخش ھای متعددی اعتـصـاب
ــمــائــی ــی ــپ ــن راھ ــی ــا و  و ھــمــچــن ھ

ـتـن  اعتراضات در حـال انـجـام گـرف
 .ھستند

ـــرای  ـــری ب ـــگ ـــر راه دی اگ
استعفای دولـت غـنـوشـی بـرایـمـان 

باقی نماند، فراخوان یك اعـتـصـاب 
اما بـر ایـن . عمومی را خواھیم داد

ـانـھـا و  ــاب ـی ـاوریـم كـه فشـار از خ ب
كارگران در محیطـھـای كـارشـان و 
مدارس و غیره، در حـال سـرنـگـون 

 .*كردن دولت ھستند

 

را تکثير کنيد و آنرا کارگر کمونيست 
 !برسانيدبدست دوستان و آشنايانتان 

. کارگر کمونیست نشریه شماست: رفقاي کارگر
براي آن بنویسید و ما را از نظراتتان درباره مسائل 

 .جنبش کارگري و مطالب این نشریه مطلع کنید
kargar.komonist@gmail.com 
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 اعتراضات

 
تجمع اعتراضی بزرگ کارگران کیان تایر 

 در مقابل نھاد ریاست جمھوری

ـتـشـر كـرده  بنابه خبری كه اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران مـن
است، کارگران کیان تایر در ادامه سلسـلـه اعـتـراضـات خـود  

ـیـم صـبـح ٨ھای کارفرما از ساعت  به عدم تحقق وعده  و ن
ـتـر ٢٢روز  ـابـل دف ـق ـاران شـدیـد در م  اسفند ماه و در زیـر ب

رسیدگی به شکایتھای مردمی ریاست جمـھـوری دسـت بـه 
ـفـر از ٩٠٠در این تجمع که بیش از .   تجمع اعتراضی زدند  ن

ـا سـر  ـنـد کـارگـران ب کارگران کیان تایر در آن شرکـت داشـت
. دادن شعارھایی خواھان رسیدگی به خواستھای خـود شـدنـد

ـیـن  از ھمان ساعت اولیه تجمع کارگـران تـعـدادی از مسـئـول
ـان کـارگـران  این نھاد و نماینـده ـایـع در مـی ھـای وزارت صـن

حاضر شدند و با دادن وعده و عید از آنان خواستند به تـجـمـع 
ـا  خود پایان دھند اما کارگران ھمه ایـن وعـده وعـیـدھـا را ب

ـیـم" شعار  ـقـمـون مـیـخـواھ ـاسـخ "   وعده وعید نمیخواھیم ما ح پ
. دادند و خواھان رسیدگی فوری به خواستـھـای خـود شـدنـد

ـیـن نـھـاد  به دنبال این شـعـارھـا از سـوی کـارگـران مسـئـول
ھای کارگران دعوت به مـذاکـره  درریاست جمھوری از نماینده

ـنـد امـا کـارگـران  کردند و نماینده ـت ھا به داخل ایـن نـھـاد رف
پـس از مـذاکـرات .   بطور مرتب اقدام به دادن شعار میـکـردنـد

ـایـع و نـھـاد  نماینده ـیـن وزارت صـن ـا مسـئـول ھای کارگران ب
 ظـھـر بـه کـارگـران اعـالم ١٢ریاست جمھوری حدود ساعت 

 بعدازظھر امروز باقی مانده دستمزد بـھـمـن و ٣شد تا ساعت 
ـز  ـان واری عیدی کارگران بر اساس توافق قبلی بـه حسـاب آن

 .خواھد شد
ـیـم بـه ١٢بدنبال اعالم این خبر كارگران در سـاعـت   و ن

ـانـچـه  تجمع خود پایان دادند و با قاطعیت اعـالم کـردنـد چـن
ـز نشـود فـردا صـبـح دسـت بـه  امروز پول به حساب آنھا واری
ـاسـت جـمـھـوری  ـابـل نـھـاد ری ـق تجمع اعتراضی تـری در م

 .خواھند زد
بر اساس آخرین خـبـری کـه : "در ادامه این خبر آمده است

 بعدازظھـر از سـوی اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران ٦ساعت 
دریافت شد پولی که امروز به کارگران کیان تایر وعـده داده 

 ." به حساب این کارگران واریز شد٥شده در ساعت 

اعتصاب رانندگان کامیون در مرز باشماخ 
 مریوان

ـنـدگـان  ـنـدمـاه تـعـدادی از ران روز شنبه بیسـت و یـکـم اسـف
ھای باری در مرز رسمی باشمـاخ مـریـوان دسـت بـه  کامیون

 -این رانندگان که در مسیر ترانزیـت مـریـوان .   اعتصاب زدند
ـاسـت عراق کار مـی ـبـود سـی ـنـد در اعـتـراض بـه ن ھـای  کـن

 .اند مشخص در تسھیل تردد از مرز، اعتصاب کرده
 

تجمع اعتراضی كارگران نساجی مازندران 
 مقابل فرمانداری قائمشھر

ـا در دسـت ١٨روز   اسفند كارگران كارخانه نساجی مازندران ب
ھایی كه بر روی آن خواسـتـھـای خـود  داشتن پالكارد و پارچه

. را نوشته بودند، در مقابل فرمانداری قائمشھر تـجـمـع كـردنـد
ـافـت نـكـرده٤این كارگران  در .   انـد  ماه دسـتـمـزد خـود را دری

عكس العمل به این اعتراض فرماندار شھر اعالم کرد كـه در 
ھفته جاری دو ماه از حقوق كارگران پـرداخـت خـواھـد شـد و 

 ماه معـوقـه كـارگـران پـرداخـت ٤در ظرف  یك ماه  دستمزد 
ـارھـا در رابـطــه بــا .   مـیـشــود كـارگـران نسـاجـی مـازنـدران ب

دستمزدھای پرداخت نشده و خطر تعطیلی كـارخـانـه دسـت بـه 
ـان كـارگـران از .  اند تجمع اعتراضی زده از جمله در سیزدھـم آب

ـابـل  ـق ـیـمـایـی كـردنـد و م ـپ محل كارخانه به طرف شـھـر راھ
اعـتـراضـات ایـن كـارگـران .   فرمانداری دست به تجـمـع زدنـد

 .ھمچنان ادامه دارد
 

کارگران مجتمع صنعتی گوشت شیراز حضور 
احمدی نژاد را به صحنه اعتراض خود 

 تبدیل کردند
ـا ١٦بنا براخبار منتشر شده، روز دوشنبه   ـنـد ھـمـزمـان ب  اسف

سفر احمدی نژاد به شیراز، كارگران مجتمع صنعتی گـوشـت 
در اعتراض به عدم پرداخت حق سنوات و بازنشسـتـگـی خـود 

ـا در .   در مقابل استانداری فـارس تـجـمـع کـردنـد كـارگـران ب
ـان : " دست داشتن پالکاردھایی با مضامینی چون ما ھـمـچـن

ما کـارگـران را بـه سـرمـایـه داران خـون آشـام "و " ایم  گرسنه
، در نزدیکی تاالر سخـنـرانـی احـمـدی نـژاد جـمـع "اند  فروخته

ـبـدیـل كـردنـد . شده و حضور او را به صحنه اعـتـراض خـود ت
نیروی انتظامی جـمـھـوری اسـالمـی از تـرس كشـیـدن ایـن 
اعتراض به سطح شھر فورا در محل حاضر شد و كـارگـران را 

 کـارگـر مـجـتـمـع صـنـعـتـی ١٠٧. مجبور به ترك محل كرد
گوشت شیراز در رابطه با این موضوع بارھا تجمع اعـتـراضـی 

اند كه تا رسـیـدن بـه خـواسـتـشـان بـه  برپا داشته و اعالم كرده
 . مبارزه خود ادامه خواھند داد

مشكل كارگران نساجی مازندران حل نشده 
 است

ـابـل  ـق كارگران نساجی مازندران در یك تجمع اعتـراضـی در م
ــالكــارد و  ــن پ ــمــشــھــر، بــا در دســت داشــت ــداری قــائ فــرمــان

ـان نسـبـت  پارچه ھایی خواستار عملی نمودن تعھدات كارفرمای
 .ھا و تعھدات مكتوب شده خود به كارگران شدند به وعده
 

 ادامه اعتصاب کارگران کارخانه فوالد میبد
 اسفند، اعـتـصـاب کـارگـران ١٨بنابه خبر منتشر شده در روز 

ـیـن روز خـود  ـنـجـم ـزد وارد پ کارخانه فوالد میبد در استان ی
ـبـد خـواھـان .   شد کارگران با تجمع در مقابل فرمـانـداری مـی

ـیـش از .   دریافت دستمزدھا و مطالبات معـوقـه خـود شـدنـد ب
ـافـت ٧پانصد کارگر این کارخانه مدت   ماه است کـه از دری

 .اند دستمزد و مزایای خود محروم مانده
 

اعتراض كارگران شركت استراتوس به 
 دستمزدھای پرداخت نشده

 مـاھـه در پـرداخـت ٥ اسفند از تـعـویـق ١٧تجارت نیوز روز 
حقوق کارگران شرکت مھنـدسـی و عـمـرانـی اسـتـراتـوس و 

ایـن خـبـر در .   ھمچنین فشار اعتراضی این كارگران خبر داد
ـز  ادامه می ـی ـیـسـون ن گوید كه شركت مھندسی و عمرانـی ك

ـیـش بـه ٥كه جزو شركتھای  بزرگ ایـران اسـت، از   مـاه پ
 .كارگران خود حقوق پرداخت نكرده است

 
عقب نشینی دولت در مقابل اعتراضات 

 كارگران مجتمع پتروشیمی تبریز
ـافـت کـرده  بنا بر اخباری که حزب كمونیسـت كـارگـری دری

 کـارگـر ١٧٠٠است و ھمچنین برخی گزارشات منتشر شده، 
ـبـه  ـنـد مـاه ٧قراردادی پتروشیمی تبریز که از روز شـن  اسـف
ـبـه  ـا ١٧دست به اعتصاب زده بودند، روز سـه شـن ـنـد ب  اسـف
خواسـت ایـن .   موفقیت به اعتصاب یازده روزه خود پایان دادند

كارگران تبدیل قـراردادھـای مـوقـت بـه قـراردادھـای دائـم و 
ـیـد بـود در .   حذف پیمانكار و قرارداد مستقیم با این واحـد تـول

ـتـروشـیـمـی و تـرس  نتیجه تداوم اعتصاب یكپارچه كارگران پ
ـیـن رژیـم از كشـیـده شـدن ایـن  مدیران کـارخـانـه و مسـئـول

ھای دیگر مـراكـز كـارگـری وابسـتـه بـه  اعتراضات به بخش
صنعت نفت، كه دارای ھمین خواستھا و ھمین شرایـط كـاری 
ـانـداری  ـبـول اسـت ھستند، خواست كارگران پتروشیمی مـورد ق
آذربایجان شرقی و وزارت كار و امور اجتمـاعـی قـرار گـرفـت 

 اسفند، به اعـتـصـاب ١٧و كارگران با گرفتن قول مساعد در 
اما حرف كارگران این است كه اگـر بـه ایـن .   خود پایان دادند

وعده عمل نشود، در اشكال گسترده تـری اعـتـراض خـود را 
ـا ١٥كارگران پتروشیمی تبریز ھـر كـدام .   ادامه خواھند داد  ت

ـیـمـانـی خـود در ١٧  سال سابقه كار دارند و بدلیل استـخـدام پ
قبال ھمان كاری كه توسط كارگران رسمی انـجـام مـیـگـیـرد، 

 . دستمزد بسیار ناچیزی به آنھا تعلق میگیرد
 

اعتراض كارگران قراردادی در پتروشیمی 
 شیراز به بی حقوقی

ـزدیـك بـه   تـن از كـارگـران ١٨٠٠بنابر اخبار منتشـر شـده ن
ـا  پتروشیمی شیراز غیر رسمی و قراردادی ھستند كه از مـزای
ـیـت  و بیـمـه و حـقـوق شـغـلـی مـحـرومـنـد و از ایـن وضـع

ـتـروشـیـمـی شـیـراز .   معتـرضـنـد  كـارگـر رسـمـی و ٢٧٠٠پ

 اخبار کارگری 
 

 :   تھیه و تنظیم
 ناصر اصغری:  اخبار ايران

 داوود رفاھی:  اخبار بين المللی
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 . درصد آنھا قراردادی ھستند٦٠قراردادی دارد كه بیش از 
 

اعتصاب کارگران پروژه سیکل ترکیبی 
 نیروگاه گازی آبادان
ـفـر ٨٠ اسفند مـاه حـدود ١٩بنابر اخبار منتشر شده در روز   ن

ھـایـی مشـغـول  از کارگران تحت پوشش یکی از پیمـانـکـاری
ـادان از دو روز  ـیـروگـاه گـازی آب در پروژه سیکل ترکیبـی ن
. پیش به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشـیـدنـد

ـافـت :   " کارگران گفته اند حدود سه ماه است کـه حـقـوق دری
 اسفندماه یكی از خبرگزاریھای رژیـم خـبـر ٢١روز . " ایم نکرده

ـانـکـاریـھـایـی " داد كه  ـیـم کارگران تحت پـوشـش یـکـی از پ
ـادان  ـیـروگـاه گـازی آب مشغول در پروژه ی سیکل ترکیبـی ن
كه از دو روز پیش به دلیل پرداخت نشدن حقـوقشـان دسـت از 

ـاره بـه  کار کشیده ـاتشـان دوب ـب  بودند با تامین بخشی از مطـال
 ."سر کار خود بازگشتند

 
اعتراض كاركنان خانه سالمت شھرداری منطقه 

  تھران به دستمزدھای پرداخت نشده١٣
 شـھـرداری تـھـران بـه ١٣كاركنان یك خانه سالمت در منطقه 

.  ماه پرداخت نشـدن دسـتـمـزدھـای خـود اعـتـراض كـردنـد٧
 تـھـران ١٣اند كه شھرداری مـنـطـقـه  كارمندان این خانه گفته

 كارمند دارد كه حقـوق آنـھـا را ٣٠ خانه سالمت با حدود ١٣
یكی از كارمندان گفتـه اسـت كـه .   كند به موقع پرداخت نمی

ـلـف صـورت  ـیـت از طـرق مـخـت تاكنون اعتراض به این وضـع
ـا گـذشـت .  گرفته است  سـال ٤او در ادامه گفته است كه ب

انـد و حـقـوقشـان ھـم  ای نشـده از كار در این پروژه، ھنوز بیمه
 . ھزار تومان است٣٧٥
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

كارگران نختاز گیالن یك سال است 
 دستمزدی نگرفته اند

ـیـدی و  بنابر اخبار منتشـر شـده، شـركـت تـعـطـیـل شـده تـول
ـیـكـار ٣٥٠ریسندگی نختاز در گیالن حقوق بیش از   كارگر ب

. شده خود را بیش از یك سال است كـه پـرداخـت نـكـرده اسـت
ـقـه كـار ٢٣ تا ٢٢این كارگران كه ھر كدام بیش از   سـال سـاب

ـیـون تـومـان از ایـن شـركـت ١٠ تا ٦دارند، ھر كدام بین   میل
 .طلب دارند

 
 عدم پرداخت حقوق كارگران 

 شركت سپید بافت صبا
بنابر اخبار منتشر شده شركت سپید بافت صبا در گـیـالن كـه 

 سال است تعطیل شده، حـقـوق تـعـدادی از كـارگـران ٢حدود 
 . این كارخانه را پرداخت نكرده است

 
 ماه مطالبات ٣کارگران چینی اسپیدار 

 معوقه طلبکارند
ـیـدار" در خبرھا آمده است كه شرکت  ـپ سـه مـاه از "   چینی اس

 .مطلبات معوقه کارگران خود نپرداخته است
 

 ماه بدون ٤كارگران شركت صنعتی نیكو 
 حقوق

 ماه است كه حقوق كارگران شركت صنعتی نیـكـو پـرداخـت ٤

 را ٨٩ھمچنین در حالی كه آخرین روزھای سـال .   نشده است
 خـود را ھـم ٨٩گذرانیم، این كارگران ھنوز عیدی سـال  می

 .اند دریافت نكرده
 

  واحد تولیدی ٢٤ كارگر ١٨٠٠
 مشكل دریافت حقوق دارند

ـتـه اسـت حـداقـل :   " یكی از عوامل خانه كارگر در سـاوه گـف
ـیـل داشـتـن شـرایـط ٢٤  واحد تولیدی در این مـنـطـقـه بـه دل

بحرانی در پرداخت مطالبات كارگران خود دچار تاخـیـر جـدی 
ـنـه در این كـارخـانـه. "   " ھستند ـاوت  ھـا كـه در زمـی ـف ھـای مـت

تولیدی چون ساخت لوله و پروفیل، آلومینوم، فـوالد، چـوب، 
 كـارگـر ١٨٠٠شیشه و شیر و لبنیات فعالیت دارند بیـش از 

 .مشغول فعالیت ھستند
 

دستمزد كارگران كارخانه روغن نباتی 
 شود ورامین با تأخیر پرداخت می

ـاتـی  ـب بنابه اخبار منتشـر شـده كـارگـرا ن كـارخـانـه روغـن ن
ـنـد بـه اضـافـه عـیـدی و  ورامین حقوق دو ماه بھمن و اسـف

ـار آمـده .   انـد  را دریافت نـكـرده٨٩پاداش سال  ـیـن اخـب در ھـم
ـیـه  است كه كارخانه روغن نباتی چه به لحاظ تھیه مـواد اول
ـیـن در فـروش  و چه به لحاظ تولید مشكلی ندارد و ھـمـچـن
ـا ایـن ھـمـه حـقـوق كـارگـران  ھم با مشكلی مواجه نیست؛ ب

 .عموما با تاخیر داده میشود
 

تاخیر در پرداخت حقوق و مطالبات 
 کارگران چند كارخانه در ساوه

ـات کـارگـران  ـب بنابه گزارشات منتشـر شـده حـقـوق و مـطـال
ـارس،  کارخانه ـنـویـم پ ـی ھای پروفیل صفا، پروفیل سـاوه، آلـوم

در این واحـدھـا حـداقـل .  شود فوالد کاوه با تأخیر پرداخت می
 . كارگر مشغول كار ھستند١١٠٠بیش از 
 

 ماه یكبار ٣كارگران شركت آبتین ھر 
 كنند حقوق دریافت می

ـیـن ٤٥گزارش شده است كه بیش از  ـت  كـارگـر در شـركـت آب
شھرك اشتھارد كرج، ھر سه ماه یكبار حقوق مـیـگـیـرنـد و از 

 .مشكالت معیشتی زیادی رنج میبرند
 
 

 بیكارسازیھا
 

 ٦ کارگر در پی تعطیلی ٦٠بیکاری 
 مرغداری در قم

ـزا در  ـفـوالن بنابر اخبار منتشر شده بر اثر شیوع یک بیماری آن
 کـارگـر از ٦٠ مرغداری در شھرك شكوھیه قم دسـتـکـم ٦

ـنـون حـتـی مـوفـق بـه .   کار بیکار شـدنـد ـاك ایـن كـارگـران ت
 .اند دریافت مطالبات معوقه خود نیز نشده

 
بیکاری کارگران ھتل لیپار منطقه آزاد 

 چابھار
ـتـشـر كـرده ١٣مكران روز  به گزارش كه سایت می  مارس مـن

است، از ابتدای فروردین ماه رستوران ھتل لیپار مـنـطـقـه آزاد 
ـفـر ٤٠چابھار به بخش خصوصی منتقل خواھد شد و تعداد   ن

 .از کارگران این رستوان بیکار میشوند

 اخراج كاركنان ھواپیمایی ھا
 اسفندماه منتـشـر كـرده ٢٣بنابه خبری كه سایت حفانیوز روز 

ـتـھـای  است، تعداد زیادی از كاركنان و كارمندان بـرخـی شـرك
ھواپیمایی در پی خارج شدن ھواپیماھـای تـوپـولـف از رده و 

 .اند از ناوگاه ھوایی اخراج شده
 

 اخراج كارگران كارخانه ھنكل پاكوش ساوه
ـنـكـل ٥٧بنابه اخبار منتشر شده،   تن از كارگـران كـارخـانـه ھ

ـیـن خـبـر .   پاكوش در بھمن ماه از كار خـود اخـراج شـدنـد ھـم
ـقـی ٢٤افزاید كه از این تعداد  می  نفر كارگـر رسـمـی و مـاب

 .قراردادی بودند
 

 ناامنی محیط كار
 

جان باختن یک کارگر و مجروح شدن 
 کارگری دیگر در محل کار

ـنـد مـاه سـال  یـک ٨٩بنابر اخبار منتشر شده روز دھـم اسـف
ـان، كـارگـر فصـلـی از  ـزی کارگر ساختمانی با نام حسین عـزی
توابط شھرستان سقز، ھنگام کار در یـک سـاخـتـمـان چـنـد 
طبقه در تھران، از این سـاخـتـمـان سـقـوط کـرد و فـورا جـان 

 .باخت
ـبـه   ١٢گزارشی دیگر حاکی از آن است که روز پنجـشـن

ھـای بـخـش  اسفند ماه سال جاری، یکی از کارگران شـرکـت
ـفـجـره  خصوصی کردستان بر اثر استفاده غیر مجـاز مـواد مـن

ـام دارد .   دچار سوختگی شد ـائـی ن این کارگر ھادی مصطـف
ـپـرسـور  ـا دسـتـگـاه کـم ـان ب و برای شرکت توزیع برق کردسـت

 .کرد ھای دکل برق کار می جھت حفر چاله
 

 جانباختن دو کارگر حین کار
 ١٩ بنا به گزارش خبرگزاریھای دولتـی رژیـم اسـالمـی در 

ـاسـداران  ـان پ اسفند ماه، در خاکبرداری یک ساختمان در خیاب
ـات ایـمـنـی در مـحـیـط کـار،   ٢تھران در نتیجه نبود امکان

کارگر در زیر خروارھای خاک مدفون شدند و جـان خـود را 
 .از دست دادند

 
 سقوط یك كارگر ساختمانی 

  متری١٥به چاه 
بنابه گزارش یكی از خبرگزاریھای رژیم اسـالمـی، یـكـی از 

 ١٥ اسفند به درون چـاه ٢١كارگران ساختمانی در تھران روز 
متری سقوط كرد، اما با تـالش كـارگـران آتـش نشـانـی ایـن 

 .كارگر آسیب دیده از مرگ نجات یافت
 

كارگر بخاطر تاثیر مواد شیمایی جان باخت 
 ولی كارش سخت و زیان آور محسوب نمیشود

ـتـشـر شـده اسـت ٢٢بنابه گزارشی كه روز  ـنـد مـاه مـن  اسـف
ـا  كارگران كارخانه تولیدی قطعات پالستیكی در تـھـران كـه ب
مواد شیمیایی كار میكنند، برخی از آنھا بیـمـاری بـرونشـیـت 
ـیـمـاریـھـای سـخـت و العـالج  گرفته و برخی دیگر دچـار ب

ـتـه كـا رگـران ایـن شـركـت یـكـی از ایـن .   اند گردیده به گـف
ـا و كـور شـد ـن ـی ـاب كـارگـر .   كارگران كارخـانـه از دو چشـم ن

ـتـال  دیگری به خاطر تاثیرات مواد شیمیایـی بـه سـرطـان مـب
 .شده و در جوانی فوت كرد

 



 8  ١٣٨٩ اسفند ٢٤ کارگر کمونيست

 سرنوشت نامعلوم معدنکاران کرمانی 
  روز٨٢پس از 

ھای سه معدنکار گرفتار شده در اعماق مـعـدن ذغـال  خانواده
ـاد و دو  سنگ ھجدک کرمان می گویند با گـذشـت ھشـت

ـزان خـود  روز از ریزش معدن، ھنوز از زنده یا مرده بـودن عـزی
این حادثه بیـسـت و چـھـارم آذرمـاه در مـعـدن .   اند بی اطالع

ذغال سنگ ھجـدک کـرمـان در حـالـی رخ داد کـه ایـن 
ـاالتـریـن آمـار  معدن و دیگر معدن ھای ھـمـجـوار یـکـی از ب

ھا و سقف مـعـدن را  ھای مرگبار ناشی از ریزش دیواره حادثه
ـبـت کـرده در آن روز چـھـار مـعـدنـکـار در .   انـد به نام خود ث

ژرفای ششصد متری گرفتار شدند که در نخستیـن سـاعـت 
ـیـرون  حادثه به یاری معدنکاران جسد یک نفـر از زیـر آوار ب
کشیده شد اما ھیچگونه اثری زنده یا مـرده از سـه کـارگـر 

 .دیگر گرفتار شده در دست نیست
 

 اطالعیه
 

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران 
  مارس روز جھانی زن٨به مناسبت 

  مارس٨زنده باد جنبش رھائی زن، زنده باد 
ـابـرابـری ٨  مارس روز جھـانـی زن و روز اعـتـراض بـه ن

ھـمـه جـا صـحـبـت از .   جنسیتی امسال درخششی دیگر دارد
ـان بـطـور کـم .   روز جھانی زن است ـبـش زن اینجا در ایران جـن

ای در طول تاریخ صد ساله این جنبش در صـف مـقـدم  سابقه
آزادیخواھی مردم یک کشور قرار گرفته است و ھـر تـحـول 

ای بطور اخصی با مسئله نابودی ستم بـر زن در  آزادیخواھانه
ـبـش .   ھم تنیده شده است این یک رویداد بزرگ در تاریخ جـن

 . مارس در سطح جھان است٨زنان و 
امروز در قرن بیست و یکم ھیـچ فـرھـنـگ و سـنـت و 
ـبـعـیـض بـر  گذشته تاریخی ایی نمیتواند توجیه گر ستـم و ت

ـان از .   علیه زنان باشد ـیـه زن اگر امروز ستم و تبعیض بـر عـل
ـانـه آن  اشکال بسیار ستمگرانه اش تا اشکال به ظاھـر مـتـمـدن

ـیـت  اساس و پایه ای دارد آن اساس و پایه چیـزی جـز حـاکـم
مناسبات سرمایه داری و بردگی مزدی بر سرنوشت انسـانـھـا 

ـقـطـه.   نیست ای از جـھـان  از ھمین رو ھم ھست که در ھـر ن
ـامـیـن  که در آن شاھد اشکال برده وارتری از سـازمـانـدھـی ت
ـبـعـیـض  ـیـل سـتـم و ت سود آوری سرمایه ھستیم شاھد تـحـم

و از ھمین روسـت کـه .   جنسیتی ستمگرانه تری نیز بر زنانیم
ـبـش  ـا جـن ـان ب ـبـش رھـائـی زن ـاپـذیـری جـن بطور تفکیک ن

ـیـده  کارگری و ھر تحول آزادیخواھانه ـن ای در ایـران در ھـم ت
 .شده است

ـلـق بـه ایـن  اتحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران خـود را مـتـع
ـا  آزادیخواھی و برابری طلبی میداند و با اعالم ھمبستـگـی ب

 مارس را بـه تـمـامـی انسـانـھـای ٨جنبش زنان  فرا رسیدن 
برابری طلب وآزادیخواه تبریک میگوید و عموم کـارگـران و 
اعضا خود را به شرکت گسترده در مـراسـم روز جـھـانـی زن 
ـتـی نسـبـت بـه  فرا میخواند و بر محو ھرگونه تبعیض جنسی

ـتـصـادی  زنان در تمامی عرصه ھای زندگـی خـانـوادگـی، اق
 .سیاسی و فرھنگی اجتماعی پای میفشارد

 نابودباد ستم جنسی
  مارس٨زنده باد 

 ١٣٨٩ اسفند ماه ١٥اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

انجمن صنفی کارگران برق و فلز قطعنامه 
ھای کارگری شھر  کار کرمانشاه و جمع

  مارس٨سنندج به مناسبت 
  مارس روز جھانی زن٨زنده باد 

ـیـه جـوامـع  زن به عنوان نیمی از انسانھای جامعه در کـل
ـاریـخ بشـریـت یـعـنـی  تحت حاکمیت نظام طبقاتی در طـول ت
ـاتـی  ـاسـب تاریخ مبارزه طبقاتی، از زمانی کـه انسـان در مـن
ـا بـه  منطبق بر روابط تولیدی با ھم در ارتباط قرار گرفتنـد ت
امروز که آن مناسبات به شدیدترین نـحـو انسـانـھـا را بـه دو 
ـقـسـیـم کـرده اسـت ھـمـواره در  قطب رو در رو و متخـاصـم ت
موقعیت فرودست و انسان درجه دو نگه داشته شـده امـا ایـن 
ـابـرابـری بـرای کسـب  نیمه ی جامعه در طول حیات نـظـام ن

ـیـن بـوده  موقعیت انسانی خود در گیر مبارزه ای سخت و خون
ـنـده.   است ـیـش از صـد سـال  تعیین کـن ـارزات زن ب تـریـن مـب

ـنـده شـھـرھـای شـیـکـاگـو و  ـاف گذشته توسط کارگران زن ب
پنسیلوانیا علیه وضعیت مشقت بار شـرایـط کـار و زنـدگـی 

 سـاعـت جـزء ٨خواست کاھش سـاعـت کـار بـه .   خود بود
ایـن اعـتـصـاب تـوسـط .   مطالبات اصلی این اعـتـصـاب بـود

ـان  پلیس آمریکا به خشـونـت کشـیـده شـد و تـعـدادی از زن
ـتـل رسـیـدنـد ـفـرانسـی در ١٩١٠در سـال .   کارگر بـه ق  کـن

ـیـشـنـھـاد  کپنھاگ برگزار گردید که توسط کالرا زتـکـیـن پ
ـا سـال .   روزی به عنوان روز جھانی زن داده شـد  در ١٩١٣ت

روزھای مختلفی روز زن جشن گرفته میشد امـا از آن سـال 
ـیـن گـردیـد٨به بعد روز  .  مارس به عنوان روز جھانی زن تعی

ـان کـارگـر  ـاریـخ فـداکـاری زن طی بیش از یـک قـرن از ت
آمریکا، مبارزه زنان برای کسب حقوق برابـر و انسـانـی خـود 
با سرمایه داری بی وقفه ادامه داشته و تا به امـروز بـه حـد 
ـلـه در  ـتـھـا از جـم ـی زیادی حقوق خود را به بسیاری از حاکم

اند، اما در کشورھائی مـثـل ایـران اوضـاع  غرب تحمیل کرده
ـیـن جـوامـعـی .  ھنوز مطلقا غیر قابل تحمل است زنان در چـن

ترین حقوق خـود مـحـرومـنـد، حـق آزادی پـوشـش،  از ابتدائی
آنچه که حـاکـم اسـت .   انتخاب ھمسر، طالق و غیره را ندارند

 .سراپا ضد زن است
ـاسـبـت روز   مـاده٦ای  از این رو ما قطعنامه ای بـه مـن

ـا ١٣٨٩ اسفنـد ١٧جھانی زن در   ٢٠١١ مـارس ٨ بـرابـر ب
 :کنیم صادر می

 لغو حجاب اجباری -١
 لغو قوانین تبعیض آمیز علیه زنان -٢
 حقوق برابر در ازاء کار برابر برای زن و مرد -٣
 حق طالق برای زنان -٤
ـیـه احـکـام   -٥ ممنوعیت سنگسار و اعـدام و لـغـو کـل

 صادره سنگسار و اعدام
 آزادی زندانیان سیاسی -٦

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
 ھای کارگری شھر سنندج جمع
 ١٣٨٩ اسفند ١٦
 

كمیته ھماھنگی برای كمك به "مطالبات 
 " ھای كارگری ایجاد تشكل
  مارس٨به مناسبت 

ھـای  کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل" 
ــال "   کــارگــری ــشــکــل از زنــان و مــردان کــارگــر و فــع مــت

تا زمان سـلـطـه :   کارگری، با اعتقاد به این اصل اساسی که

مناسبات سرمایه داری و حاکمیت سرمـایـه بـر ھـمـه ارکـان 
ــن و فـرھــنــگ  ـی ــوان ــمـامــی تــار و پـود آن، ق جـامــعـه و ت
مردساالرانه از جامعه رخت بر نخواھد بست و لـذا بـرابـری زن 
ـتـمـاعـی و  و مرد بطور کامل و در ھـمـه ابـعـاد زنـدگـی اج

ـتـی و  ـأمـیـن . . .   اقتصادی و سیاسی و فرھنگی و جنـسـی ت
 مـارس، ٨ھا و مطالبات خود را در روز  نخواھد شد، خواست

روز جھانی زن، به این شرح زیر اعالم نـمـوده و بـرای تـحـقـق 
 :یک به یک موارد آن تالش و مبارزه خواھد کرد  

ــوق زنــان و مــردان در ھــمــه ١ ــری کــامــل حــق ــراب ــ ب ـــ  ـ
ـتـمـاعـی و  عرصه ـاسـی و اج ھای زندگی اقتـصـادی و سـی

ـزانـه ...   فرھنگی و جنسیتی و  ـی و لغو ھر نوع قوانین زن سـت
و جنسیت محور، که زنان را از دستیابـی بـه حـقـوق خـویـش 

 .نماید ھای مختلف محروم می در عرصه
 ــ برخورداری از حق اعتصاب و حق ایجاد تشـکـلـھـای ٢

ـیـن طـور آزادی ـان و ھـم ـیـک و  مستقل زن ھـای دمـوکـرات
 .مدنی
 ــ لغو قرار دادھای موقت کار، که بیشـتـریـن فشـارھـا ٣

ـان مـحـروم  و پیامدھای آن، مستقیم یا غیر مستقیم متوجه زن
 .و تحت ستم جامعه خواھد بود

ـاسـی و ٤  ـان سـی ـی  ــ لغو مجازات اعـدام و آزادی زنـدان
 .عقیدتی
ھای آزادیخواھانـه و بـرابـری   ــ حمایت از تمامی جنبش٥

ـیـب  ـق طلب و جلوگیری از بازداشت، محاکمـه، تـھـدیـد و تـع
 .ھای اجتماعی فعالین جنبش

ـلـه مـنـدی، حـق ٦  ــ برخورداری از حق طالق، حـق عـائ
حضانت از فرزندان، حق انتخاب پوشش و محل زندگـی، حـق 
ـاطـق  انتخاب ھمسر، حق تحصـیـل، حـق آزادانـه سـفـر بـه مـن

 ... مختلف و
ـان ٧  ــ در نظر گرفتن دستمزد و حقوق ماھیانـه، بـرای زن

خانه دار که به کار شبانه روزی، تکراری و طاقـت فـرسـای 
ـای  ـاده از مـزای ـف خانگی مشغولند و برخورداری از حـق اسـت

ھای اجتماعی و بـرخـورداری ازمـھـد کـودک رایـگـان  بیمه
 .برای این بخش از زنان

 ــ برخورداری از حقوق و مزایای کامل بـرای ھـر نـوع ٨
ـا  ـاز نشـسـتـگـی ب  ٢٠بازنشستگی پیش از موعد، از جمله ب

 . سال سن٤٢سال سابقه کار و 
ـیـت سـنـگـیـن ٩  ــ با توجه به کار طاقت فرسا و مسـئـول

ـاری، ایـن حـرفـه مـی ـایسـت جـزء مشـاغـل و  شغل پـرسـت ب
ـایـد  حرفه ـاران ب ھای سخت و زیان آور محسوب شـده و پـرسـت

ـا حـقـوق کـامـل  ـیـش از مـوعـد، ب بتوانند از بازنشستگـی پ
 .برخوردار شوند

 ــ حقوق زنان کارگری که در طـول مـدت کـار، در ١٠
ھا، از حقوق شان کسر شده است، در صـورت  صد حق بیمه آن

 .فوت باید عینا مثل مردان، به فرزندان آنان تعلق گیرد
ـان، ١١ ـیـه زن  ــ از میان برداشتن و لغو ھر نوع خشونت عل

 .از جمله سنگسار آنان
ـان آسـیـب دیـده در   ــ تأسیس خانه١٢ ھای امن بـرای زن

ھای ویژه بھداشتی و روانـی و آمـوزشـی و  جامعه و حمایت
 .ای از آنان حرفه

ـنـوعـیـت کـار کـودکـان و ١٣  ــ به رسمیت شناختن مـم
محاکمه ھر آن که اقـدام بـه اسـتـخـدام و بـه کـار گـمـاردن 

 .کودکان باشند
ــ مــحــکــوم کــردن جــنــگ افــروزی و مســابــقــه ١٤ ـــ  ـ
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ـابـت تسلیحاتـی، تـحـریـم ـاشـی از رق ـتـصـادی ن ھـای  ھـای اق
ھای آن مـتـوجـه  سرمایه داری، که به طور قطع بیشترین زیان

 .شود ھای تحت ستم مردم می طبقه کارگر و توده
ـبـش مـادران عـزادار و ھـمـراھـی و ١٥  ــ حمایت از جـن

 .ھمدلی با انان در ھر کجا که الزم باشد
  مارس، روز جھانی زن٨زنده باد 

 برقرار باد آزادی و برابری
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 کارگری
  ٨٩ اسفند ١١

 خبر از فعالین جنبش كارگری
 

 وضعیت بحرانی منصور اسانلو در زندان
 سه رگ قلب منصور اسانلو مسدود شده است

فرشته اسانلو، خواھر منصور اسانلو، در گـفـت و گـوئـی 
ـتـه  وضعیت منصور اسانلو را خطـرنـاک تـوصـیـف كـرده گـف

ـلـب او در زنـدان بـحـرانـی اسـت و :   " است ـیـت ق اینکه وضع
ـزی بـه اتـمـام دوران .   نیازمند عمل فوری جراحی اسـت چـی

ـایـد آزاد شـود  محکومیتش نمانده است، دو، سه ماه دیـگـر ب
ـتـی .   اما االن وضعیت قلبش خطرناک شده است ماه پیش وق

ــه  ــوده اســت او را ب ــب ــھــبـود او ن ــه ب ـادر ب ــدان ق بـھــداری زن
ـقـل کـردنـد ـت . بیمارستانی خارج از زندان برای آنژیوگرافی من

ـبـش مسـدود  ـل آنجا پزشکان تشخیص دادند کـه سـه رگ ق
ما ھم تقاضا کـردیـم .   شده است و نیاز به جراحی فوری دارد

ـاده  ـیـرون فـرسـت که کمک کنند تا ایشان برای معالجه بـه ب
ـنـوز .   شود که البته تا االن ھیچ خبری نشده است ـان ھ دادست

ـقـت نـکـرده اسـت . برای بستری شدنش در بیرون زنـدان مـواف
ـلـو خـبـر دارنـد و  صدرصد از جواب آنژیوگرافـی آقـای اسـان
ـایـد  حتما آنقدر متوجه ھستند که بدانند در ایـن شـرایـط او ب

مـن بـه :   " گوید در ادامه می."   تحت درمان فوری قرار بگیرد
علت بیماریم مدتی است به دیدنش نرفتـه ام امـا فـرزنـدانـش 

ـیـشـه  که به دیدنش رفته اند، گفتند حـال روحـیـش مـثـل ھـم
خوب است اما از نظر جسمی مشـکـل داشـتـه اسـت، او بـه 
غیر از مشکل قلب، دیسک کمر ھم در زنـدان بـه سـراغـش 

پس از عمل جـراحـی .   آمده و چشمانش ھم عفونت کرده است
که دو سال پیش برای چشـمـش انـجـام داد ھـر چـنـد وقـت 

کند، محیط زنـدان آلـوده اسـت و  یکبار چشمش عفونت می
ـادآوری . "   شـود چشمانش سریع دچار عـفـونـت مـی الزم بـه ی

ـار رأی ٣است كه پزشك قانونی جمھوری اسالمی تا بحال   ب
به عدم تحمل زندان وی داده است، امـا جـمـھـوری اسـالمـی 

 .زند ھمچنان از آزادی وی سر باز می
 

  ماه زندان محكوم شد٤افشین ندیمی به 
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  کمیته ھمـاھ

ـنـدج شـدن ١٠کارگری روز   اسفند از روانه زندان مركزی سـن
 ٤افشین ندیمی، عضو این نھاد كـارگـری، بـرای گـذرانـدن 

اتھام وی اقدام علیه امنیـت مـلـی اعـالم .   ماه حبس خبر داد
 .شده است

 
آزادی ھاله صفرزاده پس از یک شب 

 بازداشت و بازجویی
ای نـوشـتـه  طـی اطـالعـیـه"   کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر" 

ھاله صفرزاده، روزنامه نگـار و فـعـال کـارگـری و از :   است

ـبـه  یاران کانون مدافعان حقوق کـارگـر، ظـھـر روز چـھـارشـن
ــنــد  ــف ــازداشــت در ١٣٨٩ھــجــده اس ، پــس از یــک شــب ب

  .بازداشتگاه خیابان وزرا، آزاد شد
 معلمان

 
بیانیه کانون صنفی معلمان به مناسبت 

 ٨٥ اسفند ٢٣چھارمین سالگرد 
ـلـمـان ایـران، روز  ـنـد ١٩کانون صنفی مـع ، بـه ١٣٨٩ اسـف

ـلـمـان ٨٥ اسفند ٢٣مناسبت سالگرد  ، روز تجمع گستـرده مـع
در اعتراض به بازپس گیری الیحه قانون خـدمـات کشـوری، 

ـیـه آمـده .   ای صادر کرده است بیانیه ـان ـی در بخـشـی از ایـن ب
ـانـی  این روز.   " است ـای ھا برای ما فرھنگیان، یادآور روزھای پ

ــبـی، دادخــواھــی و .   بــاشــد  مــی٨٥سـال  روزھــای حــق طــل
ــی ــض ھــاو ب ــعــی ــه تــب ــراض ب ھــا؛ روزھــای  عــدالــتــی اعــت

گـمـان در  ھای باشکوه و به یادمـانـدنـی، کـه بـی گردھمایی
ھای حق خواھانـه  جـامـعـه ایـرانـی، از  تاریخ بیداری و جنبش

ھـا، در  آن گـردھـمـایـی.   ای بـرخـوردار اسـت جایگاه بـرجسـتـه
ای انـجـام  اعتراض به تصمیم دولت در بازپس گـیـری الیـحـه

مـعـروف  «قانون خدمـات کشـوری»ھا به نام  پذیرفت که بعد
ـان دولـت را  قانونی که می.  شد خواست تبعیض میان کارکـن

ـان  از میان بردارد، اما دولت، پس از مـدت ـنـگـی ھـا کـه فـرھ
چشم به تصویب و اجرای آن داشتند، ناگھان تصمیـم بـه پـس 

ـیـشـت . ...  گیری آن نموده بود ـزلـت و مـع ـار مـن ما خـواسـت
ـنـوز   –فراخور شآن انسانی و صنفی خویش بودیم  ـتـه ھ ـب و ال

ـانـه  چـھـارمـیـن . ...   ھم ھستیم کانون صنفی معلمان، در آست
ـان ٢٣سالگشت  ـنـگـی ـار دیـگـر از ھـمـه  فـرھ  اسفند، یک ب

ای که با حضور دلیرانه و با شکوه خویـش، سـرزنـدگـی  ارزنده
ـنـد،  ـیـخـتـه را بـه نـمـایـش گـذاشـت و پویایی ایـن قشـر فـرھ

ـاد، بـررسـی  نماید و از آن سپاسگزاری می ھا درخواست دارد ی
ـتـمـام  و روشنگری رخدادھای آن روز ـاشـنـد و اھ ھا را پیگیر ب

 . ...ورزند
ـزرگـوار  ـیـم از ھـمـکـاران ب در پایان بایسته است یادی کن

ـبـی :   دربندمان ھاشم خواستار، رسول بداقی، محـمـد داوری، ن
که مـدت ھـاسـت در زنـدان ...  اله باستان، عبداله مومنی و

ـان، . برند بسر می این نوروز دوم است که برخـی از ایـن دوسـت
ـا  جشن نوروز خویش را، به دور از ھمسر و فرزند در زنـدان بـرپ

 ."کنند می
 

 تجمع زنان معلم در اعتراض به عدم 
  ماه حقوق٥دریافت 

ـان تـھـران ٥٠٠بیش از   تن از معلمان مناطق صعب العبور است
ـافـت  در اعتراض به تحقق نیافتن خواسته ھای خود و عدم دری

 اسفند در تھران دسـت بـه ١٨ ماه، صبح روز ٥حقوق بیش از 
 مـاه ٢این معلمان از ابتدای سال تحصیلی تنـھـا .  تجمع زدند

ـتـه.  اند حقوق دریافت کرده انـد کـه از سـوی  این معلمـان گـف
ھایی از آموزش و پرورش در صورت اعتراض تھـدیـد بـه  بخش

 . اند اخراج شده
 

 شوراھای اسالمی كار
 

 "هشوراھای اسالمی كار با كارفرمایان ھمسو شد" 
ــه كــارگـر ســاوه  ــر اجــرایـی خـان ـی مـھــدی زمــانـی نـوری دب

ـار بـرخـالف  متاسفانه برخی شـوراھـای اسـالمـی:  "گوید می ك
رسالت صنفی خود با كارفرمایان ھمسو شـده و بـرای اخـراج 

 ."كنند كارگران فعالیت می
 

 "فعاالن كارگری مراقب سخنان خود باشند"
ـلـی   اسفند در مطلبی به قلم غالم١٧ایلنا در تاریخ  رضـا تـوك

فـعـاالن " تحت عنوان "   ھای صنفی خانه كارگر مسئول انجمن" 
ـاشـنـد ـاریـخ :   " آورده اسـت"   كارگری مراقب سخنان خود ب در ت
ـتـگـوی  سوم اسفندماه سال جاری روزنامه  كار و كـارگـر گـف

 كـارگـر در شـورای  آقای احمدرضا معینی عضوی از گـروه
عالی كار با یك خبـرگـزاری را در صـفـحـه سـوم خـود درج 

 گفت و گو مدعی شده بـود كـارگـران  وی در این.   نموده بود
ـا   ـافـت ب ـی حاضرند مانند اوایل جنگ كه دستمزدھا افزایـش ن

 ."دولت ھمكاری نمایند

 موفقیت بزرگ معلمان: آفریقای جنوبی
، دادگـاه مشـاجـرات کـارگـری در  Starبه گزارش روزنامه

 ٣٨٠٠٠آفریقای جنوبی اعالم کرد مبلغی که از دسـتـمـزد 
معلم که به دلیل اعتصاب سال قبل از حقـوقشـان کسـر شـده 

ـلـغ اضـافـه .  بود به آنھا بازگردانده شود ـب ھمچنین قرار شـد م
ـابـت سـود پـولشـان بـدون کسـر ) پانزده و نیم (١٥.٥ درصد ب

این مبالـغ قـرار اسـت ظـرف .  مالیات به معلمان پرداخت شود
ـلـمـان  دو ھفته به این معلمان که عضـو اتـحـادیـه مـلـی مـع

 .ھستند پرداخت بشود
ـلـمـانـی کـه در  وزارت آموزش آفریقای جنوبی برای مـع
ـام  ـن اعتصاب شرکت کرده بودند قانونی را تصویب کرده بود ب

No work, No pay  که چنانـچـه کـارمـنـدی دسـت بـه
 .اعتصاب بزند، حقوقی دریافت نخواھد کرد

ھا در ماه فوریه صورت گرفت کـه  اولین کسری دستمزد
ـلـمـانـی . باعث اعتراض معلمان شد این کسری حتا شامل مع

که در اعتصاب شرکت نکرده بودند نیز شده بـود چـون آنـھـا 
قادر نبودند اثبات کننـد کـه در اعـتـصـاب شـرکـت نـکـرده 

 .بودند
 ٢٠١١ مارس ٩
 

تھدید کارگران خطوط راه آھن : بلغارستان
 به اعتصاب

ـتـی  Sofia Echoبه گزارش  کارگران خـطـوط راه آھـن دول
مـمـکـن اسـت از طـرح اعـتـصـاب خـود  (BDZ)بلغارستان 

صرفنظر بکنند در صورتی که دولت تضمین کند کـه ظـرف 
 سال آینده در این صنعت سرمایه گذاری کـرده و مـانـع از ٤

 .ھای در نظر گرفته شده خود شود بیکار سازی
Plamen Dimitrov  ــون ــی ــدراس ــف ــن ــیــس ک نــائــب رئ

ـان  اتحادیه ـلـغـارسـت ـقـل ب در  (CITUB)ھای کارگری مست
ـانـچـه  مصاحبه ای با رادیو ملی بلغارستان گفته است که چن

ـیـم رسـیـد،  ـاتـی خـواھ ـق چنین تضمینی داده شود ما به تـواف
ـیـسـت کـه اعـتـصـابـی صـورت نـخـواھـد  ولی به این معنا ن

 .گرفت
ـفـدراسـیـون اعـالم کـرده بـود کـه  دو ھفته پیش ایـن کـن

 مـارس بـه ١٠ھای کارگری خـطـوط راه آھـن روز  اتحادیه

 اخبار بین المللی



 10  ١٣٨٩ اسفند ٢٤ کارگر کمونيست

 ٨ ساعت اعتصـاب اخـطـاری و روز بـعـد از آن از ١مدت 
ـنـد کشـیـد٤صبح تا    یـکـی.    بعد از ظھر دست از کار خـواھ
ـانـک جـھـانـی از برنامه ـافـت وام از ب ،  ھای دولت بـرای دری

بیکارسازی تعداد زیادی در خطوط راه آھن دولتی اسـت کـه 
 .دولت قصد دارد آن را به اجرا در آورد

 ٢٠١١ مارس ٩
 

اعتصاب ھزاران کارگر در کارخانه : ویتنام
 یاماھا

ــه گــزارش  ــن از کــارگــران کــارخــانــه ٣٠٠٠ Googleب  ت
ـزایـش دسـتـمـزد و  موتورسیکلت سازی یاماھا با خـواسـت اف

ـبـه  ایـن .    مـارس دسـت از کـار کشـیـدنـد٧مزایا روز دوشن
ـام واقـع شـده اسـت و  ـن ـت کارخانه در شھر ھانوی پایتخـت وی

 . کارگر در آن مشغول به کار ھستند٥٠٠٠
ـایـه از   ١٦٥٠٠٠٠خواست این کارگران افزایش حقـوق پ

)  دالر٩٦.٥(  دونـگ ٢٠٣٠٠٠٠به )   دالر٧٨.٥(دونگ 
ـای دیـگـر  ـنـه مسـکـن و مـزای در ماه و افزایش کمک ھزی

 .عنوان شده است
ـیـمـت  کارگران می گویند در ماھھای اخیر با باال رفتن ق

ـز شـدیـدا  ـی مواد سوختی، قیـمـت بـرق و کـاالھـای دیـگـر ن
ـزایـش  افزایش پیدا کرده است و آنھا راھی جز مبارزه بـرای اف

ـنـدگـان .   ھایشان ندارند دستمزد ـای ـیـن نـم قـرار اسـت مـذاکـره ب
ـتـه ٨کارگران و کارفرمایان روز سه شنبه   مارس از سر گـرف

 .شود
 ٢٠١١ مارس ١٠
 

تظاھرات ھزاران نیروی امنیت : الجزایر
 روستاھا برای افزایش دستمزد

ـیـروھـای حـافـظ  Euro Newsبه گزارش  ـفـر از ن ھـزاران ن
ـا عـبـور ٧امنیت در روستاھای الجزایر، روز دوشنبه   مارس ب

ـارلـمـان ایـن کشـور  ـابـل پ ـق ـیـس، در م ـل ـتـی پ از موانع امنی

 .راھپیمایی کردند
ھای شـخـصـی  این افراد که اغلب در ھنگام کار با لباس

ـاس ـب ھـای رسـمـی كـار شـرکـت  ھستند، در این تظاھرات با ل
ــوق  ــق ــزایــش ح ــزد و اف ــم ــت ــزایــش دس ــان اف کــردنــد و خــواھ

 .بازنشستگی خود شدند
ـاتـوانـی جسـمـی رنـج مـی بـرد  یکی از این افراد که از ن

ـنـھـا بـه :   " گوید می ـنـد و ت ـت آنھا ناتوانی من را در نظر نگرف
ـنـد، مـن بـرای   درصد از حقوقم را پـرداخـت مـی٦٠من  کـن

 ."امرار معاش باید دوباره کار کنم
ـفـر از مـردم  پیش ـز ھـزاران ن ـی تر در ماه ژانویه و فوریـه ن

ـان ـاب ھـای  الجزائر در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی در خی
ـفـر ٥این کشور دست به اعتراض زدند، در این اعتـراضـات   ن

الزم بـه ذکـر اسـت کـه از .    نفر زخمی شدنـد٨٠٠کشته و 
 . راھپیمایی در الجزائر ممنوع است٢٠٠١سال 

 ٢٠١١ مارس ١٠
 
  کارگر کارخانه تولید کفش١٧٠٠اعتصاب :  برمه

ــزارش نشــریــه  ــارگــر ١٧٠٠ The Irrawaddyبــه گ  ک
در حومه رانگون پایتخت برمه از روز سـه   Tai Yiکارخانه
ـبـود شـرایـط ٨شنبه   مارس با خواست افزایش دستـمـزد و بـھ

ایـن کـارخـانـه در مـنـطـقـه .   کار دست بـه اعـتـصـاب زدنـد
 کیلومتری رانگون واقع ١١در  Hlaing Tharyarصنعتی 
 .شده است

ـتـه اسـت ـزایـش :   " یکی از کارگران این کـارخـانـه گـف اف
ھای اخـیـر مـا  قیمت مواد غذایی و ھزینه حمل و نقل در ماه

ھایمان کـرده اسـت  را مجبور به اعتراض برای افزایش دستمزد
ـیـم از پـس  ـتـوان ـی و ما با این دستمزد ناچیز به ھیچ عنوان نم

الزم به ذکر است کـه دسـتـمـزد مـتـوسـط . "   خرجمان بر بیائیم
 .باشد  دالر در ماه می٥٠ تا ٣٠این کارگران بین 

ـبـل شـاھـد  این کارخانه در منطقه ای واقع شده که سال ق
ایـن شـورش بـعـد از .   شورش تعداد زیادی از کـارگـران بـود

 .ھا آرام گرفت موافقت کارفرمایان به افزایش دستمزد
 

 اشغال برسم اعتراض : فرانسه
 )گزارش یدی کوھی از اعتراض بیکاران(

ـیـم یـک  بعد از اشغال دفتر حزب حاکم در لیون تصمیم گرفت
 .سری ھم به پایتخت بزنیم

ـیـکـاری در کـل فـرانسـه )   ئونی دیک(  صندق بیـمـه ب
 بـعـد ازظـھـر داخـل ٢ مـارس سـاعـت ١٠جـمـعـه .  میباشد

ـزرگ  ث ت  رادر  ژ ساختمان بودیم و پرچمھا و پالکارد ب
ـنـد گـوی قـوی ضـمـن  ـل ـا ب محل مناسب نصب کردیم و ب

) ئـونـی دیـک( معرفی خودمان خواھان مذاکره با مسـئـول 
مدت زیادی طول نکشید که آقائی سراسـیـمـه آمـد و .   شدیم

ـا .   مـعـرفـی کـرد)   ئونـی دیـک ( خودش را سکرتر ژرنال  ت
احراز ھویت وی ما از بلند گـو ضـمـن افشـاگـری از وضـع 
. بیکاری مردم را ھم دعوت به پیوستن به خودمان میـکـردیـم

ـنـدگـان  ـای تعداد ھفت نماینده برای مذاکره انتخاب کردیم و نـم
رفتند بـرای مـذاکـره و ) ئونی دیک(به اتفاق سکرتر ژرنال 

خـواسـتـھـای .   ما ھم صف اعتراض را به خیابان منتقل کردیم
رسـیـدگـی بـه وضـع   -١:   ما در این اعترض به قرار زیر بـود

بیکاران و ایجاد کـار بـرای آنـھـا  و اضـافـه کـردن حـقـوق 
ت  ژ باز شدن باب مذاکره بین سـنـدیـکـای  ث  -٢بیکاری 

مـدتـی اسـت .   با سندیکای کارفرمایان بدون شرط و شـروط
ـا )   مـودف( سندیکای کارفرمایان فـرانسـه  شـرط مـذاکـره ب

سندیکای کارگـران را در نـدادن شـارژ بـه دولـت از طـرف 
ــا  ــن رو بــاب مــذاکــره ب کــارفــرمــایــان اعــالم کــرده و از ای

ـادن فـکـس   -٣.   سندیکای کـارگـران را بسـتـه اسـت فـرسـت
ــر کــار فــرانســه ــه وزی ــراضــی ب فــرســتــادن فــکــس   -٤.   اعــت

ـابـی فـرانسـه  ) . پـو  -ام  –آ (   اعتراضی به رئیس اداره کـاری
این اعتراض و آکسیون کارگران بیکار بعـد از دو سـاعـت و 
با اعالن خالصه مذاکرات از طریق بلندگو در محل و رو بـه 

 .*مردم با  موافقیت بپایان رسید

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

با اتکا به مجمع عمومی و ایجاد صفی متحد، کارگران 
میتوانند نه  تنها دستمزدهاي پرداخت نشده خود را نقد 
کنند، نه تنها در مقابل بیکارسازیها و تهاجمات هر روزه 

دولت و کارفرمایان به زندگی و معیشت خود بایستند، بلکه 
حرکتی تعرضی و سراسري با خواست افزایش فوري 

ها چندین برابر افزایش  قیمت. دستمزدها را سازمان دهند
بویژه دور جدید . یافته و دستمزدها نیز باید چند برابر شود

تظاهرات هاي خیابانی و فضاي پر التهاب جامعه توازن قوا 
را بیش از بیش براي گسترش اعتراضات کارگري، اعالم 
اعتصابات اخطاري، و ایستادن در برابر تعرضات هر روزه 

دولت و کارفرمایان و به میدان آمدن طبقه کارگر به عنوان 
 . پرچمدار خواستهاي کل جامعه  فراهم کرده است

 سال عزا و تاریکـی بـس ٣٢
ــت  ســـال تـــبـــاھـــی ٣٢.   اس

. زندگی نسل جوان بس است
ــب ٣٢ ــی  ســال دزدی از ج

کارگران و مردم محروم بـس 
 ســال حــکــومــت ٣٢.   اســت

یک مشت مرتـجـع، فـاسـد، 
دزد، مفتخور، شکنجه گر و 

ما حکـومـت .  قاتل بس است
مــرگ و عــزا، حــکــومــت 

خفقان، حکومت فقر و نابرابری و تبعیض، حـکـومـت ضـد زن، حـکـومـت اسـالمـی 
دوران جمھوری اسالمی به پایان رسیده است چون ما مردم ایران عزم کرده . نمیخواھیم

ما تالش خواھیم کرد، چھارشنـبـه سـوری امسـال، یـک گـام .   ایم به آن پایان دھیم
بزرگ در جھت درھم شکستن و سقوط نظام جمھوری اسـالمـی و رسـیـدن بـه یـک 

 . جامعه  آزاد و برابر و مرفه و شاد باشد
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نقد ما از کاپیتالیسم با بعضـی ھـا 

ـتـه.   ( فرق میکند بـعـضـی ھـا )   الب
ـاتـی  ـپ ـقـد مـا سـم ممکن است به ن
ـاس  ـــد ولـــی اســ ـن ـاشــ ــ ـــه ب ـت داشــ
ـز  ـیـسـم چـی ـال ـت ـی اعتراضشان به کاپ

ـاشـــد ــ ـــگـــری ب ـا از .   دی ـــد مــ ـق ــ ن
ــاس  ــســم نــقــدی بــه اس ــی ــال ــت کــاپــی

بـه .   استثمارگرانه کاپیتالیسـم اسـت
ــوعــی .   کــار مــزدی ــه ن از ( و ب

کـه بشـریـت )   مناسبات اجتمـاعـی
ــروی کــارش را  ــور اســت نــی مـجــب
ـا مـحـصـول  بفروشد و از آنـطـرف ب

ـازار مـواجـه )   کار خـود(  اش در ب
ــه در  ــبــاشــت ســرمــای بشــود، و ان

 !مقابلش
ـا" این تنھا نقد  بـه "   مارکسیستھ

االن ممکـن .   کاپیتالیسم نبوده است
است به نظر شما بدیھی بیاید چـون 
ـیـسـم  ـا سـنـت کـمـون خیلی از ما ب
ـیـم ـا ھسـت . کارگری از قـدیـم آشـن

بوده اند که "   کمونیست ھایی" ولی 
ـیـسـم  ـال ـت ـی از عقـب مـانـدگـی کـاپ
ـیـه عـقـب  شکـوه کـرده انـد و عـل
ـیـسـم در کشـور  ـال ـت ـی ماندگی کـاپ
ـتـه انـد ! خودشان پرچم دسـت گـرف

بـوده انـد کـه "   کمونیـسـت ھـایـی" 
علیه وابستگی کاپیتالیـسـم پـرچـم 

دست گرفته انـد و سـعـی کـردنـد 
ـقـل"  را رشـد "   سرمـایـه داری مسـت

 -کمونیسـت ھـایـی بـودنـد !   دھند
کمونیست در گیومه دارم میگویم، 
ـات  ـق جنبش ھای کمونیـسـتـی طـب

راه رشـد " که سعی کـردنـد   -دیگر
ـنـی نـه "   غیر سرمایه داری را، یـع

ـیـسـم را  ـال سرمایه داری و نه سوسی
ـنـد و .   پیش روی جـامـعـه قـرار دھ

ـیـسـت ھـایـی  کمونیستھا و سوسیال
بودند که سعی کـرده انـد جـوانـب 
ـیـف  غیر انسانی کاپیتالیسم را تخـف

 .ھمه این ھا بوده است. دھند
ــن  ــتــی ( ای ــس ــی ــبــش کــمــون ــن ج
ــی اســت کــه )   کــارگــری جــریــان

میگوید اعتراض ما به کـارمـزدی 
ـیـسـم .   است ـال ـت ـی نه به فاز آخر کـاپ

بـه خـود )   بلکـه( یعنی امپریالیسم، 
ــم  ــس ــالــی ــت ـی ــت( کــاپـ ــون ) !   اس چ

کمونیستھایی بودنـد کـه بـه ورود 
ـیـسـم  ـال ـپـری کاپیتالیسم به عصـر ام
ــه  ــب ــن ــه ج ــنــد و ب ــت ــراض داش ــت اع
ـیـسـتـی سـرمـایـه داری در  ـال امپری

ـنـد ) امـا.   ( کشورشان اعتراض داشت
این جنبش کمونیستی کارگری به 
کاپیتالیسم در انگلستان و فـرانسـه 

و نه فقط به کاپیتالیسـم . ایراد دارد
ـبـدیـل  فیلیپین یا مصر، کـه اگـر ت
بشود به فرانسـه مـا بـه مشـروطـه 

ــم ـاشــی ــ ــده ب ـی ـــه !   مــان رســ ـا ب مــ
ـز  ـی کاپیتالیسم در مدل سوئدی آن ن
ــه  ــم؛ چــون مــا ب ــراض داری اعــت

و ایـن .   کاپیتالیسم اعـتـراض داریـم
 :دقیقا به خاطر این است

ـا  اینکـه یـه عـده آدم صـبـح پ
بشوند، بروند سرکار و قـوه جسـمـی 
شان و توان و خالقیت شـان را، بـه 
یک صورت دست و پا بـریـده ای، 
به یک جماعتـی کـه آنـطـرف آن 
ـفـروشـنـد، و او  حصار نشسته انـد ب

بـه شـمـا )   یکـی از آن جـمـاعـت( 
یک ژتونی بدھد به اسم پول، کـه 

بـخـشـی از )   با آن پـول( شما بروید 
ـتـه  محصول کارتان که از آن در رف
ـان  ـات ت بیـرون را بـرای ادامـه حـی

ـبـول نـداریـم بـه .   بخرید، ما این را ق
نظر ما این اساس بدبختـی بشـریـت 

ـنـکـه آنـھـایـی .   امروز است برای ای
ـنـطـرف  که دارند این مـزد را از ای
میدھند، از آنـطـرف ارتـش درسـت 

از آنـطـرف زنـدان درسـت .   میکننـد
ـنـد ـیـچـی .   میکـن چـون شـمـا سـرپ

ـیـد از .   میکنید و بیـشـتـر مـیـخـواھ
آنطرف تبعیض نژادی بـه راه مـی 
اندازند، از آنطرف تقسیم جنسی ات 

ـنـد از آنـطـرف شـمـا را بـه .   میکـن
ــعـمـره" و "   مـتـروپـل"  ــم "   مسـت تــقـسـی

ـقـسـیـم  ـنـد، از ایـن طـرف ت میـکـن
میکنند به صنعتی و کشاورزی و 

ـیـت !   یا به شھر و روستـا تـمـام واقـع
ـیـسـم امـروز بـر  ـال چندش آور کاپیت

ـا شـده ـن ـیـه ب کـه :   ھمین پـدیـده اول
ــم شــده اســت بــه  ــی ــس ــق جــامــعــه ت
آدمھایی که یک عده از آنھا بایـد 

کــار ( بـرونـد بـرای عـده دیـگــری 
ــد ــن ــرای عــده ای.   کــن کــه بــه )   ب

ـیـد  دلیلی که حـاال مـیـشـود فـھـم
چطور، وسائل تولید را گرو گرفتـه 
اند و نمی شود رفت بطور جـمـعـی 
ـا آن کـار کـرد،  تصمیم گرفت و ب

ـا بـه .   مـال او ھسـت)   چون(  ـن و ب
ــفــی کــه او کــرده صــاحــب  ــعــری ت
محصول تولید شده آن کسی ھسـت 
که وسیله تولید را آورده است و نـه 

ــکــه(  ــار را)   آن ــجــه ھــر !   ک ــی ــت در ن
جنسی که شب در کـارخـانـه مـی 

در صـحـن کـارخـانـه )   چون( ماند، 
شما پـول .   است، مال کارفرما است

تان را گرفته اید و مـیـرویـد )   مزد( 
ـان را از آن  بیرون و محصـول کـارت
فروشنـده، کـه بـخـش دیـگـری از 

مـا بـه .  ھمان طبقه است، میگیرید
 .این اعتراض داریم

و میدانید چرا مھم است تاکید 
و بحث بر سـر ایـن مسـالـه؟ بـرای 
ـیـد  ـای ـی اینکه شما وقتـی سـرکـار ب
ھمان چیزی را عوض میکنید که 

کسی که بـه .   به آن اعتراض دارید
اعـتـراض نـدارد )   کار مـزدی( این 

وقتی سر کار بیاید ایـن را عـوض 
ـــد ـن ــی کـ ــم ـــه .   ن کســـی کـــه ب

اعـتـراض "   ناموزونی سرمایه داری" 
ـایـد سـعـی  ـی دارد، وقتی سر کـار ب

کسـی .   کـنـد"   مـوزون" میکند آنرا 
ـارشـی سـرمـایـه داری" که بـه  " آن

ـایـد  ـی اعتراض دارد، وقتی سرکـار ب
ـامـه ریـزی" سعی میـکـنـد  را "   بـرن

ــاورد ــی ــه .   ب ــب " کســی کــه ب عــق
اعـتـراض "   ماندگی سرمـایـه داری
سـرمـایـه ( دارد، سعی میـکـنـد آن 

ولـی کسـی .   را رشد بـدھـد)   داری
که به نفس سرمایه داری اعتـراض 
ــس  ــد نــف ــکــن ــد ســعــی مــی دارد الب
. سرمایه داری را دگـرگـون کـنـد

ـقـه  این انتقاد از نظر ما یک مسـاب
ـتـر  ھوش نیست، که ببینیم کی بـھ
ـاد مـیـکـنـد ـق ـت ! از سرمایه داری ان

ـقـدی بـر  بلکه، اینکه شـمـا چـه ن
جامعـه مـوجـود مـیـگـذاریـد، دارد 
میگوید که شما اگر سرکار بیاییـد 
ــد ــی ـز را عـوض مــیـکــن . چـه چــی

ــبــش  ھــرکــس، بــعــنــوان یــک جــن
سیاسی، ھمان چیزی را که نـمـی 

 .خواھد عوض میکند

 !بازپس گرفتن زمان و مکان
ـیـدی بـودن ایـن  در نتیجـه کـل

بـرای مـا )   نقد کار مزدی( مفھوم 
بخاطر این است که ھـویـت مـا را 

ـیـم .   تشکیل میـدھـد ـای ـی مـا اگـر ب
سرکار، جنبش طبقـه کـارگـر اگـر 
زیر پرچم کمونیسم کارگری پیـروز 
ـبـرد بـه  ـایـد دسـت ب شود، آنوقـت ب
مناسبات ملکی و این موقعیت را 
از بین ببرد که یک عـده صـاحـب 

صاحب زمـیـن . وسائل تولید ھستند
ــجــات  ــان ــنــد، صــاحــب کــارخ ــت ھس
ھستند، صاحب وسائل تـرانسـپـورت 

! فضـا! ھستند، صاحب فضا ھستند
 .، مال اوستSPACEنفس 

آیا دقت کـرده ایـد کـه جـھـان 
؟ ھمه اش خانه اسـت، ! خیابان ندارد

) بـطـوری کـه.   ( ساخته شده اسـت
ـیـرون  ـان ب اگر شمـا از خـانـه خـودت
بروید در خـانـه بـغـل دسـتـی مـی 

اگر خانه واقعی شـمـا آتـش .   افتید
ولـی .   بگیرد شما به خیابان میرویـد

در جـھـان امـروز اگـر خـانـه شـمــا 
ـیـد(  ) کشوری که زندگی مـیـکـن

دستخوش جنگ و قـطـحـی بشـود 
ـیـد )  و بخواھید فرار کنید(  می افت

ـانـی وجــود !   در خـانـه بـغـلـی ـاب ـی خ
ـبـال ھـمـه جـا را بـه اسـم .   ندارد ق

ـیـجـه بـه .   خودشان کرده انـد ـت در ن
ـنـد  ـنـده" شما مـیـگـوی ـاھ ـن نـمـی " !   پ

ـنـده :   " توانید بگویید ـاھ نه آقا من پن
من از آنـجـایـی کـه آتـش .   نیستم

سوزی بود یک قدم بیرون گذاشته 
آنجا دارنـد مـیـکـشـنـد مـن بـه .   ام

کما اینکه اگـر خـانـه . خیابان آمدم
. شما آتش بگیرد به خیابان میـرویـد

ولـی .   به خانه ھمسایه نـمـی رویـد
ـانـی کـه  ـاب ـی شما متاسفانه دیگر خ
ـاقـی نـگـذاشـتـه  ـاشـد ب مال ھمـه ب

 ..."اید
فضا مـال !   فضا را گرفته است

و حتـی بـه یـک مـعـنـی .   اوست
ـیـش .   زمان را نیز گرفته اسـت از پ

ـا شـش سـال :   تعیین کـرده اسـت ت
ـیـم بـعـد .   پیش پدر و مادرمان ھسـت

میرویم یک جایـی بـه اسـم مـھـد 
بعد به مدرسـه )   ببخشید(کودک، 
مـن شـش سـالـگـی بـه   –میرویم 

ــم ــودک رفــت ــد ک ــھ ــده .   ( م خــن
بعد میرویم مدرسه، بـعـد ) .. .   حضار

میرویم دانشگاه، بـعـد مـیـرویـم بـه 
یا اگر به دانشگاه نـرویـد .   بازار کار

ـنـد و در  از مدرسه بیرونتان مـیـکـن
و بـعـد .   بازار کار میروید سـر کـار

میروید بازنشسته میـشـویـد و بـعـد 
سـیـر !   برایتان چیـده اسـت.   میمیرید

. زندگی انسان امروز را چیده اسـت

یک پلنگ اینطور زندگـی نـمـی 
ــد ــن ــطــور .   ک ــن یــک ســوســک ای

شما نمی توانیـد .   زندگی نمی کند
ـتـی یـک  ـیـد کـه وق تضمین کـن
ـانـجـا  سوسک بدنیا می آید در ھـم
می مـانـد و آن مسـیـری را کـه 

ولـی .   تعیین کرده اند طی میکـنـد
ـان .   بشر این کار را مـیـکـنـد داسـت

تاریخ را گرفتـه و مـنـجـمـد کـرده 
و شـمـا .   اینھا بخاطر آن است.  است

مھره ھایی ھستید که در این فضا 
ـان  ـت و در این سیر زمانـی کـه بـرای

 .چیده است زندگی میکیند
اینرا نمی خواھید عوض )   اگر( 

کنید، به نظرم مشـی شـمـا دیـگـر 
مـمـکـن .  کمونیسم کارگری نیست

ـال  ــ ـی ـا ســـوســ اســـت مشـــی شـــمــ
ـاشــد مـمـکــن اســت .   دمـکـراســی ب

مـمـکـن اسـت آدم .   لیبرالیسم باشـد
مـمـکـن اسـت .   خیلی خوبی باشید

ممکـن اسـت ھـمـه .   باشید"   فابین" 
ــد ــی ــاش ــز ب ــی ــســم .   چ ــی ولــی کــمــون

کارگری میخـواھـد ایـن پـدیـده را 
مـیـخـواھـد زمـان و .   عوض کـنـد

مکان و وجود و مـاده را از دسـت 
مـال ھـمـه .   طبقه حاکمه در بیاورد

ـا .   باشد بشود رفت دسته جمعی و ب
ـیـمـم گـرفـت  کمک ھمدیگر تصـم
ـا اگـر  که چه کار بایـد کـرد و ی

 .نخواستید کار نکنید
ـیـسـم  راستش یک وجـه کـمـون
که کسی یادش نمی آیـد بـگـویـد 
این است که اگر نـخـواسـتـی کـار 
ــی ــکــن ــی کــار ن ــوان ــت ــی، مــی . کـن

ھمانطور که مـیـشـود فـرض کـرد 
ھیچ کس تمام عمرش زمین نـمـی 
نشیند و پا میشود و راه می افتـد، 
ـنـظـرم مــیـشـود فــرض کـرد کــه  ب
ـا خـلـق کـنـد . بشریت پا میشـود ت

ــت پــا  ــشــود فــرض کــرد بشــری مـی
مـیـشـود .   میـشـود جسـتـجـو کـنـد

. فرض کرد آدمیزاد کنجکاو اسـت
ـنـکـه فشـار ھـیـچ  چون قبل از ای
ـاد  ـان ی ـاشـد بـچـه زب کارفرمایی ب

و شـروع مـیـکـنـد بـه ور .   میگیرد
ـیـجـه .   رفتن با مـحـیـط اش ـت در ن

ــودن  ــده ب ــســم بـر فــرض زن ــی کـمــون
ھیچ قانونـی .   آدمیزاد بنا شده است

ـار  ـار کـار کـردن و اجـب برای اجـب
شـمـا . )   " الزم نیست( زندگی کردن 

ـنـرا ! "   موظف ھستید نفس بکشید ای
. آدم به ھـیـچ کـس نـمـی گـویـد

فرض میکـنـد کـه طـرف خـودش 
ـفـس بـکـشـد ـنـکـه .   میـخـواھـد ن ای

ــد،  ــق کــن کســی مــیــخــواھــد خــل
میخواھد سر در بیاورد و میخـواھـد 

 نقد ما 
 بر نفس 

 سرمايه داری
 منصور حکمت

 

این متن بخـش كـوتـاھـی از 
بحثھای منصور حـكـمـت در 

" سمینار كمونیسـم كـارگـری" 
 ٢٠٠١است كـه در ژانـویـه 

 . برگزار شد
برای مطالعه متن کامل اين 
سمينـار بـه سـايـت مـنـصـور 

 :حکمت مراجعه کنيد
www.hekmat.public-
archive.net 
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دست ببرد، در این جامعه سـرمـایـه 
ـایـد  داری فکر میکنند که اینـرا ب
ـار  با کمک حداقل دستمزد و اجـب
ـیـکـاری و  ـیـمـه ب به کار و قانون ب

ـنـد ـیـن کـن ـفـر تضـم در .   زدن از ول
جامعه سوسیالیستی گفته میـشـود 
ـیـت داده بشـر اسـت . که این موقع

شما اگـر دسـت از سـرش بـرداریـد 
ـیـد  خودش میرود خلق میکند و تول

 .را سازمان میدھد
ـقـد  اینجاست که به نظـر مـن ن
ـقـدی اسـت بـر  ما از کاپیتالیسـم ن
ـاتـی،  ـق ـقـسـیـم طـب جوھر اساسـی ت
کارمزدی و مالکـیـت خصـوصـی، 
ھمانطور که مـورد نـظـر مـارکـس 

ـقـدیـم مـا .   بود ـت ـابـرایـن مـا مـع ـن ب

و مـا .   مارکس را درست دیـده ایـم
ـان  ـی ـقـی از مـارکـس ب روایتی دقی
میکنیم که معتقدیم سرمایه داری 

به این معنی کـه .   باید از بین برود
پول از .   کار مزدی باید از بین برود

از ( بین برود، و مالکیت خصوصی 
و مـالـکـیـت اشـتـراکـی )   بین برود

 .بشود) برقرار(
ــول " بــازار بــعــالوه دولــت"  ، قــب

ـامـه.  " نیست ، " کارمزدی بعالوه بـرن
یعـنـی چـه .   از نظر ما قبول نیست

ـاشـد( کارمزدی  ـتـصـاد )   ب ولـی اق
ـاشـد)  برقرار(برنامه ریزی  ـنـھـا .   ب ای

فقط اینرا نشـان .   جواب چیزی نشد
ـا  ـیـسـتـھـای ب ـال ـت ـی میدھد که کـاپ
. یکدیگر دست به یکی کـرده انـد

نشان میدھـد کـه یـک مـرجـعـی 
ـتـه  نقش کاپیتالیستھا را بعھده گـرف

ـاوتــی را در زنـدگـی آن .   اسـت ـف ت
کسی که در روسیه کار مـیـکـنـد 

کـه ایـن دیـگـر : را نشان نمی دھد
ـیـسـت ـلـکـه .   کارگر مزد بگـیـر ن ب

شھروند صاحب حق و صاحب سـھـم 
به نفس اینکه به دنیا .   جامعه است

ـیـت  ـال آمده میتواند بـرود و در فـع
ایـن .   ھایی که ھست شرکت کـنـد
 .*نقد برای ما تعیین کننده است

 
اند و چـه  ھا چه کسانی کمونیست" 

ـاسـخ بـه  میگویند؟ خیلی ھا در پ
ــن ســؤال احــزاب و گــروه ھــای  ای

سیاسی را نشان میدھند که رسـمـا 
ـامـنـد و  ـن ـی خودشان را کمونیست م
ــد ـن ـیـت مـیـکـن ـام فـعــال  . بـه ایـن ن

جالب اینجاسـت کـه اگـر از خـود 
این احزاب ھم بپرسید خیلی از آنـھـا 
ـنـد . ھم ھمین پاسخ را به شما میدھ

ـیـسـم یـک  ـنـھـا کـمـون به تصور ای
فرقه ایدئولوژیک و سیاسی اسـت 

ـفـی را در بـر  که گروه ـل ھای مخـت
ھا اعضاء ایـن  میگیرد و کمونیست

ــد ــن ــروه ھســت ــن گ ــه و ای ــرق . ف
داران و دولتـھـایشـان ھـم بـه  سرمایه

ـیـسـم  این تصور فـرقـه ای از کـمـون
معنی عـمـلـی ھـمـه .  دامن میزنند

اینھا این است که کمونیسـم یـک 
. ای در جـامـعـه اسـت پدیده حاشیه

ـیـسـت  مردم عادی نمیتوانند کـمـون
کمونیسم گرایشی در درون .   باشند

خود جامعه نیست بلکه مـکـتـب و 
جنبش حـزبـی کسـانـی اسـت کـه 
ـایـد و راه و رسـم  ـنـد عـق میـخـواھ

ــه درون جـامـعــه  ویـژه ـازه ب ای را ت
 .ببرند

ـات  ـق خیلی روشن است که طـب
حاکم چه منفعـتـی در دامـن زدن 

فرقه قلـمـداد .   به این تصورات دارند
ــســم گــام اول در  کــردن کــمــونــی

امــا، .   ســرکــوب کــردن آن اســت
ـیـسـم  ـنـکـه کـمـون درست به دلیل ای
ـبـش  ـلـکـه جـن یک فرقه نیـسـت ب
عظیم اجتماعی است کـه از بـطـن 

داری مـایـه  و متن جامعه سـرمـایـه
میگیرد، تالشھای دولتھای عظـیـم 
ـا دنـدان مسـلـح بـورژوازی در  و ت
ـادر بـه  طول دھھا سال ھنـوز ھـم ق

" فـرقـه" سرکوب این بـه اصـطـالح 
ـا  ـلـه ب ـاب ـق نشده است و ھنوز ھـم م

دار  کمونیسم معضل اصلی سرمـایـه
بـی .   داری اسـت و جامعه سـرمـایـه

خود نیست کـه ھـر چـاقـوکـش و 
ـیـت  چماقدار این طبقه کـه مسـئـول
سازماندھی دولت بـورژوائـی را بـر 
ـــه  ـپ عھده میگیرد، اعم از اینکه قــ ــ
ــد،  ــن ــاش ــانــده ب ــب روی دوشــش چس
ـا  ـاشـنـد ی عمامه سرش گـذاشـتـه ب
ـاشـنـد،  کراوات به گردنـش بسـتـه ب
ـا  ـارزه ب فورا بعنوان متـخـصـص مـب
کـمـونــیـسـم قـد عـلـم مـیـکــنـد و 

 .شلنگ تخته میاندازد
ــش  ــک گــرای ــم ی ــس ــونــی کــم
ــر  ــی ــاعــی اســت، درســت نــظ ــم اجــت
ـیـسـم و غـیـره،  ناسیونالیسم و لیبـرال
که دائـمـا در درون خـود جـامـعـه 
. شکل میگیرد و باز تولید میـشـود

ــدایــش و رشــد  ــون پــی ــه و کــان پــای
ـارزه  کمونیسم، طبقه کـارگـر و مـب
ـیـه  ـقـه عـل ـاپـذیـر ایـن طـب تعطیل ن

ـاری  داری و اوضاع مشـقـت سرمایه ب
است که این نظام به زحمتکـشـانـی 
ــت عــظـیـم جـامــعـه را  کـه اکــثـری
. تشکیل میدھند تحمیـل مـیـکـنـد

ـیـسـت کـه  ـبـی ن کمونیـسـم مـکـت
توسط مارکس و انگلس ابداع شـده 

ـیـسـم، .  باشد از نظر تاریـخـی کـمـون
ــراضــی  ــوان یـک جــریــان اعــت بـعــن
کارگران، مقدم بر مـارکسـیـسـم در 
اروپای اواخر قرن ھـجـدھـم و اوائـل 
قرن نوزدھم شکل گرفت و بـوجـود 

ــد ــســـم .   آم ــی ــون ــم ــن ک اســاس ای
ــامــی  کــارگــری، کــه آنــرا از تــم
ـــه  ـب ـات شــ ــ ـان ــ ـــب و جـــری ـات مـــکــ
سوسیالیستی طبقات دارا در زمـان 
ـز مـیـسـاخـت، ھـویـت  خود مـتـمـای
کــارگــری آن و اعــتــراض آن بــه 
ـیـد  مالکیت بورژوائی بر وسائل تـول

ھـای  العلل مشقات تـوده بعنوان علت
ــود ــشــار .   کــارگــر ب ــت در زمــان ان

ــوســط  ــســت کــمــونــیــســت ت ــف ــی مــان
 ١٨٤٨مارکس و انگلس در سـال 

الحال یـک  کمونیسم کارگری فی
جریان زنده مبارزاتی و اعـتـراضـی 

ـام خـود .   بود مانیفست کمونیست ن
ـیـسـتـی  را دقیقا از این جنبش کمون

مارکسیـسـم ایـن .   کارگری گرفت
ـاد  ـق ـت جنبش اجتماعی را به یک ان

داری و بـه  عمیق از جامعه سرمایه
ـقـالب  درک روشنی از دورنمـای ان
ـــت ـاخ ــ ـــح س ـل ــ ـــری مس ـارگ . کــ

مارکسیسم به سرعت به تئـوری و 
ـتـمـاعـی و  جھان نگری این صف اج

به پرچم کمونیسم کارگری تبـدیـل 
ــســم، .   شــد ــارکســی تــحــت پــرچــم م

کمونیسم کارگری به یک قـدرت 
ـبـدیـل  ـاسـی ت عظیم در صحنه سـی

ـیـن ـتـھـای ب ـی ـال ـلـل  شد کـه فـع الـم
ــالب کــارگــری  کــارگــری و انــق

ھـائـی از آن   جـلـوه١٩١٧روسیه در 
 .بودند

این کمونیسم کـارگـری دیـگـر 
به جزء الیتجزای جنبش کـارگـری 

داری  در تمام کشـورھـای سـرمـایـه
ــل شــده ــدی ــب ــراض .   ت ھــر جــا اعــت

ـان اسـت بـورژوا  کارگـری در جـری
ـیـدا کـردن  فورا شـامـه اش بـرای پ

ـز مـیـشـود ـی ھـر جـا .   کمونیستھا ت
ـایـد،  ـی اسمی از مارکسیسم بمیان م
ــســم،  ــن مــارکســی ــی اگــر ای حــت
ـفـکـران  ـنـد روشـن ـیـم ب مارکسیسم ن
ـاشـد، بـورژوازی  خود طبقه حاکم ب

ــه ــش حصــار  اول دور کــارخــان ھــای
امنیتی میکشد و دستـش را روی 

ـا ایـن .   گوش کارگران مـیـگـذارد ب
ـا  ـنـسـت کـه ت ـاز شـاھـد ای ھـمـه ب
ـاال مـیـگـیـرد  اعتراض کـارگـری ب

داری و  زمزمه مرگ بـر سـرمـایـه
ـاد حـکـومـت کـارگـری در  زنده ب

ـنـد مـیـشـود ـل ھـر .   میان کارگران ب
کارگری که به فکر تغییر اوضـاع 

ـتـد، فـورا  خودش و طبقه ـاف اش مـی

ـاب و جـزوه مـارکـس و  دنبال کـت
ـنـھـا را . لنین میگردد بـورژوازی ای
ــحـریــک " بـه حســاب  ــوطـئـه و ت ت
اما در واقـع .   میگذارد"   کمونیستھا

کمونیـسـم .   ای در کار نیست توطئه
یک سنت مبارزاتی در درون خـود 

ـابـل .   طبقه کـارگـر اسـت طـیـف ق
خــود .   تـوجـھــی از خــود کــارگـران

ھا که مزد میگـیـرنـد و کـار  ھمان
میکنند و حاصل کارشـان کـیـسـه 

ــه ــد،  ســرمــای ــکــن ــر مــی داران را پ
 .کمونیستند

در سطح عمومی کمونیـسـم آن 
گرایشی در جنبش کارگری اسـت 
ــاد  ــح ــطــی ات کــه تــحــت ھــر شــرای

اسـاس .   کارگران را دنبال مـیـکـنـد
ــه  مـحـرومـیـت ـق ـات طـب ھـا و مشـق

داری و  کارگر، یعنی نظام سرمایـه
ــورژوائــی را افشــاء  ــت ب ــکــی مــال

ـقـه .   میکند در ھر دقیقه مبارزه طـب
کارگر حضور دارد و در عیـن حـال 
افق عمومی انقـالب کـارگـری را 

در .   در برابر کارگران قـرار مـیـدھـد
مبارزه ھر بخش طبقه فعال است و 
ـقـه را  در عین حال منفعت کل طـب

ــســازد ــن آن .   خــاطــر نشــان مــی ای
جریانی است کـه مـیـخـواھـد کـل 
ــدرت  ــردگــی مــزدی و کــل ق ب
ــردارد و  ــان ب ــه را از مــی ســرمــای
ـقـش  کارگران را برای ایفای ایـن ن

اگر بورژوازی یـک .  آماده میکند
ــوی  ــل ــزه را از روی گ ــی روز ســرن
ـنـد دیـد  کارگران بردارد ھمـه خـواھ
که چگونه ھزاران و ھزاران کـارگـر 

ھا را با صـراحـت و فصـاحـت  ھمین
ـایـه خیره کننده ھـا  ای از روی چـارپ

ــدن .   خـواھــنـد گــفـت امــا بـرای دی
دامنه این کمونیسم زنده کـارگـری 
ـایـد ـی ـیـسـت آن روز ب . حتی الزم ن

ـا در درون  ـق ـی سوسیالیسمی که عم
ـیـن  طبقه کارگر ریشـه دوانـده ھـم
ــی کــه  ــوه و زبــان امــروز در شــی

ـبـرانشـان در  توده ھای کارگـر و رھ
ـبـرنـد  جزئی ترین اعترضشان بکار می

 .به روشنی منعکس است
کمونیسم یک گرایش زنـده و 
پرنفوذ کارگری اسـت کـه بـخـش 
ـبـران  وسیعی از رھبران عملی و رھ
ـا خـود دارد  جنبش اعتراضـی را ب
ـزومـا اعضـاء  ـنـھـا ل بدون اینکـه ای

ـاشـنـد امـا .   سازمانھای کمونیست ب
ــقــه  ــب ــا گــرایــش درون ط ــھ ــن ــن ت ای

ـیـسـت ـقـه کـارگـر و .   کارگر ن طـب
جنبش کارگری کانـون گـرایشـات 
ـارزاتـی مـتـعــددی  ـاسـی و مـب سـی

ــل .   اسـت اوضــاع و احــوال و مسـائ
ـقـه کـارگـر، اوضـاع  اقتصادی طـب
ــامــعــه، جــدال احــزاب  ــاســی ج ــی س
ــخ مـعــاصــر  ـاری سـیــاسـی و کـل ت
ــات  ــان جــامــعــه، گــرایشــات و جــری
ــه  ــق ــب ــاگــونــی را در درون ط گــون

ـارشـیـسـم، .   کارگر شکل میدھنـد آن
ــم،  ــس ــکــالــی ــدی ـن ــم، سـ ــس ــرمــی رف
ـقـه  ناسیونالیسم و غیره ھمه بـر طـب
ــد و  ــذارن ــگ ــر مــی ــر تــاثــی کــارگ

ـبـش  بندی قطب ھائی را در درون جـن
ـابـرایـن .   کارگری بوجود میآورند ـن ب

ــمــای ســیــاســی و  ــم ســی ــرســی در ت
ـیـسـت و  مبارزاتی کارگـران کـمـون
کمونیسم کارگری بسیار ضـروری 

ــاوت ھــای گــرایــش  اســت کــه تــف
ـا سـایـر  کمونیـسـتـی و رادیـکـال ب
ــز مشــخــص بشــود ــی ــات ن . گــرایش

ـقـط در  اینجا دیگر تفاوت ھـا نـه ف
ــکــه در  ــل ــا ب ــاھ ــا و دورنــم ــانــھ آرم
ــارزه ھــر روزه، در  ــت و مــب فـعــالــی
ـارزاتـی،  شعارھا و تاکتیکھـای مـب
ـتـصـادی،  در مطالبات سیاسی و اق

ـارزه، در  در روش ـــ ـب ـــ ـای م ـــ ھ
موضعگـیـری نسـبـت بـه مسـائـل 
گرھی جنبـش کـارگـری و غـیـره 

 . "*معنی پیدا میکند

 

کارگران 
 کمونيست 
 چه ميگويند
 منصور حکمت

ـار در نشـريـه  ـيـن ب اين نوشته اول
ـزب  ـان حــ ـــســـت ارگــ ـي ــ کـــمـــون

ــران، شــمــاره  ــســت اي  ٥٣کـمــونــي
ـتـشـر ١٣٦٨شھريور ماه سال  ، من

 . شد


