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ــمــت ــا،  افــزایــش ســرســام آور قــی ھ
ــه زنــدگــی و  ــع ب تــھــاجــم وســی
معیـشـت كـارگـران و كـل مـردم 
بطور واقعی جامعه را بـه حـالـت 

ـلـه از .   انفجار در آورده است از جم
ـبـش  یكسو شـاھـد گسـتـرش جـن
اعتراضی بـرای پـرداخـت نـكـردن 
ــجــه آن بــاال  ــی ــت ــضــھــا و در ن ـب ق
گرفتن جـنـجـال بـر سـر آ ن در 

ـیـم ـا .   درون خود حكـومـت ھسـت ت
ـاح  ـلـی از جـن جایی كه احمد توك
ــی بــه  ــان ــگــرایــان در ســخــن اصــول
ــن  ـتـمــاعـی اجـرای ای عـواقـب اج
طرح و پاره شدن طناب جمـھـوری 

از سـوی . اسالمی ھشدار میدھد
ــم  ــه تصــمــی ــراض ب ــگــر اعــت دی

 ھا را نپردازید  قبض
 

ـیـمـت گـاز و  مبارزه علیه افزایـش ق
ـان  آب و برق و نپرداختن قبض ھـا چـن

گسترش یافته است کـه جـمـھـوری 
ـا آنـرا نـدارد ـلـه ب . اسالمی توان مقاب

وقــت آن اســت کــه ھــمــه مــردم از 
ـنـد و  پرداخت قبض ھا خـودداری کـن

خواست رایگان شدن این خـدمـات را 
نه تنـھـا .   با صدای بلند اعالم نمایند

ــکــه طــب و  آب و بــرق و گــاز، بــل
ـایـد رایـگـان  ـز ب ـی آموزش و پرورش ن

ـتـدائـی ھـمـه مـردم .   شود این حـق اب
ـاردھـا دالر صـرف .  است ـی ـل ھرماه می
ــدان ــگــران، صــرف  زن ــرکــوب ھــا و س

ھـا  تروریسم و گله آخوند و امام جمعه
ای از ایـن پـولـھـا  با گـوشـه.  میشود

میتوان ھمه این خـدمـات را رایـگـان 
کرد و یکبار برای ھـمـیـشـه بـه ایـن 
ـیـر و مـحـروم  مشکل عظیم مردم فق

  . پایان داد
برای سرنگونی جمھوری اسالمی و 
تحقق رفاه، آزادی و برابری به حـزب 

 ! کمونیست کارگری بپیوندید

 ٢صفحه  كارگر پتروشیمی بندر امام وارد سومین روز شد ٢٠٠٠اعتصاب  

ــھــا در )   کــارگــر( آدمــی . . .  تــن
ـنـی  کارکردھای حیوانی خود یـع
ـیـد مـثـل و  خوردن، نوشیدن و تول
حداکثر درمحل سکـونـت و طـرز 
ــه  پـوشـاک خـود و غـیـره، آزادان
عمل میکند و در کـارکـردھـای 
ـزی جـز حـیـوان  انسانی خود چـی

آن چه که حیـوانـی اسـت .  نیست
انسانی مـیـشـود و آن چـه کـه 
ــــی  ـــوان ـی ــ ـــت، ح ـــی اس ـان ــ انس

ـــشـــود ـی ـارکـــس دســـت . "   ( مــ مــ

 ) ھای اقتصادی و فلسفی نوشته
ـتـی اسـت   کارگر بودن مصیب

ــیــب ــنــی .   مــھ ــارگــر بــودن یــع ک
ـیـر ابـدی . محکوم شدن بـه تـحـق

مارکس تاکید مـیـکـنـد کـارگـر 
ــزاع کــامــل از  ــت ــی ان ــودن یــعــن ب
. خویشتن خویش، از انسـان بـودن

بـودن یـعـنـی "   کارگر مھاجر" اما 
کـارگـر " ھیچ بـودن، بـخـصـوص 

ـای "   افغانی یعنی ھیچ بـه مـعـن
 . واقعی کلمه

برداشتند کره زمـیـن را خـط 
کشی کردند و به قـول مـنـصـور 
ـانـی بـرای آن  ـاب ـی حکمت ھیچ خ
در نظر نگرفتند، کافی اسـت از 
این خطوط پایـت را بـگـذاری آن 
طرف خط ھمه میریزند سرت کـه 
!اینجا چکار داری آمـدی دزدی

ــنــی در  ــه نــه فــکــر ک ــت ــب ؟ ال
محدوده مـرزی کـه سـاکـن ات 
کردند ھمچین آرامش دارید، اگـر 

 میلیون ٤حداقل 
نفر قبض گاز را 

 اند  نپرداخته
 ٧صفحه 
 

 اول مه 
لحظه تولد 
 روزی بزرگ

 ٤صفحه 
 

 اخبار کارگری
 ٨صفحه 

ــه  ــجــل ــی" م ــت خــارج " ســیــاس
(Foreign Policy)  ٦به تاریخ 

ـفـر،  آوریل مطلبی با امضای دو ن
ـز  ـزی داریوش زاھدی و حـامـد الـع

ھـای  انقالب یقه آبی" تحت عنوان 
دارد كـه ادعـا كـرده اسـت "   ایران

احمدی نژاد با حاتم بـخـشـی بـه 
كارگران این بخش از جـامـعـه را 

ـتـه بـه !   طرفدار خود كرده بـود ـب ال
ـقـول خـودش  سه ادعای پوچ و ب

مـردم " احمدی نـژاد، "  پر ادعای" 
ایران در میان مـعـدود مـردمـانـی 
ھستند كه شب گـرسـنـه سـر بـر 

ــمـی ـیـن ن ـال ــه " ، . " گـذارنـد ب ـل مسـئ
ـنـده  بیكاری در عرض دو سـال آی

و . "   در ایران ریشه كن خواھد شـد
ــق "  ــران در حــال رون ــصــاد ای اقــت

ــم اشــاره مــی. "   اســت ــد و  ھ كــن
گوید با این ادعاھـا مـردم را  می

گمانه زنی بر سر دستمزد و 
 پاره شدن طناب رژیم

 
گسترش اعتراض بر سر خواست افزایش دستمزدها                  

 هاي جدید بر سر میزان آن در دولت                   و گمانه زنی      
 شھال دانشفر

 ٥صفحه 

ژورنالیسم نان به نرخ روز خور 
 احمدی نژاد"  طرفدار"و كارگران 

 ناصر اصغری

 ٣صفحه 

 !دارندگی و برازندگی روی دوش کارگر
 مصیبت کارگر افغانی بودن 

 یاشار سھندی

 ٦صفحه 
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ـران،   طبق گزارش خبرنگار حزب كمونیست كارگر ای
ـروشـیـمـی ٢٢امروز  ـت  فروردین اعتصـاب كـارگـران پ

. بندر امام در ماھشھر وارد سـومـیـن روز خـود شـد
ھای كارگران پایان دادن به كار پیمانـكـاران و  خواست

ــا كــارگــران، پــرداخــت  ــم ب ــی ــق ــد قــرارداد مســت ــق ع
دستمزدھای معوقه و افـزایـش حـداقـل دسـتـمـزدھـا 

 .است
 فروردین كـارگـران دو ٢١بنا بر این گزارش روز 

ـتـصـادی  پتروشیمی اروند و تندگویان در مـنـطـقـه اق
ـنـدر امـام  ماھشھر در حمایت از اعتصاب كارگـران ب

ــصـاب زدنـد و امـروز  ــن ٢٢دسـت بـه اعـت  فــروردی
كارگران فجر نیز به این اعتصابات پیوستند و بـدیـن 

 ٤ کـارگـر ٤٠٠٠ترتیب اعتصاب ھمزمـان، حـدود 
مرکز مھم کارگری را در برگرفته و بـه یـکـی از 

 .اعتصابات مھم کارگری تبدیل شده است
 ٢٨ كارگر بندر امام در تجمع اعتـراضـی ٢٠٠٠

ــه  ــودنـد كـه اگـر ب ــوم داده ب ـیـمـات ـنـد خـود اولــت اسـف
 فـروردیـن دسـت ٢٠خواستشان جواب داده نشود، روز 

ـم  ـیـسـت از كار خواھند كشید و التیماتوم خود را روز ب
بنا به گزارش اتحادیه آزاد کـارگـران .   عملی کردند

 فروردین كارگران متحـد و یـکـپـارچـه ٢٠ایران، روز 
دست از کار کشیدند و از ھمان ساعات اولیه صـبـح 
ـر  اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در محوطـه دفـت

ـروشـیـمـی کـردنـد ـت کـارگـران پـالکـارد .   مرکـزی پ
ـبـعـیـض و بـی  بزرگی با مضمون محـکـوم کـردن ت
ـرارداد  ـر ق ـنـی ب عدالتی و طـرح خـواسـت خـود مـب

بدنبال این تـجـمـع، ظـریـف .   مستقیم در دست داشتند
ـروشـیـمـی در مـیـان  ـت کار مدیر عـامـل مـجـتـمـع پ
کارگران حاضر شد و با بلندگوی دستـی بـه مـدت 
سه ساعت و نیم تالش کرد با بھـانـه عـدم ابـالغـیـه 
مصوبه دولت کارگران را آرام کـنـد امـا کـارگـران 
بارھا با خشم و اعتراض استدالالت او را رد کـردنـد 
ـر اجـرای فـوری خــواسـتـھـای خـود پـافشــاری  و ب

ـیـز از اداره کـار .   کردند ـنـی ن در این تجمع مسئولی
منطقه برای آرام کردن کـارگـران در مـحـل حـاضـر 

سرانـجـام ظـریـف کـار اعـالم کـرد کـه .   شده بودند
ـر  قرارداد مستقیم با پتروشیمی باید با ھماھنگی وزی

ـرد ـر خـواسـت خـود .   نفت انجام گـی امـا کـارگـران ب
پافشاری کردند و یکپارچه اعالم کردند تـا حصـول 
نتیجه و دستیابی به خواستھای خـود بـه اعـتـصـاب 

 .ادامه خواھند داد
در روز دوم اعتصاب، کارگـران در تـجـمـع خـود 

در ایـن ". پیمانکار نمیخوایم، نمیخوایم"شعار میدادند 
ـیـس امـور  روز کارگران پیشـنـھـاد طـبـاطـبـائـی، رئ
ـر را  پرسنلی مبنی بر نامه نگاری با مقامـات بـاالت
که به منظور وقت کشی ارائه شده بود قاطعانـه رد 
کرده و اعـالم کـردنـد كـه بـه اعـتـصـاب و تـجـمـع 

 .اعتراضی خود ادامه خواھند داد
اعتصاب متحد و قدرتمند این چھار پتروشیمـی، 

ھـای  خـواسـت.   به طبقه کارگر ایران راه نشان میدھد
این اعتصابات خواست میلیونھا کـارگـر در سـراسـر 

قراردادھای دستـه جـمـعـی، رسـمـی و .  کشور است
ــق  ــجــای قــرارداد از طــری ــا کــارگــران ب ــیــم ب ــق مسـت
ـرارداد بـا کـارگـران  پیمانکاران که به شـیـوه رایـج ق

ھـای مـعـوقـه و افـزایـش  تبدیل شده، پرداخت حقـوق
ـبـش کـارگـری در  دستمزدھا سه خواسـت مـھـم جـن
شرایط کنونی است و جا دارد کـه مـورد حـمـایـت 
. کلیه مراکز کارگری در سراسر کشور تبدیل شـود

ـریـز مـوفـق شـدنـد ١٧٠٠قبال   کارگر پتروشیمیی تب
ـم بـا خـود  ـی ـق ـرارداد مسـت کارفرما را وادار به عقد ق
ـیـز ایـن  کنند و در ایران خودرو و ذوب آھن اصفھان ن

 .خواست یک محور اعتراض کارگران است
ـروشـیـمـی مـاھشـھـر  ـت ـرده در پ اعتصابات گسـت
ـرده وار  خیزشی است برای پایان دادن به این شرایط ب
كار و باید مورد حمایت کارگران مـراکـز بـزرگ و 
ـرد ـرار گـی . کوچک کارگری در سـراسـر کشـور ق

ـران خـودرو،  ـرای کـارگـران ای این فـرصـتـی اسـت ب
کارگران ذوب آھن، کارگران نفت در سـراسـر کشـور 

ھای کارگران که در حـمـایـت از ایـن  و سایر بخش
ھـای خـود را بـا  اعتصاب به میدان بیایند و خواست

ـنـد بـا دسـت .   قدرت اعتصابات خود به کرسی بنشان
زدن به اعتصاب در مراکز کارگری در عـیـن حـال 

ھـا و  تر تـظـاھـرات خود را برای برپائی ھرچه گسترده
 . تجمعات اول مه آماده کنیم

 
 زنده باد اعتصاب قدرتمند و متحد 

 کارگران پتروشیمی ھا
 

 مرگ بر جمھوری اسالمی
 زنده باد سوسیالیسم

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ آوریل ١١، ١٣٩٠ فروردین ٢٢

 كارگر پتروشیمی بندر امام ٢٠٠٠اعتصاب 
  وارد سومین روز شد

 هاي تندگویان، اروند و فجر هم  کارگران پتروشیمی
 اعتصاب را شروع کردند
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و مشخصا كارگران را قانع كـرده و 
 . اند طرفدارش شده

این مطلب فاكتھائی را ھـم از 
ـان ٧٠"دیگران در باره   درصـد جـوان

حدود نصف جمعیتی كـه " ، " بیكارند
ـنـد، زیـر  در شھرھا زندگی مـی ـن ك

ھر جـا احـمـدی نـژاد " ، " خط فقرند
حضور یافته با اعـتـراض كـارگـران 

و نـكـاتـی از ایـن "   روبرو شده است
ــه و مــطــرح  ــت دســت را ھــم گــرف

ـنـھـا ادعـا  می كند؛ اما با ھـمـه ای
كند كه احمدی نـژاد بـر دوش  می

ــھــا"  ــی ــولــوژی ایــن "   ( یــقــه آب ــن ــرم ت
بـه قـدرت " )   كـارگـر" جماعت برای 

واضـح اسـت كـه ایـن .   رسیده است
ـار كـردن  ـب مطلب در خدمت بی اعت
كارگران نوشتـه شـده كـه در تـمـام 
طول عمر رژیم كوچكترین حمایتـی 
ـيـشـه مـتـرصـد  از آن نكردند و ھـم
ـیـه آن  فرصتـی بـودنـد كـه بـر عـل

 .اعتراض كنند
ـا  آمار خود دولت احمدی نژاد ب
ھزار و یك دوز و كلك و دستكـاری 

دھد كه خط فقر در  كردن نشان می
ایران حدود یك و نیم میلیون تـومـان 
است؛ اما دستمزدی را كه شایستـه 

 ھزار تـومـان ٣٣٠اند،  كارگر دانسته
ـتـصـادی در !   است یك كارشناس اق

ایران و در بین خود مـحـافـل رژیـم 
ـا ٤گفته است كه حـداقـل   و ٤ ت

ـفـر در ایـن كشــور  ـیـون ن ـل ـی ـیـم م ن
ـتـر مـحـیـط كـاری در .   بیكارند كم

ــه  ایــن كشــور اســت كــه امــروز ب
پیمانكاران برای بـی حـقـوق كـردن 
ـاشـد . بیشتر كارگران، واگذار نشده ب

ـیـروی كـار  ـاق ن ـف نزدیك قریب به ات
. انـد این جامـعـه را قـراردادی كـرده

ـا دو ســال  ـاری از كـارگـران ت بسـی
فشـار !   دستمزد معوقه طـلـب دارنـد

ـاد اسـت كـه  ـان زی بر كارگران چـن
حتی صدای پادوھای خودشـان در 
ـان كـارگـران،  محیط كار و در مـی
یعنی شوراھای اسـالمـی كـار ھـم 

ــــت ــــده اس وحشــــت از !   در آم
ـز  اعتراضات كارگری ھمه سـران ری

و درشت رژیـم را سـراسـیـمـه كـرده 
ــت ــر.   اس ــگ ــورد دی ــھــا م . و دھ

ــرای  ــھــا را ب ــچــكــدام از ایــن ھــی
افشاگری از جـمـھـوری اسـالمـی 

حال و وضـع جـمـھـوری .  نویسم نمی
. اسالمی خرابتر از این حـرفـھـاسـت

ــادآوری بــه  ــرای ی ــا ب ــھ ــا تــن ــھ ایــن
" سیاست خـارجـی" مخاطبین مقاله 

است و نویسندگان ایـن مـطـلـب از 
ــنـد و  ایـن وضـعــیـت مـطــلـع ھسـت
ھمچنانكه اشاره كردم فاكتھائـی را 
ھم از ایـن و آن جـمـع كـرده و در 

ـیـم  مقاله خـود آورده انـد، امـا تصـم
ـیـن  گرفته اند كه ھم شعور مـخـاطـب

خود را و ھم شعـور كـارگـران ایـران 
 .را دستكم بگیرند

 
كارگران بازیچه دست 

 ؟!ھای رژیم جناح
از منظر نویسندگـان مـطـلـب فـوق 
كارگران قدرت دارند، اما قـدرتشـان 
یا در خدمت احمدی نژاد است كـه 

گذارد ایشان سـرنـگـون شـود و  نمی
توانـد در خـدمـت كـروبـی ـ  یا می

ـبـش " موسوی قرار بگـیـرد كـه  جـن
را به نتیجه مطلوب رھبـرانـش "   سبز

ــد ــراضــات  مــی!   بـرســان ــد اعــت گــویــن
ـاسـت  ـات ری ـتـخـاب خیابانی بعد از ان

 ١٣٨٨جمھوری اسالمی در خرداد 
ـبـود؛  از حمایت كارگران برخـوردار ن
ـقـه مـتـوسـط  چرا كه وقتی كه طـب

ــراض مــی ــھــا اعــت ـان ــاب كــرد،  در خــی
ــگــری  ــه دی ــطــق كــارگــران در مــن
پولھای یارانه نقدی را كه احـمـدی 
نژاد به آنـھـا داده بـود بـه حسـاب 

ـا !   كـردنـد بانكی خود واریز مـی و ی
ـز نشـدن  سر چند و چون آن و واری

حـتـی !   زدنـد سر موقع آن چانه مـی
تـوانـد  حسین شریعتمداری ھـم نـمـی

ــوچ و  ـــن ادعــای پ ـی ـ ـن ــك چـ ی
ای را در ورق پــاره اش  مســخــره

ـیـن .   چاپ كند این ادعاھـای تـوھ
ـبـران زنـدانـی  آمیز را باید جلوی رھ
ـنـد ايـن  كارگران گـذشـت كـه بـدان
نشريه چه چرندیاتـی را بـه خـورد 

ــرفــارســی زبــان  ــدگــان غــی خــوانــن
 .دھند می

 را ٨٨ای سـال  اعتراضات توده
ـاشـرف" ھم، مثل ھر ژورنالیـسـت  " ب

دیـگــری كــه نــان را بـه نـرخ روز 
خورد، به جیب بخشـی از خـود  می

ـیـروزی ایـن .   اند رژیم ریخته شرط پ
جنبش را ھم توانائی رابـطـه بـرقـرار 

ــز" كــردن  ــب ــش س ــب ــران جــن ــب ــا "   رھ ب
ــون  كــارگــران مــی ــد كــه اكــن ــن دان

ــت  ــھــا از وضــعــی ــی آن نــارضــایــت
معیشتی و احمدی نژاد، فـرصـتـی 
به دست داده كه این مسئله ممكـن 

تا این حد توھیـن بـه شـعـور !  بشود
 !جمعی كارگران

 
 دنیای واقعی كارگران ایران

ــل سـیــاســی  ھـر كســی كــه مسـائ
ـاشـد  ـال كـرده ب ـب جامعه ایـران را دن

ــگــری را مــی ــد واقـعــیــات دی ــن ـی . ب
ــكــه كســی مــدعــی شــود كــه  ـن ای
كارگران و یا ھر بخش دیـگـری از 
جامعه طرفدار احمدی نـژاد اسـت، 
دارد ادعاھای پـوچ و نـخ نـمـای 

ای را تـكـرار  احمدی نژاد و خامنه
یك لحظه دم و دسـتـگـاه .   كند می

سركوب را از این جامعه جمع كننـد 
ـا  تا ببیننـد احـمـدی نـژاد چـنـد ت

ـنـی .  طرفدار دارد برای شاھدان عـی
ـاھـــد  ـــرای ھـــر شــ ـــش ب ـت و راســ

ـانـه  غیرعینـی ای ھـم كـه مـنـصـف
تویتر و فیسبوك و یوتیوب و غـیـره 
ــال كــرده بــاشــد، خــوب  ــب را ھــم دن

ــوجــه مــی شــود كــه طــرفــداران  مــت
ـنـھـای  ـپ احمدی نژاد از بسیج و لـم
ــاه فــراتــر  ــپ ــاس شــخــصــی و س لــب

ــد نـمـی حــتـی در چــھـارچــوب .   رون
ــگــرا  ــودشــان اصــول ــه خ ــچــه ك آن

ــر كســی  مــی ــت ــد، دیــگــر كــم ــن دان
 !طرفدارش مانده است

احمدی نـژاد ادعـا كـرده اسـت 
ـان مـعـدود "كه  مـردم ایـران در مـی

مردمانی ھستند كه شـب گـرسـنـه 
ھفته بـعـد ."   گذارند سر بر بالین نمی

ـتـه  ـاد رف از این ادعا كه به خـرم آب
ـا پـالكـارد  بود، كارگران پارسیلون ب

آقای رئیس جـمـھـور مـا گـرسـنـه " 
گـویـد  مـی. به استقبالش رفتند"  ایم
مسئله بیكاری در عرض دو سـال " 

ـنـده در ایـران ریشـه كـن خـواھـد  آی
ـاسـان اعـالم . "   شد اما ھمـه كـارشـن

چنین ادعائـی از طـرف ایشـان را 
ـنـد عجیب و امـام زمـانـی مـی ! دان

ـتـصـاد ایـران " ادعا كرده است كه  اق
ــت ــق اس ــر . "   در حــال رون امــا ھ

ــكــه  ــه گــذاری كــه چــرت ســرمــای
ــن كشــور  مــی ــداخــت كــه در ای ان

ـا  ـا نـه، ب سرمایه گذاری بـكـنـد ی
تحریمھای اقتصادی غرب، از خیـر 

ــه اســت ــده گــذشــت ــك .   ایـن ای بــا ی
ـیـدا  ـتـی تـعـدادی پ ـی ـیـن وضـع چن

كنند كه احـمـدی  اند و ادعا می شده
 !نژاد در بین كارگران پایگاه دارد

. كارگران در ایران تشكل نـدارنـد
. شـود دستمزدھایشان پـرداخـت نـمـی

ـلـی نـدارنـد . ھیچگونه امنیـت شـغ
ـاشـنـد، قـرارداد  اگر كاری داشـتـه ب

ـیـد امضـا اسـت آمـار .   موقت و سف
 ٣٠واقعی بیكاری چیـزی حـدود 

ــن .   درصـد اسـت اگــر كســی در ای
ای حتـی یـك سـاعـت  جامعه ھفته

ھم كار كرده باشد، بیكار مـحـسـوب 
ـار انـجـمـن !   شود نمی در مـحـیـط ك

اسالمی، شوراھای اسـالمـی كـار، 
ــره چـھـار چشـمــی  حـراسـت و غـی
ـنـد اعـتـراض و اعـتـصـابـی  مواظب

ـنـده" نشود و  ـن ھـا را بـه " تحـریـك ك
ـاه پــاســداران و  اداره اطــالعــات ســپ

ـاد .   كننـد كھریزك معرفی می ـی اعـت
ـای واقـعـی  یك اپیـدمـی بـه مـعـن
كلمه در این جامعه و خصـوصـا در 

و .   بین بخش فقیرتر جـامـعـه اسـت
. ھزار و یك مشكل و معضل دیگـر

ــا جــمــھــوری  ــھ ــن ــامــل ھــمــه ای ع
ــس  اســالمــی و در رأس آن رئــی
ـلـش  ـی جمھور اسالمی و وزیـر و وك

ـیـپ .  ھستند ـل اسانلو در آن ویدئو ك
گوید كه جـامـعـه را  معروفش می

ـان  به چنان روزی كشانده انـد كـه زن
و دختران این مملكت را بـرای تـن 
فــروشــی بــه دبــی و اســالم آبــاد 

تـوانـد  چه آدم باشرفی می.   برند می
ـان  ادعا كند كه زندانی عاشق نگھب

تـوانـد  چه انسان باشرفی مـی!   است

ادعا كند كه بـرده عـاشـق بـرده دار 
این متأسفانه كاری است كـه !   است

 .اند نویسندگان مطلب فوق كرده
 

كارگر چگونه موجودی 
 است؟

ـقـه " نویسندگان مـطـلـب  ـقـالب ی ان
ــران آبــی ــای ای ــه ســه ادعــای "   ھ ب

عجیب و غریب احمدی نژاد اشـاره 
برای اطالع نـویسـنـدگـان .   كنند می

مطـلـب فـوق، ایشـان یـك ادعـای 
عجیب دیگـری را ھـم چـنـد روز 

در عـرض دو :   " پیش مـطـرح كـرد
ـام بـی  ـنـده مـعـضـلـی بـه ن سال آی

داریـوش . "   مسكنی نخواھیم داشـت
ــعــزیــز ادعــا  زاھــدی و حــامــد ال

كنند كه كارگـران ایـن ادعـاھـا  می
ــد ــردن ــول ك آیــا .   را از ایشــان قــب

ـزیــز  داریـوش زاھـدی و حـامـد الـع
حاضرند چنین ادعاھائی را حـتـی 
ـپـذیـرنـد؟  از اوباما و ساركوزی ھم ب

ـنـد كـه كـارگـر  چرا فـكـر مـی ـن ك
ایرانی به ھمین راحـتـی ادعـاھـای 
پوچ كسی را بپذیرد كه عالم و آدم 

بایـد از ایـن !   خندند؟ به ریشش می
دو نفر پـرسـیـد كـه از نـظـر ایشـان 
واقعا كارگـر ایـرانـی چـه مـوجـود 
عجیبی است كه در فقـر و نـداری 

ـنـد، امـا ادعـاھـای  زندگی مـی ك
پوچ احمدی نژاد را بـدون چـون و 

 پذیرد؟ چرا می
كارگر مثل ھر آدم دیگـری در 
ــدگــی و رفــاه  ــه زن ــع ــن جــام ای

ـا .   خواھد می جمھـوری اسـالمـی ب
ـقـط  ھمه مقامات ریز و درشـتـش ف
و فقط در راه فقیرتر كـردن او گـام 
ـامـه ریـخـتـه اسـت . برداشته و بـرن

ـلـكـت دارد بـرای  كارگر در این مم
در اول .   رھبر شدن خیز برمـی دارد

 این ادعـا را ٨٩ و ٨٨ماه مه سال 

 ١از صفحه  
ژورنالیسم نان به 
نرخ روز خور و 

" طرفدار"كارگران 
 احمدی نژاد
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سیاه بر سفید نوشـت و از جـامـعـه 
خواست كه حول پرچم سرخ اول مـه 

كارگر، بـرای اطـالع .   اش گرد آید
ـز و  ـزی داریوش زاھدی و حـامـد الـغ

ـاسـت خـارجـی" سردبیر نشریه  ، " سـی
 .ای است یك چنین موجود و پدیده

 
كارگران و جناحھای 

 جمھوری اسالمی

این تیپ نویسنـدگـان كـال از ایـن 
موضوع كه كارگران در اعتـراضـات 
خیابانی از موسوی و كروبی دفـاع 
ـانـی  نكردند بشدت عصبی و عصـب
ھستند و به ھمین دلیل آنھـا را بـه 
طرفداری از احـمـدی نـژاد مـتـھـم 

ـنـد  با مردرندی می.   كنند می خـواھ
اعتراضات خیابانی یـكـی دو سـال 
گذشته را بـه جـیـب بـخـش مـورد 

ــه ــن ــه  غضــب خــام ــت ــرار گــرف ای ق

جـز تـعـدادی از طـرفـداران .   بریزنـد
ـیـه  ـق رفسنجانی و حزب مشاركت، ب
ـنـد كـه  ـت ـا گـف ـن مردم و جوانان عـل

ـانـه اسـت، كـل رژیـم "  موسوی بـھ
ــت ــه اس ــت و " .   نشــان ــس ــالــی ژورن

آكادامیسین شریف در بررسـی خـود 
ـا ایـن  ـاق ـف از اعتراضات خیابانی، ات
ــم را ھــم یــادآوری  ــور مــھ فــاكــت

ـاظـری مـی.   كند می دانـد كـه  ھر ن
ـا  یك حسـرتـی را كـه رژیـم دارد ب

برد، این اسـت كـه  خود به گور می
ــطــعــی از  ــق ــچ م كــارگــران در ھــی
حیات آن از ھیچ جناحـی از رژیـم 

 .حمایت نكردند
ـنـك  ـی این نوشته كه در مجلـه ت

نوشـتـه شـده "   سیاست خارجی" تنك 
ـای  است، ھدفـش اصـوال در راسـت
بند و بست و سمت و سـو دادن بـه 
ـا  ـیـك دول غـربـی ب ـات ـلـم ـپ روابط دی

. بــاشــد جــمــھــوری اســالمــی مــی

ــلــی  ــمــل ــن ال ــش كــارگــری بــی ــب جــن
ـیـت  ـان وضـع سالھاست كـه در جـری
ـتـھـای  ـی كارگران ایران از طریق فعال
فعالین حزب كمونیست كارگـری و 
ـتـه اسـت . فعالین دیگری قرار گرف

ـیـم كـه نـگـذاریـم  ما تضمین می كن
چنین اراجیفی به خورد انسـانـھـای 

 .باشرف داده شود
 ٢٠١١ آوریل ١٠

 
ــخــشــی از ١٨٣٥در ســال *     ب

کارگـران یـکـی از مـعـادن ذغـال 
سنگ در اعـتـراض بـه طـوالنـی 
ــصــاب  ــودن ســاعــات کــار اعــت ب

کنند و دولت به خـواسـت آنـھـا  می
ـنـی بـر  ــن ١٠مـب  سـاعـت کـار ت

 .دھد می
 

ــا در ســال *    ــی ــرال کــارگــران اســت
 تصمیم میـگـیـرنـد روزی را ١٨٥٦

در مطالبه روز کار ھشـت سـاعـتـه 
 آوریـل را ٢١جشن بگیرنـد و روز 

 .کنند انتخاب می
 

: گـویـد مارکس در کاپیتال مـی*   
ــی در  ــوه جــنــگ داخــل ــن مــی اولــی

 ساعـت کـار ٨آمریکا تولد جنبش 
 .در روز بود

 
ــگــره *    ــه مــرکــزی " کــن ــادی ــح ات

ـا ــــکـــ ـال "   آمــــری ـــ  ١٨٦٨در س
ـاه روز کـار ھشـت  قطعنامه ای درب

ـتـصـویـب مـی دو .   رسـانـد ساعتـه ب
ــعــد از آن کــنــگــره ژنــو  ــه ب ــت ھــف

ـامـه ـن ای کـه  انترناسیونال اول قـطـع
توسط مارکس نـوشـتـه شـده بـود، 

از آنـجـا " رسـانـد کـه  بتصویب مـی
ــا خــواھــان  ــارگــران آمــریــک کــه ک
ــد،  ــن ــه ھســت روزکــار ھشــت ســاعــت
کنگره ایـن خـواسـت را بـه یـک 

خواست جھانی طبقه کارگر تبدیـل 
در ھمـان سـال تـومـاری . "   کند می

ـفـر از کـنـگـره ١٠با امضا   ھـزار ن
خواھـد کـه روزکـار را  آمریکا می

 .به ھشت ساعت تقلیل بدھد
 

ـز ١٨٦٧در مارس *   ـنـوی ـل  ایالت ای
گـذرانـد   ساعت کار را مـی٨قانون 

ولی به دالئلی ھیچـوقـت بـه اجـرا 
ــمــی ــد در ن ــارخــانــه .   آی کــارگــران ک

مک کورمیک در اول مـاه مـه 
 سـاعـت کـار ٨ھمان سال بعـد از 
 .کشند دست از کار می

 
جورج ادمانستون، دبیر اتـحـادیـه *   

ـامـه ـن ای بـه  بناھا و نـجـاران، قـطـع
ـال  ـــه ســ ـاالن ــجـــمـــع ســ  ١٨٨٤م

ــرد  فـدراسـیـون کـار آمـریـکـا مـی ب
ـنـکـه از اول مـاه مـه  مبنی بـر ای

 سـاعـت ٨ روز کار قانونی ١٨٨٦
. رسـد قطعنامه بتصویب مـی.   است

ھای کار، بزرگتـریـن  رھبری شوالیه
تشکل کارگری آن دوره آمـریـکـا، 
ـنـھـا حـمـایـت  از این خـواسـت نـه ت
ـیـه آن  ـلـکـه شـدیـدا بـرعـل نکـرد، ب

ـــد ـی ـــگــ ـن ــ ـــه .   ج ـادی ــ ـــح ـــر ات ـب ــ رھ
ـا  ـفـت ب ـان در مـخـال ـیـوران ـت لـوکـوم
ـا  روزکار ھشت سـاعـتـه ھـمـصـدا ب

ھای آمریکا گـفـت کـه کـم  رسانه
کردن ساعات کار یعنی افزودن بـر 

 !سر ساعات ولگردی کارگران
 

 ٥٠٠، ١٨٨٦در روز اول مـه  *   
ــوعــی  ــن ــا ب ــر در آمــریــک ــف ــزار ن ھ

ـیـمـائـی، دسـت از (  ـپ شرکت در راھ
ــن و  کــار کشــیــدن، جشــن گــرفــت

ـبـت )   غیره به این فراخوان جواب مث
 .دادند
 

 ھـزار ٦، ١٨٨٦در روز سوم مه *  
ـارگـــران یـــکـــی از  ـــر از کــ ـف ــ ن

ـابـل  کارخانه ـق ھای شیکاگـو در م

کارخانه در حـال اعـتـصـاب مـک 
ـان یـکـی از  کورمیک بـه سـخـن

دادنـد  رھبران کارگری گـوش مـی
که اعتصـاب شـکـنـھـا قصـد وارد 
شدن به کارخانه مک کورمـیـک 
ـیـون وارد  ـا اعـتـصـاب را داشتند و ب

ـیـس بـه روی .   نزاع لفظی شدنـد ـل پ
ـفـر  کارگران آتش گشود و چندین ن

 .را زخمی و به قتل رساند
 

ــه *    ــادی ــح ــای کــارگــری در  ات ھ
ــری  ــی ــگ ــی ــن وحش ــراض بــه ای ــت اع
ــک  ــه ی ــس، کــارگــران را ب ــی پــل
ـزرگ در مـرکـز ھـی  میتینگ ب
. مارکت برای روز بعد فـراخـوانـدنـد

در دقایق اواخر میتینگ بـود کـه 
ـفـجـر شـد  بمبی در میان پلیس مـن
ـفـر  که چندین نفر کشته و دھـھـا ن

پلیـس بـه تـجـمـع .  نیز زخمی شدند
ـفـر  کارگران آتش گشود و چندین ن

 .جانشان را از دست دادند
 

ـنـگ اعـتـراضـی  *    ـی ـت ـی یک م
ــواکــی ٥بـرای روز  ــل  مــه در مــی

فراخوان داده شده بود که پلیـس بـه 
ــه کــرد و  ــن از ٩آن ھــم حــمــل  ت

 .کارگران را بقتل رساند
 

ــمــایشــی  *    ــن از ٧دادگــاه ن  ت
ــه اعــدام و  ــران کــارگــران را ب ـب رھ

ـا ١٥یک تن را بـه   سـال زنـدان ب
چـھـار .   اعمال شاقه محـکـوم کـرد

ـبـران در روز جـمـعـه  تن از ایـن رھ
 نـوامـبـر ١١معروف به جمعه سیاه 

.  به دار آویـخـتـه شـدنـد١٨٨٧سال 
ـتـل  ـق یک تن را پلیس در زنـدان ب

حکم اعدام دو تن دیگـر بـه .   رساند
 .حبس ابد تقلیل یافت

ــال  ــانــدار جــدیــد ١٨٩٣در س ــت  اس
ایلنویز، در یک سخـنـرانـی گـفـت 
که دادگاه این افراد یـک تـوطـئـه 
ــھــا در  ــن ــچــکــدام از ای ــی ــوده و ھ ب

. انداختن بمب شرکت نـکـرده بـودنـد
ـانـده ٣او در یک فرمان  ـیـم ـاق  تن ب

 .را آزاد کرد
 

ــر  *    ــره دســامــب ــگ  ١٨٨٨کــن
فدراسیون کار آمـریـکـا بـحـث روز 
ــه را بـه بـحــث  کـار ھشـت سـاعـت

ای  این کنگره قطعنامـه.   گذارد می
رسـانـد کـه از اول  را بتصویب مـی

 روز کار قانونـی در ١٨٩٠ماه مه 
ـاشـد، و   ساعـت مـی٨آمریکا   ٤ب

روز را بعنوان کمپین قبل از آن روز 
روز تـولـد جـورج :   کنـد انتخاب می
، ) ٩٠ و ٨٩ فوریه ٢٢( واشنگتن 

 ٤( روز استقالل آمریکا از انگلیـس 
ــه  ــوی و روز کــارگــر در )   ٨٩ژان
ـامـبـر ( آمریکا  ـت ـپ ـبـه س اولین دوشـن

 یـک ٩٠تا قبل از اول مه ) .   ٨٩
کمپین فشـرده کـارگـران را بـرای 

 .کند این روز آماده می
 

ـال دوم  *    ـاسـیـون ـتـرن کنگره اول ان
ـنـده کـارگـران  ـای بنابـه خـواسـت نـم
فرانسه تصمیم گـرفـت کـه روزی 
ــه روز کــار ھشــت  ــب ــال را بــه مــط

ـتـخـاب ١٨٩٠سـاعـتـه در سـال   ان
فرستاده آمریـکـا از کـنـگـره .   کند

 را ١٨٩٠خواست که روز اول مـه 
و .   با کارگران آمریکا جشن بگیـرد
 .کنگره این درخواست را پذیرفت

 
دخـتـر کـارل ( النـور مـارکـس  *   

ــس ــه ١٨٩٠در ســال )   مــارک  ب
رھبـر فـدراسـیـون ( ساموئل گامپرز 

نـویسـد و  ای می نامه)   کار آمریکا
ـبـران کـارگـری حـاضـر در  پیام رھ

 سالگی انـگـلـس را ٧٠جشن تولد 
مبنی بر اینکه کـارگـران آمـریـکـا 
بزرگتـریـن سـھـمـی در تـوده گـیـر 
کردن مبارزه بر سر روز کـار ھشـت 

 .رساند اند را می ساعته داشته
 

 بـر ١٨٩٠تأثیر روز اول ماه مه *   
ـان  ـارزاتـی کـارگـران چـن روحیه مب
ــگـره بـعــدی  ــود کــه کـن ــم ب عـظـی
انترناسیونال دوم روز اول مـاه مـه را 
بعنوان روز جھانی کارگـر بـرگـزیـد 
و از آن به بعـد ھـر سـالـه ایـن روز 
ــوســط کــارگــران جشــن گــرفــتــه  ت

 .شود می
 

روز اول ماه مه در آمـریـکـا روز  * 
 !کارگر نیست

 
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ٢٠٠٥این مطلب اولین بار در سال 
شـمـاره "   جوانان كمونیسـت"در نشریه 

ـامـه اول مـاه مـه آن ١٩٠ ، ویژه ن
ھمان سـال مـطـلـب . سال چاپ شد

مفصل دیـگـری را تـحـت عـنـوان 
ـقـه ( ( "  نمایش مصـمـم خـواسـت طـب

كارگر برای از بین بردن اخـتـالفـات 
ـیـدایـش "   طبقاتی درباره شگونگی پ
ــرای نشــریــه كــارگــر ) )   اول مــه ب

كمونیست تنظیم كردم كه در شـمـاره 
ـنـده .    آن نشریـه چـاپ شـد٨ خـوان

ـالـه را در  عالقمند می ـق تواند آن م
 .لینك زیر مشاھده كند

h t t p : / /
www.wpiran.org/00-k-
k o m o n i s t / k k 0 8 /

html/08kk-na1.htm 

اول مه 
لحظه تولد 
 روزی بزرگ

 
 ناصر اصغری
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ـتـكـارانـه جـمـھـوری اسـالمـی  جنای
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد  مبنی بر تعی

تـر   ھزار تومان ھر روز گستـرده٣٣٠
ـیـم .  میشود در برخورد به  این تصـم

ـلـف  در ھمان ابتدا تشكل ھای مـخـت
كارگری كه به ھمت خود كـارگـران 

اند، از جمله سندیـكـای  تشكیل شده
شركت واحد، اتحادیه آزاد كـارگـران 
ـپـه،  ایران، سندیكای نیشكر ھفـت ت
ــاد  ــج ــرای ای ــری ب ــگــی ــه پــی ــت كــمــی

ــه  تشــكــل ــت ــی ــارگــری، كــم ــای ك ھ
ھـای  ھا و بـخـش ھماھنگی و جمع

ـیـه ـان ـی ـا ب ھـای  مختلف كارگـری ب
اعتراضی خود انزجارشان را از ایـن 

ـنـد ـیـن .   تصمیم اعـالم داشـت در ھـم
ھفته نیز كارگران اخراجی كـارخـانـه 
ـیـه  ـان ـی پرریس حمایـت خـود را از ب
ــران در  ــارگــران ای ــه آزاد ک ــادی ــح ات
اعتراض به سطح دستمـزدھـا اعـالم 

و امروز میشـنـویـم كـه در .   داشتند
ــرده كــارگــران  ــصــابــات گســت اعــت
پتروشیمی بندر امام و كشیده شـدن 

ـیـن  آن به دیگر پتروشیمی ھا در ھـم
ــه پــتــروشــیــمــی  ــل ــطــقــه از جــم مــن
تندگویان، اروند و فجر یك موضوع 
اعـتـراض كـارگـران سـطـح حـداقــل 
دستمزد اعالم شده از سوی دولت و 

بویـژه .   افزایش فوری دستمزدھاست
ـنـكـه  ـبـل از ای اینكه  كـارگـران ق
ـیـمـی از سـوی دولـت  چنین تصـم
اعالم شود، به استقبال این موضـوع 
ـتـه  و خواست افزایش دستمزدھـا رف
ـیـه شـش  ـان ـی بودنـد  و شـروع آن ب
تشكل كارگری بود كـه در آن بـه 
ـز دسـتـمـزدھـا اعـتـراض  سطح ناچی
ـنـد كـه  شده و كارگران اعـالم داشـت
ـز  ـی حتی دو میلیون تومان دستمزد ن

بـعـد .   كفاف زندگی ما را نمیـكـنـد
 كارخانه به این حـركـت ١٩از آن ھم 

پیوستند و مشخصا رقم یك میلیون 
و پانصد ھزار تومان را بـه عـنـوان 
حداقل دستمزد در گـام اول اعـالم 

 . داشتند
ــون  ـن ــكـه اك ـن خـالـصــه كــالم ای
زمزمه اعتراض ھمه جا بلنـد اسـت 
ـار ایـن  ـنـد زیـر ب و كارگران میگوی

 ھزار تومـان حـداقـل ٣٣٠تصمیم و 

ـنـھـا حـرف .  دستمزد نمیرویم و این ت
كارگران نیست بلكه امروز گفتـمـان 
ــســت و  ــن ــایــی ای مــردم در ھــر ج

ـیـمـت ـانـطـور كـه ق ھـا  میگویند ھم
ـتـه اسـت،  ـاف چندین برابر افزایـش ی
ـز چـنـدیـن بـرابـر  باید دستمزد ما نی

ـاقـات  این.   افزایش یابد ـف ھا ھـمـه ات
مھمی است كه ما شاھدش ھستیـم 
و بیانگر حال و ھوای جـدیـدی در 
ــو آمــدن  ــل ــبــش كــارگــری و ج جــن
كارگران با خـواسـتـھـای تـعـرضـی 

 .خود است
ـات را  ــراضــ ـت ــن اعــ فشــار ای
ھمانطور كـه اشـاره كـردم در درون 
ـتـوان  خود حكومت و اظھاراتشان می

ـیـن .   دید ـی  ٣٣٠ھنوز یك ماه از تع
ـزان حـداقـل  ـنـوان مـی ھزار تومان بع
دسـتـمـزدھـا و اعـالم آن از ســوی 
دولت نگذشته است كه بحث بر سـر 

ـیـر آن از  گمانه زنی ـی ھا بـرای تـغ
ـاده اسـت ـت . سوی دولـت بـه راه اف

بحث بر سر اینست كه خط تورم كه 
ـانـك مـركـزی  در اسفند از سـوی ب

 درصد اعالم شده بـود، االن بـه ١١
ـا تـوجـه ٢٠  درصد رسیده است و ب

ــزان حــداقــل   ــی ــد در م ــای ــه ایــن ب ب
ـز تـجـدیـد نـظـر شـود . دستمزدھا نی

ــرای  ــان دلشــان ب ــی ــن جــان ــه ای ــت ـب ال
. كارگـران و مـردم نسـوخـتـه اسـت

ھمانطور كه اشاره كردم ھوا را پـس 
 ١١روشن است كه نه نـرخ .   اند دیده

ـنـدمـاه و  درصد تورم اعالم شده اسف
 درصد تورم امروز كه از ٢٠نه نرخ 

ـانـك مـركـزی اعـالم شــده  سـوی ب
ـان  ـی ـتـی را ب ـق ـی است، ھیچكدام حق

ـزایـش .   نمیكند نگاھی به رشد و اف
ـنـھـا یـك  قیمت ھا و ده برابر شـدن ت

قلم قیمت گاز ایـن را بـه روشـنـی 
ـان چـیـسـت.   بیان میكند . اما داست

ــاپــو  ــن بــه تــك ــی ــن ــا چ ــھ ــن چــرا ای
ــاده ـت ــعــیـت ایــنـســت كــه  اف ــد؟ واق ان

فضای انفجاری در میان كـارگـران 
ـاالسـت كـه  و كل جامعه  آنچنان ب

انـد  این جانیان از ایـن در وارد شـده
تر شد، راھی بـرای  كه اگر ھوا پس

اما در .   عقب نشینی داشته باشند
ھـا كـه در  جریان ھمین گمانه زنـی

سایت خبر آن الین گـزارشـش آمـده 
ھای جالبی، خصـوصـا از  بود بحث

سوی مزدوران شورای اسـالمـی و 
ــشــود كــه  ــارگــر، رو مــی ــه ك ــان خ

ـلـه در خـبـر .   خواندنی اسـت از جـم
 :آمده است

ــه، "  ــن مصــوب پــس از اعــالم ای
ـتـه ( ھای کـارگـری  نماینده ـب كـه ال

ــزدوران شــورای  ــان بــه م ــاره ش اش
چـون )   اسالمی و خانه كارگر است

ـزایـش  توانسته بودند در کنار این اف
دستمزدھا، میزان بـن کـارگـری را 

رسـیـد  نیز افزایش دھند به نظر مـی
ـاراضـی  که حداقل از این مصوبه ن
نیستند که پس از گـذشـت چـنـد 
ـنـدمـاه  ھفته و اعالم نرخ تـورم اسـف
سال گذشته اکنـون دیـگـر چـنـدان 

سپـس در ." رسند راضی به نظر نمی
ادامه این بحث ولی اللـه صـالـحـی 
ـنـده کـارگـران در  ـای تحت عنوان نـم
: شورای عالی کار توضیح میدھـد

ما ضمن اعتراف و اقرار به اینـکـه " 
ــمــی ــزد اعــالم شــده ن ــم تــوانــد  دســت

نیازھای کارگران را تامـیـن کـنـد، 
ـانـت از  می گوییم کـه جـھـت صـی

نیروی کار و افزایش نیافتن تـورم، 
ـیـم  ـت این میزان افزایش مزد را پذیرف
ـیـری  و امـیـدواریـم کـه دولـت تـداب
اتخاذ کند کـه کـارگـران حـمـایـت 

مثال یـک مـرجـع رسـمـی .   شوند
خط فقر کشـور را اعـالم کـنـد و 
ـتـر از  دولت کارگرانی را کـه کـم

ـافـت مـی ـقـر دری ـنـد از  خـط ف کـن
واقعـا " .   پرداخت مالیات معاف کند

شرم بر ایـن دولـت و ایـن مـزدوران 
ــعــالــی  شــورای اســالمــی و شــورای

ـان .   كارشان باید بساط ھمه این جانی
ـیـن اظـھـارات بـه .   را جمع كـرد ھـم

ــی شــوراھــای  ــدســت ــم ــی ھ روشــن
ــھــادھــای ضــد  ــن ن ــی ای اســالم
ــت  ـای ـن ـا دولـت و ج كـارگـری را ب
آشكارشان در قبال میلیونھا كـارگـر 
. و خانواده كارگری روشن مـیـكـنـد

گویی حضـرات دارنـد بـه كـارگـر 
ـنـد گـویـی در ایـن .   صدقه مـیـدھ

ـیـن  جامعه زندگی نمیكننـد و چـن
ابلھانه خود را به بیخبـری از ھـمـه 
چیز زده و بعنوان نماینده كارگر در 

ـاده انـد و دارنـد  مقابل كارگران ایسـت
دسـت .   برای دولتشان وقت میخرنـد

شوراھای اسالمی را باید از سـر و 
 .راه مبارزات خود كوتاه كنیم

واقعیت اینست که یـك مشـت 
بچه آخوند مفتخور و دزد و شـكـم 

ـیـن در مـورد  سیر نشسته اند و چـن

زندگی و معیشت كـارگـر و مـردم 
ـنـد ـنـھـا .   این جامعه سخن میگوی ای

 درصـد را ١١ابتدا دروغ نرخ تـورم 
ـا اعـالم   درصـد ٩پرچم كرده  و ب

 ھزار تومانی كه خـود ٣٠٣افزایش 
یك سوم خط فقر اعالم شـده دولـت 
ـز تـمـام  است، فكر كردند ھمـه چـی

و برای توجیه دو درصـد .   شده است
ـیـن  ـی كمتر بودن حداقل دستـمـزد تـع
شده، نسبت بـه خـط تـورم كـذایـی 
شان، كارگر را به دروغ ھمیـشـگـی 

ھای كارگری حواله دادند،  خود، بن
و .   تا موضوع را ماست مالی كنند

بدین ترتیب شاد و خرسند ماموریت 
امـا .   كثیفشان را پایان یافته دیـدنـد

ـا دیـدن  یكماه نگذشته اسـت، كـه ب
خشم جامعه، خواب از سرشان پریـده 
و بحث گمانه زنـی جـدیـد بـر سـر 
ـاده  ـت میزان حداقل دسـتـمـزد بـراه اف

ـز تـمـام .   است ـی اما در ھمین بحث ن
تالششان جفت و جـور كـردن راھـی 
بــرای آرام كــردن اوضــاع اســت و 
بیشرمانه كارگران را به تن دادن بـه 
ـنـد . این فقر و فـالكـت فـرامـیـخـوان

ـز بـرای تـن  ـی جالبست استداللشان ن
دادن به ایـن سـطـح از دسـتـمـزد ، 
ـزایـش  ـیـروی كـار و اف صیانت از ن

ــت ــورم اس ــن ت ــافــت ــی ــدالل .   ن اســت
ـابـل  ـق ھمیشگی سرمایه داران در م
كارگران كه به قدمت تاریخ سرمایه 
داری عمر دارد و ماركس در كتاب 
مزد، بھا ، سـود در ھـمـان مـوقـع 
. جواب این الطائالت را داده اسـت

ـیـمـت كـاالھـای  این جانیان وقتی ق
ـزایــش مـی ـقــان  دیـگـر اف ـف ــد، خ ـاب ی

ـیـروی  گرفته و بحثی از  صیانت ن
كار و افزایش نرخ تورم و غـیـره در 

ـیـسـت ـان ن ـنـھـا خـود را بـه .   مـی ای
ـنـد كـه  كودنی میزننـد و نـمـی ـن ـی ب

ـنـد  ـیـن طـرح ھـدفـم ھمین االن ھـم
ھـایشـان، چـگـونـه نـرخ  كردن یارانـه

ـزایـش  تورم را چند صد در صـد اف
ـیـجـه آن بـخـش  ـت داده است و در ن
زیادی از كارگران كـار خـود را از 

اند و آنوقت وقتی صحبت  دست داده
از افزایش قیمت نیروی كار كـارگـر 
ـانـت  است، چنین وقیـحـانـه از صـی
نیروی كار و افزایش تـورم و غـیـره 

ـز .  سخن میگویند جناب صالحی نی
در سخنان خود بـالھـت را بـه حـد 
: نھایت خـود رسـانـده و مـیـگـویـد

ـار دارنـد کـه در "  ـی کارفرمایان اخت
ھای دسـتـه جـمـعـی و  قالب پیمان

ھـایـی  سایر مـوارد دیـگـر در طـرح
بندی مشاغل دسـتـمـزد  مانند طبقه

ـنـد در واقـع .   بیشتری پرداخـت کـن
ھا باز اسـت و آنـچـه کـه  دست آن

ـیـن کـرده  ـی شورای عالی کـار تـع
ایـن دیـگـر . " .   حداقل دستمزد اسـت

ــل  ــاب ــق ــن در م ــت ــاال انــداخ ــانــه ب ش
كـدام .   پاسخگوئی به موضوع اسـت

كارفرما با میل و رضای خـود تـن 
به افزایش دستمزد میـدھـد؟ مـگـر 
ـان  ـیـن كـارفـرمـای نه اینست كه ھـم
محترم ھم اكنون مـاھـھـا دسـتـمـزد 
ـپـرداخـتـن  كارگر را به جیب زده و ن
ـبـدیـل  دستمزدھا به نرم این جامعه ت

چرندیاتی كه  صالـحـی .   شده است
تحویل كارگران میدھد چیـزی جـز 
ــارگــران و  تــوھــیــن آشــكــار بــه ك

و .   میلیونھا خانواده كارگری نیسـت
. ھـا را داد باید پاسخ این گستاخـی

ما بین شرایـط بـد :   " ایشان میگوید
ــاب  ــخ ــد را انــت ــط ب ــر، شــرای ــدت و ب

ما باید به سمـتـی حـرکـت .   کردیم
کردیم که قانونـی وضـع شـود  می

ـاشـد،  که قابلیت اجـرایـی داشـتـه ب
کردیم کـه  وگرنه قانونی وضع می

قابلیت اجرا نداشته باشد کـه مـوثـر 
 ".نبود

ـان   ـای پاسخ ما به صالحـی و آق
شورایعالی كار اینست كه بـه شـمـا 
ـیـم كـه از طـرف مـا  ـیـدھ اجازه نـم

ـیـد مـا بـرده .   كارگران سخـن بـگـوی
ـیـن  نیستیم كه از باالی سر ما چـن

ـیـد بسـاط .   سرنوشت مـا را رقـم زن
چـگـونـه .   ھمه تان را جمع میكنیـم

ـاردی و  ـی ـل ـی است كه حقوقـھـای م
پولھای كالنی كه شما حضرات بـه 
ـیـد مـمـكـن اسـت، امـا  ـزن جیب می
پرداخت دستمزد ما كارگران قابلیـت 
ــان  ــارزاتــم ــا مــب اجــرا نــدارد؟ مــا ب
خواست برحق خـود و داشـتـن یـك 
ـیـم  زندگی انسانی را اجرایـی خـواھ

 . كرد
ـنـكـه امـروز ایـن  در ھر حال ای
جانوران چنین در مقام پاسخگـویـی 

. اند، نشانگر قدرت مـاسـت بلند شده
ــت و  ــاخــی دول ــت ــد جــواب گس ــای ب
ــعــالــی  شــورای اســالمــی و شــورای
كارشان را با اعـتـراضـات گسـتـرده 

 . مان بدھیم
ــش اســت بــا  ــه در پــی اول م
خواست افزایش فوری دستمزدھا و 
ـیـم  با اعـتـراض گسـتـرده بـه تصـم
ـتـكـارانـه جـمـھـوری اسـالمـی  جنای

 ھـزار تـومـان ٣٣٠مبنی بر تعیین 
ـال یـك اول  ـب حداقل دستمزد به استق

 .* مه با شكوه برویم

 ١از صفحه 
 

گمانه زنی بر سر 
دستمزد و پاره 

 شدن طناب رژیم
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دادیـد  داشتید جـرات بـه خـود نـمـی
که به این فکر بیفتی به آن سـوی 

ھمین این سوی خط و .   خط بروی
خـانـه " ھم آن سـوی خـط، ھـم در 

، " خانـه ھـمـسـایـه" و ھم در "   خودت
و ھـم در "   سرزمین مـادری"ھم در 

در ھیچـکـدام تـو "  سرزمین بیگانه" 
کارگر قرار نیست انسان مـحـسـوب 

یعنی چی؟ تو میخـواھـی .  " شوی
ــت  ــخــواھـی مــف ــی، مـی ــکـن کـار ن

ـتـی ! "   بچرخی و مفت بـخـوری؟ وق
که بخصوص مھـمـان ھـم ھسـتـی 
ـاشـد  ـان ب ـزب ـی باید که حواست به م
ـزبــان  ـی ـا یــک حـدی م بـھـرحـال ت

ـا .   " مھمان نواز است مھمان نوازی ت
جایی درست است که مـھـمـان بـه 
ـان وارد  صاحب خانه صـدمـه و زی
نکند، زیرا این دیگر مھمان نـوازی 
نیست و حقی است کـه از اھـالـی 
ـــــع  ـای ـــــه ضــــ ـان ـاحـــــب خــــ ـــ ص

ــد، . " ( شـود مـی مــنـصــور خـان جـاوی
ـایـع در جـمـھـوری  یک مدیر صـن

ـا )   اسالمی ـی ھر چیزی تـو ایـن دن
ـاشـد  حساب و کتاب دارد اگرقرار ب
ھر کی از راه رسید بشـود صـاحـب 
ـیـشـود، سـنـگ روی  خانه که نـم

ـای .   سنگ بند نمیشود ـی در این دن
با حساب و کتاب سـود سـرمـایـه، 

ـــت  ـــر اس ـارگ ــ ـــر ک ـارگ ــ در " ک
ـزی  کارکردھای انسانی خـود چـی

ــســت ــوان نــی آن چــه کــه .   جـز حــی
حیوانی است انسانی میـشـود و آن 
چه کـه انسـانـی اسـت، حـیـوانـی 

چه این ور خط و چه  آن "  میشود
حـال اگـر آمـدی ایـن ور .   ور خط

ـایـد در  ـب خط دیگر اصال صدایـت ن
بیایید اصال کسی نباید بفھـمـد تـو  

ـزنـی جـا بـه تـو .   " میتوانی حرف ب
ـاقـی  ـیـم ات ھـم ب دادم دو قورت ن

ـتـمـاعـی . " است عضو کمیسیون اج
مـجـلـس شـورای اسـالمــی گـویــا 
ــد  ــدی کشــف کــردن ــه جــدی نــکــت

ـنـد  ـفـرمـای ـی ھـر فـردی کـه در " م
آید باید ھمان جـا  جایی به دنیا می

البته این ھر فـرد ھـر "   ساکن باشد
ـیـسـت جـزھـمـان کـارگـر . کسـی ن

آقایان که کلفتی کیف پـولشـان و 
ـاعـث  ترکیدن حساب بانکی شـان ب

ـقـطـه " آقایان"شده  باشند اما در ھر ن
ـاشـد  عالم که خوش آب و ھـوا تـر ب

پـول دارنـد، .   میتوانند ساکن باشنـد
ــدگـی دزدی کــه .   دارنـدگـی بـرازن

ــد نــوش  ــدن ــی ــد زحــمــت کش ــکــردن ن
ای  میخـواھـد یـک خـانـه.   جانشان

ـاشـد و یـک  در امـارات داشـتـه ب
ـیـس؛ اگـر  حساب بانکـی در سـوئ
ـاشـد مـورد  بانکی در مالزی ھـم ب

دوسـت دارد مـلـک و .  قبول است
ای از حومـه  امالکی ھم در گوشه

ـار گـوشـه ـیـن کـن ھـای  لندن یا ھم
ـیـن دزدی .   پاریس، و اگر نشـد بـرل

ـتـه  که نکرده از دیوار مردم باال نرف
عقلش را کار انـداخـتـه و از دوش 
کارگر باال رفته اسـت زنـدگـی او 

ھـا  به قیمت خانه خرابی زندگـی ده
ـفـر، بسـتـه (نفر  شاید ھم میلیونھا ن

به این دارد که کجـای ایـن نـظـام 
تمـام شـده اسـت )   قرار گرفته باشد

ـز رسـیـده  و بدینسـان بـه ھـمـه چـی
اما کارگر عقـل نـدارد اگـر .   است

مـیـخـواسـت .   داشت کارگر نمیـشـد
درسش را بخواند وقتی که جـیـک 
ــر  ــک ــود ف ــش ب ــان ــک مســت جــی
ـبـود دنـدنـش نـرم  زمستانـش کـه ن

البته تو ھـیـچ رسـانـه .   حاال بکشد
رسمی اینگونه رسما وقاحت را بـه 

ـقـه  نمایش نمی ـی گذارند ولی ھـر دق
ـنـد  تو کله ھمه این را فـرو مـیـکـن
ــائــی  ــاص بــه ج ــای خ کــه آدمــھ
ـنـد  میرسند عوام ھم که عوام ھسـت

کـارگـر !  قرار نیست به جائی برسند
در کشــوری کــه ســاکــن اســت 
ـان  ـای جنگ است؟ خب باشد بـه آق

آقایانی که یک کـم .   چه مربوط
ـنـد : فکر آخرت ھم ھستند مـیـگـوی

حاال چون اسالم دسـتـور داده اسـت 
ـنـد  ـتـوان ـی و مھمان حبیب خداست م
ـا کـوره  بیایند و بروند تو معدنـی ی

ـتـش  پزخانه ـا نـھـای ای و کـارگـر ی
ھـر چـی ھـم بـھـش .  مقنی باشند

ـاشـد کـه  دادند خدا را شکر گزار ب
آخـر .   راھش دادنـد و کـارش دادنـد

ــا ســخــت و زیــان آور  ایــن کــارھ
ــی . . .   اســت ــخــواســت ــه مــی ــس ن پ

ـادشـان  بگذاریمشان الی پر قـو و ب
خب حقـوق .   بزنیم، ھمینه که ھست

دیــدی !   چــی؟.   شــان  را بــدھــیــد
جا بھشان دادیم، کـار !   پرروھم شدند

ـنـد  بھشان دادیم، پولم ھم  مـیـخـواھ
ـیـس مـالـم را . ... !   افغانی ـل آھای پ
 !بردند
ـامـی اسـت از "  کارگر افغان"  ن

ــر، نــامــی اســت بــرای  ــی ــحــق ســر ت
قرنطینه کردن یک بخش از مـردم 
تا زبانش را بریده باشند تا حقـش را 

ـاال بـکـشـنـد ـامـی .   بتوانند ب ایـن ن
است بـرای یـک بـخـش از مـردم 
ـتـھـا ـتـی بـی ان ـب . محکوم به مصی

این نامی است که ھر ایرانی وطـن 
پرستی شنید باید خونش بـه جـوش 

ــخــش .   " آیـد  ــدیـد کــه ب آی دزد دی
وسیعی از سرزمین مـن را بـردنـد، 

و ھـمـان . "   افغانستان مال ایران بـود
ـایـد مـواظـب  ایرانی وطن پـرسـت ب
ـیـگـانـه  ـانـھـا حـاال ب باشد کـه افـغ

ـاسـتـی مـنـطـقـی .   " ھستند این سـی
ـاز  نیست که دروازه ھای کشور را ب

ـیـد و  بگذارید، فرش قرمز پھن کـن
ـیـد  به نیروھای کار خارجـی بـگـوی
ــان  ــت ــد ھـر کــجـا کــه دل ـی ــرمــای ـف ب

ـیـد می ـایـد .   . . .   خواھـد کـار کـن ب
نیازسنجـی شـود، بـه طـوری کـه 
ـاز  ـی اگر به نیروی کار متخصص ن
داریم، نیروی کار وارد کنیم و ھـر 
ـیـروی کـار  ـاشـت ن ـب کجا که با ان
ــروھــای کــار  ــی ــم، ن ــی مـواجــه ھســت

ـیـم طـاھـر . "   ( خارجی را اخـراج کـن
ـان ـن ) زاده عضو خـانـه کـارگـر سـم

وقتی ھم اخراجشان میکنیـد یـک 
قران ھم کف دستش نـگـذاریـد کـه 

ـنـی دارد .   بد عادت نشود چـه مـع
ھر کـی از ھـر جـا خـواسـت وارد 
بشود و ھیچ حساب و کتابـی ھـم 
ـایـی  نباشد؟ مملکت سـرزمـیـن آری

ـان" است، درست است که  " افغـانسـت
ھم زبان است و روزی و روزگـاری 
جز ملک ایران بوده است امـا االن 
که نیست پس خونی که در رگ 
ـان دارد خـون ایـرانـی  افغانـھـا جـری

امـروزه بـه ھـر کـوچـه و .   " نیست
ـنـج  خیابان که سر بزنید، چھار یا پ

سـوال !   کارگر افـغـانـی وجـود دارد
من از مسئوالن این است کـه اگـر 
ـانـونـی  وجود ایـن کـارگـران غـیـرق
ــرخــورد  ــه بــا آنــان ب اســت، چــگــون

ــمــی ــرل . . . .   شــود ن ــت مــرزھــا را کــن
ــران  ــروزه کــارگ ــرا ام ــد، زی ــی کــن
ـانـونـی از  خارجی به صورت غـیـرق

کنند و در داخـل  مرزھا عبور می
ــــردد  ــــه ت ـز آزادان ـــ ـی ـــ کشــــور ن

ــد مــی ــن ــر . "   ( کــن ــی طــاھــر زاده دب
ـان ـن خـب ) .   اجرایی خانه کارگر سم

ـلـکـت  پس با این حساب دوباره مـم
ـا" اشغال " به  ! در آمـده اسـت"   افغانھ

ـادر شـاه افشـاری ھـم  البد یک ن
ـارانـد ـت ـانـھـا را ب . الزم است که افغ

ھمه سرداران سرمایه در ایران ھـیـچ 
وقت از این افتخار دست نکشـیـدنـد 
ـانـھـا  ـیـه افـغ ـنـد عـل ـتـوان که تا می
جوسازی کنند تا آنھـا را از مـردم 
ـنـد ھـر بـالیـی  ایزوله کنند تا بتوان

 .سرشان بیاورند
ــه "  ــی روی ــار واردات ب در کــن

کاالھا و محصوالت کشـاورزی و 
صنعتی، شـاھـد واردات بـی رویـه 
نیروی کار ھستیم، به نـوعـی کـه 
در ھر گوشه و کنـاری کـارگـری 

ھـای شـغـلـی را از  خارجی فرصت
آن خود کرده و تاسف آورتر اینـکـه، 
ـا ایـن واردات  شاھد برخورد جدی ب

ـنـده ."  ( غیرقانونی نیستیم ـای ھمان نم
ـاھـا و )   محترم مجلس اگر حـاج آق

ـازاده ــ ــــه  آق ـــی روی ـا واردات ب ــ ھ
ـتـی  محصوالت کشاورزی و صـنـع

دارنـد . . .   و مواد مـخـدر واسـلـحـه 
ـایـد کـمـی  ـقـط ب اشکال نـدارد  ف

نـعـمـت خـدا . "     ضابطه منـد شـود" 
است، بابتش پول داده شده، نمیـشـود 

ـزنـد امـا افـغـانـی کـه .   که دور بری
وارد شود باید از ھـمـان "   بی رویه " 

سر کار خ رکش کرد و امـان نـداد 
که حداقل وسایل  شخصی اش را 
بردارد باید بردش سر مـرز رھـایـش 
کرد ھر بالیی سرش آمد، آمـده بـه 

اگر افغانی نیامد، اشـکـال .   درک
ــشــود از ھــمــان  ــدارد مــی شـرعــی ن
ـابـش  ـیـن پـرت ـای باالی ساختمان به پ

ـتـر.   کرد ـتـر بـھ . یک افغانـی کـم
مـھـاجـر " اگر سازمان ملل بابت ھر 

پـولـی، ھـر چـنـد انـدک "   افغانی
میپردازد اشکال ندارد میشود ھـمـان 

خب این ھـمـه از .   را ھم باال کشید
امکانات کشور استفاده کردند ایـن 

اگر افغانـی فـرزنـدش در !   با آن در
این خاک بدنیا آمد اینجا آن اصـل 
صادق نیست که ھر کـس ھـر جـا 
. بدنیا آمد ھمانجا باید ساکـن شـود

ــی زاده" او  ــان اســت، آدم کــه "   افــغ

ــی دارد کــه  ــســت چــه مــعــن نــی
ـاشـد و مـدرسـه  شناسنامه داشته ب

مدرسه و درس را مـیـخـواھـد .   برود
ـایـد او ھـم چـاه  ـتـش ب چکار نھـای

ـزی  بکنـد و در کـوره ھـای آجـر پ
میشود ھر دروغی ھـم .     کار کند

بھم بافت؛ وقتی کار بـرای خـدای 
ـز و  سرمایه باشد ھـر دروغـی جـای

کارگر افـغـانـی را بـه : " الزم است
ــمــه اش  کــار مــی ــی ــد و ب ــرن گــی

ــنـد مـی ــه "   ( کـن ــر اجــرایـی خـان ـی دب
میگویند دروغ کـه ) کارگر سمنان

ـنـدگـان سـرمـایـه  ـای کنتور ندارد ونم
ـنـد و آرزوی  ـاف ـب بی دریغ دروغ می
ـیـشـتـر دارنـد و  استثمار ھـر چـه ب
ـات  کارشان ھمین است کـه امـکـان

ـنـد ـاب .   این آرزو را فـراھـم کـن جـن
ــد ــه دادن ــرایــی ادام ــر اج ــی از :   " دب

خواھم به کشـورھـای  مسئوالن می
امارات، ژاپن، کره و کشـورھـایـی 
که کـارگـران ایـرانـی در آن کـار 

ــد مـی ـی ـزن ــد سـری ب ـن ــن .   کـن در ای
ــی  ــرخــارج ــر کــارگ کشــورھــا اگ

ـایـد  ٤٠بخواھد مشغول کـار شـود ب
ــردازد، در  ــپ ــمــه ب ــی درصــد حــق ب
صورتی کـه کـارگـر خـارجـی در 
ـیـمـه  ایران تنھا ھفت در صـد حـق ب

ـتـه اسـت بـی . "   پردازد می کی گف
 شرمی حدی دارد؟ 

ـتـرنـت  ـن فکر میکنید اگر در ای
چـی "   کارگر افغـانـی" سرچ کنید 

ـنـکـار را  مشاھده میکنید؟ مـن ای
کردم سوای اینکه ھر چه مـطـلـب 
بود در مصیبت این کارگـران بـود، 
ـیـد بـود کـه  تا جا دارد شاھد خواھ
ــر  ــی ــه ایــن مــردمــان تــحــق چــگــون
میشوند، بـه عـنـوان یـک نـمـونـه 

ـیـسـت جسـتـجـو .   اشاره میکنم در ل
عنوانی بود کـه تـوجـھـم را جـلـب 
کرد ھر چند مشخص بود که چـه 

آن عنوان این بـود .  میخواھد بگوید
ـــک "  ـا ی ــ ـــدس ب ـن ــ ـــھ ـــرق م ف

ــی ــه " کـارگــرافــغــان ، ایـن ظــاھــرا ب
ـتـشـر شـده بـود . عنوان جـک مـن

جدولی فراھم شده بود که زنـدگـی 
ـا یـک کـارگـر  یک مھندس را ب

بگذریـم از .   افغانی مقایسه میکرد
ـار  ـیـر بسـی اینکه ھمین جدول با تغی

ـا عـنـوان  فـرق یـک " کوچکی ب
ـز "   معلم با یک کارگر افغـانـی ـی ن

در آن جـدول فـرقـھـا .   وجود داشـت

 ١از صفحه 
 

  !دارندگی و برازندگی روی دوش کارگر
 مصیبت کارگر افغانی بودن 
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در :   " اینگونه ردیـف گـردیـده اسـت
ـنـدس ـا آخـر :   آمد روزانـه مـھ بـرو ت

ـا ٢٠روزی :   کارگر افغانی/  برج  ت
کـارکـرد روزانـه   - ھـزار تـومـان٢٥

کـارگـر /    ساعت١٠ تا ٨:  مھندس
سـاعـت     - سـاعـت٨ تا ٦:   افغانی

ـا ٤:   خواب مھنـدس /  سـاعـت٦ ت
 ٢+    سـاعـت١٠: کارگر افـغـانـی

ـزل   -ساعت خواب ظھر فاصلـه مـن
ـنـدس ـا ١٠:   تا محل کارمھ  ٥٠ ت

ـا  ٥کـارگـر افـغـانـی /   کیلومتـر  ت

: درآمد ماھانـه مـھـنـدس  - متر٢٠
کـارگـر /    ھزار تومـان٤٥٠ تا ٢٥٠

ــی ــغــان  ھــزار ٧٥٠ تــا ٥٠٠:   اف
ھـر چـه :   مالیات مھـنـدس  -تومان

ــه ــرس ــی/   زور ب ــغــان ــر اف : کــارگ
ـا ٤٠: بیمه مھندس -! !ھااااا؟  ٨٠ ت

ای  :   کـارگـر افـغـانـی/  ھزار تومان
: میزان تحصـیـالت مـھـنـدس -! !بابا
: کـارگـر افـغـانـی/    سال٢٠ تا ١٦

ــه ــالت چــی ــصــی ــح ــه   -! ! ت ــل ـی وسـ
ــدس ــھــن ــغــز:   کــارم ــودکــار + م خ

ـان+   بیـک : کـارگـر افـغـانـی/   زب
ــنــگ و فــرغــون ــل ــه   -ک ــد ب امــی

/  سـال٥٠ تا ٤٠:  زندگی مھندس
ایـن "    سـال١٢٠:   کارگـر افـغـانـی

ـیـغـات  گوشه ـل ـب ای کوچـک از ت
ضد انسانی بر علیـه ایـن مـردمـان 
زحمتکش است کـه مـنـشـا آن بـه 

در " نظامی برمیگردد که کـارگـر 
ـزی  کارکردھای انسانی خـود چـی

ــســت ــوان نــی آن چــه کــه .   جـز حــی
حیوانی است انسانی میـشـود و آن 
چه کـه انسـانـی اسـت، حـیـوانـی 

ـنـھـا را ھـمـه "   میشود و این نظام ای
ـیـد  تضمین میکند و ھر روز باز تول

 . میکند

راه برون رفت آن نه مـثـال کـار 
ـلـکـه سـرنـگـونـی  فرھنگی است ب
نظامی است که خـود سـر مـنـشـا 

نـظـامـی .   ھمه این مصیبتھـا اسـت
ــدن  ــی ــه ســود و صــرف ــای ــر پ کــه ب
ـیـن  سرمایه استوار است؛ برای تضم
ـیـشـه بـخـش  ـاج اسـت ھـم ـی آن احـت
وسیعی از مردم حقیر شمرده شـونـد 
و آنھا را شایسته ھیچ چیز بشـری 

ـتـه خـوردن، نـوشـیـدن، .   " ندانست الب
تولید مثل و غـیـره کـارکـردھـای 
ــنــد امــا  ــت ــا انســانــی ھس ــت ــق ــی ــق ح
ـتـھـای  ـی ـال ھنگامی که از سایر فع

ـتـی صـرف  انسانی منتزع و به غای
بدل گردند، کارکـردھـای حـیـوانـی 

ـــد ـن ــ ـت ــ ـــت "   ( ھس ـــس، دس ـارک ــ م
و )   ھای اقتصادی وفلـسـفـی نوشته

ـزاع  ـت برای رھایـی انسـان از ایـن ان
ـا  ـنـھـا ب انسان از خویشتن خـویـش ت
. تغییر جھان کنونی  ممکـن اسـت

کارگر افغانی و کارگر ایـرانـی و 
ھمه کارگران جھان با ھر رنـگ و 
ـنـد  زبانی آن نیروی اجتماعی ھسـت
ـنـد کـار ایـن نـظـام را  ـتـوان ـی که م
ـا انســان حــاکــم  ــد ت ـن یـکــسـره کــن

 .*سرنوشت خویش گردد

 

مصطفی کشکولی معاون مدیرعامل شرکت مـلـی 
ــن  ــی ــرک ــت ــاز اعــالم کــرد کــه ســی درصــد مش گ

 ١٣با توجـه بـه .   اند ھای خود را پرداخت نکرده قبض
میلیون مشترک گاز در کشور، تعداد کسانـی کـه 

ـام  ھا را پرداخت نکـرده قبض ـق انـد طـبـق اقـرار ایـن م
 میلیون نفر میرسد و ھشدار او کـه اگـر ٤دولتی به 

ـپـردازنـد، بـطـور  مشترکین قبض ھای گـاز خـود را ن
 ساعت و در نـوبـت ٢٤موقت گاز آنھا در نوبت اول 

ـا تـمـسـخـر مـردم مـواجـه ٤٨دوم   قطع خواھد شـد ب
 . خواھد شد

 
ـیـشـتـر اسـت و ایـن  آمار واقعی قطعا از این بسیار ب
ـیـشـروی  نشاندھنده سراسری شـدن ایـن حـرکـت و پ

در .   وسیع این جنبش اعـتـراضـی بـحـق مـردم اسـت
ـاکـیـد کـردیـم کـه دولـت تـوان  اطالعیه ھای قبل ت

مقابله با مقاومت مردم را کـه بسـرعـت در سـراسـر 
ـابـد نـدارد کشـور گسـتـرش مـی ــام .   ی ـق اقـرار ایـن م

ـاع از پـرداخـت  ـن ـت حکومت به ابعاد چندمیلیونـی ام
ھا، باید به ھرنوع تردیدی در میان مـردم بـرای  قبض

 . پیوستن به این حرکت پایان دھد
 

ـیـت  ـب ـث ـاورد ت پیشروی تاکنونی را باید به یک دسـت
ـاع  ـن ـت ـان ام شده مبارزاتی تبدیل کرد و راه آن ھمـچـن

ـیـشـتـر آن  از پرداخت قبض ھـا و گسـتـرش ھـرچـه ب
 : ھمه مردم را فرامیخوانیم. است
 
ـیـد کـه از   -١ ھمه مردم محل خود را تشـویـق کـن

ـبـض ھـای آب و بـرق و گـاز خــودداری  پـرداخـت ق

با فعالیت خود تضمین کنید کـه ھـیـچـکـس .   کنند
 . ھا را پرداخت نخواھد کرد در محله شما قبض

در ھر محله جـمـع شـویـد، اشـتـراک مسـاعـی   -٢
ـبـض ھـا  کنید و مشترکا قطعنامه صادر کنید که ق
 . را نمیپردازید و آب و برق و گاز باید رایگان شود

ــه   -٣ ـیـدا شـدن احــتـمـالـی سـر و کـل در صـورت پ
ھا را خبر کنید و دسـتـه  ماموران، بالفاصله ھمسایه

ـا .   جمعی در مقابل آنھا بایستید مطمئن باشید کـه ب
تجمع اولیه شما، جرات نمیکننـد گـاز و بـرق و آب 

 . شما را قطع کنند
 

حزب کمونیست کارگری تاکید مـیـکـنـد کـه ایـن 
حق مردم است که از خدمات رایـگـان آب و بـرق و 
گاز و ھمینطور بھداشت و درمان، آموزش و پـرورش 
ـاشـنـد و بـویـژه در  و ترانسپورت شـھـری بـرخـوردار ب

ھا نفر بیکار و فاقـد درآمـدنـد و  شرایطی که میلیون
ـقـر قـرار دارد و  حقوق شاغلین چندین بار زیر خط ف

ھـای مـھـم  اکنون که مقاومت و اعتراض شمـا گـام
ــرداشـتـه اسـت و تـرس و وحشــت را در  ـیـه را ب اول

ھا دامن زده است، باید این مبارزه را تا عـقـب  باالئی
راندن کامل حکومت گستـرش داد و بـه شـکـسـت 

 . سیاسی بزرگی برای حکومت تبدیل کرد
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 زنده باد سوسیالیسم
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ آوریل ١١، ١٣٩٠ فروردین ٢٢

 ھا میلیونی شد  جنبش نپرداختن قبض
 

  میلیون نفر ٤حداقل 
 اند  قبض گاز را نپرداخته

با اتكا به مـجـمـع عـمـومـی و ایـجـاد صـفـی 
متحد، كارگران میتوانند نه  تنھا دستـمـزدھـای 
ـنـھـا در  ـنـد، نـه ت ـن پرداخت نشده خود را نقـد ك
مقابل بیكارسازیھا و تھاجمات ھر روزه دولـت و 
ـنـد،  كارفرمایان به زندگی و معیشت خود بایست
ـا خـواسـت  بلكه حركتی تعرضی و سـراسـری ب
ـنـد . افزایش فوری دسـتـمـزدھـا را سـازمـان دھ

ھا چندین برابر افزایش یافته و دستمـزدھـا  قیمت
ـتـھـاب .   نیز باید چند بـرابـر شـود فضـای پـر ال

ــرای  ــش ب ــش از پــی ــی ــوا را ب ــوازن ق ــه ت جـامــع
ـات  گسترش اعتراضات كارگری، اعالم اعتصاب
ـات سـراسـری و  اخطاری، سازماندادن اعـتـصـاب
ایستادن در بـرابـر تـعـرضـات ھـر روزه دولـت و 
كارفرمایان و به میدان آمدن طبقـه کـارگـر بـه 
عنوان پرچمدار خواستھای كل جامعـه  فـراھـم 

 . كرده است

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی 
 !آزاد بايد گردد
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 اعتراضات

 
 ھزار ٢اعتصاب و ادامه اعتراض بیش از 
 کارگر مجتمع پتروشیمی بندر امام

ـنـدر امـام  بدنبال تجمع اعتراضی کارگران مجتمع پتروشیمی ب
 اسفند ماه سال گذشته حول خواست پایان دادن بـه ٢٨در روز 

ـاد قـراردادھـای  نقش پیمانکاریھای واسطه ـق ای متـعـدد و انـع
ـتـشـر  مستقیم با پتروشیمی که خبر آن در اول فروردین ماه مـن
ـابـر قـراری  ـن شد، این کارگران در ادامه اعتراضـات خـود و ب
که در ھمان تاریخ برای برگزاری تـجـمـع اعـتـراضـی در روز 

ـیـسـتـم فـروردیـن مـاه ٢٠  فروردین امسال گذاشته بودند روز ب
ای دست از کار کشـیـدنـد و   بطور متحدانه و یکپارچه١٣٩٠

ـیـه ٢بیش از   ھزار نفر از این کارگران از ھـمـان سـاعـات اول
ـتـر  صبح اقدام به برگزاری تجمع اعتـراضـی در مـحـوطـه دف

بدنبال این تـجـمـع اعـتـراضـی .   مرکزی این پتروشیمی کردند
ـزرگ، ظـریـف کـار مـدیـر عــامـل ایـن مـجـتـمـع بــزرگ  ب
ـا  ـان کـارگـران حـاضـر شـد و ب ـاچـار در مـی ـن پتروشیـمـی ب
بلندگوی دستی به صحبـت و جـوابـگـوئـی بـه اعـتـراضـات 
کارگران پرداخت و تالش کرد با بھانه عدم ابالغـیـه مصـوبـه 
دولت کارگران را آرام کند اما کارگران بارھا با خشـم فـراوان 
استدالالت وی را رد کردند و بر اجـرای فـوری خـواسـتـھـای 

ـز از اداره کـار .   خود پای فشردند در این تجمع مسئولینی نی
. منطقه برای آرام کردن کارگران در محل حاضر شـده بـودنـد

در این تجمع کارگران پالکارد بزرگی را با مضمون مـحـکـوم 
ـنـی بـر  کردن تبعیض و بی عدالتی و طرح خواست خـود مـب

بنا بر این گـزارش در .   ایجاد قرارداد مستقیم در دست داشتند
ادامه این تجمع ظریـف کـار مـدیـر عـامـل ایـن شـرکـت در 
ـیـم  ـق نھایت به کارگران اعالم کـرد کـه ایـجـاد قـرارداد مسـت
ـفـت انـجـام  ـنـگـی وزیـر ن کارگران با پتروشیمی باید با ھـمـاھ

ـای فشـردنـد و .  گیرد اما کارگران ھمچنان بر خواست خود پ
ـنـدگـانشـان  ـای علیرغم پایان دادن به تجمع و ادامه مذاکرات نـم
با مسئولین پتروشیمی تا پایان وقت اداری بـر سـر کـارھـای 

ای اعالم کردند تا حصـول  خود حاضر نشدند و بطور یکپارچه
ـان بـر سـر  نتیجه روشن و دست یابی به خواستھایشان ھـمـچـن
ـنـد  کار حاضر نخواھند شد و به اعتـصـاب خـود ادامـه خـواھ

 .داد
  

اعتصاب کارگران کارخانه کاغذ سازی 
 پارس به اخراج ھمكاران خود

 ٢١بنابـر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
فروردین منتشر كرده است، کارگران کارخـانـه کـاغـذ سـازی 

ـیـسـتـم ١٠٠٠پارس که تعداد آنان حدود   نفر است از صـبـح ب
فروردین ماه در اعتراض به اخراج ھمـکـاران خـود  دسـت بـه 

 ٢١انـد کـه ایـن اعـتـصـاب  روز  ای زده اعتصاب متحـدانـه
ـز ادامـه داشـتـه اسـت ـی ـابـر ایـن گـزارش ایـن .   فروردین ن ـن ب

 نفر از کارگران قرارداد مـوقـت ایـن ٦٠اعتصاب بدنبال اخراج 
انـد ھـر کـدام دارای   کـارگـرانـی کـه اخـراج شـده.   آعاز شـد

ـنـد١٥ تا ١٠سابقه کاری بین  .  سال در ایـن کـارخـانـه ھسـت
ـارجـه ـارس بـطـور یـکـپ ای  کارگران کارخانه کـاغـذ سـازی پ

ـازگشـت بـکـار ھـمـکـارانشـان دسـت از  اعالم کـرده ـا ب انـد ت
 .اعتصاب نخواھند کشید

  
ادامه اعتصاب و تجمع قدرتمند کارگران 
 پیمانکاریھای مجتمع پتروشیمی بندرامام

 ٢١بنابـر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
فروردین ماه منتشر كرده است، اعتصاب و تـجـمـع کـارگـران 
پیمانکاریھای مجتمع پتروشیمی بندر امام که از صـبـح روز 

ـا ابـعـاد ٢١ فروردین آغاز شده بود روز ٢٠ ـز ب ـی  فـروردیـن ن
ـزرگ  گسترده تری ادامه یافت و کـارگـران ایـن مـجـتـمـع ب
ـا زدن کـارت سـاعـت در  ـیـه صـبـح ب صنعتی از ساعات اول
ـبـل در  ـنـد روز ق محلھای کار خـود حـاضـر نشـدنـد و مـان
محوطه بزرگ جلوی دفتر مرکزی ایـن مـجـتـمـع اقـدام بـه 

 فـروردیـن بـخـشـی از ٢١روز . برپائی تجمع اعتراضی کردند
این کارگران تنھا غذای رستورانھا برای پرسنل این مـجـتـمـع 
ـیـراتـی  را تامین کردند اما از دادن ھرگونه سرویس دھی تـعـم

ـاب کـردنـد ـن ـانـکـار " کـارگـران شـعـار .   و خدمـاتـی اجـت ـیـم پ
ـیـخـوایـم ـا بـر ایـن گـزارش  .   سـر مـیـدادنـد"   نمیخوایم ، نـم ـن ب

ـیـغـام داده اسـت  فرماندار منطقه نیز به کارگران اعتراضی  پ
ـنـد تا شعار ندھند چون مسئولین پیگیر خواسته . ھایشان ھسـت

ـیـس ٢١در طی نشست روز  ـیـشـنـھـاد رئ  فروردین، کارگران پ
ـاالتـر را بـرای  امر پرسنلی بمنظور نامه نگاری با مقامـات ب
ـانـه رد  ـاطـع حل این مشکل که متضمن وقت کشـی بـود ق
کرده و اعالم نمودند فردا نیز به اعتصاب و تجمع اعـتـراضـی 

ـنـد داد ـا سـاعـت .   خود ادامه خـواھ ـابـر ایـن گـزارش ت ـن  ٤ب
مسئولین مجـتـمـع در تـجـمـع )   ساعت مخابره خبر( بعدازظھر 

ھـای پشـت پـرده و  اند و رایزنی اعتراضی کارگران حاضرنشده
ـاسـخ بـه ایـن  ـا پ مذاکرات مقامات با ھم جھت نحوه مقابله ی

 .اعتراض گسترده کارگران ادامه دارد
  

اعتراض كارگران شركت فوالد میبد به 
 حقوق پرداخت نشده

نماینده رژیم اسالمی از تفت و میبد در مجلس اسـالمـی روز 
 فروردین گفته است كـه حـقـوق كـارگـران شـركـت فـوالد ١٦

ـتـه اسـت كـه .    ماه است كه پرداخت نشده است٦میبد  او گـف
ـارھـا  ـانـه سـال جـدیـد ب کارگران شرکت فوالد میبـد در آسـت
ـار پـرداخـت حـقـوق  تجمعات اعتراضی برپا کـردنـد و خـواسـت
معوقه خود شدند، اما مسئوالن توجھی بـه ایـن اعـتـراضـات 

ـانـه عـیـد نـوروز قـول :   وی افزود.   نداشتند وزارت کار در آست
 ماه از حقوق معوقه این کارگران را داده بـود کـه ٣پرداخت 

متأسفانه ھنوز این امر محقق نشده است و کـارگـران زحـمـت 
ـاری  ـا مشـکـالت بسـی کش فوالد میبد در شروع سال جدید ب

 .اند روبرو شده
  

 نفر از ١٠٠٠تجمع اعتراضی بیش از 
 كارگران كارخانه الستیك سازی البرز

ـان ١٠٠٠بیش از  ـی ـیـك سـازی ك  نفر از كارگران كارخانه الست
ـابـل ایـن ٨ فروردین از ساعت ١٦تایر سه شنبه  ـق  صبح در م

ـلـی ایـن كـارخـانـه و عـدم  شركت تجمع كرده و به ادامه تعطی

بـه گـزارش ایـران كـارگـر ایـن .   امنیت شغلی اعتراض كردند
یـكـی از كـارگـران .    بعدازظھر ادامه داشت١تجمع تا ساعت 

ـیـگـیـری   ٥این شركت گفت در ادامه تجمعاتی كه بخـاطـر پ
ـاریـخ  ـنـد ٢٣ماه حقوق معوقه داشتیم از ت ـا ٨٩ اسـف  ١٦ ت

اما امروز كـه بـرای كـار آمـدیـم، .   فروردین تعطیل اعالم شد
كارخانه باز نبود و مواد اولیه و الزامات كار نداشته و مـجـددا 

 . اردیبھشت تعطیل اعالم گردید٣تا تاریخ 
  

کارگران ریسندگی و بافندگی کاشان دست 
 به تجمع اعتراضی زدند

ـنـدگـی ١٦صبح روز  ـاف  فروردین، کـارگـران ریسـنـدگـی و ب
کاشان در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و عیدی دسـت بـه 
ـابـل فـرمـانـداری ایـن شـھـر زدنـد ـق . تجمع اعـتـراضـی در م

ـبـل کـارگـران،  ـابـل اعـتـراضـات مـاھـھـای ق کارفرما در مق
ـابـت سـی مـاه ٨٠ای  متعھد شده بود که ھفته  ھزار تومان ب

حقوق معوقه و دسـتـمـزد جـاری بـه کـارگـران ایـن شـرکـت 
ـاز  پرداخت کند، اما در سه ھفته گذشته از تعھد خـود سـر ب

 نفر از کـارگـران ایـن ٤٠٠ھمچنین قرار بوده است . زده است
کارخانه بازنشست شوند که در ایـن مـورد اقـدامـی صـورت 

سـوابـق .   نگرفته و کارگران به این مساله نیز اعـتـراض دارنـد
ـاعـث شـد کـه  اعتراضات درخشان کارگران ایـن کـارخـانـه ب
بالفاصله فرمانداری با مدیریت این شـرکـت، روسـای ادارات 
ـتـمـاعـی و  کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تامین اج
ـنـد  دیگر مسئولین مربوطه با دستپاچگی تشکیل جلسه بـدھ

 . و در مورد این مساله صحبت کنند
  

" ھای اقتصادی حراست طرح"تجمع کارکنان 
 در مقابل فرمانداری ماھشھر

ھـای   فروردین صد تن از کارکنان حراست طـرح١٨صبح روز 
ـتـصـادی مـاھشـھـر، در مـحـل  ساختمانـی مـنـطـقـه ویـژه اق

ایـن .   فرمانداری این شھرستان دست به تجمع و تحـصـن زدنـد
ـلـه  مـا را " کارمندان با در دست داشتن پالکـاردھـای از جـم

ـا .   اند دست به تجمع و تحصن زدنده"  اخراج نکنید این تـجـمـع ب
ـا  حضور ماموران یگان ویژه بـه خشـونـت کشـیـده شـد امـا ب
ـان،  ـانـدار خـوزسـت مقاومت معترضین و عدم ترک محل، اسـت
ــس اداره  ـی ــژه اقــتـصــادی، فـرمــانـدار، ری ــه وی ــس مــنـطــق ـی ری
اطالعات، امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی ماھشـھـر بـه 
ـتـرضـیـن،  محل مراجعه نموده و با وعده و وعیـد بـه ایـن مـع

 .رضایت آنھا برای پراكنده شدن را به دست آوردند
  

 ناامنی محیط كار
 

خروج جسد دو معدنچی معدن ھجدک 
  روز١١٤کرمان پس از 

ـان کـرمـان  پس از آنکه بر اثر ریزش معدن ھـجـدک در اسـت
 متری زمین مدفون شـدنـد ٦٠٠چھار کارگر معدن در عمق 

طرح امداد و خروج معدنچیان از این مـعـدن آغـاز شـد و در 
ـان از زیـر آوار  ساعات اولیه حادثه جسد یکی از این معدنچی

ـز بـعـد از گـذشـت  ـی  روز ١١٤بیرون آورده شد و در نھایـت ن
ـبـه   فـروردیـن ١٧مسئوالن شرکت زغالسنگ صبح چھارشن
 .از خروج دو جسد دیگر از این معدن خبر دادند

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 ساله بر اثر ریزش ایستگاه ٦٥ مرگ کارگر 
 مترو در مشھد

ـتـشـر شـده در روز   ٦٥ فـروردیـن، کـارگـر ٢٠بنابه خبر من
ای بعد از فرو ریختن ایستگاه در حـال سـاخـت مـتـروی  ساله

در ایـن حـادثـه کـه ظـھـر .   مشھد جان خود را از دسـت داد
 ٣ کارگر در عـمـق ٦جمعه در بلوار طبرسی مشھد رخ داد، 

ـا تـالش مـامـوران  متری زمین در زیر آوار مدفون شدند كه ب
ـنـد، امـا ٥آتش نشانی  ـت ـاف  نفر از کارگران از زیرآوار نجـات ی
 .  ساله در این حادثه جان باخت٦٥یک کارگر 

  
جانباختن یک کارگر به دلیل عدم امکانات 

 ایمنی در محیط کار
ـیـمـرادی" بنابه خبر منتشر شده كارگری به نام  اھـل "   امیر عـل

 فروردین ماه ھنگام کار در شـھـرک ١٩شھر سقز روز جمعه 
ـات ایـمـنـی در  دانشگاه شھر سقز به دلیل عدم وجـود امـکـان
ـزی مـغـزی  محیط کار و برخورد آجر به سرش دچـار خـونـری

 .گردیده و جان خود را از دست داد
  

 جانباختن يک کارگر در حين حفر چاه
 ٢٣بنا به خبر منتشر شده  کارگری به اسم کمال محـمـدی 

ـزش  ساله اھل شھر سقز در حین حفر چاه در تـھـران بـر اثـر ری
کـمـال .   چاه زير خاک مدفون شد و جان خود را از دست داد

محمدی دارای ھمسر و دو فرزند خـرد سـال بـوده کـه بـرای 
تامین زندگی خانواده اش برای کار کردن روانـه تـھـران شـده 

 .بود
  

کشته و مجروح شدن دو کارگر در جریان 
 تخریب یك ساختمان

ـقـه در  بنابه اخبار منتشر شده، تخریب یک ساختمـان دو طـب
 فروردین ماه در تھران  منجر بـه کشـتـه و مـجـروح ٢٠روز 

 .شدن دو تن از کارگران شد
  

مرگ كارگر كفاش بر اثر آتش گرفتن 
 كارگاه

 سـالـه ٢٢بنابه خبر منتشر شده، مـحـسـن زمـردی، كـارگـر 
ـنـد مـاه ٢٩مغازه كفاشی در رشت، روز   در حـادثـه ٨٩ اسـف

 ٨شـود و روز  آتش سوزی در كارگاه دچار سوخـتـگـی مـی
 .دھد  در بیمارستان جانش را از دست می٩٠فروردین ماه 

  
 دستمزد و حقوقھای پرداخت نشده

 
 روز تاخیر در واریز ١٥ تا ١٠بینی  پیش

 حقوق فروردین ماه کارکنان دولت
ـتـه اسـت یک کارشناس حساب در :   " داری بانک مـلـت گـف

ابتدای ھر سال جدید، به دلیل افزایش سالیانه حقوق پـرسـنـل، 
ھـای اعـمـال شـده، بـه زمـان  محاسبه میزان حقوق با تـعـرفـه

ـا تـوجـه بـه  تری نسبت به ماه بیش ھای عادی نیاز دارد و ب
داری آن حـدود یـک  بزرگی ادارات و تعداد کارکنان حسـاب

. آورد ھفته تاخیر در زمان واریز حقوق پـرسـنـل بـه وجـود مـی
اما در سال جاری که محل پرداخت حقوق از الیـحـه بـودجـه 
ـیـر کـرده اسـت، نـحـوه  ـی به تنخواه برای دو مـاه اول سـال تـغ

ـیـسـت بـه  داری محاسبه در حساب ھای ادارات دولتی و ارایه ل
ـاز از سـوی  بخش ـی ھای مالی فوق و برگشت بودجه مورد ن

تر خواھد کـرد و بـه  آنان، این پروسه را از نظر زمانی طوالنی
ـیـن حـقـوق ١٥ تا ١٠نظر من بین   روز تاخیر در پـرداخـت اول

 ."آید کارکنان دولت به وجود می
  

 کارگر شرکت دنا ره سازان ٨٠٠بالتکلیفی 
  ماه دستمزد معوقه٥با 

 ١٧بنابـر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
ـا ره  ـیـن شـرکـت دن فروردین ماه منتشر كـرده اسـت، مسـئـول

ـا   کارگر این شرکت اعـالم کـرده٨٠٠سازان به بیش از  انـد ت
ـایـد بـر سـر  ـب اطالع ثانوی شرکت تعطیل است و کـارگـران ن

ـا بـر ایـن گـزارش کـارگـران .   کارھای خود حاضر شـونـد ـن ب
 ماه دستمزد معوقـه دارنـد و ٥شرکت دنا ره سازان ھم اکنون 

در روزھای پایانی سال گذشته با یـک اعـتـصـاب سـه روزه 
موفق شدند فقط یک ماه از شش ماه دستمزدھای مـعـوقـه 

 . خود را دریافت کنند
  

 ماه دستمزد معوق کارگران شرکت ٧
 ناودیس راه

ـفـر ٦٠٠ بیش از  بنابه خبری كه در سایتھا منتشر شده بود  ن
ـافـت  از کارگران شرکت راه سازی ناودیس راه مـوفـق بـه دری

 . اند  ماه از دستمزدھای معوق خود نشده٧
  

 ماه دستمزد معوق کارگران شرکت آباد ٩
 راھان پارس

  بنا به خبر دیگری كه در سایتھای اینترنتی منتشر شـده بـود
ـاد راھـان ٤٠٠٠  نفر از کارگران شـرکـت راه و سـاخـتـمـان آب
 .اند  ماه است دستمزدی دریافت نکرده٩پارس 
  

ھفتاد درصد بازنشستگان تامین اجتماعی 
 کنند حداقل حقوق را دریافت می

بگیران تامین اجتـمـاعـی  رئیس کانون بازنشستگان و مستمری
 ھـزار تـومـان بـه حـداقـل حـقـوق ٢٧با اشاره به اینکه فقط 

ـتـه اسـت بگیران در سال جاری اضافه می مستمری : شود، گف
ـتـمـاعـی ٧٠در حال حاضر "  ـامـیـن اج  درصد بازنشـسـتـگـان ت

 ."کنند حداقل حقوق را دریافت می
  

 اخراج و بیكارسازیھا
 
 شوند  ھزار نفر در بوشھر بیکار می٤٨٠

ـان در مـجـلـس  ـنـگـسـت نماینده رژیم اسالمی در دشـتـی و ت
ـانـون کـاالی ھـمـراه :   شورای اسالمی گفت در صورت لغو ق
ـیـکـار ٤٨٠ملوان یا ته لنجی،  ـان بـوشـھـر ب  ھزار نفر در اسـت

 .شوند می
  
 گری در دماوند در   كارگر ریخته١٠٠

 آستانه بیکاری
ـان دمـاونـد  علی خواجه ای، رئیس مجمع امور صنفی شھرسـت
گـری اسـالم  ھزار کارگر مراکز صنـعـت ریـخـتـه:   گفته است

ـازھـای مـالـی ھـزار  ـی آباد شھرستان دماوند که طبعا تامین ن
ـانـه  خانواده ساکن در این شھرستان را بـرعـھـده دارنـد، در آسـت

ـتـه در حـال :   گـویـد او در ادامـه مـی.   انـد بیکاری قرار گـرف
ـان دمـاونـد در  حاضر چندین واحد صنعت ریخته گری شھرست

ـز فـعـال  شھرک اسالم آباد این شھرستان بشکل کجدار و مـری

پس از ایام نوروز قبوض گازی با مبالغ ھنگـفـت بـه .   ھستند
ـیـت نـه  درب ھر واحد کـارگـاھـی ارسـال شـد کـه در وضـع
ـامـی  ـیـن ارق ـا چـن چندان مناسب بازار کار کنونی مواجـه ب

: وی افـزود.   مصداق واقعی ضرب المثل قوز باالی قوز بـود
شـود چـراکـه واحـدھـای  اما داستان به ھمین جـا خـتـم نـمـی

ـنـد،  ـبـوض بـرق ھسـت ـتـظـار ق صنعتی یاد شده با دلھـره در ان
ـان  بھای خدمات یاد شده برای اغلب صاحبان صنایع شـھـرسـت

ھـای ریـخـتـگـری رو بـه  دماوند غیرقابل پرداخت بوده، کـوره
ـلـی تـمـامـی ایـن مـراکــز  خـامـوشـی گـذاشـتـه انـد و تـعــطـی

 .کند اشتغالزایی را تھدید می
  
  ھزار اخراجی از مخابرات٤٠

سعدالله نصیری قیداری، نماینده جمھوری اسالمی از زنـجـان 
ـا سـایـت  و طارم در مجلس اسالمی در مصاحبـه خـانـه " ای ب

 ھـزار ٤٠گفته است كه با خصوصی شدن مـخـابـرات، "   ملت
نفر از كارگزاران مخابرات روستایی در سـطـح كشـور اخـراج و 

ـتـه اسـت كـه آنـھـائـی ھـم كـه .  اند بیكار شده او ھمچنین گف
ـیـمـه روبـرو  مشكل اخراج ندارند با معضالت دیگـری مـثـل ب

ـنـد كـه .   ھستند  سـال ٣٠او گفته است كه كارگزارانی ھسـت
 .سابقه كار دارند، اما ھنوز بیمه نیستند

  
آغاز موج  اخراج سازیھای کارگران در 
اولین روزھای کاری سال جدید در شھر 

 صنعتی کاوه
 ١٧بنا بر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 

فروردین منتشر كرده است، با آغاز اولین روزھـای کـاری در 
ـیـدار  سال جدید شرکتھای پی ـپ ـنـی سـازی اس ای سی و چـی

. بطور کامل تعطیل شده و کـارگـران خـود را اخـراج کـردنـد
ـیـش از  مسئولین شرکت پی  ٨٠ای سی پـس از مـراجـعـه ب

کارگر  این شرکت برای شروع کار در سال جـدیـد  بـه آنـھـا 
بنا بـر ایـن . اعالم کردند شرکت بطور کامل تعطیل شده است

ـز پـس از  ـی ـیـدار ن گزارش مسئولین شرکت چینی سازی اسپ
 کارگر این شرکت برای شـروع کـار در ١٠٠مراجعه بیش از 

سال جدید به آنان اعالم کردند کارخانه بطور کـامـل تـعـطـیـل 
بر اسـاس گـزارشـھـای رسـیـده : "افزاید این خبر می. شده است

ـتـن تـعـطـیـالت  ـان گـرف ـای ـا پ به اتحادیه آزاد کارگران ایران ب
ـان  نوروزی و شروع بکار کارخانه ھا جلوی اداره کـار شـھـرسـت

ــی  ـل ـلـو از کـارگــرانـی شــده اسـت کـه بــا تـعــطـی سـاوه مــم
ـیـکـاری  کارخانجات شھر صنعتی کاوه جھت وصل به بیمه ب

 ."به این اداره مراجعه میکنند
  

 ھزار کارگر در شھر صنعتی ٥٠خطر اخراج 
 کاوه

ـنـده  ـای بنابه خبری كه منتشر شده است، حسـیـن اسـالمـی نـم
ـتـه  رژیم اسالمی در ساوه و زرندیه در مجـلـس اسـالمـی گـف

 ھزار کارگر در شھر صنعتی کاوه در حـال تـعـدیـل ٥٠:   است
ھـا نسـبـت بـه اخـراج  ھستند و متاسفانه مدیران برخی شرکت

انـد و حـمـایـت جـدی از کـارگـران  کارگران خود اقدام کـرده
 . گیرد صورت نمی

  
دھھا ھزار کارگر معادن سنگ در آستانه 

 اخراج قرار دارند
ھـای   درصـدی تـعـرفـه صـادرات سـنـگ٧٠در پی افزایش 
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ـیـکـاری  تزئینی توسط وزارت صنایع و معادن رژیم، احتمـال ب
ـزایـش  دھھا ھزار کارگر شاغل در این صـنـعـت بـه شـدت اف

با وجود اعتراض دست اندرکـاران شـاغـل در صـنـعـت .   یافت
ھای تزئینی و تعلیق سه ماھـه اجـرای ایـن مصـوبـه،  سنگ

شود با اجـرای کـامـل ایـن مصـوبـه در مـاه  پیش بینی می
 درصد از معادن ایـن بـخـش در سـراسـر ٥٠نخست اجرای آن 
ـیـکـاری دھـھـا .   ایران تعطیل شود این اقدام موجب اخـراج و ب

ـلـف ایـن صـنـعـت  ھزار کارگر شـاغـل در بـخـش ھـای مـخـت
 .گردد می

  
 نفر از کارگران شرکت گونی ٤٧٠بیکاری

 بافی جسور تایید شد
ـتـشـر ٢١بنابه خبری كه خبرگزاری ھرانا روز   فروردین ماه من

ـتـمـاعـی  كرده است، احمد لطفی نژاد مدیرکل کار و امـور اج
ـبـرنـگـاران سـخـن  ـایـجـان شـرقـی کـه در جـمـع خ استان آذرب

ـافـی جسـور  می گفت با اشاره به تعطیلی شـرکـت گـونـی ب
ـال خـارج شـدن مـدیـرعـامـل ایـن :   " اظھار گفته است ـب بـه دن

ـیـدی،  ـفـر از ٤٧٠شرکت از کشور و تعطیلی این واحد تول  ن
 ."اند کارگران این کارخانه از کار خود بیکار شده

  
 اخراج ھیجده کارگر و مھندس شرکت ژیان

ـان" بنابه گزارش منتـشـر شـده، کـارفـرمـای شـرکـت  در "   ژی
 نفر از کارگران و مھندسـان خـود را از ١٨آستانه سال جدید، 

ایـن شـرکـت در بـخـش راھسـازی و .   کار اخراج کرده اسـت
ای در شھرھای شیراز، کیش، بندرعبـاس و رشـت  امور پروژه

طـبـق گـزارش .    نفر پرسنل است٧٠کند و دارای  فعالیت می
مذکور کارفرمای مربوطـه عـالوه بـر اخـراج ایـن افـراد، از 

ـز خـودداری ٤پرداخت  ـی ـان ن  مـاه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه آن
 .ورزد می

  
 پرستاران

 
 ھای عقب مانده یک سال در انتظار حقوق

ـاوات  ـف ـت با وجود گذشت یک سال از وعده پـرداخـت مـابـه ال
ـار سـال گـذشـتـه تـوسـط  ساعت کار پرستاران، در روز پـرسـت

ـنـوز وعـده ـاران  رژیم اسالمی، ھ ـتـه و پـرسـت ـاف ـی ھـا تـحـقـق ن
ـنـد سـال .   ھمچنان منتظر پرداخت مطالبات قانونی خـود ھسـت

ـا  ـاران ت گذشته در پی مطرح شدن کاھش ساعت کـار پـرسـت
نـژاد خـطـاب بـه   ھزار پرستار جدید، احمـدی٢٣زمان استخدام 

ـتـدای فـروردیـن   مـابـه ٨٩وزیر بھداشت گفته بود کـه از اب
حـال روز .   ھا پرداخـت شـود التفاوت ساعت کار پرستاران به آن

انـد،  پرستار، که آن را متناسب با روز تولد زینب انتخاب کـرده
ـیـد " فرا رسیده و جز وعده چیزی عـایـد ایـن  فـرشـتـگـان سـپ

، " مھر آفرینان شـامـگـاھـان درد" و "   فرشتگان صبور"و "  پوش
ـاران اعـطـا  القابی که در سایت ـیـه بـه پـرسـت ھای حوزه عـلـم
این موضوع تنھا به عـدم پـرداخـت مـابـه .   گردیده، نشده است

ـلـکـه پـرداخـت  التفاوت ساعت کار پرستاران ختم نـمـی شـود، ب
ـاخـیـرھـای چـنـد  پاداش ـا ت ـز ب ـی ھا و سایر مزایای پرستاران ن

ھـای عـلـوم  گیرد و حتا برخی از دانشـگـاه ماھه صورت می
ـاران  پزشکی ھمواره با تاخیرھای طوالنی، حق و حقـوق پـرسـت

 .کنند را پرداخت می
  
 

 اطالعیه
 

یک خبر مھم در روند اعتصاب کارگران 
 مجتمع پتروشیمی بندرامام
ھای پتروشیمی منطقه  کارگران پیمانکاریھای سایر مجتمع

 کـارگـر ٢٠٠٠ویژه اقتصادی ماھشھر در حـمـایـت از 
اعتصابی مجتمع پتروشیمی بندر امام در مقابل این مجتمع 

 دست به تجمع زدند
بنابر گزارشھای دریافتی توسط اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 
ایران از ساعات اولیه صبح امروز کارگران پیمانـکـاری سـایـر 

ـتـصـادی مـاھشـھـربـه  مجتمع ھای پتروشیمی منطقه ویـژه اق
ـا بـه  محل درب اصلی کارخانه پتروشیمی بندرامـام آمـدنـد ت
ـیـونـدنـد کـه  ـپ جمع اعتصاب کنندگان در داخل این کارخانه ب
ـنـدر امـام مـواجـه  ـتـروشـیـمـی ب با ممانعت حراست مجتـمـع پ

ــد ــت از .   شـدن ــالکــاردھــائــی در حــمــای ــن کــارگــران کــه پ ای
ـات  ـب خواستھای کارگران پتروشیمی بندر امام و طـرح مـطـال

ھای کارخانه تـجـمـع کـرده و  خود در دست داشتند پشت نرده
ـتـروشـیـمـی  در حمایت از کارگران اعتصابی داخل مـجـتـمـع پ

ـابـر ایـن گـزارش کـارگـران داخـل .   بندرامـام شـعـار دادنـد ـن ب
ـتـی  ـای مجتمع پتروشیمی بندر امام نیز  که از این حرکت حـم

" تشکر تشـکـر"  کارگران منطقه ویژه بوجد آمده بودند با شعار
 .از این حرکت ارزشمند آنان قدردانی کردند

ـتـی تـوسـط اتـحـادیـه آزاد  ـاف بنابر آخرین گزارشـھـای دری
کارگران ایران از صـبـح امـروز مـامـوریـن حـراسـت مـجـتـمـع 

ـیـس  پتروشیمی بندر امام را مسلح کرده ـات رئ ـی اند و آقـای ب
ـفـت( شرکت ملی صنایع پتروشیمی  صـبـح )   و معاون وزیـر ن

ـیـرغـم ایـن .   امروز با ھواپیما وارد ماھشھر شده اسـت امـا عـل
ـانـکـاریـھـای سـایـر  ـیـم تمھیدات و با حمایت پرشور کارگران پ

ـتـصـادی مـاھشـھـر از  مجتمع ھای پتروشیمی منطقه ویـژه اق
ـنـدر امـام  ـتـروشـیـمـی ب اعتصاب و تجمع کارگران مجـتـمـع پ

تـر  اعتصاب این کارگران با صـالبـت و در ابـعـادی گسـتـرده
 .ادامه دارد

اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران بـه کـارگـران شـرکـتـھـای 
پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر که در حـمـایـت از 
ـا  ـنـدر امـام بـه پ ـتـروشـیـمـی ب ھمکاران خـود در مـجـتـمـع پ

اند درود میفرستد و نسبـت بـه ھـرگـونـه تـعـرضـی از  خواسته
ـتـظـامـی بـه کـارگـران  سوی حراست و نیروھای امنیتی و ان
مجتمع پتروشیمی بندر امام ھشدار میدھد و خـواھـان تـحـقـق 
ـنـدر امـام و  فوری خواستھای کارگران مجتمع پتروشیـمـی ب
کارگران سایر پیمانکاریھای منطقه ویژه اقتصادی مـاھشـھـر 

 .است
 اعتصاب، تشکل، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد ھمبستگی  و مبارزه متـحـدانـه سـراسـری کـارگـران 
 ایران
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اعالم حمایت کارگران اخراجی کارخانه 
پرریس از بیانیه اتحادیه آزاد کارگران 

 ایران در اعتراض به سطح دستمزدھا
 !ھای عزیز کارگران و ھم طبقه ای

ما جمعی از کارگران اخراجی کارخانه ریسندگی پـرریـس از 
ـیـن  ـی بیانیه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران در اعـتـراض بـه تـع

ـیـم دستمزدھا حمایت می مـا نسـبـت بـه تـمـامـی دسـت .   کن

اندازیھای حامیان سرمایه از جمله تعویـق دسـتـمـزدھـا، اخـراج 
ـار آن  ـیـد امضـا و در کـن کارگران، قراردادھای موقت و سف

ـنـه حذف یارانه ـزی ھـای زنـدگـی کـه  ھا و افزایش کمرشکن ھ
تـر و فـالکـت  ھایمان را روزبه روز فقیرانه زندگی ما و خانواده

ما در این اولین روزھـای آغـاز سـال .   بارتر میکند، معترضیم
ـیـکـار سـراسـر کشـور  جدید، از تمامی کارگـران شـاغـل و ب
ـیـه اعـتـراضـی  ـان ـی دعوت میکنیم تا به ھر شیوه ممکن از ب
اتحادیه آزاد کارگران ایران حمایت کـرده و بـه دسـت درازی 
ـا اقـدامـات  ـیـم و ب به سفره بی رونق و خالیمان اعـتـراض کـن
ـیـشـتـر از ایـن مـا را بـه مـرگ  متحدانه خود اجازه ندھیم ب

 .تدریجی محکوم کنند و به خاک سیاه بنشانند
 زنده باد اتحاد و ھمبستگی کارگری

 کارگران اخراجی کارخانه پرریس سنندج
 ٩٠ فروردین ١٨
  

  روز١٠سه خودکشی در مدت کمتر از 
نـگـذشـتـه بـود کـه )   ٩٠( ھنوز چند روزی از شروع سال نو 

خبر خودکشی دو جوان ساکن سنندج به نامھای علـی رضـا 
ـیـچـیـد و سـریـعـا بـه  ـتـشـان پ و ھیمن در شھر محـل سـکـون

دو سـه روز بـعـد از .   شھرھای دور و نزدیک دیـگـر رسـیـد
خودکشی علی رضا و ھیمن در سنندج، مـحـمـد دانشـجـوی 
ـانـی  ـات فـوق ـق سابق و بیکار در کرمانشاه ھم خود را از طـب

 .پاساژ ارک پایین انداخت و به زندگیش پایان داد
ـأھـل و دارای یـک فـرزنـد ٣١علی رضا   ٦ سالـه مـت

ـازه ١٩ماھه، ھیمن جوانی  ـز جـوانـی کـه ت  ساله و محمد نی
ـیـل .   فارق التحصیل شده و بیکار بـود ایـن سـه انسـان بـه دل

ـیـل  شرایط ضدبشری ـان تـحـم ای که نظام سرمایه داری بـر آن
ـنـی ) اوج جـوانـی( کرده بود، در بھترین سنین زندگی  ـی ، سـن

شد در دنیائی انسانی بھترین و بیشترین لـذتـھـا را از  که می
خودکشی این سـه جـوان .   آن برد، به عمر خود پایان بخشیدند

ـیـه  اتفاقی نبود، سندی زنده از جنایت نظام سرمایه داری عـل
ـیـن پـرت .  بشریت است ـای ـیـکـه خـود را بـه پ محمـد در حـال

ـقـر و نـداری و از بـی پـولـی و  می ـاد زده از ف کـرده فـری
وضعیـت زنـدگـی ایـن سـه . برد گرسنگی خود را از بین می

ـیـونـھـا انسـان کـارگـر و  نفر نمونه ھائی از شرایط زندگی میل
 تومان در شـرایـطـی ٣٣٠٠٠٠با حقوق . بیکار جامعه ھستند

که خط فقر باالی یک میلیون و پانصد ھزار تـومـان اسـت، 
 تـومـان و ١٥٠٠٠٠ھزینه گـاز مصـرفـی خـانـوار حـداقـل 

ھای بھداشت و درمان و تحصـیـل و غـیـره سـرسـام آور  ھزینه
بدتر از ایـن .   توان تحمل کرد افزایش یافته است، چگونه می

ـنـد کـه حـتـی امـکـان کسـب ھـمـان  بیکاران جامـعـه ھسـت
 . تومان را ھم با تن دادن به ھر کاری ندارند٣٣٠٠٠٠

ما کارگران حق داریم از یک زندگی انسـانـی بـرخـوردار 
ایـم کـه  باشیم، ما در به بحران کشیدن اقتصاد نقشی نـداشـتـه

امروز به بھانه کمک به رونق اقتصادی محکوم به زنـدگـی 
 .شویم)  برابر زیر خط فقر٥( تومان٣٣٠٠٠٠با حقوق 

ـزان   ١٥٠٠٠٠٠باید متحدانه خواھان افزایش حقوق به مـی
ـز بـرای  افـراد  ـی تومان برای کارگران شاغل و مـعـادل آن ن
ـانـمـان  ـی بیکار شویم تا شاھد خود کشیھای بیشتر ھم سرنوشـت

 .نباشیم
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه   

١٩/١/١٣٩٠                                           
  



 11 ١٥٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 فروردین ماه در اھواز ٢٣علی نجاتی در 
 محاکمه میشود

ـنـگـی، عـلـی نـجـاتـی  بر اساس خبر ارسالی به کمیته ھمـاھ
کارگر اخراجی و عضو ھیات مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 
نیشکر ھفت تپه با وجود صدور حکم برائـت در مـورد پـرونـده 
ی دومش و به دلیل اعتراض دادستان، بار دیـگـر بـه دادگـاه 

 .احضار شده است
علی نجاتی یک مرتبه بابت ھمین اتـھـامـات بـه شـش 
ـا اتـھـامـات مشـابـه  ـار دوم ب ماه زندان محکوم شد و برای ب
ـنـکـه  ـیـل ای برای وی پرونده تشکیل شد که در نھایت بـه دل
موارد اتھامی وی مربوط به ھمان زمان و موضوعـاتـی بـود 
که یک بار بابت ان محبوس شده بود، پرونده با صدور حـکـم 
ـان بـه  برائت مختومه شد؛ بعد از صدور حـکـم بـرائـت دادسـت
ـتـوح گـردیـده  ـاره مـف رای صادره اعتراض نموده و پـرونـده دوب

 .است
بدین ترتیب با ارسال پرونده به مرکز استان قرار شـده اسـت 

ـبـه٩٠ فروردین ماه ٢٣نجاتی در روز   دادگـاه ١٣ی   در شـع
ـابـت اتـھـامـات  ـان ب انقالب در شھر اھواز، مرکز استان خوزست

 .تکراری محاکمه گردد
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

کارگری ضمن محکوم نمودن ایـن اقـدام دسـتـگـاه قضـایـی 
خواھان پایان دادن به اخراج و پرونده سازی علیـه کـارگـران و 

 .فعاالن کارگری میباشد
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 کارگری
  

 نامه یکی از کارگران مجتمع پتر وشیمی 
بندر امام به سایت اتحادیه آزاد کارگران 

 ایران
ـاس  با سالم خدمت مدیریت محترم این سایت و تشـکـر و سـپ

ی تـجـمـعـات  فراوان از پیگیری و انتشار اخبار لحظه به لحظه
اعتراضی کارگران زحمتکش پیمانکاری مجتمع پتـروشـیـمـی 
ـقـر  بندرامام شھرستان ماھشھر و شرکتھای پتـروشـیـمـی مسـت
در منطقه ویژه اقتصادی این شھرستان، مانند اروند، بـوعـلـی 

ـایـی رازی ـی بـه .   سینا، تندگویان، خوزستان، امیرکبیر و شیـم
رساند که بنـده یـکـی از  اطالع مدیریت محترم این سایت می

ـیـن اعـتـصـاب مـی ـاشـم کـه  کارگران شرکت کننده در ھـم ب
ھمانطور که در خبر قبلیتان اعـالم نـمـودیـن، پـس از تـجـمـع  

 و صحبت آقای ظـریـف ٢٠/١/٩٠ھمکارانمان در تاریخ شنبه 
ـیـچـگـونـه  ـتـھـای فـراوان، ھ ـانـه پـس از صـحـب کار، متاسـف

ـنـد کـه  نتیجه ای حاصل نشد و آقای ظریف کار اظھار داشـت
ای در این خصـوص از جـانـب  ھنوز مثال ھیچگونه بخشنامه

وزارت نفت به این مجتمع ارسال نشده است و بنده ھـیـچ قـول 
تـوانـم بـدھـم  و تضمینی در خصوص اجرای این مصوبـه نـمـی

 بـه ١٣٨٤این امر در حالی است که ایـن مصـوبـه در سـال 
ـا در  ـن ـل تصویب ھیات وزیران  رسیده است که سایت خبری ای

ـادآور مـی . شـود انتشار این خبر، به صراحت ایـن مسـالـه را ی
ـیـجـه ـت ای حـاصـل نشـد و  نھایتا در پایان این روز ھیچگونه ن

ـبـه  ـنـی امـروز یـکـشـن ـبـه، یـع ادامه اعتصاب به فردای شـن
ـبـل، .    موکول شـد٢١/١/٩٠ ـنـد روزھـای ق ـان امـروز ھـم ھـم

تمامی کارگران این مجتمـع عـظـیـم، مـتـشـکـل از پـرسـنـل 
ـفـر ھـم ٢٠٠٠روزکار و شیفت که جمعیت موجود به باالی   ن

ـتـر  می ـیـه صـبـح، در روبـروی دف رسید، از ھمان ساعات اول

ـیـدا   (main office)مرکزی این مجتمع  تجمع و حضـور پ
ـان روز یـعـنـی سـاعـت  ـای ـا پ  عصـر، ٥کردند که باز ھـم ت

ـاسـخـگـویـی  ھیچکدام از مسئولین این مجتمـع حـاضـر بـه پ
ـبـود و  نشدند و حتی از خود آقای ظریف کـار ھـم خـبـری ن
چون دیروز خود شخص آقای ظریف کـار بـه صـراحـت تـمـام 
ـیـچـگـونـه کـاری از دسـت وی در ایـن  اعالم کرد کـه ھ

ـیـه کـارگـران، حضـور خـود  خصوص بر نـمـی آیـد، امـروز کـل
ـا  شخص وزیر نفت را در این مجتـمـع مـطـرح نـمـودنـد کـه ت
ـیـچـکـدام از  ـیـدا نـکـنـد، ھ زمانی که این درخواست تحقق پ
کارگران این مجتمع به سرکار خود حاضر نخواھد شد و ایـن 
ـیـجـه ادامـه خـواھـد  ـت ـا حصـول ن اعتصاب و تجمع ھمچنان ت
ـابـد  داشت تا اینکه خود شخص وزیر در این مجتمع حضـور ی

 بـه تصـویـب ١٣٨٤و دستور اجرای این مصوبه که در سـال 
ـتـه الزم بـه .   ھیات محترم دولت رسیده است را صادر نماید الب

ـبـه  ذکر است که در طول مدت این اعتصاب در امروز یکـشـن
، نفرات حراست و حتی سـخـنـگـوی خـود شـخـص ٢١/١/٩٠

مدیرعامل، بارھا و بارھا، کـارگـران را تـھـدیـد بـه اخـراج از 
مجتمع و یا برداشتن کارت ساعت آنھا جھـت جـلـوگـیـری از 
ـنـده ی  انجام حضور و غیاب نمودند که با پاسخ قاطع و کـوب

ـابـل ذکـر اسـت کـه . ھمه این کارگران مواجه شدند ـتـه ق الب
ـنـدرامـام، شـرکـتـھـای  ـتـروشـیـمـی ب دیروز ھمزمان با تجمـع پ
ـیـر و  ـان، امـیـرکـب پتروشیمی منطقه ویژه، مثل اروند، خوزسـت
ـیـت از اعـتـصـاب  ـز بـه حـمـایـت و طـبـع ـی شیمیایی رازی ن
ـز دسـت بـه اعـتـصـاب  ـی کارگران پتروشیمی بندرامام، آنـھـا ن

ـان و  گسترده ـتـروشـیـمـی خـوزسـت ای زدند و حتی کارگـران پ
شـونـد کـه بـه کـارگـران  اروند، از مجتـمـع خـود خـارج مـی

پتروشیمی بندرامام بپیوندند که حـراسـت ایـن مـجـتـمـعـھـا و 
حراست سازمان منطقـه ویـژه وارد عـمـل شـده و مـانـع ایـن 

ـیـن  پیوستن می ـان درگـیـری شـدیـدی ب شوند که در این مـی
ـا  کارگران اروند و خوزستان و حراست بوجود می ـت ـای آید که نھ

ـاتـر مـرکـزی ایـن  منجر به شکسـتـه شـدن شـیـشـه ھـای دف
ـا تـجـمـع .   شود مجتمعھا می البته باز قابل ذکـر اسـت کـه ب

، کارگران پتروشیمی بندرامام و تعطیـل شـدن ٢١/١/٩٠امروز 
ـارھـای کـاال و  ـب ـنـدی، ان کلیه کارھای تعمیراتی، بسـتـه ب

ـیـل کـارگـاھـھـای  محصول، سـایـت ـب ـاتـی از ق ـی ـل ھـای عـم
ـبـراسـیـون، پـمـپ شـاپ، جـت  ـی جوشکاری، تراشکاری، کال
ـیـک،  ـتـمـانـی، رنـگ و سـنـدبـالـسـت، مـکـان ماشین، ساخ

ـاالنـس، PM ،CMماشینری، برق، ابزار دقیق،  ، کـارگـاه ب
خدماتی و غیره، طی تماسھای مکرری که با ھـمـکـارانـمـان 
ـیـم، تـمـامـی  در شرکتھای پتروشیمی منطقه ویژه کـه داشـت
ـنـدرامـام،  ـا ب ـز ھـمـزمـان ب ـی شرکتھای یادشده در باال، آنـھـا ن
ـاد شـده در  اعتصاب خود را ادامه داده و تمامی کـارھـای ی
ـلـی کـامـل در آمـده  باال، در این شرکتھا نیز به حالت تـعـطـی

ـا زمـان .   است در پایان امروز کلیـه ھـمـکـاران و کـارگـران ت
ی کامل، یعنی اول حضـور خـود شـخـص وزیـر  حصول نتیجه

ـز بـه  ـی نفت و سپس صدور دستور اجرای این مصـوبـه، فـردا ن
ـلـی کـارھـای ایـن  ـان تـعـطـی ھمین منوال اعتصاب و ھـمـچـن
مجتمع و تمامی شرکتھای پتروشیمی منـطـقـه ویـژه، ادامـه 

ـانـه .   خواھد داشت ـیـم در ادامه از مدیر محترم این سایـت صـم
تقاضا داریم که ھرچه سریعتر نسبت به انتشار این خبـر مـھـم 
ــــد  ـن ـــ ـان ـــ ــــگــــر ھــــم ــــری دی ـب ـــ ـای خ ـــ ــــھ ـت ـــ ـای در ســـ

www.Facebook.com  و یاwww.youtube.com 
ـتـروشـیـمـی ھـای  اقدام نمایند تا تمامی ھمکارانمان در دیگر پ

سراسر کشور از این مساله با خبر شوند و جھت برچیـده شـدن 
ـانـونـی  این ظلم و تبعیض و دستیابی به کلیه حق و حـقـوق ق
خود و خانواده ی خود به پا خیزند، چراکه فیلترینگ شـدیـد 
ـیـن کـاری بـرای خـود مـا شـده  در ایران، مانع از انجام چـن

ـانـه .   است ـیـم ھمچنین بدلیل شرایط امنیتی و حفاظتـی، صـم
تقاضا داریم و برادرانه خواھشمندیم که ھیچـگـونـه اسـمـی از 
ـتـشـار ایـن خـبـر بـرده نشـود . ارسال کننده ایمیل به شما در ان

به زحمت فراوان و طی تدابیر شدید امنیتـی، مـوفـق .   مرسی
ـایـل  به تھیه گوشه ھای کوچکی از این اعتصاب بصـورت ف

ـتـشـار و قـرار دادن در  تصویری شدیم که آنھا را نیز بـرای ان
ـان ارسـال مـی ـت ـیـم کنار متن این خبر برای ـاز .   کـن ـان ب ـای در پ

مجددا از لطف، ھمکاری و حمایت قاطعانه و بی منت شـمـا 
ـا .   برادر گرامی، صمیمانه تشکر کرده و سپاسگذاریـم ـاشـد ت ب

انشاءالله ریشه ی ظلم و ستم و تبعیض از تـمـامـی جـھـان و 
ـتـش و  ـف خصوصا کشور عزیزمان ایـران و صـنـعـت عـظـیـم ن

 .کارگران زحمتکش و فداکارش به طور کامل برچیده شود
 با تشکر فراوان
٢١/١/١٣٩٠ 

 

 
تصمیم کارگران معادن : بوسنی و ھرزگوین

  ذغال سنگ به اعتصاب عمومی
کـارگــران مـعــادن ذغــال  BH Daily Newsبـه گــزارش 
ـیـجـه مـذاکـره روز  تر از قبل، بعد از پایان بی سنگ مصمم ـت ن

 مارس بین اتحـادیـه کـارگـران و مـدیـرعـامـل ٣٠چھارشنبه 
 Fikret Berbic. دارند معادن، تصمیم به اعتصاب عمومی

ـقـل کـارگـران مـعـادن ذغـال  رئیس ھیئت مدیره اتحادیه مست
ـقـط بـرای وقـت  سنگ گفته است که این مذاکره فقط و ف
ـبـود  خریدن بود و کارفرمایان حتی ھیچگونه طرحی برای بـھ

ـز ارایـه نـکـردنـد ـی ـان ن وی .   وضعیت کار و زندگی معدنچـی
معدنچیان تا سه شنبه آینده کـه قـرار مـالقـات : " گفته است

با وزیر انرژی، صنایع و معادن دارند، منتظر خواھند مـانـد و 
ـنـد  اگر نتیجه ـتـظـار نـخـواھ ـیـش از آن ان ای حاصل نشـود، ب

کشید و اعتصاب ما بعد از اول مـاه مـه بـالفـاصـلـه شـروع 
 ".خواھد شد

ـزایـش دسـتـمـزد از  ـان اف  ٢.٣٠خواست عمده این مدنچی
KM )دالر١.٧٠  ( ٣.٢٠در ساعت به  KM  )دالر٢.٤٠  (

 . در صد اضافه دستمزد است٤٠یعنی حدود 
  

اخراج صدھا کارگر بدلیل شرکت : بحرین
 در اعتراضات

صدھا کـارگـر در بـحـریـن در روزھـای  CNBCبه گزارش 
اخیر به دلیل شرکـت در اعـتـراضـات تـوسـط دولـت از کـار 

ـبـش  اتحادیه. اند اخراج شده ھای کارگری برای حمایـت از جـن
 مارس اعالم اعتـصـاب کـرده ٢٢ تا  ١٣اعتراضی مردم از  

ـفـر از ٢٠٠اند کـه حـدود  مقامت دولتی اعالم کرده.  بودند  ن
ــن Gulf Airھــای  شــرکــت ــحــری ــرات ب ، شــرکــت مــخــاب

(Batelco)ـال ـن ھـای  ، شرکت خدمات فرودگاه بحرین و ترمی
APM انـد بدلیل حاضر نشـدن در مـحـل کـار، اخـراج شـده .

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

ـتـه اسـت احـتـمـال  از گروه یکی ھای اپوزیسیون بنام وفاق گـف
 .  نفر ھم تجاوز کرده باشد١٠٠٠ھا از  میرود تعداد اخراجی

  
پیروزی چشمگیر کارگران نفت و : الجزایر

 گاز
ـتـی   Bloombergبه گزارش   ھزاران کـارگـر شـرکـت دول
که با اعتراض و تـجـمـع خـود بـر  Sonatrachنفت و گاز 

خواست افزایش دستمزد اصرار کرده بودند، پس از تـھـدیـد بـه 
اعتصاب و توقف تولید نفت، موفق شدند دولت را مجبـور بـه 

ـیـر کـل  Beldjerdi Sid Ali.   قبول مطالباتشان بکنند دب
 Bloombergاتحادیه کارگران نفت در گفتگوی تلفنی با 

ـا دسـتـمـزد ایـن  تایید کرده که دولت موافقـت کـرده اسـت ت
ـزایـش دسـتـمـزد .    در صد افزایش دھـد٨٠کارگران را  ایـن اف

ـیـه  کـارگـران .    مـحـاسـبـه شـود٢٠٠٨قرار است از اول ژوئ
 . عنوان کرده بودند٢٠٠٢درخواست اضافه دستمزد را از سال 

ـنـده  از اعضـای کشـور الجزایر که یکـی ھـای صـادر کـن
 میلیـون و ١به شمار میاید، ماھیانه بیش از  (OPEC)نفت 
 .کند  ھزار بشکه نفت صادر می٢٠٠
  

اعتصاب کارگران در اعتراض به : کامبوج
 اخراج ھمکارانشان

ـال اخـراج دو تـن از  Phnompen Postبه گـزارش  ـب بـدن
ـنـوم  Ever Gloryکارگران کارخانه تولید پوشـاک   در پ

 تن از کارگران ایـن کـارخـانـه روز ٣٠٠پن پایتخت کامبوج، 
 مارس دست از کار کشیدند و بیرون از کـارخـانـه ٤سه شنبه 

اند این دو تـن چـون کـارشـان  کارفرمایان گفته.  تجمع کردند
انـد، ولـی کـارگـران  دادنـد اخـراج شـده را بخوبی انـجـام نـمـی

معتقدند دلیل اخراج این دو تن کـمـک بـه ھـمـکـاران سـابـق 
ـامـات وزارت کـار .   خود برای بازگشت به کار بوده اسـت مـق

ـا حضـور  بالفاصله در موضوع دخالت کـردنـد و جـلـسـه ای ب

نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای حل موضوع تشـکـیـل 
 .دادند
  

 اعالم اعتصاب کارگران راه آھن: آرژانتین
ـال بـی Buenos Aires Heraldبه گزارش  ـب ـیـجـه  بـدن ـت ت

ـزایـش دسـتـمـزد  ماندن مذاکره کارگران و کارفرمایان برای اف
 Sarmiento درصدی دستمزدھا، کـارگـران راه آھـن ٢٣

 سـاعـت ٢٤ مـارس بـمـدت ٧اعالم کردند از روز پنجشنبه  
کـارگـران ھـم اکـنـون خـواسـت .   دست از کار خواھند کشیـد
ـزایــش دســتـمــزد را بـه  ـزایــش داده٤٠اف ــد  درصــد اف ــن .   ان ای

نتیجه ماندن مذاکـراتشـان، دسـت  کارگران ھمچنین بعد از بی
به راه پیمایی به سمت مرکـز شـھـر بـونـس آیـرس زدنـد کـه 

 .باعث راه بندان و ترافیک شدید در شھر شد
  

خشم کارگران بخاطر پاداش فوق : استونی
 العاده زیاد به مدیر عامل

خـبـری کـه  Baltic Business Newsبر طبق گـزارش 
حاکی از پاداش فوق العاده زیاد به مدیر عـامـل شـرکـت راه 
آھن دولتی استونـی بـود، کـارگـران ایـن شـرکـت را بشـدت 

ـیـدن ایـن خـبـر، اعـالم .   خشمگین کرده است آنھا بعـد از شـن
ـئـت مـدیـره .   کردند دست به اعتصاب خواھنـد زد ـی ـیـس ھ رئ

ـتـه اسـت  Oleg Tshubarovاتحادیه کارگران راه آھن  گـف
که اگر مدیریت با افزایش دستمزد کارگران موافقت نـکـنـد، 

ـنـد کشـیـد ـتـه اسـت کـه .   آنھا دست از کـار خـواھ وی گـف
ـزایـش دسـتـمـزد  مدیریت قبال اعـالم کـرده کـه امسـال از اف

ھای کالن به مدیـر عـامـل   خبری نیست در حالی که پاداش
وی ابراز امیدواری کرده است کـه چـون در .   پرداخت میشود

ـنـد  ـتـوان ماه آوریل قرار است مذاکره صورت بگیرد، کارگـران ب
ـزایـش دسـتـمـزد بـکـنـد،  مدیریت را مـجـبـور بـه پـذیـرش اف

ـتـی صـورت نـگـیـرد، مـاه آوریـل، مـاه  ولی ـق چنانچـه مـواف

 .اعتصاب خواھد بود
 

 تظاھرات کارگران شھرداری آتن: یونان
 فروردین ماه کارگران شھـرداری شـھـر آتـن ١٦روز سه شنبه 

ـیـس بـه خشـونـت و  ـل دست به تظاھرات زدند که با دخالـت پ
ـلـه بـه صـف کـارگـران .  درگیری کشیده شد ـا حـم ـیـس ب ـل پ

ھـا و  معترض شھرداری کـه در اعـتـراض بـه اخـراج سـازی
سیاست اصالحات نئولیبرالیستی دولـت ایـن کشـور اقـدام بـه 
ـاده  ـف تجمع در مرکز شھر نموده بودند از گـاز اشـک آور اسـت

ـادرت ورزیـد عـالوه بـر .   کرد و به ضرب و شتم کارگـران مـب
ـز در اعـتـراض بـه  ـی این در ھمین روز تـظـاھـرات دیـگـری ن

ھای اقتصادی دولت در شھر آتن برگـزار شـد کـه آن  سیاست
ـتـی  ـی ـن ـیـروھـای ام ھم به درگیری و خشونت کشیده شد و ن

 .دھھا معترض را مجروح و شماری را بازداشت کردند
  

برپایی تظاھرات کارگری در : مجارستان
اعتراض به سیاست ریاضت اقتصادی 

 دولتھای اروپایی
ــحـادیـه ـزاران نــفـر از اعضـای ات ـا در  ھ ھــای کـارگــری اروپ

ـایـی، در  اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت ھـای اروپ
ـان تـظـاھـرات کـردنـد" بوداپست"شھر  . پایتخت کشور مجارست

ـایـی  اعضای اتحادیه ـلـف اروپ ھای کارگری کشورھای مخت
ـتـھـای عضـو  ھمزمان با برگزاری اجالس وزیـران دارایـی دول
ـایـی تـظـاھـرات  ـا بـرپ ـان، ب این اتحادیـه در کشـور مـجـارسـت
ـازل دسـتـمـزدھـا و  ـا کـاھـش و سـطـح ن مخالفـت خـود را ب

ـزایـش سـطـح  مستمری ھا، کاھش سطح خدمات عمومی و اف
ـتـرض اعـالم کـردنـد.   مالیاتھا ابراز داشتند مـا :   " کارگران مع

نبودیم که بحران اقتصادی را شروع کـردیـم ولـی حـاال مـردم 
ـابـل ایـن  ـق ـنـد و مـا در م عادی باید ھزینه آنرا پرداخت کـن

 ."*ریاضت كشی مقاومت خواھیم كرد

مادام که سرمایه بر حیات انسان ھا حاکمیت دارد، مادام که 
فرد برای تامین مایحتاج خویش ناگزیر به فروش نیروی کار 
خود و انجام کار برای سرمایه و مالکان وسائل تولید است، 

مادام که نظام مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار 
انسانھا برقرار است، ھیچ قانون کاری، ھر قدر مواد و تبصره 
ھایی به نفع کارگران در آن گنجانده شده باشد، قانون کاری 

قانون کار واقعی کارگران، . به راستی آزاد و کارگری نیست
نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است که در آن ھر کس 

داوطلبانه به اندازه توان و خالقیتش در تولید وسائل زندگی و 
رفاه ھمگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصوالت 

 .این تالش جمعی بھره میگیرد

اما در عین حال، مادام و ھرجا که نظام کار مزدی برقرار 
است، جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان 

شرایطی به قوانین و مناسبات کار در این نظام تالش میکند 
که حداکثر آسایش و رفاه ممکن و مناسب ترین شرایط کار 

را برای کارگران تضمین کند و طبقه کارگر و کل شھروندان 
را از عواقب مخرب نظام کار مزدی ھرچه بیشتر مصون 

کمونیسم کارگری در این مبارزه ھمچنین برای . دارد
برقراری شرایط و موازین کاری تالش میکند که ارتقاء 

خودآگاھی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقه کارگر 
  ....را به بھترین شکل ممکن تسھیل نماید

 ، برنامه حزب کمونيست کارگری"يک دنيای بھتر"از 

 قوانین کار و رفاه اجتماعی


