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جامعه امروز ایران در تب و تـاب 
خود جـنـبـش .  برد انقالب بسر می

 ٢٢انقـالبـی بـعـد از انـتـخـابـات 
 در ایران، نقطه شروع ١٣٨٨خرداد 

این دوره بود و مكث چنـد مـاھـه 
آن با موج خـروشـان انـقـالبـات در 
تونس، مصر، الجزایر، یمن، بحرین 
و لیبی و غیره به پایـان رسـیـد و 

. دوباره به حـركـت در آمـده اسـت
مزدوران رژیم در ھـر چـھـارراھـی 
اسلحه در دسـت و انـگـشـت بـر 
مـاشــه نـگــران تـار و مـار شــدن 

این وضعـیـت را .  رژیمشان ھستند
امروز دیگر ھـیـچـكـسـی مـنـكـر 

ھر حـركـت سـیـاسـی و .  شود نمی
ای در این جامعـه، از  غیرسیاسی

طرح حذف سوبسیدھا گرفـتـه تـا 
ـــس  ـل ـــیـــس مـــجــ ـــض رئ ـــعـــوی ت
خبرگانشـان، تـا تـعـیـیـن حـداقـل 
دستمزد تا اعالم چـنـدیـن مـاه از 
پیش اعدام فالن زندانی سـیـاسـی 
در اول ماه مـه بـرای ایـجـاد جـو 

قبل از شـروع :   کارگر کمونیست
بحث درباره مجمع عمومی لـطـفـا 
دربـاره سـیـاسـت عـمـومـی حــزب 

ــه تشــکــل ــوده نسـبــت ب ای  ھــای ت
ــج تــالش  ــتــای ــیــز ن کــارگــران و ن
فعالـیـن کـارگـری در سـالـھـای 

ھـای  گذشته برای ایجـاد تشـکـل
کــارگــری در ایــران تــوضــیــحــی 

 . دھید
سیاست حـزب در :  اصغر کریمی

تمام دوره فعالیتش بر ایـن اسـاس 
بوده که ضمن اینکـه بـر مـجـمـع 
عــمــومــی و شــوراھــای واقــعــی 
کارگری تاکید داشته اسـت، در 
عین حال آنجا که کارگران تالش 

اند نوع دیـگـری از تشـکـل،  کرده
ھـا  سندیکا، اتحادیه و انواع کانـون

ھا را تشـکـیـل دھـنـد از  و کمیته
ایم و بـرای  این تالش حمایت کرده
روشـن .   ایـم آنھـا ارزش قـائـل بـوده

است که حزب بر شورا و مـجـمـع 
ای دارد و  عمومی تـاکـیـد ویـژه

ترین تشـکـل بـرای  آنھا را مناسب
کارگران میداند با اینحال ھمیشـه 

ایم کـه اگـر جـنـبـش  تاکید کرده
ـــه  ــز ب ــجـــھ ـــران م ــری ای ــارگ ک

ــه ــحــادی ــا و ات ــکــاھ ــدی ــای  ســن ھ
ــود، در مــوقــعــیــتــی  کـارگــری ب
بسیار متفاوت در مقابـل دولـت و 

در .   کارفرماھا قد عـلـم مـیـکـرد
سالھای اخیر چنـدیـن سـنـدیـکـا، 

ھای ھماھنگی و  اتحادیه، کمیته
پیگیری و غیره مربوط بـه یـک 

ای  مرکز کارگری یا فراکارخانـه
درست شده که قدم مـھـمـی امـر 
تشکل یابی کارگران را جلو بـرده 
است و حزب کمونیست کارگـری 
نیز در راستای سیاست خود نگـاه 
کامال مثـبـتـی بـه آنـھـا داشـتـه 

طبعا وزن و ثقل ھـر کـدام .   است
ھا یکسان نـیـسـت و  از این تشکل

فعالیت آنھا و مـیـزان تـاثـیـر ھـر 
کدام در سرنوشـت کـارگـران نـیـز 

ھـا و گـرایشــات  بـدلـیـل سـیــاسـت
مختلف حاکـم بـر آنـھـا یـکـسـان 
نبوده است و ھر تشـکـل خـاصـی 
را باید بطور مشـخـص بـررسـی و 
ارزیابی کرد که ایـنـجـا مـوضـوع 
بحث مـا نـیـسـت، امـا در یـک 
حکم کلـی مـیـتـوان گـفـت کـه 

ــن تشــکــل ــود ای ــس وج ــف ــا،  ن ھ
ھـایشـان،  مباحثشـان، گـردھـمـائـی

ھایشان، و کـل فـعـالـیـت  قطعنامه
شان موقعیت جنبش کارگری را 
تغییر داده، به درجاتی به جـنـبـش 
کارگری ھویت و تـعـیـن داده و 
درک عمومی جامعه را نسـبـت 

مجمع عمومی به کارگران 
 !نیرو و اعتماد بنفس میدھد

 
 مصاحبه با اصغر کریمی 

 درباره مجمع عمومی

 ٢صفحه 

ھـا ایـن  طرح ھدفمند كردن یـارانـه
طرح تھاجم اقـتـصـادی از سـوی 
دولت به مردم، از یك سو حالـتـی 
انفجاری در جامعه ایجاد كـرده و 
در نتـیـجـه دولـت را مـحـتـاط و 

ای جــدی  عــمــال در مــخــمــصــه
گذاشتـه اسـت، از سـوی دیـگـر 
خــطــر انــفــجــار ایــن اعــتــراضــات  
جنگ و جدال در درون حـكـومـت 

ای حسـاسـتـر كشـانـده  را به نقطـه
واقعیت اینست كه از ھـمـان .   است

بدو به اجـرا گـذاشـتـه شـدن ایـن 
. طرح ما شاھد این دو روند بودیـم

بدنبال اجرای طرح نه تنھا قیـمـت 
ــازی  ــدرق ــن ــه چ ــی ک ــای ــاالھ ک
ـلـق مـیـگـرفـت  سوبسید به آنھا تع
ـلـکـه  چندین برابر افزایش یافت، ب
تحت تاثیر آن قیمت ھمه اجـنـاس 

مورد نیاز زندگی چـنـدیـن بـرابـر 
حتـی شـھـریـه دانشـگـاھـھـا .   شد

تاثـیـر ایـن گـرانـیـھـا .   گرانتر شد
باعث فشار بیشتر به کارگران در 

بسیـاری از .   ھای کار شد محیط
کارخانجـات بـبـھـانـه گـران شـدن 
ــر  ــار را ب ــی فش ــت ــوخ ــواد س م

مـعـضــل .   کـارگـران شـدت دادنـد

 !توانند کارگران می
 

 رویم به استقبال اول ماه مه می
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به جـایـگـاه کـارگـران بـدرجـاتـی 
 . تغییر داده است

اگر عکسی از طبقه کارگـر 
ایران در سـالـھـای اخـیـر گـرفـتـه 
شود تالش فعـالـیـن کـارگـری و 

ھای کارگر برای مـتـشـکـل  توده
شدن نیز بخش روشنی از تصـویـر 

ھستند جریاناتـی کـه .  خواھد بود
ــظــر گــرفــتــن شــرایــط  ــدون در ن ب

ــژه ــا آن  وی ــران ب ــه کــارگ ای ک
ای  ھـای تـوده مواجـھـنـد، تشـکـل

کارگران را صرفا از زاویه نـتـایـج 
صــنــفــی آنــھــا بــرای کــارگــران 
ارزیابی میکنند و اینکه اتحادیـه 
یا سندیـکـا اسـاسـا ھـدفـش ایـن 

ای  است که در یک یا مجموعـه
از مراکز کارگری مبارزه روزمـره 
توده کارگر را در مقابل کارفرما 
ــد،  ــن ــدگــی ک ــن ــای ــم ــت ن و دول
مطالبات کارگـران را پـیـگـیـری 

اما در کشوری که .   کند و غیره
تشکل ممنوع است، اعـتـصـاب و 
ھر نوع گردھمائی و حتـی حـرف 
زدن ممنوع است، نمیتوان الگوئی 
از پیش ساخته در نظر گـرفـت و 
ھر تالشی را بر اساس آن ارزیابی 
کرد و چون تشکلی با آن الـگـو 
ــکــار  ــه دارد ارزش آنــرا ان فــاصــل

این برخورد زیـادی ذھـنـی، .  کرد
ـلـی از  کلیشـه ای و فـاقـد حـداق

درک سیاسی از شـرایـط یـک 
ــد خــود ایــن .   جــامــعــه اســت بــای

ــغــیــیــر داد ــجــاد .   ذھــنــیــت را ت ای
تشکل در ایران مانند سازماندھی 
یک تظاھرات، یا ساختن نھـادی 
در دفـاع از حـقـوق کـودک یـا 

ھـای سـیـاسـی و  دفاع از آزادی
غیره موضوع جنگ و گـریـز بـا 

اما حتی از زاویه .   حکومت است
صنفـی و پـیـگـیـری مـطـالـبـات 

ھای مـوجـود،  کارگران نیز تشکل
. دستاوردشان قابل انـکـار نـیـسـت

ــواع  ھــمــانــطــور کــه دســتــاورد ان
ھای مـبـارزاتـی  ھا و تشکل کانون

به دلـیـل . دیگر قابل انکار نیست
نفـس سـرکـوب شـدیـد در ایـران، 
ھیچ نھاد مـتـرقـی و پـیـشـروی 
آنقدر تثبیت شده، قوام گـرفـتـه و 
دارای ســاخــتــارھــای مــحــکــم و 
دارای تماس الزم با موضوع کـار 
خود نشده است کـه بـا اتـکـا بـه 
ــد اھــداف صــنــفــی و  ــتـوان آنـھــا ب
اجتماعی و سیاسی خود را طبـق 
ــد و  ــال کــن ــب ــشــه دن ــق یــک ن
دستـاوردھـای خـود را یـک بـه 

ھـائـی  تشـکـل.   یک تثبیت کـنـد
ھـای  درست مـیـشـونـد، فـعـالـیـت

ــل تـوجـھـی انـجــام  مـثـبـت و قـاب
میدھند و به ھمـان نسـبـت مـورد 
ــرار  ــت مــردم ق ــای ــوجــه و حــم ت
میگیرند اما بدلـیـل دسـتـگـیـری 
ـلـف  رھبران آنھا و فشارھای مـخـت
ـپـاشـنـد، بـعـضـا  بعضا از ھـم مـی
تضعیف میشوند یا شکل فعالیت 
خــود را عــوض مــیــکــنــنــد، بــا 
احتیاط بیشتری عمل میـکـنـنـد، 

ھـائـی  مجبور بـه عـقـب نشـیـنـی
ھـا  میشوند، اما ھـمـه ایـن تـالش

بخشی از یـک جـامـعـه زنـده و 
ــا  ــده، در حــال جــنــگ ب ــن رزم

ـــت ـــن ـــت و س ـــوم ـــک ـــا و  ح ھ
ھای مردم و بـخـشـی از  بیحقوقی

ھـای  تالش بخش پیشرو و جنـبـش
اجتماعی حق طلبانـه مـردم بـوده 

ھا  اکثر این نھادھا و تشکل.   است
ــیـــر  ــا غ ــری ی ــارگ ــم از ک اع
کارگری، علیرغم اینکـه شـکـل 
مطلوب خود را به دلیل سـرکـوب 

اند، با اینحـال بـدرجـات  پیدا نکرده
مختلف ظرفی برای گردھمائـی، 
اتــحــاد و ھــمــفــکــری فــعــالــیــن 

ھـای اجـتـمـاعـی بـوده و  جـنـبـش
ــه یــک  ــه درجــاتــی ب ھــرکــدام ب

ای از کـارگـران  مرجع برای تـوده
ھـائـی از مـردم تـبـدیـل  یا بـخـش

ای از مـبـارزه در  اند و سابقـه شده
ــد ــامــه خــود دارن درمــورد .   کــارن

ھای کارگری موجود نیـز،  تشکل

علیرغم اینکـه تـعـداد آنـھـا زیـاد 
ـلـیـرغـم فشـار ھـرروزه  نیست و ع
ارگانھای سرکوب علیه آنھـا، بـا 
اینھمه مانند قـطـبـی در مـقـابـل 
شوراھای اسالمی رژیم شـنـاخـتـه 

اند و مورد توجـه کـارگـران و  شده
ھـمــیـنــطـور مـورد تـوجــه افــکــار 

بـه ایـن مـعـنـی .   اند عمومی بوده
یک دسـتـاورد سـیـاسـی طـبـقـه 

ھـا  کارگر و در کنار سایر تشکـل
یک دستاورد سیاسی برای کـل 

 . جامعه محسوب میشوند
 

ــت ــس ــی ــون ــم ــر ک ــارگ حــزب :   ک
کمونیست کارگری ھمانطور کـه 
توضیح دادید، ھمواره روی مجمـع 
عــمــومــی کــارگــری و جــنــبــش 
مجمـع عـمـومـی تـاکـیـد جـدی 

حتـی وقـتـی بـحـث .   داشته است
تشکل نوع اتحادیه و سندیکـا در 
میان بوده بر متکی بودن آنھا بـه 
مجمع عمومی کارگـران تـاکـیـد 

سوال اینست که  ایـن .  شده است
تاکید روی مجمع عمومی بدلیـل 
کدام خصوصیات و ویـژگـیـھـای 

 آن است؟ 
تبلیغ و تاکید بـر : اصغر کریمی

مجمع عمومی و جنبـش مـجـمـع 
ـلـی بـرای  عمومی و تـالش عـم
شــکــل دادن بــه آنــھــا، آن رگــه 
اصلی در فعالیت حزب بوده است 
ــنــرا مــیــتــوان از زوایــای  کــه ای

ــفــی تــوضــیـح داد ـل ــیــن .   مـخــت اول
ــوبــیــت و اھــمــیــت  ــل مســالــه مــط
تشـکـلـی اسـت کـه واقـعـا تـوده 
کارگر را نه تنھا نمایندگی کند 

ھـای  بلکه ظرفی باشد کـه تـوده
کارگر در آن دخالت کنـنـد و در 
مراحل مختلف تصمیم گیـری آن 

 ١از صفحه 
 مصاحبه با اصغر کریمی 

 درباره مجمع عمومی
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ــکــه  ــن ــه ای ــد ن ــاشــن شــریــک ب
نمایندگانی برای مثال شـش مـاه 
یا یکسال انتخاب کنند و خود از 

تشکـلـی کـه .   صحنه کنار بروند
بطور دائـم تـوده کـارگـران در آن 
نقش نداشته باشند نھایـتـا مـانـنـد 

ـــه ـــحـــادی ھـــای کـــارگـــری در  ات
ــــی کــــه ســــنــــت  کشــــورھــــائ

ھـای کـارگـری در آنـھـا  اتحادیه
ھای کـارگـر در  قوی است، توده

ــد و  ــھــا ھــیــچــکــاره مــیــشــون آن
ھای مربـوطـه نـیـز عـمـال  اتحادیه

نمایندگی واقعی آنھا را نخواھنـد 
ھـائـی ظـرف  کرد و چنین تشکل

واقــعــی کــارگــران بــرای یــک 
مبارزه رزمنده و رادیکال حتی بـر 
سر مطالبات صنفی کارگران ھـم 

در شوراھای واقعی .   نخواھند بود
کارگری کـه مـجـمـع عـمـومـی 
اساس آنھا را تشـکـیـل مـیـدھـد، 

ھای کـارگـری،  برعکس اتحادیه
ھا نقش مسـتـقـیـم و تـعـیـیـن  توده

ای در آنـھـا دارنـد و ایـن  کنـنـده
مھمترین ضامن حفظ رادیکالیسم 
ــوده  آن و نــمــایــنــدگــی کــردن ت
کارگر و مطالـبـات آنـھـا خـواھـد 

 . بود
دوم در شرایطی که در ایـران 
ھر تشـکـلـی بـالفـاصـلـه بـا سـد 
ــای  ــھ ــان ــت و ارگ ــکــم دول مــح
سرکوب آن مواجه میـشـود، بـایـد 
دید چه نوع تشکلی ایـجـادش و 
ـلـی  ادامه کاری اش مقدور و عم

مـجـمـع عـمـومـی تشـکـل .   است
ای در میان کارگـران  شناخته شده

و فعالین کارگری است و بـارھـا 
در بسیاری از مـراکـز کـارگـری 
در جریان مبارزات و اعـتـصـابـات 
کارگران تشکیل شـده و ھـم بـه 
این دلیل که توده کارگران در آن 
حضور دارند سرکوب آن دشـوارتـر 

ھائی است که بر مجمع  از تشکل
بـویـژه .   عمومی متکی نیـسـتـنـد

در جریان اعتصابات و اعتراضـات 
کــارگــری تشــکــیــل آن بســیــار 

اعتصاب و اعتراض .   عملی است
کارگران ھـمـراه اسـت بـا حضـور 
آنھا در کارخانه، مـعـمـوال ھـمـراه 
است با حضور مدیران و مقـامـات 

در جـمـع کـارگـران بـرای پـاسـخ 
گوئی به آنھا، و به ایـن مـعـنـی 
بخشی از مسیر تشکیـل مـجـمـع 
عمومی عمال در جریان اعتصـاب 

ایـنـجـا .   براحتی فـراھـم مـیـشـود
دیگر تماما نقش کارگران پیشـرو 
کــه اھــمــیــت تشــکــیــل مــجــمــع 
عمومی را میدانند تعیین کنـنـده 

ھای کارگر در حـال  توده.  میشود
ای بـرای  اعتصاب ترس و واھـمـه

جـمــع شــدن و صــحــبـت درمــورد 
مطالبات خود و ادامـه اعـتـراض 
خود نـدارنـد، بـرعـکـس در جـمـع 
. شدن احسـاس قـدرت مـیـکـنـنـد

حتی از نظر روحـی بـه آن نـیـاز 
ـلـوت خـود .   دارند نمیخواھند در خ

و تنھا و منفرد باشند، میخواھنـد 
ــاشــنــد و اراده  دور ھــم جــمــع ب
واحدشان را به کارفـرمـا و دولـت 
نشان دھند، جمعی تصمیم بگیرند 
و به این معنـی نـوعـی احسـاس 
تعھد نسبت به ادامه اعتصـاب را 
. در ھمه ھمکاران خـود بـبـیـنـنـد

اینکه باید نـمـایـنـدگـانـی داشـتـه 
باشند که طرف مذاکره شوند نیـز 
ــی  ــوم ــع عــم ــوق ــه درک و ت ب

بر ایـن .   کارگران تبدیل شده است
ھم واقفند کـه بـایـد نـمـایـنـدگـان 

اینـھـا .   خود را خود انتخاب کنند
ھــای مســاعــد تشــکــیــل  زمــیــنــه

مجمع عمومی در طول اعتصـاب 
بعالوه یک فـاکـتـور فـوق .   است

ھـای گـذشـتـه  العاده مھم در سـال
تعدد و تداوم اعتصاب در مـراکـز 
کارگـری اسـت کـه بـه نـوعـی 
امکان استمرار به مجمع عمومـی 

تعداد نه چندان کمی از .   میدھد
ــرض  ــارگــری در ع ــز ک ــراک م
سالھای گذشتـه بـارھـا و بـارھـا 
دست به اعتصابات چـنـدیـن روزه 

اند، بارھا نمایـنـدگـان دولـت و  زده
کارفرمـا در جـمـع آنـھـا حـاضـر 

اند و یا کارگران بـه ابـتـکـار  شده
خود تصمیم به تجمع و بحث حـول 

در نـتـیـجـه . اند مبارزه خود گرفته
ــجــمــع در حــیــن  ــودن ت عــمــلــی ب

انـد  اعتصاب را بارھا تجربـه کـرده
و بارھا مجمـع خـود را تشـکـیـل 

اما مسـالـه بـه تشـکـیـل .  اند داده
مجمع عمومی در حین اعتصـاب 

ھـر اعـتـراضـی .   محـدود نـیـسـت

میتواند و باید تالش کرد که بـه 
مجمع عمومی کارگران منتـھـی 

اعتراض به اخراج، به نـدادن .   شود
دستمزد سر وقت خـود، اعـتـراض 

ای که بـدلـیـل نـاامـنـی  به حادثه
پـیـونـدد،  محیط کـار بـوقـوع مـی

اعتراض به تصمیم شورای عالـی 
کار درمورد حداقل دستمزد و یـا 
اعتراض به اظھار نـظـر مـقـامـات 
قبل از تعیین حداقل دستمزد کـه 
دارند فضا را برای افزایش ناچیـز 
دستمزد آماده میکـنـنـد و دھـھـا 
مسالـه دیـگـر ھـرکـدام بـھـانـه و 
ــوان  ــت فــرصــتــی اســت کــه مــی
بالفـاصـلـه مـجـمـع عـمـومـی را 

 . تشکیل داد
اینرا ھم اضافه کنم کـه ھـر 
تجمع کارگران، مجمع عـمـومـی، 
ــطــور کــه مــا داریــم راجــع بــه  آن
. اھمیتش صحبت میکنیم، نیست

بسـیـاری از تـجـمـعــات در طــول 
اعتصاب شکل میگیرد که فاقد 

ترین سـاخـتـار، خـودآگـاھـی،  اولیه
دخالت توده کارگر بـرای نـوعـی 
رای گیـری و تصـمـیـم گـیـری 
جمعی است و علیرغم اھـمـیـتـش 
برای پیـشـبـرد اعـتـصـاب الـزامـا 
مجمع عمومی نیست این وظیـفـه 
رھبران کـارگـری اسـت کـه ھـر 
تجمعی را تا سطح یک مـجـمـع 
عمومی با تصمـیـمـات مشـخـص 

مجمع عمومـی نـیـاز .   ارتقا دھند
ای خودآگاھی دارد، توده  به درجه

کارگر بـایـد احسـاس کـنـد کـه 
جائی جمع شده، فـرصـت اظـھـار 
نظر داشته، با ھورا کشیـدن و یـا 
دست بلند کردن در تصمیم بـرای 
ادامه اعتصاب و اعتراض یـا ھـر 
اقدام دیگری نقش ایـفـا کـرده و 
ــیــگــیــری  ــرای پ ــنــدگـانــی ب نـمــای

ھای خود انـتـخـاب کـرده  خواست
است یا حـداقـل بـخـشـی از ایـن 
کارھا را در تجمع خود انجام داده 

از آنطرف ھم نبایـد درکـی .   است
ای و شـش در چـھـار از  کلیشه

یک مجمع عمـومـی کـارگـری 
نباید انتظار داشت که در .   داشت

یک مجمـع عـمـومـی کـه زیـر 
ھزار فشار پلیسی و خـطـر اخـراج 
صورت میگیرد و بـویـژه رھـبـران 

ھـای  کارگری مجبور به احتیـاط

ـلـسـه  زیادی ھسـتـنـد، دسـتـور ج
تعیین شود، ھمه نوبت بگـیـرنـد و 
صحبت کنند، ده بار رای گیری 
کنند و تک تک آرا را بشمارند 
و تصمیمات را در دفـتـری ثـبـت 

واضح اسـت کـه مـجـامـع .  کنند
عــمــومــی کــارگــری در اکــثــر 
اوقات چنین امکانی نـدارنـد امـا 

ای ایـــن  بـــا ایـــنـــحـــال بـــدرجـــه
. خصوصیات بر آنھا حـاکـم اسـت

ــرای یــک  ایــنــکــه کــارگــران ب
ھـا را  اعتصاب مـعـمـوال مـاشـیـن

میخوابانند و تـجـمـعـی تشـکـیـل 
ھائی را از ایـن  میدھند و خواست

ــرح  ــط ــه م ــه و آن گــوش گــوش

میکنند و یا بطریق اولی مـدیـران 
کارگـران را صـدا مـیـزنـنـد کـه 
وعده و وعیدی بـدھـنـد و غـیـره، 
. خودبخود مجمع عمومی نـیـسـت

مجمع عمـومـی کـارگـری بـایـد 
الاقل برخی از خصـوصـیـاتـی را 

بـه .   که اشاره کردم، داشته بـاشـد
تصمیم خـود کـارگـران تشـکـیـل 
شده باشد و یـا اگـر بـه فـراخـوان 

ھـای  مقامات کـارخـانـه و ارگـان
دولتی تشکیل شده باشـد، عـمـال 
تـحـت کـنـتـرل کـارگـران درآمــده 
باشد و نوعی تصمیم جمعی و یـا 
انتخاب نـمـایـنـده و غـیـره در آن 
وجود داشته بـاشـد و در خـدمـت 

 . کارگران قرار گیرد
دقیقا به ھـمـیـن دالیـل اسـت 
که درمورد سندیـکـا و اتـحـادیـه 
نیز، ما ھمیشه بر اتکای آنھا بـه 

. ایـم مجمع عمومی تـاکـیـد کـرده
ــالواســطــه  ــیــم و ب ــق ــقــش مســت ن

ھای کارگـر در تصـمـیـمـات  توده
تشکل کارگری که مـعـمـوال از 
ـلـی  طریق مـجـمـع عـمـومـی عـم
میشود، یک فـاکـتـور مـھـم در 
. تعلق آن تشکل به کارگران است

بویژه در شرایط سرکوب در ایران، 
تشکلی کـه بـه اراده عـمـومـی 
کــارگــران و مــجــمــع عــمــومــی 
کارگری متکـی بـاشـد امـکـان 
ادامه کاری بیشتری دارد چـون 
ــوده کــارگــر عــمــال در آن و  ت
لحظات آن درگیـرنـد، بـه رھـبـران 
کارگران اعتماد به نفس میدھند، 

ای را  در صورت لزوم ھر نـمـایـنـده
که الزم باشد عـوض مـیـکـنـنـد، 
تاکیدات خود را به آنھا میگوینـد 
و در صورت دستگیری و اخـراج 
رھبران آن تشکل، امـکـان بـعـھـده 
گرفتن کارھـا تـوسـط کـارگـران 
ــرگــزاری مــجــامــع  ــا ب ــگــر ب دی

عمومی بیشتر میشود و در یک 
کالم دخالت مسـتـقـیـم کـارگـران 
باعث میشود که کارگران بیشتـر 
آنرا مال خود بدانند و ھمین به آن 

تـطـمـیـع و .   تشکل نیـرو مـیـدھـد
تھدید رھبران آن تشـکـل دشـوارتـر 
مـیـشـود و در صـورت تشـکـیــل 
مجمع عمومی پنھان نمـیـمـانـد و 
امکان خـنـثـی کـردنـش بـیـشـتـر 

در عــمــل امــا .   فــراھــم مــیــشــود
ھای مـوجـود،  ھیچکدام از تشکل

اساسا به دلیل حساسیت رژیم بـه 
ھای غیر دولـتـی و فشـار  تشکل

روی رھبران کارگـری و رھـبـران 
ھـائـی جـا  ھـا، بـه تشـکـل تشکـل

ــثــبــیــت شــده و دارای  افــتــاده، ت
ھای جا افـتـاده  ساختارھا و روتین

تـالش آنـھـا بـرای .  اند تبدیل نشده
ایجاد مجمع عمومی اعضای آن 

ھا با مـوانـع بسـیـار جـدی  تشکل
ــوده اســت چــنــان زیــر .   مــواجــه ب

اند که رابـطـه شـان بـا  ضرب بوده
توده کارگر محدود مـانـده اسـت، 
حتی امکان گردھمائی مسئولین 
آنھا گاھی بـه سـخـتـی صـورت 
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بـه یـک مـعـنـی ایـن .   میگیرد
ھا بدلیل سـرکـوب شـدیـد،  تشکل

شکل نھائی خود را پیدا نکرده و 
در نتیجه قادر به متـحـقـق کـردن 
بخش قابل تـوجـھـی از اھـدافـی 

انـد  که در دستـور خـود قـرار داده
عمدتا در مـراحـل اولـیـه .   اند نشده

ــد و  ــا تــھــدی ــروســه تشــکــیــل، ب پ
ــنــیــانـگــذاران خــود  دسـتــگــیــری ب
مواجه شده و در شرایطی پیچیـده 

اینھـا .  اند به حیات خود ادامه داده
محصول شرایط سیاسـی خـاصـی 

 . ھستند و باید اینرا فھمید
 

مـنـظـور از :   کارگر کمونـیـسـت
جنبش مجمع عمومی چـیـسـت؟ 
علیرغم اینکه مـجـمـع عـمـومـی 
برای کارگران ناشناخته نیسـت و 
بخشی از مبارزات کـارگـری از 
طریق آن پیش میرود اما ھمچنـان 
جنبش مجمع عـمـومـی جـایـگـاه 

ـلـیـغـات مـا دربـاره  ویژه ای در تـب
سازماندھی اعتراضات کارگـری 

تفاوت بحث جنبش مـجـمـع .   دارد
عمومی با خود مجمع عـمـومـی 
چیست و روی چه فاکتورھـائـی 

 تاکید میکند؟
شـکـل گـیـری :   اصغر کریـمـی

ای از مجامع عمـومـی در  شبکه
مراکز مختلف کارگری، تـبـدیـل 
شدن مجمـع عـمـومـی بـه یـک 
سنت در تعداد قـابـل تـوجـھـی از 

ھا، دست بردن به مـجـمـع  کارخانه
عمومی به عنوان یـک عـکـس 
ــی  ــاده و حــت ــت ــا اف ــل ج ــم ــع ال
خودبخودی کارگـران در مـقـابـل 
بسیاری از اتفاقاتی که به آنھا و 
سرنوشتشان مربـوط اسـت، ایـنـھـا 
ھمه جنبش مـجـمـع عـمـومـی را 

ــدھــد ــی ــل م ــم .   تشــکــی ــرغ ــی عــل
ھــای تشــکــیــل مــجــمــع  زمــیــنــه

عمومی و سنت شدن آن، جـنـبـش 
کارگری ھمچنان فـاقـد جـنـبـش 

ـلـی از .   مجمع عمومی اسـت خـی
آن دور نیست اما عملی ھم نشـده 

در نتـیـجـه حـزب مـدام بـر .  است
. ضــرورت آن تــاکــیــد مــیــکــنــد

ھمانطور که اشـاره کـردم بـدلـیـل 
گسترش اعتصابات و اعتراضـات 

ھــای اخــیــر،  کــارگــری در ســال
زمینه تشکیل مجامـع عـمـومـی 
کارگری بسیـار فـراتـر از یـک 

اھمـیـت، ضـرورت . دھه قبل است
و امکانپذیری تشـکـیـل مـجـامـع 
عمومی باید به ذھنیت مشترک 

. ای از کارگران تبـدیـل شـود الیه
باید جمع شـدن در کـارخـانـه بـه 
ــبـدیـل شـود کـه بـا ھــر  سـنـت ت

ای، از یک حادثـه نـاگـوار  واقعه
ــا نــدادن  ــرای یــک ھــمــکــار ت ب
دستمزد کارگران در تاریـخ مـقـرر 
ھر ماه، یـا تصـمـیـم بـه تـعـطـیـل 
کـارخـانـه یـا اخـراج تـعـدادی از 
کارگران که به مـوضـوع دائـمـی 
بســیــاری از مــراکــز کــارگــری 
تبدیل شـده اسـت، بـالفـاصـلـه و 
اتوماتیک کارگران بگویند جمـع 
. میشونـد و تصـمـیـم مـیـگـیـریـم

فاکتورھائی که برشـمـردم امـروز 
. در صدھا کارخـانـه جـریـان دارد

ــرداخــتــن  ــا نــپ ــه ب صــدھــا کــارخــان
دستمزد مواجھند، صدھا کارخانـه 

انـد،  مدتھا است در خطـر تـعـطـیـل
کــاھــش نــیــروی کــار مــدام در 
ــه جـریـان دارد و  صـدھـا کـارخـان
حوادث محیط کار نیز گسـتـرش 
یافته اسـت، و در کـنـار ایـنـھـا 
ــد رھــبــران  دســتــگــیــری و تــھــدی
کارگری، و بسیاری اتفاقات که 
خارج از محیط کارخـانـه بـه سـر 
کارگران میاید خـودکشـی یـک 
کارگر یـا یـک عضـو خـانـواده 
اش، موردی کـه ھـمـیـن جـمـعـه 
قبل در کرمانشاه اتفاق افتاد کـه 
ــواده  ــان ــی از یــک خ دانشــجــوئ
کارگری بـدلـیـل فـقـر دسـت بـه 
خودکشی زد و یـا زمـانـی کـه 

ــه ــواده  صــاحــبــخــان ای یــک خــان
کارگری را بدلیل نپرداختن اجـاره 
از خانه بیـرون مـیـکـنـد و دھـھـا 
اتفاق دیگر عواملی ھستـنـد کـه 
کارگران را فورا متاثر میکنـنـد، 
به خشم میاورند و آماده اعـتـراض 

در چـنـیـن مـواقـعـی .   میکـنـنـد
بالفاصله باید از فرصت اسـتـفـاده 
کرد و کـارگـران را بـه مـجـمـع 

 . عمومی فراخواند
ــه  ــنـکــار مسـتــقــیـمــا ب امـا ای
رھبران پیشرو و رادیکـال جـنـبـش 
کارگری، به کارگران کمونیسـت 

ھای موجـود جـنـبـش  و به تشکل
کارگری گره خورده است که تـا 
چه حد بر ایده مـجـمـع عـمـومـی 

زمـیـنـه عـیـنـی آن . تاکید کنند
وجود دارد، توازن قوا این اجازه را 
میدھد و تنھا در یـکـی دو سـال 
اخــیــر در بســیــاری از مــراکــز 
کارگری حتی بیش از یک بـار 
و یــک روز مــجــمــع عــمــومــی 
ــجــمــع  ــا ت تشــکــیــل شــده اســت ی
کارگران شکل گرفته اسـت کـه 
امــکــان تــبــدیــل آن بــه مــجــمــع 

بـایـد .   عمومی وجود داشته اسـت
این را به یک سنـت جـا افـتـاده 

 . تبدیل کرد
جنبش مجمع عمومی شرایـط 
نوینی بـرای جـنـبـش کـارگـری 
ایجاد میکند، توازن قوا را بسیـار 
عوض میـکـنـد، بـه اعـتـصـابـات 

ای مـیـدھـد،  موجود کیفیت تـازه
رھبران جوان زیادی تحویل جنبش 
کارگری میدھد و اعتماد بنـفـس 

ھای کارگر و کـل  ای به توده تازه
و بـعـالوه .   طبقه کارگر مـیـدھـد

ــقــش  ــرای ایــفــای ن زمــیــنــه را ب
سیاسی و مھم در تحوالت پـیـش 

 . رو فراھم میکند
 

درباره مـنـظـم : کارگر کمونیست
ھا و نـقـش و  بودن مجمع عمومی

تاثیر آن چه نظری داریـد؟ مـثـال 
ـــر  ـــی ـــران درگ ـــارگ ـــی ک ـــت وق
سازماندھی یـک اعـتـصـاب یـا 
مبارزه معینی نیـسـتـنـد ضـرورت 
برپائی مجمع عمومـی و درواقـع 
مــنــظــم شــدن تشــکــیــل مــجــمــع 
عمومی از چه ناشی مـیـشـود و 
 چه کمکی به کارگران میکند؟

 مجمـع عـمـومـی :اصغر کریمی
منظم اسـم دیـگـر شـورا اسـت و 
مرحله عالیتری از جنبش مجـمـع 

این مناسبتـریـن و .   عمومی است
ای کـارگـران  براترین تشکل تـوده

است با جلسات مـنـظـم، تـقـسـیـم 
کاری ھمه جانبه کـه بـه تـعـداد 
وسیعی از کـارگـران مسـئـولـیـت 
میدھد، آنـھـا را ارتـقـا مـیـدھـد، 
گزارشدھی نمـایـنـدگـان بـه تـوده 
کارگران، اظھار نظر کـارگـران و 

این ھـمـان شـورای واقـعـی .  غیره
کارگری است کـه تـوده ھـرچـه 

وسیعتری از کارگران را بایـد بـه 
ــق  ــطــری ــن آن آگــاه کــرد و از ای
مطلوبیت آنرا ھـرچـه بـیـشـتـر جـا 

شـایـد شـرایـط کـنـونـی .   انداخـت
اجازه تشکیـل مـجـمـع عـمـومـی 
منظم و شورا را به کارگران ندھد 
اما این یک ذره از اھمیت ترویـج 

. کـاھـد آن در میان کارگران نـمـی
ما در مقطعی از تاریخ و اوضـاع 
سیاسی قرار داریـم کـه بـا رشـد 

ــوده ای، جــمــھــوری  اعـتــراضــات ت
اســالمــی تــوان ســرکــوب را بــه 
میزان زیادی از دست مـیـدھـد و 
کارگران باید بالفاصله دسـت بـه 
تشکیل شـوراھـای واقـعـی خـود 

در شـرایــط کـنـونـی ھــم .   بـزنـنـد
مــمــکــن اســت در جــائــی کــه 

یابـد،  مبارزات کارگری تداوم می
بـتـوان مـجـمـع عـمـومـی مـنـظــم 
تشـکـیـل داد امـا عـمــر چـنـیــن 
ــا  مـجــامــعــی مــحــدود اسـت و ب
فروکش کردن آن مبارزات ادامـه 

ـلـی .  نخواھد یافت در مـقـطـع فـع
باید بر تشـکـیـل ھـرچـه بـیـشـتـر 
مجمع عمومـی و تـبـدیـل آن بـه 
یـک سـنــت و جــنـبـش مـجـمــع 

بھردرجه در .   عمومی تمرکز کرد
این زمینه پیشروی داشته بـاشـیـم 
زمینه برای منظم کـردن مـجـمـع 

آنـچـه .   عمومی ھم فراھم میشود
مھم است این است که ما جنبش 
مجامع عمومی را راه بـیـنـدازیـم، 
آنرا بیشتر به سنت تبدیل کـنـیـم، 
در مراکز ھرچه بـیـشـتـری و در 

ھای ھرچه بیـشـتـری آنـرا  فرصت
تشکیل دھیم، مـھـم نـیـسـت کـه 
چنین مجـامـعـی بـالفـاصـلـه بـه 
مــجــامــع عــمــومــی مــنــظــم در 
فواصل زمانـی مـعـیـن تشـکـیـل 

مـجـمـع عـمـومـی بـایـد .   نمیشود
چنان به عادت تبـدیـل شـود کـه 
کارگر بگوید رفیقم دسـتـش زیـر 
پرس رفت فورا جـمـع مـیـشـویـم، 
حقوق را امروز سـر وقـت نـدادیـد 
جمع میشویم و تصمیم میگیـریـم، 
میخواھید ده نفر را اخراج کـنـیـد 
جمع میشویم و نماینده کـارفـرمـا 

ــم و فــکــری  ــی ــزن ــی را صــدا م
ــان قصــد  ــم ــق ــی ــم، رف ــی ــن ــک ــی م
خودکشی داشت باید جمع شـویـم 
و مشکل را رفع کنیم، وزیر کـار 
گفتـه اسـت امسـال دسـتـمـزد را 
افزایش نمیدھیم یا فـقـط بـیـسـت 
درصد افزایش میدھیم پـس جـمـع 

بـایـد از .   میشویم و حرف میزنـیـم
ھا استفاده کـرد،  ھا و فرصت بھانه

در ادامه به مجمع عمومی منظم 
بـویـژه اوضـاع و . ھم خواھد رسید

احوال سیاسی طـوری اسـت کـه 
ممکن اسـت در عـرض فـاصـلـه 
کـوتـاھــی چــنـان اوضــاع عــوض 
شود که ھمه جـا زمـیـنـه ایـجـاد 
شوراھای مراکز کار و مـحـالت 

تشـکــیـل مـجــامــع .   فـراھــم شــود
عمومی و جنبش مجمع عمومـی 
تجربه و آمادگی کارگـران بـرای 
آن شرایط را باال میبرد و بـعـالوه 
خود فاکتوری در شکل دادن بـه 

 .آن شرایط میشود
ــبــش  ــه در جــن خــوشــبــخــتــان
کارگـری ایـران رگـه مسـلـط و  
بسیار قوی روی آوری به جنبـش 
ــع  ــر مــجــم ــکــا ب شــورائــی و ات

ھـای  تجربه تشکـل. عمومی است
ــقــالب   ٥٧کــارگــری کــه در ان

ــھــای  ــژه در ســال ــوی  ٥٩ و ٥٨ب
شکـل گـرفـت و تـجـربـه ایـجـاد 
مجامع عمومی کارگری در سه 
دھه اخیر، حقانیت تاکـیـد مـا را 

با اینحال ھـمـانـطـور .   نشان میدھد
ھــای  کــه تــوضــیــح دادم تشــکــل

دیگر جنبش کارگری یک نیـاز 
جنبش کارگری بـوده و ھـرکـدام 
به سھم خود راه را بـر مـتـشـکـل 
کردن کارگران ھـمـوارتـر کـرده و 
کوله باری از تجارب غنی را بـا 

با پـیـشـروی جـنـبـش .   خود دارند
ای و تغیـیـر تـوازن  اعتراضی توده

قوا به نفع مـردم، مـیـتـوان پـیـش 
بینی کرد کـه جـنـبـش مـجـمـع 
عــمــومــی و شــوراھــای واقــعــی 
کارگری و شوراھای مـحـالت و 
غیره بسـرعـت سـراسـر کشـور را 

 .*فراخواھد گرفت
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پــیــامــھــای " تــا حــاال نشــده در 
رھبر جمھوری اسـالمـی "   نوروزی

به مـردم ایـران ایشـان آرزو کـنـد 
امسال سال شـادی و رفـاه بـرای 

مگر پشت گـوشـمـان ( مردم باشد 
) . را ببینیـم کـه ایـنـگـونـه شـود

چند سالی است کـه ایشـان یـاد 
گرفتند که سالھا را نـامـگـذاری 

چند سـالـی سـالـھـا سـال .   کنند
ائمه معصومین یا پیـامـبـر اسـالم 
نامگذاری میشد وبھانه ھم بـرای 
اینکار به انـدازه کـافـی مـوجـود 

ــامــگــذاری .   بـود ــن ن ایشــان از ای
سالھا به نام ائمه و پیامبـر اسـالم  
میخواست به مردم بفـھـمـانـد کـه 
شما حقیر و بدبخت ھستیـد و بـه 
ــر شــعــبــه  ــه عــنــوان مــدی ایشـان ب
حکومت رسول خدا احتیاج مـبـرم 

اسالمیون که ھـمـیـشـه بـه .   دارید
زشــتــی و وقــاحــت مــردم دوران 

مـعـرفـی "   جاھـل" محمد را، مردم 
میکنند تا ضرورت وجـودی دیـن 
شان را تاکید کرده باشند، اکنـون 
ھم از نظر ایشـان مـردم جـاھـل و 

مـقـام " صغیر ھستند و بـه یـک 
احتیاج دارند کـه بـرایشـان "   عظما

در ایـنـجـا . خیر و شر را بشناساند
ــه  ــنــگــون ــه از ای بــه یــک نــمــون
نــامــگــذاری اشــاره مــیــکــنــم و 
میگذرم؛ مثال به خـاطـر ایـنـکـه 
گردش سال قمری باعث شده بـود 

جـنـاب مـحـمـد دوبـار در "   بعثت" 
سال خورشیدی بـاشـد، ایشـان آن 
ــالم  ــر اس ــب ــام ــی ــال پ ســال را س

ــد ــامــگــذاری کــردن از ســوی .   ن
دیگریک سـنـت ھسـت کـه نـام 
سالھا را به یک حیوان منـتـسـب 
میکنند و با توجه به خصلتـھـای 
آن حیوان معین میگویند آن سـال 
معین چگونه سالی خواھـد بـود، 
اینکه ایـن نـامـگـذاری صـحـیـح 
است یا خیـر مـوضـوع بـحـث مـا 
نیست اما ھمین نامگذاری با نـام 
یک حیوان دستمایه استھزا خـود 

. اولیا خدا در نـزد مـردم مـیـشـد
ھـای یـاد شـده سـالـی  طبق شیوه

سال سگ نام داشت و ھمان سـال 
نـامـگـذاری . . .   را ایشان بـه نـام 

ـــد و از آنـــجـــا کـــه  فـــرمـــودن
خواھیم زبانمـان بـه کـفـر بـاز  نمی

ــوطــه را  ــیــامــبــر مــرب ــام پ شــود ن
و ھمین نشـان مـیـدھـد !   آوریم نمی

. که مردم جاھل و صغیر نیستـنـد
اما اگر به خدا پناه میبرند از سر 
درمانـدگـی در زنـدگـی روزمـره 
شان اسـت کـه امـیـد دارنـد کـه  
  نیروی قھار خداوندی به مـددشـان
ــد و دمــار از روزگــار امــثــال  آی

ای  خـامـنـه.   ای را دربیاورد خامنه
خوب میداند اگر این مردم پی به 
قدرت متحد خـویـش بـبـرنـد چـه 
نیروی سھمگیـنـی ھسـتـنـد کـه 
قدرت ھیچ خـدایـی بـه پـای آن 

چـنـد سـالـی اسـت امـا .  نمیرسد
ایشان از این کار دست برداشـتـنـد 
و به روش دیگری متوسل شـدنـد 
تا به مردم بفھمانند سھم شـمـا از 
ــیــچــارگــی و  زنــدگــی فــقــط ب

ــخــتــی اســت ســال اصــالح .   " بــدب
ــگــوی مصــرف ســال ھــمــت " ، " ال

و "   مضــاعــف و کــار مضــاعــف
ــه  ــم ک ــاد " امســال ھ ــھ ــال ج س

ھا  ، ھمه این نامگذاری" اقتصادی
در یک جھت است و مـیـخـواھـد 
به مردم پیام دھد ھیـچ دری بـر 
پاشنه خوشبختی شما قرار نیسـت 
بچرخد، سـھـم شـمـا از زنـدگـی 
ــط کــار اســت و کــار؛ در  فــق
ھـیـچـکـدام از ایـن ســالـھـا قــرار 
نیـسـت و نـبـوده  کـه مـردم بـه 
آرامش برسـنـد،  بـه زعـم ایشـان 
اگر مردم اینچنین احساس کننـد 

 !پس کی بعد کار کند
ذوب شدگان در " البته ھمیشه 

حضرتش آماده ھستـنـد تـا "  والیت
ــز"  ــغ ــر م ــان پ ــخــن ایشــان را "   س

ــر .   بشــکــافــنــد درودیــوار شــھــر پ
میشود که امسال به فرمـوده آقـا 

جالب است ھنـوز .   سال فالن است
سخنان ایشان تمام نشده تمام شھـر 
پر شده از بنرھای تبلیغـاتـی کـه 
آقا سال را سال جھـاد اقـتـصـادی 

البته این شیـوه . نامگذاری کردند
ھر ساله است و ایشـان در کـمـال 
فروتـنـی مـیـگـویـنـد ایـنـکـار را 

خاتمی !   نکنید، من راضی نیستم
) سـیـد خـنـدان-نه محمد خاتمـی( 

ھـای   امام جمعه تھران در خـطـبـه
نماز جمعه فرمودند از این خرجھـا 
نکنید اسـراف اسـت و غـیـره در 
حالی که تا حاال ھمه شھرھا پـر 
شده است از عکس آقا کـه سـال 
ـــتـــصـــادی  را ســـال جـــھـــاد اق
نامگذاری کردند اما ایـن آخـونـد 
رند  در عین حال میفرمایند الزم 

شـود و "   کار فرھنگی" است که 
از صـدا وسـیـمـا خـواسـتـنـد کــه 
آستین باال بزند و ھمانطور که در 
تبلیغاتش در مـورد یـارانـه ھـمـه 
ـلـد  مردم را مقصر جلوه داد کـه ب
نیستند درست مصـرف کـنـنـد و 
برای پیشـرفـت و ابـرقـدرت شـدن 
باید خرجش را مردم بپردازند اینجا 
ھم به مردم حالی کند که کـمـر 

تر ببـنـدنـد کـه ایـن  بندھا را سفت
ــت ــداس ــاد در راه خ ــھ ــود ج . خ

آخوندھا در رندی به راسـتـی کـه 
" جـھـاد" کـلـمـه !   بی ھمتا ھستند

اما در قاموس اسالمیون مـفـھـوم 
وقتی این کلمـه را .   خاصی دارد

بکار میبرند یعنی اینکـه حـجـت 
بر ھمه مسلمین تمـام شـده و آب 
تو دسـتـشـان ھسـت بـایـد زمـیـن 
بگذارند و در راه الله جـانـفـشـانـی 

ای ھـم  کنند، ھیچ عـذر وبـھـانـه
ای اگـر از  خامنه.   پذیرفته نیست

کلـمـه جـھـاد اسـتـفـاده مـیـکـنـد 
ھـمـانـگـونـه کـه خـاتـمـی یـادآور 

تاكید بر تـالش ھـمـه  :  ". . . میشود

ـلـه و  جانبه و جـھـش بـرای مـقـاب
رویــایــی بــا دشــمــن در عــرصــه 

دشمن اینجـا نـه ." اقتصادی است
امریکا بلکه تـوده زحـمـتـکـش و 
کارگران ھستند که میتوانـنـد بـا 
ـلـه  اعتصابشان شیرازه حکومـت ال

ـپـاشـانـنـد ای  خـامـنـه.   را از ھـم ب
میداند با اجرای طرح ھدفمـنـدی 

ھا که روز بـه روز بـیـشـتـر  یارانه
عواقب شـوم آن بـرای کـارگـران 
روشن میشود امروز نـه فـردا ایـن 
طبقه از خود عکس العمـل نشـان 
خــواھــد داد و ایــن نــامــگــذاری 
فراخوانی است که صـدایـتـان در 
نیاید و گر نه بـه عـنـوان دشـمـن 

) کلمه مورد عالقه خـامـنـه ای( 
تلقی میشوید و وظیفه نـیـروھـای 
سرکوبگر است که جھاد مـقـدس 
ــه و ســرکــوب  ــل شــان بــرای حــم

جـھـاد .   کارگران را سازمان دھنـد
ـلـه ھـرچـه  اقتصادی اسم رمز حم
بیشتر به سطح معیشت و زندگی 

او میداند و شاھـد .  کارگران است
است کـه بـا وجـود ھـمـه گـونـه 
شقاوت و بی رحمی کارگـران از 
پـا نـنـشـســتـنـد و ھــر جـا  کــه 
توانستند دست به اعتصاب زدنـد، 
او میدانـد اگـر ایـن اعـتـصـابـات 
پـراکــنــده بـھــم مــتـصــل شــود از 
ھیچکدام از ائمه مـعـصـومـیـن و 
خــود خــدا ھــم کــاری ســاخــتــه 

ای شاھد است کـه  خامنه.   نیست
با وجود دور خیـز ایـن حـکـومـت 
ــاد  ــم ــج ــکــه طــرح ان ــن ــرای ای ب
دسـتـمــزدھـا را بـه اجــرا در آورد 
نتوانست اینـکـار را بـه سـرانـجـام 

 درصد افزایش ٩برسانند ھر چند 
دستمزد توھین آشـکـاری بـه مـا 
کارگران بود اما از ترس ایـنـکـه 
با اجرای طرح مربوطه اعتصابات 
سراسری شـکـل بـگـیـرد آنـرا بـه 

ما کارگران در ایران .   پستو راندند
ساکت ننشستیم و ھمانگونـه کـه 
ــحــادیـه آزاد کــارگــران  بـیــانـیــه ات

ھـا را بـاال  تاکید کرد باید آستین
ـلـقـوم  زد و حقوق کارگر را از ح
ــن  ــمــی ــیــرون کشــیــد؛ ھ ایشــان ب

ھا است کـه وحشـت در دل  بیانیه
امسال بـایـد سـال .  رژیم مینشاند

اعتـصـابـات سـراسـری کـارگـران 
باشد، این اعـتـصـابـات مـیـتـوانـد 
نقش مھمی در سـرنـگـونـی ایـن 
حکومت داشته باشد، سرنـگـونـی 
ــران  ــالمــی در ای ــت اس حــکــوم
میتواند به نوبه خـود راھـگـشـای 

در ایران .   انقالبات در منطقه باشد
کارگران به دستاوردھای مـھـمـی 
دست یـافـتـنـد؛ حـزب مـتـشـکـل 
خویش را دارند، این حزب بـرنـامـه 
خویش را دارد و میداند بـا آیـنـده 
این کشـور چـه کـار مـیـخـواھـد 
بکند و اینھا ھمه بیشتـریـن تـرس 

ای  و ھراس در دل امـثـال خـامـنـه
ــکــارد ــی ــخــشــی از .   م ــچ ب ــی ھ

اپوزیسیون بورژوایی این حکومـت 
نتواسته است خودش را متـشـکـل 
کنـد آنـگـونـه کـه کـارگـران در 
. حزب خویش مـتـشـکـل ھسـتـنـد

ای را  سال جھاد اقتصادی خامنه
میتوان به سال کـابـوس ایشـان و 
کل رژیم جـمـھـوری اسـالمـی و 
نظام سرمایه داری تـبـدیـل کـرد، 
کابوسـی کـه ایـن حـکـومـت را 

و ایـن .   ھیچگاه رھا نکرده اسـت
ــرای  کــابــوس را امســال بــایــد ب

ھا تعبیر کرد که دنـیـا  خامنه ای
بدون وجود آنھا در حکـومـت چـه 
دنیـای زیـبـایـی اسـت و ھـمـیـن 
زیبائی زندگی اسـت کـه بـرای 

 .*ایشان کابوس است

 سال تعبیر شدن 
 کابوس خامنه ای

 یاشار سھندی
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نپرداختن دستمزدھا ابعاد گسـتـرده 
تری پیدا کرد و در بسـیـاری از 
ــا  مـراکــز کــارگــری کــارگــران ب
.  بیکارسازی وسـیـع روبـرو شـدنـد

از جمله در ھمین ھـفـتـه عسـکـر 
جاللیان نماینده مجـلـس اسـالمـی 
از دیر و كنگان از بـیـکـار شـدن 

 ھزار نفر از صـیـادان ١٠٠بیش از 
در بوشھر  بواسطه افزایش قیـمـت 
گازوییل و بنزین و کـمـبـود ایـن 

ھا در این منطقه خبـر داده  سوخت
و بر اجرای ھوشیارانـه ایـن طـرح 

 .  تاكید میكند
ھـای  بدین ترتیب اكنون محیط

كارگری بحال انفجار درآمده است 
ھا را  و گفتمان بر سر اینكه قبض

نباید پـرداخـت، و ھـمـانـطـور كـه 
ھای چندین بـرابـر مـیـشـود  قیمت

دستمزدھا نـیـز بـایـد چـنـد بـرابـر 
افزایش یـابـد، بـحـث ھـمـه مـردم 
اســت و اكــنــون مــا شــاھــد ایــن 
ھستیم كه جنبش علیه نپـرداخـتـن 

از .     تـر مـیـشـود ھا گستـرده قبض
ھـای اعـتـراض  جمله اولین واكنش

در مقابـل طـرح ھـدفـمـنـد كـردن 
ــه ــاران ــدگــان  ی ــن ــا از ســوی ران ھ

كامیونداران و تـاكسـی رانـان بـود 
كه بطور مثال در ھـمـان روزھـای 
آغــاز اجــرای ایــن طــرح تــعــداد 
زیـــادی از كـــامـــیـــونـــداران در 
بندرعباس تجمع اعتـراضـی كـرده 

بعد از .   و دست به اعتصاب زدند
آن خبر اعتصابات تـاكسـی رانـان 

. ھای مختلف را داشـتـیـم در شھر
ــم  و در مـقـابـل ھـمـه ایـنـھـا رژی
ناگزیر به عقب نشـیـنـی شـد  و 
اعالم كرد كه به رانندگان سھمیـه 
اضافی گازوئیل و با نرخ معمـول 

بعد از آن .   داده خواھد شد و غیره
نیز با سر رسیـد مـوعـد پـرداخـت 

ــعــادی  قــبــض ھــا اعــتــراضــات اب
بـطـور مـثـال .     دیگری پیدا كـرد

اواسط بھمن ماه مردم نـجـف آبـاد 
اصفھان دست به مقاومت جمـعـی 

زده و با عدم پرداخـت قـبـضـھـای 
ــا  ــه ب ـل ــابـ ــق ــه م ــت ب ــاز دس گ

بعـد از آن . سیاستھای رژیم زدند
 اسـفـنـد در خـرم آبـاد مـا ١٢در 

شاھد حـركـت جـالـبـی از سـوی 
در .   مردم خرم آباد لرسـتـان بـودیـم

این روز ھمزمان با سـفـر اسـتـانـی 
احمدی نژاد به این شھر، بیش از 
ــا  ــفــر از مــردم كـه عــمــدت ھـزار ن
ازمحـالت پشـت بـازار، دره گـر، 
ــن  ــاد ای ــادی و شـمـشــیـرآب اسـد آب
شھربـودنـد، بـا در دسـت داشـتـن 

ھای گاز، دست بـه تـجـمـع  قبض
اعتراضی زدنـد و اعـالم کـردنـد 

. ھا را نخواھند پـرداخـت این قبض
ــیــن شــرکــت  بــطــوریــكــه مســئــول
سراسیمه اعالم كردند كـه اشـتـبـاه 

و قـــبـــضـــھـــای جـــدیـــد !     شـــده
امـا مـردم مـعـتـرض .   میفرستـیـم

نپذیرفتند و به ساختـمـان شـرکـت 
ھـای آنـرا  گاز حمله برده و شیشـه

شکستند و ھمانجا بیانیه دادند و 
ھـا را  اعالم کردند که پول قـبـض

نمیدھند و اگر مامـوری بـه ایـن 
محـالت بـرود بـا اعـتـراض آنـھـا 
روبرو خواھد شد و درگیر خواھنـد 
شد و از سایر مردم این شھـر نـیـز 

ھـا را  خـواسـتـنـد کـه ایـن قـبـض
ــد ــردازن ــن .   نــپ ــگــر ای ــه دی ــون ــم ن

اعتراضات در شـھـرھـای ازنـا و 
الیگودرز در خرم آباد و شھـرھـای 
درود و شازند اراک است كـه در 
ھر یك از این شھرھا صدھا نفر از 
مردم تجمع كردند و با پـاره كـردن 

ھای ارسالی، اعـالم كـردنـد  قبض
ھای سنگیـن  كه زیر بار این ھزینه

از جمله  در درود .  نخواھند رفت
ــد مــا شــاھــد تــجــمــعــی  و شــازن
اعتراضی در مقابـل فـرمـانـداری 

ــم ــودی ــز در .   اراك ب ــی ــزد ن در ی
روستای ده نو عینا شاھد ھـمـیـن 
اعتراضات بودیم و در محالتی از 
ایـن شــھـر گــزارشـات حــاكـی از 

 . اعتراضات مردم بوده است

ھمچنین در شھرھای مختلف 
ــراكــت ــر ســر  ت ــاری ب ھــای بســی

ھـا از  پرداخت نـكـردن پـول قـبـض
سوی جوانان و مردم شھـر پـخـش 
شد و بحث  حول  ایـن مـوضـوع 

كانال جدید نـیـز .   ھمه جا داغ شد
ھایی تحت ھمین عنوان بـه  برنامه

پیش برد و بـیـنـنـدگـان بسـیـاری 
پـرشـور آمـدنـد و از ایـن حـركــت 
اعتراضی پشتیبانی كـردنـد و بـر 
ـپـرداخـتـن  روی مسـالـه جـنـبـش ن
قبضھا و  اعـتـصـاب بـه عـنـوان 

انعـكـاس . تنھا راه تاكید گذاشتند
ــراضــات را در  ــن اعــت ــه ای ــم ھ
. دعواھای درونی رژیم نیز دیـدیـم
ھـا  از جمله گـفـتـنـد كـه مـاھـواره

ــد عــلـیــه طــرح  ھسـتـنــد كــه دارن
ھـا جـنـگ  ھدفمند كـردن یـارانـه

 .اندازند روانی راه می
نكته مھم ایـنـسـت كـه ابـعـاد 
اجتماعی ایـن اعـتـراض و تـرس 
رژیم از اعتراضات گسترده مردم، 
جــمــھــوری اســالمــی را بشــدت 
محتاط كـرد بـطـوریـكـه نـاگـزیـر 
مجبور به اجرای تـدریـجـی طـرح 

جاھایی حتی جـرات صـدور .  شد
در جاھـایـی كـه .  قبض را نكردند

اعتراض مردم را دیـدنـد گـفـتـنـد 
اشتباه شده اسـت و در جـاھـایـی 

ھایـی بـا رقـم بسـیـار  حتی قبض
كمتر از آنچیزی كه در نـظـرشـان 

مـجـمـوعـه ایـن .   بود صادر كردند
روند، نشانگر مخمصه جـدی ایـن 

از جمله در ھمـیـن .  حكومت است
ھفته اخیـر بـود كـه رژیـم اعـالم 
داشت در سه ماه اول سال جـاری 

. ھا افزایشی نخواھـد داشـت قبض
و بـعـد ھـم در ادامـه دعـواھـای 

ھـای  درونی حكومـت افشـاگـری
ــگــرای  ــوكــلــی از جــنــاح اصــول ت
ــم ــودی ــد ب ــاھ ــت را ش ــوم ــك . ح

ھای احمد توکلـی نـمـایـنـده  پاسخ
اصولگرای مجلـس اسـالمـی در 
گفتگو با خـبـرنـگـار ھـمـشـھـری 
بخشی از این حـقـیـقـت را نشـان 

ــدھــد ــی ــن دعــوا از .   م او در ای
ای دیـگـر از اسـرار مـگـو  گوشه

پرده برداشته و  از ایـنـكـه قـرار 
 ھــزار ٦٢ دولـت ٩٠اسـت ســال 

میلیارد تومان درآمد حـاصـلـه از 
ھا داشته  طرح ھدفمند كردن یارانه

بــاشــد و از عــواقــب آن ســخــن 
او از اینكه  یک مقـام .   میگوید

ــه دولــت اعضــای اتــاق  ــنــدپــای بــل
بازرگانی و صنایـع و مـعـادن را 
جمع کرده و  به آنھا گفتـه اسـت 

ھای سیاسـتـی مـا  که ھمه بسته
آمــاده اســت و زنــدان ھــم آمــاده 

سخن میگوید و به شكـلـی !   است
به شكست سیاست سركـوب رژیـم 
اشاره داشتـه و مـیـگـویـد كـه او  
پیش بینی كرده بوده كه در بـرابـر 
مشـكــالت اجــتـمــاعـی، دولـت و 
مجلس ناگزیر به عـقـب نشـیـنـی 

ـلـی دسـت .   خواھند بود احمد تـوك
آخر با نگرانی تـمـام از خـطـر از 
بین رفتن اتحـاد صـفـوف خـود و 
پاره شدن طناب نـظـامشـان سـخـن 

ایـنـھـا ھـمـه نشـانـگـر .   میگـویـد
واقعیـت امـروز و عـاقـبـت طـرح 
ــه ھــای  ــاران ــردن ی ــد ك ــن ــم ھــدف
جـمـھـوری اسـالمـی و شـكـسـت 

ھمان چیزی كه از . محتوم آنست
اول ما بـر آن تـاكـیـد داشـتـیـم و 
ــرح  ــچ ط ــی ــه  ھ ــم ك ــی ــت ــف گ

ای نمیتواند نجات بخش  اقتصادی
 . این رژیم باشد

در خاتمه تاكید من بـر تـداوم 
بـر گسـتـرش .   اعتراضاتمان اسـت

ھـا و  بیشتر جنبش نپرداختن قبـض
در ھــم شــكــســتــن ایــن تــھــاجــم 

تـاكـیـد .   اقتصادی حكومت اسـت
ــر اعــتــراض مــتــحــد حــول  مــن ب
خواست افزایش دستمزدھا فـوری 
ــم  ــی ــه تصــم ــی ــراض عــل ــت و اع
جنایتكارانه رژیم مبنی بر تعیـیـن 

 ھزار تومـان بـعـنـوان مـیـزان ٣٣٠
تاكید مـن . حداقل دستمزدھا است

ــن اســت كــه اعــالم كــنــیــم  ــر ای ب
ھا چندین بـرابـر  ھمانطور كه قیمت

افزایش یافته، دستمزدھا نیز بـایـد 
ــد و  ــاب ــر افــزایــش ی ــراب ــن ب چــنــدی

ــه بـیـانـیــه   تشـكــل ٦پـیـوسـتـن ب
ــر .   كـارگـری اسـت تـاكــیـد مــن ب

ـلـیـون  اعالم اینكه حتی با دو مـی
تومان نیز نمیتوان زندگی كـرد و 
پیوستن به اعتراض دھھا كارخانـه 

 ٦ایست كه با پیوستن به بیـانـیـه 
تشكل كارگری، اعـالم داشـتـنـد 
كه خواستشان حداقل دستمزد یـك 
. میلیون و نیم در گـام اول اسـت

تاكید من بر اعتصابات سـراسـری 
و بكارگیری این ابزار قدرتمند در 
زدن ضربه نھایـی بـر پـیـكـر ایـن 
رژیم است و باالخره اینكه تـاكـیـد 
من بر تشكل و بـر مـتـحـد كـردن 
صفوفمـان و پـیـوسـتـن بـه حـزب 

 .*كمونیست كارگری ایران است

 ١از صفحه 
 

ھا و  طرح قطع یارانه
 شكست محتوم آن
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رعب و وحشت، تا سـیـزده بـدر و 
چــھــارشــنــبــه ســوری و غــیــره، 

 .حكایت از این وضعیت دارد
اكــنــون ھــمــه بــرای ایــنــكــه 
چگونه از ایـن وضـعـیـت عـبـور 
كنیم و زندگی عادی و شایسـتـه 
زیستن را دوباره شروع كنیم، دنبـال 

ھـر سـیـاسـتـمـدار .   راه حل ھستند
دانـد كـه یـك جـواب  انقالبی مـی

ــه آمــدن  ــل ــلــی بــه ایــن مســئ اص
آمـدن بـا .   كارگران به میدان است

بـا !   برنامـه، مـتـشـكـل و مـتـحـد
توان جمھـوری  برنامه و متحد می

 .اسالمی را شكست داد
 

 اول ماه مه 
 جشن كارگران است

اول ماه مه قـبـل از ھـر چـیـزی 
شـایـد بشـود .   جشن كارگران است
ــه در  ــت ك ــف ــال اول ٢٥گ  س

ــیــن  حــكــومــت اســالمــی، فــعــال
ــارگــری اول مــاه مــه را در  ك
سركوب مطلق جمھوری اسـالمـی 
و جز در چند مـورد در اول مـاه 

ھای سـرخ سـنـنـدج، بـدور از  مه
چشم مزدوران جمھوری اسـالمـی 
و در محافل كوچك و خـودمـانـی 

این جشـن كـه .   گرفتند جشن می
در واقع اعتراضی است بـه وضـع 
موجود، در چند سال گذشـتـه از 

ــه ــج خــان ــرون آمــده و  كــن ــی ــا ب ھ
ـلـنـا  مراسم ھائی به این منـظـور ع

. در سطحی وسیعتر برگزار شـدنـد
جنبش كارگری در این روز در دو 
سال گذشته رسما بعنوان آلترناتیـو 
وضع موجود قطعنامه صادر كـرده 
و وضعیت موجود را بـه چـالـش 

 . كشیده است
واقعیت جامعه ایران و كـارگـر 
در این جـامـعـه چـنـان اسـت كـه 
جشن به معنای شادی و خوشـی 

ـــدارد جشـــن .   وجـــود خـــارجـــی ن
كارگران در اعتراض و سرنگـونـی 

ــت ــی اس ــالم ــم اس ــال .   رژی امس
كارگران باید به جشن كـل "   جشن" 

 .جامعه تبدیل شود
 

 نقش اول ماه مه 
 در سازماندھی 
 اعتصابات بزرگ

نفس كارگر و اول ماه مه، حـتـی 
بسیار قبل از آنـكـه جـامـعـه وارد 
یك رودروئی ھـمـگـانـی بـا رژیـم 
اسالمی بشود، برای رژیـم مـایـه 

ــقــش .   دردســر بــود بــرای آنــكــه ن
كارگر را كم جلو بدھند، گـفـتـنـد 
ــد، امـام حسـیـن و  ھـمـه كـارگـرن
مھدی و محـمـدشـان ھـم كـارگـر 

بعدا گفتـنـد كـه اقـتـصـاد .   بودند
در پـیـش نـویـس .   مال خـر اسـت

اولیه قانون كارشان كلمه كارگر را 
ــر،  بـا یـك كــلـمـه دیـگــر، كـارپـذی

ــد ــودن ــرده ب ــش .   عــوض ك ــب ــن ج
ــه  كــارگــری امــا بــی اعــتــنــا ب
ــا  ــاتشـان، از كــنـار آنـھــا ب چـرنـدی
ــر ســال  ــراض رد شــد و ھ اعــت
فشارش بر جمھوری اسـالمـی را 
ــات  بــا اعــتــراضــات و اعــتــصــاب

ھـر .   داد بیـشـتـری، افـزایـش مـی
تـر از  سال اول ماه مه را با شـكـوه

در دو سـال .   سال قبل برگزار كرد
ھـای  گذشته، فـعـالـیـن و تشـكـل

موجود جنبش كارگری، با قدرت 
و متحد جلـو آمـده و مـطـالـبـات 
جنبش كـارگـری و در سـطـحـی 
جــنــبــش اعــتــراضــی را مــطــرح 

اول مـاه مـه امسـال در .   انـد كرده
شــرایــط مــتــفــاوتــی و بــر مــتــن 
تحوالت بزرگی ھم در ایران و ھـم 

 .شود در سطح جھانی برگزار می
آنچه كه در این مـورد شـایـان 
ذكر است، این است كه بـا تـوجـه 
به صدور بیـانـیـه مشـتـرك در دو 
ــه  ســال گــذشــتــه از طــرف ھــم

ھای شناخته شده و موجـود  تشكل
ــتــظــار  ــیــز ان ــران، امســال ن در ای

ھـا،  رود كه فعالین این تشـكـل می
شرایط سیاسی حاضر را در ھمان 
پرتوی كه ھست ببینند و جایگـاه 

كل منطقه در بحـران .   به آن بدھند
خود ایران پرچـمـدار .  انقالبی است

و طالیه دار این انقالب بود و ایـن 
ایـن نـكـتـه .   نكته را باید دریافـت

ھـای  مھم است، چرا كـه فـرصـت
ایــن چــنــیــنــی ھــمــیــشــه پــیــش 

جامعـه بـه سـرنـگـونـی .   آیند نمی
جمھـوری اسـالمـی بـاور دارد و 
درست به ھمـیـن دلـیـل آن را بـه 

ایـن وظـیـفـه .   چالش كشیده اسـت
كارگران و جنبش كارگـری اسـت 
كه با طرح مطالبات برای زیستـن 
ــدگــی شــایســتــه انســان،  یــك زن
رھبری اعتراضات در این جامـعـه 
را به دست بگیرد و نـگـذارد بـار 

 .دیگر انقالب مردم مالخور بشود
به نظر من اكنون ھیـچ فـعـال 
ــیــدا  ــران پ جــدی كــارگــری در ای

شود كه باوری به این داشـتـه  نمی
باشد كه در چھارچوب جمـھـوری 
اسالمی بشود حتی دستمزدھا را 

فعالـیـن !   به موقع ھم دریافت كرد
ـلـف  كارگری سر موضوعات مخت
ھر اختالفی ھم كه با ھم داشـتـه 
باشند و تا آنجا كـه اظـھـار نـظـر 
كرده و جـامـعـه را از نـظـراتشـان 

اند، سر این موضوع كـه  مطلع كرده
ــت  ــرد و وضــعــی ــد كــاری ك ــای ب
معیشتی و سـیـاسـی جـامـعـه را 
بھبود بـخـشـیـد، اخـتـالف نـظـری 

در نتیجه بر این نكتـه كـه .   ندارند
وضعیت كنونی جوابگوی مسائل 
متعدد و حاد جامعه نـیـسـت، در 
بین فعالین كارگـری و فـعـالـیـن 

ھای اعتراضی دیگر اتفاق  جنبش
سـئـوالـی كـه در ایـن . نظر ھست

تواند پیش بیاید ایـن  خصوص می
است كه طبقه كارگر و فـعـالـیـن 
جنبش كارگری چه جـایـگـاھـی 

ــحــوالت جــاری  مــی ــنــد در ت ــوان ت
به نظر من جنبـش !   داشته باشند؟
تواند به عنوان رھـبـر  كارگری می

جامعه و رھبر اعتراضـات جـاری 
اكنون جامعه انـقـالبـی .  جلو بیاید

اعتـراضـات .   گردد دنبال رھبر می
ای از رھبرانی كه بعضا خـود  توده

ھـای  رژیم و بـعـضـا ھـم رژیـمـی

سابق در ھمدستی و ھمـاھـنـگـی 
با بی بی سـی و غـیـره بـرایـش 
. تراشیده بودند، عبـور كـرده اسـت

ھمه تحلیلگران سـیـاسـی بـر ایـن 
نـكـتـه اتـفـاق نـظـر دارنـد كـه از 

 بھمن به بعد، جامـعـه ٢٥اتفاقات 
ــوده ای در ایــن  و اعــتــراضــات ت

جامـعـه وارد فـاز دیـگـری شـده 
خواھم از ایـن  آنچه كه می.   است

موضوع نتیـجـه بـگـیـرم، نـقـشـی 
است كه فعالین جنبش كـارگـری 

اول مـاه مـه .  توانند ایفا كنند می
تواند فرصت مناسـبـی بـاشـد  می

ـــطـــور  ــر ب ــقـــه کـــارگ ــه طـــب ک
ــیــافــتــه و مــتــحــد و در  ســازمــان
پیشاپیش جامعه علیه این شرایـط 
غیر انسانی تحمیلـی رژیـم ابـراز 
وجودی قدرتـمـنـد داشـتـه بـاشـد، 
ـلـیـه  ابراز وجودی که نه تـنـھـا ع
وضعیت فالکـت بـار اقـتـصـادی 
کارگران گوش رژیـم را بـکـشـد 
بلکه بعنوان سخنگوی خواست و 
مطالبات انسانی کـل جـامـعـه و 
جنبشھای اعتراضی حـول آن قـد 
علم کند و بـه کـل جـامـعـه ھـم 
فراخوان حضور وسیع در اول مـه 

 .را بدھد
تـوانـد  اول ماه مه امسـال مـی

ـــزرگ و  ـــات ب ـــه اعـــتـــصـــاب ب
ــد ــزن . ھــمــاھــنــگــی ھــم دامــن ب

اعتـصـابـات زیـادی ھـر روزه در 
امـا اكـثـر .   ایران در جریان ھستند

این اعتـراضـات پـراكـنـده و بـدون 
ھماھنـگـی بـا ھـمـدیـگـر اتـفـاق 

باید تـوجـه داشـت كـه .  افتند می
اگر كارگران یك كارخـانـه مـرتـب 
ــای  ــزدھ ــم ــت ــافــت دس ــرای دری ب
پــرداخــت نشــده، جــدا از دیــگــر 
كارگران اعـتـراض كـنـنـد و ایـن 

ای نـدھـد، دلسـرد  اعتراض نتیجه
شوند  و این به امر و خواسـت  می

و مبارزات کارگران لطمه مـیـزنـد 
ـــرا گـــرفـــت ـــو آن ـل ــد جـ ـــای . و ب

ــن  ــی ــادی در ب ــات زی ــراض ــت اع
كارگران بر سر حذف سوبسیدھا و 
نرخ افزایش حداقل دستمزدھا دیده 

عالوه بر آن اعتراض بـه .   شود می
سطح پـائـیـن دسـتـمـزدھـا، حـذف 
سوبسیدھا، قانـون نـانـوشـتـه عـدم 
پـرداخــت دســتــمــزدھــا ســر وقــت، 
بیكارسازیھا، وضعیت قرارداد كـار 
و غــیــره، مســائــل و مــعــضــالت 
مشترک کل کـارگـران اسـت و 
اینھا میتواند مبنای اعـتـراضـات 

از .   ھماھنگ و قدرتمندی بـاشـد
اینرو اول مه امسال میـتـوانـد روز 
ــیــافــتــن  مــھــمــی بــرای ســازمــان
اعتصابات ھماھنـگ و بـزرگـی 
ــک  ــکــل ی ــی بش ــت ــد، ح ــاش ب
اعتصاب کـوتـاه مـدت اخـطـاری 
اما ھماھنگ و وسیع که قـدرت 
طبقه کارگر را منعکس کنـد و 
این جامعـه را عـمـال وارد یـک 
فاز دیگری از اعتراضات رزمنده 

جـامـعـه از یـاد نـبـرده .     میکنـد
 ٨٣است كه چگونه اول ماه مـه 

در سقز حال و ھوای دیگـری بـه 
چگونه اعـتـراض .   اعتراضات داد

كارگران واحد، كـارگـران نـیـشـكـر 
ھفت تپـه، كـارگـران كـیـان تـایـر، 

ھـا در سـنـنـدج  كارگران نسـاجـی
ــم را عــمــال وادار بــه عــقــب  رژی

چـگـونـه اعـتـراض .   نشینی كـرد
معلمان ھمه جـامـعـه را بـه وجـد 

درست از این سر اسـت كـه .   آورد
اول ماه مه را باید بار دیـگـر ایـن 

 . چنین به این تاریخ وصل كرد
 ٢٠١١ آوریل ٣

  ١از صفحه 
  !کارگران ميتوانند

 به استقبال 
 رویم اول ماه مه می
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 ٢٠١١مارس 
ای از نحوه  خالصه

 : بررسی انجام شده
" دیـده بـان كـارگـران چـیـن" نھاد 

(China Labor  Watch 
(CLW))  ٢٠١٠در ســــال 

 كـارخـانـه ٤٦وضعیت كارگران در 
ـــررســـی كـــرد . در چـــیـــن را ب

ــررســی شــده در  كــارخــانــه ھــای ب
مــــنــــاطــــق گــــوانــــگــــدانــــگ 

(Guangdong)  و جــیـانـگـســو
(Jiangsu) انـد و از  قرار گرفتـه

 ٣٠ تا ٢٠ھر كدام بطور متوسط 
ــتــخــاب  ــررســی ان ــرای ب كــارگــر ب

 كـارخـانـه، ٤٦از میان این .  شدند
كارگران كارخانه با كمترین تـعـداد 

 نـفـر ٤٠كارگران شـاغـل حـدودا 
ــن  ــیـكــه بـزرگــتـری بـودنـد؛ در حـال

 ھـزار كـارگـر ٣٠كارخانه حدودا 
 ھزار كـارگـر در ٩٢حدودا .   دارد
ــه مشــغــول كــار ٤٦ایـن   كــارخــان

ھـا در خـارج از  مصاحبه.   ھستند
 .ھا انجام گرفتند كارخانه
 
 ای از گزارش شمه

بسیاری از مـوارد نـقـض حـقـوق 
كارگران در تـمـام طـول سـال در 

بطور "   دیده بان.  " چین تداوم داشت

ای ھر كدام از این مـوارد  جداگانه
را بــررســی كــرد و ایــن نــكــتــه 
برجسته شـد كـه فـراگـیـرتـریـن و 
شدیدترین موارد از نـقـض حـقـوق 
كارگران، شامل نقض حق تشـكـل 

و )   اعـتـراض( و مكانیزم شكایت 
 . شوند دستمزد و ساعات كار می

گرچـه ایـن بـررسـی بـخـاطـر 
دامنه خود در مقدار، جغـرافـیـا و 
صنایع كارخانـجـات بـررسـی شـده 
محدود شده بود، اما جمع نـتـایـج 
بدست آمـده، مـھـمـتـریـن مسـائـل 
گــرھــی كــارگــری در چــیــن را 

مثال این بررسی .  كند برجسته می
ھـا و  مشتریان، سھامداران، رسـانـه

ـلـی  ـل شركتھای تجـاری بـیـن الـم
ــادر  ــگــران را ق ــد و ن ــن ــم عــالق

سـازد كـه روی ایـن مسـائـل  می
تأمل كنند و مھمتر از آن آشـكـارا 
در باره یافتن راه حـلـی در مـورد 
این مسائل به بـحـث و گـفـتـگـو 

ــد ــردازن ــان .   بــپ ــی نش ــررس ــن ب ای
دھد كه آن اذیت و آزار و سـو  می

ــه حــقــوق  ــجــاوز ب اســتــفــاده و ت
كـان  كارگران در كـارخـانـه فـاكـس

(Foxconn)  در شــھــر شــنــژن
(Shenzhen)  ـلـی كه موجب سی

 ٢٠١٠ھـا در سـال  از خـودكشـی
شد، و تحقیقات و زیـر ذره بـیـن 
قرار گرفتن آنھا را بدنبال داشـت، 

چـنـیـن .   افتند ھنوز ھم اتفاق می
اذیت و آزار و تعدیاتی بكرات در 

ھای دیگری، صرفنظر از  كارخانه
نوع صنعت و یـا انـدازه كـارخـانـه 

 .افتند اتفاق می
ــقــض حــقــوق  ــن ن ــری از شــدیـدت
كارگران در نـتـایـج ایـن بـررسـی، 

 :آمار زیر قابل توجه اند
ـــف ـــارگـــران در )   ال ـــوان ك ت

ـــراز  ــرای اب ــدن ب ــكـــل ش ــش ــت م
نارضایتی بشدت محدود اسـت و 

در .   با مشـكـل جـدی روبـروسـت
ھـائـی كـه   درصد كـارخـانـه٨٨.٢

ــررسـی قــرار گـرفــتـه ــد،  مـورد ب ان
ھیچگونه تشكل كـارگـری و یـا 
مكانیسمی كه بشود از آن طـریـق 
نارضایتی و اعتراض خود را بیـان 

 .كرد، وجود ندارند
ھـا،   درصد كارخانه٨٧در )  ب

 ٣كار اضـافـه كـاری روزانـه از 
كند و یا ھـیـچ  ساعت تجاوز می

تضمینی برای یك روز اسـتـراحـت 
حـتـی یـك .   در ھفته وجود نـدارد

كارخانـه ھـم حـد قـانـونـی بـرای 

 سـاعـت كـار اضـافـه ٣٦حداكثر 
ــت  ــای ــه را رع ــت ــف ــاری در ھ ك

ھـای مـورد  در كـارخـانـه.   كرد نمی
بـررسـی قـرار گـرفــتـه، سـاعــات 

ــیــش از   ١٠٠اضــافــه كــاری ب
ساعت به یك قاعده تـبـدیـل شـده 

ــعــضــی.   اســت ــا از  در ب  ٢٠٠ھ
 .كند ساعت ھم تجاوز می

 درصـــــد از ٨٢.٦)   پ
كارخانجات مـورد مـطـالـعـه قـرار 
گرفته دستمزد قانونی منطبق بـا 
قوانیـن كـار چـیـن در رابـطـه بـا 
حداقل دستمزد و یا نـرخ اضـافـه 
ـــان  ـــارگـــرانش ـــه ك ـــاری را ب ك

از آنجا كـه كـارگـران .   پردازند نمی
مكانیزمی برای مذاكـرات دسـتـه 
ــد، امــیــدی بــرای  ــدارن جــمــعــی ن
افزایش دستـمـزد در چشـم انـداز 

 .نیست
عـالوه بـر سـه مـورد اصـلـی 

از ھـفـت "   دیده بـان"فوق، بررسی 
مورد مشكالت مھم دیگر نیز كه 
كارگران بـا آنـھـا روبـرویـنـد پـرده 

ــرمــی دارد ــمــنــی در .   ب عــدم ای
محیط كار و مشكالت حفـاظـی، 

ھــای اجــتـمــاعــی، شــرایــط  بـیــمــه
ــگـاھــھـا، قـرارداد كـار، كــار  خـواب

اجباری، تبعیض، و كار كودكان و 
. حفاظت از افراد زیر سن قانـونـی

این بررسی، نتـایـج و آمـار جـمـع 
شده مورد بررسی قرار گـرفـتـه و 
رابطه آنھا با وضعیت كلی كار را 

 .كند تجزیه و تحلیل می
مـعــقـتــد "   دیـده بـان" سـازمـان 

ــابــل  اســت كــه دو عــامــل غــیــرق
ـلـی كـار و  تطبیق، وضـعـیـت فـع
ــوجــود  اخــتــالفــات مــوجــود را ب

آورند كه عدم تطبیق آنـھـا بـه  می
ترویج برای جنبـش بـرای حـقـوق 

. كـنـد كارگران در چین كمك مـی
ایـن اسـت "   فشـار" عامل اول و یا 

كه شركتھای خریدار، صرفا دنبال 
سود ھستند و حاضرند ھر كـاری 

ھای كار و تـولـیـد  بكنند كه ھزینه
این .   را پائین آورده و محدود كنند

به فضای كار نامناسبـی مـنـجـر 
ــه .   شــود مــی ــن عــامــل ك دومــی

ھــم "   كشــش" فـاكـتــور مــتـنــاقـض 
ھست به دلـیـل جـھـانـی شـدن و 
اینترنت، كارگر چـیـنـی در حـال 
فـراگـرفــتـن آگــاھـی بـیـشــتـر از 
. دمكراسی و حقوق مدنـی اسـت

پـیـش بـیـنـی مـا ایـن اسـت كـه 

 مقدم مترجم؛
بسیار مواقع شنیده و دیده شده است كه كسـانـی از اشـبـاع 
بازار ایران، و یا حتی ھمه كشـورھـای دیـگـر، بـا اجـنـاس 
چینی گالیه كرده اند؛ اما كـمـتـر بـه شـرایـطـی كـه ایـن 

دیده بـان " نھاد .   اند، اشاره شده است اجناس در آن تولید شده
ای در انتشار گزارش زیـر داشـتـه  ھر انگیزه"   كارگران چین

باشد، انگیزه من برای ترجمه آن، قبل از ھر چیزی سـعـی 
در آشنا ساختن ھر چقدر مختصر مخاطب این تـرجـمـه بـا 
وضعیت نسبی كارگران چین است و نشان دادن شـرایـطـی 
كه اجناس نسبتا بسیار ارزان و گاھا بنجل تولـیـد شـده در 

مـیـگـویـنـد كـه چـیـن .   شـود چین در آن شرایط تولید مـی
ایـن الـبـتـه .   دومین قدرت بزرگ اقتـصـادی جـھـان اسـت

ادعای رسمی است، آمار غیررسمی از اول بودن این قدرت 
چنین گزارشھائی، حداقل گوشـه .   اقتصادی حكایت دارند

شدن چین را "  قدرت اقتصادی"بسیار كوچكی از مكانیزم 

 .دھد توضیح می
ـلـه بـر  به دلیل سانسور شدید بر مـطـبـوعـات و از جـم
اینترنت، اخبار اعتراضات كارگری كمتری از چین، دیـوار 

ایـن گـزارش حـداقـل از عـدم .   شكـنـنـد زخیم چین را می
ــل وضــعــیــت  ســاکــت بــودن جــنــبــش كــارگــری در مــقــاب

 .دھد ای كه بر آن حاكم شده است، خبر می وحشیانه
من با دید سیاسی حاكم بر این گزارش مشكـل جـدی 

شود در این رابطه گـفـت، ایـن  حداقل چیزی كه می.   دارم
" دمـكـراسـی" است كه گویا مشكل كارگران چـیـن، نـبـود 

اكنون دیگر ـ حداقل در زمان انتشار ایـن خـالـصـه ـ .   است
وضـعـش "  دمكراسی"معلوم شده است كه كارگر كشورھای 

 . خیلی ھم از وضع كارگران در چین بھتر نیست
نكته دیگری كه در این گزارش برجسته است، اتـكـای 

گـرچـه !   آن به قانون و آن ھم قانون خود دولت چـیـن اسـت
یك نھـاد اپـوزیسـیـون و پـایـگـاه فـعـالـیـتـش در "   دیده بان" 

نیویورك است و توسط یك فـعـال كـارگـری تـبـعـیـدی بـه 
پایه گذاری شده اسـت، امـا نـگـاھـش بـه   Li Qiangنام

قانون قانونمدارانی است كه ایـن وضـعـیـت را بـر كـارگـران 
نه كارگر چینی و نه كارگر ایـرانـی !   چین تحمیل كرده اند

توانـنـد  ای نمی و آمریكایی و مصری، ھیچ راه حل انسانی
در البالی سطور قانون دول حاكم بر كشورھای مزبور نشـان 

 .باید راه حل درستی جلوی كارگر گذاشت. بدھند
نكته برجسته دیگر در این گزارش، وحشتی اسـت كـه 
نویسندگان گزارش از اعتصابات و اعـتـراضـات كـارگـری 

گوید كه این وضـعـیـت اعـتـراضـات را بـدنـبـال  می.   دارند
 .آید خواھد آورد و از كنترل در می

ایـن گـزارشـی .   بھرحال منظور نقد این گزارش نـیـسـت
است كه از دید سنتی اتحادیـه ھـای کشـورھـای غـربـی 
نوشته شده است، اما ھمانطور كـه اشـاره كـردم، قصـدم از 
ترجمه آن در جـریـان گـذاشـتـن خـوانـنـده فـارسـی زبـان از 

 .موقعیت كار كارگران چینی است
ای  و باالخره الزم به اشاره دارد كه این گزارش، خالصـه

تر است كه به زبان چینی منتشـر  از گزارش بسیار طوالنی
 . شده است
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تناقض بین فشار برای پائین نگه 
ھای تـولـیـد و رشـد  داشتن ھزینه

آگاھی كارگران، بـاعـث تـقـویـت 
جنبش كارگری خواھد شد كه از 
این راه، كـارگـران خـواھـان قـدرت 

شـونـد كـه حـقـوق  بیـشـتـری مـی
با حاد .   قانونی آنھا محفوظ بماند

بـر "   دیـده بـان" شدن تضاد منافع، 
این باور است كـه تـوانـمـنـدسـازی 
حقوق كارگران و تغیـیـر سـیـسـتـم 

ھــای  فــقــط از طــریــق اتــحــادیــه
كــارگــری مــؤثــر و واقــعــی در 

ھـا كـه كـادر رھـبـری آن  كارخانه
ای دمكـراتـیـك  آزادانه و در پروسه

انتخاب شده باشند، ممكن خواھـد 
فقط زمانی تغییر درازمـدت .   شد

و واقعی ممكن خـواھـد شـد كـه 
كارگران صدائی داشته بـاشـنـد و 
حق واقعی قرارداد دسته جـمـعـی 

 .داشته باشند
اصالحات و درھـای " از زمان 

، پیـشـرفـت و تـوسـعـه سـریـع " باز
اقتصاد چین، با ھزینه بیحقـوقـی 
. كارگران چین ممكن شـده اسـت

ــازار  مــزیــت نســبــی چــیــن در ب
جھانی، توسط ھـزیـنـه كـار ارزان 

با این حـال ایـن . بدست آمده است
عـمـل فـدا كــردن شـرایـط كــاری 
مناسب، نه اخـالقـی اسـت و نـه 

ــل دوام ــاب ــزون .   ق ــد روزاف ــا رش ب
اعتراضات و نارضایتی عـمـومـی 
نسبت به وقایعی كه در كـارخـانـه 

كان شنـژن اتـفـاق افـتـاد و  فاكس
رشد جنبش كارگری و ھمچـنـیـن 
ــد  ــت بــای رشــد عــدم ثــبــات، دول

قدمھای كنكـرتـی بـرای بـھـبـود 
شرایط كاری و كیـفـیـت زنـدگـی 

اگـر دولــت در .   كـارگــران بـردارد
عوض راه ابراز شكـایـت كـارگـران 
را ببندد و به سركوب آنھا متوسل 
شود، سـرریـز شـدن احـتـمـالـی از 

تـر  نارضایتی بـه بسـیـج گسـتـرده
در واقـع .   كارگران خواھد انجامید

بـــا گـــزارشـــھـــای رســـیـــده از 
، شـواھـدی ٢٠١٠اعتصابات سال 

از نارضایتی كارگری روبـه رشـد 
دیده " با وجودی كه .   مشھود است

ــان  اعــتــصــاب را در ســال ٦٦"   ب
 گــزارش كــرده اســت، در ٢٠١٠

عالم واقع تعداد اعتصابات بسـیـار 
بر اسـاس .   بیشتر از این رقم است

، از آنجـا "دیده بان"تجزیه و تحلیل 
كه تناوب اعـتـصـابـات كـارگـری 
افزایش یافته بود و ھمچنین ھمه 

شـده بـودنـد، بـر "   ویروسی"گیر و 
این باور ھستیـم كـه اعـتـصـابـات 

 منحـصـر ٢٠١٠كارگری در سال 
كـان و  حـوادث فـاكـس. بفرد بودند

اعتصابات ھوندا كـه در مـاه مـه 
ـــش  ـــاعـــث افـــزای ـــد، ب رخ دادن
اعتصابات كارگری در ماه ژوئـن 

 اعـتـصـاب تـوسـط ١٧شدند كـه 
حـوادث .   گزارش شـدنـد"   دیده بان" 

ماه مه باعث فضائی ھمـه گـیـر 
مثل ماه ژوئن شد كه یك چـھـارم 

ــات سـال   در آن ٢٠١٠اعـتــصــاب
حـتـی بـا كـنـار .   بوقوع پیوستـنـد

" ویـروسـی"  اعتصاب ١٧گذاشتن 
 ٤٩ ماه بعـدی ١١ماه ژوئن، در 

بـا .   اعتصاب به وقـوع پـیـوسـتـنـد
 اعتصـاب در مـاه ٤.٤٩متوسط 

، ٢٠١٠ ماه بعدی سال ١١برای 

بیشترین اعتصابات بین اكـتـبـر و 
 بوقوع پیوستند كـه ٢٠١٠دسامبر 

حكایت از این دارد كـه كـارگـران 
بیشتر و بیشتر تـمـایـل دارنـد كـه 
ــرای ابــراز اعــتــراض خــود، بــه  ب

 .اعتصاب روی بیاورند
در سالھای اخیر بحران كمبـود 
نیروی كار، اقتصـاددانـان نـتـیـجـه 

نـقـطـه " انـد كـه چـیـن بـه  گرفتـه
ـــیـــس ـــوئ  Lewis)"   عـــطـــف ل

Turning Point)  ) مـنـظـور از
ــیـس"  تـئــوری "   نـقـطـه عـطـف لـوئ

ــور  ــبــی، آرت ــی اقــتــصــاددان كــارائ
لوئیس، است كه بر این نـظـر بـود 
كه در كشورھای در حـال رشـد و 
صنعتی شدن كه نیروی كار آن از 

ــه  روسـتــاھــا تـأمــیــن مـی شــود، ب
رسد كـه دیـگـر ایـن  ای می نقطه

سرازیر شدن نـیـروی كـار، رو بـه 
این نقطـه، نـقـطـه .  یابد كاھش می

ــیـس اسـت ) مــتـرجــم.   عـطـف لـوئ
نیروی كار دیگـر .   شود نزدیك می

مثل گذشته نامحدود نـیـسـت، و 
ـــع كـــاربـــر  -Labour)صـــنـــای

intensive)  دیگر مثل گـذشـتـه
تواننـد بـه نـیـروی ارزان كـار  نمی

انعكاس ایـن مـوضـوع .   اتكا كنند
در روند اخیـر سـراسـری افـزایـش 
تدریجی حداقل دستمزد كـارگـران 

، ٢٠١٠در سـال .   مشـھـود اسـت
 استان حداقل دستمزد قانـونـی ٣٠

برای مثال در استان .   را باال بردند
گوانگدانگ حداقل دسـتـمـزد در 

 درصد افزایش ٢٢.٨، ٢٠١٠سال 
 بار ٢٠١١یافت، و در ماه مارس 

.  درصد افزایش یافت١٨.٦دیگر 
با ایـن افـزایـش قـانـونـی حـداقـل 

دستمزد، بـرای شـركـتـھـا بسـیـار 
سختتر خواھد بود كه بخواھند در 
چھارچوب قاعده دستمزد بشـدت 

ھای پـائـیـن كـار و  پائین و ھزینه
تاریخا، خریداران بین .   تولید بمانند

المللی سود بسـیـار نـاچـیـزی از 
معامله بـا كـارخـانـجـات عـرضـه 

نـه تـنـھـا .   انـد كننده بـدسـت آورده
ــان  ــواھ ــدار خ ــری ــای خ ــھ ــت ــرك ش

تـریـن ھـزیـنـه بـرای تـولـیـد  پائیـن
اند، بلكه بر شركتھای تـولـیـد  بوده

آورنـد كـه تـعـداد  كننده فشار مـی
ــار  ــاال در زمــان بســی ــادی ك زی
كمتری تولـیـد كـنـنـد كـه بـاعـث 
افزایش بیش از حد اضافه كـاری 
ــر دوش  ــه آن ب ــن ــزی ــه ھ شــده ك

 .كارگران بوده است
 

 بررسی اجمالی كارخانجات
 مورد مطالعه قرار گرفته

 كارخانه مورد بررسی قـرار ٤٦از 
 كارخانه تولید كـنـنـده ٢٨گرفته، 

 كـارخـانـه ٨اسباب بازی ھستند، 
 كـارخـانـه ٥وسایل الـكـتـرونـیـك، 

 كـارخـانـه از صـنـایـع ٥كفش و 
فقط یك كارخانه در استـان .  دیگر

 ٤٥.   جیانگسو قرار گرفتـه اسـت
تا در گواندانگ ھسـتـنـد كـه از 

 تـا در ١٨ تا در شنژن و ٢٣آنھا 
اكثر كارخانـجـات .   دانگوان ھستند

ــه،  ــت ــرار گــرف ــررســی ق مــورد ب
ھائی ھستـنـد كـه تـوسـط  كارخانه

شركتھای ھـنـگ كـنـگ و یـا 
ــرای  ــد ب ــی ــول ــرای ت ــی ب ــوان ــای ت
ــه  بــازارھــای صــادراتــی، ســرمــای

ــده ــذاری ش ــد گ ــای .   ان ــھ ــت ــرك ش
چندملیتی باید در ھـمـكـاری بـا 

شــركــتــھــای عــرضــه كــنــنــده و 
كارخانجات، شرایط كـار كـارگـران 
را بھـبـود بـخـشـنـد، حـفـاظـت از 
حقوق قانونی كارگران را تضمـیـن 
كننـد و شـرایـط بـرای انـعـكـاس 
جــامــع مســئــولــیــت اجــتــمــاعــی 

 .شركتھا را فراھم كنند
اطالعات زیر، انـعـكـاسـی از 
وضعیت وخـیـم شـرایـط كـارگـران 

ــی اســت ــن ــورد .   چــی جــز در م
ــبــعــیــض و كــار كــودك، ھشــت  ت
فاكتور دیگر بررسی شده و نـقـض 
این فاكتورھا از قانون كار چـیـن، 

پـنـج تـا از .    درصدند٦٠بیش از 
 ٨٩ده فاكتور، غیرقابل قبـول در 

درصد كارخانجات مـورد بـررسـی 
قـرار گـرفـتــه بـودنـد كـه شـامــل 
مسائلی مـربـوط بـه تشـكـلـھـای 
كـارگـران و مـكـانـیــزم شـكـایــت، 
ایمنی محیط كار، سـاعـات كـار، 
دستمزد، و پوشش بیمه اجتماعـی 

از آنجا كه این عـوامـل .  شوند می
ــه حــراســت و حــفــاظــت حــقــوق  ب
كارگران مرتبط ھستند، بھبود در 

ھـا بـایـد مـركـز ثـقـل  این زمـیـنـه
ــقــاء  ــرای ارت تـالــشــھــای مـداوم ب

در .   منافع و حقوق كارگران باشـد
بسیاری از این موارد، حـمـایـتـھـا 
بكلی غایبند و حـقـوق كـارگـران 

از .   شـونـد بطور روزمره نقـض مـی
آنجا كه نظارت بر موافق قـانـونـی 
ناكافی است و ھمچنین كـارگـران 
آگـاھـی كـافــی از حـقــوق خــود 
نـدارنـد، حـقــوق كـارگـران روزمــره 

 .*شوند نقض می

 

  تعداد كارخانجات با موارد شدید و بحرانی تعداد كارخانجات با موارد غیر قابل قبول تعداد كارخانجات با موارد قابل قبول

 تشكل كارگران و مكانیزم اعتراض %)١١.٨   (٢ %)٨٨.٢   (١٥ ١

 ایمنی و حفاظی محیط كار %)١٢.٥   (٤ %)٨٧.٥   (٢٨ ٢

 ساعات كار %)١٣   (٦ %)٨٧   (٤٠ ٣

 دستمزد %)١٧.٤   (٨ %)٨٢.٦   (٣٨ ٤

 بیمه اجتماعی %)١٧.٩   (٧ %)٨٢.١   (٣٢ ٥

 وضعیت غذا و خوابگاه %)٣٣.٣   (١٤ %)٦٦.٧   (٢٨ ٦

 قرارداد كار %)٣١.١   (١٤ %)٦٨.٩   (٣١ ٧

 كار اجباری %)٣٧.١   (١٣ %)٦٢.٩   (٢٢ ٨

 تبعیض %)٦٥.٨   (٢٥ %)٣٤.٢   (١٣ ٩

 كار كودك و حمایت از كارگران خردسال %)٧٠.٧   (٢٩ %)٢٩.٣   (١٢ ١٠
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 اعتراضات
 

تحصن كارگران شركت تاسیساتی دریایی 
خرمشھر در اعتراض به دستمزدھای 

 پرداخت نشده
بنابه گزارشات منتشر شده، كـارگـران شـركـت تـاسـیـسـات 

 بـخـاطـر ٨٩ اسـفـنـد ٢٧ و ٢٦دریایی خرمشھر روزھای 
اعتراض به وضعیت معیشتی و پیگیری حقوقھای معوقه 

 ماه گذشته خود در مقابل ورودی این شركـت دسـت بـه ٤
 نـفـر كـارگـر ١١٠٠این شـركـت دارای .   تحصن زده بودند

 .میباشد كه با پیمانكارھای مختلف به كار اشتغال دارند
 

كارگران شركت چینی البرز ھمچنان 
 بالتكلیف ھستند

بنابه خبری كه روز سیزده بدر منتشر شده اسـت، كـارگـران 
شركت چینی البرز كماكـان در بـالتـكـلـیـفـی بسـر بـرده و 

یكی از كـارگـران .   ماه حقوق معوقه طلب دارند١٥حداقل 
این شركت كه اكنون تعطیل شده است ضمـن بـیـان مـطـلـب 

ھمه مشكالت ما الیـنـحـل مـانـده، ھـمـه از :   " فوق، افزود
وضعیت و شرایط اسفبار كـارگـران چـیـنـی الـبـرز مـطـلـع 
ھستند، به ھمه ارگانھا و مقامات مراجعه كردیم و نوشتیـم 

دلسوز قشر كـارگـر " و التماس كردیم، اعتراض كردیم، ولی 
وزیر صنایع ھم به ما دروغ گـفـت و كـاری " یافت نمیشود

افزاید كه محرابیـان وزیـر صـنـایـع روز  این خبر می" .   نكرد
 به مناسبتی به آبیك قزوین رفته و ھـمـزمـان ٨٩ بھمن ١٨

 نفر از كارگران چینی البرز مقابل وزیر صنایـع ٥٠بیش از 
امـا .   برای پیگیری مشكالتی كه داشتند اعتراض كـردنـد

وزیر صنایع در آنروز و بعد از آن روز تا كنون ھیچ اقدامی 
 .برای كارگران نكرد ه است

 
اخراج كارگران كارخانه لوازم خانگی 
آزمایش و اعتراض به میزان افزایش 

 دستمزدھا
 فروردین ماه، عمـده كـارگـران ١٣بنابه خبر منتشر شده در 

كارخانه لوازم خانگی آزمایـش در تـھـران طـی مـاھـھـای 
 ١٥٠اند و در حال حـاضـر فـقـط  گذشته از كار اخراج شده

یـكـی از .   كارگر در این كارخانه مشغول به كار میبـاشـنـد
كارگران این كارخانه در اعتراض به میـزان افـزایـش سـطـح 

. با این وضعیت نـمـیـتـوان زنـدگـی كـرد:   " دستمزدھا گفت
ھمه كارگران از وضعیت معیشتی خود بخصوص از بـابـت 
میزان تعیین شده بـعـنـوان حـقـوق كـارگـر در سـال جـدیـد 

ما با این پول توان كفن و دفن خودمان را .   ناراضی ھستند
 !"ھم نداریم

كارگران معترض شركت برق تكاب خواھان 
  پرداخت حقوق معوقه خود ھستند

  درصدی حداقل دستمزدھا٩اعتراض به افزایش 
" تكاب نیرو" بنابه خبر منتشر شده، كارگران شركت برق 

 درصد حـقـوق ٩وابسته به برق تھران نسبت به اضافه شدن 
پایه كارگران در سال جدید بشدت مـعـتـرض مـیـبـاشـنـد و 

كـارگـران .   خواھان پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه خـود ھسـتـنـد
در حال حاضر مشكالت خیلی بیشتـر :   " گویند كارخانه می

ھای كـارگـران را زیـر  از آنچه كه بتوان تصور كرد، خانواده
فشار قرار داده است، تورم بـاال و ھـمـه چـیـز گـران شـده 

 ھزار تومانـی ٢٠ترین كفش  قیمت بدترین و نامرغوب.  است
 ٤٥٠٠ ھزار تومان افزایش پیدا كرده، برنج كیلـویـی ٥٠به 

 ٩.   تومان شده است، مایحتاج عـمـومـی گـران شـده اسـت
درصد اضافه حقوق پایه برای كارگران ھیـچ دردی را از 

. بیمه كارگران این كارخانه حل نـیـسـت.  كند كارگر دوا نمی
مسئولین كارخانه وعده و وعید دادند و بـه كـارگـران دروغ 
گفتند و این كارخانه در حال حاضر در آستانه نابودی قـرار 

 ."گرفته است
 

یورش حراست پاالیشگاه آبادان به تجمع 
 کارگران اخراجی

خبر رسیده از پاالیشگاه آبادان از یورش عوامل حراسـت بـه 
ھای این  تجمع کارگران اخراجی دو شرکت شاغل در پروژه

 فـروردیـن مـاه ١٤روز یکشـنـبـه .   پاالیشگاه حکایت دارد
دھھا کارگر اخراجی دو شرکت ساختمـان نصـب و فـراب 
جھت بازگشت بـکـار در مـقـابـل درب پـاالیشـگـاه آبـادان 

مقامات رژیم در این پاالیشـگـاه .   تجمع کردند) ١٩گیت ( 
ھای بیكارسازی خود اقدام به تصـفـیـه  نیز در تداوم سیاست

ایـن امـر سـبـب اعـتـراض .   حساب بـا کـارگـران نـمـودنـد
کارگران تجمع کننده شد و در نتیجه عـوامـل حـراسـت و 

   .نیروی انتظامی به تجمع اعتراضی کارگران یورش بردند
 اخراج و بیكارسازی

 
 اخراج کارگران به دلیل عقاید مذھبی

بنابه گزارش منتشره شده، دو تـن از كـارگـران شـاغـل در 
کرمانشاه بنام اكبر مـرادی "   کرپ ناز"کارخانه ریسندگی 

و شھرام فتحی پور، به دلـیـل داشـتـن مـذھـب یـارسـان و 
حاضر نشـدن در نـمـازخـانـه شـركـت از سـوی حـراسـت و 

 .مدیریت این شركت احضار و اخراج شدند
 

 اخراج کارگران شاغل در شرکت رافكو
 تن از کـارگـران ١٠گزارش منتشره از اخراج دسته جمعی 

واقـع در "   رافـکـو" شاغل در شرکت خدمات کامپـیـوتـری 
 تیر تھران در روزھـای آغـازیـن سـال جـدیـد خـبـر ٧میدان 

 ٧افزاید كه ایـن كـارگـران  این خبر ھمچنین می.   دھد می
ماه دستمزد و عیدی و پـاداش سـال گـذشـتـه نـیـز طـلـب 

 .دارند
 

  ھزار نفر از صیادان بوشھری١٠٠بیکار شدن بیش از 
نماینده رژیم اسالمی در دیر و کنگان در مجلـس شـورای 

بـعـد از افـزایـش قـیـمـت بـنـزیـن و :   اسالمی گفته اسـت
 ٤٠٠گازوییل در منطقه بوشھر بنزین با قیمتـی بـیـش از 

 تومان به صیادھـا داده ٣٦٠تومان و گازوییل ھم با قیمت 
شود که این موجب تعطیل شدن کار صیـادی در ایـن  می

 ھـزار صـیـاد در ایـن ١٠٠منطقه شده است كه بـیـش از 
 .اند منطقه بیكار شده

  
 اخراج و بیكاری کارگران در تبریز و مھاباد

بر اساس گزارشی كه كـمـیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای ایـجـاد 
 فـروردیـن مـنـتـشـر كـرده ١٥تشكلھای آزاد كارگری روز 

است، کارفرمای کارخانه آرد سنبل مھاباد، تعداد زیـادی 
ایـن گـزارش .  از کارگران این کارخانه را اخراج نموده است

حاکی است که کارگران اخراجی چندین سال سابقه کـار 
این گزارش در ادامه نوشته است كـه .   در کارخانه را دارند

 کیلـومـتـری مـھـابـاد ١٧کارخانه قزلدشت مھاباد واقع در 
جنب سه راه دارلک نیز بعد از نشستھایی در ھفته جـاری 
در نظر دارد که ھمانند کارخانه سـنـبـل یـک شـیـفـت از 
کارگران آرد را در قسمتھای مختلف را کـه مشـغـول بـه 

در ادامه این خبر آمده اسـت كـه .   کار ھستند، اخراج نماید
ھـای تـولـیـدی کـفـش در تـبـریـز  تعداد زیادی از کارگـاه

 .اند تعطیل شده
 
 

 دستمزدھا و حقوق پرداخت نشده
 

دستمزدھای پرداخت نشده كارگران 
 كارخانه قند مرودشت

 تـن از كـارگـران ٢٠٠بنابه خبری كه منتشر شده اسـت، 
 سـال سـابـقـه ٢٠كارخانه قند مرودشت كه ھر كدام باالی 

 . ماه حقوق معوقه طلب دارند٤كار دارند، ھر كدام حداقل 
 

دستمزدھای پرداخت نشده كارگران شركت 
 دناسان

 فروردین منتشر ٨بنا به خبری كه یكی از سایتھا در روز 
 نفر از کارگران شرکت ساخـتـمـانـی ٣٠٠ بیش از  كرده بود

دناسان با وجود پیگیریھا و اعـتـراضـات ھـنـوز مـوفـق بـه 
 ماه گذشته خـود، كـه مـربـوط بـه ٦دریافت دستمزدھای 

 . اند سال گذشته است، نشده
 

تجمع اعتراضی كارگران پوشینه بافت 
  قزوین

 فروردین ماه در سایتھای اینترنتی ١٣بنابه خبری كه روز 
منتشر شده است، كارگران كارخانه پوشینه بـافـت واقـع در 
شھر صنعتـی الـبـرز قـزویـن حـتـی بـرای ایـام عـیـد ھـم 

به گفته یكی از كارگـران ایـن . نتوانستند حقوقی بگیریند
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه طـلـب ١٠شركت ھر یك از كارگران 

 .دارند
 

 ٢٠كارگران شركت لوله سازی خوزستان 
 ماه حقوق طلب دارند

ـلـیـرغـم ھـمـه  كارگران شـركـت لـولـه سـازی خـوزسـتـان ع

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 مـاه حـقـوق ٢٠پیگیریھا و تجمعات و اعتراضات ھمچنان 
: یكی از كارگران در این رابـطـه گـفـت.  معوقه طلب دارند

چند ماه قبل بعد از چندین تجمع اعتـراضـی در مـقـابـل " 
استانداری، شركت و خیابانھای اطراف استانـداری، حـقـوق 

امـا طـولـی .    ماه را به كارگران دادند تـا سـاكـت شـویـم٥
ھای داده شده تـوسـط مـقـامـات  نكشید و مجددا ھمه وعده

 ."به فراموشی سپرده شد
 

 ماه ٦حقوق كارگران پاالیشگاه آبادان 
 است پرداخت نشده است

بنابه خبر منتشر شـده، كـارگـران فضـای سـبـز، كـارگـران 
قسمت تعمیرات و خدمات و ھمچنین برخـی از رانـنـدگـان 
كه با شركتھای پیمانی در پاالیشگاه آبادان كار میـكـنـنـد، 
بین سه تا شش ماه حقوق معوقه خود را طلب دارند؛ ولـی 
وزارت نفت و مقامات دسـت انـدركـار فـقـط بـه كـارگـران 

ھای توخالی میدھند و تاكنون حقوق این كـارگـران را  وعده
 .اند  نپرداخته
 

كارگران كاغذ سازی كارون یك سال است 
 حقوقی دریافت نكرده اند

 تن از كارگران كاغذسازی كارون در شوشتر یك سـال ٢٠٠
كـارگـران ایـن .   انـد است كه ھیچ حقـوقـی دریـافـت نـكـرده

 مـاه، ١٣كارخانه كه سال گذشته تعطیل شده است بعد از 
 .ھنوز بالتكلیف ھستند

 
دستمزدھای پرداخت نشده كارگران 

 كارخانه نقش ایران قزوین
بنابه اخبار منتشر شده کارگران کـارخـانـه نـقـش ایـران در 

یكی از كـارگـران گـفـتـه .    ماه حقوق طلب دارند٦قزوین 
از آذرماه گذشته حقوقھای ما ھمراه بـا عـیـدی و :   " است

مـا در وضـعـیـت بسـیـار بـد .   پاداش پرداخـت نشـده اسـت
معیشتی بـه سـرمـیـبـریـم ولـی ھـیـچـكـس پـاسـخـگـوی 

 ."مشكالت ما نیست
 
 

 ناامنی محیط كار
 

کشف قسمتی از بدن معدنچیان ھجدک بعد 
  روز١٠٧از 

 روز از ١٠٧بنابه گزارشھای منتشر شـده، در حـالـیـکـه 
گذرد كـه بـاعـث مـدفـون  حادثه معدن ھجدک كرمان می

 كارگر این معدن در اعماق زمین شـد، امـدادگـران ٤شدن 
موفق شدند قسمتی از بدن یـکـی از مـعـدنـچـیـان را در 

 مـعـدنـكـار ٤یكی از این .   کارگاه محل حادثه پیدا کنند
. ھمان روز اول نجات یافت و بقیه ھمچنان مدفـون مـانـدنـد
ھـا  الزم به یادآوری است كه معادن ذغال سنگ کرمان بار

ھای اخـیـر شـاھـد بـروز سـوانـح دلـخـراش بـرای  طی سال
 .کارگران معادن بوده است

 
 
 

 اطالعیه
 

اولین روز کاری در شرکت ایرانخودرو با 
وعده افزایش دستمزدھا و تبدیل 

قراردادھای موقت بخشھایی از کارگران به 
 قرارداد دائم آغاز شد

بنا بر گزارشھای رسیده به اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران 
دیروز چھاردھم فروردین ماه اولین روز کـاری در شـرکـت 
ایرانخودرو در سال جدید طبق سنت ھر سالـه بـا بـرگـزاری 

 .مراسمی آغاز شد
در این مراسم که با شرکت حدود چھـار ھـزار نـفـر از 

 صبح شروع شد مـدیـر عـامـل ایـران ٩کارگران از ساعت 
خودرو با توجه به وجود زمزمه اعتراض در میان کـارگـران 
نسبت به میزان دستـمـزدھـا و قـراردادھـای مـوقـت اعـالم  
کرد، در سال جدید جدای از مصوبه شورایـعـالـی کـار در 
مورد حداقل دستمزدھا بر میزان دستمزدھای کارگران ایـن 
کارخانه سه الی پنج درصد افزوده خـواھـد شـد و قـرارداد 

 بـا قـرارداد مـوقـت در ٨٠کلیه کارگرانی که تـا سـال 
اند بـه قـرارداد دائـمـی تـبـدیـل  ایرانخودرو شروع بکار کرده

وی در این مراسـم ھـمـچـنـیـن اعـالم کـرد . خواھد گردید
 ٧ الی  ٥/١سقف وام مسکن پرداختی به کارگران نیز از 

 ١٤میلییون تومان در سالـھـای گـذشـتـه بـه ھـفـت الـی 
 .میلیون تومان افزایش پیدا خواھد کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمانطور که در بیانیه خـود 
 درصدی دستمزدھا اعـالم کـرده اسـت ٩در مورد افزایش 

این میزان افزایش دستمزد از سوی شورایعالی کـار را بـه 
استھزا گرفتن کارگران و تحمیل فقر و فـالکـت روزافـزون 
بر میلیونھا خانواده کارگری ارزیابی میکنـد و از عـمـوم 
کارگران در سراسر کشور میخواھد بویژه در مـراسـمـھـایـی 

ھـا  که به مناسبت شروع کار در سـال جـدیـد در کـارخـانـه
 درصـدی ٩برگزار میگردد نسبت به میزان بسیار ناچـیـز 

افزایش دستمزد فریاد اعتراض سر دھند و بطور یکـپـارچـه 
ای خواھان افزایش دستمـزدھـا و بـرچـیـده شـدن  و متحدانه

 .قراردادھای موقت گردند
 ١٣٩٠ فروردین ماه ١٥ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 

 
اعتصاب کارگران معادن نقره و : بولیوی

 روی
در   San Cristobalبه گزارش رویترز کارگران مـعـادن 

 مارس با خـواسـت افـزایـش ٢٣بولیوی از روز چھار شنبه 
دستمزد و اخراج تعدادی از مدیران این کارخـانـه دسـت از 

 مـارس وارد ٢٩اعتصاب این کارگران روز .   کار کشیدند
ششمین روز خود شد و مدیریت این کارخانـه گـفـتـه اسـت 
. که تاکنون نتوانسته کارگران را متقاعد به مذاکره بکنـد

سومـیـن  Sumitomoاین کارخانه که مالک آن موسسه 

تولید کننده نقره است، ششمین تولید کننده روی در جـھـان 
یکی از مقامات وزارت صنایع دولـت اوو .   به شمار میرود

مرالیس گفته است که در حال گفتگو با کـارفـرمـایـان و 
نماینده کارگران است تا بتواند آنھا را متقاعد کند بـر سـر 

دولت اعالم کرده اسـت کـه ادامـه .   میز مذاکره بر گردند
 ھـزار دالر خسـارت ٤٠٠این اعتصاب روزانه برای دولـت 

بابت دریافت نکردن مالیات و حق امـتـیـاز در بـر خـواھـد 
 .داشت

اعتصاب در بولیوی برای کسب مطالـبـات کـارگـری 
بـولـیـوی .   به خصوص در بخش معادن بسیار مرسـوم اسـت

نقره، روی، قلع و سـرب در  یکی از تولید کنندگان اصلی
 .جھان به شمار میرود

 
 کارگر زن و جواب ١٠٠٠اعتراض : کامبوج

 پلیس با باتون الکتریکی
به گزارش رویترز حدود ھزار کارگـر زن کـه بـرای یـک  

 ٢٥شرکت تولید پوشاک کار مـیـکـنـنـد، روز دوشـنـبـه 
مارس در اعتراض به تعطیلی کارخانه و دریـافـت نـکـردن 

پلیس بالفـاصـلـه .   چند ماه دستمزد دست به اعتراض زدند
در محل اعتراض حاضر شد و با حمله به مـعـتـرضـیـن بـا 

 نفر را زخـمـی و تـعـداد ٨باتون الکتریکی و سپر، حداقل 
رئـیـس ھـیـئـت  Chea Mony.  بیشتری را دستگیر کرد

مدیره اتحادیه آزاد کارگران کامبوج به خـبـرنـگـار رویـتـرز 
این موضوع بسیار جدی است، کارگران فـقـط :  گفته است

از کارفرمایان حقوقشان را مـیـخـواھـنـد، ایـن سـرکـوب و 
 . خشونت توسط پلیس به ھیچ وجه قابل توجیه نیست

گویند چندین ماه است که حـقـوقـی  این کارگران می
 . تعطیل شده است اند و اخیرا کارخانه دریافت نکرده

 میلیونی کـامـبـوج ١٣ ھزار نفر از جمعیت ٣٠٠حدود 
در کارخانجات تولید پوشاک مشغول بکـار ھسـتـنـد کـه 
اغلب آنھا از روسـتـاھـا بـرای امـرار مـعـاش بـه شـھـرھـا 

ھایشان که بـعـضـا بـا روزی  مھاجرت کرده و برای خانواده
 .کمتر از یک دالر زندگی میکنند، پول ارسال میکنند

 
کارگران صنایع غذائی کنسرن : اندونزی

 !نستله را شکست دادند
 سال کمپیـن و مـبـارزه، ٣به گزارش لیبر استارت، پس از 

ـلـه را  کارگران صنایع غذائی اندونزی کنسرن غذائی نسـت
شکست داده و خواسـت خـود را مـبـنـی بـر قـراردادھـای 

ھـای   با توافق الزامی نـمـایـنـدگـان تشـکـل فراگیر مبتنی
کارگری در ارتباط با تعیین حقوق و شـرایـط کـار را بـه 

 .این کارفرما تحمیل کردند
 

معدنچیان ذغال در شمال : افغانستان
 افغانستان اعتصاب نموده اند

بنابه خبری كه آژانس مطبوعاتی پژواك افغانستان منتشـر 
كرده است، کارگران معادن ذغال سنگ در اسـتـان بـغـالن 
شمال افغانستان دست به اعتصاب زدند و افزایش حقـوق و 

در ایـن خـبـر آمـده .   بھبود شرایط کار را مطالبه میکننـد
 مـعـدنـچـی مـعـادن ذغـال سـنـگ ٤٠٠است كه بیش از 

کرکر، دوکش و آھن دره در شھر پلخمری، مـرکـز اداری 
استان دست به تظاھـرات زدنـد و اعـالم داشـتـنـد کـه تـا 

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

زمانی كه مطالبات آنھا برآورده نشود بر سرکـار نـخـواھـنـد 
 ٤دستمزد اعتصاب كنندگان در حال حـاضـر حـدود .   رفت

بـاشـد و كـارگـران  در مـاه مـی)    دالر٨٠( ھزار افـغـانـی 
 . كنند  ھزار افغانی مطالبه می١٥ تا ١٠افزایشی بین 

 
اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل : ایتالیا
 ایتالیا

 آوریل اعتصاب کارگران بخش حـمـل و نـقـل ١روز جمعه 
ایتالیا سبب توقف قطارھا، اتوبوسھا و متـروھـا در سـراسـر 

ھای کارگری بخش حـمـل و نـقـل  اتحادیه.   این کشور شد
. این کشور به کاھش بودجه این بخش مـعـتـرض ھسـتـنـد

ای را در سـراسـر ایـتـالـیـا  این اعتصاب صدھا قطار منطقه
ـلـی .   متوقف ساخت اعتصاب کارگـران ھـمـچـنـیـن تـعـطـی

ھا از  و متوقف شدن اتوبوس"  میالن و رم"متروی شھرھای 
 . صبح را موجب شد٩ساعت 
 

اعتراض ھزاران کارگر به قانون : مکزیک
 جدید کار
 مارس ھزاران ٣١روز پنجشنبه  Two Circlesبه گزارش 

کارگر مکزیکی بر علیه قانون جدیدی که قرار اسـت بـه 

ایــن قــانــون .   تصــویــب بــرســد، دســت بــه اعــتــراض زدنــد
کـنـد، بـه  پیشنھادی از جمله اخراج کارگران را آسـان مـی

کارفرمایان اجـازه مـیـدھـد کـارگـر ارزان را از خـارج از 
استخدام کـنـد و حـق )  کارگر موقت(کارخانه یا موسسه 

 .کند اعتصاب را محدود می
کارگران در شھر مکزیکو راھپیمای خود را از مـیـدان 

Zocalo  شروع کردند و به سمت ساختمان کنگره، جـایـی
. که قراراست این قانون به تصویب بـرسـد، حـرکـت کـردنـد

 Francisco Hernandezجلوی سـاخـتـمـان کـنـگـره 
Juarez  رھبر اتحادیه مخابرات در سخنـرانـی خـود اعـالم
این قانون حمله مستقیم به کارگران است و مـا : "کرد که

برای دفاع از قراردادھای دسته جمعی در اینجا جمع شـده 
 ".ایم

 
اعالم اعتصاب کارکنان موسسه خبر : اسپانیا

 Prisaرسانی 
 کـارگـر مـوسـسـه خـبـر ١٥٠٠٠به گزارش رویترز حدود 

نـیـز بـخـشـی از آن   El Paisکه روزنامه  Prisaرسانی 
انـد در مـاه آوریـل دسـت بـه اعـتـصـاب  است، اعالم کـرده

اعتراض این کارگران به فروش بخشی از ایـن .   خواھند زد

 کارگـر یـعـنـی ٢٥٠٠موسسه بدلیل بدھی و بیکارسازی 
آنـھـا اعـالم .    درصد از نیروی کار این مـوسـسـه اسـت١٨
ھـای  و روزنـامـه El Pais آوریل روزنامـه ١٥اند روز  کرده

ـلـق بـه ایـن مـوسـسـه و ھـمـچـنـیـن رادیـو و  دیگـر مـتـع
ای پـخـش  ھای این موسسه منتـشـر و یـا بـرنـامـه تلویزیون

ھـای کـارگـری  ماه گذشـتـه نـیـز اتـحـادیـه. نخواھند کرد
بصری در اسپانیا در اعتراض به اخراج   -موسسات سمعی 

 .سازیھا در شھر مادرید دست به اعتراض زده بودند
 

تظاھرات کارگر ساختمانی : كردستان عراق
 در میدان آزادی شھر سلیمانیه

 فروردین ماه مـنـتـشـر شـده اسـت، ١٥بنابه خبری كه روز 
ھمزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در شھر سلیـمـانـیـه 
کردستان عراق، دھھا تن از کارگران ساختمانی ایـن شـھـر 
. نیز با سردادن شعار به صف تظـاھـرکـنـنـدگـان پـیـوسـتـنـد

کارگران معترضص با حمل پالکارد و سردادن شعار ضمـن 
ھای تجمع کننـدگـان در مـیـدان آزادی  حمایت از خواسته

شھر سلیمانیه و معترضان در سـایـر شـھـرھـای کـردسـتـان 
عراق، خواستار رسیدگی مقامات حـکـومـت مـحـلـی بـه 

 .*ھای مستقل خود شدند مشکالت خود و ایجاد تشکل

 کمونیسم کارگری
اما، نه فقط آزادی و برابری، بلکه حتی آرمان محو طبـقـات و اسـتـثـمـار، ویـژه 

این آرمان ھا پرچم جنبش ھای مـخـتـلـف طـبـقـات و .   کمونیسم کارگری نیست
آنچه کمونیسم کـارگـری را بـعـنـوان . اقشار محروم در جوامع پیشین ھم بوده اند

یک جنبش و یک آرمان اجتماعـی از تـالش ھـای آزادیـخـواھـانـه و مسـاوات 
طلبانه پیشین متمایز میکند، اینست که چه از نظر عملی و اجتماعی و چه از 
نظر آرمانی و فکری در برابر سرمایه داری، یعنی متاخرترین و مدرن ترین نـظـام 

  .طبقاتی، قد علم میکند
کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا است، طبـقـه ای کـه خـود مـحـصـول عـروج 

طبقه ای که از فـروش نـیـروی کـار .   سرمایه داری و تولید مدرن صنعتی است
خویش زندگی میکند و جز نیروی کار خویش وسیله ای بـرای تـامـیـن مـعـاش 

پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استادکار و صنعتگر نیسـت، نـه .   خویش ندارد
ھـم .   تحت تملک و انقیاد کسی است و نه خود مالک وسائل کار خویش اسـت

. آزاد و ھم ناگزیر است تا نیروی کار خـویـش را در بـازار بـه سـرمـایـه بـفـروشـد
پرولتاریا، محصول سرمایه داری و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلی در 

  .این نظام است
اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگری بر نقد ارکـان اقـتـصـادی و 

نقدی از زاویه طبقه کارگر .   اجتماعی و فکری نظام سرمایه داری متکی است
تلقی زحمتکشان و تولید .  مزدی در این جامعه و به این اعتبار حقیقی و انقالبی

کنندگان غیر پرولتر از آزادی و برابری و سـعـادت بشـر، چـه امـروز و چـه در 
جوامع پیشین، به ناگزیر انعکاسی از مناسبات اجتمـاعـی حـاکـم بـر جـامـعـه و 

تلقی برده از آزادی بـنـاچـار .   موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت است
چندان از لغو برده داری فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یـا صـنـعـتـگـر خـرده پـای 

اما، بـا . شھری از برابری چیزی بیش از برابری در حق مالکیت نمیتوانست باشد
ظھور پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ از ھر نوع مالکیت وسـائـل 

تولید، طبقه ای که اسارت و استثمار اقتصادی اش، دقیقا بر آزادی حقوقی اش 
پـرولـتـاریـا .   بنا شده است، افق آزادیخواھی و برابری طلبی از اساس دگرگون شد

نمیتواند آزاد شود بی آنکه جامعه بطور کلی از مالکیـت خصـوصـی بـر وسـائـل 
برابری امری نه صرفا حقوقی، بلکه ھمچـنـیـن .   تولید و تقسیم طبقاتی رھا شود

  .اجتماعی است -و در اساس اقتصادی 
انتقاد پرولتری به سرمایه داری و جھان نگری و مبارزه سیاسی آزادیـخـواھـانـه و 
رھائیبخش کارگری که قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگری 
ظھور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و قدرت نـظـری عـظـیـمـی دسـت 

جنبش کمونیسم کارگری در تمام طول تاریخ خویش با مارکسیسم و نـقـد .   یافت
  .مارکسیستی به جامعه سرمایه داری پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است

کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظھور سرمایـه داری و طـبـقـه 
کارگر مزدی شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شـکـل انـتـقـاد و اعـتـراض 

اھـداف و .   طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و مصائب آن را نمایندگی میکنـد
برنامه عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بنیـادھـای جـامـعـه سـرمـایـه داری 
معاصر، بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفته ترین شکل جامعه طبقاتی، مبتنـی 

  .است
کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کارگر نیست و مـنـافـعـی جـدا از 

تفاوت جنبش کمونیسم کارگری با سایـر .   منافع کل طبقه کارگر دنبال نمیکند
جنبشھا و احزاب کارگری در اینست که اوال، در مبارزه طبقاتی در ھـر کشـور، 
پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جھان را بر میافرازد و ثانـیـا، در 
مراحل و جبھه ھای مختلف مبارزه طبقه کارگر، مصـالـح کـل جـنـبـش طـبـقـه 

کمونیسم کارگری الجرم جنبش پیشرو ترین بـخـش .   کارگر را نمایندگی میکند
طبقه کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزی و ھدف نھایی مبارزه طبـقـاتـی 
را بدرستی میشناسد و میکوشد بخش ھای مختلف طبقه کارگر را بـه مـیـدان 

 برنامه حزب کمونیست کارگری" یک دنیای بھتر"از .                 بکشد


