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ـبـش  یك معضل اصلی فعالین جن
ـا نـھـادھـائـی  كارگری، برخـورد ب

ھـای  است كه اكنون بعنوان تشكل
ـاخـتـه  ـلـی شـن ـل كارگری بیـن الـم

ــد شــده ــد  تشــكــل.   ان ھــائــی مــانــن
ــی  ــل ــمــل ــن ال ــون بــی ــدراســی ــف كــن

ــــه ـادی ـارگــــری  اتــــحـــ ـــ ـای ك ھـــ
(ITUC) ــی ــون جـھـان ، فـدراسـی

ــــه ـادی ـارگــــری  اتــــحـــ ـــ ـای ك ھـــ
(WTUF) ـا حـدودی ھـم ، و ت

-AFL)فدراسیون كار آمـریـكـا 
CIO).  تا جائـی كـه بـه سـطـح

محلی و كشوری بـرمـی گـردد، 

ـانـكـه از  دو نـھـاد اولـی، ھـمـچـن
ــوانشـان ھــم مشــخـص اســت،  عـن
دستی در سـازمـانـدھـی و جـلـو 
ــخــاذ شــده  ــھــای ات ــاســت ــردن ســی ب

ھــای كــارگــری  تــوســط تشــكــل
. كشوری عضو این نھادھا نـدارنـد

ــون كــار  ــی ــا در مــورد فــدراس ام
ـنـد و  آمریكا موضوع فـرق مـی ك

تـر بـه ایـن مـوضـوع اشـاره  پائیـن
كنم كه چرا بررسی این نـھـاد  می

 .در این چھارچوب جا دارد
 

نگاھی گذرا به چـنـد نـھـاد 

 مھم بین المللی كارگری
 (ITUC)آی تی یو سـی 

بزرگترین نھاد كارگری اسـت كـه 
ــش از  ــاد ١٥٠در بــی ــھ  كشــور ن

یعنـی .   عضو و وابسته بخود دارد
اتحادیه و نھـادھـای كـارگـری و 
یا نھادھائی كـه در آن كشـورھـا 
ـاخـتـه  بعنوان تشكل كارگـری شـن

ــن نــھــاد بــیــن  شــده ــد، عضــو ای ان
ای تـی یـو سـی  . المللی ھستنـد

ھـای " تشكـل" قبل از ھر چیز این 

پیام حمید تقوائی 
 به مناسبت 
 فرا رسیدن 

 سال تازه
  

فرارسیدن سال نـو را بـه ھـمـه مـردم آزده 
 .ایران تبریک میگویم

ـیـم سـال  ـان آن ھسـت ـای سالی که در پ
شکل گیری طوفان انقالبی عظیمـی بـود 
ـتـه اسـت . که کل منطقه را در بـر گـرف

طوفانی که بقدرت میلیونھا انسان مـحـروم 
ـا شـده و سـرکـوبـگـرتـریـن و  ـنـد بـرپ و درب
جنایتکارترین نظامھا را در ھم میـکـوبـد و 

 .به پیش میرود
این موج بیسابقه انقالبات در مـنـطـقـه 
افق و چشم انداز امیدبخـشـی را در بـرابـر 
ـیـونـی سـال  ـل ـی جامعه ایران که با خیزش م

.  پیشتاز این حرکت بود، قـرار مـیـدھـد٨٨
ـابـل  تجربه مصر و تونس بـه نـحـو غـیـر ق
ـیـه  ـقـالب عـل ـیـت ان ـان ـق انکاری قدرت و ح
ـاتـوری نـظـیـر جـمـھـوری  نظامھای دیـکـت
ــم  ــت و امــکــان عــظــی اسـالمــی و ظــرفــی

ایـن .   پیروزی انقالب را به نمایش میگـذارد
ـاکـیـد دیـگـری اسـت بـر قـدرت  تجـربـه ت

تـرس " مردمی که بقول انقالبیـون مصـری 
انـد کـه  و عزم جزم کرده"   را شکست داه اند

ـیـدن  تا بزیر کشیدن دیکتاتور و در ھم کـوب
ــد ـن ــن ــشـی ـن ـای ن ــوری از پ ـات . نـظـام دیـکــت

مردمی که افـق و چشـم انـداز و ھـدف 
خود را نه مرمتـکـاری و مشـاطـه گـری 
ـلـکـه زیـر و رو کـردن  نظامھای موجود ب

انـد  کل این نظامھای ضد انسانی قرار داده
ــد و بســت و  ــوع ســازش و بــن ــچ ن و ھــی
ــروھــای  ــی ــه ن ــل ــدســی قــدرت بــوســی ــن مــھ
 ٢صفحه 

حسن صـادقـی از چـاقـو کشـان 
ــام خــانــه کــارگــر جــمــھــوری  ــن ب
ـنـکـه  اسالمی ضمن اشـاره بـه ای

ــش  ـــوق ٩افــزای ـق ــدی حـ  درص
ـاری  کارگران میتواند تبعات بسـی

ـنـھـا :   " بدی داشته باشد میپرسـد ت
سوال من این است شورای عـالـی 

 درصــد را بــا چــه ٩كـار عــدد 
روشی مـحـاسـبـه و اعـالم كـرده 

ــد فــکــر . "   اســت ھــر کــس نــدان
میکند جناب صـادقـی از پشـت 
. کوه آمده و از ھیچی خبر نـدارد

ــه در جــمــھــوری  ــب ــاس روش مــح
ـارھـا خـود صـادقـی  اسالمی را ب

روش مـحـاسـبـه . ثابت کرده است
رفاه مردم در حکومـت اسـالمـی 
ھیچ مبنائی ندارد جز اینکه ھـر 
چه بیـشـتـر سـود سـرمـایـه داران 
تضمین شود و تضمین آن ھمیـشـه 
چاقو کشانی مانند ھمین حسـن 

ــادقــی بــوده ــون .   انــد ص ــن اگــر اک
ـز در آمـده اسـت  صدای ایشان نی

تـوانـد  چون مـیـدانـد ایشـان نـمـی
این قضیه را جـمـع و "  تبعات بد" 

جور کند چون واقـف شـده اسـت 
ـز کـنـد شــده  چـاقـوی ایشـان نــی

ــی کــار جــمــھــوری  شــورای عــال
 ٣٣٠اسالمی حداقل دستـمـزد را 

.  تـومـان اعـالم کـرد٣٠٠ھزار و 
ــارانــه کــه  ــک ــت ــای ــن ــمــی ج ــی تصــم
ـان  فضایی از اعتـراض را در مـی

در .   کارگـران بـرانـگـیـخـتـه اسـت
ھمین رابطه اتحادیه آزاد کـارگـران 

ای اعتـراض خـود  ایران طی بیانیه
ـیـم اعـالم کـرده و  را به این تصم
ـیـه آمـده  ـان ـی در بخـشـی از ایـن ب

 : است
ـا "  ـزد مــ ـــمــ ـت آنــان کـــه دسـ

کارگران را در شـورایـعـالـی کـار 
ــز  ــاچــی ــار ن ــی ــغ بس ــل ــب  ٢٧بــه م

ـتـر  ھزارتومان افزایش دادند خود بھ
ـنـد کـه ایـن  از ھر کسـی مـیـدان
ـا  مقدار افزایش دستـمـزد حـتـی ت
ــران  ـب ــز ج ـی ـان ســال جـاری  ن ـای پ
ـتـھـا و حـفـظ قـدرت  افزایش قیـم
خرید ما کارگران را در چنـد روز 
مانده به آخر سال  کفاف نـخـواھـد 

ـنـکـار چشـم در .   کـرد ـا ای ـان ب آن
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ــظــام در  ــظ ن ــگ حــاف ــگــارن رن
ـا  حاکمیت و یا در اپـوزیسـیـون و ی
ـتـھــای  ـامـات و دول ـات مـق در ھـی

این تـجـربـه و .   پذیرند غربی را نمی
این در واقـع . درس ارزشمندی است

ـات مصـر و  ـقـالب ھدیـه نـوروزی ان
تونس به مردم تشنه آزادی در زیـر 
یوغ دیکتاتوریھائی نظیر جـمـھـوری 

ــت ــی اس ــالم ــوروزی .   اس ــام ن پــی
ـاتـی کـه در گـام اول خــود  ـقـالب ان
دیکتاتـورھـا را فـراری داده و بـه 

ھـا و  محمد غنوشیھا و احمد شفیـق
ژنرال تنطاویھا رضایت نمیدھند بـمـا 

ـاح :   مردم ایران اینست به ھـیـچ جـن
ــم  ــی از رژی ــش ــخ ــام و ب ـق و مـ
دیکتاتوری دل نبندید، سـرنـگـونـی 

 .کل نظام را ھدف خود قرار بدھید
 

 !مردم رزمنده ایران
نـظـام .   جمھوری اسالمی باید بـرود

ــایــد درھــم  جــمــھــوری اســالمــی ب
ـیـه کـل .   کوبیده بشود ـقـالب عـل ان

! نظام جھنمی جـمـھـوری اسـالمـی
این تنھا راه برای خـاتـمـه دادن بـه 
فقر و بیحقوقی و اختنـاق در ایـران 
و تنھا راه برای رسیدن به آزادی و 

 .رفاه و برابری است

 
ـایـد  سل تازه سالی اسـت کـه ب
ـارچـه  متحد و سازمانیافته و یـکـپ
ــی جــمــھــوری  ــگــون ــرچــم ســرن بــا پ

ـیـم ـیـروھـائـی .   اسالمی بمیدان بیائ ن
ـا  ـبـی ی که تحت عنوان اصالح طـل
ـا ادعـای  ـا ب مسالمت جـوئـی و ی

ـز" رھبری  گـذشـتـه را "   جنبـش سـب
ـا  ـا ی ـن ـنـد و عـل بمردم وعده مـیـدھ
عمال تعھد خود را بـه حـفـظ نـظـام 

ــرمــز  اعــالم کــرده ــع و ت ــد مــان ان
باید از این موانـع عـبـور .   اند انقالب
ــران .   کـرد مـدتـھـاسـت مـا مـردم ای

حکم سرنگونی جمھوری اسـالمـی 
ایم و اسـاس و ھـدف  را اعالم کرده

ـبـش تـوده ای  و نیروی محرکـه جـن
ـا الـھـام  جاری که از بھمن ماه و ب

ـات مـنـطـقـه اوج تــازه ـقـالب ای  از ان
ـز خـالـصـی از شـر  گرفته است نی

ـایـد .   کل نظام موجود است جنبش ب
ھا و ابھامات و تـوھـمـات  ناخالصی

را از خود بزداید و شفاف و صـریـح 
ــان  ــا زب و روشــن بــا زبــان خــود، ب

ــد ـقـالب سـخــن بـگـوی ـقـالبــات .   ان ان
ـام اول  ـــس در گــ مصـــر و تـــون
دیکتاتوھا را فراری دادنـد امـا در 
ـاتـوری  مبارزه علیه کل نظام دیکـت

ـا آزمـون و  ـقـدم و ب تجربی و قدم ب
ـقـطـه . خطا به پیش میروند از ایـن ن

ــد درس گــرفــت ــای ــز ب ــی . ضــعــف ن
ای جـاری در ایـران  اعتراضات توده

ـیـھـدات و  باید در تمایز کامل از تم
تالشھای سازشکارانه بـرای حـفـط 

ـیـشـه  تر و قاطع نظام، صریح تر از ھم
پرچم سرنگونی حکـومـت و درھـم 
شکستن نظام جمھوری اسالمـی را 
برافرازد و حول ایـن ھـدف صـفـوف 

ایـن .   خود را متحد و متشکل کند
ـقـالب در  رمز پیشروی و پیروزی ان

 .ایران است
ـار ١٣٩٠فرا رسیدن سـال   را ب

دیگر به ھمه مردم ایران و به ھـمـه 
ــی کــه  ــان ــخــواھ ــن و آزادی فــعــالــی
ـنـمـی  ـیـه نـظـام جـھ پیـگـیـرانـه عـل
ـنـد  جمھوری اسالمی مبارزه میکـن

 .تبریک میگویم
 

 حمید تقوائی
 دبیر کمیته مرکزی 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٨٩ اسفند ٢٦

 ١از صفحه  
 پیام حمید تقوائی به مناسبت فرا رسیدن سال تازه

" سال ھمت مضاعف و کار مضاعف"  که قبال آنرا ٨٩علی خامنه ای در ارزيابی از سال 
خوانده بود گفت که در سال گذشته ايران کارھای بزرگی در عرصه اقتصاد و سيـاسـت و 
.  علم انجام داد و از ميان اين کارھای بزرگ به طرح قطـع يـارانـه ھـا ھـم تـاکـيـد کـرد

رژيمی که کل موجوديتش و ھر حرکت و اقدامش در تقابل با اراده و خواست و آرزوھـای 
مردم است، و رژيمی که برای ادامه حياتش مجبور اسـت ھـر روز خـون بـريـزد و حـتـی 
زندانيان اسير را دسته جمعی به رگبار ببندد، و رژيمی که برای پاسخ به خواست سرمايـه 
داران انگل و مفتخور راه ديگری جز تحميل گرسنگی و تشديد استثمار نميشناسد و بـايـد 
با اعمال توحش و جنايت افسار گسيخته آنرا عملی کند، آنگاه سـردسـتـه اوبـاش چـنـيـن 
رژيمی ناچار است، ھرچند وقيح، اين کارنامه را بعنوان کارھای بزرگ رژيمش ارزيـابـی 

اما واقعيت اينست که خامنه ای و ديگر جانيان حکومت از وحشت سرنـگـونـی در .   کند
ھم سرنوشتی خامنه ای .   پيامش را از مردم دريافت کرده اند.   خواب راحت ندارند٩٠سال 

، نه فقط جزو آرزوی مـردم کـه در ١٣٩٠و مبارک در آينده ای نزديک، در ھمين سال 
جامعه ايران بيش از اين جمھوری اسالمی، ايـن لـکـه نـنـگ و ايـن .   دستور کار آنھاست

ھيوالی محتضر فرتوت پشم ريخته، که ادامه عمرش ھر روز و ساعـتـی بـاعـث قـربـانـی 
مردم حکم داده اند که اين رژيم بايد بـرود و .  گرفتن از مردم است، را نميتواند تحمل کند

 فاتح بھرامی. ميرود



 3 ١٤٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـنـد  كارگری را دور ھم جـمـع مـی ك
ــل  ـا مــجـامــعــی مــث ــد ب ــتـوان كـه ب

ــی كــار  و  (ILO)سـازمــان جـھــان
 (WTO)سازمان تجارت جھانی 

اس .   وارد معامله و زد و بند بشـود
ـیـن  و اساس این نھـاد از ھـمـان اول

ھـایـش، دور ھـم جـمـع كـردن  نطفـه
ــای كــارگــری بــرای رام  تشــكــل ھ

كردنشان و به ھمكاری كشـانـدنشـان 
با نھادھائی چون سازمـان جـھـانـی 
ــی  كـار و ســازمــان تـجــارت جــھــان

ـیـن .   است ـیـسـت كـه اول ـاقـی ن ـف ات
رئیس این نھـاد، گـای رایـدر، كـه 

ـیـس  ھـم  ICFTUاتفاقا آخرین رئ
ـاسـتـش  بود، بعـد از اتـمـام دوره ری

ای تی یـو سـی، بـه مـعـاونـت  در
!شـود ای ال او برگـزیـده مـی دبیركل

ای ال او ھم كه یكی از نـھـادھـای  
جانبی سازمان ملـل مـتـحـد اسـت 
كه برای پرداختن بـه امـور كـار و 
ـنـدگـان  ـای كارگران و با ھمكاری نـم

ـنـدگـان دولـت، ٣  طرف، یعنی نمای
ـنـدگـان  نمایندگان كارفرمایان و نمای

ـبـه گـرائـی( كارگران  و )   سـه جـان
ــن  ــنــگ كــردن ای  طــرف ٣ھــمــاھ

 .درست شده است
ــائــی  ــن ــا كــه بــدون آش ــج از آن

ای سـی اف تـی یـو و  ابتدائی از
WCL تـوان  و گذشته این دو نمـی

ــی ــوب ــه خ ــو ســی را  ب ــی ی ای ت
شــنــاخــت، الزم اســت كــه اشــاره 

ای  . كوتاھی به این نـھـادھـا بـكـنـم
ای سـی  تی یو سی حاصل ادغـام

اف تی یو و كنفـدراسـیـون جـھـانـی 
در نوامـبـر سـال  (WCL)كارگران 
ـال  . است٢٠٠٦ ـب ای تی یو سی بدن

ـیـو اف تـی یـو در  ـل انشعاب در دب
 به وجود آمد كـه اولـی ١٩٤٩سال 

ـلـوك شـرق  را به پیش بردن اھداف ب
در ایـن انشـعــاب .   كـرد مـتـھـم مـی

ـادی، از  اتحادیه ھای كـارگـری زی
ـیـس،  TUCجمله  -AFLاز انگل

CIO  ،ـا ـــكــ از  UGTاز آمـــری
 CISLاز فرانسه و  FOاسپانیا، 

از ایتالیا از دبلیو اف تـی یـو جـدا 
ـیـب  . شدند ای سی اف تـی یـو رق

اصلی دبلیو اف تی یو بود و بـعـد 
ـلـوك شـرق، بـخـش  ـاشـی ب از فـروپ
زیادی از اعضای ایـن فـدراسـیـون 
در كشورھای بلوك شـرق سـابـق را 

 .به عضویت خود در آورد
یـكـی  (WCL)دبلیو سی ال 

ـلـی  ـل دیگر از فدراسیونھای بین الـم
بزرگ كارگری بـود كـه در سـال 

ـیـه .    تشكیل شـد١٩٢٠ عـنـوان اول
ـلـی " این نھاد  ـل ـیـن الـم فدراسـیـون ب
" ھای كـارگـری مسـیـحـی اتحادیه

ھـای كـارگـری  بود كه از اتـحـادیـه
نزدیك به احزاب دمكرات مسیـحـی 

ایـن نـھـاد .   اروپا تشكیل شـده بـود
ـیـسـای  ـل ابتدا یك نھاد وابسته بـه ك
كاتولیك بود كـه ھـدف اصـلـی آن 
ــر  ــراب ــاتــیـو در ب ــك آلــتـرن سـاخــتـن ی

ھای كـارگـری رادیـكـال و  اتحادیه
 .سكوالر بود

 (WFTU)دبلیو اف تی یو 
یكی دیگر از بزرگترین نـھـادھـای 
بین المللی كارگری است كـه بـعـد 
ــا  ــت ــرلــیــن، نســب ــوط دیــوار ب از ســق

ای شده است؛ چرا كه وجـود  حاشیه
ای سی اف تـی یـو را  این نھاد و

تـوان در قـطـب  قبل از ھر چیز می
. بندیھای جنگ سرد تعـریـف كـرد

ھـای  ھنوز ھم بسیاری از اتـحـادیـه
" جـھـان سـوم" كارگری كشـورھـای 

ـیـن احـزاب بـرادر  ـال كه با تالش فـع
انـد، عضـو  پروروسی تشـكـیـل شـده

ـتـھـا دائـم در .   این نھاد ھستنـد ـن م
ـیـرو اسـت ـیـو اف .   حال ریزش ن ـل دب

ــكــاری و  ــم ــم در ھ ــو ھ ــی ی ت
ـا نـھـادھـائـی  ـزدیـك ب ھماھنگـی ن

ای ال او، یـونسـكـو و غـیـره  چون
 . است

ـانـكـه  دبلیو اف تی یـو ھـمـچـن
ای كـه  گفتم دیگر آن نقش اصـلـی

ـتـر سـری در  داشت را نـدارد و كـم
ــرای .   سـرھــا دارد ــور اســت ب مــجــب

ـا ـابـت ب ای تـی یـو  حفظ آبرو و رق
سی، ھر جك و جانوری را ھـم بـه 
ــوان  ــحــت عــن ــود، ت ــت خ عضــوی
ــدگــان كــارگــران، در آورد ــن . نــمــای

" خانه كـارگـر" گرچه خبر عضویت 

در این نھاد امسال منتشر شد، امـا 
ـا ھـمـدیـگـر  چندین سال است كه ب

ــه ــرخــاســت داشــت ــد نشــســت و ب . ان
ــن  ــیـه ای ــر عـل كـارگـران در ایـران ب
ـان  نھادھای سـركـوب رژیـم در مـی

در مصـر، .   كارگران در حال انقالبند
ـیـه  فعالین مستقل كارگری بـر عـل
كنفدراسیون عضو دبلیو اف تی یـو 

ـبـی آنـچـه كـه .   قیام كـردنـد ـی در ل
ــری  ــراس ــون س ــدراســی ــوان ف ــعــن ب

ھای كارگری شناخته شـده  اتحادیه
ـتـی و  است و یك نھـاد كـامـال دول
ضدكارگری است، عضو دبلیـو اف 

ـاتـی . تی یو است ـاق ـف بھرحـال آن ات
ـادن " جھان عرب"كه در  ـت در حال اف

ـیـو اف تـی یـو را در  ـل ھستند، دب
 .دھند موقعیت خوبی قرار نمی

ــون كــار  ــتـھــای فــدراسـی ـی فـعــال
ـیـن  آمریكا را بایـد بـه دو بـخـش ب

ـقـسـیـم كـرد ـا .   المللی و محلـی ت ت
ـیـن  ـتـھـای ب ـی ـال جائـی كـه بـه فـع

ـاعـث  المللی آن مربوط مـی شـود، ب
ـاری از  نـگـرانـی و اعــتـراض بسـی

ـیـن مـحـلـی شـده اسـت ـال ایـن .   فع
ـاره ـاری از ق ھـا،  فدراسیون در بسـی

شاخك خود را دارد كه ھـدف خـود 
ـافـع آمـریـكـا تـعـریـف  را تأمین من

ــھــائــی كــه ایــن .   انــد كــرده ــت ــی فــعــال
ـنـد، جـلـب و  شاخكھا انجام مـی دھ

ای است كـه  جذب فعالین كارگری
ای  ھـای كـارگـری مخالف اتحادیـه

ھستند كه وابسته به دبلیو تـی یـو 
معموال ایـن شـاخـكـھـا .   اف ھستند

و ( ای تی یو سی  در ھماھنگی با
) ای سـی اف تـی یـو در گذشتـه
ــد كــار مــی ــن ــن ــال در .   ك ــث بــرای م

ونزوئال، برای جلو بردن اھداف خـود 
ھـای كـارگـری  در تقابل با اتحادیـه

ـــن  ـی ـ ـاوز، بــا فـــعــال ــدار چــ ــرف ط
ــاوز  كــارگــری ــف چ ای كــه مــخــال

ـنـد كـه  ھستنـد ھـمـكـاری مـی ـن ك
ــگـرانـی ـاعـث ن ـاری از  ب ھـای بسـی

. فعالین كارگری آمریكا شده اسـت
و یا در بـحـبـوحـه سـر كـار آمـدن 
یلتسین در روسیه، و باز ھـم بـرای 
ـا  ـابـل ب ـق جلو بردن اھداف خود در ت

ھای كارگری شـوروی كـه  اتحادیه
ـیـو اف تـی یـو  ـل نیروی اصلـی دب
ــد، از فـعــالــیـن كـارگــری در  بـودن
اعتصابات معادن روسـیـه و دیـگـر 

حـتـی در .   جاھا، ھمكـاری كـردنـد
ــی  ــار مـزدور حسـن ـب مصـر ھـم، اخ

ھای كـارگـری  مبارك بودن اتحادیه

ــع  ـارك را در سـطـحـی وسـی پـرومـب
پخـش كـردنـد و بـرای جـلـو بـردن 
ــه  اھـداف خـود، كـمـكـھـایـی ھـم ب
ـقـل كـردنـد . فعالین كارگـری مسـت

فعالین كارگری منتھا اكثـر مـوارد 
ـیـروھـا  حواسشـان بـه اھـداف ایـن ن
ھست و ھمچنانكـه در مصـر ایـن 
موضوع را بـه جـلـو كشـیـدنـد، از 
حمایتھا و رساندن صـدای آنـھـا بـه 
نھادھای بین المللی تشكر كـردنـد، 
ـنـد كـه ھـر كـدام ھـدفـی  اما گفت

 .كنند جداگانه را دنبال می
 

 برخورد ما با این نھادھا
ـاركـرد ایـن  وقتی كـه مـخـاطـب ك

گـیـرد پـر  نھادھا را جلو خـود مـی
ــرای  ــول مــعــروف و ب ــق اسـت از، ب
ـانـت و  ـی ـتـر، خ فقدان یك كلـمـه بـھ
ـقـه  فروختن منافع كارگران بـه طـب

ـنـھـا در .   سرمـایـه داران ـتـھـا ای ـن م
ـیـن  ـال مقاطعی به دسـتـگـیـری فـع

ـلـو و  كارگری ای مثل منصور اسان
ـــراض  ـت ــی اعـ ــح ـال ــمـــود صــ ــح م

ــد مــی ــن ــن ــن .   ك ــی ــراضــات ب ــت در اع
ــر فــعــالــیــن  ــی ــگ ــه دســت ــلــی ب ــمــل ال
ــت  ــالن كشــور شــرك كــارگــری ف

ـلـی خـود .   كنند می ـل از وزن بین الم
استفاده كـرده و فشـارھـائـی را بـر 
رژیمھای مستبدی مـثـل حسـنـی 
مبارك و جمھوری اسالمی و غیـره 

 .اند وارد كرده
این نھادھا مثل ھر نھـادی كـه 
چشمش به مجرای قانـونـی اسـت، 
در دنیای امروز سرمایه داری، در 

ـیـن .   بن بسـت اسـت ـال ـتـھـا فـع ـن م
كارگری زیادی ھستند كه انـرژی 

ـانـع" ای صـرف  ویژه كـردن سـران "   ق
این نھادھا را دارند كه راه دیـگـری 

این نـھـادھـا بـرای !   را انتخاب كنند
ـقـه  ـاتـی طـب ـق جلو بردن منافـع طـب

انـد و كسـی كـه  كارگر ایجاد نشده
ــن  ــع كــردن ســران ای سـعــی در قــان
ـتـریـن حـالـت  نھادھا ھستند، در بـھ

ـیـسـتـی .   متوھم است گرایش كـمـون
ـتـوانـد  درون جنبش كارگری، اگـر ب
باید نھاد بین المللی خود را ایـجـاد 

ـزی  این نـھـاد مـی.  كند تـوانـد چـی
ـا  باشد مثل بین الملل كارگری و ی

ـال اول" آنچه كه به نام  ـاسـیـون ـتـرن " ان
ــه شــده اســت ــت ــاخ ــحــث .   شــن ــن ب ای

ـایـد جـای  جداگانـه ای اسـت كـه ب
 .دیگری به آن پرداخته شود

 

 ای تی یو سی ای از كنگره نمونه
ـنـدی ٢٠١٠اكتبر سال   گزارش مـان

از دو تن از نمایندگان دو اتـحـادیـه 
 Julio)مھم كارگری از بـرزیـل 

Turra)  ــو ــوگ  Tétévi)و ت
Gbikpi-Benissan)  به دومیـن

ـلـی " كنگره  ـل ـیـن الـم كنفدراسـیـون ب
در  ITUC"   ھای كارگـری اتحادیه

ـامـه شـمـاره  ونكوور كانادا، در خبـرن
ـلـی   " ٢١ ـل كمیته ارتباطات بیـن الـم

، منتـشـر " برای انترناسیونال كارگران
ـیـت حـال .   شد این گزارش از وضـع

. دھـد بد این كنفدراسیون خـبـر مـی
بد به این معنا كه این مجـمـع دارد 
زیر فشار خردكننده بحرانھای اخـیـر 

ــه داری افشـا مــی شـود و  سـرمـای
دیگر كمتر كسـی تـوھـمـی بـه آن 
ــه آن خــوش كــرده  دارد و دلــی ب

در ایـن گـزارش آمـده اسـت .   است
كه كنگره دوم این كنفدراسـیـون كـه 

ــده ١٤٠٠بــیــش از  ــن ــن  شــركــت ك
 در ونـكـوور ٢٠١٠داشته، در ژوئن 

ـانـدرو نـخـسـت  ـاپ با سخنان جـورج پ
ــوان  ــعــن ــروكســل، ب ــونــان از ب وزیـر ی
مھمان ویـژه و از طـریـق مـاھـواره 

ایشان در بحـبـوحـه .  شروع شده است
ــری  ــرات صــدھــا ھــزار نــف ــظــاھ ت
ـیـه  ـان، كـه بـر عـل خیابانی در یـون
اجرای طرحھای ریاضت اقتـصـادی 
به خیابان ریخـتـه بـودنـد و تـوسـط 
فعالین كارگری كه بعضی از آنـھـا 
ـنـد  در ھمین كنگره ھم شركت داشـت
سازمان داده شـده بـودنـد، مـھـمـان 

. ای تی یو سـی ھسـت ویژه كنگره
رئیس این كنگره، بقول نویسـنـدگـان 
ایـن گـزارش، در بـھـت و تـعـجـب 
ـان، ایشـان را  بخش زیادی از مھمان

" یك دوست قدیمی كارگـران" بعنوان 
رئیس فـدراسـیـون .  كند معرفی می

اتحادیه كـارگـری آلـمـان، مـایـكـل 
ــس  ــرار اســت رئــی ــه ق ــر، ك ســام

ـتـه  بعدی ای تی یو سی بشود، گف
ـنـھـا  ـانـدرو نـه ت ـاپ است كه جورج پ
ـلـكـه  ـان اسـت، ب نخـسـت وزیـر یـون
رئیس انترناسیونال سوسیالیسـت ھـم 
ـا ایـن  ھست و گفته است كه باید ب
نھاد كار كنند كه بتوانند راه حـلـی 
ـیـت  برای برون رفـت از ایـن وضـع

 . پیدا كنند
در ادامه گزارش آمده است كـه 
ـثـر  بعد از سخنان جورج پاپانـدرو، اك
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چشم ما، بـه مـا کـارگـران اعـالم 
ـیـد  کردند سھم ما از زندگی و تـول
ــر و  ــط فــق ــروت در جــامــعــه فــق ث

 .بدبختی روز افزون است
ما در مقابـل ایـن جسـارت بـه 
ـات مـان سـاکـت  شعور و حـق حـی
نخواھیم نشست و نـظـاره گـر آه و 
حسرت ھمسران و فرزندانـمـان بـرای 

 .داشتن لقمه نانی نخواھیم شد
ــه ســال  ــا ســال جــدیــد را ب م
اعتراض برای افزایش دستمزدھـا و 
ـبـدیـل  لغو قرار دادھای مـوقـت  ت

ـاال  خواھیم کرد، آستین ھـایـمـان را ب
خواھیم زد و در صـفـی مـتـحـد و 
ــار خــود در مــورد  ــب ــن ســراســری ای
ــان  ــارم ــروی ک ــی ــمــت فــروش ن ــی ق
تصمیم سازی خواھیم کرد و اجـازه 
نخواھیم داد کسانی که بر حـاصـل 
ــرنـج مــا کــارگـران در وزارت  دسـت

انـد  کار و کاخھای اشرافی لـم داده
ــط  ــش فــق  درصــدی ٩بــا افــزای

ــا کــارگــران را بــه  ــا م ــمــزدھ دســت
استھزا بگیرند و اینچنین شـعـور و 
حق حیات ما را مورد اھـانـت قـرار 

 ."دھند
ـیـن رابـطـه سـنـدیـکـای  در ھـم
ـز طـی  ـی کارگران شـرکـت واحـد ن

ـزایـش  اطالعـیـه  درصـدی ٩ای اف
حقوق کارگران را محکوم کـرده و 
ــن  ــه ای ــی از اطــالعــی در قســمــت

 : سندیكا آمده است
ـا تـوجـه "  حداقل مزد كارگران ب

ـانـك  به درصد تورمی كه از طرف ب
مركزی جمھوری اسالمـی  اعـالم 

ای باشـد كـه  شود باید به گونه می

ــواده  ــك خــان ــدگــی ی ــره را ٤زن ــف  ن
ـا اعـالم   ـنـد  ولـی ب  ٩تامین ك

ـیـچـكـدام  درصدی افزایش حقوق ھ
ـنـھـا بـر  از فاكتورھا لحاظ نشده و ت

ھـا و دولـت  اساس  نظرات كارفرمـا
ــن شــده اســت ــی ــعــی کــارگــران " .   ت

سندیکای واحد از شورایعالی کـار 
ـیـم  خواھان تجدید نظر در ایـن تصـم

 .شده است
ـنـسـت  سخن ما به کـارگـران ای
ـیـم  ـابـل ایـن تصـم ـق که بایـد در م
جنایتـکـارانـه جـمـھـوری اسـالمـی 

 ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠مبنی بر تعیین 
تومان حداقل دسـتـمـزد بـرای سـال 

این اعـالم جـنـگ بـه .    ایستاد٩٠
ما کارگران و کل جامعه اسـت و 
ـارزه مـتـحـد خـود ایـن  ـا مـب باید ب

ـایـد از ایـن .   یورش را عقب بزنیم نب
ـتـظـار ایـن را داشـت کـه  جانیان ان
ـنـد و  بنشینند و تـجـدیـد نـظـر کـن
دستمزدی عادالنه در قبال مزد مـا 

 سـال اسـت کـه ٣٢.   تعیین کننـد
ـقـر و  چنین نکرده انـد و ھـر روز ف

فالکت بیشتری را بر ما کـارگـران 
راه .   انـد و کل جامعـه حـاکـم کـرده

 تشـکـل ٦کار ما بیاینه ایست که 
ــکــای کــارگــران  ــدی کــارگــری ســن
شرکت واحـد تـھـران، سـنـدیـکـای 
کارگران نیشکر ھفت تپه، اتحـادیـه 
ـئـــت  ــ ـی ــ ـــران، ھ ـارگـــران ای آزاد کــ
ـز کـار و  ـل بازگشائی سندیکای ف
مکانیک، کانون مدافعـان حـقـوق 
ـفـی کـارگـران  کارگر، انجمـن صـن
برق و فلزکار  کـرمـانشـاه دادنـد و 
ـانـطـور  در آن اعالم کردنـد کـه ھـم

ـزایـش  که قیمت ھا چندین بـرابـر اف
اند، دستمزدھا نیز باید چندیـن  یافته

ـا دو  برابر اضافـه شـود و حـتـی ب
میلیون تومان نیز نمیتـوان زنـدگـی 

راھكار ما فراخوانی است كـه .   كرد
ــارگــران ایــران در  ــادیــه آزاد ك اتــح
ـیـن شـده  ـی عكس العمل بر میزان تع

 داده ٩٠حداقل دستمزد برای سـال 
و اعالم میكند كه  سـال جـدیـد را 
ــرای افــزایــش  بـه ســال اعــتـراض ب
ــرار دادھــای  دسـتـمــزدھـا و لـغــو ق
ـیـم کـرد و  ـبـدیـل خـواھ موقـت  ت
ــحــد و  ــی مــت خــودمــان در صــف
ـیـمـت فـروش  سراسری در مـورد ق
ــم ســازی  ــروی کــارمــان تصــمــی ـی ن

راه كار ما گامـیـسـت .   خواھیم کرد
ــه از ١٩كـه كـارگــران از   كــارخـان

شھرھای ماھشھر، اراك، كرمانشـاه، 
ـنـد و در  سننـدج بـه جـلـو بـرداشـت

ـیـه  ـان ـی  تشـكـل ٦ھمبستگی با  ب
ـزایـش  كارگری در مورد خواست اف
ـنـد كـه مـا  دستمزدھا، اعالم داشـت
ـیـون  ـل خواھان حداقل دستمزد یك می
و پانصد ھـزار تـومـان در گـام اول 
ـا ایـن كـار حـركـت و  ـیـم و ب ھسـت
ـزایـش  ـنـی بـرای خـواسـت اف ـی ـپ كم
ــا را شــكــل دادنــد كــه  ــزدھ ــم دســت

راه كار مـا در .   ھمچنان ادامه دارد
ـیـشـرمـانـه جـمـھـوری  برابر تصمیم ب
ـنـی بـر اضـافـه كـردن  اسالمی مب

 ٣٠٣ ھـزار تـومـان بـر ٢٧صرفـا 
ھزار تومان حـداقـل دسـتـمـزد سـال 
گذشته كه خود سه چھار برابر زیـر 
خط فقر است، مـتـحـد شـدن حـول 
خواست افزایش فـوری دسـتـمـزدھـا 

ھمـه جـا سـراسـری بـه ایـن .   است
ـیـم اعـالم .   تصمیم دولت اعتراض كن

ـیـم كـه  ـیـسـت ـیـم كـه مـا بـرده ن كن
ـیـروی  بنشینید و بـر نـرخ فـروش ن
كار ما تصمیم بگیـریـد و زنـدگـی 
ــن  ــی ــمــان را چــن ــدان ــرزن مــا و ف

ـیـن .   جنایتكارانه رقم بزنیـد ـپ بـه كـم

برای افزایش دستمـزدھـا و حـركـت 
 ١٩ای كــه از ســوی  اعــتــراضــی

ــارخــانــه حــول خــواســت حــداقــل  ك
ـانصـدھـزار  ـیـون و پ دستمزد یك میل
تومان شكل گرفته اسـت، وسـیـعـا 
ـا  ـاتـمـان و ب ـا تـجـمـع بپیونـدیـم و ب
ــن  ــاری خــود ای ــات اخــط ــاب ــص ــت اع
ـارزه خـود قـرار  خواست را محور مب

 .دھیم
ـزایـش دسـتـمـزدھـا   خواسـت اف
بطور واقعی خـواسـت كـل جـامـعـه 

ھـای  این حـرف ھـمـه بـخـش.   است
جامعه است كه میگویند ھمانـطـور 

ـزایـش  كه قیمت ھا چندیـن بـرابـر اف
یافته است، دستمزدھا و حقوقـھـای 
ـزایـش  ما نیز باید چنـدیـن بـرابـر اف

این دقیقا خواستـی اسـت كـه .   یابد
ــور كــار  ــرای آن در دســت ــارزه ب ـب م

ھـای  معلمان، پرستاران و ھمه بخش
ـز اسـت و  ـی حقوق بگیـر جـامـعـه ن
ــھــاســت كــه خــواھــان افــزایــش  ســال

اند و بـرای  فوری حقوقھایشان شده
ـز كـرده آن مبارزات جانانه ـی . انـد ای ن

امروز بھترین فرصت است كه ھـمـه 

ـا  این نیروھا با اعتصابات خـود و ب
ـنـد  مبارزات متحد خود به میدان آی
ـزایـــش فـــوری  ـار افــ ــ ـت و خـــواســ
ـیـن  ـپ حقوقھایشـان شـونـد و بـه كـم
ــراضــی كــارگــران بــا خــواســت  اعــت
ـیـون و  ـل ـی حـداقـل دسـتـمـزد یـك م

ـا .   پانصد ھزار تومان بپیـونـدنـد ـن عـی
ـاران و  ھمین وضعیت درمورد پـرسـت

ھــای جـامـعـه وجــود  دیـگـر بـخـش
 .دارد

ای گسترده وسراسـری  با مبارزه
ــوری  ــش ف ــت افــزای ــواس ــول خ ح
ــم  ــه تصــمــی ــی ــمــزدھــا و عــل دســت
جنایتكارانه جمھـوری اسـالمـی در 
مورد میزان حداقل دستمزدھا بـرای 

ھـای  ، میتوان حمایت بخش٩٠سال 
ـارزه  مختلف جامعه را بـه ایـن مـب

 . جلب كرد
 ھزار تـومـان ٢٧ افزایش صرفا 

ــمـزد ســال  ــزان حــداقـل دسـت ـی بـه م
گـذشـتـه، یـك تـعـرض آشـكـار بـه 
زندگی معیشت ما كارگران و كـل 

ـابـل ایـن . جامعه است وسیعا در مق
 . *تعرض بایستیم

  ١از صفحه  
در برابر دستمزدھای 

زیر خط فقر متحد و 
 اعتراض كنیمسراسری 

كسانی كه وارد بحث شـدنـد، امـیـد 
بسـتـه G)    20( خود را به گـروه 

درست ھـمـان روزھـائـی كـه !   بودند
خیابانھای تورنتو شاھـد جـنـگ و 
ـیـه اجـالس  گریز معترضین بـر عـل

 و سیاستـھـائـی ٨ و گروه ٢٠گروه 
امـا !   كـردنـد، بـود را كه اتخـاذ مـی

 .این فعال بماند

ـنـگـره، دو  مـھـمـان " روز دوم ك
ــاری ــخ ــت ــی "   اف ــران ــن دیــگــری ســخ

ـیـك اسـتـراوس كـان،  داشتنـد؛ دامـن
ـلـل پـول، كـه  رئیس صندوق بین الم
ـنـوان  او ھم توسط رئیس كنـگـره بـع

ــمــی كــارگــران"  ــدی ــك دوســت ق " ی
معرفی شده بود، و پاسكـال لـمـی، 
. رئیـس سـازمـان تـجـارت جـھـانـی

ـنـك اسـتـراوس  موقع سخنرانی دامی
كان، بیش از نصف حضار سـالـن را 

ایـن " به نشانه اعتراض بـه حضـور 
 .كنند ترك می" دوست كارگران

ـنـگـره و  ھدف از اشاره به این ك
مھمانانی كه آنجا و نقطه امید ایـن 
كنگره بودند، صرفا نشـان دادن بـن 
بست این نھاد است كه قبـل از ھـر 

 .چیزی كنگره را دو شقه كرده بود
واضـح اسـت كـه ایـن نـھـادھــا 

ـاده ـت ـافـع  حتی پیش پا اف تـریـن مـن
صنفی كارگران، حتی در سطـح زد 

ـلـی را ھــم  ـیـن الـمــل ــدھـای ب ـن و ب
تعدادی فـعـال .   كنند نمایندگی نمی

ـنـوز دل بـه ایـن  شریف كارگری ھ
این در عـیـن .  اند نھادھا خوش كرده

ـاشـد حال وقت تلف كردن ھم مـی . ب
اما تا زمانی كه جنبـش كـارگـری 
نتوانسته است یك سنگر محـكـمـی 
ـایـد فشـار بـر  درست كند، كار ما ب
ــارزات  ــت از مــب ــرای حــمــای ــھــا ب آن

ـاشـد ـایـد اعـتـراض بـه .   كارگران ب ب

ــھــادھــای  ــت در آوردن ن ــضــوی ــع ب
سركوبی مثل خانه كارگر اسـالمـی 

ـایـد بـه مـوازات  می.   باشد شود و ب
ــاد  ــھ ــجــاد ن ــرای ای ــی ب ــن ــی آن كــمــپ
دیگری كه بتواند منافـع كـارگـران 
ـنـد، بـراه انـداخـت . را نماینـدگـی ك

ــد، راه و  ــت جــدی دوره و مــوقــعــی
 .طلبد ھای جدیدی را می چاه

 ٢٠١١ مارس ١٩

 

 

را تکثير کنيد و آنرا بدست کارگر کمونيست 
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد
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بعد از نبرد سختی كه بـرای :   سوال
ـیـش داشـتـه ایـد،  سالھای زیاد در پ

ـیـه  چه احساسی طی روزھـای اول
 انقالب داشتید؟

ـابـل :   جواب من یك احسـاس غـیـرق
ـنـكـه  توصیف خـوشـی در دیـدن ای
ــیــت  ــم بــه واقــع ــی ــای زنــدگ ــاھ روی

ــم مـی ــد داشــت ــدن ــون ــھــا .   پــی مــا ســال
ـانـی بـرگـزار  ـاب ـی تظاھرات محدود خ

ـنـكـه تـوده ھـای  كردیم، اما دیدن ای
ـانـھـا را بـه  ـاب ـی وسیع مردم مصر خ
ـابـل  تصرف در آوردند شـادی غـیـرق

 .توصیفی داشت
 
شكل گیری چنیـن حـركـت :   سوال

ـیـن مـدت  ـقـالبـی در چـن عظیم ان
زمان كوتاھی را چگـونـه تـوضـیـح 

 دھید؟ می
جوانان بشـكـل مـؤثـری از :   جواب

ــد  ــوژی جــدی ــول ــكــن ــوك و ت ــســب ـی ف
ـادر  ـاده كـردنـد و ق ـف ارتباطـی اسـت
شـدنـد شــمـار عــظـیـم مـردم را در 
ـقـالب بـه حـركـت در  حمایـت از ان

 ٢٠٠٦در عین حال از سال .   آوردند
به بعد كارگران حركات اعـتـصـابـی 
خود را در سراسر كشور شروع كـرده 

ـقـالب  ـنـه را بـرای ان بودند كه زمی
ــود ــاده كــرده ب ــن .   آم ــق ای از طــری

اعتصاب بود كه كارگران بـر تـرس 
ــق آمــدنـد، جسـارت تـظــاھــرات  ـائ ف
ــد و خــود را  ــن ــی را یــافــت ــابــان خــی

ھای مـردمـی  كمیته.  سازمان دادند
ــت مــنــاطــق  ــی ــجــاد شــد تــا امــن ای
مختلف تأمین گردد و ھمچنین از 
ـتـھـا مـواظـبـت  ابزار تولید در شـرك

 .شود
 
ـبـرد بـرای :   سوال مراحل مختلـف ن

ــوق  ــی و حــق ــمــاع ــت اجــت ــدال ع
ای كه منـجـر بـه تشـكـیـل  اتحادیه

 شد كدامھا بودند؟ " ریتا"
ــواب ــه :   ج ــت ــمــی ــال در ك مــا قــب

 بـرای ١٩٧٢دانشجوئـی در سـال 
یك چنین انقالبی نبرد و تـظـاھـرات 

ــم ــوز .   را شـروع كـرده بـودی ـن امـا ھ
ـزش .   زمانش فـرا نـرسـیـده بـود خـی

ـان و سـایـر  توده ـیـمـت ن ای علیه ق
ـا ١٧كاالھـای اسـاسـی از   ١٩ ت

ــه ســال  ــوی  یــك لــحــظــه ١٩٧٧ژان
كلیدی در این جنگ طوالنی بـود 

ـار در رژیـمـھـای ٢١كه طی آن   ب
 .سادات و مبارك دستگیر شدم

ـنـھـا ١٩٧٧از سال   بـه بـعـد ت
ھـای كـارگـری  فدراسیون اتـحـادیـه

" اف یـو تـی ای"  (ETUF)مصر 
رسمی بود و تشكیل یـك اتـحـادیـه 

ــود ــرمــمــكــن ب ــد غــی ــت .   جــدی دول
ـادی بـه بـخـش  مشخصا فشـار زی

 ٢٠٠٧در سـال .   عمومی گذاشـت
ـا سـازمـانـدھـی  مـا گـام اول را، ب
گـروھــی از كــارگــران و فــراخــوان 

ـیـش .  اعتصاب برداشتیم با شركـت ب
ـار ٥٠از   ھـزار كـارگـر جـواب بسـی

ـیـم ـت ـتـه در ٢٩.   مثبتی گرف ـی  كـم
ـتـه ھـمـاھـنـگ  ـی استانھا و یك كـم
ـاھـره تشـكـیـل دادیـم ـنـده در ق . كن

اولین كارگران بخـش عـمـومـی در 
بـودیـم كـه خـارج از )   مصر( تاریخ 

كـردیـم؛ و  محل كار اعتصـاب مـی
بسمت ساختمان مجلس راھپیـمـائـی 

ـیـم .   كردیم وزیر اقتصاد باالخـره تسـل
ـزایـش  خواستھای ما شـد و مـا اف
ـاء شـغـلـی  ـق دستمزد و فـرصـت ارت

ــم ــری كســب كــردی ــھــت ــال .   ب ــب ــدن ب
موفقیت اعتصاب جلسات بـحـث و 

ـتـه ـی ھـای مـحـلـی و  تحلیل با كـم
سراسری ترتیب دادیم، و ھمه آنـھـا، 
در تمام مناطق تـوافـق كـردنـد كـه 

ــل  اتـحــادیـه ھــای كــارگـری تشـكــی
 .دھند
، كـه از وزیـر " اف یـو تی ای" 

اقتصاد خواسـتـه بـود تـوجـھـی بـه 
خواستـھـای مـا نـكـنـد، در ادامـه 

 بـه جـرم ٢٠٠٩تالش خود در سال 
غیرقانونی بودن علیه اتـحـادیـه مـا 

دفتـر كـار مـا بسـتـه . شكایت كرد
ـیـت  شد و من توسط نیروھـای امـن

ـنـوان .   داخلی دستگیر شـدم مـن بـع
ـاد بـه  ـن ـا اسـت وكیل مدافع خـود، ب
ــون  ــان ــن شــده در ق ــی ــوق تضــم ــق ح

اساسی مبنی بـر آزادی تشـكـیـل 
ـنـوانسـیـون  ـا ك اتحادیه، در توافـق ب

ILO  در مورد آزادی تشـكـل كـه
ــرده اســت،  مصــر آن را امضــا ك

در .   ساعـتـھـا از خـود دفـاع كـردم
نتیجه آن، قاضی، پرونده علیه مـن 

ـان مـحـاكـمـه ام .   را رد كرد در جـری
كارگران در برابر ساختمانی كه مـن 
ــد  ــودن را در آن بــازداشــت كــرده ب

ــد تــظــاھــرات مــی ــن .   كــردن اگــر ای
تظاھرات نبود، من را خیلی بیشـتـر 

ـاه مـــی ـــگــ ـــد ن ـن ــ ـت ـــران .   داشــ ـب ــ رھ
كــه بــخــشــی از "   اف یــو تــی ای" 

ــارك  ــاســی حــزب مــب ــه ســی ــت كــمــی
NDP  ـا اعضـای ھستند، ھمـراه ب

مجلس ھر چـه در قـدرتشـان بـود 
كردند تا كارگران را مجبور به تـرك 

ـا .   كنند"   ریتا"  در مخالفت كـامـل ب
یك اتحادیـه "   اف یو تی ای"قانون، 

. رقیب در بخـش مـا تشـكـیـل داد
ـا" علیرغم ھمه این مشـكـالت  ـت " ری

 ھزار عضو از مـجـمـوع ٤١صاحب 
 ھـزار كـارمـنـد ایـن بـخـش در ٤٨

ــك .   ســرتــاســر كشــور اســت ــن ی ای
ـار وسـیـع اسـت ـا .   نمایندگی بسـی ب

ـــوال،  ـــن اح ـــی ای" ای ـــو ت " اف ی
را مجبور كـرد حـق "   ریتا" اعضای 

ــه ــحــادی ــت ات ــه آن  عضــوی ای را ب

بپردازد كه بطور اتوماتیك از حـقـوق 
ـان كســـر مـــی ـال .   شـــد شــ ــ ـب ــ ـــدن ب

اعتراضـاتـی كـه صـورت گـرفـت، 
 نفر از مسئولیت پرداخـت آن ٦٠٠٠

آزاد شدند كه اكثریت ھنوز مـجـبـور 
 . به پرداخت آن است

 
ـقـالب چـه :   سوال از زمان شـروع ان

ـــع  ـــواض ـــد م ـق ــ ـت ــ ـن ــ ـزان م ــ ـی ــ م
 اید؟ بوده" اف یو تی ای"

ــــواب ـاری كــــه :   ج ـــ ــــن ك ـی ـــ اول
ـا "   اف یو تی ای"  كرد این بود كه ب

ھائی از پیوسـتـن ھـر  تشكیل كمیته

گروھی از كارگران به اعتـصـاب و 
پولی كـه .   تظاھرات جلوگیری كند

از حـق عضـویـت "   اف یـو تی ای" 
ـاشـتـه بـود  اتحادیه ای و از دولت انب

به قمه كشان پـرداخـت شـد كـه بـه 
ـیـت را  ـنـد و جـمـع خیابانـھـا ریـخـت

ـــد ـــردن ـــی كـــه .   مـــرعـــوب ك ـت ــ وق
ــو تـی ای"  ــت بــا "   اف ی ـاب بـرای رق
یك اتـحـادیـه در بـخـش مـا "   ریتا" 

ـادر نشـد كسـی از  تشكـیـل داد ق
ــری آن  ــب ــی را بــه رھ ــال ــخــش م ب
ـا ایــنـكـه كسـی را از  بـگـمـارد؛ ت
ـا  بخش بانـكـی آوردنـد كـه بـعـدا ب

این انقالب آرزوی رویای " 
زندگی من است كه به حقیقت 

 "تپیوسته اس
 

 مصاحبه با كمال ابو عیطه 
 از اتحادیه كاركنان جمع آوری مالیات

   (RETA) بر امالك معامالتی مصر 
 حبیب بكتاش:  ترجمه

اتحادیه كاركنان جمع آوری مالیات بـر امـالك " كمال ابو عیطه، رھبر 
، اولین اتحادیه مسـتـقـل كـه در سـال " ریتا"  (RETA)"  معامالتی

ـادی را زیـر ٢٠٠٩ ـأسـیـس شـد، سـالـھـای زی ـارك ت  تحت رژیـم مـب
در حـالـی كـه .   ھای آزاد زیسـتـه اسـت فشارھای شدید علیه اتحادیه

ھای سادات و مبارك دستگیـر شـده اسـت،  بیست و یك بار طی رژیم
ـلـب انـقـالب سـخـن مـی . گـویـد او درباره كار خود با كـارگـران در ق

ـلـف در سـراسـر  ھای جدید در بخش ھمزمان با بروز اتحادیه ھای مخـت
ـیـروھـای  كشور، او نیازھا و مصافھای این اتحادیه ھای آزاد را كـه ن

ـنـی بـر عـدالـت اجـتـمـاعـی اسـت را طـرح  محركه یك مصر نو مبت
 . كند می

 

زن " ریتا"سیزده نفر از چھل و شش عضو كمیته اجرائی 
آنھا ھمچنین . ھستند و معاون رئیس ما یك زن است

زنان نقش . ای دارند نمایندگی خوبی در سطوح پایه
كلیدی در جریان اعتصابات داشتند، مسئولیت 

سازماندھی عملی اعتصابی كه شامل پنجاه ھزار كارگر 
بیست و پنج درصد از رھبران اتحادیه مستقل . بود

 .تكنسینھای بھداشت، زن ھستند
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ـیـد نـظـامـی  رھبری از بـخـش تـول
این شخـص بـخـشـی .   جایگزین شد

از نیروھای ضدانقالبی بود كـه در 
در میدان تـحـریـر "  حمله شترسواران" 

من  ھمراه با اعضـای .   شركت كرد
و سایر شھـرھـا در "   محله" از "  ریتا" 

ـا .   میدان تحـریـر بـودیـم او حـتـی ت
ـابـل  ـق جائی پیـش رفـت كـه در م

ــاھــرات  دوربــیــن ــا گــفــت كــه تــظ ھ
كنندگان را مجازات خواھند كـرد و 
انقالب را در ھم خواھند شكسـت و 
ـا  ـیـن را بـه مـا كـرد ت بدترین تـوھ
ـنـدگـان  ـن اینكه توسط تـظـاھـرات ك
. انقالبی سر جای خود نشـانـده شـد

ـبـر اتـحـادیـه  ھنوز ایـن شـخـص رھ
در بـخـش "   اف یـو تـی ای" قالبی 
 !ماست

كارگران زیادی از ھمه بخشـھـا 
" اف یـو تی ای" خشم زیادی علیه 

به این خاطـر اسـت .   اند انباشته كرده
ـتـی كـارمـنـدان دانشـگـاھـی  كه وق
ــھــا مــعــاون  ــد آن ــصــاب كــردن اعــت

را كه برای تـوقـف "  اف یو تی ای" 
ـیـن . اعتصاب آمده بودند، ربودند ھم

ـفــاق  حـادثـه در كـارخــانـه فـوالد ات
 .افتاد

ـامـھـای روزانـه از  ـی حاال مـا پ
ـیـم  دریافت مـی"   اف یو تی ای"  ـن ك

گوید حق آزادی تشـكـل را  كه می
ـاد  برسمـیـت مـی ـیـشـن ـاسـد و پ شـن

 .كند كه با ھم ھمكاری كنیم می
ــه  ــی ك ــصــاب ــھــا اعــت امــا تــن

ــی ای"  ــو ت ــرد، "   اف ی ــت ك ــمــای ح
ــه  ــصــاب پــارســال در كــارخــان ــت اع
ـا  ـت ـان ـتـی ت نساجی در منطقه صنـع

(Tanta) ــا .   بــود ــالــت كــرد ت دخ
ـازنشـسـتـگـی  كارگران را به قبـول ب
پیش از مـوعـد تـحـت فشـار قـرار 

ــد ــش مــاه .   دھ ــد از ش ــع امــا ب
اعتصاب، كـارگـران بـه حـال خـود 

ھـدف .   اند و ھنوز بیـكـارنـد رھا شده
بستن كـارخـانـه بـود، نـه دفـاع از 

 .كارگران كه اكنون ھمه بیكارند
 
ـال تـرك :  سوال ـب آیا دولتـی كـه بـدن

ـتـظـارات شـمـا  مبارك بوجود آمده ان
 كند؟ را برآورده می

ـاره :   جواب ما نگرانیھای جدی درب
ــم ــك شــب .   وزیــر كــار داری مــن ی

ــكــه از  ــن ــیــخــوابــی كشــیــدم از ای ب
تلویزیون شنیدم كه وزیر كـار دولـت 

ـــری  ـب ـای رھــ ـــد، از اعضــ جـــدی
ما به ھیـچ .   است"   اف یو تی ای" 

ـپـذیـریـم وجه نمی . توانستیم ایـن را ب
ــر  ــخــســت وزی پـس از آن مــعــاون ن
ــمــال عــبــاس از  ــت بــا ك ــواس خ

CTUWS  ) ـادیـــه ـــحــ ـز ات ــ مـــرك
كـه )   كارگری و خدمات كـارگـری

ـقـل حـمـایـت  از اتحادیـه ھـای مسـت
ــد و بـه او  مـی ـن ــد مــالقـات ك ـن ك

امـا مـا .   پیشنھاد وزارت كار را داد
ـیـشـنـھـاد  احمد حسن ال بورائی را پ

بـوده  ILOكردیم كه یك متخصص 
ـانـدیـداتـوری .     است در حالی كه ك

ھا پـخـش  ایشان توسط بعضی رسانه
شده بود، با كمال تعجب خـزانـه دار 

ــو تــی ای"  كــه آشــكــارا در "   اف ی
ـتـصـاب شـد . فساد دست داشت، ان

ـا كـمـال  ـیـن ب ایشان با ما و ھمـچـن
ــر  CTUWSعــبــاس از  و ســای

ھای مستقل تماس گـرفـت  اتحادیه
ـا ایشـان را رد  اما مـا مـالقـات ب

ـای .   كردیم ـا اسـتـعـف امیدواریم كه ب
نخست وزیر در سـوم مـارس ایشـان 

ـانـدیـداتـوری .   ھم جایگزین شـونـد ك
احمد حسـن ال بـورائـی كـه مـورد 
ـنـوز سـرجـایـش  حمایـت مـاسـت، ھ

 .است
 
ـــوال ـــن :   س ـی ــ ـارس اول در دوم مــ

كنفرانس فدراسیون جـدیـد مصـر از 
ھای مستقـل كـارگـری در  اتحادیه

ــا، در  ــھ ــت ــس ــی ــال ــادیــه ژون اداره اتــح
. نزدیكی میدان تحریر بـرگـزار شـد

ــه مــی ــوان  چـگــون شــود از آن بـعــن
ــرای دفــاع از  ــمــنــد ب ــدرت ابــزاری ق
ــمــه كــارگــران مصــری  ــوق ھ حــق

 استفاده كرد؟
ـقـالب :   جواب ـبـل از ان چند روز ق
ـبـران چـھـار ٢٥  ژانویه، مـن و رھ

ـیـم  ـقـل دیـگـر تصـم اتحـادیـه مسـت
گرفته بودیم كه فدراسیون جـدیـدی 
را ایجاد كنیم، اما بعضی از مـاھـا 
ـا اول مـاه مـه  ترجیح دادنـد كـه ت

وقتی كه انقالب شـروع .   صبر كنند
ـیـم كـه  ـت ـیـم گـرف شد، سریعا تصـم
ــد را در  ــل فــدراسـیـون جـدی تشـكـی
میدان تحریر، كه ھمگی آنجا جـمـع 

ـیـم ـن سـریـعـا .   شده بـودیـم، اعـالم ك
فراخوان یك اعتصاب عـمـومـی را 

 .دادیم
قبل از انقالب مـا ھـمـه تـرس 
داشتیم از اینكه چه كسی از ما و 

امـا .   چگونه مجازات خواھیـم شـد

ـیـت  ـقـالب احسـاس امـن با وجود ان
 .كردیم

اولین كنفـرانـس در دوم مـارس 
فرصتی به ما داد تا خـواسـتـھـای 
خود را مبنی بر حـداقـل دسـتـمـزد، 
ــه  ـتـمــاعـی و احــتـرام ب ـیـت اج امـن
آزادی تشكل را در سطح عـمـومـی 

ھر روز صـدھـا كـارگـر . اعالم كنیم
ــا، عــمــومــی و  ــام بــخــشــھ در تــم

گـیـرنـد  خصوصی، با ما تماس می
ـنـد اتـحـادیـه تشـكـیـل  و مـی خـواھ
ـیـم آنـھـا را  ما تالش می.   دھند ـن ك

راھنمائی كنیم و شـیـوه كـار را بـه 
ـامـوزیـم ـی ـزرگـی .   آنھا ب ـار ب ایـن ك

 .است
 
ـایـد :   سوال در حالی كه ھمه چیز ب

ــده ایــن  ــن ــاخــتــه شــود، آی از نــو س
ـازه را چـگـونـه  فدراسیـون  تـر و ت

 كنید؟ پیش بینی می
ـایـد :  جواب یـك مـوضـوعـی كـه ب

روش كار شود ساختن فـدراسـیـونـی 

ـاشـد ھـمـه  ـادر ب است كـه واقـعـا ق
كارگران مصر را در اسرع وقـت دور 

ـار ھـم قـرار دادن .   ھم جمع كند ـن ك
ـــه ـادی ــ ـــح ـــری و  ات ـارگ ــ ـای ك ــ ھ

ـتـرھـا،  سندیكاھایی كـه امـروزه دك
وكیلھا، ژورنالیستھا و مھندسیـن را 

ـیـن .   كنند نمایندگی می اما ھمچـن
ـاھـا  باید در را بروی كارگران روسـت

(Fellahs)  كه ھیچگونـه تـجـربـه
سازماندھی ندارند، ولی قلب مصـر 
را كه سنتا كشور كشـاورزان اسـت، 
باز بگذاریم و بتوانیم آنھا را ھـم در 

 .كنار دیگران قرار بدھیم
 
خواھید ایـن كـار  چگونه می:  سوال

 را انجام بدھید؟

طرح این اسـت كـه مـراكـز :   جواب
ھای كارگری عـمـومـی را  اتحادیه

ـیـم ـانـھـا تشـكـیـل دھ . در تمام اسـت
ــال، اگــر گــروھــی از  ــرای مــث ب
كارگران كشاورزی بخواھند متصـل 

ـنـده  شوند، آنھا می ـای توانند یـك نـم
اتحادیه انتخاب كنند كه آنھا را بـه 

بعد از آن .  كند فدراسیون وصل می
توانند فدراسـیـونـھـای بـخـشـی  می
 .تشكیل دھند) حرفه ای(

 
ـبـش :   سوال ـان در جـن ـیـت زن موقـع

 ای مستقل جدید چیست؟ اتحادیه
سیزده نفر از چھـل و شـش :   جواب

ـتـه اجـرائـی  ـی ـا" عضو كـم ـت زن "   ری
ھستند و معاون رئیس مـا یـك زن 

ـنـدگـی .   است ـای ـیـن نـم آنھا ھمـچـن
ـایـه . ای دارنـد خوبی در سـطـوح پ

ــدی در جــریــان  ــی ــش كــل ــان نــق زن
ــت  ـی ـنـد، مسـئـول ـات داشـت اعـتـصـاب
سازماندھی عملی اعـتـصـابـی كـه 
ــود ـنـجـاه ھـزار كـارگـر ب . شـامـل پ

ـبـران  ـنـج درصـد از رھ ـیـسـت و پ ب
ـنـھـای  ـقـل تـكـنـسـی اتحـادیـه مسـت

 .بھداشت، زن ھستند
 
مشكـالت اصـلـی شـمـا در :   سوال

 حال حاضر بطور مشخص كدامند؟
ـقـالب تـھـدیـدھـا :   جواب به لطف ان

ــه تــوســط  ــه اعضــا و حــمــل ــی ــل ع
ـیـت و صـاحـبـكـاران  نیروھـای امـن

مصـاف اصـلـی .   متوقف شده است
ــســت كــه  مـا در حــال حــاضـر ایــن
ــرای  ـادی را كـه ب ـاضـاھـای زی ـق ت

ـایـه  تشكیل اتحـادیـه ھـای سـطـح پ
ـیـم  دریافت می ـن كنیم را مدیریـت ك

بطوریكه آنھا بتوانند بسـرعـت و در 
موافقت با اصـول آزادی و حـقـوق 

بـعـد از .   ای ایـجـاد شـونـد اتحادیـه
ــك  ــم ت ــســت ــحــت ســی ــدگــی ت زن

ـلـی  ای برای دھه اتحادیه ھا، كار خی
ــر  ــی ــی ــغ زیــادی الزم اســت بــرای ت
ـنـوان افـراد و  ذھنیت مردم، ھـم بـع
ـان  ــ ـادت و زب ـــوان عــ ـن ـــعــ ھـــم ب

بیشتر كـارگـران ھـرگـز .   ای اتحادیه
ای را  اند حقـوق اتـحـادیـه قادر نبوده
كار آموزشی عظیـمـی .   تمرین كنند

 .الزم خواھد بود
 
ـبـش :   سوال چه حمایتھائی را از جن

ــه ــادی ــح ــی ات ھــای كــارگــری  جــھــان
 انتظار دارید؟

از اول كـار  ITUCحمایت :  جواب
سـی  یـو ای تـی . مھـم بـوده اسـت

ـــه اصـــل آزادی  ـــه ب ـــش ـی ــ ـــم ھ
ھای كارگری وفادار مـانـده  اتحادیه

ـا  را "   اف یـو تـی ای" است و كار ب
رد كــرده اسـت كــه كـمــك زیــادی 

 . برای ما بوده
ـیـن " ھمچنین پیوستن مـا بـه  ب

بـه  (PSI)"   الملل خدمات عمومی
ــجــا .   مـا كـمــك كــرده اســت ـن ـا ای ت

ــی ــت  اس پ ــرص ــرای مــا ف ای ب
ـامـه ھـای  آموزش بوجـود آورده و ن

حمایتی كه از طـرف سـازمـانـھـای 
ــارك و  اس عضــو پــی ــب ای بــه م

ــی ای"  ــو ت ــاده شــده "   اف ی ــرســت ف
 .حمایت بزرگی برای ما بود

 
بنابراین آموزش و كارآمـوزی :  سوال

عملی خواستھای اساسی شـمـا از 
ـلـی اتـحـادیـه ـل ھـای  جنبش بین الـم

 كارگریست؟
ـیـم ما پـول نـمـی:  جواب یـك .   خـواھ

سری تجربیات نشان داده اسـت كـه 
جریان پول از خارج نتایج خوبـی بـه 

ــی ــم ــه  بــار ن ــی ب آورد و بســادگ
. شـود سراشیبی فساد منتھـی مـی

ـارآمـوزی عـمـلـی در  آموزش و ك
ــه ــا .   ھــای مــاســت صــدر خــواســت م
خواھیم روابط مـان را  ھمچنین می

ــای  ــق ــای دیــگــر آفــری ــا كشــورھ ب
شمالـی، نـظـیـر تـونـس و مـراكـش 

ـیـم محكم ـنـه .   تر كن ـنـھـا در زمـی ای
آموزش كار عملی تجربه بیـشـتـری 
ـان ـان و جـوان . دارند؛ مثال بـرای زن

ـنـه  ما تـجـربـه مـحـكـمـی در زمـی
ما تجاربمـان را بـه .  اعتصاب داریم

ـیـم كـرد و از  ھمدیگر منتقل خواھ
 .ھمدیگر خواھیم آموخت

 ٢٠١١مارس 

 

جوانان بشكل مؤثری از فیسـبـوك و تـكـنـولـوژی جـدیـد 
ارتباطی استفاده كردند و قادر شدند شمار عظیم مـردم را 

در عین حـال از .   در حمایت از انقالب به حركت در آوردند
 به بعد كارگران حركات اعتصابی خـود را در ٢٠٠٦سال 

سراسر كشور شروع كرده بودند كه زمینه را بـرای انـقـالب 
از طریق این اعتصاب بود كه كارگران بـر .   آماده كرده بود

ترس فائق آمدند، جسارت تظاھرات خیابانی را یافـتـنـد و 
ھای مردمی ایـجـاد شـد تـا  كمیته.   خود را سازمان دادند

امنیت مناطق مختلف تأمین گردد و ھمچـنـیـن از ابـزار 
 .تولید در شركتھا مواظبت شود
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 .است
جــمــھــوری اســالمــی خــواســت 

ھا را اجرا کـنـد  طرح انجماد دستمزد
ــدمــات  ــوانســت اکــنـون دارد مــق ـت ن

اما آیا مـوفـق .  چیند اینکار را می
ـیـه اتـحـادیـه آزاد  ـان ـی خواھد شد؟ ب
کارگران امـا جـواب ایـن سـوال را 

این اتـحـادیـه در .   بخوبی داده است
ـاکـیـد  ـاطـعـی ت بیانیه کوتاه امـا ق

ـان کـه دسـتـمـزد مـا :   " میـکـنـد آن
کارگران را در شورایعالـی کـار بـه 

ـز  ـزارتـومـان ٢٧مبلغ بسیار ناچی  ھ
ـزایـش دادنـد خـود بـھــتـر از ھــر  اف
ــدار  ـق ـنـد کـه ایـن م کسـی مـیـدان
ـان سـال  افزایش دستمزد حتی تا پای
جاری  نیز جبران افزایش قیمتھـا و 
حفظ قدرت خرید مـا کـارگـران را 
در چنـد روز مـانـده بـه آخـر سـال  

ـنـکـار .   کفاف نخواھد کرد آنان با ای
چشم در چشم ما، به ما کـارگـران 
اعالم کردند سھم ما از زنـدگـی و 
ـقـر و  تولید ثروت در جامعه فقط ف

 .بدبختی روز افزون است
ما در مقابـل ایـن جسـارت بـه 
ـات مـان سـاکـت  شعور و حـق حـی
نخواھیم نشست و نـظـاره گـر آه و 
حسرت ھمسران و فرزندانـمـان بـرای 

 .داشتن لقمه نانی نخواھیم شد
ــال  ــه س ــد را ب  مــا ســال جــدی
اعتراض برای افزایش دستمزدھـا و 
ـبـدیـل  لغو قرار دادھای مـوقـت  ت

ـاال  خواھیم کرد، آستین ھـایـمـان را ب
خواھیم زد و در صـفـی مـتـحـد و 
ــار خــود در مــورد  ــب ــن ســراســری ای
ــان  ــارم ــروی ک ــی ــمــت فــروش ن ــی ق
تصمیم سازی خواھیم کرد و اجـازه 
نخواھیم داد کسانی که بر حـاصـل 
ــرنـج مــا کــارگـران در وزارت  دسـت

انـد  کار و کاخھای اشرافی لـم داده
ــط  ــش فــق  درصــدی ٩بــا افــزای

ــا کــارگــران را بــه  ــا م ــمــزدھ دســت
استھزا بگیرند و اینچنین شـعـور و 
حق حیات ما را مورد اھـانـت قـرار 

 ."دھند
 

ـنـد  بله آنان چشم در چشم دوخت
و سھم ما را فقر و بدبختی بیـشـتـر 

ایـن جسـارتـی بـی .   اعـالم کـردنـد
شرمانـه از سـوی دولـت سـرمـایـه 

از "   تبعـات بـد" اشاره به . داران است
سوی جناب صادقی ھمین عـکـس 
ـاطـع کـارگـران  العمـل صـریـح و ق
متشکل در اتحادیه آزاد کـارگـران 

دولت سرمایـه داری اکـنـون .   است
شعـور و حـق " تر از ھمیشه  بی پروا

ــرار  ــت ق حـیــات مــا را مـورد اھـان
ـارزات کـارگـران بـه "   دادند اما مـب

ایشان نشان خواھد داد که چـه بـر 
 .سرشان خواھد آمد

ـیـدا  در این میان باز کسـانـی پ
تـوجـه !   که پیدا شـدنـد(خواھند شد 

ــافــر  ــی ــه آیــت ن ــت ــد بــه نــوش ــی ــن ک
سخنگوی کمیته پیگـیـری ایـجـاد 

کـه اصـل )   ھای کـارگـری تشکل
ـنـد و گـیـر  قضیه را فرامـوش کـن

یـعـنـی "  زندگی شرافتمندانه"بدھند 
ـیـه شـش تشـکـل  ـان چه؟ که در بی
ـافـــه  ـارگـــری در مـــورد اضــ کــ

ایشـان .   دستمزدھا تاکیـد شـده بـود
ای  شرافتمنـدانـه کـلـمـه:   " میگویند

است عام که مـفـھـوم شـخـصـی و 
کسی مـعـنـی ."  اخالقی را داراست

زندگی شرافتمندانه بـرای کـارگـر 
داند سخنش ربطـی بـه  را ھنوز نمی
ـیـدا .   کارگران ندارد ـاز کسـانـی پ ب

ـایـده اش  خواھند شد که بگویند ف
ـیـد  ـیـه مـیـدھ ـان ـی چیست که شما ب

ـیـون، ولـی ٢حداقل دستمـزد  ـل ـی  م
؟ ! دولـت کـار خـودش را مـیـکـنـد

ـیـدا  شاید ھم و حتما ھم کسـانـی پ
خواھند شد که بیانیه اتحـادیـه آزاد 
ــد کــه  ـن ــر کــن ـی کـارگــران را تـحــق
ـیـد ایـن کـار را  چگونـه مـیـخـواھ
بکنید وقتی کارگر تشکـل نـدارد، 
ـاده  ـت وقتی کارگر حقـوق عـقـب اف
ــه اســت و وقــتــی  ــگــرفــت اش را ن
. مبارزات کارگران تـدافـعـی اسـت

این حرف کسانـی اسـت کـه اھـل 
ـنـد  ـیـسـت ـلـد ن مبارزه نیستند، شنا ب
بھانه ایـن را دارنـد کـه مـایـو جـا 

ـیـه اتـحـادیـه آزاد .   انـد گذاشتـه ـان ـی ب
ـاف و صـریـح  ـقـدر شـف کارگـران آن

ـنـد بـی بـی  است که رسانه ای مان
تواند آنرا منعکـس نـکـنـد  سی نمی

و بخصوص بر لحن قاطع آن تاکـیـد 
ـنـد .   نکند ـتـظـر ھسـت ـن آنانی که م

ـیـه داد  ـان  درصـد ٩امشب دولت بی
حقوق کارگر اضافه شـده اسـت و 
فردا طبقـه کـارگـر در اعـتـصـاب 
ــمــا   ــاشــد و اگــر نشــد پــس حــت ب

ـان  ـی کارگر قضیه را باختـه اسـت ب
ـنـکـه خـود  ـیـسـت جـز ای ھیچـی ن

ـنـد بـی شـک اگـر .   قافیه را باخت
کارگران متشکل در اتـحـایـه آزاد 
ـــد  ـن ــ ـن ـــکــ ـی ـا مــ ـارگـــران ادعــ کــ

ـیـم زد و  آستین"  ھایمان را باال خـواھ
ـار  ـب ـن در صفی متحد و سراسری ای
ـیـروی  خود در مورد قیمت فروش ن
کارمان تصمیم سازی خواھیم کـرد 
و اجازه نخواھیـم داد کسـانـی کـه 
بر حاصل دسترنج ما کـارگـران در 
وزارت کار و کاخھای اشرافـی لـم 

 درصـدی ٩اند با افزایش فقط  داده
ــا کــارگــران را بــه  ــا م ــمــزدھ دســت
استھزا بگیرند و اینچنین شـعـور و 
حق حیات ما را مورد اھـانـت قـرار 

ـنـکـار را . " دھند ـیـن فـردا ای از ھـم
اگـر کسـانـی واقـعـا .   خواھند کرد

دلسوز کارگر ھستند باید ھمـه جـا 
ـنـد ایـن .   این بیانیه را منعکس کـن

ـارزه  ـیـه انـعـکـاس واقـعـی مـب ـان ـی ب
ـایـد .   پیشروان کارگـران اسـت ایـن ب

ـلـو شـود از بـورژوازی .   ھمه جا تاب
یاد بگیرید که فالن آخوند مـرتـجـع 
یک کالم میگوید ھـمـه جـا آنـرا 
ـا مـلـکـه ذھـن  ـنـد ت در بوق میکن

بایـد کسـانـی ھـم .   ھمه مردم شود
ـقـه کـارگـر  که مدعی دفاع از طب
ـقـه  و مبارزه برای رھـایـی ایـن طـب

ـیـه ـان ـی ـیـه و ب ـان ھـای  ھستند این بی
ـا  ـنـد ت مشابه این را ھمه جا داد بزن
ملکه ذھن ھمه کـارگـران و ھـمـه 

 .مردم شود
 

ھا  در اھمیت رسانه
 موجود برای این خواسته

ـانـھـا  صف متحد کارگری در آسـم
ـزارھـای .  شکل نمیگیرد ـا اب ـایـد ب ب

موجود خواسته مان را به فـعـل در 
فیس بوک و تویتـر و کـال .   آوریم

ـزار  اینترنت نشان دادنـد کـه چـه اب
ـتـوانـد  متحد کننده ـی ای اسـت و م

یک خواسته مشخص را به یـک 
ـنـد ـبـدیـل کـن . خواسته ھمگـانـی ت

ای کـه مـدعـی  ھای ماھواره رسانه
ـنـد  انعکاس مبارزات کارگران ھسـت
بھتر است شیوه برنامه سـازی شـان 
ـا را  ـی ـا بشـود دن ـنـد ت را تغییـر دھ

ـزگـرد .   تغییر داد بحث آموزش و می
ـارزاتـی کـارگـری بـس  تجارب مـب
ـیـسـت حـتـی  است وقتی که قرار ن
ــده آن چـیــزی  ـن بـرای مـطــرح کــن
بھمراه داشته باشد، ھمه این بحـثـھـا 

. تاکنونی باید امـروز جـواب بـدھـد
خیلی روشن و سـاده، شـب و روز 
ـیـون حـداقـل  ـل ـی بایـد خـواسـتـه دوم

ــه مـردم  ــمــزد ب داده "   آمــوزش" دسـت
.  شود که ممکن اسـت و ضـروری

ـا  بگذارید وقتـی کـارگـر خسـتـه ب
ـال عـوض  ریموت ماھواره دارد کـان
میکند روی کانال شـمـا مـتـوقـف 
ـیـر  شود و حس کند او را بچه صـغ

ـنـد یـک  به حساب نمی آورند و مان
ـیـشـود  شاگرد تنبل به او برخورد نـم
. که  نمیداند کجای زندگی اسـت

ـنـد چـون  برای او احترام قائل نیسـت

ـارزه  ـلـکـه مـب دستانش پینه بسته، ب
ـنـد نـگـاه .   او را سرنوشت ساز میـدان

ـقـه مـن  ـا طـب کنید به بورژوازی ب
درآوردی متوسط اش، ھـمـه مـردم 
را منکوب میـکـنـد کـه ھـیـچـی 
ـقـه مـتـوسـط  نیستید بلکه این طـب
است که اگر نباشد کاله ھمه پـس 

بگذاریـد کـارگـر در .   معرکه است
ـاشـد  ـب خانه اش حس کند که اگر ن

در .   کاله ھمه پـس مـعـرکـه اسـت
ـایـه ٢این راستا  خواسته   میلیـون پ

ـایـد در ذھـن ھـمـه مـردم  حقـوق ب
ــن روزھــا بــا  ــود، ای ــه ش ــک مــل

. ھای مـوجـود شـدنـی اسـت رسانه
ــارگــران  ــه آزاد ک ــادی ــه اتــح ــی ــان ــی ب
میتواند شروع شکل گـیـری یـک 
ـنـد و یـک اعـتـراض  صف قدرتـم

ــی بــاشــد ــون ــی ــل ــھــا در .   مــی ــن تــن ای
ـیـسـت کـه ایـن  فضای کارخانـه ن
ـلـکـه  خواسته باید منعکس شـود ب

ھـای مـوجـود را  این ھـمـت رسـانـه
میطلبد کـه خـواسـتـه فـوق را بـه 
ـبـدیـل  خواسـتـه ھـمـگـانـی مـردم ت
ـقـه  ـبـری طـب کنند بدین گـونـه رھ
کارگر بر مبارزات مردم ھم تامـیـن 

آنھائـی کـه بـه فـیـس . خواھد شد

ـنـد و  بوک و تویتـر مسـلـط ھسـت
ـتـری بـه  دسترسی آسان تر و سـریـع

ــحــاتــی  ــد صــف ــای ــد ب ایـن ابــزار دارن
ایـن .   مختص این  خواسته بسـازنـد

ـنـد شـود  صفحات چنان باید قدرتـم
که روزی ھـمـه مـردم بـرای ایـن 
ـان دعـوت کـنـد ـاب ـی . خواسته به خ

باید از تبلیغات مسـمـوم بـورژوازی 
ـا خـواسـتـه  فاصله گرفت که گـوی
ــد در درون  ــای ــط ب کــارگــری فــق
محیط کارخانه منـعـکـس شـود و 
اگر غیر از این شد ھر چـه ھسـت 

ــارگــری خــواســت !   اال خــواســت ک

ـتـرنـت  ـن کارگران باید در فضـای ای
ـتـرنـت .   برجستگی پیدا  کنـد ـن و ای

نشان داده است چه نقش سـرنـوشـت 
ـارزات مـردم  سازی میتواند در مـب

 .داشته باشد
 

 و سخن آخر
ـاال زد و صـف  باید آستیـن ھـا را ب

ــارگــری حــول افــزایــش  ــحــد ک مــت
ـنـگـونـه .   دستمزدھا را ایجاد کـرد ای

نیست چـون دولـت اعـالم رسـمـی 
کرد تمام شد و رفت تا اسفند سـال 

ـاشـد ٩٠باید سال .  بعد ، سـال ایـن ب
ــم کــارگــر ســرنــوشــت  ــی کــه تصــم
ـیـن کـنـد و روش  ـی جامـعـه را تـع
محاسباتی کارگر که بر پایه رفـاه 
ـنـدانـه  ـتـم و عزت و زنـدگـی شـراف
انسانھا اسـت جـایـگـزیـن روشـھـای 
ـان چـاقـو کـش  ضد انسانی  حامی

این بـرای سـرمـایـه .   سرمایه گردد
داران معنی تبعات بد دارد و بـرای 
ـتـریـن روش  توده زحمتکش مردم بھ

ـات اسـت ـایـدچشـم در .   ادامه حـی ب
ــت  ــه داران و دول ــرمــای ــم س چش
ســرمــایــه داری دوخــت و حــکــم 

 .*کارگران را به آنھا دیکته کرد

 ١از صفحه 
 

ھا را  باید آستین
 باال زد

 



 8  ١٣٩٠ فروردين ٢ کارگر کمونيست

ای خـارج از امـکـان تصـور  حادثه" 
ـلـه ایسـت کـه " .   بود این تنـھـا جـم

مدام در حـال تـکـرارشـدن اسـت و 
ـفـر  ـا آن دھـھـا ھـزار ن قرار اسـت ب

بله باید مـکـررا و از .   توجیه شوند
ـا تـوجـیـه  ھر سویی تکرار گـردد ت
ـفـر و از ھـم  مرگ دھـھـا ھـزار ن
ـفـر  ـیـونـھـا ن ـل ـی پاشـیـدن زنـدگـی م

 .امکان پذیر گردد
ـا واقـعـا  اما باید پرسید کـه آی

ای امـری  حدوث اینچنین فـاجـعـه
ـا  ـابـل تصـور بـوده اسـت؟ آی غیر ق

انـد کـه ھـمـواره  واقعا کسانی نبوده
ـیـن حـوادث و روزھـایـی را  اینچـن
تشخیص داده وھمـواره اعـالم خـطـر 

ـزلـه !   اند؟ نموده پیش از اینھا وقوع زل
وسونامی و بـه مـراتـب آن آسـیـب 
ـا  پذیر بودن نیروگـاھـھـای اتـمـی ب

ـتـمـانـی  توجه به کاستی ھای سـاخ
ـفـجـار در  آن و یا احـتـمـال وقـوع ان
بخشھای مختلف مخازن و پـخـش 
شدن مواد آلوده اتمی آن در وسـعـت 
ـنـھـا  ـایـی را نـه ت ـی گسترده جغـراف
ــرژی  ــف ان ــال ــن مــخ ــی ــخــصــص ــت م
ـاری  ونیروگاھھای اتمی بلکه بسـی
دیگر از انسـانـھـا تصـور نـمـوده و 
ضمن ارائه نتایج تحقیقاتشان بـطـور 

 .علنی اعالم خطر نموده بودند
 

حدت خسارات جانی و 
 مالی تخمین زده شده بود

ـامـیـن انـرژی بـرق بـرای  بمنظور ت
توکـیـو و شـھـرھـای مـرکـزی از 
ــدگــی  ــه داران زن ــرمــای ســوی س
ـانـھـای دور  میلیونھا انسان در اسـت
. افتاده به بازی گرفتـه شـده اسـت

ـیـروگـاه اتـمـی  تا این روزھا؛ بجز ن
ـاوا" استان  ـن درجـنـوب، سـایـر "   اوکـی

ـا  این نیروگاھھا سودھای بادآورده ب

وضعیت متعادلی را به جیـب خـود 
ـنـد مسـلـمـا در ازای .   سرازیر ساخت

ایــن تــجــارت ســود آور و بــذل و 
ـاطـق  بخشش اختیار مطلق ایـن مـن
به این صاحبان شرکتھا و یا تعییـن 
ـیـل سـود  قوانینی در راستای تسـھ
آوری ایشـان بـدون تـوجـه بـه جـان 
ـز بشـدت مسـئـول  ـی انسانھا دولـت ن

ــد ــاش ـب ـ ــت و صــاحــبــان .   مــی دول
نیروگاھھای اتمی ھـر دو مسـئـول 
ـبـل  ـق ـت ـایـد م این فجـایـع بـوده و ب
خسارات جانی و مـالـی شـھـرونـدان 

 .شوند
آنچه که ما مردم در وھلـه اول 
از دولت و صاحبان شرکت بـرق در 
ـارتسـت از ـاریـم عـب : توکیو خـواسـت

آشکار کردن واقعیتھا از صـدمـات 
ـیـروگـاه  ـفـجـاری در ن و خـطـرات ان
اتمی فوکوشیما و وضعیت کـاری 
ـنـظـور مـھـار آن  کارگرانی کـه بـم

ـیـم کـه .   اند بکار گرفته شده مـیـدان
ــه از کــار افــتــادن  ــه ب ــوج بــا ت
ـــده  ـن ـ ـن ــک کـ ــورھــای خــن ــوت م
کارگرانی بعنـوان انـجـام ایـن کـار 

ـا اسـاسـا .   انـد بکار گـمـارده شـده آی
ــوگـیـری از  ـنـظــور جـل ــم اقـدامـی ب
ابتـالی ایشـان بـه مـواد اتـمـی و 
ـا نـه؟  تشعشات آن صورت گرفته ی
ـار آشـکـار  ضمن آنکـه مـا خـواسـت
ـیـم کـه  کردن ھویت کسانـی ھسـت
ـتـرل و امـر  در این محل به امر کن

ـاشـنـد،  و نھی به این کارگران می ب
ـنـظـور  این خواسته ھـای مـا نـه بـم

ـانـی  قھرمان سازی از کارگران قـرب
این مراکز بلکه بمنظور بلند کـردن 
ـاشـد ـب . صدای دادخواھی ایشان مـی

ــن مــراکــز کــه بــه  ــغــال در ای اشــت
ـان شـرکـتـھـا  ادعای سران و صاحـب
بمنظور نجات جان میلیـونـھـا انسـان 

صورت میگیرد کاری نیسـت کـه 
بایـد ایـن کـارگـران بـدان مـجـبـور 

ــد ــا .   بــاشــن ــھ ــاری ــن کــار و فــداک ای
ـان سـود  بدرست وظیفه ھمان عـاشـق
ــدان  ـایـد ب ـثـمـار اســت کـه ب و اسـت

مـا مـردم .   بپردازند و نـه کـارگـران
کشته شـدن حـتـی یـک کـارگـر 
ــه را  ــمــان ــی رح ــق ب ــری ــن ط ــدی ب

 .بخشیم نمی
امروز ما مردم یکبار دیگـر در 
ـفـجـار  حال تبدیل شدن به قربانیان ان
ـاشـیـم ـب ـی . اتمی و تشـعـشـات آن م

عــمــال در ســراســر کشــور جــان و 
سالمت میلیونـھـا انسـان بـه خـطـر 

ـات و .  افتاده است ـف ـل ـبـران ایـن ت ج
ـبـران  ـا ج ـایـد ھـمـزمـان ب خسارات ب
ـانـی  ـات و خسـارات مـردم قـرب ـف تل
ـامـی صـورت گـیـرد . زلزله و سـون

ھمچنین امر مـھـم دیـگـر در ایـن 
ـاپـذیـری اسـت  ـبـران ن بین لطمات ج
ــطــع و بـر اثـر نشــت  کـه بـطــور ق
ـنـھـای  ضایعات اتمی متـوجـه زمـی

بـدون تـردیـد .   کشاورزی شده اسـت
ـا سـالـھـای مـدیـد  ـنـھـا ت ـی این زم

ـنـد بـود ـا .   غیرقابل مصرف خـواھ ب
ــن  ـی ــت تضــم ـی ــع ــن واق ــه ای تـوجــه ب
ـــی و  ـــی مـــواد غـــذای ـت ســـالمــ
ـا اطـالع  محـصـوالت کشـاورزی ت

ـیـسـت آنـچـه .   ثانوی امکان پذیـر ن
که از پس این فـجـایـع بـخـصـوص 
ـیـن و مـحـروم  ـای ـات پ ـق متوجه طـب
ـا عـدم  خواھد شد ھمانا کمبود و ی
ـــی  ــذای ــه مـــواد غ ــی ب ــرس دســت

ـز لـطـمـات .   کافیست ـی از سـویـی ن
ــل  ــدلــی ــصــاد کشــور ب ــه اقــت وارده ب
رویارویی آن با کمبود برق در کـار 

ـز .   خانجات تولیدی است ـی ـنـجـا ن ای
ـنـد کـه  مجددا این کار گران ھسـت
ـاکـنـونـی  با توجه به سیاستـھـای ت
ـنـد شـد . سرمایه داران قربانی خـواھ

ـا  ـبـود کـار ی این کارگران بدلیـل ن
اخراج شده و یا مجبور بـه اشـتـغـال 
با حقوقھای نازل و کـارھـای شـاق 
ـات  ـن و محرومیتھا از حقوق و تامـی

 .اجتماعی خواھند گردید
 

ھای اساسی ما از دولت و  خواسته
شرکتھای خصوصی نیروگاھھای 

 :اتمی بشرح زیر میباشد
 

ـامـــی .   ١ ـــمــ ـــف کـــردن ت ـــوق ـت مــ
 .نیروگاھھای اتمی

پایان بخشیدن به سیستم قربانـی .   ٢

ـنـظـور اخـذ  کردن جان انسـانـھـا بـم
 .سود
ــرژی .   ٣ ــھـای ان صـاحــبــان شــرکـت

ـنـه ـزی ـایـد تـمـامـی ھ ھـای  اتـمـی ب
ـــک  ـای ـــه یـــکــ ـارات وارده ب خســ

 .شھروندان را متقبل بشوند
ــدد .   ٤ ــج ــت م تــا زمــان بــازیــاف

سالمتی باید به ھمـه مسـمـومـیـن 
ھـای  تشعشات یا انفجاراتمی ھزینـه
 .درمانی وزندگی پرداخت شود

ـا .   ٥ باید به تمـامـی کشـاورزان وی
صاحبان کـارگـاھـھـای کـوچـک 
ـایـی  ـنـظـور بـرپ که پیش از این وبـم
نیروگاھھای اتمی زمینھا وامـاکـن 
اشتغالشان به نابـودی کشـیـده شـد 

 .بطور کامل خسارت پرداخت شود
ــات وارده .   ٦ ــا تــوجــه بــه صــدم ب

ـاسـیـسـات  وخواست پایان دادن بـه ت
ــران بســیــاری بــا  ــی کــارگ ــم ات
ـنـد گـردیـد . بیکاری مواجـه خـواھ

پرداخت غـرامـت بـه تـمـامـی ایـن 
ــن  ــان ای ـب ــرعـھــده صــاح کـارگــران ب

ـایـد .   شرکتھا میباشـد ـیـن ب ھـمـچـن
حقوق ومزایای کارگران بخشھـایـی 
ـنـد  ـاقـی خـواھ از این شرکتھا که ب
ــیــچ  ــامــل وبــدون ھ مــانــد بــطــورک

 .تضییقی تضمین شود

 
خطـاب مـا در ایـن اطـالعـیـه بـه 
کسانیست که مسئولیت سیاسـتـھـا 
ــر مــردمــی و ضــد  ــی ــر غ ــی وتــداب
ـاشـد ـب . انسانیشان بر عھده شـان مـی

ـز از طـریـق  ـی ایشان ھمیـن امـروز ن
ھای مزدور و یا دانشمنـدان و  رسانه

محققین دست به سینه تالش دارنـد 
تا این ادعای دروغین را بـه خـورد 
ـیـت رخ داده  مردم بدھند که وضـع
ـا چـنـدان  خارج از تصـور بـوده و ی
خساراتی به جان وسـالمـتـی مـردم 

ـا نـخـواھـد شـد ایـن .   وارد نشـده وی
ـنـظــور  ادعـاھـا کـامـال دروغ و بـم
ــھـای خصـوصــی و  نـجــات شــرکـت
ــراضــات  ــر ضــرب اعــت ــت از زی دول

مـا .   ھای بحق مردم اسـت وخواسته
ــران  ــردم و کــارگ ــمــامــی م از ت
ـیـرون کشـیـدن  خواستار آنیم که با ب
ـارانـھـای  ـب خود از زیر انبوه ایـن بـم
تبلیغـاتـی دروغـیـن بـه صـف مـا 
ــل آنــان  ــاب ــد تــا در مــق ــدن ــون ــی ــپ ب
ــراصــی خــود را  ــت ــای اع ــھ ــت حــرک

 .تدارک ببینیم
 اتحادیه آزاد کارگران ژاپن

٢٠١١/٣/١٧ 

کشته شدن حتی یک نفر 
 !بخشیم را نمی

 
 اطالعیه اعتراضی

 "!اتحادیه آزاد کارگران ژاپن"
 

 ترجمه جمال صابری، توکیو

 یک دنیای بھتر
تغییر جھان و ایجاد دنیـایـی بـھـتـر یـک امـیـد و آرمـان 
. ھمیشگی انسانھا در طول تاریخ جامعه بشری بوده اسـت

علیرغم رواج ایـده ھـای قـدرگـرایـانـه و خـرافـی اعـم از 
مذھبی و غیر مذھبی حتی در دنیای بـاصـطـالح مـدرن 
امروز، ایده ھایی که ھریک به نحوی عالج نـاپـذیـری و 
مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکنند، زندگی واقـعـی 
و عمل روزمره توده ھای وسیـع مـردم ھـمـواره حـاکـی از 
یک امید و باور عمیق به امکان پذیری و حتی اجـتـنـاب 

این امید که دنـیـای فـردا .   ناپذیری یک آینده بھتر است
میتواند از محرومیت ھا و مشقات و کمبودھـا و زشـتـی 
ھای امروز رھا باشد، این اعتقاد که عـمـل امـروز انسـان 
ھا، چه جمعی و چه فـردی، در تـعـیـیـن چـنـد و چـون 
دنیای فردا موثر است، یک نگرش ریشه دار و قـدرتـمـنـد 
در جامعه است که زندگی و حـرکـت تـوده ھـای وسـیـع 

 .مردم را جھت میدھد
کمونیسم کارگری قبل از ھر چیز به اینجا تعلق دارد، بـه 
امید و اعتقاد انسان ھای بیشمار و نسلھای پی در پی به 
اینکه ساختن یک آینده بھتر، یک جھـان بـھـتـر، بـدسـت 

 . خود انسان، ضروری و میسر است
 ، برنامه حزب کمونيست کارگری"يک دنيای بھتر"از 
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 اعتراض كارگری

 
 نفر از کارگران کارخانه ٧٠اخراج 

 سنندج و اعتراض آنھا به این اخراجآلومنیوم 
 نفـر از کـارگـران کـارخـانـه ٧٠بنابر اخبار منتشر شده، تعداد 

ـنـدج  آلومینیوم واقع در شھرک صـنـعـتـی شـمـاره یـک سـن
 و نیم صـبـح روز ٩این کارگران ساعت . اخراج و بیکار شدند

ـز عـدم ٢٢یکشنبه  ـی  اسفند در اعتراض بـه اخـراج خـود و ن
ـیـکـاری، بـه اداره کـار و امـور  ـیـمـه ب دریافت مطالبات و ب

 .اجتماعی کردستان مراجعه کردند
 

 اخراج و بیكارسازی
 

تعطیلی چند كارخانه و بیكاری كارگران در 
 سلماس 

ـنـد و  بنابه اخبار منتشر شده در اول فروردین ماه، کـارخـانـه ق
ـنـی و شـیـر مـھـسـا،  شکر آرش، کـارخـانـه فـراورده ـب ھـای ل

ـیـده و  کارخانه زوال سوت، کارخانه فراورده ـال ھای گوشـتـی پ
ـفـریـحـی ورزشـی مـرواریـد واقـع در جـاده  ھمچنین استخـر ت

ـان  ارومیه و سلماس کامال تـعـطـیـل شـده و ده ھـا کـارگـر آن
ـیـن کـارخـانـه.   اند بیکار شده ـنـی  ھـای فـراورده ھمچن ـب ھـای ل

ـان ھـمـگـی واقـع در  ـن ـی قلندری و ظروف یکبار مصرف اطـم
شھرک صنعتی شھرستان سـلـمـاس در حـال تـعـطـیـل شـدن 
ـیـروھـای خـویـش  ـا اقـدام بـه تـعـدیـل ن ھستند و در این راست

 .اند اند و تعدادی از کارگران خویش را اخراج کرده کرده
 

 کارگر شرکت کارین صنعت ٥٠اخراج 
 سنندج

ـتـشـر ٢٩روز "   كمیته ھماھنگی"بنابه خبری كه  ـنـد مـن  اسـف
ـنـدج  كرده است، کارفرمای شرکت کارین صنعت در شھر سـن

ایـن شـرکـت حـدود .    نفر از کارگران خود را اخـراج کـرد٥٠
.  ماه است که حقوق کـارگـران را پـرداخـت نـکـرده اسـت١١

کارفرما به کارگران چک پرداخت کرده است که کـارگـران 
پس از مراجعت به بانک، با حساب خـالـی شـرکـت مـواجـه 

ـنـد اند ضمن اینکه از کارفرما نیز ھـیـچ اثـری نـمـی شده ـاب . ی
ـفـر کـارگـر ٧٠ نفر از کل ٢٠این در حالی است که باقی   ن
 مـاه حـقـوق طـلـب دارنـد در ١١این شرکت با وجود اینکـه 

 .بالتکلیفی کامل به سر میبرند
 

اخراج كلیه كارمندان منتسب به بھایی 
 "آچیالن در"شركت 

ـیـه ١٩بنا به اطالع گزارش منتشر شده در روز  ـنـد، کـل  اسـف
کارمندان و کارگران بھایی شـاغـل در شـرکـت آچـیـالن در 
ـاه از  شھرھای تھران و مشھد به دسـتـور اداره  اطـالعـات سـپ

 .کار اخراج شدند

 حقوق پرداخت نشده
 

 ماه دستمزد پرداخت نشده كارگران ٤
 ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان

 اسفند ماه منتشر شده اسـت كـارگـران ٢٣بنابه خبری كه روز 
 ماه حـقـوق مـعـوقـه ٤ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان بخاطر 

ھا تا كنون  به آ نھـا پـرداخـت نشـده  كه علیرغم ھمه پیگیری
دو سـال :   یكی از كارگران گفته اسـت. است، معترض ھستند
صاحب خـانـه ام مـیـخـواھـد وسـائـل .   ھست كه لباس نخریدم

ـاھـی كـردیـم كـه  خانه ام را بیرون بریزد، شب عیدی چـه گـن
حتی دستمزمان را نمیتوانیم بگیریم و كسـی ھـم بـه داد مـا 

 كـارگـر ٨٠٠نمیرسد؟ ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان دارای 
 .میباشد
 

 ماه بدون ٦كارگران كارخانه ایران برك 
 حقوق

ـنـد مـاه، كـارگـران ٢٦بنابه اخبار منتشـر شـده در روز   اسـف
 كـارگـر دارد، ٢٠٠كارخانه ایران برك در الھیجان كه بیش از 

 .اند  خود را نگرفته٨٩ ماه حقوق، و عیدی و پاداش سال ٦
 

كارگران كارخانه تولید قطعات یدكی 
 درتھران دوماه است حقوق نگرفته اند

بنابه اخبار منتشر شده، كارگران كارخانه تولید قطعات یـدكـی 
 كـارگـر ٢٠٠خودروھای پراید واقع در شرق تھران كه شـامـل 

 . ماه حقوق و حق سنوات طلب دارند٢باشد،  می
 

 دستمزدھای پرداخت نشده كارگران ژیان
ـان رشـت   مـاه ٢بنابه گزارش منتشر شده، كارگران شركت ژی

گـویـد كـه ایـن شـركـت  ایـن گـزارش مـی.  دستمزد طلبكارند
ـار  ـی ـت بخشی از پروژه برای جداسازی آب از فاضالب را در اخ

 .دارد
 

عدم پرداخت مطالبات معوقه کارگران 
 کارخانه کنف کار رشت

بر اساس گزارشات منتشر شده، کـارخـانـه کـنـف کـار رشـت 
بـرد و کـارفـرمـا از پـرداخـت  ھمچنان در بحران بـه سـر مـی

 .ورزد دستمزدھا و مطالبات معوقه کارگران خودداری می
 

 ناامنی محیط كار
 

مفقود شدن دو کارگر بر اثر انفجار مواد 
 ناریه فاسد

 اسفند منتشـر شـده اسـت، بـه عـلـت ٢٣بنابه خبری كه روز 
انفجار مواد ناریه فاسد متعلق به یک شرکـت راھسـازی در 

 نفر از کارگران ایـن شـرکـت ٣منطقه روستای یانه رود بلده، 
ـتـه. در زیر بھمن گرفتار شدند انـد احـتـمـال  مقامات دولتی گف

یـکـی از .   رسـد  بفر بعید به نظر مـی٣ نفر از این ٢زنده بودن 
 . نفر با تالش افراد حاضر در منطقه نجات یافت٣این 

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری

 
دستگیری و بازجویی چند تن از فعالین 

 كارگری در سنندج
ـنـگـی روز اول فـروردیـن  ـتـه ھـمـاھ ـی  ٩٠بنابر خبری كه كـم

ـتـی ٨٩منتشر كرده است، در واپسین روز سال  ـی ـن ، عوامـل ام
و اطالعاتی در شھر سنندج با تھدید و احضـار چـنـد تـن از 
ـازجـویـی  فعالین كارگری به مدت چند ساعت آنھا را مورد ب

ـتـه، .   انـد و تھدید قـرار داده ـازجـوی قـرار گـرف افـراد مـورد ب
ـنـی، : عبارتند از ـیـل مـحـمـدی،غـالـب حسـی ـل وفا قادری، ج

ـنـگـی و طـیـب  ـتـه ھـمـاھ ـی کوروش بخشنده از اعضای کـم
ـیـل دورگـیـران از  چتانی نماینده كارگران كارخانه پرریس و خل

ـیـش از آغـاز .   کوھنوردان سنندج افراد بازداشتی سـاعـاتـی پ
از افـراد .   انـد سال نو در حالت بازداشت و تحت بازجویـی بـوده

ـلـف  نامبرده خواسته شده که تعھدات کتبـی در مـوارد مـخـت
 . بدھند که مورد اعتراض آنان قرار گرفته است

 
دستگیری امید شجاعی عضو کمیته ھماھنگی 

 و احضار او به دادگاه
بنابه خبری كه کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

ـبـه  تشکل  ٢١ھای کارگری منتشر كرده است صبحر روز شن
ـفـر  ـتـه تـوسـط چـھـار ن ـی اسفند، امید شجاعی عضو این کـم
ـاسـداران مـعـرفـی  ـاه پ ـپ لباس شخصی که خود را ماموران س

ـاسـداران، بـعـد از .   کرده بودند، دستگیر شد ـاه پ ـپ مـامـوران س
ظھر ھمان روز وی را آزاد کـرده و قـرار اسـت او را جـھـت 

ـنـد اتـھـام وی عضـویـت در .   محاکمه به دادگاه معرفی کـن
 مـارس عـنـوان شـده ٨کمیته ھماھنگی و شرکت در مراسم 

ـار دیـگـر در .   است این خبرمی افزاید كه امـیـد شـجـاعـی ب
ـاریـخ ١/٣/٨٨تاریخ   ٣/٣/٨٨ در شھر مریوان دستگیر و در ت

ـز در .   به دوسال حبس تعلیقی مـحـکـوم شـد ـی ـیـشـتـر ن وی پ
ـازداشـت ٢٢/١٢/٨٧تاریخ  ـز ب  از طرف اداره اطالعات شھر سق

ـقـه ٧و مدت  ـی ـیـون ٣٠ روز در زندان بود که با قرار وث ـل ـی  م
ـبـه اول ١٩/٤/٨٨در تاریخ .  تومانی از زندان آزاد شد  در شـع

ـز بـه  ـان سـق  مـاه زنـدان ١٨دادگاه انقالب اسالمی شـھـرسـت
 .تعزیری محکوم شده بود

 
فشارھای جسمی بر افشین اسانلو در بند 

     زندان اوین٢٠٩
ـلـو  بنابر اخبار منتشر شده، افشین اسانلو بـرادر مـنـصـور اسـان
ـیـت  ـال که از اول آذر ماه بازداشت شده است و ھیـچـگـونـه فـع

 زنـدان اویـن ٢٠٩سیاسی و كارگری ندارد، ھم اکنون در بند 
ـار وی ھـم . برد به سر می اکـنـون تـحـت  بر اسـاس ایـن اخـب

شکنجه و ضرب و شتم نیروھای امنیتی در درون زندان اویـن 
ـئـت مـدیـره سـنـدیـکـای .  قرار دارد ـی منصور اسانلو، رئیـس ھ

 سـالـه ٥شرکت اتوبوس رانی تھران و حومه، با محکومـیـت 
بـرد و ایـن در  شھر کرج بـه سـر مـی چنان در زندان رجایی ھم

ـارھـا مـورد آزار و اذیـت  حالی اسـت کـه خـانـواده ی وی ب
ـتـه ـا عـروس .   انـد ماموران امنیتی قرار گـرف ـیـن راسـت در ھـم

ـبـه مـورد آزار و اذیـت و  ـز چـنـدیـن مـرت ـی منصور اسانلـو ن
ـتـه اسـت و  بازداشت کوتاه مدت ماموران امنیتی قـرار گـرف

 .دستگیری و اذیت و آزار برادر وی نیز، در ھمین راستاست
 

ھاشم خواستار محروم از خدمات ضروری 
 پزشكی

ـیـن مشـھـد و  بنا به اخبار منتشر شده ھاشم خواستار، از معلم
ـنـون از خـدمـات  ـیـن ایـن شـھـر اك ـلـم عضو كانون صنفی مع
ــت جســمــی  ضــروری پــزشــكــی مــحــروم شــده و در وضــعــی

در جریان عمل جـراحـی كـه بـر روی او . نامناسبی قرار دارد
ـان و  ـیـمـارسـت ـاز بـه مـانـدن در ب ـی صورت گرفت، علیرغـم ن

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی:  بخش بین المللی



 10  ١٣٩٠ فروردين ٢ کارگر کمونيست

ـاد او را  ـیـل آب دریافت داروھای ضروری، مامـوران زنـدان وك
پیش از موعد مقرر شده توسط پزشك به زندان بازگردانـدنـد و 

بـه گـزارش .   از دریافت داروھای ضروری نیز محروم ساختنـد
ھـا ایـن  ھای جان باختگان و بازداشتـی كانون حمایت از خانواده

ـنـه  در حالی بود كه پزشك جراح می ـای بایست شخصا او را مـع
ـیـن مـی ـی ـازش را تـع ـی ـا ایـن  و داروھای مورد ن نـمـود امـا ب

وضعیت حتی خانواده او ھم موفق به دریافت دارو و رسـانـدن 
پزشكانی كه در زندان وی را معاینه كـرده .   اند آن به وی نشده

ـز  بودند نیز تاكید داشتند كه نمی توانند دارویی برای او تـجـوی
نمایند زیـرا داروی فـردی كـه تـحـت عـمـل جـراحـی بـوده، 

ـز گـردد از ایـن رو ایشـان .   بایستی توسط پزشك جراح تـجـوی
ـان در  اكنون بدون دریافت ھیچگونه مداوا و معاینه ای ھمچـن

برد و از عوارض عدیده بیـمـاری و  وضعیت سختی به سر می
 .عمل جراحی صورت گرفته، در رنج است

 
 معلمان

 
 نسبت به ٨٦اعتراض معلمان پیمانی سال 

 وضعیت استخدامی خود
 اسفندماه منتشر شـده اسـت، جـمـعـی ١٦بنابه خبری كه روز 

ـیـت اسـتـخـدامـی ٨٦از معلمان پیمانی سال   نسبت بـه وضـع
ـلـکـرد وزیـر آمـوزش و پـرورش و  خود در یادداشتـی از عـم
ـاد  ـق ـت ھمچنین مجلس در قبال این دسته از کارکنان دولـت ان

ـلـم حـق ٥:   در بخشی از این نامه آمده است.   اند كرده  ھزار مـع
 در زمان وزارت علی احـمـدی ٨٦ مھر ٢٧التدریس در تاریخ 

ـقـه حـق ٥از میان نیروھای حق التدریس كه دارای   سـال سـاب
 سـال ٨ و ٧التدریس بودند كه بعضا برخی از نیروھـا دارای 

ـنـش و   –مصـاحـبـه   –سابقه بودنـد از طـریـق آزمـون  گـزی
جـالـب تـوجـه .   سازماندھی مجدد به استخدام پیمانی درآمدنـد

این است كه یك سال و سه ماه بعد از قبولی در آزمـون وزیـر 
ـا بـر اثـر  ـت ـای وقت با استخدام این نیروھا مخالـف بـود كـه نـھ

 مجـبـور بـه صـدور احـكـام ٨٧ بھمن ٢٣اعتراضات در تاریخ 
 ھزار نفر شد بدون آنكه حتی یـك سـال از ٥پیمانی برای این 

در ادامـه .   سنوات خدمتی حق التدریسی آنھا محاسـبـه شـود
 .به عدم توجه مجلس به این معلمان اشاره شده است

 
طیف (بیانیه کانون صنفی معلمان تھران 

 اسفند ٢٣به مناسبت سالگرد  -)صنفی
١٣٨٥ 

 ٢١ای روز  بیانیه)   طیف صنفی( كانون صنفی معلمان تھران 
ـاسـبـت سـالـگـرد سـركـوب اعـتـراض  اسفند ماه امسال به مـن

ـنـد ٢٣معلمان در  در بـخـشـی از ایـن .    صـادر كـرد٨٥ اسف
ـتـی :   " بیانیه آمده اسـت ـی ـن ـاسـی ــ ام ـانـه نـگـاه سـی ـاسـف مـت

دولتمردان کشورمان بـه وزارت آمـوزش و پـرورش، آن را بـه 
ـیـون ھـا  محل آزمون و خطا تبدیل نموده و نه تنھا سرنوشت میل

ـاسـت ھـای مـقـطـعـی و غـیـر  دانش آموز را دسـتـخـوش سـی
دھند، بلکه علیرغم امضـای دولـت  کارشناسی خود قرار می

ـلـل،  ایران در پای مصوبات کنوانسیون صنفی آموزش بین الـم
ـیـت آزادانـه ی  ـال ـنـی بـر فـع ـات، مـب مانع اجرای این مصوب
ـان  معلمان در امور صنفی و داشتن نشریه مستقل و تـجـمـع آن

ـیـه آمـده اسـت. " گردند می ـان ـی در :   " در بخش دیگری از این ب
ـنـدگـان تشـکـل١٣٨٥ اسفنـد ١٨تاریخ  ـای ـفـی   نـم ھـای صـن

ـیـسـه ی مـجـلـس و مسـئـول  ـئـت رئ ـی ـا ھ معلمان کشـور ب

قرار شد جـلـسـه .  کمیسیون آموزش و تحقیقات مذاکره نمودند
ی بعد از وزیر آموزش و پـرورش و مسـئـول بـودجـه دعـوت 
شود تا به عدم اجرای الیـحـه خـدمـات کشـوری رسـیـدگـی 

اما جلسه ی مذکور برگزار نشد و مسائل معلمـان بـی .  شود
ـیـروی ١٣٨٥ اسفنـد ٢٣روز .  پاسخ ماند  مـجـلـس تـوسـط ن

ـلـمـان مـورد  انتظامی و لباس شخصی ھا محاصره شـد و مـع
ـلـمـان !!   ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند کانون صنفی مع

 ٢٣ضمن محـکـوم نـمـودن واقـعـه ی )   طیف صنفی( تھران 
ـاضـا دارد بـه  ـق اسفند مصرانه از نمایندگان محترم مـجـلـس ت
وظیفه ی نظارتی خود عمل نمایند و مسببان ضرب و شـتـم، 

ـلـمـان را کـه . . .   توھین، بازداشت، انفصال از خـدمـت و  مـع
ـان کشـور وارد نـمـوده، مـورد  ـنـگـی زخمی عمیق بر قلب فرھ

ـنـد ـیـن از .   تحقیق و تفحص و پیگرد قانونی قـرار دھ ھـمـچـن
ـاضـا  ـق ـیـه و وزیـر آمـوزش و پـرورش ت ریاست قوه ی قضـائ

ـنـد می ـفـی در ب ـات آزادی فـعـاالن صـن ھـاشـم :   شود موجـب
 ."خواستار و رسول بداغی را فراھم نمایند
ـیـه آمـده اسـت ـان ـی ھـم اکـنـون کـه در :   " در پایان ایـن ب

ـزایـش روز   به سر می١٣٨٩روزھای پایانی سال  بریم شاھد اف
به روز قیمت ارزاق عمومی، حمل و نقل، مسـکـن، بـھـداشـت 

ھـای آب، بـرق،  ھستیم و عـالوه بـر آن قـبـض...  و درمان و 
گاز و تلفن نیز مزید بر علت شده و کمر معلمان را زیـر ایـن 

ـثـل  سـالـی کـه نـکـوسـت از " ھمه بار خم کرده و ضرب الـم
ـیـشـنـھـاد دولـت .   کند را تداعی می" بھارش پیداست بنابراین پ

ـام ٦مبنی بر افزایش  ـا ارق ـان دولـت ب  درصد حـقـوق کـارکـن
واقعی تورم در جامعه و قانون خدمات کشـوری ھـم خـوانـی 

 ."ندارد
 

کانون صنفی معلمان خواستار آزادی 
 معلمان زندانی در آستانه سال نو شد

ـنـدمـاه ١٩ای روز  کانون صنفی معلمان با صدور بیانیـه  اسـف
در بـخـشـی از .    خواستار آزادی معلمان زندانی شده اسـت٨٩

ـادآور  این روز: " این بیانیه آمده است ـان، ی ـنـگـی ھا برای ما فرھ
ـاشـد  مـی٨٥روزھای پایانی سـال  ـبـی، .   ب روزھـای حـق طـل

ھـا؛ روزھـای  عدالتـی دادخواھی و اعتراض به تبعیض ھاو بی
گـمـان در  ھای باشکوه و به یادمـانـدنـی، کـه بـی گردھمایی

ھای حق خواھانـه  جـامـعـه ایـرانـی، از  تاریخ بیداری و جنبش
ـنـد ٢٣در .   . . .   ای بـرخـوردار اسـت جایگاه برجسته  ٨٥ اسـف

حقوق شھروندی ما پایمال گردید و شآن و جایگـاه فـرھـنـگ 
ھـا  ھـا، زخـم و فرھنگیان، سخت آسیب دیـد و تـن و جـان آن

ـاپـذیـر .   برداشت ـاورن با بسیاری از ما، آن چنان رفتار شد که ب
ـنـکـه .   بود و شمار زیادی دسـتـگـیـر و روانـه زنـدان شـدنـد ای

ـا دیـگـر  ـار حـقـوق بـرابـر ب آموزگاران یک مملکت، خـواسـت
توانست باشد کـه ایـن  نمی «گناھی»کارکنان دولت گردند، 

ـزلـت و ! چنین حرمتشان نادیده گرفته شود ـار مـن مـا خـواسـت
ـفـی خـویـش بـودیـم  و   –معیشت فراخور شآن انسانی و صـن

 ....البته ھنوز ھم ھستیم 
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
 

 اطالعیه درباره حداقل دستمزد
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران در باره 
  درصدی دستمزدھا٩افزایش 

ـقـر و فـالکـت روز  ـیـل ف با اعتراضات متحدانه در برابر تحـم
 افزون ایستادگی کنیم

 ھمکاران و کارگران در سراسر کشور
ـنـده  شورای عالی کار حداقل دستمزدھا را بـرای سـال آی

ـلـغ آنـرا ٩فقط  ـب  ھـزار تـومـان ٣٣٠ درصد افزایش داد و م
 ھزار تومان افزایش داد و حـق ٨تعیین کرد، بن کارگری را 

 .مسکن کارگران را مسکوت گذاشت
کسانی که در شـورایـعـالـی کـار در مـورد زنـدگـی و 

اند امسال یـورش بـه زنـدگـی  معیشت ما تصمیم گیری کرده
ـز بـه  ـی ـازی ن ـی ما کارگران را به جائی رساندند کـه حـتـی ن
ـیـن دسـت سـاز خـود و آمـارھـای اسـمـی و  پیروی از قـوان
ـزان  ظاھری اعالم شده از سوی بانک مرکزی در مـورد مـی

ـات مـا .   تورم  ندیـدنـد ایـن بـرخـورد بـه زنـدگـی و حـق حـی
ـان در شـورایـعـالـی کـار  کارگران از سوی دولت و کارفرمـای
ـیـونـھـا خـانـواده  ـل یک اھانت بزرگ به شعور و حق حیات می
ـیـن  ـلـه زنـده مـانـدن شـان ھـم ـنـھـا وسـی کارگری است که ت

 .دستمزدھای ناچیز است
آنان که دستمزد ما کارگران را در شـورایـعـالـی کـار بـه 

ـتـر از ٢٧مبلغ بسیار ناچیز   ھزارتومان افزایش دادند خـود بـھ
ـا  ھر کسی میدانند که این مقدار افزایـش دسـتـمـزد حـتـی ت
ـتـھـا و حـفـظ قـدرت  پایان سال جاری  نیز جبران افزایش قیـم
ـاف  خرید ما کارگران را در چند روز مانده به آخـر سـال  کـف

ـنـکـار چشـم در چشـم مـا، بـه مـا .   نخواھد کرد ـا ای آنان ب
ـیـد ثـروت در  کارگران اعالم کردند سھم ما از زندگی و تـول

 .جامعه فقط فقر و بدبختی روز افزون است
ـات مـان  ما در مقابل این جسارت بـه شـعـور و حـق حـی
ساکت نخواھیم نشست و نظاره گـر آه و حسـرت ھـمـسـران و 

 .فرزندانمان برای داشتن لقمه نانی نخواھیم شد
ما سال جدید را به سال اعتراض برای افزایش دسـتـمـزدھـا 

ـیـن ھـایـمـان  و لغو قرار دادھای موقت تبدیل خواھیم کرد، آسـت
ـار خـود  ـب ـن را باال خواھیم زد و در صفی متحد و سراسـری ای
ـیـم  در مورد قیمت فروش نیروی کارمان تصمیم سـازی خـواھ
کرد و اجازه نخواھیم داد کسانی که بر حاصل دسـتـرنـج مـا 

ـا  کارگران در وزارت کار و کـاخـھـای اشـرافـی لـم داده انـد ب
 درصدی دستمزدھا ما کارگران را به اسـتـھـزا ٩افزایش فقط 

بگیرند و اینچنین شعور و حق حیات ما را مورد اھانـت قـرار 
 .دھند

 اتحادیه آزاد کارگران ایران
 ٨٩ اسفند ماه ٢٧
 

منطقی دستمزدھا به سود  افزایش غیر
 كارگران نخواھد بود

 درصدی حقوق كارگران توسط شورای عـالـی كـار ٩افزایش 
ـنـده تـورم و ١٣٨٩در سال  ـن  به ھیچوجه منطقی و توجـیـه ك

 .فقر موجود نیست
حداقل مزد كارگران با توجـه بـه درصـد تـورمـی كـه از 

ـایـد بـه  طرف بانك مركزی جمھوری اسالمی اعالم می شود ب
ـنـد، ٤ای باشد كه زندگی یك خانواده  گونه ـامـیـن ك  نفره را ت

ـا اعـالم  ـیـچـكـدام از ٩ولـی ب ـزایـش حـقـوق ھ  درصـدی اف
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فاكتورھا لحاظ نشده و تنھا بر اسـاس نـظـرات كـارفـرمـاھـا و 
 .دولت تعیین شده است

ایم عدم حضـور تشـكـلـھـای  ھمانگونه كه بارھا اعالم كرده
مستقل كارگری و نمایندگـان واقـعـی كـارگـران در شـورای 
عالی كار این موارد را به ھمراه داشته و تنھا متـضـرریـن ایـن 

 .باشند اتفاق كارگران می
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 

ـز و  ـاچـی ـزایـش ن  ٩حومه با حقایـق مـوجـود در جـامـعـه اف
درصدی كارگران را غیر منطقی دانسته و به ضـرر كـارگـران 

ـتـظـار  می ـار ان داند و از نمایندگان حاضر در شورای عالـی ك
ـزایـش عـادالنـه حـقـوق  تجدید نظر و رسیدگی مجدد برای اف

 .كارگران را دارد
 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٨٩اسفند 
 

تحمیل فقر مطلق به کارگران، با دستمزد 
  ھزار تومانی٣٣٠

، در جلسه بـعـدازظـھـر "شورای عالی كار"مدافعان سرمایه در 
 اسفند خود، حداقل دستمـزد كـارگـران بـرای سـال ٢٣دوشنبه 

 ھـزار و ٣٣٠ درصد افزایش نسبت به سال قبل، ٩آینده را با 
ـیـن كـرد٣٣٠ ـی عـالوه بـر ایـن، ایـن نـھـاد ضـد .    تومـان تـع

 ھزار تـومـان بـه ٢٠کارگری اعالم کرد که بن کارگری از 
ـیـر ٢٨ ـی  ھزار تومان افزایش یافته، اما حق مسـکـن بـدون تـغ

 ھزار تومان بوده و سنوات نیز ماننـد امسـال، روزانـه ١٠ھمان 
 .باشد  تومان می٢٠٠

نمایندگان و مدافعان نظام سـرمـایـه داری در شـرایـطـی، 
 کـارگـران ٩٠را به دستمزد سـال )    ھزار تومان٢٧(این مبلغ 

ـار  اند که ھر انسان منصفی می افزوده بیند که این مبلـغ بسـی
ھای زندگـی ایـن خـانـوارھـا را  ناچیز، به ھیچ عنوان، ھزینه

ـا .   کند تامین نمی ـا احـتـسـاب مـزای اگر این میزان دستـمـزد ب
 ھزار تومان نیز برسد، باز ھم کـارگـران در زیـر ٤٠٠حتی به 

برای اثبات این مسئله ھـم الزم .   برند خط فقر مطلق بسر می
ـیـسـت کـه بـه سـراغ آمـارھـای رسـمــی و غـیـررسـمـی و  ن

ـا یـک .   بندی فقر مطلـق و نسـبـی بـرویـم درجه زیـرا کـه ب
ایـن .   تـوان آن را بـدسـت آورد ی سرانگشتی نیز مـی محاسبه

ـیـمـت کـاالھـای  واقعیت کامال واضح و روشـن اسـت کـه ق
ی یک خانـواده چـھـار  اساسی و امکانات مورد نیاز ماھیانه

ـالـغ بـوده و ھـم ـب ـان سـیـر  نفری به مراتب بیشتر از این م چـن
داران و مـدیـران نـھـادھـا  آیا سرمایه. کند صعودی را طی می

ھـای مـدافـع سـرمـایـه و کسـانـی کـه بـه شـکـل  و ارگـان
ای خود را به عنوان نماینده کارگران جـا زده و در  خودخوانده

شورای عالی کـار حضـور دارنـد و در واقـع فـرمـایشـی و 
ـافـت  عامل صاحبان سرمایه ھستند، می ـا دری  ٣٣٠تواننـد ب

ـزایـش تـورم  ـا اف ھزار تومان در ماه ، امرار معاش کنند؟ آیا ب
ـنـه و گرانی روز افزون، این حداقل دستمزد جواب ـزی ی   گوی ھ

خوراک، پوشاک، مسـکـن، بـھـداشـت و درمـان، سـوخـت، 
ی کـارگـری  یک خـانـواده.. .   تحصیل، تفریح و مسافرت و 

 است؟
فـریـب کـارگـران را نـداشـتـه  بدون تردید کسی که قصد 

ـفـی اسـت اش بـه پـرسـش باشد پاسـخ ـاال مـن ایـن در .   ھـای ب
ـیـکـاری و عـدم  حالی ست که بسیاری از کارگران به دلیل ب

تر از مبلغ رسـمـی و  امنیت شغلی، ھمواره با دستمزدی پایین
کنند و چندین سال اسـت کـه ایـن روال  اعالم شده، کار می

واضح است که تعیین یک چنین دسـتـمـزدی از .   ادامه دارد

بـخـشـد و  یک سو فاصله طبقاتی در جامعه را شـدت مـی
ـقـر، خـانـه خـرابـی و انـواع  ـاضـت کشـی، ف بیش از پیش ری

ـیـل مـی نابسامانی کـنـد و از سـوی  ھا را به کارگـران تـحـم
ـال دارد دیگر باال رفتن سود سرمایه ـب دسـتـمـزد .   داران را به دن

ـاچـار مـی٣٣٠ماھیانه  ـا   ھزار تومانی، کارگران را ن کـنـد ت
ـادرت ورزنـد و  برای امرار معاش، به اضافه کاری بیشتر مـب
صاحبان سرمایه نیز برای رسیدن به سود بیشـتـر، شـدت کـار 

ـنـه.   دھند  را افزایش می ـزی ـیـن درآمـد و ھ ھـای  فاصله زیاد ب
شود که کـار کـودکـان و کـار خـانـگـی  زندگی باعث می

ـیـروی کـار،  زنان، در جامعه گسترش یافته و فروشنده گـان ن
ـا دسـتـمـزد و  ناچار به تحمل شرایط بسیار سـخـت کـاری، ب

 .شوند مزایای ناچیز می
 پشـت درھـای بسـتـه و بـدون ١٣٩٠حداقل دستمزد سال 

ـنـد ـای شـان، از جـانـب بـه  گـان واقـعـی دخالت کـارگـران و نـم
ــی کـار" اصـطـالح  ــی "   شـورای عـال ـا ھــمـان شـورای عـال ی

ـیـن شـده اسـت ـی ایـن دسـتـمـزد بـه ھـیـچ وجـه .   سرمایه، تـع
ــاســخ ــارگــران و  پ ــده ک ــن ــزای ــای مــوجــود و ف ــازھ ــی گــوی ن
ی ثـروت  گان ھمـه کارگران این سازند.   ھای آنان نیست خانواده

ـنـد و رفاه در جوامع بشری، شایسته چنین زندگی ـیـسـت . ای ن
ـیـن  ـی آنان باید از ھر طریق ممکن اعتراض خود را نسبت به تع
ـز راھـی جـز  ـی چنین دستمزدی اعالم دارند و برای این کار ن
ـاتـی خـود و ایـجـاد  ـق اتکا به نیروی اتحاد و ھمبستگی طـب

ـاشـد  ھایی که با اراد  جمعی خـود آن تشکل ھـا ایـجـاد شـده ب
کارگران قادرند تا در ھمین شرایط نیز دسـتـمـزدھـایـی .   ندارند

ھای اعالم شده توسط سرمایـه داران  به مراتب باالتر از حداقل
را بـه "   شورای عالی کـار" ھای شناخته شده آن مثل  و ارگان

ـا  ـنـد و ت ـیـل کـن این طبقه و مدافعان سینه چاک آنان تحـم
رھایی کامل از منجالب سرمایه، سـرمـایـه داران و عـوامـل 
ـنـد ـای ـنـی وادار نـم . آنان را از جمله در این زمینه به عقب نشی

ـنـھـا بـرای چـنـد  این برای طبقه ای که اگر اراده کـنـد و ت
ـاز  لحظه دست از کـار بـکـشـد چـرخ ھسـتـی از چـرخـش ب

ـایـد .   ماند خیلی دست نایافتنی نیسـت می ـقـط ب کـارگـران ف
ـنـد،  ـیـدا کـن ھمدیـگـر را در مـراکـز کـار و زیسـت خـود پ

ھا را به ھم پیوند زنند و مـتـحـد  ھای خود را بسازند، آن تشکل
ھای خود را در مقابل سرمایـه و سـرمـایـه  و متشکل خواست

ـنـد ـای . داران قرار داده، یکی پس از دیگری به آنان تحمیـل نـم
ـیـم خـواسـت آری ما کارگران اگر متشل شویم مـی ھـا و  تـوان

مطالبات خود را حتی در ھمین شرایط، به حاکمـان سـرمـایـه 
 .تحمیل کنیم

 ھای کارگری کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
 ١٣٨٩ اسفند ٢٥

 
 فراخوان جمعھای كارگری به اعتراضات

 
فراخوان جمعی از كارگران اخراجی و 

جمعی از كارگران شركتھای مختلف 
 كرمانشاه برای شركت در چھارشنبه سوری

به این وسیله ما جمعی از كـارگـران اخـراجـی و جـمـعـی از 
ـاز  ـتـروشـیـمـی، كـرپ ن كارگران شركتھای نـوشـابـه زمـزم، پ
ـان و  كرمانشاه ھمه ھموطنان و ھمشھریان خود بخصوص جـوان
ـبـه  كارگران را برای شركت ھرچه پرشورتر در مراسم چـھـارشـن

در مقابل درد و اندوھی كه از شـرایـط .   خوانیم سوری فرا می
سخت و مشكالت معیشتی و اخراج از كار و چند برابر شـدن 

ھا كه بخصو ص بر قشر كارگر میھنمان تحمیل گـردیـد  قیمت
راھی جز تغییر و در افتادن با مـظـاھـر انـجـمـاد و سـردی و 

 .زردی نداریم
جـمــعــی از كــارگــران اخــراجـی و جــمــعـی از كــارگــران 

 شركتھای مختلف كرمانشاه
 

 اطالعیه انجمن ھمبستگی با كارگران ایران
ـاسـبـت  انجمن ھمبستگی با كارگران ایران ضمن تبریك بـه مـن
ـیـروزی  ـنـدی و پ ـل سال جدید و با آرزوی خوشبـخـتـی و سـرب

ـان و ١٣٩٠برای كارگران میھن مان در سال  ، از ھمه ھموطـن
ـا سـایـر  بویژه كارگران دعوت میكنیم كه ھمـراه و ھـمـگـام ب

ـبـه  ـنـد در مـراسـم ٢٤اقشار و طبقات مردم روز سه شـن  اسـف
ـلـف ٦چھارشنبه سوری كه از ساعت   عصر در مناطق مـخـت

تھران بزرگ برگزار میشود، شركت ھـر چـه گسـتـرده تـری 
ای  ھای قبل به صحـنـه داشته باشند و این روز را ھمانند ھفته

 .از خیزش و قیام علیه دیكتاتوری تبدیل كنند
 انجمن ھمبستگی با كارگران ایران

 
بیانیه اعالم حمایت نانوایان جنوب تھران از 

 تظاھرات روز چھارشنبه سوری
ما جمعی از كارگران و نانوایان جنـوب شـھـر تـھـران حـمـایـت 
ـبـه  یكپارچه خود را از تظاھرات مردم تـھـران در روز سـه شـن

كه بر علیه دیكتاتوری و فسـاد بـرگـزار )   چھارشنبه سوری( 
ـا تـمـام تـوان در ایـن حـركـت  می شـود اعـالم مـیـداریـم و ب

 .آزادیخواھانه شركت خواھیم داشت
ـرای ھـمـبـسـتـگـی و  ـز ب ـی از ھمه كارگران زحمتكش و مـحـروم تـھـران ن

 .آوریم حضور گسترده در این تظاھرات دعوت بعمل می
 نانوایان جنوب تھران

 
 پیام تبریك سال نو

 
پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 

 فرا رسیدن سال نو
 کارگران و مردم آزادیخواه ایران

ـازه در ٨٩واپسین روزھای سال   در حال گـذر و سـالـی ت
پدیده پر شکـوه تـحـول خـواھـی و اراده .   حال فرا رسیدن است

ـانـه و ایـران بـرای تـحـقـق  توده ـی ھای میلیونی مـردم خـاورم
  را دگرگونه کرد و واپسـیـن ٨٩آرمانھای انسانی  زمستان 

 به نوید بخش بھاری پر شکوه در سـال نـو ٨٩ھای سال  ھفته
 !بھاران خجسته باد. بدل گشت

اتحادیه آزاد کارگران با تبریک فرا رسـیـدن سـال نـو بـه 
ـازه را  در  کارگران و مردم آزادیخـواه ایـران، آغـاز بـھـاری ت

ـار خـانـواده ـاخـتـه سـراسـر کشــور،  کـن ھـای کـارگـران جـان ب
ـان کـارگـری و خـانـواده خانواده ـی ھـای  ھای زجر کشیده زنـدان

 .زندانیان اعتراضات مردمی گرامی میدارد
ـان دادن بـه  ـای  ما حیات و سر سبزی و طراوت را برای پ

ھا سر لوحه آغـازی پـر شـکـوه در سـال جـدیـد قـرار  سیاھی
خواھیم داد و ھمدوش با کارگران  سراسر کشـور سـال نـو را 
به سال اعتراض بـه حـداقـل دسـتـمـزد تصـویـب شـده تـوسـط 
ـیـه قـراردادھـای مـوقـت بـدل  شورای عالی کـار  و بـر عـل

 .خواھیم کرد
 سال نو مبارک

 ١٣٨٩ اسفند ٢٧  -اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 سندیکای کارگران شرکت واحد
ـلـه  فرارسیدن سال نو بر تمامی کارگران و زحمتکشـان از جـم

 زندانیان قشر کارگر و خانواده آنان مبارک باد
ـفـی کـارگـران ١٣٨٤سال   نقطه عطفی در اعتراضات صن

ـقـل کـارگـری  سـنـدیـکـای ( و احیای تنھا سندیکـای مسـت
بـود، )   کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و حـومـه

. ای که ھیچگاه از ذھن کارگران پاک نـخـواھـد شـد خاطره
ـزدیـک مـی١٣٨٩و سال  شـود کـه   در حالی به پایان خود ن

ـتـکـش ایـن سـنـدیـکـا در زنـدان و  تعدادی از کارگران زحـم
 .اند تعدادی محروم از نعمت کار شده

سندیکای کارگران شـرکـت واحـد از دسـتـگـاه قضـایـی 
ـیـن  می ـال ـتـر فـع خواھـد راه را بـرای آزادی ھـر چـه سـریـع

ـا در  ـایـد ت کارگری و بازگشت به کار کـارگـران ھـمـوار نـم
 .ھای خود باشند ھای سال نو کارگران در کنار خانواده شب

سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
ـان عـرصـه کـار و تـالش  ـی حومه خواستار آزادی ھمـه زنـدان

ـیـت می ـال ھـای  باشد و بیـکـاری کـارگـران را بـه خـاطـر فـع
ـانـونـی دانسـتـه و آنـرا  سندیکایی و اعتراضات صنفی غیر ق

ـان  محکوم می ـای ـنـد آق ـان در ب ـی نماید و خواستار آزادی زنـدان
ابراھیم مددی، منصور اسـالـو، رضـا شـھـابـی و غـالمـرضـا 

 .باشد غالمحسینی می
ھـای  به امـیـد آزادی ھـمـه کـارگـران و ایـجـاد تشـکـل

 مستقل کارگری
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٨٩اسفند 
 

 پیام تبریک علی نجاتی برای سال جدید
 !کارگران و مردم عزیز

 خـورشـیـدی را بـه ١٣٩٠با درود و شادباش، آغاز سـال 
ـز در ھـر جـای جـھـان کـه  تمام شما کارگران و مـردم عـزی

با پایان گرفتن زمستان و بـه اتـمـام .   ھستید تبریک میگویم
ـال نـوروز مـی٨٩رسیدن سال  ـب ـق ـنـی آغـاز   بـه اسـت رویـم، یـع

امیدوارم کـه در ایـن سـال .   ھای بھاری شکفته شدن شکوفه
ـبـل شـاھـد اخـراج و زنـدانـی شـدن  دیگر ھمچون سال ھای ق

نباشیم، کـارگـرانـی   -این ثروت آفرینان بی ثروت   -کارگران 
ای خـود یـعـنـی  که فقط به خاطر دفاع از یکی از خـواسـتـه

ـقـه  خواسته ـفـی خـویـش و دیـگـر ھـم طـب ھا و مطالبات صـن
ھـای طـوالنـی مـدت  ھایشان محکـوم بـه اخـراج و زنـدان ای
 .اند شده

ـیـکـار شـدن ٩٠امیدوارم که با آغاز سال   دیگـر شـاھـد ب
ـاشـیـم؛ اگـر چـه  ـب کارگران و عقب افتادن دستمزدھای آنان ن
ـافـت  ـا در صـورت دری کارگران به خوبی میدانند که ما حـت
ـیـشـتـی روبـرو  دستمزد، ھمیشه با مشکـالت عـدیـده ی مـع

ـاف .   ھستیم چرا که ایـن دسـتـمـزدھـا بـه ھـیـچ عـنـوان کـف
 .دھد ھای باال و کمر شکن زندگی را نمی ھزینه

ـانـی سـال از !   دوستان کارگر میخواھم در این روزھای پای
ـپـه  طرف خودم و دیگر دوستان و ھمکارانم در نیشکر ھـفـت ت

ـاخـتـه  ضمن ابراز تاسف و تسلیت به خانواده ھای کارگران جانب
در ایران خودرو و کارگران معدن در استان کرمان سـال جـدیـد 

ـتـه و بـرای خـانـواده ـبـریـک گـف ـز ت ـی ھـای ایـن  را به آنان ن

کارگران شریف و جانباخته سالی با موفقیت و سـرسـالمـتـی 
 .یادشان ھمیشه گرامی باد. را آرزو کنم

ـنـگـونـه حـوادث  امیدوارم در سال جـدیـد دیـگـر شـاھـد ای
 .دلخراش و تاسف برانگیز برای کارگران نباشیم

سال نو بر ھمگـی شـمـا کـارگـران و ھـم !   کارگران عزیز
 !ھای عزیزم، گرامی باد طبقه ای

 !عیدتان مبارک باشد؛ ھر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز
 کارگر اخراجی نیشکر ھفت تپه –علی نجاتی 

 شوش -خوزستان  – ١٣٨٩ اسفند ٢٨
 

 
ھا نیروی پلیس به  حمله صد: فرانسه

 کارگران در بندر مارسیل
ـبـه  RFIبه گزارش  ـنـج شـن  ٨رادیو بین المللی فرانسه روز پ

 نیروی پلیس به کارگرانـی کـه ورودی ٧٠٠ تا ٦٠٠مارس 
ـلـه کـرده و پـس از  بندر مارسیل را مسدود کرده بودنـد، حـم

ـبـر ١٤دستگیری  ـان، کـارگـران را پـراکـنـده و مـع  تن از آن
ـاز کـردنـد ـنـدر بـالفـاصـلـه در .   ورودی را ب کـارگـران ایـن ب

اعتراض به دستگیری ھمکارانشان دست به اعتصاب زدنـد و 
اعالم کردند تا مشخص نشدن وضعیت آنھا به سـر کـار خـود 

 .باز نخواھند گشت
این کارگران ھنگامی دسـت بـه مسـدود کـردن ورودی 
ـیـل  بندر زدند که متوجه شدند کارفرمایان در نظر دارند به دل

ـیـن ایـن  رونق نداشتن تجارتشان، از تعداد کشتی ھـایـی کـه ب
ـاعـث اخـراج سـازی  ـنـد و ب ـنـد، بـکـاھ آبراه در حرکـت ھسـت

ـنـده  Fredderic Alpozzo. تعدادی از کارگران بشوند نمای
توسل جستن پلیس به زور را غـیـر  CGTاتحادیه کارگری 

 .قابل قبول خوانده و آنرا محکوم کرده است
 ٢٠١١ مارس ١٥
 

اعتراض کارگران به نپرداختن : بحرین
 دستمزد ھا

 مارس بیـش از ١٠روز پنج شنبه  Daily Newsبه گزارش 
ـلـه در ٣٠٠  کارگر شرکت ساختمانی علی بن ابراھیـم عـبـدال

ھـایشـان  منطقه خمیس بحرین در اعتراض به نپرداختن دستـمـزد
 .توسط کارفرمایان دست به اعتراض زدند

ـنـد  این کارگران که از کشور ھندوستان ھستند مـی گـوی
ـافـت نـکـرده آنـھـا .   انـد از دسامبر سال قبل ھیچ حـقـوقـی دری

ھـایشـان را  اند کـه دسـتـمـزد گویند از کارفرمایان خواسته می
ـنـکـه  بپردازند و آنھا حاضر ھستند کشور را ترک بکنند یا ای
ـاکـنـون  اجازه کار در شرکت دیگری به آنھا داده شود، ولـی ت

ـقـت نشـده اسـت با ھیچ کدام از خواست آنـھـا .   ھای آنھا مواف
ـافـت )    دالر٢٤٠ تا ١٧٠( دینار ١٠٠ تا ٧٠ماھیانه بین  دری

ـان  ـز ھـم تـوسـط کـارفـرمـای ـاچـی میکنند که ھمین حـقـوق ن
 .پرداخت نمیشود

 ٢٠١١ مارس ١٥
 

 کارمند ١٠٠٠اعتصاب : عربستان سعودی
 شرکت مخابرات در ریاض

در اقـدامـی نـه چـنـدان مـعـمـول  Gulf Newsبه گزارش 
 (STC) کارمند شرکت مخابرات عربستان سعودی ١٠٠٠

.  مارس دسـت از کـار کشـیـدنـد١٣در ریاض روز سه شنبه 
ـانـه اسـت کـه آنـھـا  خواست این کارگران دریافت پاداش سالی

ـتـه  اخیرا متوجه شده ـلـق گـرف اند فقط به مدیـران شـرکـت تـع
ـام  Facebookآنھا در .  است ـن ـیـه " کمپینی ب ـا ھـم بـر عـل ب

ـنـد و از ایـن طـریـق دسـت بـه تـدارک "   الدویـس ـت راه انـداخ
سعود الدویس مدیر شـرکـت مـخـابـرات اسـت .   اعتصاب زدند

 .اند که کارگران او را به سو  مدیریت متھم کرده
پس از این اقدام، مدیریت بالفاصله سعی کـرد کـارگـران 
را متقاعد کند که به سر کارشان برگردند ولی چون مـوفـق 
ـلـق  ـز تـع ـی ـاداش بـه آنـھـا ن نشد، بالخره قول مساعد داد که پ

کارگران نیز پس از گرفتن قـول مسـاعـد بـه مـحـل .   بگیرد
کار خود باز گشتند و اعالم کردند که چنانچه مدیـریـت بـه 

 .قول خود عمل نکند، دست به اقدام مشابه خواھند زد
 ٢٠١١ مارس ١٦
 

اعتصاب کارگران وسایط نقلیه : یونان
 عمومی و خبرنگاران

ـبـه  Monster and Criticsبه گزارش  ـنـج شـن  ١٧روز پ
ـامـه  مارس کارگران وسایط نقلیه عمومی ، خبرنگـاران و روزن

ایـن اقـدام .    ساعـتـه زدنـد٢٤نگاران دست به یک اعتصاب 
ھای زنده رادیو و تلویزیون و اخـتـالل شـدیـد  باعث قطع برنامه

ـبـرنـگـاران خـواھـان .   در حمل و نقل عمومی شـد اتـحـادیـه خ
ـیـرا  بازگشت به کار تعدادی از ھمکاران خود ھستنـد کـه اخ

اند و ھمچنین خواھان لغو قراردادھای انفـرادی کـه  اخراج شده
ـنـد  آنـھـا مـی.   اخیرا با تعدادی از آنھا بسته شده، ھستنـد گـوی

ـبـال  این قراردادھای انفرادی، قراردادھای دست جمعـی کـه ق
ـقـض مـی کـنـد و مـوجـب کـاھـش  با اتحادیه بسته شده را ن

ـز .   دستمزد کارگران میشود ـی کارگران وسایط نقلیه عمومی ن
ـزان  می  در ٢٥گویند، دستمزد آنھا بر طبق قانون جدید به می

 .صد کاھش یافته است
ـاضـت  اتحادیـه ھـای کـارگـری از زمـان اعـالم طـرح ری

کشی اقتصادی توسط دولت، بطور مداوم دست بـه اعـتـراض 
ـامـه .   اند زده دولت یونان برای خروج از بحران مـالـی خـود، بـرن

ریاضت کشی اقتصادی را به اجرا گذشته که بخـشـی از آن 
ـازنشـسـتـگـی،  شامل کاھش دسـتـمـزدھـا، کـاھـش حـقـوق ب

 .ھا و افزایش سن بازنشستگی میشود افزایش مالیات
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