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ـیـن :     کارگر کمونیست بعنـوان اول
سئوال  نظر شـمـا درمـورد جـایـگـاه 
اعتصاب در جنبش کارگـری ایـران 
ــصــابــات  ــش اعــت ــســت؟  نــق چــی
ـقـالبـی  کارگری در متن جنبـش ان
برای سرنگونی رژیـم اسـالمـی را 

 چگونه  ارزیابی میکنید؟ 
اعتصاب یک شیوه : حمید تقوائی

ـنـده در رونـد  ـیـن کـن ـی موثـر و تـع
ـقـالبـھـای عصـر مـا  بسیاری از ان

ــن ٥٧در انــقــالب .   بــوده اســت  ای
ـفـت بـود کـه  اعتصاب کـارگـران ن

ــم شــاه را شــکـســت در .   کـمــر رژی
ــالب مصــر ھــم کــارگــران بــا  ــق ان
ـارک دسـت  خواست برکنـاری مـب
ــد از  ــع ــد و ب ــصــاب زدن ــه اعــت ب
ــش کــارگــری  ــب مــبــارک ھــم جــن
ــر در  ــوث ــل م ــک عــام مصــر ی
ـیـشـروی  رادیکالیزه شدن جامعه و پ

ـان بـوده  انقالب در برابر دولت ارتشـی
ــش .   اســت ــب ــن بــه نــظــر مــن در ج

انقالبی مردم ایران علیه جـمـھـوری 
ــری  ــصــاب کــارگ اســالمــی اعــت
ـار مـوثـرتـر و  ـقـشـی بسـی میتواند ن
ــش  ـب ـنـده تـری از جـن ــیـن کــن ـی تـع
ـات  ـقـالب ـا ان کارگری در مصر و ی

عـلـت ایـن .   دیگر منطقه ایفا کـنـد
ـبـش  امر شرایط ویژه جامـعـه و جـن

ـنـوان .   کارگـری در ایـران اسـت بـع
ـتـوان بـه  ـی مھمترین این ویژگیھا م

 :این نکات اشاره کرد
اوال در دوره جمھوری اسـالمـی 
ـات کـارگـری  مبارزات و اعـتـصـاب
ـبـش  ـاریـخ جـن ـا ت ـایسـه ب ھم در مق
کارگری در خـود ایـران و ھـم در 
مقایسه با سایر کشورھای منـطـقـه 

ما از دیرباز مبلغ تشکیل مـجـامـع 
ـتـه  ـاف ـی عمومی مـنـظـم و سـازمـان
ـنـوان   کارگری در کـارخـانـجـات بـع

ــوده ــاد و تشــکــل ت ای  ظــرف اتــح
ــود ه ــم کــارگــران ب ــظــرمــا .   ای از ن

تشکیل مجامع عمومی کارگـری 
منظم ھم امکان پذیر و ھم عـمـلـی 

ممکن و عملی بودن آنرا ھـم .   است
ــارزات  ـب ــراضــات و مـ ــود اعــت خ

کـارگــری بـه دفــعـات نشــان داده 
معموال ھر جا که کـارگـران .   است

در واکنش به اجحاف و حق کشـی 
کارفرما اقدام به برپایی اعتـراضـی 

 یک جلسه عـمـومـی و  کنند می
ـنـد و در  ھمگانی تشکیـل مـی دھ

ــن  ــرد ای مـورد چــگــونـگــی پــیـشــب
اعتراض به بحث و تصمیـم گـیـری 

این مجـمـع عـمـومـی .    پردازند می

عکس العمل طبیعی کـارگـران در 
ـان  و  مقابل فشارھای کـارفـرمـای

تـوانـد  دولت است  و کسی نیز نمـی
 .مانع از برگزاری آنھا شود

ــیــل  ــا از تشــک ــتــی م ــا وق ام
ــظـم مـجــمــع  ــه و مـن ـت ــاف ـی سـازمــان

ــم فــقــط  عــمــومــی حــرف مــی ــی زن

 اعتصابات سراسری کارگران،
ابزار کارساز انقالب برای 
 سرنگونی جمھوری اسالمی 

 
 مصاحبه با حمید تقوائی 

ــابــل  ٢صفحه  ــوالــی کــه امــروز در مــق ســئ
تشکالت و فعالین کـارگـری قـرار 
گرفته است این است کـه پـس از 
مصوبه شورای عـالـی کـار رژیـم 
اسالمی، بـه چـه شـکـل و شـیـو 

ـزایـش  ه ھایی میتوان مبارزه برای اف
ــزایــش  ــزد را ادامــه داد؟ اف ــم دســت
ناچیز دستمزدھا به این منزله اسـت 

که جمھوری اسالمی زندگـی زیـر 
خط فقر را بـرای کـارگـران امـری 

میداند و بـرای گـرسـنـه "   طبیعی" 
نگه داشـتـن کـارگـران حـاضـر بـه 

ـیـل .   اسـت"   جـھـادی" ھرگونه  تـحـم
ـان  این شرایـط ضـد انسـانـی آنـچـن
برای رژیم اسالمی مھم اسـت کـه 

ـاشـان اسـالمـی،  خامنه ای رھبر اوب
ــصــادی  امسـال را ســال جـھــاد اقــت

آنچه که از این جـھـاد .  نامیده است
میشود فھمید این است که ظـاھـرا 
ـتـر مصـرف کـنـد،  کارگر باید کـم

کمتر بپوشد و کمتر رفاه را تـجـربـه 
ـــد ـن ــ ـــش .   ک ـزای ــ  درصـــدی ٩اف

ـیـه  شـش  ـان دستمزدھا درحالیکه بی
تشکل کارگری اعـالم کـرده بـود 

ـاف ٢که  ـز کـف ـی  میلیون تـومـان ن
یک زندگی حداقل را نمیـکـنـد و 
ـانصـد ھـزار  اعالم یک میلیون و پ
تومان بعنوان حـداقـل دسـتـمـزد در 
قـدم اول از جـانـب جـمـعــھـائـی از 

ــارگــران  ــارگــری ١٩ک ــز ک  مــرک
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دامنه و وسعت کم نظیـری داشـتـه 
ـلـف .   است مراکز و بخشھای مـخـت

کارگری مدام برسر دسـتـمـزدھـای 
عقب افتاده، قـراردادھـای مـوقـت، 
اخراج و بیکـاری، شـرایـط ایـمـنـی 

. انـد کار و غیره مشغول مبارزه بـوده
ـائـی  ـی ـپ و تحصن و اعتصاب و راھم
ـال  ـــی در مـــواردی اشـــغــ ـت و حــ

ھا و اخراج مدیـر و بـدسـت  کارخانه
ـیـدی از  ـتـرل واحـد تـول گرفتن کـن

ـبـش کـارگـری  شیوه ھای رایـج جـن
ـیـت تـوده.  بوده است ھـای  این وضـع

کارگر و فعالین جنبـش کـارگـری 
ـارزاتـی  را از نظر سابقه و تجربه مـب
ــرای  ــت مســاعــدی ب ــعــی در مــوق
سازماندھی اعـتـصـاب در شـرایـط 

 .انقالبی قرار میدھد
ـا جـمـھـوری  ـا رودرروئـی ب ثانی
ــم یــک  اســالمــی و عــوامــل رژی
ـارزات و  ـا ھـمـه مـب ـب ویژگی تقـری
ــران  ــارگــری در ای ــات ک ــصــاب ــت اع

ـیـدی .   است بسیاری از مـراکـز تـول
ـا  ـا ب یا متعلق به دولـت اسـت و ی
ــت اداره  ــم دول ــی ــق ــک مســت کــم

شـوراھــای اســالمـی و .   مـیـشــونـد
ـتـی و  ـی ـن حراست و سایر ارگانھا ام

ھـائـی  پلیسی، حـتـی در کـارخـانـه
ــزار  ــی ھــم نــیــســت، اب ــت کــه  دول
ـان در  ھمیشگی دولت و کارفـرمـای
ـارزات کـارگـری بـوده  سرکوب مـب
ـا تـوده  ـاعـث شـده ت است و ایـن ب
ـیـمـا در بـرابـر دولـت  ـق کارگر مست

ــرد ــگــی ــرار ب ــی .   ق ــن مــعــن ــه ای ب
ـتـی  اعتصابات کارگری حـتـی وق

ترین مطالبات صـورت  برای ابتدائی
ـای دولـت و  میگیرد به سـرعـت پ
نیروھای دولتی را بوسط مـیـکـشـد 
. و به این معنی سیـاسـی مـیـشـود

ـبـش کـارگـری  از این نقطه نظر جن
در ایران ھم از کشـورھـای غـربـی 
متفاوت است و ھـم از نـظـامـھـای 

در .   دیکتاتوری نوع جھـان سـومـی
ـا  گروه اول مبارزات کارگران عـمـدت
ـا کـارفـرمـا بـر  در حیطه  مقابله ب
سر شرایط فروش نیروی کار باقـی 

ـانـد و در گـروه دوم مـعـمـوال  میم
ــحــرک  ــد اجــازه ت ــنــاق شــدی اخــت
ـیـدھــد . چـنـدانـی بـه کــارگـران نـم

ــورســتــان (  ــر گ ــظــی ــی ن ــط ــرای ش
ـامـھـری جـمـھــوری اسـالمــی ) .   آری

بسیار تالش کرد اختناق و سـکـون 
کاملی را بر جـامـعـه و بـویـژه بـر 
جنبش کارگری تحمیل کـنـد امـا 
ـاراضـی  کارگران و کال توده مردم ن

در .   اجازه نداند به این ھـدف بـرسـد
نتیجه یک شـرایـط ویـژه و تـوازن 
ـیـن رژیـم و تـوده  ـنـی ب قوای معی
ـتـرض  ـان مـع کارگر و زنان و جـوان
ـا  بوجود آمده است که نتیجـه آن، ت
آنجا کـه بـه بـحـث مـا در مـورد 
اعتصابات و اعتراضات  کـارگـری 
ــش  ــب ــن جــن ــشــود، ای ــوط مــی مــرب
کــارگــری اســت کــه  در قــالــب 
ـات  ـب مبارزه بر سر خواستھا و مـطـال
صنفی در واقع ھمیشه کل رژیم و 
ــه داری را بـچــالــش  نـظــام ســرمـای

ــده اســت یــک شــاھــد ایــن .   کشــی
ـاه مـــه ـــت اول مــ ـی ــ ـا و  واقـــع ھــ

ھائی است که در این روز  قطعنامه
ـیـه سـرمـایـه  تجمعات کارگری عـل
ــنـد و ضــمــن  داری صــادر مــیـکــن
ــاتشــان از  ــب مــطــرح کــردن مــطــال
ـان و اقشـار  ـان و جـوان مبارزات زن
ـنـد . دیگر جامعه نیز حمایت میـکـن

ـیـشـه  به این دالیل است که ما ھـم
ـتـه ـبـش کـارگـری را،  گف ایـم  جـن

ـات خـودش را  ـب حتی وقتی مـطـال
مطرح میکند، باید بخشی مـھـمـی 
ـانـه مـردم  ـب از جنبش سرنگونی طـل

 .  ایران بحساب آورد
ــط فــوق   ــر مــتـن شـرای ــا ب ـث ـال ث
فعالین چپ در جنبـش کـارگـری 

ـنـدگـی  توانسته ـای ـنـه نـم ـی اند در زم
ـارزات کـارگـران و   کردن علنی مب

ھا و نـھـادھـای  سازماندھی کمیته
علنی کارگری قدمھـای مـھـمـی 

این نقطه قوتـی اسـت .   بجلو بردارند
ــکــی شــد و  ــد بـه آن مـت ـای کـه ب

 .گامھای بیشتری بجلو برداشت
ـات  اکنون بر متن این خصوصـی

ـنـش اشـاره  ـتـری که من تنھا به مھم
ـات و   کردم میباید مساله اعـتـصـاب

ـقـش و  در یک سطح عمومـی تـر ن
ـبـش کـارگـری در  دخالتگری جـن
ـقـالبـی حـاضـر را مـورد  شرایـط ان

روشن اسـت کـه .       بررسی قرارداد
در این شرایط اعتصاب بـه مـعـنـی 
ــی و  ــف ــھــای صــن ــواســت طــرح خ
ـا  مطالباتی در این یا آن کارخانـه ی
ـیـسـت . بخش تولیدی مـورد نـظـر ن

بحث بـر سـر اعـتـصـاب در یـک 
. سطح گسـتـرده و سـراسـری اسـت

ـزار  ـنـی یـک اب اعتـصـاب بـه مـع
ـیـه جـمـھـوری اسـالمـی  انقالب عل
است ھـر چـنـد صـریـحـا خـواسـت 

بـه .   خودش را سرنگونی قرار نـدھـد
نظر من در شرایط مـتـالطـم امـروز 
جامعه اعتصاب کـارگـری بـر سـر 

ــزایــش  -ای  ھــر مســالــه ــثــال اف م
ــراض بــه طــرح  ــت ــا اع ــزد ی ــم ــت دس

ـــه ـاران ــ ـا ی ــ ـــرده و     - ھ ـت اگـــر گســ
سراسری باشد و یا حـداقـل مـراکـز 

ــاخــه ــیــدی و ش ــل ــی  ک ھــای اصــل
ـا  تولیدی را دربر بگیرد به سرعت ب

ھای دیگـر جـامـعـه  اعتصاب بخش
مثل کارکنان و کارمندان و غـیـره 
ــحــه  ھـمــراھــی خــواھــد شــد و اســل
ـزیـر  ـقـالب و ب موثری در پیشبرد ان
کشیدن جمھوری اسـالمـی خـواھـد 

 . بود
 

ــســت ــی ــون ــه :   کــارگــر کــم شــمــا ب
ـات گسـتـرده و سـراسـری  اعتـصـاب

ــد ــردی ــزم .     اشــاره ک ــی ــکــان آیــا م
ـات  سازماندھی ایـن نـوع اعـتـصـاب
ـاتـی کـه در  ـا اعـتـصـاب سراسری ب
ــارزات  یــک مــحــل کــار در مــب
جاری صورت میگیرند فرقی دارد 

 و اگر آری این تفاوتھا چیست؟
روشـن اسـت کـه :   حمید تـقـوائـی

 ١از صفحه  
 اعتصابات سراسری کارگران،

 ابزار کارساز انقالب برای 
 سرنگونی جمھوری اسالمی 
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ــزم  ــل ــری مســت ــراس ــصــاب س اعــت
ـارچـه  سازماندھی ھماھنگ و یکپ
. در یــک سـطــح سـراســری اســت

ــصــاب در یـک واحــد یــا در  اعـت
یک بخش تولیدی مـعـمـوال حـول 
ـیـن ھـمـان بـخـش  خواسـتـھـای مـع
صورت میگیرد و در ھـمـان سـطـح 

ــرســد ــی ــام م ــه فــرج ــران .   ھــم ب ــب رھ
ـا  ـتـه اعـتـصـاب ی ـی اعتصـاب، کـم
ــگــر و یــا فــعــالــیــن  ــھــادھــای دی ن
سرشناس مـورد اعـتـمـاد کـارگـران 
ـا ارگـانـھـائـی  ـتـھـا و ی نیز شخصـی

در جـوامـعـی کـه .   محلی ھستنـد
تشکـلـھـای کـارگـری وجـود دارد 
اعـتـصـابــات گسـتـرده مـعـمـوال از 
ـیـن  طریق ھمکاری و ھماھنـگـی ب
ـیـن مـحـلـی  ـال این ارگـانـھـا و فـع

ھـای  مثال اتحادیه.   صورت میگیرد
بخشھای مختلف بر سـر اھـداف و 
ــتــصــاب و نــحــوه  ــان شــروع اع زم
ـان و  مذاکره با دولت و کـارفـرمـای
غیره به تصمیم واحـدی مـیـرسـنـد، 
ـیـم  در اعتصابات قانونی ایـن تصـم
ـنـد  و  را بـه دولـت اعـالم مـیـکـن
ـیـب  اعتصاب سراسری بـه ایـن تـرت
ـیـش مـیـرود . شکل میگیرد و به پ

روشن است کـه در جـامـعـه ایـران 
چنین شرایطی وجود نـدارد امـا از 
اینجا نمیشود و نباید نتیجه گرفـت 
ــران  ــع در ای ــصــابــات وســی کـه اعــت

ـیـسـم و .   ممکن نیست تنھـا مـکـان
ــات  ــاب ــص ــت ــانــدھــی اع ــحــوه ســازم ن

ـارزات سـراسـری .   متفاوت است مـب
ـا  در جنبش کارگری ایران اساسـا ب
ـبـران عـمـلـی  اتکا بر  فعالین و رھ
جنبش کـارگـری در یـک سـطـح 
ــع و  ــای ــژه در صــن ــوی ــرده و ب گســت
ـیـدی صـورت  بخشھای کلیدی تول

ـقـش .   میگیرد در این میان بـویـژه ن
ـاخـتـه شـده   فعالین و نھادھـای شـن

ای و تـوافـق و اتـحـاد  فراکارخانـه
ـنـده  عمل میان آنھا بسیار تعیین کن

ـاالتـر اشـاره .   است ـانـطـور کـه ب ھم
کردم در شرایط حاضر این نـھـادھـا 

ـبـش  ھا فعال و شخصیت اند و در جـن
کارگری در یک سـطـح وسـیـعـی 

ـنـد اغـلـب ایـن .   شناخته شـده ھسـت
ـتـشـان از  نھادھا دامنه نفوذ و فعالی
ـیـدی  یک کارخانه و یا شاخه تـول
ــر  ــی شــھـر و مــنـطــقـه فـرات و حـت

ـا وسـیـعـی .   میرود ـت ارتباطات نسـب

ـان وجـــود دارد و در  ــ ـــن آن ـی ــ ب
ــر اول مــه ــی ــظ ــرآمــدھــائــی ن ھــا و  ب

 و یــا در ٨٨مشــخــصــا اول مــه 
مبارزه برای دستـمـزد و غـیـره مـا 
ــت  ــعــالــی ــکــاری و ف ــم ــد ھ شــاھ
مشترک این نھـادھـای کـارگـری 

به نـظـر مـن سـازمـانـدھـی .  ایم بوده
ــارزه   ــصــاب و یــا ھــر نـوع مــب اعـت
گسترده کارگری در ایران در گـرو 
ابتدا ھمنظری و اتحاد و ھمـکـاری 
فعالین و نھادھای شناخته شـده در 
جنبش کارگری و برقـراری تـمـاس 
ـبـش  ـیـن جـن ـال گسترده با دیگر فـع
ـزرگ  ـایـع ب کارگری بویژه در صـن
ـیـگـیـر  و کلیـدی و سـپـس کـار پ
مشترک و برای زمینـه سـازی و 
ــصــاب  ــارزه و اعــت ــدارک  مــب ت

ھای کـارگـر  سراسری در میان توده
 . است
  

چه موانعی بر :   کارگر کمونیست
ــصــابــات  ــدھــی اعــت ســر ســازمــان
ـا  سراسری وجود دارد و راه مقابله ب
این موانع کدامند؟ آیا فقر و عـدم 
امنیت شغلـی کـه تـوسـط بـرخـی 
فعالین مورد اشاره قـرار مـیـگـیـرد 
مانعی مھم و غیر قابل حل اسـت؟ 
ـــوافـــق و  ـادگـــی و ت ـــش آمــ ـق ـ ن
ھماھنگی رھبران عملی کـارگـران 
ــات  ــاب ــتــص ــانــدھــی اع ــازم ــرای س ب

 سراسری چگونه است؟
ـبـل از :   حمید تقوائی به نظر من ق

ـایـد  این عواملی که اشاره کردیـد ب
به فاکتور تعادل قوای سیاسـی در 

تـوازن قـوای .   جامـعـه اشـاره کـرد
ـنـی کـه امـروز در  ـی سیـاسـی مـع
ـنـوز  جامعـه وجـود دارد گـرچـه ھ
برای شکل گـیـری فـوری یـک 
ـا  ـت ـا نسـب اعتـصـاب عـمـومـی و ی
گسترده مساعد نیست، امـا از ھـر 
ــرای  ــی را ب ــاسـب نـظــر شــرایـط مــن
ـیـن  ـنـه سـازی چـن تدارک و زمـی
اعتصابی در جـامـعـه فـراھـم آورده 

ـزش .   است در دوسـال اخـیـر، از خـی
  تا امروز، ایـن ٨٨انقالبی تابستان 

ـفـع مـردم  توازن به ضرر رژیم و به ن
ـیـر بـوده اسـت  و ایـن  در حال تغی
ــه مســاعــدی بــرای اعــالم  ــن ــی زم
ـبـش  ـقـه کـارگـر و جـن حضور طـب

ـقـر و .   کارگری فراھـم مـیـکـنـد ف
ــی و خــطــر  ــت ــش ــی مشــکــالت مــع
ــمــا مــانــع  ــاری و اخــراج حــت ــک بــی
ـارزات  مھمی برای شکلگیـری مـب

تعرضی است اما ھمین عوامـل در  
فضای سیاسی امروز  میتوانـد بـه  
ـیـروی مـحـرکـه  ـزه و ن عنوان انگـی
اعتصابات وسیـع کـارگـری عـمـل 

ــعـویـق در .   کـنـد ــمـونـه ت بـعــنـوان ن
پرداخت دستمزھا، پائین بودن سـطـح 
ـا  دستمزد چند برابر زیر خط فقـر، ی

ــه ــاران ــا و گــرانــی  طــرح حــذف ی ھ
ـیـشـتـی  کمرشـکـن و مسـائـل مـع
دیگر، عواملی اسـت کـه گـرچـه 
ـتـوانـد تـوده  ـی در شـرایـط عـادی م
کارگر را محافظه کار کند و  بـه 
ــی  ــارزات  کــارگــری شــکــل مــب
ـیـت  تدافـعـی بـدھـد امـا در وضـع
ــی در یــک  ـن امـروز جــامـعـه، یـع
ـاسـی،  شرایط انقالبی و تالطم  سـی
میتواند زمینـه سـاز شـکـلـگـیـری 
ــع  ــات وســی ــصــاب ــارزات و اعــت ــب م

 . کارگری باشد
با توجه به ایـن عـوامـل اسـت 
که من معتقدم  شرایط از ھر نـظـر 
ــازی  ــه س ــن ــدارک و زمــی ــرای ت ب
. اعتصـاب سـراسـری فـراھـم اسـت

روشن است که در شـکـلـدھـی بـه 
ـیـن و نـھـادھـای  ـال این حرکت  فع
جنبش کارگری نقش  بـرجسـتـه و 

ـبـه .   ای دارند تعیین کننده ـن یک ج
مھم در زمینـه سـازی اعـتـصـاب، 
ــتــصــاب  ــغ و طــرح ایــده اع ــی ــل ــب ت
عمومی و دامـن زدن بـه بـحـث و 
ــش  ــب ــول آن در جــن ــگــو ح ــت گــف
ــح  ــط ــک س ــری و در ی کــارگ

ـلـف  عمومی تر در میان اقشار مـخـت
ـان اسـت . جامعه و بخـصـوص جـوان

ـبـود رژیـم و  امروز مساله بـود و ن
مساله قدرت سیاسی به یک امـر 
مھم و مورد توجه توده مردم تبدیـل 
ـات  ـنـرو  اعـتـصـاب شده اسـت و ازی
کارگری بعنوان یک ابزار مـھـم و 
کارساز در سـرنـگـون کـردن رژیـم 
ــرار  ــع مــردم ق مـورد حـمــایـت وسـی

ــط اعـتـصـابــات .   دارد در ایـن شـرای
ـقـطـه شــروع  ــد ن ـتـوان ـی کـارگـری م
ـان  اعتصاب عمومـی کـل کـارکـن
در جامعه باشد و ضربه کـارسـازی 

بـخـصـوص .   به حکومـت وارد آورد
ـیـکـاری  در شرایطی که گرانی و ب
ـتـر از  و دستمزدھا و حقوقھای کـم
ــا  ــھ ــن ــه ت ــر ن یــک ســوم خــط فــق
کارگران بلکه اکثریت عظیـمـی از 
ـفـشـارد . مردم را در چنگال خود می

جنبش کارگری میتواند پـرچـمـدار 
ـیـه  اعتراض و مبارزه توده مردم عـل

جمھوری اسالمی باشد و ایـن بـعـد 
ـقـالبـی بـرای  تازه ـبـش ان ای به جـن

ســرنــگــونــی جــمــھــوری اســالمــی 
ـقـویـت  خواھد داد و آنـرا بـمـراتـب ت

ــه .   خــواھــد کــرد ــھــا از جــمــل ایــن
فعالیتھائی است که باید از طـریـق 
ــحـد و  ــرک و مـت ـالــیـت مشـت فـع
ـیـن و نـھـادھـای  ـال ھماھـنـگ فـع
ـیـش بـرده  ـبـش کـارگـری بـه پ جن

 . شود
 

ــت ــس ــی ــون ــم ــر ک ــارگ حــزب :   ک
ـاسـتـی  کمونیست کارگری چه سی
ـات  در قبال سـازمـانـدھـی اعـتـصـاب
سراسری دارد و مھمترین اقـدامـات 
ــطــه را چــه  ــن راب ــی در ای عــمــل
ـیـن و  ـال میداند؟ پیام شـمـا بـه فـع
ــش  ــب ــی جــن ــارزات ـب ــھــاھــای مـ ن

 کارگری در این رابطه چیست؟
ھمانطور کـه اشـاره : حمید تقوائی

ـبـش  ـیـت جـن کردم  از نـظـر مـوقـع
ــط عــمــومــی  ــرای کــارگــری و ش
ــون در  ســیــاســی در جــامــعــه اکــن
ـتـوان و  ـی مقطعی قرار داریم کـه م
ـاسـی و عـمـلـی  باید  تدارک سـی
اعتصاب عـمـومـی را در دسـتـور 

مـنـظـور مـن از تـدارک .  قرار داد
ــده و  ــردن  ای ــاســا ب ــاســی اس ــی س
ـان  ـی گفتمان اعتصاب عمومی  بـم
ـیـغ  ـل ـب توده کارگر و تـوضـیـح و ت
ـیـت آن در یـک  ضرورت و مطلـوب
سطح وسیع در میان کارگران و در 

از نـظـر عـمـلـی .   کل جامعه است
ـز در  پیشبرد این امر قبل از ھـرچـی
ـیـن و  ـال گرو توافق و ھمنظری فـع
ـاس و مـوثـر در  نـھـادھـای سـرشــن

ـانـطـور .   جنبش کارگـری اسـت ھـم
که قبال اشـاره کـردم  نـھـادھـا و 
فعالین چپ در جنبـش کـارگـری 
ــارزه  ــی مــب ــف ــل ــت ــاطــع مــخ در مــق

ــه پــیــش بــرده ــحــدی را ب ــت ــد،  م ان
ــه ــامــه اطــالعــی ــطــعــن ھــای  ھــا و ق

ــشــر کــرده ــت ــن ــرکــی م ــت انــد و  مش
ـقـی را فـراخـوان  آکسیونھای مـوف

به نظر من این ھـمـکـاریـھـا .   اند داده
باید به سطح فعالیتھای مشـتـرک 

ھـای  پیگیر و ادامه دار در عـرصـه
ـیـدا کـنـد و  مختلف بسط و ارتقا پ
ــرده و  ــت ــات گس ــدارک اعــتــصــاب ت
ـتـریـن ایـن  سراسری یکی از مـھـم

 . ھا است عرصه
ـبـل از ھـر  روشـن اسـت کـه ق
ـایـد مـوضـوع و خـواسـت و  چیز ب

ھدف اعتصاب را مشخص کـرد و 
بـه .     در مورد آن به تـوافـق رسـیـد

نظر من خواست اضـافـه دسـتـمـزد، 
کـه ھــم اکــنـون حــول آن حـرکــت 
متحد و مشترکی در میان فعالیـن 
ـتـه  جنبش کـارگـری شـکـل گـرف
ـتـوانـد مـوضـوع و ھـدف  ـی است، م
ـبـش  ـارزه گسـتـرده در جـن یک مب
ـنـه سـاز  ـا زمـی ـت ـای کارگری و نـھ

ـاشـد ـایـد بـه .   اعتصابات گسترده ب ب
یک جنبش فراگیر حـول دسـتـمـزد 
ـبـه  ـن دامن زد و این خود  یـک ج
مھم تدارک اعتصاب عمومی نـه 
ـلـکـه کـل  تنھا در میان کارگران ب
ــران در  ــوق بــگــی ــق ــان و ح ــن کــارک

 .جامعه است
جنبه دیـگـر ضـرورت طـرح و 
ـتـمـان  ـیـغ و دامـن زدن بـه گـف تبل
ـنـوان یـک  اعتصاب عـمـومـی بـع
ــرای  ــارزه ب ــر در مــب ــوث ــه م ــرب ح
. سرنگونی جمھوری اسالمی اسـت

ــث و  ــح ــن ب ــی ـن ــون چـ ــم اکــن ھ
ــان جـوانــان و  ـی ــتـگــوئــی در م گـف
ـیـه  ـانـی عـل فعالین اعتراضات خیاب
. جمھوری اسـالمـی مـطـرح اسـت

فضای سیـاسـی مسـاعـدی بـرای 
سازماندھی اعـتـصـاب و مـوثـر و 
کارساز بودن آن برای بزیر کشـیـدن 
ــبــش  ــن جــمــھــوری اســالمــی در ج
انقالبی علیه جـمـھـوری اسـالمـی 
شکل گرفته اسـت و ایـن مسـالـه 
خودبخود و مـیـشـود گـفـت بـطـور 
ـقـه کـارگـر و  ـقـش طـب ـیـعـی ن طب
ــط  ــرای ــری در ش ــش کــارگ ــب جــن
. سیاسی حاضر را برجسته میـکـنـد

از این نقطه نظر ھم عطف تـوجـه و 
ــش  ــب ــن جــن ــگــری فــعــالــی دخــالــت
ــصــاب  ــر اعــت ــه ام ــری ب کــارگ
سراسری در اوضاع سیاسی حـاضـر 

 .  بسیار حائز اھمیت است
خالصـه کـنـم، شـرایـط از ھـر 
لحاظ بـرای دامـن زدن بـه یـک  
جنبش و حرکـت وسـیـع در جـھـت 
شکل دھی به اعتصـاب سـراسـری 

باید از ایـن .   در  جامعه فراھم است
شرایـط سـود جسـت و تـدارک و 
سازماندھی اعتصاب عـمـومـی را 

ـا .   دردستور کار قرار داد حزب ما ب
ـیـشـبـرد ایـن  تمام توان خود بـرای پ
ـیـن و  ـال وظیفه میکوشد و ھمه فـع
نھادھای و تشکلھای کارگـری را 

 .* به مبارزه در این راه فرامیخواند
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 مارس لندن شاھد یكـی از ٢٦روز 
بزرگترین تـظـاھـراتـھـای  خـود در 

قبل از آن در .   ھشت سال اخیر بود
ــیــس در ٢٠٠٣ســال  ــل ــگ  مــردم ان

ـلـه بـه  اعتراض بـه جـنـگ و حـم
ـان  ـاب ـی عراق در چنین ابعادی بـه خ
آمده بودند و اكنون بنا بر گـزارشـھـا  
ــمــی از  ــن روز ســتــون عــظــی در ای
ـار  ـن تظاھر كنندگان از گـوشـه و ك
انگلیس كه تـعـدادشـان بـه صـدھـا 
ـانـھـا  ـاب ـی ـفـر مـیـرسـیـد بـه خ ھزار ن
آمدند، و با راھپیمایی بطـرف ھـایـد 
ــر  ــدن در مســی پــارك در مــركــز لــن

ھای شناخته شده و مشـھـور  خیابان
ـیـگ  شھر و نقاط دیدنی ای چون ب

بن و پارلمان و ترافالگار اسـكـور و 
پیكادلی سیركوس سوت کشـیـدنـد، 
فریاد زدند و اعتراض خود را علیـه 
ـتـصــادی  ـاضــت اق ــھـای ری ـاسـت سـی

صف تظاھـرات .   دولت اعالم  كردند
ـنـی بـود از دخـتـر و  جمعیت رنگی
ــراه بــا  ــم ــرد ھ ــر،  زن و م پس

ـلـف  فرزندانشان و از بخش ھای مخت

ــمــان،  ــعــل ــویــان، م ــج ــردم، دانش م
ـان دولـت و  ـن پرستاران و دیگر كارك
غیره و غیره كه به خاطر اعـتـراض 
به سیاست كاھش بودجه عـمـومـی 
ـتـصـادی  جامعه و طرح ریاضـت اق
ـان  ـاب ـی دولت اعتراض داشته و بـه خ

 . آمده بودند
قضیـه از ایـن قـرار اسـت كـه 
ـتـن   ـا در نـظـر گـرف دولت بریتانیا ب

ـیـون دالر صـرفـه جـویـی ١٣٠ ـل  بی
اقتصادی از محل كـاھـش بـودجـه 
عمومی كشور و صـرف آن بـرای 
ـا آن  كسری بودجه عظـیـمـی كـه ب
روبروست، تھاجمی گسـتـرده را بـر 
زندگی و معیشت كل جـامـعـه در 

از .   دستور كار خود  گذاشته اسـت
ـیـون دالر از ٢٨جمله  ـل ـی ـیـم ب  و ن
ـنـه ھـای خـدمـات عـمـومـی و  ھزی

رفاھی جامعه كسر خـواھـد شـد و 
ـز بـه   سـال ٦٦سن بازنشستگی نی

ـنـه .   خواھد رسـیـد ـزی ـیـن ھ ھـمـچـن
ـتـه  دانشگاھھا سه برابر شـده و گـف
میشود  كه در نتیـجـه اتـخـاذ ایـن 
ـفـر  ـیـون ن ـل ـی ـیـم م سیاستھا حدود ن
ـنـد داد .  کارشان را از دسـت خـواھ

ــودجــه  ــت وجــود یــك كســری ب دول
ــن  ــخــاذ ای ــت ات ــم را عــل ــظــی ع
سیاستھای ریاضتی دانسـتـه و بـر 

در گـزارشـات .   انجام آن مصر اسـت
ــاھــر  ــكــی از تــظ ــشــر شــده ی ــت مــن

ـان و   ٣٧كنندگان كه نرس بیمارست
ساله  است میـگـویـد كـه مـا ایـن 

ھا را قبول نـداریـم و حـق  كسر كردن
ـان  ـاب ـی ـیـم كـه بـه خ خودمان مـیـدان

حـرف مـردم .   بیاییم واعتراض كنیـم
انگیس، ھمچـون مـردم فـرانسـه و 
ـایـی  آلمان و دیگر كشـورھـای اروپ
اینست كه بار بحرانتان را بـه دوش 

یـكـی دیـگـر از .   ما مردم نیندازید
ـلـمـی   ٥٣تظاھر كنندگان كـه مـع

ـایـد از "ساله است میگوید  ـب آنـھـا ن
ـنـد ـن مـا .   خدمات عمومی ھزینه ك

ایم كه باید این بدبختـی را  چه كرده
ــیـم ـن مـا امـروز مــارش .   تـحــمـل ك

ـیـم كـه  میرویم تا به آنھـا نشـان دھ
 ."اشتباه میكنند و نمیگذاریم

 ٢٦بدین ترتیب تـظـاھـرات روز 
ـلـف در  مارس لندن از مناطق مخـت

ـارك  مركز شھر شروع و بـه  ھـایـد پ
میعاد گاه تاریخی اعـتـراضـات در 

این تظاھرات بـه .   لندن خاتمه یافت
ھـای كـارگـری در  فراخوان اتحادیه

در .   انگلیس فراخوان داده شـده بـود
ــرض   ــظــاھــرات مــردم مــعــت ــن ت ای
پـوسـتـرھـایـی از دیـویـد کـامــرون، 
ـار  ـا، در کـن ـی ـان ـت نخسـت وزیـر بـری
ــارت تــاچــر، نــخــســت وزیــر  مــارگ
پیشـیـن حـزب مـحـافـظـه کـار در 
ــھــا بــه  ــد و اشــاره آن ــن دســت داشــت
ـلـه بـه  سیاستھـای مشـابـه در حـم
ـیـشـت جـامـعـه بـود . زندگی و مع

ـا ١٩٧٩مارگارت تاچر از سـال   ت
ـیـس بـود ١٩٩٠  نخست وزیـر انـگـل

كه با شعار بھبود اقتصـادی كشـور 
بر سر كار آمد و مظھر  تھـاجـم بـه 
جامعه و تشكلـھـای كـارگـری در 
ـاسـتـھـای او  این كشور است و سـی
تحت عنوان تاچـریسـم بـه الـگـوی 

 . جھانی دولتھا تبدیل شد
ـنـدگـان در ایـن روز  ـن تظاھر ك
ـا  ـفـت ب پالکاردھایی نیز در  مـخـال

ــاســت ــه  ســی ــن ــی ــای دولــت در زم ھ
ـیـل  کاھش خدمات عمومی و تحـم
ریاضت اقتصـادی بـه جـامـعـه در 
دست داشتند و  بر روی یـکـی از 

ـایـد "پالکاردھا نیز جمله  کـامـرون ب
ھمچنین بـعـضـا .   شد دیده می"   برود

ـنـد كـه  تی شرت ھایی به تـن داشـت
اعـتـصـاب " رویش نوشته شده بـود، 
 "عمومی در حال حاضر

ــرات  ــظــاھ ــن ت ــه ای در حــاشــی
ـاد درگیری ـت ـان .   ھایی اتفاق اف جـوان

ـاب  ـا پـرت خشمگین در جـاھـایـی ب
ــه ــشــه و  بســت ھــای رنــگ، فشــف

ـلـق بـه  سنگ به ساختمـانـی مـتـع
، " تـاپ شـاپ" ای  فروشگاه زنجیره

ــروف  ــع ــروشــگــاه م ــمــان ف ســاخــت
ــســن فــورچــون"  ــی ــد " انــد م ــن ، و چ

ـز بـه چـنـد  ـی فروشگـاه دیـگـر و ن
ـتـل  شعبه بانک و  رسـتـوران و ھ

ـنـكـه . حمله کردند" ریتز"  مردم به ای
صاحبان این اماكـن آن بـخـشـی از 
ـا پـرداخــت  ـنـد كـه ب جـامـعـه ھســت
كمترین مالیات پـولـھـای كـالن بـه 
ـتـرض بـودنـد ـنـد، مـع ـزن ـی . جیـب م

" اند میسـن فورچون" پلیس فروشگاه 
ـتـه " صحنه جرم"را  اعالم كرد و گـف

ـیـش  میشود كه در درگیری ھـای پ
ـفـر ٢٨ھـا  آمده در این تـظـاھـرات  ن

ـال  ـق ـت ـان ان ـیـمـارسـت مجروح و بـه ب
ـیـس ٥ھمچنین .     یافتند ـل  مامور پ

نیز زخمی شدند كه یـكـی از آنـھـا 
ـافـت ـال ی ـق ـت ـان ان ـیـمـارسـت در .   به ب

ـفـر ١٦ مارس ٢٦جریان تظاھرات   ن
. از جوانان معترض دستگیـر شـدنـد
 ٢٦در حركت اعتراضـی مـردم در 

مارس حزب كارگر، حزب مـخـالـف 
ــت و  ــت داش ــرك ــیــز ش ــت، ن دول
ـبـر ایـن حـزب در آن  ادمیلیبند رھ

 . سخنرانی كرد
ـیـن ٢٦در تظاھرات   مارس فعال

ـز  ـی حزب كمونیست كارگری ایـران ن
در اعتراض مردم شركـت داشـتـه و 
ــه  ــراض ب ــی در اعــت ــالكــاردھــای پ
سیاست اقتصادی دولت انگلیـس و 

ھایی از كارگران زنـدانـی  نیز عكس
ھایی كـه روی  در ایران و تی شرت

ـنـوز بـه  آن نوشته شـده بـود مـا ھ
 . ماركس نیاز داریم، ھمراه  داشتند

ـاھـــرات  ـــظــ ـارس در ٢٦ت  مــ
ــد  ــس در ادامــه دور جــدی ــی ــگــل ان
ـــع مـــردم در  ـی ـات وســ ـــراضــ ـت اعــ
ـایـی در  ـلـف اروپ كشورھـای مـخـت
ــراض بــه ســیــاســت ریــاضــت  ــت اع

ـبـل از .   اقتصادی این دولتھـاسـت ق
ای گسـتـرده  آن ما اعتراضات تـوده

ـا، پـرتـغـال  در فرانسه، ایتالیا، اسپانی
ـلـه .   و یونان را شاھـد بـودیـم از جـم

 سپتامبر، ھفتم مـھـر ٢٩چھارشنبه 
ـزرگـتـریـن  ماه، ما شاھد یكی از ب
اعتراضات كـارگـری در سـالـھـای 
ـلـژیـك  ـتـخـت ب ـای اخیر در بروكسل پ

ھـای  بودیم و كنفدراسـیـون اتـحـادیـه
كارگران اروپایی فـراخـوان آنـرا داده 
ـفـر از  بود كه بیش از صـد ھـزار ن
كارگران از سـی كشـور جـھـان در 
ـاضـت  ـاسـتـھـای ری اعتراض به سـی
ــون در  ــم اكــن ــه ھ ــصــادی ك اقــت
ـان  ـا در جـری كشورھای اتحادیه اروپ

 .است، در این شھر گرد آمده بودند
نگاھی به این اتفاقـات حـاكـی 
از مـوج جـدیـدی از اعـتـراض در 
ـــه  ـی ــ ـل ـایـــی عــ ــ ـای اروپ كشـــورھــ

ـتـصـادی  سیاسـت ـاضـت اق ھـای ری
دولتھای اروپاییست كه شـعـارھـا و 

ھای كـارگـران و مـردم در  خواست
تـر  این اعتراضات ھـر روز رادیـكـال

ـیـن شـاھـد ایـن .  میشود ما ھمـچـن
ھستیم كه در برابر این رادیكالیـسـم، 

ھـای كـارگـری و احــزاب  اتـحـادیـه
سنتی كارگری اروپا از یكسـو زیـر 
ــارگــران قــرار دارنــد و از  فشــار ك
ـان راه وسـط را  سوی دیگر ھمچـن
جستجـو كـرده و ھـمـه تـالـشـشـان 

ھای سـرمـایـه داری  ترمیم نارسایی
ـارات  موجود است و تالش دارند مـب
ـانـونـی  كارگری را بـه مـجـاری ق

ــد ــن ــت كــن ــه .   ھـدای امــا كــارگــران ب
ــد  ــگــویــن ــھــا آمــده و مــی ــان ــاب خــی

ـان را " شعـار.   ایستیم می ـت ـار بـحـران ب
ـاسـخ " بدوش ما كارگران نیندازید ، پ

ـابـل  ـق امروز كـارگـران جـھـان در م
ـتـصـادی سـرمـایـه داری  بـحـران اق

 .جھانی است
ـنـكـه بـه اجـرا  خالصه كـالم ای
ـتـصـادی  گذاشته شدن طرحھای اق
ـایـی  سختگیرانه از سـوی دول اروپ

ھای دولتـی  برای جبران كسر بودجه
ــف بــحــرانشــان، جــوامــع  ــی ــخــف و ت

تـر كـرده و  اروپایی را ھر روز قطبی
ـیـشـتـری  ـاتـی شـدت ب ـق مبارزه طـب

ـا .  یابد می اعتصابات كارگـری اروپ
 مـارس ٢٦را فرا میگیـرد و روز 

ما شاھد اعتـراضـات صـدھـا ھـزار 
ـتـخـت  ـای ـنـدن در پ نفـره مـردم در ل

 .*كشور انگلیس بودیم
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اعتراضات و انقالب مصر، بـعـد از 
ـارك دیـگـر  كناره گیری حسنی مب

ھای مینستریم آن پـوشـش  از رسانه
ـا را  خبری ـی ای كـه تـوجـه كـل دن

. گـیـرنـد بخود جلب مـیـکـرد، نـمـی
ـایـد  قابل فھم ھـم ھسـت، اوضـاع ب

بعـد از حسـنـی .  عادی تلقی شود
ــراضــات  ــت ــن دیــگــر اع ــارك، ای مــب

ـار  كارگری اند كه در مركز ثقل اخـب
ــت ــر اس ــالب مص ــه .   انــق روزنــام
ـتـی االھـرام روز   مـارس ٢٤اینتـرن

ـاره گـیـری : "نوشته است ـن بعد از ك
ــارك در  ــی مــب  فــوریــه، ١١حســن

مصر شاھد باال گرفتـن روز افـزون 
اعتصابات كارگری و اعـتـراضـات 

ـان، .   سیاسی بوده است از دانشـجـوی
فعاالن سیاسی، كارگـران راه آھـن، 
ـــال،  ـازان، وك ــ ـان، داروس ــ ـــك ـزش ــ پ
ــگــان و  ــســت ــگــاران، بــازنش ــرن خــب
ـان ایـن  كارمندان اداره پلیس در مـی

ایـن . "   توان اسـم بـرد اعتراضات می
تنھا بخشی از وضعیت انقـالبـی آن 

بـخـش دیـگـر آن ھـم .  جامعه است
ــران در  ــدن كــارگ ــل ش ــك ــش مــت

 ٢٤روز .   ھای خودشان اسـت تشكل
ــن  ــی ــال ــا تــن از فــع مــارس، صــدھ
كارگری اداره حمل و نقل عمومـی 

ای اتحادیه خود را  با تشكیل جلسه
ــوان  ــل " تـحـت عـن ـق ــه مسـت اتـحـادی

" كارگران اداره حمل و نقل عمومـی
ـنـون  .   ایجاد كردنـد ایـن اتـحـادیـه اك

 ھزار نفر از كـارگـران و ٦٠بیش از 
رانندگان اداره حمل و نقل عمـومـی 

ـنـد قاھره را نماینـدگـی مـی ایـن .   ك
ـال رأی عـدم اعـتـمـاد  اتحادیه بدنب
كارگران این اداره بـه نـھـاد مـزدور 
ــوان  ــحــت عــن ــی مــبــارك ت حســن

اتحادیه عمومی كارگران حـمـل و " 
ـتـی " نقل زمینی كه عضو نھاد دول

ھـای كـارگـری  فدراسیون اتحـادیـه" 
ـارك "   مصر سر به دولت حسنـی مـب

ــن دومــی،  بـود و انـحــالل خــود ای
 . ایجاد شد

ـانـكـه  دولت جدیـد امـا ھـمـچـن

رفت، در فـكـر سـركـوب  انتظار می
ـقـالب را ھـم بـدون .   انقالب است ان

ــه  ــه خــان ــوب كــارگــران و ب ســرك
ـائـی بـه  ـن فرستادن آنھا و بـی اعـت

. توان شكسـت داد مطالباتشان، نمی
 مـارس ٢٣كابینه جدید مصر، روز 

قانونی را به تصویب رساند كـه بـر 
ــصــاب،  ــه اعـت ــنــای آن ھــرگـون ـب م
ـفـه  تحصن و اعتراضی كه باعث وق
در تولید، چه در بخـش خصـوصـی 
ـا  و چه در بخش عمومی بشـود، ب
. مجازات جنائی روبرو خـواھـد شـد

ــازات  ــیــن مــج ــن قــانــون ھــمــچــن ای
سختـی چـون یـك سـال حـبـس و 
جریمه نیم میلیون پونـد مصـری را 
ــتــصــاب و  ــانــی كــه اع بــرای كس
اعـتـراضـی را سـازمـان داده و یــا 

ـنـد، در نـظـر  فراخوان آن را مـی دھ
این قانون گویا بـرای .  گرفته است

كشـور در " ھـای بـحـرانـی كـه  دوره
ـیـت فـوق الـعـاده قـرار دارد، "   وضـع

ـنـون در .   قابل اجـراسـت و مصـر اك
و یـك .   اسـت"   وضعیت فوق العـاده" 

ـنـكـه مصـر از  نكته جالب دیگر ای
وضــعــیــت فــوق "  در ١٩٨١ســال 
بوده و ایـن مـوضـوع قـدرت "  العاده

ـتـی  ـامـات دول بیش از حـد بـه مـق
ـات .   كند اعطا می ـب یكی از مـطـال

 ژانویه، پایان ایـن ٢٥اصلی انقالب 
ـیـت فـوق " دوره تمام نشـدنـی  وضـع

 .بود" العاده
 

 واكنش جامعه به 
 قانون جدید

ـتـوح، یـكـی از كـارگــران  عـلـی ف
عضو اتحادیه تازه تأسیس حـمـل و 

ـیـم كـه :   " گوید نقل می انتظار داشـت
ـات  ـب دولت جدید انتظـارات و مـطـال

ـیـم .   ما را برآورده كند ـتـظـار داشـت ان
كه یكی دو ماه وقت بخواھـد، امـا 
ـز  حداقل این مطالبات را روی مـی

: گـویـد در ادامـه مـی. "   نگـه دارد
ــری شــده "  ــپ ــن لــحــن روزگــار س ای

لحن تھدید، ارعـاب و .   مبارك است

 ژانـویـه، ٢٥بعد از انقالب .  سركوب
ـیـجـه ."  دیگر تأثیری ندارد االھرام نت

ـابـی  می ـا ارزی ـاری ب گیرد كه بسـی
ـیـن  ـنـد كـه چـن ـق علی فتوح مـواف
ــط بــاعــث  ـق ــنـی، ف ــی لـحــن و قـوان
ـات  ـب اعتراضات بیشتری و عـدم ث

ـقـط  مـی.   خواھد شـد گـویـد كـه ف
ـیـن مـردم و  باعث شكاف عمیقتر ب

ـبـش .   " حاكـمـان خـواھـد شـد  ٦جـن
ای ایـن الیـحـه را  در بیانیـه"   آوریل

ـتـه اسـت كـه  محكوم كـرده و گـف
تحت ھیچ شرایطی مـحـدودیـت بـر 
ـاب را  ـــصــ ـت ـان و اعــ ــ ـی ــ آزادی ب

ــی ــم ــرد ن ــذی ــك .   پ  Beltoneبــان
Financial ـیـه ـان ـی ای  مصـر در ب

گفته است كه گرچه مصر احتیـاج 
ـقـط  به ثبات دارد، اما این قانـون ف
ـال خـواھـد  ـب ـانـونـی را بـه دن بی ق

فعالین سیاسی و فـراخـوان .   داشت
دھندگان اعتراضات، فـراخـوان یـك 
اعتراض و گـردھـمـائـی بـرای روز 

 مـارس در مـیـدان تـحـریـر در ٢٥
روز .   اعتراض به این الیـحـه دادنـد

ـفـر در مـیـدان ٢٥  مارس، ھـزاران ن
ـاھـره، از  تحریر و نقاط دیگر شھر ق
جمله جلوی مقر تعـدادی از رادیـو 
و تلوزیونھا بـرای پـوشـش دادن بـه 
ــه  ــه ب ــراضــاتشــان و از جــمــل اعــت
اعتراض به قانون تازه دولت، تجـمـع 

 مـارس، فـدراسـیـون ٢٦روز .   كردند
ــقـل اتـحــادیـه ھــای كــارگــری  مسـت

مصر فراخوانی به اعتراض بـه ایـن 
قانون جلوی شـورای وزیـران بـرای 

كـامـل .    مارس داد٢٧روز یكشنبه 
ـیـن كـارگـری  عباس، یكی از فعال

ھـمـه :   " گـویـد در این خصوص مـی
تشكلھای كارگری از این فـراخـوان 

گـویـد  االھـرام مـی."  اند حمایت كرده
 نھاد مدافـع حـق و ٣٠كه بیش از 

ــی  ــھــادھــای ســیــاس ــوق و ن حــق
ای را امضا كـرده و تصـویـب  بیانیه

 .اند الیحه این قانون را محكوم كرده
اما آنچه كه در این بیـن مـورد 
بحث قرار گرفت، ماھیت دولـت و 

ــد اســت ــنـه جـدی ـی ـاب مـاھــیـت و .   ك
ــه  ــدی ك ــدی اھــداف حــكــومــت ج

ـقـالب را زیـر آب  می خواھد سـر ان
ـیـسـبـوك .   كند ـاربـران ف یـكـی از ك

یعنـی چـی اعـتـراض : "نوشته بود
ـقـالب  غیرقانـونـی اسـت؟ مـگـر ان
ـائـی و  ـن كردیم كـه اعـتـراضـات ج

 "غیرقانونی شوند؟
 

 جنبش كارگری 
 فقط به پیش

ـقـول یـكـی از  جنبش كـارگـری، ب
ـالــیـن كـارگــری مصــر  ــه بــا " فـع ن

ــات وارد  ــاب ــص ــت ــانــونــی بــودن اع ق
ـانـونـی  ـا غـیـرق انقالب شد، و نـه ب
اعالم شدن آن دست از اعـتـراضـات 

فقط این نكـتـه . "   خود خواھد كشید
ــول  بـرایـش ثــابـت مــی ـق شـود كــه ب

ھـای  بیانیه فعالین مستقل اتحادیـه" 
ـقـالب بـه " ، " كـارگـری اگـر ایـن ان

توزیع عادالنه ثروت منتھی نشـود، 
. " ھیچگونه ارزشی نخـواھـد داشـت

و راه رسیدن به این توزیـع عـادالنـه 
ــه  ــراضــات و ادام ــروت، از اعــت ث

ـقـالب مـی ــل، .   گـذرد ان ـی ـل كـمـال خ
یكی از فعالین سیاسی كـه یـكـی 
از دست اندركاران تأسیس یك حـزب 
ـتـه  كارگـری در مصـر اسـت، گـف

ــیــان :   " اســت ــالب در آزادی ب انــق
ـقـالب .   شـود خالصه نـمـی ـنـون ان اك

مصر وارد عرصه انقالب اجتمـاعـی 
 ."خود شده است

ـاسـیـونـو، یـكـی از  مصطفی ب
ـاسـی عضـو یـكـی از  فعالین سـی
احزاب چپ و عضـو سـنـدیـكـای 

ـبـش : "گوید خبرنگاران مصر می جن
ــالب  ــرات انــق ــون فــق كـارگــری ســت

ـا آن .   مصر است ھر كه بـخـواھـد ب
ـاده  ـت ـقـالب در اف ـا ان ـتـد، ب در بیاف

ـتـوح ھـم در ادامـه . "   است علی ف
ـلـكـتـی آزاد :   " گوید می مصـر مـم

ـانـونـی امـكــان  ـیـسـت و ھـیـچ ق ن
ــدارد ایــن .   شــكــســت دادن مــا را ن

قانون ھم طرد خواھد شـد، امـا نـه 
ـلـكـه در  توسط مجلسی قـالبـی، ب

ـایـد ایـن نـكـتـه را .   میدان تحریـر ب
درك كنند كه ما مشـروعـیـت خـود 

و واقـعـا كـه ." گیریم را از آنجا می
این حاكمان به چالش كشیـده شـده، 
ـار بـدیـھـی و  ھنوز این نكـتـه بسـی

ـنـد كـه ایـن  ای را درك نمی پایه ـن ك
ـیـن  جنبش كـارگـری بـود كـه قـوان
سركوبشان را در بحبوحه سركـوب و 
ــه  ــارك ب ــب قــدرقــدرتــی حســنــی م
چالش كشیـد و جـامـعـه را بـرای 

جنبش كـارگـری .   انقالب آماده كرد
ـیـن بـه خـانـه  را نمـی ـا قـوان تـوان ب
جنبش كارگری به مـیـدان .   فرستاد

ــون  آمــده، مــی ــود قــان رود كــه خ
ـز  كارگری وضع كند و جامعه را نی

اگـر قـرار .   حول خود سازمـان دھـد
ـارك  بود با فتوای طنـطـاوی و مـب
ـیـچـوقـت  دست از اعتراض بردارد ھ

 .شد وارد اعتراض و اعتصاب نمی
 ٢٠١١ مارس ٢٧

 جنبش كارگری و حاكمیت جدید بعد از انقالب مصر
 "لحن دوران سپری شده مبارك تأثیری ندارد"

 
 ناصر اصغری
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صحبتمان بر سـر ایـجـاد ایـن نـھـاد 
ــام رودروئــی  ــگ ــن ــه ھ ــارگــری ب ک
ـا کـارفـرمــا  ــم و فــوری ب ـی ـق مسـت

طبعا از نظر ما نیز مـجـمـع .   نیست
ـارزه و  عمومی ظرف اعـتـراض  مـب

ــی کــارگــری اســت ــاب ــی . ســازمــان
مسلمـا زمـانـی کـه کـارگـران در 

 مـجـمـع  ای ھستند گرماگرم مبارزه
ــر  ـت ـال ـز فــع ـی عـمـومـی کـارگـران ن

امـا مـجـامـع عـمـومـی .   شـود می
بخاطر اینکه بتوانند نقـش خـود در 
ـنـد  اعتراضات کارگری را ایفا کـن
ــعــد از ھــر  ــل و ب در روزھــای قــب
ـا تـق و  اعتراضی نباید تعطیل و ی

ـبـل .   لق باشند کارگرانی کـه از ق
با رسم و سنت کـار مـتـشـکـل در 
ـاشـنـد  ـا شـده ب مجمع عمومی آشـن
ـنـگـام   طبعا قادرند از این ابزار به ھ
ـتـری  ـاده بـھ ـف مبارزات روزمـره اسـت

ـبـت .   کنند از طرف دیگر تجربه مـث
ــکــی بــر  ــراض کــارگــری مــت اعــت

تواند و بایـد بـه  مجمع عمومی می
ــن  مـوجـبـی بـرای بـکــارگـیـری ای
ــان نــبــود  ــارگــری درزم تشــکــل ک

 . اعتراض ھم تبدیل شود

سئوال این اسـت کـه چـگـونـه 
ــل مــجــمــع  مــی ــوان آتــش تشــکــی ت

عمومی را در میان کارگـران گـرم 
ـقـدر گـرم کـه  ـان نگـه داشـت؟ ھـم
ــای روی دم  ــا پ ــارفــرم ــتــی ک وق

ـــی ـارگـــران م ـــور  کــ ـــط گـــذارد ب
ـلـه .   شود خودبخودی گرم می مسئ

این است که کـارگـران در ھـر جـا 
ــار مــی ــنــد مســائــل و  کــه ک ــن ک

ــد کــه  ــرکــی دارن مشـکــالت مشـت
ــد جــواب واحــدی مــی ــب ــن .   طــل ای

ـنـد ـنـوع ھسـت مشـکـل .   مسائل مـت
 مشـکـل   مشـکـل مسـکـن مـالـی

 مسئله اضـافـه  ناامنی محیط کار
از نظر مـا مـجـمـع .   کاری و غیره
ـایـد مـرجـع  عمومی می تـوانـد و ب

ـاشـد . رسیدگی بـه ایـن مسـائـل ب
توانـد در طـرح  مجمع عمومی می

مسائل کارگران و جـوابـگـویـی بـه 
ـابـرایـن از نـظـر . آنھا پیشقدم شود بن

ما مطلوبیت مجمع عمومـی یـکـم 
در این است که ھمـه کـارگـران را 

ـیـن  در بر می گیرد و دوم خـود ھـم
ـاریـھـای  ـت نیرو را بـرای رفـع گـرف
متعددی که از زمین و آسـمـان بـر 

ــارگــران مــی ــحــد  روی ک ــت ــارد م ب
این تشـکـلـی اسـت کـه .   کند می

ـیـمـا خـودش را بــا  ــق کـارگـر مسـت
. کـنـد حضور خودش نمایندگی می

ترین تشکلی است کـه  این پر عضو
بـعـالوه .   تواند در کارخانه داشت می

تـوانـد  این تشکلی اسـت کـه نـمـی
ـاشـد چـرا  ـب نماینده اراده کارگـران ن
ــالواســطــه و بــا  کــه کــارگــران ب
تساوی کامل حقوق در آن شـرکـت 

ــد مــی ــن ــومــی .   کــن ــع عــم ــجــم م
کــارگــران جــایــی اســت کــه درآن 

ــم مــی ــرد و ھــم  عضــو تصــمــی گــی
مجری تصمیمی است که خـود در 
ــوده  ـیـم ب اتـخـاذش شــریـک و ســھ

 . است
تـوانـد  ھیچ کـارفـرمـایـی نـمـی

منکر شود که کارگران مسائـل و 
حـتـی .   مشکالت مشترکـی دارنـد

ــر  ــی ــظ ــات ضــد کــارگــری ن ــان جــری
شوراھای اسالمی ھم بـه ایـن امـر 

پــس اگــر کــارگــران .   اذعـان دارنـد
ــی  مصـائـب و مشـکــالت یـکـسـان
ـیـعـی  دارند چرا نباید ایـن حـق طـب

ـاره  آنھا باشد که جمع شـونـد و درب
این موارد چاره جویی کننـد؟ چـه 

تواند این حق طبیعـی را  کسی می
ــا  ــارفــرم ــعــالوه ک ــکــر شــود؟ ب مــن

تواند کارگران یـک کـارخـانـه  نمی
را برای اینـکـه مـجـمـع عـمـومـی 

ـا کـمـک قـوای  تشکیل داده انـد ب
ــدان  ــه زن ــه سـادگــی روان ــی ب ـت دول

ـز بـه .   کند این کار قبل از ھر چـی
ــون  خــودش ضــرر مــی ــد چ رســان

کارگر نویسـنـده .   خوابد تولیدش می
ـیـسـت  و شاعر مخالف حـکـومـت ن
ـنـدش  ـل که بتوان از روی صندلـی ب
کرد و آنـرا بـه راحـتـی بـه زنـدان 

ـیـد .   انداخت کارگر پشـت خـط تـول
قرار دارد و اگر از آنجا کـنـده شـود 
تولید و سـود سـرمـایـه دار دچـار 

از طـرف .   گـردد اختالل و ضرر می
دیگر کارفرما بـه ایـن امـر واقـف 
است که کارگران بـر شـیـر عـبـور 
ـتـرل  سود و پول سـرمـایـه داران کـن
ــنــد  ــحــظــه اراده کــن ــد و ھــر ل دارن

توانند این شیر را ببندند و  لـذا  می
ــحــد  ـا صــف مــت ــورنـد کــه ب مـجــب
ــار  ــه عصـا رفــت کـارگــران دسـت ب

 . کنند
به نـظـر مـا تشـکـیـل مـجـمـع 
ــظــم کــرد ــن ــد م ــای . عــمــومــی را ب

ـبـی داد کـه جـلـسـه  می ـی شود ترت
ـا ھـر  مجمع عمومی ھر ھفته و ی

ـیـن دو ھفته یکبار  و   در مکان مـع
. در روز و ساعت معین برقرار شـود

 بـحـث و  بحث و بررسی شرایط کار
ـزایـش  بررسی پیشنھادات پیرامون اف

 ایجاد ھمـکـاری  ایمنی محیط کار
بمنظور رفع مسائلی که کـارگـران 
را چه در درون و یا بیرون کارخـانـه 

ـنـھـا مـوضـوعـاتـی  دھـد آزار می  ای
دائمی است که در دستور جـلـسـات 
ــرار  ــظــم مــجــمــع عــمــومــی ق ــن م

ـا تشـکـیـل ایـن .   گیرد می ـنـھـا ب ت
ـتـوان  ـی جلسات منظـم اسـت کـه م
انتظار داشت که مجـمـع عـمـومـی 
ـایـد  ـزی شـود کـه ب واقعـا آن چـی

ـاده:   باشد ـت   یعنی یک نھـاد جـا اف
با اعتبار و نیرومند کـارگـری کـه 
سر رشته ھمه کـارھـا بـه آن خـتـم 

 !شود می
در ادامـه مـطـالــبـی پــیـرامــون 
ـیـم کـوشـیـد  مجمع عمومـی خـواھ
که به نقش مـھـم آنـھـا در اوضـاع 

 رابـطـه مـجـامـع  پرتالطم کـنـونـی
ــھــاد ھـای ســراســری  عـمــومــی و ن

ــن  ــی کــارگــری مــوجــود و ھــمــچــن
ــگــی کــارکــرد مــجــامــع  چــگــون

ھـای  عمـومـی و گـیـر و گـرفـت
ـیـن کـارگـری بـرای  ـال احتمالی فع
راه انداختن جنبش مجامع عمـومـی 

 .*منظم صحبت کنیم

 ١از صفحه 
 در مورد تشکیل مجمع عمومی 

 منظم و سازمانیافته کارگری

 

 :مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قھرمانان مشتاق نجات بشریـت 

جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخته و پرداخته ذھن خـردمـنـدانـی .   نیست
کمونیسم کارگری جنبشی اسـت کـه از بـطـن خـود جـامـعـه .   خیراندیش نیست

سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و آرمانھا و اعـتـراض بـخـش عـظـیـمـی از 
  .ھمین جامعه را منعکس میکند

جـدالـی بـی .   تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است
وقفه، گاه آشکار و گاه پنھان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگـر 

ایـن جـدال طـبـقـاتـی .   و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده اسـت
  .است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است

برخالف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبـقـاتـی و قشـربـنـدی ھـای 
پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طـبـقـاتـی را بسـیـار 

جامعه معاصر، علیرغم تـنـوع وسـیـع مشـاغـل و تـقـسـیـم کـار .   ساده کرده است
گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتی اصلی که رودرروی یـکـدیـگـر 

کـارگـران و سـرمـایـه داران، پـرولـتـاریـا و :   قرار گرفته اند سازمان یـافـتـه اسـت

  .بورژوازی
تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سرمنشاء و مبنای کلیه کشـمـکـش 
ھای اقتصادی، سیاسی و حقوقی و فکری و فرھنگی متنوعی اسـت کـه در 

ـلـکـه .   جامعه معاصر در جریان است نه فقط حیات سیاسی و اقتصادی جامعه، ب
ـلـمـروھـایـی  حتی زندگی فرھنگی و فکری و علمی انسان امروز کـه بـظـاھـر ق
مستقل و ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مھر این صفبندی مـحـوری در جـامـعـه 

اردوی پرولتاریا، اردوی کـارگـران، بـا ھـمـه . مدرن سرمایه داری را بر خود دارند
تنوع افکار و ایده آلھا و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نماینده تغییر و 

اردوی .   یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت سـتـم در جـامـعـه اسـت
بورژوازی، باز با کلیه مکاتب و احزاب سیاسی و متفکرین و شـخـصـیـت ھـای 
رنگارنگش، خواھان حفظ ارکان وضع موجود است و در مقابل فشار آزادیخواھـی 
و مساوات طلبی کارگری از نظام سرمایه داری و قدرت و امتیازات اقـتـصـادی 

  .و سیاسی بورژوازی دفاع میکند
صـفـی در اردوگـاه .   کمونیسم کارگری از این مبارزه طبقاتی سـر بـر مـیـکـنـد

کمونیسم کارگری جنبش انقالبی طبـقـه کـارگـر بـرای واژگـونـی .   پرولتاریاست
 . نظام سرمایه داری و ایجاد یک جامعه نوین بدون طبقه و بدون استثمار است
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جنبش نوین كارگری آمـریـكـا، كـه 
طی دو ماه گـذشـتـه بسـرعـت در 
ـیـشـنـھـادی  ـیـن پ مبارزه علیه قـوان
ـــذف  ـــرای ح ـــی ب ـت ــ ـــت راس دس

ھـای كـارگـری رشـد كـرده  اتحادیه
ـاگـھـانـی خـود را در  است، بطور ن
ــه اســت ــت . چــھــار راه حــوادث یــاف

مدیسن، پایتخت ویسكانسن، جائـی 
ھـا  كه توده كارگران عضو اتـحـادیـه

ـبـش  و اعضای جامعه و فعالین جن
ـبـش  اجتماعی برای خـلـق یـك جـن
ـز  جدیـد دور ھـم جـمـع شـده، مـرك

ـیـن در .   مبارزه مانده اسـت ھـمـچـن
ــھــی  ــو، كــه بــا قــانـون مشـاب ـای اوھ

ھا بـه حـركـت در  روبروست، اتحادیه
ــد، درحــالــیـكــه كـارگــران در  آمـده ان

سراسر كشور به این جـنـگ جـلـب 
 .اند شده

در ھر دو ایالت ویسـكـانسـن و 

ـارزه دارد بـه آخـر خـط  اوھایـو مـب
ــك مــی ـزدی در ویســكــانســن .   شــود ن

ــدن  دادگــاه ــه ش ــرمــان بســت ھــا ف
ـتـی را داده ـال انـد  ساختمان پارلمان ای

و استاندار تھدید اخـراجـھـا را بـرای 
ـالـت .   ھفته بـعـد دارد در ھـر دو ای

ـنـدگـان  ـای اوھایو و ویسـكـانسـن نـم
مجلس تھدید به اعمال لوایح جـدیـد 

و حـاال، در .   كنند به ھر ترتیب می
ـبـش بـه  جنگ برای پیـروزی، جـن

 .دو راھی رسیده است
ـبـش  ـات در جـن ـف دو تمایل مـت
ــارگــری بــه دو جــھــت كــامــال  ك

ـبـران .   شونـد متفاوت منتھی می رھ
-AFLھـای  سطح باالی اتحـادیـه

CIO  ــروزی ــی ــر بــرای پ ــی ــی و تــغ
(Change to Win(CTW)) 

تالش خود را در تنھـا  SEIUنظیر 
ــه ــت ــد كــه بــرایشــان  راھــی گــذاش ان

ـال الـگـوئـی كـه در .   آشناست ـب بدن

ــن ــی ــمــپ ــال  ك ــب ــی دن ھــای ســیــاس
ــد، تــالش كــرده مــی ــن ــه  كــن ــد ك ان

ـتـالف بـوجـود  سازمانھایی بـرای ائ
آنھا سازماندھندگـانـی بـرای .   آورند

ــق  ــرل مــنــاط ــت ــرســی و كــن دســت
ـاده ھـدف آنـھـا .   انـد مسكونی فرسـت

بازسازی قدرت نھادینه شده آنـھـا و 
روابطشان با حزب دمكرات است بـه 
ــت از  ــای ــد كــه رشــد حــم ــی ــن ام ای
كارگران بخش عمومـی را بـه یـك 

 .پیروزی سیاسی تبدیل كنند
 

 روش رھبران اتحادیه ھا
ھم در ایالت ویسكـانسـن و ھـم در 
ـبـران  ـیـكـه رھ ایالت اوھایو، در حـال

ـارزه  اتحادیـه ھـا در مـالعـام از مـب
ــون ضــد  بـرای شــكــســت دادن قــان

انـد، امـا در  اتحادیه دست نشـسـتـه
ھـا  دارنـد كـه الیـحـه خفا اذعان می

ـنـد ـابـرایـن .   قابل جلوگیری نیسـت ـن ب
ھا در ویسكانسـن و اوھـایـو  اتحادیه

ـیـب بـه  اشاره مـی ـتـرت ـنـد كـه ب ـن ك
روی "   رفـرانـدوم" و "   فراخـوان عـزل" 

با جھتگیری مـعـمـول .   خواھند آورد
ـاسـی، شـورای  بسمت راه حـل سـی

ھـا در اوھـایـو بـه  مركزی اتحـادیـه
تكیه كردن بـه حـزب دمـكـرات بـر 

ــابــت در  مــی ــا بــرای رق گــردنــد ت
 .انتخابات آتی آماده شوند

ھـا  رھبران سطح باالی اتـحـادیـه
در سطح سـراسـری از بـحـركـت در 
ـاسـی  آوردن نیروی اقتصادی و سـی

ـیـروزی در ایـن  اتحادیه ھـا بـرای پ
زنند و بـجـای آن  جنگ سرباز می

به متحدان خود در حزب دمـكـرات 
ـیـسـت .   كنند رجوع می مسئله این ن

خواھنـد  ھا نمی كه مسئولین اتحادیه
ــو پــیــروز  ــای ــانســن و اوھ در ویســك

شوند، اما درك آنھا از چـگـونـگـی 
ـیـروزی بـه چـه  پیروزی و اینكه پ
معنی است، یك درك بـخـصـوصـی 
ــش كــارگـری دارد ـب ــش جــن ـق . از ن

ـــرای  ـــر  AFL-CIOب ـای ــ و س
ھای عمده، پیروزی بمعـنـی  اتحادیه

ـاسـی،  بقا است؛ از طریق تأثیـر سـی
ـا وجـود  مدل موجود چانه زنـی، ب

ھا بـرای  دانیم كه اتحادیه اینكه می
 .اند چھل سال گذشته بازنده بوده

 
 گرایش قدرت كارگران

ـبـش  اما گـرایـش دیـگـری در جـن
ــن كــارگــری وجــود دارد كــه  نــوی
ــا  ــش پ ــگــری را پــی ــاتــیــو دی ــرن ــت آل

این آلترناتیـو كـه عـنـوان .   میگذارد
خاصی برای آن قائل شدن مشـكـل 
است، شاید بشود گرایـش كـارگـران 
ــوده  ــھــاد، از ت بـه قــدرت نــامــش ن

ــه ــحــادی ــای  عضــو ات ــھ ــوارت ــا، اســت ھ
و  (union stewards)ھا  اتحادیه

ــراه بــا  ــم ــی، ھ ــحــل ــوالن م مســئ
ـیـن  ـال ـتـمـاعـی و فـع گروھھای اج
جنبشھای اجتماعی تشـكـیـل شـده 

ـلـمـانـی .   است این گروه شـامـل مـع
ـاخـوش گـزارش  است كه خـود را ن
كردند و باعث بسته شدن مـجـازی 
ـــر  ـای ــدیســـن و ســ ــدارس در م م

از .   بخشھـای ویسـكـانسـن گـردیـد
ـیـس  ـل آتش نشانھا، كارمندان اداره پ
و سایر كارمنـدان بـخـش عـمـومـی 
ـقـه  ـی تشكیل شده است كه از ھر دق
ــان  ــم ــرای مــحــاصــره ســاخــت خــود ب
پارلمان ایالتی در تظـاھـرات پـرشـور 

ــاده كـرده ـف ــد خـود اســت و شــامــل .   ان
ــن اتـحــادیـه ـی ــی و  فـعــال ای، مــحـل

دانشجـوئـی ھسـت كـه سـاخـتـمـان 
پارلمان ایالتی را اشغـال كـرده و آن 

را به سمبل جنبش نـویـن كـارگـران 
 .اند تبدیل كرده

ـنـكـه  ـا وجـود ای این گرایـش، ب
ھنوز یك موضع كتبی تھیه نـكـرده 

ای صـادر نـكـرده اسـت،  و یا بیانیه
ـیـروزی بـرای  نشان داده است كـه پ
آن یعنی استفاده از قدرت كـارگـران 

ــحــه ــوقــف الی ــرای ت ھــای ضــد  ب
ای و جلوگیـری از سـازش  اتحادیه

ـا برخی رھبران اتحادیه بـرخـی از .   ھ
این كارگران خـطـر دسـتـگـیـری را 
ـارلـمـان  بجان خریده و در ساختمـان پ
ــتــی بــه حــركــت خــود ادامــه  ــال ای

ـیـم .   اند داده ـق برخی دیگر اقدام مسـت
ـافـرمـانـی مـدنـی را  كارگری یا ن

 .دھند مورد بررسی قرار می
ـان آنـھـا  اینھا كارگران و حـامـی
ــرای یــك  ــد كــه فــراخــوان ب ــن ھســت
اعتصاب عمومی را كـه از طـرف 
فدراسیون مركزی جنوبی كارگـری 
( S o u t h  C e n t r a l 

Federation)  داده شده را جـدی
ـتـن فـراخـوان .   اند گرفته جدی گـرف

ــران  ــی كــارگ ــوم ــم ــصــاب ع اعــت
ـای شـیـرجـه  ویسكانسـن، بـه مـعـن

ـیـسـت فـراخـوان .   رفتن به داخل آن ن
یك اعتـصـاب عـمـومـی از طـرف 
سطوح پایه اتـحـادیـه امـری سـاده 
ـیـن در  نیست، كاری كه برخی فعال

ـــوده ـام آن ب ـــجــ ــدد ان ـــد ص ـــك .   ان ی
اعتصـاب عـمـومـی آمـاده سـازی 

برد و از طریق گفتگو و بـحـث  می
ـاع حـاصـل مـی ـن . شـود و جدل و اق

ـاالخـره .   شـود سازمانـدھـی مـی و ب
، وقتـی زمـان ) ولی در اسرع وقت( 

آن فرا رسیده باشد، موقـعـی شـروع 
شود كه یك گروه قابل توجـھـی  می

ـنـد  از كارگران شجاعت آن را می یاب
ـنـد و  ـن ـا حـركـت اول را شـروع ك ت
دیـگـران را بـه ایـن حـركـت جــذب 

 .كنند
 

 چگونگی پیروزی، 
 یك مسئله حیاتی است

شایـد بشـود نشـان داد كـه بـه دو 
ــی  ـن ـی شـیـوه مـیـشـود جـلـوی قـوان

یـكـی از .   ضدكارگری را گـرفـت
ھا، كـار  طریق برنامه رھبران اتحادیه

ـیـن، بـرای  از سطح باال به سطح پائ
تشكیل ائتالفھائی و بـوجـود آوردن 
اتحادھـائـی كـه دمـكـراتـھـا را بـه 

ـاده از . قدرت برگرداند دیگری استف

 جنبش نوین كارگری آمریكا 
 در چھارراه حوادث

 
 (Dan La Botz)دان ال بوتس 
 حبیب بكتاش:  ترجمه

 :مقدمه مترجم
 

ـالـه "   جنبش نوین كارگری آمریكا در چھـارراه حـوادث" نوشته  ـب در واقـع دن
 فوریـه و دیـگـری ١٧دو نوشته دیگری از دان ال بوتس است كه اولی در 

ـتـشـر شـده New Politics فوریه در سـایـت ٢٦در  كسـی كـه .   انـد مـن
اتفاقات ویسكانسن و مدیسن را دنبال نكرده باشد، احتـمـاال مـوضـوع مـورد 

ـیـش بـه .   بحث دان ال بوتس را بدرستی متوجه نشود ـاب دو نـوشـتـه اول كـم
ـاسـی كـوچـكـتـر"كنند كه در مطلب  نكاتی اشاره می ـی ـق در "   انقالبی در م

خواننده كنجكاو را به نـوشـتـه . اند آمده" كارگر كمونیست" نشریه ١٤٦شماره 
 . دھم فوق ارجاع می

ـنـی در بـرابـر  جنبش كارگری آمریكا، باالخره بعد از دھه ھا عقـب نشـی
ـالـت .  حمالت سازمانیافته بورژوازی، سر بلند كرده است فرمانداران چـنـد ای

ـاضـت كشـی  در آمریكا، از جمله در ایالت ویسكانسن، حمالتی را بـرای ری
این حمالت محدود كردن حـق قـراردادھـای دسـتـه .   اند اقتصادی شروع كرده

ـبـش كـارگـری در بـرابـر ایـن حـمـالت .   شـونـد جمعی را نیز شامل می جـن
ـار  ـن ـیـشـروی و ك ـال راه پ مقاومت كرده است و در پروسه این مقاومت، دنب

ـبـران )   مصلحت گرائی( زدن سد پراگماتیسم  فدراسیون كـار آمـریـكـا و رھ
ـیـن دو حـزب دمـكـرات و  محافظه كار اتحادیه ھا و زیستن بین شـكـاف ب

ـنـد  دان ال بوتس در این نوشته به این مسئله اشـاره مـی.  جمھوریخواه است ك
ـیـن كـارگـری، كـه سـر  ـال و گرایش دیگری را نیز در جامعه و در بین فـع

 .كند دھد و نكاتی در این باره مطرح می بلند كرده، نشان می
 حبیب بكتاش

*** 
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ــتــصــادی  ــاعــی و اق ــم ــت قــدرت اج
از طریق ھر كـدام از ایـن .   كارگران

ـانـون  روشھا می شود نشان داد كه ق
ضداتحادیه مـتـوقـف خـواھـد شـد؛ 

ــه  اتـحـادیـه ھــا و قـراردادھــای دسـت
ـبـش  جمعی حفظ خواھند شد و جـن
. حقانیت خود را اثبات خـواھـد كـرد

اما درسھا و نتایج دو شیـوه كـامـال 
 .متفاوت به دست خواھند داد

ـیـن  درسی كه از طریق مسـئـول

ــه ھـا و حــزب دمــكــرات از  اتـحــادی
ــن  ـانـون حـاصـل شـود ای دریـچـه ق
خواھد بود كه كارگران بـرای دفـاع 
ـایـد بـه حـزب دمـكــرات  از خـود ب

ای كه كارگـران و  تكیه كنند، شیوه
ھا را به وابستگـی مـعـمـول  اتحادیه

ـتـرل  ـن آنھا به یك حزبی كه تـحـت ك
ــه داران بــزرگ  ــرمــای  Big)س

Business)  ـــرخـــواھـــد ھســـت ب
ـاشـیـم .   گرداند باید بخاطر داشـتـه ب

ـاھـی حـزب  كه این ضـعـف و كـوت
ـاسـر  دمكرات در ویسكانسن و سـرت

ھـا و  آمریكا در دفـاع از اتـحـادیـه
منافع كارگران بود كـه مـا را بـه 

ـیـجـه .   این وضعیت رسانـده اسـت ـت ن

ــولــیــن  ــئ ــژی از بــاالی مس ــرات اســت
ـیـت  اتحادیه ـازگشـت بـه وضـع ھا، ب

ـتـی .   سپری شده خواھد بـود ـی وضـع
كه كارگران از طریق كارفرمایان بـه 

شـدنـد و مـیـدان را  عقب رانده مـی
و بنابراین، با قـرار .  كردند خالی می

ـلـه  ـلـی، حـم گرفتن در موقعیت قب
به كارگران ھم در بخش خصـوصـی 
و ھـم در بـخــش عـمـومـی شــروع 
ـیـشـه  خواھد شد كه در حقیقـت ھـم

 .چنین بوده است
ـنـسـت كـه  ـیـو دیـگـر ای ـات آلتـرن
كارگران در ویسكـانسـن، اوھـایـو و 
سایر ایالتھا كه در این نبـرد حضـور 
دارند، تقریبا تمام كـارگـران، قـدرت 

اقتصادی و اجتماعی خود را بـكـار 
ـیـم،  ـق گیرند؛ از طـریـق اقـدام مسـت
ـات  نافـرمـانـی مـدنـی و اعـتـصـاب
ـاسـی، كـه قـدرت  اقتصادی و سـی
كارگران در جامـعـه را بـه كـرسـی 

ای ایـن  درس چنین تجربـه.  بنشانند
ــود كــه كــارگــران قــدرت  خــواھــد ب
ـنـكــه كـارگــران  واقـعـی دارنـد و ای

ـنـد می ـن ـبـری ك ـیـن .   توانند رھ چـن
ـاومـت و  خیزشی كه ضرورتا با مـق
سركوب كافرمایان مـواجـه خـواھـد 
شد و شكستھا و پیروزیھایی را بـه 
ـا بـه  دنبال خـواھـد داشـت، ضـرورت
تاكتیكھا و اسـتـراتـژیـھـای نـویـن، 
رھبری نوین و اشكال سازمـانـدھـی 

 .نوین منتھی خواھد شد
یك جنبـش كـارگـری نـویـن و 

تواند از ایـن  تجدید حیات یافته می
ـایـد ـی ـیـرون ب ـیـن .   تجربـه ب یـك چـن

ای نـویـن، شـایـد  جنبش كـارگـری
ـقـل  حتی به ایجاد كمپین ھای مسـت

سیاسی منتھی شود و در صـورت 
ـلـه حـزب  رشد كیفی و كمی، مسـئ
ـز  سیاسی كـارگـران را بـر سـر مـی

ـیـروزی .  بگذارد طی تجربه نبرد و پ
به نیروی خود، یك جنبش واقعا نـو 

توان بـدسـت  كارگری آمریكا را می
ھای جـدیـد  آورد و نبرد را در زمینه

 .و مھمتری ادامه داد
 ٢٠١١ مارس ٤

ـقـه  یک دھن کجی آشکار به طـب
ـیـن جـھـاد  ـا ھـم کارگر با منطبق ب

ـقـر .   اقتصادی اسـت قـطـعـا خـط ف
ـای شـرایـط امـروز  نمی تـوانـد گـوی
دیـگـر حـتـی بـحـث بـر سـر .  باشد

کمتر خوردن ھم نیـسـت، بـحـث بـر 
ـات  سر چشم پوشی کردن از رفاھـی
زندگی نیست، با حذف سوبسیـدھـا 
ــد صــد درصــدی  ــن ــزایــش چ و اف

ھا، مسئله به ھیچ نخوردن و  قیمت
زندگی نکردن و مرگ و نیـسـتـی 

دسـتـمـزد کـارگـران .   ختم مـیـشـود
ـیـر و  حتی دیگر ھزینه بـخـورو نـم
ــه  ـت ـف حـداقـل زنـدگـی در یـک ھ

دھـد و  خانواده کارگری را ھم نمـی
معلوم نیسـت کـارگـران بـرای سـه 
ـنـد . ھفته باقیمانده ماه چـکـار کـن

ـای اخـص  ـزی بـه مـعـن ھیچ چـی
ـزیـکـی  ـی کلمه برای ادامه حیات ف

ـاقـی نـمـی ایـن آن .   مـانـد کارگـر ب
ـقـه کـارگـر  شرایطی است کـه طـب

ــرو اســت ــه .   امـروز بــا آن روب ــق طــب
تواند قـطـعـا تـمـاشـاگـر  کارگر نمی

 . این شرایط باشد و اعتراض نکند
بیانیه شش تشـکـل کـارگـری 
ــل  ــحــاف ــت م ــمــای ــورد ح ــه م ک
ــرار  ــراســر کشــور ق کــارگــری س
ـانـه  گرفت، گرایشات امکـان گـرای
درون طبقه را بـه عـقـب رانـده  و 
خواست افزایش حـداقـل حـقـوق در 
ـانصـد  گام اول تا یک میلیـون و پ

ھزار تومان از جانب جـمـعـھـائـی از 
 مرکز کارگری، صفوف طبقـه ١٩

ــارزه ــرای مــب ــر و  ای جــدی را ب ت
ــال ــک ــامــیــن یــک  رادی ــر جــھــت ت ت

ــقــب رانــدن  حــداقــل زنــدگــی و ع
جمھوری اسالمی، بـجـلـو صـحـنـه 

ای  مھمترین نکـتـه.  فرا خوانده است
که باید به آن توجه کنیم این اسـت 
ـزایـش دسـتـمـزد  که مبارزه برای اف
ـیـم . را باید از ھمین نقطه ادامه بـدھ

پس از اعالم حداقل حقوق در سـال 
نود از جانـب شـورای عـالـی کـار 
ــه  ــم اســالمــی، عــوامــل خــان رژی

ــارگــر و شــورا ھــای اســالمــی،  ک
تالش کردند بر متن فقـر گسـتـرده 
ــران،  ــدگــی کــارگ ــر زن ــم ب حــاک
ـقـه کـارگـر بـه بـی  اعراضات طـب
ـنـجـا  شرمی جمھوری اسالمی را ای

ـزیـه  ـیـچـار گـی" و آنجـا بـه تـع " ب
ـایــنـد و خــطــر  ــم ــل ن کـارگــر تــبـدی
اعتراضات کـارگـری را بـه سـران 

ایـن جـمـاعـت .   رژیم متذکر شـونـد
قطعا به این کار ادامه خواھنـد داد 
ـنـد کـرد در سـایـه  و تـالش خـواھ
ــه درون  گـرایشــات امــکــان گــرایــان
ــابــل تشــکــالت و  ــق ــه، در م ــق طــب
ــع ایــجــاد  ــان ــران کــارگــری م ــب رھ

ـنـد ـای ـیـن جـھــت .   نـم ــه ھـم لـذا و ب
ھـای مـطـرح  پافشاری بر خـواسـتـه

ـیـه ھـای تشـکـلـھـای  ـان شده در بی
 . کارگری امری حیاتی است

دومین نکته مھم جـھـت ادامـه 
ــزد،  ــم ــارزه بــرای افــزایــش دســت مــب
چگونگی مواجھه با سرکوبـگـری 

رژیــم .   جــمــھــوری اســالمــی اســت
اسالمـی در تـمـامـی دوران عـمـر 
ــوب  ــرای ســرک ــود ب ــن خ ــگــی نــن
اعتراضات کارگـری، دائـمـا و در 
ــران  ــری رھــب ــگــی ــه اول دســت وھــل
کارگری را در دسـتـور کـار خـود 
ـقـطـع تـالش  ـن گذاشته اسـت و الی
ـا  کرده است رھبران کـارگـری را ب
ـــری و  ـی ـــگــ ـت ســـرکـــوب و دســ
بازنشستگی زود ھنـگـام و اخـراج، 

ھای کارگری دور نـگـه  از محیط
طبقه کارگر در تمـامـی ایـن .   دارد

دوران مجبور بوده است دائما جـای 
ـا افـراد  خالی رھبران کارگری را ب

ـبـش مـجـامـع .   جدید پـر کـنـد جـن
ـلـه اسـت ـا .   عمومی راه حل مسـئ ب

ـبـش مـجـامـع عـمـومـی خـطـر  جن
ـبـران کـارگـری را  دستـگـیـری رھ

نیاز نیسـت .   توانیم کاھش دھیم می
ــســات  ــران کــارگــری بــا جــل رھــب
مخفیانه امنیـت خـود را بـه خـطـر 

جنبش مـجـمـع عـمـومـی .   بیندازند
یعنی فراخوان کل کارگـران یـک 

یک جـلـسـه .   کارخانه برای تجمع
ــوده  ــنــی و بــا حضــور کــل ت ــل ع

ــطــور .   کــارگــر ــی کــارگــران ب ــعــن ی
ـنـد و  علنی در جایی تجمع میـکـن
راجع به مسئله مبرم امروز  یـعـنـی 
افزایش دستمزد تا سقف اعالم شـده 
ــه تشــکــالت کــارگــری،  ــی ـان ــی در ب
تصمیم میـگـیـرنـد و آنـرا تصـویـب 

این تصمیـمـی اسـت کـه .   میکنند
با مسئولیت کل تـوده کـارگـر بـه 

ـا ایـن .   مصوبه تبدیـل شـده اسـت ب
ــھــوری اســالمــی  روش کــار جــم

تواند تـعـدادی از کـارگـران را  نمی
" تـوطـئـه گـر" نشان کند و بعنـوان 

از جـانـب دیـگـر .   دستگیـر نـمـایـد
مصوبه مجمـع عـمـومـی حـمـایـت 
کل کارگران ھر واحد یا کـارخـانـه 

تـوانـد  این روش مـی. را با خود دارد
ـایـد  صفوف کارگران را متحدتـر نـم
ـتـی ایـمـن تـری  ـی و یک چتر امن
ــجــاد  ــران کــارگــری ای بــرای رھــب

ــد ــمــای ظــرف مــجــمــع عــمــومــی .   ن
ـا کـارگـران  کمک خواھـد کـرد ت

ـابـل  بشکل علنی و توده ـق ای در م
جـمــھــوری اســالمــی صــف آرایــی 

ــایــنــد ــم ــســت و .   ن ــی ــران کــمــون ــب رھ
رادیکال طبقه باید از ھم اکـنـون و 
با استفاده از ھمه ابزارھایی کـه در 
ـبـش  اختیار دارند، تالش نماینـد جـن
ـقـه  مجامع عمومی را در درون طـب

دامـنـه و .   تبلیغ و بحرکت در آورند
ـار وسـیـع  ـارزه بسـی تبعات ایـن مـب

ـا رژیـمـی سـر و .   خواھد بود مـا ب
ھـای  کار داریم که حـتـی پـوشـش

فرمال نـظـام سـرمـایـه داری بـرای 
ـاری  دزدیدن ثروت عمومی را بـکـن
ـا بـه کـارگـران  ـن نھاده اسـت و عـل
میگوید که سرمایه این کشـور در 
دست من است، بانک و کـارخـانـه 
و تجارت و وزارتخانه در دست مـن 

ایــن رژیــم عــمــال چــنــگ .   اســت
ای کانگستر آدمـکـش  انداختن عده

در سپاه پاسداران بر ھشتاد در صـد 
ثروت عـمـومـی کشـور را امـری 
ـیـعـی اعـالم مـیـکـنـد، و حـق  طب

مـیـدانـد کـه کـل "   سرداران اسـالم" 
ـبـرنـد مـا .   ثروت جامعه را به یغما ب

با رژیمی روبرو ھستیم که زندگـی 
در زیر خط مرگ را حق کارگـران 

بیـشـک ادامـه مـتـحـدانـه .  میداند

ـاسـی  ـارزه کـل ارکـان سـی این مـب
ـقـه .  رژیم را بلرزه در خواھد آورد طـب

ــن  ــرای ای ــد خــودر ا ب ــای کـارگــر ب
کـارگـران در .   مصاف آماده نـمـایـد

ـان  ـاب ـی کل منطقه خاورمیانـه بـه خ
ـقـر و  آمده اند و بر علیه دھھا سال ف

ـفـر خـواسـت صـادر  بی حقوقی کی
این شـرایـط لـرزه بـر انـدام .   اند کرده

 . جمھوری اسالمی انداخته است
ـار مـھـم  نکته آخر اینکـه، بسـی
ــران  اســت کــه تشــکــالت و رھــب
کارگری اقدامـاتـی را در دسـتـور 
ـا خـواسـت خـود دربــاره  بـگـذارنـد ت
ــارزات  ـب ـا م ـزایـش دسـتـمـزد را ب اف
ـنـد . جاری مردم در خیابان پیوند بزن

ھای توضیحی و ارسال آن بـه  بیانیه
ـاده  مجامع جھانی کارگری و استف
ـزیـونـھـا  ـلـوی از مدیای اجتماعی و ت
برای اطـالع رسـانـی بـه جـامـعـه، 
ـبـه  ـا مـطـال کمک خـواھـد کـرد ت
افزایش دستـمـزد و رفـاه کـارگـران 
وسیعا به مسئله کل جامعه تبدیـل 
ـتـرض آزادیـخـواه  شود و نیروی مـع
در خیابان را به حـمـایـت مـادی و 

ایـن .   علنی از این مطالبه بکشـانـد
میتواند سـرآغـاز بـحـرکـت درآمـدن 
ـقـر و  ـیـه ف یک جنبش عظیـم عـل
ــوســط  ــل شــده ت ــحــمــی فــالکــت ت
ـیـه کـل  جمھوری اسـالمـی و عـل
ـتـکـار  ـای موجودیت این حکومت جن

در این راستا قطعا اعـتـصـاب .   باشد
ـتـوانـد  ـی ـقـه کـارگـر م عمومی طب
یک سونامی بزرگ ایجاد نـمـایـد 
و کلیت جـمـھـوری اسـالمـی ایـن 
حکـومـت سـرمـایـه داری ایـران و 
تمام مصائب و کثافت آن را جـارو 

 .* کند

 ٧از صفحه 
جنبش نوین كارگری 
آمریكا در چھارراه  

 حوادث

 ١از صفحه 
ادامه مبارزه برای 
 :افزایش دستمزدھا
خروش اعتصاب 

 عمومی
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 اعتراضات

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکتھای 

 پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام
بنابـه خـبـری كـه اتـحـادیـه آزاد كـارگـران ایـران در روز اول 
ـیـمـانـکـاری  ـتـشـر كـرده اسـت، کـارگـران پ فروردین مـاه مـن
ـنـدرامـام روز  شرکتھای طرف قرارداد با مجتمع پتروشـیـمـی ب

ـتـر مـرکـزی ایـن ٢٨ ـنـد، از اول صـبـح در جـلـوی دف  اسـف
ـتـروشـیـمـی درمـنـطـقـه  پتروشیمی که بزرگـتـریـن مـجـتـمـع پ
ـلـی یـک تـجـمـع  ـب ـنـگـی ق ماھشھراست، با اطالع و ھـمـاھ

خواست اصـلـی و مـحـوری .   اعتراضی بزرگ برگزار کردند
ـیـمـانـکـاری و زیـر  این کارگران لغو قـراردادھـای مـتـعـدد پ

ـیـم( پوشش قراردادن مستقیم کارگران  ـق تـوسـط )   قرارداد مسـت
ـیـس .  مجتمع پتروشیمی بندرامام بود ـاعـث شـد رئ این تجمع ب

ـیـد  ـائ ـا ت ـابـد و ب اداره کار منطقه در میان کارگران حضـور ی
خواسته آنان و اینکه مدتھاست این موضوع مد نظر بـوده، بـه 
کارگران قول داد که بالفاصله بعد از تعطیالت ایـن مـوضـوع 

 فروردین ماه سال جدید را فـرجـه ٢٠کارگران . پیگیری شود
ـیـن کـردنـد و  ـی زمانی برای پاسخ و پیگیری خواست خود تع
تاکید نمودند در این روز برای پاسخ این خواسته خود مـجـددا 

 .در ھمین محل تجمع خواھند کرد
  

اعتراض و اعتصاب برای افزایش دستمزد 
 در پاالیشگاھھای عسلویه

ـتـصـادی" بنابه خبری كه سایت  " جمعیت مبارزه با تبعـیـض اق
ــن مــاه ٣روز  ــشــر كــرده اســت، كــارگــران ٩٠ فــروردی ــت  مــن

ـزایـش  ـارزه بـر سـر اف پاالیشگـاھـھـای عسـلـویـه درگـیـر مـب
ـزایـد ایـن خـبـر مـی.   دستمزدھا ھستنـد ـال اعـتـصـاب :   اف ـب بـدن

ـیـکـی   رانندگان ده فاز و ھمینطور اعتصاب در بـخـش مـکـان
ـاالیشـگـاھـھـای دیـگـر بـه اشـکـال  کارگران در قسمتھـا و پ
ـاد قـراردادھـای مـورد  ـق مختلف اعتراض و اعتصاب برای انع

ـنـد ـا بـرگـزاری مـجـمـع .   نظرشان را ادامه مـیـدھ کـارگـران ب
ـا  ـنـدگـان مـوقـت شـرایـط خـود را ب ـای عمومی و انتخاب نـم

ـاکـنـون .   کارفرما و پیمانکاران در میان میگذارند کـارگـران ت
بارھا با نامه نگاری خواستار مطالبات برحق شان شـده بـودنـد 
ـاسـخ نـدادن کـارفـرمـا بـه  ـتـن و پ ـیـجـه نـگـرف ـت اما بدنبال ن
ـنـد وارد اعـتـراض و  ـت ـیـم گـرف خواسـتـھـای کـارگـران تصـم

ـنـد بـخـشـھـائـی از ١٧اول صـبـح روز .   اعتصاب شونـد  اسـف
ـاالیشـگـاه  ـیـرون آمـده و در مـحـوطـه پ کارگران از خوابگاه ب

بسرعت کارگران بخشھای دیگر نیز بـه تـجـمـع .   تجمع کردند
کـارگـران در تـجـمـع شـان دسـتـه جـمـعـی اعـالم .   پیوستنـد

ـاتشـان  ـب اعتصاب کردند و تصمیم گرفتند برای پیگیری مطال
ـنـھـا بـه .   به مقابل اداره کار عسلویه بروند ـا مـاشـی کارگران ب
ـنـدگـان کـارگـران در .   سمت اداره کـار حـرکـت کـردنـد ـای نـم

مذاکره با اداره کـار بـر سـر خـواسـتـھـای کـارگـران حضـور 
ـاالیشـگـاھـھـا .   داشتند در ھمان موقع رئیس تعمیرات ده فـاز پ

بدنبال این جلسه قرار شـد شـرکـت جـدیـد .   بمیان کارگران آمد
با نمایندگان کارگران صحبت کند و قرارداد جدید را بـه آنـھـا 

ـافـت. پیشنھاد کند روز .   اعتصاب بدنبال این مذاکره خاتـمـه ی
 اسفند کارگران از تحویل صبحانه امتناع کـردنـد و ١٨جمعه 

ـیـت صـبـحـانـه اعـتـراض کـردنـد ـال ایـن .   نسبت به کیف ـب بـدن
ـار دیـگـر .   اعتراض پیمانکار کیفیت صبحانه را بھتر کرد یکب

ـتـن غـذا  کارگران به کیفیت بد غذا اعتراض کردند و از گرف
ـبـود دھـد.   امتناع کردند . نھایتا کارفرما ناچار شد غذا را بـھ

ـتـمـاع  کارگران در ادامه اعـتـراضـات شـان در غـذاخـوری اج
رانندگان سرویسھا نیز به تجمع و اعـتـراض کـارگـران .   کردند

این اعتـراضـات بـرای بسـتـن . پیوستند و اعالم حمایت کردند
ـتـرو پـی اسـت . قرارداد جدید با شرکت پیمـانـکـاری جـدیـد پ

.  اسفند قراردادش تمام شـده بـود١٥شرکت پیمانکار قبلی از 
ـا ـلـق قـراردادھ ـیـت مـع   اما کـارگـران در اعـتـراض بـه وضـع
ـا  ـب ـقـری ـیـه نـکـردنـد و ت خوابگاھھای شرکت مذکور را تـخـل

ھـمـراه ایـن .   تاکنون ھنوز خوابگاھھا در اختیار کارگران اسـت
ـنـدگـان کـارگـران تـوسـط کـارفـرمـا و  اعتراضات مرتبا نمای

ـاالیشـگـاه چـھـارم ١٩در .  حراست تھدید میشوند  اسفنـد در پ
کارگران سرویس نسبت به حقوق و مطالبات معـوق اعـتـراض 

این اعتصاب که در محیـط کـار صـورت .  و اعتصاب کردند
ـا وعـده تـحـقـق  گرفت دو ساعت ادامه داشت و کـارفـرمـا ب

ـنـد ٢٠روز .   مطالبات کارگران به اعتصاب خـاتـمـه داد  اسـف
ـز شـد . عیدی کارگران توسط شرکت به حساب کارگران واری

ـبـودن قـرارداد  ـانـونـی ن ـتـی در مـورد ق کارگران قبلتر شکـای
پیمانکار و بی توجھی به مطالبات کارگران بـه دادگسـتـری 

تاکنون اما از مطالبات فقط عـیـدی را بـحـسـاب .  داده بودند
ــه ــکـی از کـارگــران ٢٢روز .   انـد کـارگـران ریـخـت ــنـد ی  اسـف

ـز یـک کـارگـر .  معترض توسط کارفرما اخراج شد ـی قبـال ن
ـا حـربـه اخـراج تـالش .   دیگر را اخراج کرده بودند کارفـرمـا ب

ـنـد ٢٣روز .   کرد اعتراضات کارگران را سرکـوب کـنـد  اسـف
پاالیشگاه پنجم در اعتراض به سیاسـت اخـراج وارد اعـتـراض 

کارگران کارت ترددشان را به کارفرما تـحـویـل دادنـد و .   شد
ـا ایـن اقـدام کـارگـران .   دسته جمعی کار را تـرک کـردنـد ب

ـیـرات ده فـاز در مـحـل اعـتـراض  بالفاصله رئیس کل تـعـم
ـنـد.   حضور یافت  ٢٥روز .   کارگران اخراجی سـرکـار بـرگشـت

ـنـد ـز مـذاکـره نشـسـت ـانـکـار سـر مـی ـیـم . اسفند کارگران با پ
ـیـم مـجـمـع  نمایندگان کارگران سطوح مختلف حقوقھا و تصم

جلسه بدون نتیجـه تـمـام .   عمومی را به کارفرما اعالم کردند
 .اعتراضات کارگران اما ادامه دارد. شد

  
 اعتصاب کارگران سد ژاوه کامیاران

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  بر اساس گزارشی كه کمیته ھماھ
ھای کارگری منتشر كرده است، کـارگـران سـد  ایجاد تشکل

ـز ٦ژاوه در اعتراض به عدم پرداخت  ـی  ماه حقوق مـعـوقـه و ن
ایـن .   عدم پرداخت عیدی و سنوات، دست به اعـتـصـاب زدنـد

 تا به حال در اعتصاب بـه سـر ٨٩ اسفند ماه ٢٣کارگران از 
انـد کـه  این کارگران به مقامات دولتی ھشـدار داده.   برند می

ـان بـه  در صورت پرداخت نشدن خواست و مطالباتشان ھـمـچـن
 .اعتصاب خود ادامه خواھند داد

  
 

 اذیت و آزار 
 فعالین كارگری و اجتماعی

 
بازداشت سارا حاج بھرامی و علی دیوساالر 

 از فعاالن حقوق کودک
 منتشر شـده اسـت، سـارا ٩٠ فروردین ٢بنابه اخباری كه روز 

ای برای نگـه داری از كـودكـان  حاج بھرامی، عضو موسسه
زلزله زده بـم و عـلـی دیـوسـاالر عضـو خـانـه كـودك شـوش 

ایـن دو فـعـال .   اند دستگیر شده و به زندان کرمان انتقال یافته
حقوق کودک به اتھام ھمکاری با بھاییان دسـتـگـیـر شـده و 

ـقـی از  به زندان کرمان منتقـل شـده ـی ـنـوز اطـالع دق انـد و ھ
ـازداشـت ایـن دو در دسـت  وضعیت نگھداری و زمان دقیق ب

 .نیست
  

ھمسرم در شرایط جسمانی : پروانه اسانلو
 شود بسیار نامناسبی در زندان نگھداری می

ـتـه  پروانه اسانلو، ھمسرم منصور اسانلـو در مصـاحـبـه ای گـف
ـلـو جـھـت عـمـل  است كه بار دیگر با مرخصی منـصـور اسـان

ـزدیـک .   جراحی قلب مخالفت شده است منصور اسانلو کـه ن
ـا مشـکـالت  به پنج سال است در زندان به سر می برد اکنون ب

ـتـر  حاد قلبی مواجه شده و به گفته پزشکان باید ھرچه سریـع
مـنـصـور .   در خارج از زندان تحت عمـل جـراحـی قـرار گـیـرد

ـنـد و  ـب ـا دسـت اسانلو پیش از این دچار حمالت قلبی شده و ب
ـیـن  پایبند به بیمارستان منتقل شده، اما با ایـن وجـود مسـئـول

 .کنند قضایی از دادن مرخصی به وی خودداری می
ـیـت جسـمـانـی مـنـصـور  پروانه اسانلو در خصـوص وضـع

ـلـو مسـدود شـده و :   " گویـد اسانلو می ـلـب اسـان سـه رگ ق
ـایـد تـحـت درمـان قـرار  وضعیت جسمانی نامناسبی دارد و ب

ـتـر بـه .   گیرد من قبل از عـیـد یـعـنـی یـک مـاه ھـم کـم
ـاسـب جسـمـانـی آقـای  ـامـن دادستانی نامه نوشتم و شـرایـط ن
ـا مـرخصـی  اسانلو را دوباره یادآور شدم و خواستم که حداقل ب
ـا تـحـت عـمـل جـراحـی قـرار  پزشکی ایشان موافقت کنند ت
بگیرند که متاسفانه تاکنون پاسخی بـه درخـواسـت مـا داده 
نشده است و ھمسرم در شرایط جسمانی بسیار بـدی در زنـدان 

ـا ."   شود نگھداری می ـاتـھـا ب پروانه اسانلو در خصـوص مـالق
ھا قطع اسـت و مـالقـات حضـوری  تلفن:   " گوید ھمسرش می

ـنـی اسـت، آن ھـم  ھم نداریم و فقط ھمان مالقات کوتاه کابی
که امروز نوبت مالقات بود به علت تعطیالت عـیـد کـنـسـل 

 ."شد و امیدوارم ھفته دیگر ایشان را ببینم
  

 دستمزد و حقوق پرداخت نشده
 

برخی کارگران، : نماینده مجلس اسالمی
 اند یک سال است حقوق نگرفته

ـنـده ٣بنابر خبری كه روز  ـای  فروردین ماه منتشر شده است، نـم
رژیم در مجلس از تاكستان گفته است كه برخی از کـارگـران 
نزدیک به یک سال و حتی در مواردی بیش از یـک سـال 

: گـویـد او در ادامـه مـی.   انـد است که حقوق دریافت نـکـرده
شـمـارنـد   کارخانه را مـی١٠خود آقایان متولی امر کمتر از " 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـاری از کـارخـانـه.   اما آمار واقعی بیشتر از اینھاسـت ھـا  بسـی
ـلـوم  ھستند که واگذار شده ـیـف کـارگـرانشـان مـع انـد و تـکـل

 کـارخـانـه اعـالم ٥٠خانه کارگر این رقم را حـدود .     نیست
برخی از مسئوالن بـه فـکـر : " گوید در ادامه می." کرده است

ای بـرای حـل مشـکـالت  خودشان ھستند و بـه فـکـر چـاره
ـیـم.   کارگران نیستند گـیـرنـدگـان  من معتقدم مسئوالن و تصـم

در جریان این مشکالت ھستند و تا حـدودی عـمـدا  اقـدامـی 
 ."کنند نمی
  

 اطالعیه و پیام
 

 درصدی دستمزدھا، کاھش سطح ٦افزایش 
 زندگی کارگران به خط مرگ نزدیک است
ـانـی سـال اعـالم گـردیـد ـای . افزایش دستمزدھا در روزھـای پ

٪  درصـد ٦٪ را برای حداقل دسـتـمـزدھـا و ٩چنانکه رقم 
افزایش دسـتـمـزد کـارگـران طـی .   برای کارگران شاغل است

 .مصوبه شورای عالی کار اعالم گردید
بدنبال طرح تحوالت اقتصادی که سالھا از آن بـه عـنـوان 

در سـالـھـای اخـیـر بـر .  شد آرزو و آرمان بزرگ دولت یاد می
حسب تحوالت جاری جامعه دولت فـعـلـی مـوفـق بـه دسـت 

در ایـن .   یابی بزرگترین آرزوی دولتھای قبلی نـظـام گـردیـد
طرح قطع سوبسیدھا و انجماد دستمزدھا اعم از کـارگـری و 

 .کارمندان قید شده بود
ـز دولـت  در این طرح تحول اقتصادی طالیی و سـحـرآمـی

ـابـد  موفق شد به یکی از اساسی ترین مواد این طرح دسـت ی
ـیـت ایـن طـرح کـه حـاصـل .   که انجماد دستمـزدھـا بـود کـل

ـان دیـگـر را دارد بـرعـکـس، .   طالیی برای دولت و کارفرمای
ـال  ـب گسترش فقر و فالکت بیشتر زنـدگـی کـارگـران را بـدن

ـیـن .   داشته است البته برای اجرای انجماد دستمزدھا مـدتـھـا ب
ـا اعـتـراضـات کـارگـری  مجلس و دولت اختالف نـظـر بـود ب

ـاالخـره دولـت .   موجود در جامعه ھر دو عقب نشینی کـردنـد ب
ـزایـش تـورم  ـا اف ـزایـش دسـتـمـزدھـا ب اعالم کرد که میزان اف

ـانـون .  تناسب موزون دارد در نتیجه معتقد است که جـوانـب ق
ـزایـش .    را نیز رعایت نموده است٤١کار ماده  ـزان اف یعنی می

 .باشد دستمزد متناسب با تورم می
البته با افزایش مبلغ ھشـت ھـزار تـومـان بـن کـارگـری 
ـنـھـا  ـا از تـورم اعـالم شـده خـودشـان نـه ت محاسباتشان دقیق

ـز داشـتـه اسـت  ـیـم درصـد( کاھش نداشته بلکه افزایش نی ) ن
 . تورم توسط بانک مرکزی بود٥/١١طی اعالم 

ـیـمـت ارزاق  واقعیت به گونه دیگری است تنھا افزایـش ق
ـزایـش ٨٩عمومی در اسفند ماه نسبت بـه فـروردیـن مـاه   اف

ـزایـش ٤١  بـرابـری بـھـای ٧٪ را در پی داشته و ھمچنین اف
 .را داشتیم) سوختھا(انرژی 

ـیـش از  در نتیجه سبد ھزینه زنـدگـی کـارگـران را بـه ب
ـام .    تـومـان رسـانـده اسـت١٥٠٠٠٠٠حداقل  ـزایـش ٩ارق ٪ اف

ـزایـش  ٪ بـرای کـل کـارگـران شـاغـل ٦حداقل دستمزد و اف
 .ھیچ تناسبی با جھش نجومی قیمتھا و تورم فعلی ندارد

ـتـھـا زنـدگـی ٩٠البته سـال  ـیـم ـزایـش مـرحـلـه دوم ق  اف
ـتـکـش را بـه زیـر خـط مـرگ  کارگران و دیگر مردم زحـم

ـزایـش  ـیـونـی رو بـه اف  ٢خواھد رساند ھمچنین بیکاری میل
ـا  رقمی و قراردادھای سفید امضا و مـوقـت کـه کـارگـران ب

 تومان دستمزد و حتی کمتر از آن بـه کـار ٣٣٠٠٠٠حداقل 
 .گرفته میشوند یک فاجعه انسانی را در بر خواھد داشت

ـابـل تـحـمـل  تحمیل چنین زندگی بر کـارگـران قـطـعـا ق
ـا اعـتـالی اعـتـراضـاتـش در .  نخواھدبود جنبش کـارگـری ب

ـیـن  کنار اعتراضات وسیع جنبش ھای اجتماعی دیگر بـه چـن
 .زندگی ننگین برده واری پایان خواھد داد

 ھای کارگری کمیته پیگیری ایجاد تشکل
 ١٣٩٠ فروردین ٧
  

پیام نوروزی رضارخشان، رئیس سندیکای 
 کارگران نیشکرھفت تپه

 نوروز برھمه مبارک باد
فرارسیدن نوروز را به عموم ملت ایران و علی الـخـصـوص 

گویم و امـیـدوارم در سـال  کارگران زحمت کش تبریک می
ـائـل شـونـد سـرانـجـام در .   جدید کارگران به حقوق حقه خود ن

ـزایـش   درصـد، حـداقـل ٩چند روز مانده به نوروز دولت با اف
ـز .    اعالم نمود٣٣٠٠٠٠دستمزد را  ـاچـی ـزایـش ن این اعـالم اف

ـاالی تـورم،  ـا تـوجـه بـه نـرخ ب دستمزد از طرف وزارت کار ب
ـاکـافـی مـی ـیـت و ن ـاشـد نامنطـقـی و بـدور از واقـع مـا .   ب

کارگران خواھان افزایش دستمزد بر اسـاس نـرخ واقـعـی تـورم 
 .به منظور ایجاد یک زندگی انسانی ھستیم

 ١٣٩٠فروردین 
  

 پیام نوروزی سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه 
 نوروز بر ھمه مبارک باد 

ما فرا رسیدن نوروز را بـه عـمـوم مـلـت ایـران و عـلـی 
ـبـریـک مـی ـیـم و  الخصوص کـارگـران زحـمـت کـش ت گـوی

ـائـل  امیدواریم در سال جدید کارگران بـه حـقـوق حـقـه خـود ن
 . شوند

ـزایـش  ـا اف  ٩سرانجام در چند روز مانده به نوروز دولـت ب
.  ھزار تومان اعـالم نـمـود٣٣٠٠٠٠درصد، حداقل دستمزد را 

این اعالم افزایش ناچیز دستمزد از طرف وزارت کار با تـوجـه 
ـاکـافـی  ـیـت و ن به نرخ باالی تورم، نامنطقی و بدور از واقـع

 . باشد می
ـیـل بـه  ـای ن سندیکای کارگران ھفت تپه کـه در راسـت

ـزایـش دسـتـمـزد  مطالبات کارگری گام بر می دارد خواھان اف
بر اساس نرخ واقعی تورم بـه مـنـظـور ایـجـاد یـک زنـدگـی 

 . انسانی است
 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه 

 ١٣٩٠فروردین 
  

 
امارات مت حده  Guggenheimتحریم موزه 
  ھنرمند١٣٠عربی توسط 

به گزارش رویترز، سازمان دیده بان حقـوق بشـر در گـزارشـی 
 ھنرمند به دلیل نقـض حـقـوق کـارگـران ١٣٠اعالم کرد که 

ـا تـحـریـم ایـن مـوزه  ـایـکـوت ی سازنده این موزه تصمیم بـه ب
ھایم نیویـورک دو  موزه لوور پاریس و موزه گوگن.   اند گرفته

ـات در  ـام سـعـدی ـنـد کـه در جـزیـره یـی بـه ن موزه یی ھست
ـنـرمـنـدان .   نزدیکی شھر ابوظبی در حال ساخت ھستند ایـن ھ

ـنـد  اعالم کرده ـاز خـواھ اند که از ھمکاری با این مـوزه سـر ب
ھایم و شرکت توسعه و سـرمـایـه  زد مگر اینکه موزه گوگن

ـاوت دسـتـمـزد  ـف گذاری توریستی تضمین کنند که مـا بـه ت
ناچیزی که به این کارگـران اخـتـصـاص داده شـده بـه آنـھـا 
ـلـی بـرای زیـر نـظـر داشـتـن  ـق ـاظـریـن مسـت پرداخت شود و ن

 .وضعیت کارگران تعیین شوند
ـان حـقـوق بشـر  ـانـه دیـده ب سارا لی ویتسون مدیر خاورمی

انـد کـه کـارھـای  گفته است که این ھنرمنـدان اعـالم کـرده
ـثـمـار شـده،  ھنری خود را در موزه ای که توسط کارگران است

ـتـه اسـت .   ساخته شده را به نمایش نخواھند گـذشـت وی گـف
ھایم به خواست این ھنرمندان تـن نـدھـد،  که اگر موزه گوگن

ـاخـتـه  بھتر است این موزه به عنوان موزه استثمار کارگران شـن
 .شود تا موزه کارھای ھنری 

 ھـزار فــوت مــربـع وســعــت دارد، ٤٥٠ایـن مــوزه کــه 
ـایـد و قـرار اسـت کـه  ـی ـا بـه حسـاب م ـی بزرگترین مـوزه دن
ـانـه را بـه  ـی ـنـری مـدرن خـاورم مجموعه یی از کـارھـای ھ

 . نمایش بگذارد
ـنـده ایـن مـوزه   Dorisاز جمله ھنرمـنـدان تـحـریـم کـن

Bittar ،Silvia Kolbowski  وAllan Sekula ھستند .
ـتـه انـد  بر طبق گزارش دیده بان حقوق بشر، این ھنرمـنـدان گـف

که بـه کـارگـران مـھـاجـری کـه بـر روی ایـن پـروژه کـار 
میکردند، دستمزدھای ناچیزی پرداخت شـده، ھـمـگـی آنـھـا 
ـیـن  ـنـد و ھـمـچـن مقروض و حق دفاع از منافع خود را نداشـت

 .نمیتوانستند تا پایان پروژه کارشان را ترک کنند
  

اعتصاب ھزاران معلم برای حق : اردن
 تشکل و دستمزد باالتر

ـلـم در ١٩به گزارش امان نیوز از روز شنبه   مارس ھزاران مـع
ـاالتـر  سراسر کشور با خواست حق تشکل و بـرای دسـتـمـزد ب

 مـارس ایـن اعـتـصـاب ٢٢سه شنبه .   دست از کار کشیدند
ـاکـیـد بـر  وارد سومین روز خود شده است و صد ـا ت ھا معلم ب

ھای خود در جلوی پارلـمـان اردن در امـان دسـت بـه  خواست
ـلـمـان زمـانـی شـدت .   تجمع اعتراضی زدند اعتراض ایـن مـع

گرفت که در شھر اربید یک معلم که در اعتصاب شـرکـت 
. کرده بود از کار اخـراج شـد و بـه دادگـاه فـرا خـوانـده شـد

سخنگوی پارلمان اردن، فیصل فایز از معلمـان خـواسـت کـه 
تن به مذاکره بدھند و از این طریق به یک راه حـل بـرسـنـد، 

ـنـد کـه تشـکـل  ولی معلمان با تاکید بر خواستشان مـی گـوی
جز حق اولیه آنان است و ھـیـچ مـذاکـره یـی در ایـن رابـطـه 

 .*نخواھند کرد

 اخبار بین المللی
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ـقـه  اول ماه مه روز ھمبستگی بین المللی طب
کارگر و روز اعتراض جھـانـی کـارگـران بـه 

در ایـن روز .   فقر و فالکت و نابرابری اسـت
میلیونھا کارگر در سـراسـر جـھـان دسـت از 

کشند، خیابانھا را بـه تسـخـیـر خـود  کار می
ـزجـار از  در می ـا اعـالم خشـم و ان آورند و ب

مصائب بی شماری که نظام سـرمـایـه داری 
بر بشریت تحمیل کرده است، رھائی از سـتـم 
ـاد  ـتـر را فـری و استثمار و بر پائی دنیائی بـھ

 .میزنند
طنین اعتراض به مشقات نظـام سـرمـایـه 
داری و برابری خواھی کـارگـران در اقصـی 
نقاط جھـان در حـالـی در روز اول مـاه مـه 
پھنه گیتی را در برمیگـیـرد کـه عـالوه بـر 
ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایـران، 
ـنـده  ھم اکنون بسیاری از کارگران برگزار کـن

ـا بـه زنـدان ٨٨مراسم اول مـاه مـه سـال   ی
اند و یا در معرض صدور احـکـام  محکوم شده

سنگین قضائی قـرار دارنـد و دھـھـا تـن از 
ـائـی  فعالین و رھبران کارگـری بـه جـرم بـرپ
ــھــای کــارگــری و دفــاع از حــقــوق  تشــکــل

 .انسانی شان در زندانھا بسر میبرند
ـاکـی از بـی  ـن تحمیل چنین ابعاد وحشـت
ـتـمـاعـی بـر کـارگـران ایـران در  حقـوقـی اج
شرایطی است کـه سـیـسـتـم سـرمـایـه داری 
ایران پس از گذشت سه دھه از انقالب بـھـمـن 

، دستمزد کـارگـران را بـه یـک چـھـارم ٥٧
ـا عـدم  ـیـل داده و ب ـل ـق ـقـر ت مبلغ زیر خط ف
پرداخت بمـوقـع ایـن دسـتـمـزدھـا و اخـراج و 

ھای عظیمی از کـارگـران  بیکار سازی توده
ـیـد امضـا  و رواج قراردادھـای مـوقـت و سـف
ـیـونـھـا  ـل ـی ـنـمـی را بـر م شرایط به غایت جھ
خانواده کارگری تحمیل کرده است و امـروزه 
ــش سـود آوری  ـی ــش از پ ـی بـرای تضـمــیـن ب

ھـا و  سرمایه با به تعطیلی کشاندن کـارخـانـه
ـا آخـریـن  طرح قطع یارانه ھا در صـدد اسـت ت

ـیـونـھـا خـانـواده  لقمه ـل ـی ھا برای زنده مانـدن م
ـان  کارگری را از سفره آنان بـه جـیـب صـاحـب

 .سرمایه سرازیر کند
اما ھمانگونه که ما کـارگـران ایـران در 

 و سالھای اخیر نشـان دادیـم ٥٧انقالب بھمن 
تاب تحمل اینھمه فالکت و بی حـقـوقـی را 
ـیـرغـم زنـدان و سـرکـوب،  نخواھیم آورد و عل
ـابـل لـگـد  ـق پیشاپیش عموم مردم ایـران در م

تـریـن حـقـوق انسـانـی خـود  مال شدن بدیـھـی
ـیـم داد  ایستادگی خواھیم کرد و اجازه نخـواھ
بیش از این حق حیات و ھسـتـی مـا را بـه 

ما تولید کننـدگـان اصـلـی .   تباھی بکشانند
تمامی ثروتھا و تعمات مـوجـود در جـامـعـه 
ــی  ــم و داشــتـن یــک زنـدگــی انسـان ـی ھسـت
مطابق با باالترین استانداردھای زندگـی بشـر 

ھـای  امروز را حق مسلم خـود و عـمـوم تـوده
 .مردم ایران میدانیم

ـا مـا ضـمـن اعـتـراض بـه  در ایـن راسـت
وضعیت موجود که از روز جـھـانـی کـارگـر 
سال گذشته به ایـن سـو کـارگـران و عـمـوم 

ـیـش در  توده ـیـش از پ ھای مـردم ایـران را ب
معرض سرکوب و تحمیل بی حـقـوقـی قـرار 
ـات زیـر پــای  ــحـقـق مـطـالــب داده اسـت بـر ت

ـیـد  می فشاریم و خواھان تحقق فوری و بی ق
 :شرط ھمه آنھا ھستیم

 
ـقـل از دولـت و  برپایی تشكل  -١ ھای مسـت

ـیـمـائـی،  ـپ کارفرما، اعتصاب، اعـتـراض، راھ
تجمع و آزادی بیان حق مسلم ما است و ایـن 

ھا باید بدون قید و شـرط بـه عـنـوان  خواسته
ـتـمـاعـی كـارگـران و  حقوق خدشه ناپـذیـر اج

 عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند
 
ـنـد کـردن ( ھـا  ما طرح قطع یارانه  -٢ ھـدفـم

ـارانـه  ھـزار ٣٠٣و حـداقـل دسـتـمـزد )   ھـا  ی
ــر  ــل مـرگ تـدریـجـی ب ـی تـومـانـی را تـحـم
میلیونھا خانواده کارگری میدانیم و خـواھـان 

ـارانـه ـزایـش  توقف فوری طرح قطع ی ھـا و اف
ـیـون تـومـان  ـل ـی حداقل دستمزدھا به یـک م

 ھستیم
 
و "   دستمزدھای معوقه كارگران باید فـورا  -٣

ـانـه ای پـرداخـت شـود و  بی ھیچ عذر و بـھ
ـابـه یـك جـرم  ـث عدم پرداخت آن بایستی بـه م
قابل تعقیب قضائی تلقـی گـردد و خسـارت 

 ناشی از آن به كارگران پرداخت شود
 
اخراج و بیـكـار سـازی كـارگـران بـه ھـر   -٤

ای باید متوقف گردد و تمامی كسـانـی  بھانه
انـد و  كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیـده

آماده به كار ھستند باید تا زمان اشـتـغـال بـه 
كار از بیمه بیكاری متناسب با یـك زنـدگـی 

 انسانی برخوردار شوند
 
ما خواھان محـو قـراردادھـای مـوقـت و   -٥

سفید امضاء، تامین امنیت شغلـی كـارگـران 
ـاالتـریـن  و تمامی مزد بـگـیـران ، رعـایـت ب

ھای بھداشت و ایـمـنـی کـار و بـر  استاندارد
چیده شـدن تـمـامـی نـھـادھـای دسـت سـاز 

 دولتی از محیطھای کار ھستیم
 
ما خواھان لغو مـجـازات اعـدام و آزادی   -٦

ـیـم مـددی ،  فوری و بی قید و شـرط ابـراھ
ـیـن  ـال منصور اسالو ، علی نجاتی و کلیه فع

ـتـمـاعـی و  کارگری و دیگر جنبـش ھـای اج
ـیـگـرد ھـای  اعتـراضـی از زنـدان و تـوقـف پ

 .قضایی علیه آنان ھستیم
 
ما ضمن محكوم كردن ھر گونـه تـعـرض   -٧

ــراضــات  ــت ــارگــری و اع ــراضــات ک ــت بــه اع
مردمی، اعتراض به ھر گونه بی حقوقـی و 
ـا پـذیـر  ابراز عقیده را حق مسـلـم و خـدشـه ن

 دانیم کارگران و عموم مردم می
 
ـز   -٨ ما خواھان لغو کلیه قوانین تبعیض آمـی

نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بـی 
قید و شرط حقوق زنان و مـردان در تـمـامـی 

ـتـصـادی،  عرصه ھای زندگی اجتـمـاعـی، اق
 سیاسی، فرھنگی و خانوادگی ھستیم

 
ـــمــامـــی   -٩ ــرخـــورداری ت ــواھــان ب مــا خ

بازنشستگان از یـك زنـدگـی مـرفـه و بـدون 
دغدغه اقتصادی و رفع ھرگونه تبعیـض در 
پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مـنـدی 
آنان از تامین اجتماعی و خـدمـات درمـانـی 

 ھستیم
 

ــد مــحــو گــردد و   -١٠ ــای ــان ب ــار کــودک ک
ـیـت  ـایـد جـدای از مـوقـع تمامی کودکـان ب
اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیـت و 

ژادی و مـذھـبـی از   ھای ملی و ن وابستگی
ـات آمـوزشـی، رفـاھـی و بـھـداشـتـی  امكـان

 یكسان و رایگانی برخوردار شوند
 

ـانـی خـود را از   -١١ ـب ـی ـلـه پشـت ما بدینوسی
ھای اجتماعی آزادی خـواھـانـه  تمامی جنبش

داریم و دستگیری، محاكـمـه و بـه  اعالم می
ـا زندان افكندن فعالین این جنبـش " ھـا را قـوی

 كنیم محكوم می
 

ـانـه از   -١٢ ـاطـع ما ضمن اعـالم حـمـایـت ق
ـاران و سـایـر اقشـار  مطالبات معلمان، پـرسـت
زحمتكـش جـامـعـه ، خـود را مـتـحـد آنـھـا 

ـات  می ـب دانیم و خواھان تحقـق فـوری مـطـال
 آنان ھستیم

 
ـیـم و   -١٣ ما بخشی از كارگران جھـان ھسـت

اخراج و تحمیل ھر گونه تبعیض بر كـارگـران 
ـیـت ھـا را بـه ھـر  مھاجر افغانی و سـایـر مـل

 كنیم ای محكوم می بھانه
 

ــی   -١٤ ــمــام ــی از ت ــدردان ــن ق مــا ضــم
ـارزات كـارگـران  حمایت ھای بین المللی از مب

در ایران و حمایت قاطعانـه از اعـتـراضـات و 
ھای كارگران در سراسر جھان خـود را  خواسته

ـیـش از ھـر زمـان  متحد آنان مـی ـیـم و ب دان
ـلـی كـارگـران  ـل دیگری بر ھمبستگی بین الم
برای رھایی از مشقات نظام سـرمـایـه داری 

 كنیم تاكید می
 

اول ماه مه باید تعطـیـل رسـمـی اعـالم   -١٥
گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شـود 
و ھر گونه ممنوعیت و محدودیت بـرگـزاری 

 مراسم این روز ملغی گردد
 

 زنده باد ھمبستگی بین المللی كارگران
 ٢٠١٠ مه ١

 ١٣٨٩اردیبھشت١١
 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبـوسـرانـی 
 تھران و حومه

 سندیکای کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

ـز کـار و  ـل ھیئت بازگشـائـی سـنـدیـکـای ف
 مکانیک

 ھیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش
ـز کـار  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف انجمن صـن

 کرمانشاه
ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـلـھـای آزاد  ـتـه پ کمی

 کارگری
کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

 تشکلھای کارگری
ـیـکـار  انجمن دفاع از کـارگـران اخـراجـی و ب

 سقز
 شورای زنان

 !زنده باد اول ماه مه روز جھانی کارگر

فراخون ده تشکل 
: کارگری ایران

قطعنامه مشترک 
 روز جھانی کارگر

 قطعنامه مشترک ده تشکل کارگران ایران
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 سرنگونی حکومت و درھم شکستن نظام  جمھوری اسالمی به معنی تحقق اھداف زیر 
 : است

 
 خلع ید ولی فقیه، رئیس جمھور و كلیه مقامات دولتی از قدرت -١ 
بازداشت فوری و محاکمه علنی سران و کلیه مقامات جمھوری اسالمی که در  -٢ 

 اند   تمام طول حاکمیت این رژیم مسئول، آمر و یا عامل کشتار و جنایت علیه مردم  بوده
انحالل فوری وزارت اطالعات و ھمه نھادھا و نیروھای امنیتی، سرکوبگر و مسلح  -٣ 

 حکومت   
انحالل دولت، مجلس، قوه قضائیه، دادگاھھا، بنیادھا و سایر نھادھای سیاسی و   -٤

 اجرائی و ایدئولوژیک رژیم   
الغای قانون اساسی، قانون مجازات اسالمی، قانون قصاص، قانون کار و سایر قوانین  -٥ 

 ضد انسانی جمھوری اسالمی   
 

جنبش سرنگونی ھمچنین بمنظور جلوگیری از بازگشت و اعاده قدرت ارتجاع در اشکال 
دیگر، ممانعت از ھر نوع بند و بست و مھندسی قدرت از باالی سر مردم، و برای ایجاد 
شرایطی که مردم بتوانند  آگاھانه، آزادانه و در شرایط امن نظام حکومتی آتی را تعیین 

 .    کنند برای تحقق اھداف زیر  پیگیرانه مبارزه میکند
 

 آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی  -١
 .   لغو مجازات اعدام -٢

لغو فوری ھمه قوانین تبعیض آمیز نسبت .  لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی -٣
 .    به زنان

آزادی کامل .  جدائی کامل مذھب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش -٤
 مذھب و بی مذھبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد 

اعالم و تضمین آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاھرات،   -٥
   اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسمیت شناسی حقوق مساوی برای ھمه شھروندان کشور مستقل از مذھب، زبان،  -٦
 قومیت، جنسیت، ملیت و تابعیت  

حسابرسی مالی از کلیه مقامات حکومت و وابستگانشان و ھمچنین کلیه موسسات  -٧
مصادره اموالی که این . و بنیادھای مذھبی، اقتصادی و نظامی جمھوری اسالمی

اند و صرف آن در  مقامات و موسسات از راه دزدی و غارت اموال مردم تصاحب کرده
 خدمت رفاه ھمه افراد جامعه   

افزایش فوری دستمزد و حقوق .  ترین نیازھای رفاھی جامعه تامین فوری مبرم -٨
رایگان کردن .  ھا و منطبق با آخرین استانداردھای زندگی امروز متناسب با سطح ھزینه

 . فوری طب و آموزش و پرورش
  

مردمی که با انقالب خود جمھوری اسالمی .  ضامن تحقق اھداف فوق قدرت مردم است
اند باید متحد و متشکل به حضور فعال در عرصه سیاست ادامه دھند، ھر  را سرنگون کرده

نیروی مانع تحقق اھداف فوری فوق و کل خواستھای انقالب را کنار بزنند و اداره امور 
 . را  خود در دست بگیرند

اند که جمھوری اسـالمـی   مدتھاست مردم ایران اعالم کرده
مدتھاست برای سرنـگـونـی جـمـھـوری اسـالمـی .   باید برود

ـان  جنبش وسیعی در عرصه ھای مختلـف جـامـعـه در جـری
ـقـطـه ٨٨است، جنبش عظیمی که خیزش میلیونی   یک ن

ـا اعـالم .   اوج آن بود ـارھـا حضـور خـود را ب جنبشی کـه ب
ـیـم و مـرگ بـر خـامـنـه ـیـخـواھ ای،  حکومت اسالمی نـم

ـا  مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمـھـوری اسـالمـی، و ی
ای در شورشھای شـھـری  آتش زدن عکس خمینی و خامنه

 .  و در تظاھراتھای خیابانی اعالم کرده است
ـاطـع  ـانـی  کـه در مـق ـان و جـوان ھمه کارگـران و زن

انـد، ھـمـه   مختلف علیه جمھوری اسالمی دست بمبارزه زده
ـبـش  توده ھای مردم انقالبی که در برآمدھای مختلـف  جـن

سرنگونی و بویژه در دوساله اخیر با خـواسـت خـالـصـی از 
ـارزه گـذاشـتـه و در  ـیـدان مـب شر جمھوری اسالمی قدم بـم
ـانـی، اعـتـراضـات مـحـلـی، بـر  ـاب ـی سازماندھی تظاھرات خ
ـز  پاداشتن  اعتراضات شبانه، و درگیری و جـنـگ و گـری
ـقـش  خیابانی با نیروھای سرکوبگر و مزدوران حکـومـتـی ن

ھـای  اند، ھـمـه کسـانـی کـه در شـبـکـه موثری ایفا کرده
اجتماعی اینترنت برای سرنگونی حکومت ھـمـصـدا و ھـم 

ـنـد، و ھـمـه  نظر و ھمراه میشوند و بـخـود سـازمـان مـیـدھ
نیروھا و سازمانھا و احزابی که ھدف انقالب و سـرنـگـونـی 
ـلـق بـه ایـن  انقالبی جمھوری اسالمی را دنبال میکنند متع

ـبـشـی کـه عـزم جـزم .   اند جنبش سرنگونی طلبانه مردم ـن ج
ـام کـل نـظـام ضـد انسـانـی  ـی کرده است بقدرت انقالب و ق

ـبـش تـمـامـا در .   جمھوری اسالمی را بزیر بـکـشـد ایـن جـن
ـز از  ـی تمایز و تقابل با خط استحاله و مرمتکاری رژیم، پرھ

ـنـی و "  ساختارشکنی"  ـی و تالش برای بازگشت به دوره خـم
ـایـد خـودآگـاه  .   اعاده قانون اساسی قرار دارد ـبـش ب ایـن جـن

ـاسـد و  شود، اھداف و شیوه ھای مبارزه خود را بروشنی بشـن
اعالم کند، و با قدرت و صالبت علیـه حـکـومـت و نـظـام 

 .  جمھوری اسالمی بمیدان بیاید
منشور زیر پرچم  و سند ھویت این جنبش سـرنـگـونـی 

این منشـور گـامـی اسـت در .   طلبانه و انقالبی مردم است
جھت شفاف و متحد و منسجم کردن صـف اعـتـراضـات و 

ـیـه جـمـھـوری اسـالمـی ایـن مـنـشـور .   مبارزات مـردم عـل
ھمچنین محكی است برای ارزیابی ھمه نیروھای مـدعـی 
ـثـی کـردن  مبارزه با جـمـھـوری اسـالمـی، و افشـا و خـن
تالشھائی که از جانب نیروھای شـبـه اپـوزیسـیـون رژیـم و 

اصالح طلبان حكومتی و غیر حكومتی برای حـفـظ نـظـام 
 .   جمھوری اسالمی صورت میگیرد

ـارزه بـرای  حزب کمونیست کـارگـری خـود را بـه مـب
ـاد آن مـتـعـھـد مـیـدانـد مـا .   تحقق این منشور و اجرای مف

ـاد  ـات و اسـن ھمانطور که بروشنی در برنامه و سایر مصـوب
حزبی اعالم شده، خواھان بزیر کشـیـدن حـکـومـت و نـظـام 
جمھوری اسالمی بقدرت انقالب مردم، دخالت آزاد، آگـاه و 
ــم مــردم در حــکــومــت، و بــرپــائــی جــمــھــوری  ــی ــق ــت مس

جمھوری سوسیالیستی نه تنـھـا فـورا .  سوسیالیستی ھستیم
ـبـش سـرنـگـونـی را  مفاد و اھداف اعالم شده در منشور جن

ـنـده وسـیـع تـریـن  متحقق میکند بلکه  تامین و تضمین کـن
 . آزادیھا و رفاه و برابری در جامعه خواھد بود

ما ھمه مردم آزادیـخـواه و سـرنـگـونـی طـلـب و ھـمـه 
 ھای اعتراضی علیه جمھوری  فعالین جنبش

ـارزه بـرای  اسالمی را به پیوستن به این منـشـور و مـب
 . تحقق مفاد آن فرامیخوانیم

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ مارس ٢٧، ١٣٩٠ فروردین ٧

 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمھوری اسالمی 
 

 !جنبش سرنگونی انقالبی جمهوري اسالمی باید پرچم خود را برافرازد

 منشور جنبش انقالبی برای سرنگونی جمھوری اسالمی


