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پاسخ ندادن به نیازھـای اسـاسـی " 
و بنیادی نیروی جویای کار کـه 

ـیـون ٧در حال حاضر بیش از  ـل ـی  م
ـا  نفر ھستند و تأمیـن نشـدن آن ب
اولیـن اولـویـت کـه داشـتـن کـار 
ـان  شرافتمندانه و مولد است، جـوان

دھـد  را در مسیر شیبی قـرار مـی
ھای پرتالطـم  که حضور در میدان

ــرای آنــان ســھــل و  ــمــاعــی ب ـت اج
ـلـت حـتـی  کم ھزینه بلکه در غـف

ـان ."   شود پرجاذبه ھم می این سخـن
نامـی اسـت کـه " امیر معتمدی" 

در پایان نـوشـتـه خـویـش خـود را 
ــه مــعــرفــی کــرده اســت  ــگــون ـن ای

ـان ایـران در "  ــده کـارفـرمــای ـن ـای نـم
ـلـی کـار سازمان بین ـل ایشـان " .   الـم

ـایـع  این سخنان را در بحـبـوحـه وق

 در یادداشتی آورده اسـت ٨٨سال 
ـیـکـاری چـه  تا ھشدار دھد که ب
خطر عـظـیـمـی بـرای جـمـھـوری 

ــت احــمــدی .   اســالمــی اســت دول
نژاد با تـکـیـه بـر آمـار دروغـیـن 
ـیـکـاری  تاکیـد دارد کـه آمـار ب
ـنـدگـان  ـای بسیار پایین است اما نـم
ـز  مجلـس شـورای اسـالمـی چـی

ـنـد قـدرت الـه .   دیگـری مـیـگـوی
ـا اشـاره  ـزویـن ب علیخانی نماینده ق
به اظھارات مسووالن وزارت کـار 

 ١٠که میزان بیکاری را حـدود 
ـنـد،  درصد اعـالم مـی اظـھـار  کـن

ــدارد ـی ــدگــان :   م ـایــن ــم گــزارشـات ن
مجلس که از مراجع رسـمـی ھـم 

 پیام حمید تقوائی 
  بمناسبت روز جھانی کارگر

 اول مه، 
روز قدرتنمائی 
کارگران علیه 

 جھان درھم ریخته 
 !سرمایه داری

 
فرارسیدن روزجھانـی کـارگـر را بـه ھـمـه 
ـبـریـک  کارگران و مردم آزادیخواه جـھـان ت

 .میگویم
ـال اول مـه  ـب ـق    جھان در شرایطی به اسـت
میرود که از یکسو بحران جھانی سـرمـایـه 

ــق ـی تـر مـیـشــود و دولــتـھــای  ھـر روز عـم
ترین کشـورھـای  سرمایه داری در پیشرفته

صنعتی با تمام تالششان بـرای شـکـسـتـن 
بار بحران بـدوش کـارگـران و تـوده مـردم، 
یکی پس از دیگری اعالم ورشکـسـتـگـی 

ــوده ــنـد و از سـوی دیـگــر ت ــکـن ھــای  مـی
میلیونی مردم در یکی از محـرومـتـریـن و 
ــه  ــی ــل ــان ع ــاطــق جــھ ــریــن مــن ــت ــوق ــحــق ــی ب

 ! مردم آزادیخواه! کارگران
 !   اردیبھشت، کار تعطیل است و خیابانھا مال ماست١١اول مه، 

 علیه فقر و نابرابری، علیه تبعیض و بیحقوقی، علیه حکومت مذھبی
و حاکمیت جھل  وخرافه، علیه سرکوب و جنایت، و علیه جمھوری 

 ! اسالمی و حاکمیت سرمایه و بردگی مزدی بمیدان بیائید
 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!    مرگ بر جمھوری اسالمی

   

 ٢صفحه 

 ھای سرخ سنندج بیاد اول ماه مه
 : بیکاری ٣صفحه 

 !پدیده شوم، پدیده جذاب
 

 مبارزه علیه بیکاري یک ضرورت عاجل است
 یاشار سھندی 

 ٨صفحه 

 یک اعتصاب هماهنگی شده قدم بعدي ماست
 ٦صفحه 

 نقش کارگران در اوضاع سیاسی 
 ٨صفحه کردستان عراق                  
 آرزوي بر باد رفته جمهوري اسالمی

 ١٠صفحه 

 ١١صفحه اخبار کارگری               

علیه محاکمه کارگران سندیکاي واحد 
 ٧صفحه !                                        بپاخیزید

پیام ھمبستگی کارگران پتروشیمی تبریز با 
 ٢صفحه کارگران پتروشیمی ماھشھر            

جمهوري اسالمی بیماران بی پول را با 
 ٧صفحه آمبوالنس در بیابان رها میکند           
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ـاتـوریـھـای چـنـدیـن دھسـالـه  دیکت
ـا  ـپ سرمایه داری در این کشـورھـا ب

ـقـالب عـظـیـمـی .   میخیزند امواج ان
ـانـه و شـمـال  ـی که منـطـقـه خـاورم
ـار  ـنـوردد در کـن ـی ـا را در م ـق آفری
اعتـراضـات کـارگـران و مـردم بـه 
ستوه آمده از بیکاری و گـرانـی و 
ـان و فـرانسـه و  بی تامینی در یون
ـنـد  انگلیس و آمریکا اعـالم قـدرتـم
ـاق  ـف ـات کیفرخواست اکثریت قریـب ب
ـیـه سـرمـایـه داری  مردم جھان عـل

ـات سـرسـخـت .   عصر ماست ـی واقـع
ھای میلیونی مردمـی  زندگی توده

که در ھمه کشورھا زیر بار بـحـران 
ـنـد  ـل سرمایه له میشوند با صدای ب
اعالم میکند کـه جـھـان سـرمـایـه 

ـیـسـم و " داری  ـال بدون امیـد سـوسـی
ــم ــس ــالــی ــوســی ــوان س ــراخ ــدون ف " ب

 .منجالبی بیش نیست
ـازده  ـز ی ـی برای کارگران ایـران ن
ـا  اردیبشھت امسال فرصتی اسـت ت
ـیـو  ـات ـتـرن پرچم سیاست و افـق و آل
ــش  ـی ـیـشـاپ ـاتـی خـود را در پ ـق طـب
ــرای  ــردم ب ــی م ــالب ــش انــق ــب جــن
ســرنــگــونــی جــمــھــوری اســالمــی 

ــد ــرازن ــراف ــرشــکــوه .   ب ــصــاب پ اعــت
کارگران پتروشیـمـی گـام مـھـمـی 

ھـزاران کـارگـر .   در این جھت اسـت
در چندین مجتمع پتروشیمی بـرای 

ـایـه ای کـل  تحـقـق خـواسـتـھـای پ
ــش  ــر افــزای ــظــی ــران ن کــارگــران ای

انـد  دستمزدھا دست به اعتصاب زده
ــا یــک حــرکــت  ــھ ــن و ایــن نــه ت
ـقـه و یـک گـم  تعرضی کـم سـاب
بلند بجلو در جنبش کارگری ایـران 
محسوب میشود، بلکه میتواند بـه 
ـقـالبـی  ـبـش ان نقطه عطفی در جـن
ــی  ــون ــگ ــرن ــرای س ــران ب ــردم ای م

از .   جمھوری اسالمی تبـدیـل شـود
یکسو میلیـونـھـا مـردمـی کـه از 
فقر و بیکاری و گرانی بـه سـتـوه 

ــارگــران  آمــده ــتــصــاب ک انــد در اع
تجلی خواستـھـا و اھـداف خـود را 

ــگــر  مــی ــد و از ســوی دی ــن ــن ــی ب
اعتصـاب بـه عـنـوان یـک شـیـوه 
ـیـه جـمـھـوری  ـارزه عـل کارساز مـب
اسالمی در چشم انداز جامعه قـرار 
میگیرد و زمینه مسـاعـدی بـرای 
ـتـمـان اعـتـصـاب  دامن زدن بـه گـف
ــن  ــعــالــی ــان ف ــی در مــی ــوم عــم
جنبشھای اعتراضی و تـدارک آن 
ـان جـامـعـه  ـان تـوده کـارکـن در می

 .فراھم میآورد
ــه اول مــاه مــه  ــط ب ــن شــرای ای
امسال در ایران و در سـراسـر جـھـان 

. ای مـیـدھـد مکان و اھمیـت ویـژه
روز جھانی کارگر روز فـراخـوانـدن 
مردم جھان به افق و چشـم انـداز و 
ــی  ــعــن ــران ی ــو کــارگ ــاتــی ــرن ـت ـ آل
ـیـسـم در بـرابـر نـظـام ضـد  ـال سوسی
ــون  ــه اسـت و اکـن انسـانـی سـرمـای
تجربه صدھا میلیون مردم معتـرض 

ـیـش از ھـرزمـان  و بپاخاسته جھان ب
دیگری بر ضرورت و مبرمیت ایـن 

 .فراخوان مھر تایید میزند
اول مه امسال فرصت دیـگـری 
ـنـمـائـی کـارگـران  است برای قـدرت
ــه داری  ــر ســرمــای ــراب جــھــان در ب
بحرانزده و بھم ریخته جھانی، بـرای 
ـقـد و اعـتـراض  برافراشتن پـرچـم ن
سوسیالیستی به وضعیت موجود و 
اعالم تعبیر و روایت طبقـه کـارگـر 
ــالب و آزادی و  ــر و انــق ــی ــغــی از ت
ــوف  ــف ــیــش ص ــاپ ــش ــی بــرابــری در پ

ــوده ــه  ت ــی ھــای مــردمــی کــه عــل
دیکتاتوری و سرکوب و بیحقـوقـی 
ـنـی  ـامـی و فقر و بیکاری و بـی ت
ـیـدان  حاکم بـه جـھـان سـرمـایـه بـم

 .آیند می
یکبار دیگر فرارسیـدن اول مـه 
را به ھمه کـارگـران و مـردم آزاده 

 .جھان تبریک میگویم
 

 زنده باد انقالب، 
 !زنده باد سوسیالیسم

 حمید تقوائی
 دبیر کمیته مرکزی 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠اول اردیبھشت 

 ١از صفحه 
 پیام حمید تقوائی بمناسبت روز جھانی کارگر

 

 دوستان و ھمسنگران کارگر،
ـیـگـیـری  پایداری و استقامت تحسین انگیز شـمـا در پ
ـات بـرحـق مشـتـرکـمـان کـه مـلـھـم از درد و  ـب مطـال
ـیـت  ـق ـان مـوف ـای ـز پ ـی سرنوشت مشترکمان میباشد، و ن
آمیز اعتصاب پرصالبت شما، دلـھـای مـا را غـرق در 

 .افتخار و غرور نمود
ما کارگران پتروشیمی تبریز که لحظه بـه لـحـظـه 
ـبـسـتـگـی  ـانـه شـمـا بـودیـم، ھـم پیگیر حرکت قھـرمـان
مبارزاتی خود را با شما برادران کارگر اعـالم نـمـوده و 
ـانـه مـا را  ـب انتظار داریم، در تمام مراحل سخت حق طـل

 .یاور و پشتیبان خود بدانید

ـیـن مـا فـاصـلـه  ھرچند صدھا کیلومتر مسافت ب
ـارزه مشـتـرکـمـان، ھـمـچـون  می اندازد ولی رنـج و مـب

ــطـه ـق ــواده در ھـر ن ای از جــھــان،  اعضـای یـک خـان
ـیـونـد داده و مـا را مـتـحـد  قلب ھای ما را بـه ھـم پ
 .سازد می

ـانـه  پیشاپیش اول ماه مه، روز ھمبستگـی رزمـجـوی
کارگران جھـان را بـه شـمـا و تـمـام کـارگـران جـھـان 

 .گوئیم تبریک می
 

 کارگران پتروشیمی تبریز
١/٢/١٣٩٠ 

پیام تبریک و ھمبستگی کارگران پتروشیمی تبریز با 
 ھای پتروشیمی ماھشھر کارگران مجتمع
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نسل جوان امـروزی كـه جـمـھـوری 
اسالمی را به چالش كشیده اسـت، 
جنبش كارگری كردستان را بیـشـتـر 
ـارزات  با اعتراضات دوره اخـیـر مـب
كارگران، مثـل اعـتـراض كـارگـران 

ـان و  نساجی ھای شـاھـو و كـردسـت
ھـای  پرریس و ھمچنین اول ماه مـه

 بـه بـعـد در ٨٣قدرتمند و رزمنده 
ـنـدج مـی ـاسـنـد سقز و سن امـا .   شـن

ــان و  ــش كــارگــری كــردســت ــب جــن
ــی تــاریــخ  ــدج حــت ــن مشــخــصــا ســن
رزمنده و غنـی دیـگـری ھـم دارد 

ھای سرخ سننـدج  كه به اول ماه مه
ـاریـخ .   معروف است ھـر كـس بـه ت

مبارزات طبقه كارگـر و بـرگـزاری 
ــاه مــه ــا در ایــران  مــراســم اول م ھ

ــمــی ــردازد، ن ــپ ــراســم  ب ــد از م ــوان ت
ـنـد اول مـاه مـه ھـای ســرخ  قـدرتـم

ـیـن رادیـكـال و  ـال سنندج و نقش فع
ـنـدج  كمونیست جنبش كارگری سـن
در دل اختناق و سركوب جـمـھـوری 

ـقـه .   اسالمی یاد نكـنـد امـروزه طـب
كارگر چنان رژیـم را عـقـب رانـده 
است كه تحرك و آماده شـدن بـرای 
برگزاری مراسم اول مـاه مـه، چـه 
تظاھرات خیابانی و چه مـراسـم در 

ھای سربسته با سـخـنـرانـی و  سالن
ـیـت شـده و جـزئـی از  ـب ـث سـرود، ت

ـبـش كـارگـری اسـت داده . ھای جـن
ـاه  ـان سـی ـق ـنـدج امـا در دل خـف سن
جمھوری اسالمی، طـی سـالـھـای 

ـا ١٣٦٨ تا ١٣٦٤ ، مـراسـمـھـای ب
ھـا را بـرگـزار  شكوھی از اول مـه
تـریـن تـجـارب  كـرد كـه از درخشـان

ـــد ـن ــ ـت ـارگـــری ھســ ــ ـــش ك ـب ــ ـن . جــ
ـاوردھـای آن اول مــاه مـه ھــا،  دسـت

برای نسل جوان فعالیـن كـارگـری، 
باید نقطه اتـكـا و سـكـوئـی بـرای 
ـلـه اصـلـی،  ـتـح ق پرش به سوی ف
ــه  ــه ب بســوی ســوق دادن جــامــع

 . رھبری جنبش كارگری باشد
ـا گـرامـیـداشـت  در این نوشته ب
ـاد ھـمــه عـزیــزانـی كــه اول مــاه  ی

ھای سرخ سنندج را برپا داشـتـه  مه
ـادی از  و ممكن كردند، بار دیگر ی

ایـن .   كنیـم آن دوران و آن عزیزان می

ای از  نوشته كه در واقـع خـالـصـه
ــه ــخــش اول مــاه م ــرخ  ب ھــای س

ـاارزش  ـار ب ـاب بسـی ـت سننـدج، از ك
ـان"  ! " جنبش اول ماه مه در كـردسـت

ـان اسـت كـه  ـی ـن نوشتـه نسـان نـودی
ــه  ــه ھــم ــدن كــامــل آن را ب خــوان

 .كنم عالقمندان پیشنھاد می
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ـنـدج،  جـی " كوه آبیدر بـر فـراز سـن

ــرای "   ( ژوانـی كــلـمـه ای كــردی ب
ـان ـیـن )   جای مالقـات عـاشـق ـال فـع

ـبـشـھـای  ـن ـیـن ج ـال كارگری و فـع
ــه  اعـتـراضـی دیـگــری بـوده كـه ب
ـفـی كـارگـران و  ـل مناسبتھای مخت
ـتـرض آنـجـا  مردم زحمتكـش و مـع
ــرپــا  ــی ب جـمــع شــده و مــراسـمــھــائ

در شبھای دور و بـر اول .   اند داشته
ــه  مــه ھــم آتــش ــت ــرافــروخ ھــائــی ب

شـود كـه اول مـه را گـرامـی  می
 ١٣٦٤شب قبل از اول مـه .   بدارند

ـیـن  ـیـد شـاھـد یـك چـن نیز، كوه آب
ـبـھـشـت .   ای بـود واقعه روز ده اردی
ــن ٦٤ ــومــی ــی س ــالم ــم اس ، رژی

پیشنویس قانون كار خود را منتـشـر 
ـــود ــرده ب ــه از .   ك ـــن نســـخ در ای

ـانـون كـار، زیـر فشـار  پیشنویـس ق
ـازده  اعتراضات جنبـش كـارگـری ی
ــارگــر  ــھــشــت بــعــنــوان روز ك اردیــب

این موضـوع .   تعطیل اعالم شده بود
خود كمكی بـود بـه بـرگـزاری اول 
ماه مه بزرگتـری در سـطـح شـھـر 

روز دھم اردیبھـشـت، مـردم .   سنندج
در خیابان به ھمدیگر خـبـر رسـیـدن 

. دادنـد اول ماه مه دیـگـری را مـی
روز یازده اردیبـھـشـت شـھـر حـالـت 
ـتـه بـود . نیمه تعطـیـل بـخـود گـرف

ـادی كـار  كارگران كارخانـه ھـای زی
را تعطیل كرده و مراسم مستقل ھـر 
چند بعضا كـوچـكـتـر خـودشـان را 
تشكیل داده و درباره مطالبات خـود 
ـنـد ـت ـتـگـو پـرداخ . به بـحـث و گـف

ـتـی را كـه در  كارگران مراسـم دول
ـیـب داده  كارخانه پوشاك سنندج تـرت
ــی  ــران ــود و مــحــل ســخــن شــده ب
ـان و  فرماندار، استانـدار، كـارفـرمـای

ـاصـر دیـگـر سـر بـه  بعضی از عـن
در كـارخـانـه . رژیم بود تحریم كردند

ـانـدار  شاھو، به محض رسـیـدن اسـت
به سـالـن، كـارگـران آنـجـا را تـرك 

ـاز در مـحــل .   كـردنـد كـارگـران خـب
اتحادیه خبازان جشـن اول مـاه مـه 
ــورد  ــد و در م ــن ــكــن ــرگــزار مــی ب
چگونگی متشكل شدن بـه بـحـث 

ـتـگـو مـی كـارگـران .   پـردازنـد و گف
ــھــا و ادارات  ـت ــركـ زیــادی از ش

ـبـودنـد،  دولتی ای كه رسما تعطیل ن
دیـد و .   بر سر كـار حـاضـر نشـدنـد

ـیـن  بازدیدھای زیادی در آن شـب ب
ھای كارگری روی داد كـه  خانواده

ـیـت آن  در مورد اول ماه مه و اھـم
ـارزات كـارگـران  در بجلـو بـردن مـب

ـان در سـطـح شـھـر .   بحث شد جـوان
ـــراكـــت و  ـــخـــش ت ـــه پ دســـت ب
ــد ــی زدن ــع ــی وســی ــویس ــعــارن . ش

ـیـن  دبیرستانھا را تعطیل كرده و در ب
ـنـی پـخـش كـردنـد در .   خود شـیـری

مورد نقش اول ماه مـه و مسـائـل 
ـبـش كـارگـری بـه  پیـش روی جـن

 . بحث و گفتگو پرداختند
ــن روز مــراســم  گــرچــه در ای
بزرگی مثل مراسمـھـای سـالـھـای 
ــرگـزار نشـد، امـا حـال و  بـعـدی ب
ـائـی بـرای  ـن ھوای آن روز سنگ ب
برگزاری مراسمھای بعدی اول مـه 

 . شد
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 معلوم بود كه شھر سننـدج ٦٥سال 

ـاوتـی  در فكر برگزاری اول مه متف
ـتـر، در و .   است ـل ـب از چندین روز ق

دیوار شھر پر بود از شعـارھـای اول 
ـیـن .   مه ھمه جا و مشـخـصـا در ب

ــت از اول مــه و  كـارگــران، صــحـب
ــفــاوت و  ــه مــت ــرگــزاری اول م ب

ـنـدج .   چگونگی پیشبرد آن بود سـن
ــم  كــه در طــی طــول عــمــر رژی
ـادگـان  اسالمی ھمیشه چھره یـك پ
را داشته است، در چند روز مـانـده 

 بـر تـعـداد مـزدوران ٦٥به اول مه 
شـھـر .   نظامی خود افزوده شده بـود

 حـالـت یـك شـھـر ٦٥در اول مـه 

ـتـه بـود . تماما تعطیل بـخـود گـرف
. كار عـلـی الـعـمـوم تـعـطـیـل بـود

ـبـل از  نمایندگان كارگران دو روز ق
اول مه بـه شـھـرداری مـراجـعـه و 
مجوز برگزاری مـراسـم اول مـه را 
ـاك  ـــه پـــوشــ ـان ـارخــ ـالـــن كــ در ســ

فعالین سازماندھنـدگـان .   گیرند می
ـا پـخـش اطـالعـیـه ھـای  اول مـه ب

زیادی در سطح وسـیـعـی از شـھـر 
ھمه را از زمان و مكـان بـرگـزاری 

 . كنند اول مه مطلع می
مراسم دولتی بار دیگر تـحـریـم 

اداره كار مـراسـمـی در سـالـن .   شد
ـنـد و  كارخانه پوشاك برگـزار مـی ك

كارگران شاھو را نیز با تـھـدیـد بـه 
ھـا  سخنرانـی.  كشانند این مراسم می

باز مثل ھمیشه مـخـتـص مـزدوران 
ـائـی .   رژیم است ـن كارگران بی اعـت

ـنـی  می ـنـد و از خـوردن شـیـری ـن ك
كارگـران شـھـر .   كنند خودداری می

دست به یك گردھمائی مشـتـركـی 
ــوشـاك و بـرگــزاری  در كـارخــانـه پ
مراسم اول مه در چند جای دیـگـر 

فضـای .   در دور و بـر شـھـر زدنـد
بحث و گفتگو در ایـن مـراسـمـھـا 
ـات  ـب حول و حوش مسائل و مـطـال
ـیـر،  ـی جنبش كارگری و نیاز بـه تـغ

ــود ـاال ب ھــای  كــارگـران كـارخــانـه.   ب
شـاھـو و پـوشـاك ھـمـراه كـارگــران 
زیادی از مراكز دیگر كـارگـری و 
ـیـكـار، مـراسـم  ھمچنین كارگـران ب
ـایــان  ـقـل خـود را بـعـد  از پ مسـت

ـیـم ٢مراسم اداره كار در ساعت   و ن
ـنـد برگزار مـی ـن ایـن مـراسـم از .   ك

ــن  ــدان جــدال بــی ــی ــتــدا م ھــمــان اب
اداره كـار .   ھا و كارگران شـد رژیمی

حضور نماینده خود را بـه كـارگـران 
تحمیل كرد و سـخـنـران اول مـراسـم 

ـتـھـای .  ھم ایشان بود ایشـان صـحـب
ـا دعـا شـروع كـرد و در  خود را ب

ـایـد در ایـن :   " ادامـه گـفـت ـب مـا ن
ــط  ــران و عــراق( شـرای ) جــنــگ ای

ــھـای كـارگــری را مـطــرح  خـواسـت
ـا . "   كنیم ـان او را ب كـارگـران سـخـن

سوت و شلوغ كردن قطـع كـردنـد و 
نگذاشتند سـخـنـرانـی اش را تـمـام 

سـپـس نـوبـت بـه سـخـنـرانـی .   كند
ــد ــھـا پــس از .   كـارگــران رسـی ــت مــن

سخنرانی نماینده دولت، میكـروفـون 
یـكـی از كـارگـران .   را قطع كـردنـد
كارفـرمـاھـا و اداره : "سخنران گفت

ـتـھـای  ـیـدن صـحـب كار تـحـمـل شـن
كارگـران در پشـت مـیـكـروفـون و 

ـنـد را نـدارنـد، امـا مـا  باصدای بل
ــر از  ــمــان رســات ــران صــدای كــارگ
ـا  میكـروفـون اسـت و اسـتـوار و ب
ــمــام  ــن ت ــی ـا طــن ــد و ب ــن ــل ـامــت ب ق

ـیـم ـزن ـی در ادامـه . "   حرفھایمان را م
سنت كارگران خوانـدن دعـا :   " گفت
ـقـه.   نیسـت ـی ـلـكـه دق ای سـكـوت  ب

و . "   بخاطر كارگران جانباختـه اسـت
ــه ســكــوت اعــالم شــد ــق . یـك دقــی

ـلـه حـاد  جنگ ایران و عـراق مسـئ
ـلـه سـال ٦٠دھه   شمسی و از جـم
ھمین كارگر سـخـنـران در .  بود٦٥

ـار ایـن  ادامه سـخـنـرانـی اش در ب
این جنگ جـنـگ :  " جنگ گفت

ــه  ــســت و مــا در اول م مــا نــی
ـقـه كـارگـر  خواستھایی داریـم، طـب
ـا جشـن جـھـانـی  ـی امروز در تمام دن

ـنـد و كـار را  اش را بـرگـزار مـی ك
مـا ھـم حـق داریـم .   تعطیل میكند

ـیـم ـن . " كه خواستھایمان را مـطـرح ك
یكی از سخنرانان به وضع كارگـران 
در جامعه سرمایه داری و رھـائـی 

مـا :   " كارگران اشاره كـرد و گـفـت
كارگران وقتی رھـا مـیـشـویـم كـه 

ـاچـاریـم !   قدرت را بدست بـگـیـریـم ن
ھـای  بدلیل فقر و محرومیـت بـچـه

ـار بـه زیـر ٥  ساله مان را بـرای ك
ـیـم ـن در .   دست صاحبكاران روانـه ك

ــدنشــان فــرســوده  ــریــن ســن ب كــمــت
ـنـد.   میشود ـان . از سواد محروم مـیـم

امكانات زندگی نداریم و زنـدگـی 
راھـی .   برای ما مرگ شـده اسـت

ـابـودی سـرمـایـه  جز مبارزه در راه ن
ـیـد دسـت بـدسـت !   رفقا.  نداریم ـائ بی

ـا !"  ھم دھیم و متحد شویم مراسـم ت
ـامـه ٤ساعت  ـن  ادامه داشت و قطـع

زیر نیز صـادر و تـوسـط كـارگـران 
 . تصویب شد

ـلـی روز ١  ـ برسمیت شناختن تعطـی
 جھانی كارگر از طرف دولت،

  ـ بیمه بیكاری،٢
ـیـش نـویـس ٣  ـ اجرای تصـویـب پ

ــت  ــرك ــد بــا ش ــدی ــون كــار ج قــان
 .نمایندگان واقعی كارگران
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ـا  شھر سنندج در فـاصـلـه ھشـتـم ت
یازدھم اردیبھشت در جنب و جـوش 

بـر .   و حال و ھـوای دیـگـری بـود
فراز كوه آبیدر آتشی به شكل عـدد 

ـا روز  ١١  ١١ بـرافـروخـتـه شـد ت

 بیاد  
 ھای سرخ سنندج اول ماه مه

 ناصر اصغری

 ٤صفحه 
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ـادآوری شـود . اردیبھشت به ھمـه ی
ـلـه ١٠ و ٨در ساعت   دقیقـه بـر ق

 ٢٠ و ٨آبیدر بزرگ؛ در سـاعـت 
دقیقه بر قله كوه كوچكه ره ش؛ و 

 دقیقـه بـر فـراز ٣٠ و ٨در ساعت 
آبیدر كوچك ھمراه با خوانـدن سـرود 
ـقـالبـی  انترناسیونال و سـرودھـای ان
آتش افروخته شد و بھمراه آن پـرچـم 

ــزاز درآمــد ــه اھــت ھــیــأت .   ســرخ ب
ـنـده اول مـه در تـدارك  ـن برگـزار ك
ـتـر اول  ـا شـكـوھ برگزاری ھر چه ب

 .مه بود
ھر مراسمی برای مـراسـم سـال 

كـارگـران .   شـد ای مـی بعـد تـجـربـه
ــرد اول مــاه مــه   ٦٦بـرای پــیـشــب

ــور  ــداركــات زیــادی را در دســت ت
ــد ــن ــرای .   گــذاشــت ــری ب ــد نــف چــن

ـأتـی .   سخنرانی آماده شده بودند ـی ھ
ـلـه  برای مذاكره با اداره كار و مسـئ
ـتـخـاب شـده بـود . محل مـراسـم ان

ــرای جـمــع آوری كـمــك  ـأتــی ب ـی ھ
ــده شــد ــرگــزی ــی ب ــر .   مـال ــف ــد ن چــن

ــا مــحــافــل و  ــاط ب ــب ــول ارت ــئ مس
ــه  ــھــای كــارگــری و تــھــی تشــكــل

مـتـن نـھـائـی .   قطعنامه شده بودند
ـأت  قطعنامه اول مه در مجـمـع ھـی
. برگزار كننده نوشته و تصویب شـد

بر سـر چـگـونـگـی بـرگـزاری اول 
مــه، دو گــرایــش بــا ھــم درگــیــر 

ـا .   بودند ـانـونـگـرا كـه ب گرایشـی ق
محكوم كردن جنگ ایران و عـراق 

آزادی، بـرابـری حـكـومـت " و شعار 
ــه داشــت"   كــارگــری ــل ــن .   مســئ ای

ـــن  ـی ــ ـن ـــرای " گـــرایـــش ھـــمـــچــ ب
برنیانگیختن حساسیت رژیم در مـاه 

ـان بـه مـراسـم "   رمضان از آمـدن زن
كرد و ھمچنین باز بـه  مخالفت می

ـقـه  ـی ـا اعـالم یـك دق ھمان بھانـه ب
ــفــت مــی در .   كــرد ســكــوت مــخــال

ــال و  ــك ــل آن، گــرایــش رادی ــاب ــق م
ـیـت از  ـاطـع كمونیستی بود كه با ق
آمدن زنان به مـراسـم و اعـالم یـك 

ھـدایـت و .   دقیقه سكوت دفاع كرد
رھبری مراسمھا ھم عـلـی الـعـمـوم 
ـتـھـا  ـن در دست این گرایش بـود؛ م
ـبـش  برای یك دست ظاھر شدن جـن
ـلـھـا، ایـن دو  كارگری و اتحاد عـم
ـا  گرایش تا جائی كه ممكن بـود ب

 .كردند ھم ھمكاری می
ـا مـحــافـل و  ــمـاس ب ـیــأت ت ھ
ـبـل  تشكلھای كارگری، یك ھفته ق

ـافـی  ـا اتـحـادیـه اصـن از اول مه، ب
ـادھـا  چون خبازان، گرمابه ـن ھـا و ق

گیـرد امـا ایـن نـھـادھـا  تماس می
ــان تــرجــیــح مــی ــد كــه  خــودش ــن دھ

ـقـل خـودشـان را  مراسمـھـای مسـت
ـنـكـه در مـراسـم  بگیـرنـد، بـدون ای

ــنــد ــن ــارگــران .   اصــلــی شــركــت ك ك
ـان، ھـم در مـراسـم  نساجی كـردسـت
اصلـی فـراخـوان داده شـده تـوسـط 
ھیأت برگزار كننده مراسـم اول مـه 

ـنـد و ھـم مـثـل ھـر  شركت می كن
ساله مراسمی در مـحـل كـار خـود 

 .كنند برگزار می
ــار،  ــاط بــا اداره ك ــب ــأت ارت ھــی
نتوانست در مورد محل مـراسـم بـه 

اداره كار سـعـی كـرد .  توافقی برسد
ـنـد  در كار این ھیأت اخالل ایجـاد ك
. و با كارشكنی آنـھـا را سـربـدوانـد

ـاالخـره در روز  ھیأت برگزار كننده ب
ـاسـاژ عـزتـی را تصـرف  اول مـه پ

كند و مراسم اصلی اول مـه را  می
 .كند ھمانجا برگزار می
ـبـھـشـت ١١شھـر در روز   اردی

ـاوتـی داشـت ـف ـت مـردم .   سیـمـای م
ـاط بـرگـزاری  ـق دسته دسته بطرف ن

ـتـمــاعـات و گـردھــمـائــی ھـا در  اج
ـتـمـاع .   حركت بـودنـد ـزرگـتـریـن اج ب

 ١٠٠٠كارگران با جمعیتی بالغ بـر 
 بعدازظھر البته كـه ٢نفر در ساعت 

. در ھمان پاساژ عزتی بـرگـزار شـد
ـقـه سـكـوت  ـی این مراسم با یـك دق
بیاد كارگـران شـیـكـاگـو و دیـگـر 
ـاخـتـه شـروع شـد و  ـب كارگـران جـان
سپس پیام ھیأت بـرگـزاری مـراسـم 

ـلـف .   قرائت گردید ـان مـخـت سخنـران
در مورد ضرورت ایجاد تشكـلـھـای 
ـان در  كارگری، ضرورت شركـت زن
ــپــای  سـوخــت و ســاز جـامــعــه پــاب
مردان، ضرورت كاھش ساعت كـار، 
بیمه بیكاری، نبود بیمه بیكاری و 

ـاریـخـچـه روز  نبود امنیت شغلی، ت
جھانی كارگر، كـار طـاقـت فـرسـا، 
ممنوعیت كار كـودكـان و جـنـگ 
ــد . ایـران و عـراق سـخـنـرانـی كـردن

یكی از سخنرانان در مورد جـنـگ 
جـنـگ ایـران :   " ایران و عراق گفت

ـات بـر  و عراق باعث تشـدیـد مشـق
به بھانه ایـن جـنـگ . كارگران شده

ــی،  ــكــاری و گــران ــی ــگــر ب ــران وی
ــن  ــاوی ــه عــن ــھــای گـزاف ب ــات ــی مـال
ـیـه كـه  گوناگون، كمبـود مـواد اول
باعث سلب امنیت از زندگی مـردم 
ـتـه  ـاف شده بیش از پیش گستـرش ی

ـار .   است ما كارگران و مردم خواسـت
ــیـم در طــول . "   قـطــع جــنـگ ھسـت

ـیـمــه " مـراسـم شــعـارھـایــی چـون  ب
كـارگـران " ، " بیكاری برای كارگـران

چاره رنـجـبـران " ، " جھان اتحاد اتحاد
ــحــاد ــران و "   اتـحــاد ات و جــنــگ ای

" عراق جنگ سـرمـایـه داران اسـت
در .   از طـرف حضـار سـر داده شـد

این مراسم ھمچنین چـنـد تـرانـه و 
ـز  موسیقی پخش و نمایشنامه ای نی

ـا .  به اجرا در آمد در ایـن مـراسـم ب
ــت  ــی از شــرك ــریــن چــای و شــی
ـان  ـای كنندگان پذیرائی شـد و در پ

ـامـه ـن  مـاده ١٨ای در  مراسم قطـع
قرائت و مورد تصویب حضـار قـرار 

ـامـه بـه .   گرفت ـن در مواد این قطع
ـات اصـلـی  ـب كلیه مسائل و مـطـال
جنبش كارگری، از جملـه اول مـه، 
ـانـون  آزادی تشكل و اعـتـصـاب، ق
ـانـون  كار ضدكـارگـری و تـدویـن ق
ـنـدگـاه  ـای كار مترقی با مشاركت نم
ـان،  ـیـت زن واقعـی كـارگـران، وضـع
ــمــه  ــی ــا، ب ــكــارســازی و اخــراجــھ ــی ب

ــمــه ــی ــگــر ب ــكــاری و دی ــی ھــای  ب
اجتماعی، ممنوعیت كار كـودكـان، 

ــمــزد و ٤٠  ســاعــت كــار، دســت
امكانات رفاھی و امنیـت شـغـلـی 

ـاز  و بھداشت در محیط كـار و سـرب
گیری و غیـره انـگـشـت گـذاشـتـه 

 .شده بود
ھای پوشـاك و  كارگران كارخانه

نساجی شاھو ھم مـراسـمـھـائـی در 
محل كار خود برگزار كـردنـد و در 

ـان خـود بـه  سخنرانی ھای سـخـنـران
ھمان مسائل عاجلی كه در مـراسـم 
اصلی پاساژ عزتی بـر روی آنـھـا 
ـیـد  ـأك تأكید گـذاشـتـه شـده بـود، ت

ـانـوائـی.  گذاشتند ھـا ھـم  كارگران ن
ـازان مـراسـم  در محل اتـحـادیـه خـب

ــد ــرگـزار كــردن كــارگــران .   خـود را ب
شركت ماد و كـارگـران مسـكـن و 
شھرسازی نیز در مـحـل كـار خـود 
ــرگــزار  ــل اول مــه ب ــق مـراســم مسـت

ــاه رازی .   كــردنــد ــارگــران دانشــگ ك
سنندج در مـحـوطـه دانشـگـاه روز 
ـتـن بـه  ـبـریـك گـف ـا ت اول مـه را ب

 .ھمدیگر گرامی داشتند
ـیـب  زنان مراسم باشكـوھـی تـرت
ـان مـراسـم بـه  ـای دادند و بـعـد از پ
ـان فـردوسـی و مـیـدان  ـاب سوی خی
ـیـمـائـی زدنـد . انقالب دست به راھپ

ـاد، فـرح،  مردم در محالت حسن آب
ــف آبــاد،  ــور، شــری ــف ــاربــاغ، غ چــھ
ــه جــار در  ــك عــبــاس آبــاد، كــل
ــف جشــن و  ــل ــت ــمــاعــات مــخ ــت اج

ھای گـرامـیـداشـت روز  گردھمایی
 .كارگر بر پا كردند

عالوه بر آتش افروزی بـر فـراز 
كوھھا، در نقاط بلند درون مـحـالت 
شھر نیز مانند تپه مشرف بر محـلـه 
ــه  ـپ ــور، ت شـریـف آبــاد، مـحــلـه غـف
ــاد،  ــاس آب ــب ــه ع ــل مشــرف بــر مــح
ـاد،  ـلـه حسـن آب قبرستان شیخـان، ق
ـاط  ـق مركز شھر و بطور كلی ھمـه ن
ـنـدج آتـش روشـن  مسلط شـھـر سـن

رژیم نیروی سركوب به ایـن .   گردید
ــل داشــت؛ امــا در  ـنــاطــق گســی م

ھمانحال بر تپه كـوچـكـی در بـرابـر 
ــش  ــالب اســالمــی آت دادگــاه انــق
دیگری در مركز شھر روشن شـد و 
ــش  ــش از پــی ــم را بــی مــزدوران رژی

 .سراسیمه كرد
 

 ١٣٦٧اول مه 
ـلـوم  از چند روز قبل از اول مه، مـع
ــود كــه شــھــر وارد یــك فضــای  ب

سـراسـر شـھـر و .   شـود دیگری می
مراكز كارگری ھمگی حكـایـت از 
آماده شدن برای بـرگـزاری اول مـه 

جمھوری اسـالمـی .   دیگری داشت
برای جـلـوگـیـری از ایـن فضـا و 
برای ایجاد فضای رعب و وحشـت 
ـازگـیـری بـه شـكـار  ـانـه سـرب به بھ
ـتـوانـد  ـلـكـه ب ـا ب جوانان روی آورد ت
ـیـر  ـی ـفـع خـود تـغ توازن قوا را بـه ن

ـنـدج .   دھد ـبـھـشـت سـن روز ده اردی
ــود ــری شــده ب . پــادگــان بــزرگــت

ـلـه و  سركوبگران كمیته چی و ثارال
گشتھای مخفـی مـوتـورسـوار ھـر 

امـاكـن . ای را زیر نظر داشتند جنبده
. كارگری زیر نظر گفتـه شـده بـود

به ھر كسی كـه مشـكـوك بـودنـد، 
 . كردند گیر داده و دستگیر می

 اردیبھشـت ١٠كوه آبیدر غروب 
بار دیگر پـرچـم سـرخ را بـر فـراز 

ــد ــه دی ــراشــت ــراف ــود ب  ١١در .   خ
ـانـجـا در مـحـلـی  اردیبھشت در ھم

ـتـمـاعـی "   كانی مـامـاتـكـه" بنام  اج
برگزار شد، كه پس از سـرودخـوانـی 
ـان مـراســم  ـای ـیـھــا، در پ و سـخـنـران
ــی  جــوانــان بــه رقــص و پــایــكــوب
پرداختند، و در غروب روز اول مـاه 
مه به افتخار اول مه جشن جھـانـی 

ــراز ٩كــارگــران  ــرف ــه آتــش ب ــق حــل
ــه ــدر و دامــن ــی ــھــای آب ــدی ــن ــل ھــای  ب

 .مشرف بر شھر سنندج برافروختند
ــرای  ــدگــان كــارگــران ب ــن نــمــای
گرفتـن مـكـانـی بـرای بـرگـزاری 
مراسم، از یك ھفته قبل از اول مـه 

امـا .   به اداره كـار مـراجـعـه كـردنـد
اداره كار ھمان بالی سـال گـذشـتـه 

ـان .  را سرشان آورد ـیـرسـت كارگران دب
ـنـوان  رنج آوری را تصرف كرده و بـع

بـعـد از .   محل مراسم اعالم كـردنـد
معلوم شدن مكان مراسم، كـارگـران 
تزئین و آماده نمودن سـالـن مـراسـم 

ــد ــا .   را فــورا شــروع كــردن ســالــن ب
تراكت، شعار، پوسترھای كـارگـری 

. ھای سرخ تزئین شـده بـود و ستاره
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با وجود فرصت كمی جـھـت اعـالم 
 ١مراسم به مردم شھر، از سـاعـت 

ـا  ـبـھـشـت ت ـازدھـم اردی بعدازظـھـر ی
ــت ٣ســاعــت   كــارگــران و شــرك

ـان  كنندگان در مراسم بطرف دبیرسـت
ــن  ــادنـد و در ای ـت رنـج آوری راه اف
ـفـر در آنـجـا جـمـع  فرصت ھزاران ن

 .شدند
 بـعـدازظـھــر ٣مـراسـم سـاعـت 

ـاز مـثـل سـالـھــای  شـروع شـد و ب
گذشته با اعالم یك دقیقه سـكـوت 
ــل  ـاره مسـائ ـیـھــائـی درب و سـخـنـران
مختلف عاجل پیش روی كـارگـران 

ـافــت ـنـده.   ادامـه ی ـز از  نـمــای ـی ای ن
ـار بـرای شــركـت در  طـرف اداره ك
مراسم و سخنرانی بـه مـحـل آمـده 
ــود كــه جــرات حضــور در مــیــان  ب
كارگران را پیـدا نـكـرد و در طـول 
مراسم در بیرون از محل مراسم بـود 
. و از سخـنـرانـی صـرف نـظـر كـرد

ـا  ـان در رابـطـه ب یكی از سـخـنـران
امروز روز مـا :   " حضور ایشان گفت

ای از  كارگران است و ھیچ نماینـده
ـتـوانـد در ایـن  ـی دولت و اداره كار نم
ـا صـدای  ـنـد؛ و ب مراسم دخالت ك
بلند گفت آنھا جرأت نـدارنـد دردھـا 

مـراسـم . "   و مشكالت ما را بشنوند
 مـاده ٢٠ای در  با قرائت قطعنامه

ـنـده  ـن كه از جانب ھیـأت بـرگـزار ك
ـتـمـاعـی  اول مه تھیه شده و در اج
ـیـد  ـائ از فعالین كـارگـری مـورد ت
ـا در مـراسـم اول  قرار گرفته بود ت
ـان رسـیـد ـای . مه قرائت شـود بـه پ

ـیـش  ـاب مواد مندرج در قطعنامه كـم
ـاضـافـه  ـیـش، ب ھمان موارد سـال پ

 .محكومیت بمباران شھرھا بود
ـز، عـالوه بـر مـراسـم  ـی امسال ن
ـان رنـج آوری،  ـیـرسـت اصـلـی در دب
ـارگـــری  ــ ـز ك ــ ــحـــالت و مـــراك م
مختلفی شـاھـد بـرگـزاری مـراسـم 
ــرانــان و  ــد كـه ســخــن ــودن اول مــه ب
ــه مســائـل و  ــنـدگــان ب ـن شـركـت ك
ـنـد و ایـن  مطالبات كارگران پرداخت
روز را با شادی و صـرف چـای و 

 .شیرینی گرامی داشتند
 

 ١٣٦٨اول مه 
ــدج در ســال  ــن ــر از   آمــاده٦٨ســن ت

ـال اول مـاه مـه  ـب ـق گذشته بـه اسـت
ــت ــه و .   رف ــول اول م ــث ح ــح ب

چگونگی بـرگـزاری آن بـه بـحـث 

ـتـمـاعـات  گرم ھمه مـحـافـل و اج
در تـدارك .   كارگری تبدیل شده بود

گــرامــیــداشــت ایــن روز تــراكــت و 
ـادی در سـطـح شـھـر  اطالعـیـه زی

در آنـھـا از كـارگـران .   پخش گردید
خواسته شده بود تا در اول مـه كـار 
ـقـل  ـنـد؛ مـراسـم مسـت را تعطیل كن
ـتـی  خود را بر پا دارند و مراسم دول

ـنـد ـن ھـر .   را بطور یكپارچه تحریم ك
شـدیـم،  چه به اول مه نزدیكتـر مـی

شاھد سیمای دیـگـری از شـھـر و 
. محالت و مراكز كـارگـری بـودیـم

ھمه چیز حـاكـی از ایـن بـود كـه 
ـا شـكــوه  امسـال مـراسـم اول مـه ب

رژیـم .   دیگری برگزار خـواھـد شـد
ـاد كـه از  ـت ـقـال اف اینبار ھـم بـه ت
ـقـل اول مـه  برگزاری مراسـم مسـت
ــه  ــرش ب ـی ــد امـا ت ـن جـلـوگــیـری ك

ھیأت بـرگـزاری اول . سنگ خورد
ـتـخـاب  مه با فونكسیون دیگری ان

ـتـكـار .   شد ـا اب سالھای گـذشـتـه ب
ــگــر و فــعــالــیــن  ــعــت ــه صــن ــحــادی ات

شـد؛  كارگری دیگری انتخاب مـی
ـتـگـر در سـال  منتھا اتحادیه صـنـع

ــود٦٨ ــل شــده ب ــعــطــی ھــیــأت .    ت
ـزاری اول مـــه از طـــریـــق  ـــرگــ ب

ھای مالی كارگری كه در  صندوق
سطح شھر بودند و با برپایی مجمـع 

 .عمومی انتخاب شد
جمعه ھشتم اردیبھشت، آخـریـن 
ـیـدر شـاھـد  جمعه قبل از اول مه، آب
برپائی مراسم مخـصـوص خـود بـه 

ـاسـبـت اول مـه بـود ـیـت .   من جـمـع
ـا  وقتی به قله كوه آبیدر میرسـیـد ب
ــرچــم ســرخ  پــالكــارد بــزرگ و پ
ــشـد كــه بــا  ــرو مــی ــه روب بـرافــراشــت

ــاره ــود ســت ــن شــده ب  ١١:   " ای تــزئــی
اردیبھشت روز ھمبستگی كـارگـران 

ـاد روز، روز " .   جھان بر شما پیـروز ب
ــارھــای  ــای ســرخ و شــع پــرچــمــھ

 . كارگران و اول مه بود
ـتـی كـه در مـحـل  مراسـم دول
آمفی تئاتر دانشگـاه رازی بـرگـزار 
ـارچـه تـحـریـم شـد . شد، بطور یـكـپ

كه مكانـی "   می خواست" رژیم اما 
ـنـده  ـن را در اختیار ھیـأت بـرگـزار ك
ــدا  ــت ــدھــد، امــا اب ــرار ب اول مــه ق

خواست كه مشـخـصـات كـامـل  می
ـاشـد ـان را داشـتـه ب و !   ھمه سخنران

ـیـچـگـونـه  معلوم بود كه كارگران ھ
ـــول  ـب شـــروطـــی را از دولـــت قــ

كارگران باالخره تا ظـھـر .  كردند نمی

ـتـظـر جـواب ١١روز  ـن  اردیبھشت م
دولت مـانـدنـد و بـعـد از آن خـود 
تصمیم گرفتند كه محلی را بـرای 

سـالـن ورزشـی .   مراسم تعیین كننـد
ـتـخـاب شـد . تختی برای این امر ان

ــان  ــی ــر بــه ســرعــت در م ــب ــن خ ای
كارگران پیچید و در سـاعـت یـك 
بعدازظھر دسـتـه دسـتـه بـه سـمـت 
. سالن تختی به حـركـت در آمـدنـد

ساعت سه بعدازظھر كارگـران درب 
سالن را باز كردند و به مـحـض در 
اختیار گرفتن سالن فورا شـروع بـه 
. تزئین و آماده ساختن سالن كـردنـد

تراكت و پالكاردھای مـتـعـددی در 
ــثــل .   ســالــن نصــب شــد مــراســم م

ـیـه  سالھای گذشته با تشریفـات اول
. ھـا شـروع شـد سخنرانـی.   آغاز شد

یكی از سخنرانـھـای ایـن مـراسـم، 
جمال چراغ ویسی، رھبر جـوان، پـر 

او .   انرژی و توانای كـارگـری بـود
در یكی از دو سخنرانـی خـود، در 
مورد تاریخچه اول مـه سـخـنـرانـی 

ــا :   " گــفــت.   كــرد ــرای م ــن روز ب ای
ـا قـدرت  كارگران فرصـتـی اسـت ت
متحد خود را به نمایـش درآوریـم و 
این واقعیت را اثبات كنیم كه ھـمـه 

ھای این جـھـان حـاصـل كـار  ثروت
عالوه بر تاریخچه اول مـه . "   ماست

ــر  ـیـد بـر قـدرت كـارگـران، ب ـأك و ت
ـبـش كـارگـری،  مسائل عاجـل جـن
قانون كار ضـدكـارگـری جـمـھـوری 
ــش و  ــر نــق ــرداخــت و ب اسـالمــی پ
ـنـده مـجـامـع  ـن ـیـن ك ـی جایـگـاه تـع
ــرد  ــشــب ـی عـمــومــی كـارگــری در پ
مبارزات كـارگـران بـرای آزادی و 

 . برابری انگشت گذاشت
ـفـی در ایـن  ـل ـان مـخـت سخـنـران

بـر مسـائـل .  مراسم سخنرانی كردند
ـبـش كـارگـری  حاد پیش روی جـن

ـا ٦٨مـراسـم اول مـه .   پرداختنـد  ب
ای كـه   ماده٢٣ای  قرائت قطعنامه

ـان  ـز در مـی ـی متن چاپ شده آن ن
ـا  شركت كنندگـان تـوزیـع شـد و ب
ـان رسـیـد ـای . كف زدن حضـار بـه پ

ـامـه  ـن مضمون و جھتـگـیـری قـطـع
ــون و  ــل مضــم ــم مــث امســال ھ

ھای سـالـھـای  جھتگیری قطعنامه
 .گذشته بود

ـان مـراسـم، شـركـت  ـای بعد از پ
كنندگان سالن ورزشـی تـخـتـی را 
به سمت كوچه و خیابانـھـای شـھـر 
ـا بــا تـظـاھـرات و  ــنـد ت ـت تـرك گـف

راھپیمایی ھم، این روز را گـرامـی 
ــد ــدارن ــار .   ب ــكــه شــع ــھــا در حــالــی آن

ــب از  ــی ــرت ــظــم و ت ــدادنــد، بــا ن مــی
ـا  كوچه ھای مسیر سالن تـخـتـی ت

ــایــی  ــم ــی ــابــان شــھــدا بــه راھــپ ــی خ
ـنـد ـا بـر .   پرداخت ـب در طـول راه مـرت

تعداد تظاھر كنندگان افزوده میـشـد 
. و شعارھا طنین بیشتری پیدا كـرد

ـان  ـیـمـای ـپ در انتھای مسیر شمار راھ
شـعـارھـای .   به دو برابر رسیـده بـود

ــد از  ــظـاھــرات عـبــارت بـودن ایـن ت
ـــت "  ـــوم ـــك ـــری، ح ـــراب آزادی، ب

اتحاد، اتحاد، كـارگـران " ، " كارگری
ـیـسـم" ، " اتحاد ـال ـاد سـوسـی ، " زنـده ب

سینه ما سپر شده، گلوله بـی اثـر " 
 ".شده

ــوی  ــگــری از س ــم دی ــراس م
كارگران كارخانه شـاھـو از سـاعـت 

 بـعـدازظـھـر بـه روال سـالـھـای ١٢
ـنـی و سـخـنـرانـی  گذشته با شـیـری

 .برگزار شد
 

نقش گرایشات بازدارنده 
 ھای سنندج در اول مه

باالتر از گرایش قانونگرا كـه بـرای 
آرامش خاطـر جـمـھـوری اسـالمـی 
ـان در مـراسـم اول  نگران شركـت زن
مه و اعالم یك دقیقه سكوت بـود، 
و ھمچنین مخالف مـحـكـوم كـردن 

ـا " پافشاری بـر  جـنـگ جـنـگ ت
ایـن .   ای كـردم بـود، اشـاره"   پیروزی

گرایش در بـرگـزاری مـراسـمـھـای 
ای شـد و  بعدی اول مـه حـاشـیـه

اما ایـن بـه .   جایگاه خاصی نداشت
ــود كــه گــرایــش  ــب ــن ن مــعــنــای ای
رادیـكـال و چـپ بـدون مـزاحـمـت 
ـیـسـتـھـا و گـرایشـات دیـگـر  پاسیف

ھـا  مشغول سازمان دادن اول ماه مـه
ـاران .  بود صادق زندی، یـكـی از ی

ـقـل قـولـی از  جمال چراغ ویسـی ن
ـیـن  ـال وی در جواب تعدادی از فـع

خواستنـد اول مـاه  كارگری كه نمی
ـیـن ٦٨مه  ـنـد، چـن ـن  را بـرگـزار ك

ما باید روز كـارگـر را :  " آورده است
ـنـی  برگزار كنیم و نباید عقـب نشـی
كنیم و این دسـتـگـیـریـھـای چـنـد 
ھفتـه اخـیـر و تـعـرض جـمـھـوری 

ھـا  ھا و كـارگـاه اسالمی به كارخانه
ھم به ھمین خاطر بـود كـه مـا از 
ــه  ــن اول مــاه م ــرگــزاری جش ب
ـیـن  منصرف شویم، جشنی كه در ب
ـان و بـویـژه  اكثر كـارگـران كـردسـت

ـبـدیـل شـده  سنندج به یـك سـنـت ت
ـارزه .   است ـنـدج مـب ما كارگران سـن

ـنـھـا را بـدسـت  ـا ای زیادی كردیم ت
ـا .  ... آوردیم جمـھـوری اسـالمـی ب

ـاز  وجود اینھمه دستگیری از مـا ب
ـبـسـتـگـی مـا  ھم از اتـحـاد و ھـم
ھراس دارد و در و دیوار شھر را پـر 

ـلـف  از تراكت و نـوشـتـه ھـای مـخـت
ـیـل از كـارگـر در  كرده اند و در تجل

ـبـر و ھـمـه  ـیـغـم این روز، خـدا و پ
امامان را بـه دسـت بـوس كـارگـر 

با ایـن وجـود اگـر مـا .  اند فرستاده
امسال اول ماه مه را جشن نگـیـریـم 
ـاریـكـی بـرای  باید در انتظار آینده ت
مبارزات كارگـران در ایـن شـھـر و 
ـاشـیـم و مـثـل آن  ـیـه شـھـرھـا ب بق
سالھـای اول خـواھـد شـد كـه مـا 
دسته دسته و در جمعھای كـوچـك 
ـنـی  ـیـمـه عـل و مخفی یا بصورت ن
ـیـم و  ـت روز كارگر را جشن مـیـگـرف
ــك  ــســت و ی ــی ــار درســت ن ایــن ك

 ."عقبگرد است
 

دوره دیگری از جنبش 
كارگری در كردستان 

 آغاز شده است
بخش زیادی از فعالینی كه در آن 

ھـای  دوره در برگزاری اول مـاه مـه
ای  سرخ سنندج دست داشتنـد، دوره

ــوی  ــھــای جــمــھ ــدان را ھــم در زن
ــانــه ــر وحشــی ــن  اســالمــی و زی ــری ت

. ھای اسـالمـی گـذرانـدنـد شكنجه
، ١٣٦٨بعد از مراسم اول مـاه مـه 

ـادی از  جمھوری اسالمی بخش زی
ـنـدج را  ـیـن كـارگـری در سـن ـال فع

جـمـال چـراغ ویسـی .   دستگیر كرد
ـیـن بـود كـه  ـال نیز یكی از این فـع

ــعــدھــا در ســال  ــعــد از ١٣٦٩ب ، ب
ــجــه ــل شــكــن ــحــم ھــای زیــادی  ت

 .مخفیانه اعدام شد
ـــش كــارگـــری  ــب ـن ــون جـ اكــن
ـــری را  ـــگ ـان دوره دی ــ ـت ــ ـــردس ك

ــد مـی ــگــری بــا .   گــذران ــران دی رھــب
ھـای  كسب تجارب از اول مـاه مـه

ـبـران آن دوره،  سرخ و با اتكا به رھ
در ایـن .   انـد پا به مـیـدان گـذاشـتـه

ــار  ــی دوره جــمــھــوری اســالمــی بس
ـیـف ـبـش سـرنـگـونـی  ضع تـر و جـن

تـوازن قـوا بـه .   تر اسـت بسیار قوی
ـیـر جـدی ای كـرده  نفع كارگران تغی

 .است
 ٢٠١١ آوریل ٢٥
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زمان آن فرا رسیده كـه از مـرحـلـه 
ــم ــی ــور كــن ــمــایــی عــب ــی آیــا .   راھــپ

ـان  بزرگترین اتحادیـه ھـای انـگـلـسـت
ـیـت " سیـاسـت مـازوخـیـسـتـی  واقـع

ـنـد "   گرائی جدید خود را كنار خـواھ
ــل  ــدان عــم گــذاشــت و وارد مــی

 خواھند شد؟
، مـارك سـروتـكـا " تصور كنیـد" 

(Mark Serwotka) ـیـركـل ، دب
اتحادیه خدمات تجاری و عمومـی 

(PCS)  ،چه تفاوتی بوجـود "گفت
ـا ھـم  ـقـط ب خواھد آمد اگـر مـا ف
ـا ھـم  ـلـكـه ب ـیـم، ب راھپیمائی نـكـن

ـقـی . "   اعتصاب كنیم شـور و تشـوی
ـنـد  كه در ـل ـیـت ب ھاید پارك از جـمـع

 مـارس ٢٦.   شد گویای حـال بـود
ـیـون كـارگـر  بود، روزی كه نیم میل
ـزرگـتـریـن  از سراسر بریتانیا بـرای ب

ای بـعـد از  نمایش قـدرت اتـحـادیـه
ـنـكـه ( ھا به میدان آمدند  دھه ـا ای ب

شاید شما آنرا بعنوان روزی بـخـاطـر 
 .)آورید كه چند پنجره شكسته شد

 مـارس، ٢٦با تمام امیدبخشی 
ـیـمـائـی از  ـپ اما بسنده كردن بـه راھ

ـقـطـه  Aنطقه  ، درسـت در Bبـه ن
زمان انتخابات محلـی، یـك اتـالف 

بـرخـی .   انرژی بزرگ خـواھـد بـود
ـنـد  رھبران اتحادیه ـن ای شاید فكر ك

ـاده از ایـن  ـف كه بھترین شـكـل اسـت
انرژی، رأی دادن به حـزب كـارگـر 

ـاشـد ـات مـاه مـه ب امـا .   در انتخـاب
ـلـه  شوراھای كارگـری دارنـد مسـئ

كشـنـد و  حذف امكانات را جلو می
ـیـن بـر  ـات مـحـلـی چـن از اعتصاب

آید كه اعضای اتحـادیـه بـه آن  می
ـیـش .   دھند تن نمی قدم مـنـطـقـی پ

گـویـد  رو، ھمانطور كه سروتكا مـی
بـه .   اعتصاب ھماھنگ شده اسـت

ــب،  ــرتــی ــن ت ــه PCSای ــحــادی ، ات
ــمــان  ــعــل ــراســری م ، (NUT)س

ــده  ــه دانشــگــاه و دانشــك ــحــادی ات
(UCU) ــمــان و ــجــمــن مــعــل ، ان
ــادان  ــه  (ATL)اســت در صــدد ب

ــود  حــركــت در آوردن اعضــای خ

برای یك اعتـصـاب سـراسـری یـك 
ـازنشـسـتـگـی،  روزه بر سر حـقـوق ب

 . ھا و دستمزدھا ھستند اخراج
ـابـل  ـان ق آنچه كه در ایـن مـی

كه یـك ( ATLتوجه است، شركت 
ـلـمـان اسـت اتحادیه حـرفـه ) ای مـع

ـارزه  ـا دسـت بـه مـب ـت ھست كه سن
آخـریـن اعـتـصـاب آن در .   بـرد نمـی
سـی و دو سـال (  بـود ١٩٧٩سال 

ـقـالب  ـا ان  ١٣٥٧پیش، ھمـزمـان ب
دانشـكـده " ھمچنین ) .   مترجم.   ایران

ـاری در  (RCN)"   سلطنتـی پـرسـت
ــه خــود در شــھــر  ــفـرانــس سـاالن ـن ك
ـاطـع  لیورپول پیشنھادی را بـطـور ق
ـنـی بـر رأی نـمـایشـی  گذراند مـب
. اعضا به یك اعـتـصـاب سـراسـری

غـیـرمـعـمـول  RCNاین كار برای 
ـیـر  ـی است كه تا زمانی كه یـك تـغ

 ١٩٩٥در خـط و مشـی در سـال 
ـیـه  صورت گرفت، ھمیـشـه بـر عـل

ــود ــصــاب ب ـزه.   " اعـت ــری ــت ــرول شــدن "   پ
ای در بخش عـمـومـی،  افراد حرفه

ـات، حـتـی  ھمراه با تنزل در امـكـان
ـا حـرفـه ـت ای،  برای كارمـنـدان نسـب

ــرخــی  ــشــود كــه ب بــاعــث آن مــی
ھای سنتا مـحـافـظـه كـار،  اتحادیه

ـزرگـتـر  رادیكالتر از اتحـادیـه ھـای ب
 . باشند

ـــه  اگـــر درخـــواســـت رأی ب
ـیـد اعضـا قـرار  ـأی اعتصاب مورد ت

تـوانـد مـوجـب بـه  بگیرد، این مـی
ـفـر ٨٠٠اعتصاب پیوستـن   ھـزار ن

ھای كـوچـكـتـر  اگر اتحادیه.   گردد
ھم به اعتصاب بپیوندند، این تـعـداد 

امـا .   تواند به یك میلیون بـرسـد می
ھا، مثل اتـحـادیـه  بزرگترین اتحادیه

UNISON  كه بزرگترین بخش را
ــدان آورد،  ــه مــی ــمــائــی ب ــی در راھــپ
توافق به شركت در اعتصاب نـكـرده 

 .است
بنابه نظر پال میسون، ایـن امـر 

ــه  ــســت ك ــخــاطــر ایــن ــران " ب رھــب
ھا معتقدند كه اگـر ھـرگـز  اتحادیه

چنین چیزی ممكن باشد، حـداقـل 

تا ماه اكتبر قادر به وارد شـدن بـه 
ـقـت . "   اعتصاب نخواھند بود در حقی

UNISON  اشاره به تـمـایـل خـود
برای اعتصاب در پاییز دارد، ولـی 

GMB ای ھـم نـكـرده  چنين اشاره
ــطــق .   اســت ــن ــن  UNISONم ای

ــز  ــایــی ــر از پ اســت كــه اگــر زودت
ــاد  اعــتــصــاب كــنــد، مــوجــب ایــج
ـا  موانعی بـر سـر راه مـذاكـرتـش ب

ـزرگـتـریـن .   دولت خواھد شـد چـرا ب
ھای بریتانیا در امر جـنـگ  اتحادیه

ــه مــخــرب ــی ــن حــمــالت بــه  عــل تــری
ــار و شــغــل  ــط ك ــزد، شــرای ــم ــت دس
ـیـن  اعضای خود در طی نسلھا چن

ـیـون ٧مردد ھستند؟ با حدود  ـل ـی  م
عضو در بخشھای مھم استراتـژیـك 

ـنـگـره اتـحـادیـه ھـای  اقتصـادی، ك
قـدرت  (TUC)كارگری انگلیس 

ـلـی بـه  ـای عظیمی دارد، اما آنھا تم
 .استفاده از آن ندارند

 مقدمه مترجم
 

ـتـی نـظـام  به دنبال فروپاشی بلوك شرق، كـه خـود شـكـل دول
كشـیـد،  سرمایه داری بود ولی نام كمونیسـم را بـه یـدك مـی

ـانـه ای  سرمایه داران دستشان باز شد تا حمالت وسیع و وحشـی
را به معیشت ناچیز كارگران و اقشار زحمتكش جامعـه شـروع 

ـات رفـاھـی .   كنند در اروپا و آمریكای شمالی، زدن از امـكـان
ـا  ـیـت شـغـلـی ت مردم، از بھداشت تا آموزش و پرورش تا امـن

ـا .   دستمزدھا شروع شد ـیـن رونـد ب در كشـورھـای دیـگـر، ھـم
ـنـد وقـت آن اسـت .  شدت و حدت بیشتری پیش برده شد ـت گف

گفتند دوره ریاضت كشـی و زدن .   كه كمربندھا را سفت كنیم
ـاچـرھـا در .   ھا و سوبسیدھا فرارسیده است یارانه ریگـانـھـا و ت

ـیـكـل كـریـه  ـنـد و ھ رأس نومحافظه كاران، شمشیر از رو بست
ـتـكـشـان  ـان در بـرابـر كـارگـران و زحـم سرمایه را لخت و عری

 .بنمایش گذاشتند
 ١٩٣٠با بروز بزرگترین بحران نظام سرمایه داری از سـال 

ـتـكـشـان ٢٠٠٨به بعد، در سال   زندگی ناچیز كارگران و زحـم

ــن .   مــورد حــمــالت شــدیــدتــری قــرار گــرفــت در جــواب ای
ـقـه كـارگـر بـه اشـكـال  وحشیگری آشكار سرمایه داران، طـب

ـات خـود دفـاع كـرده اسـت متفاوتی كه می . توانسـت از حـی
بخصوص در چند سال اخیر ھمـه جـا اعـتـصـاب و اعـتـراض 

ـا .   است ـی ـان ـپ ـا اس از اعتصابات میلیونی و سراسری در یونان ت
تا پرتغال تا آمریكا و فرانسه و انگلیس تا مصـر و تـونـس و 

 .ایران
ـقـط بـه زدن  حمالت وحشیانه سرمایه داران به كارگـران ف
از حقوق و امكانات رفاھی و امنیت شـغـلـی مـحـدود نشـد، 

ـا آن سـازمـانـھـا، تشـكـلـھـا و اتـحـادیـه ھـای  بلكه ھمزمـان ب
ـا سـرمـایـه .   كارگری مورد حمله قرار گرفتند ـی ھمه جـای دن

ـا قـدرت و  داران و دولتھای آنھا دست بـه دسـت ھـم دادنـد ت
ـا حـد  رادیكالیسم تشكل ـبـرنـد و ت ـیـل ب ھای كارگری را تحـل

ھـای كـارگـری خـون  اتحادیه.   زیادی در این امر موفق شدند
ـار بـر آنـھـا  ریزی كردند و كوچكتر شدند و رھبران محافظه ك

 .مسلط شدند
ــری تشـكــل ـب ـا، رھ ھــای  در آمــریـكــای شـمــالـی و اروپ

كارگری اغلب در دست افراد و نیروھای محافظه كـار اسـت 
ـنـد و  كه در چھارچوب سیـاسـت دولـت وقـت عـمـل مـی ـن ك

ای بر پای اعتصابات و اعـتـراضـات رادیـكـال كـارگـری  وزنه
این رھبران محافظـه كـار از یـك طـرف اعـتـراضـات .   ھستند

دارنـد و  كارگری را در محدوده خواستھای صنفی نـگـه مـی
ـایـد دفـاع  از طرف دیگر از ھمین خواستـھـا ھـم آنـطـور كـه ب

در كشورھایی كه زیـر سـیـطـره رژیـمـھـای آشـكـارا .  كنند نمی
ھای كـارگـری بسـخـتـی  سركوبگر و دیكتاتور ھستند، تشكل

انـد  ھـایـی كـه تـوانسـتـه قادر به سر بلند كردن ھستند و تشكل
ـانـه  ـارزه جـان خود را حفظ كنند و یا بوجود بیایند به بھای مـب

این رھبران با بـه جـان خـریـدن .  اند رھبران كارگری حاصل شده

ھـای كـارگـری را  اند تشـكـل زندان و شكنجه و اعدام توانسته
ـیـسـم  حفظ كنند و یا بوجود آورند و به ھمین خاطر از رادیـكـال

 .باالئی برخوردارند
ـیـد، دو نـوع كشـمـكـش در  آنـچـه كـه در زیـر مـی خــوان

ھای كارگری را بـه نـمـایـش  اعتراضات و اعتصابات و تشكل
ـانـه .   گذارد می ـلـه وحشـی ـابـل حـم از یك طرف كارگران در مق

شـونـد و از  سرمایه داران به معیشـت خـود وارد مـیـدان مـی
ـیـروھـای رادیـكـال و مـحـافـظـه كـار در داخـل  طرف دیگر ن

. كشـنـد ھا و نیروھای كارگری در مقابل ھم صف مـی تشكل
ـبـش  آنچه كه از مقاله زیر حـاصـل مـی شـود و مشـاھـده جـن

كند، اینـسـت كـه  كارگری در سطح جھانی ھم آن را تأیید می
رھبران رادیـكـال و .   كند رادیكالیسم كارگری دارد سر بلند می

ھای كـارگـر را پشـت سـر  گیرند و توده رزمنده دارند نیرو می
خـواسـتـھـای .   كننـد خط رادیكال و میلیتانت خود به صف می

خـورنـد و  صنفی و خواستھای سیاسی دارند به ھـم گـره مـی
ـارزات و  ـار بـه مـب بی ربط بودن نیروھا و رھبران محافـظـه ك

 .گردد معیشت كارگران بیش از پیش آشكار می
ـارھـا  ـارھـا و ب تاریخ نظام سرمایه داری از آغاز تا اكنون ب
این حقیقت عریان را به نمایش گـذاشـتـه اسـت كـه سـرمـایـه 
ــشــت كــارگــران و  ــه مــعــی ــه ب داران حــد و مــرزی در حــمــل
ـنـد و اگـر اعـتـراض و  ـیـسـت ـائـل ن زحمتكشان بـرای خـود ق

ـاشـد  اعتصاب و نبرد متقابل كارگران و تشـكـل ـب ھـای آنـھـا ن
حاضرند جامعه را تا لب پرتگاه تباھی و فقر و گرسنـگـی و 

وقت آن فـرا رسـیـده كـه ایـن .   جنایت بی پایان به عقب برانند
ـیـم و یـك  نظام ضد انسانی و ضدكـارگـری را در ھـم شـكـن

 . دنیای بھتر برای خود و فرزندانمان بسازیم
 .زنده باد اول مه. كارگران جھان متحد شوید

 ٢٠١١ آوریل ٢٢

 یك اعتصاب 
 ھماھنگی شده 
 قدم بعدی ماست

 ریچارد سیمور
 حبیب بكتاش:  ترجمه

 یک اعتصاب هماهنگی شده قدم بعدي ماست
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ـــری ١٩٨٠از اواســـط  ـب  رھــ
ــادیــه ــح ــنــگ  ات ــرا در فــرھ ــث ــا اك ھ

ــد"  ــت گــرائــی جــدی ــعــی غــرق "   واق
ـلـی، ایـن .   اند شده در یك تصـویـر ك

ـاسـتـھـای  ـبـول كـردن سـی موجـب ق
ـتـریـن  دولت وقت و مذاكره برای بـھ
قرارداد ممكن در ایـن چـھـارچـوب 

" قراردادھای زد و بنـد كـردن.  "است
(Sweetheart Deals)  ــــه ب

صحنه آمدند و رادیكالیسم صـحـنـه 
یكسری شـكـسـتـھـا و .   را ترك كرد

ــدریــجــی تــراكــم  ــیــل رفــتــن ت ــل ــح ت
ـقـویـت  ھا، ایـن ایـده اتحادیه ھـا را ت

اما اگر این استراتژی ھـرگـز .   كرد
ــك ظــاھــر  ــشــتــر از ی ــی ــزی ب ــی چ
خـوشـایــنـد داشـت، امـروز چـیــزی 
ــویســـم  ــك مــازوخ ـــر از ی ـت ــشـ ــی ب

 . نیست) خودآزاری(
 UNITEموقعیت اتـحـادیـه 
ــاوت اســت ــف ــت لــن مــك .   كــمــی م

 (Len McCluseky)كالسكی 
 ٢٦بنفع عمل ھماھنـگ شـده در 

ـتـه " مارس صحبت كرد و اخیرا  ـی كم
ـفـع "   سراسری بھـداشـت اتـحـادیـه ـن ب

 ژوئـن رأی ٣٠شركت در اعتصاب 
 UNITEاز این نظر اتحادیه .  داد

ھای كوچـك  پلی ھست بین اتحادیه
ـزرگـتـری  و میلیتانت و گردانھای ب

ـنـد مـك .   كه متحد كـارگـران ھسـت
ـیـن یـك مـدل از  كالسكی ھـمـچـن

ـا ( اتحادیه گرایی  مثال ھمكـاری ب
را )   ھای ضد حذف سـوبسـیـد كمپین

ـاوت  پیشنھاد می ـف كند كه بسیار مت
ــه ــادی ــح ــه " ھــای  اســت از ات ــل ــی وس

ــه"   ( مـعــاش  breadھــای  اتـحــادی
and but ter ــــــه   ـاره ب اشـــــ

ھایی دارد كه بـه اصـطـالح  اتحادیه
كنند و كـاری  فقط كار صنفی می

) . مـتـرجـم.   به عمل سیاسی نـدارنـد
ـنـد  این راھی به جلو پیشنھاد مـی ك

شبیه ویسكانس، جائـی كـه عـمـل 
ای متـصـل شـد بـه جـواب  اتحادیه

ــر  ــراب حــذف " جـامــعــه در كــل در ب
ــی ــكــانــات رفــاھ ــوری "   ام ــھ ــم ج

 .خواھان
بنابر ایـن اسـتـراتـژی مـا چـه 

ـنـد كـه  باید باشد؟ برخـی مـی گـوی
ــك روزه، كــارگــر  ــصــاب ی ــك اعــت ی

ــد .   نــخــواھــد بــود ــای ــن دولــت ش ای
ضعیف باشد، اما با اعتصابـی یـك 

امـا ایـن .   روزه تسلیم نـخـواھـد شـد
ـنـد نظریه نكته اساسـی را نـمـی ـی . ب

ـان نـخـواھـد بـود، ٣٠ ـای  ژوئن یك پ
. بلكه یك آغاز خوبـی خـواھـد بـود

ھدف باید ساختن چیزی باشـد كـه 
ـا بـه  ـزرگ اسـت ت بحـد كـافـی ب

ھا اعتماد به نفس بدھد كـه  اتحادیه
ــد،  ــن ــه شــركــت كــن در ضــد حــمــل

ـنـكـار را ٢٦ھمانطور كه   مـارس ای
این باید به در ھـم شـكـسـتـن .   كرد

ـنـده ـن ـبـش  حالت فلـج ك ای كـه جـن
كارگری بریتانیا را بـعـد از بـحـران 

 .در خود فرو برد، منجر شود
به اعـتـصـاب  UNISONاگر 

ـیـونـدد و اگـر  ـپ ـبـر ب ـت سـراسـری اك
UNITE ھـای  به ھـمـراه اتـحـادیـه

كوچكتر شـركـت بـكـنـد، ایـن یـك 
تغییر عـمـده در فـرھـنـگ روابـط 

ـیـن . صنعتی بوجود خواھد آورد چـن
ـبـه  ـی عمل ھماھنگ شده بسیار شـب
ـا در سـال  اعتصاب سراسری بریتانی

ـیـر .   خواھد بود١٩٢٦ ـأث ـار ت ایـن ك
ـا خـواھـد  ـی ـان ـت بزرگتری بر روی بری
ـات  گذاشت تا كل اروپا كه اعتـصـاب
سراسری اتفاقات معـمـول تـری در 

ھـای دولـت  این كار پایه.   آن ھستند
ـیـو .   را به لرزه در خواھد آورد ـات آلتـرن

ـبـش  دیگر در مقابل ما تسلیـم، جـن
تر و یك جـامـعـه  ای ضعیف اتحادیه
 .تر از این است زننده

 ٢٠١١ آورین ١٨

 

ــرســد، جــمــھــوری اســالمــی بســاط  اول مــه فــرامــی
ـاره  دادگاھھایش را برای كارگران سنـدیـكـای واحـد دوب

ــا كــرده اســت ــپ ــه دادگــاھــی غــالمــرضــا .   ب از جــمــل
ـاریـخ  ـنـی در ت ـبـھـشـت ٢١غالمحسی  در ١٣٩٠ اردی

دادسرای شھریار،  و دادگاھی مـرتضـی کـمـسـاری و 
 در دادسـرای ١٣٩٠ اردیبھشت ٣١علی نظری در روز 

 .شود کارکنان دولت برگزار می
ـئـت مـدیـره  ـی ھمچنین دادگاه رضا شھابی عضو ھ

 در زندان بـه سـر ١٣٨٩ خرداد ٢٢سندیکا که از تاریخ 
ـا .    برگزار خواھد شـد١٣٩٠ خرداد ٤برد در تاریخ  می ب

ــن  ــل ای ـیـه تشـكـی تـمـام قـدرت اعــتـراض خــود را عــل
 . دادگاھھا اعالم كنیم

ـتـروشـیـمـی ١١اعتصاب مـوفـق   روزه كـارگـران پ
ـانـكـاران،  ـیـم ماھشھر بر سر خواست كوتاه كردن دسـت پ
انعكاس وسیع اعـتـراض و خـواسـت ایـن كـارگـران در 

ـفـت و دیـگـر مـجـتـمـع ـزرگ  میان كـارگـران ن ھـای ب
ـیـن  كارگری و بلند شدن زمزمه ھای اعتراض بر سر ھم

خواست در میان آنان و گسترش اعـتـراضـات كـارگـری 
. جمھوری اسالمی را بشدت بـه ھـراس انـداخـتـه اسـت

ـال ایـن  ـب ـق خصوصا اول مه فرامیرسد و كارگران به اسـت
روز میروند  و جـمـھـوری اسـالمـی بـه عـبـث تـالش 
ـاریـخ دادگـاھـھـا را اعـالم  میکند که قبل از اول مه ت

در چنیـن شـرایـطـی .  کند تا از اول مه جلوگیری کند
است كه اعضای سندیكـای شـركـت واحـد بـه دادگـاه 

اما جمـھـوری اسـالمـی کـور خـوانـده . احضار میشوند
ـقـر و .   است کارگران نه تنھا برای مقابله با گرانی و ف

مقابله با دھن کجی رژیم مبنی بر افزایش  دسـتـمـزد 
 درصد تصمیم دارند اول مه با قدرت تمـام بـه مـیـدان ٩

بیایند، بلکه ھمچنین در اول مه خـواسـت آزادی تـمـام 
ـاد  ـیـدادگـاھـھـا را فـری کارگران زندانی و برچیدان این ب

ھمچنین ھفده ھـزار كـارگـر شـركـت واحـد .  خواھند زد
نقش مھمی در سد كردن این تـھـاجـم و آزادی فـوری 
ـا تـمـام  كارگران و زندانیان سیاسی از زندان دارند، باید ب

 . قوا به میدان آمد
ـیـم مـددی، غـالمـرضـا  اكنون منصور اسانلو، ابـراھ
غالمحسینی، رضا شھابی از سندیكای شركـت واحـد، 
ـام  ـن ـپـه، بـھ ـیـشـكـر ھـفـت ت رضا رخشان از سندیكای ن
ـیـگـیـری و فـعـال دفـاع از  ابراھیم زاده عضو كمیتـه پ

ـنـد ھـمـه كـارگـران زنـدانـی و .   حقوق كـودك در زنـدان
ــد ــدان آزاد شــون ــد فــورا از زن ـای ـاســی ب ـان ســی . زنـدانــی

ھای تشكیل شده برای فعالین كارگـری و ھـمـه  پرونده
فعالین سیاسی باید لغـو شـود و بسـاط دادگـاھـھـای 

ـیـب و .  جمھوری اسالمی باید جمع شود ـق ھر گونه تع
ـایـد فـورا مـتـوقـف  تھدید فعالین و رھبران كـارگـری ب

ـیـن بـرای آزادی .   شود به ھر شكل كه میتوانید به كمپ
ــو احــکــام  ــد و جــل ــی ــاری رســان ــی ی ــارگــران زنــدان ك
ـیـه کـارگـران را  جنایتکارانه جـمـھـوری اسـالمـی عـل

 .بگیرید
 

 كارگر زندانی، زندانی سیاسی 
 آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ آپریل ٢٤، ١٣٩٠ اردیبھشت ٤
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 !کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 

اين جمھوری 
 !اسالمی است

 بیمار بی 2این عکس 
پول است که با 

آمبوالنس بیمارستان 
به این بیابان آورده 
شدند و اینچنین رها 

 .شدند

ـا،  بنابـر گـزارش خـبـرگـزاری ایسـن
ماموران انتـظـامـی تـھـران ایـن دو 
ـیـش در حـالـی  بیمار را چند روز پ

ـانـی بـر تـن  که لباس ھای بیمارسـت
ــه پــا، ســر و  ــد و از نــاحــی ــن داشــت
صورت دچـار سـوخـتـگـی شـده و 

ھایشان عفونـت کـرده بـود، در  زخم
کنار اتوبان خلیج فـارس، واقـع در 
ــه  ــک ب ــران و نــزدی ــھ ــوب ت جــن

 .گورستان بھشت زھرا یافتند
بنابر ادعای این دو بیمار که ھنـوز 

مشخصات آنھا منتشر نشـده اسـت، 
ماموران یک بیمارستان دولتـی در 
ـایـی  تھران، آنھا را به علت عدم توان

ـانـی،  در پرداخت ھزینه ھای بیمارست
ــج  ـی ـل ـزرگـراه خ ــه ب ـا آمـبـوالنـس ب ب

 .اند فارس آورده و رھا کرده
 

 ننگ و نفرت و مرگ
 بر اين حکومت 
 اسالمی سرمايه 
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ـزاب  ـــدن احــ ـی ـــدرت رســ ـق ــ دوران ب
 ٩٠ناسیونالیست کرد در سـالـھـای 

، برخالف فضای مـوجـود در ٩١و 
ـنـد تصـویـر  آن سالھا که می خواسـت

ــه  ــن ــارگــری را درصــح ــبــش ک جــن
ـار نشـان  سیاسی کردستان تیره و ت
ـا افـق  دھند و اوضاع آن روزھا را ب
ـزاب  ـــده احــ ـی ـــن بســـت رســ ـــه ب ب
ـنـد،  ناسیونالیست کرد تـداعـی کـن
ــن، تشـکــلـھــا و شــوراھــای  ـی فـعــال
کـارگـری درسـطــح وسـیـع حضــور 
ـنـد و نسـبـت بـه  چشمگیری داشت
ـزاب  ـــکـــی کـــه احــ ـاری ـــده تــ ـن ــ آی
ـا خـود بـه  ـیـسـت حـاکـم ب ناسیونال
ارمغان آورده بـودنـد کـوچـکـتـریـن 

ـبـل و ٢٠.   توھمی نداشتند  سـال ق
ــزاب  ــان بــقــدرت رســیــدن اح در زم
ـان  ـیـسـت کـرد بـر کـردسـت ناسیونال
ـیـن و  ـال عراق، تشکلھا، شوراھا، فع
ـان  سخنگویان کارگری در کـردسـت
ـاسـی  عراق ھمراه با سازمانھای سـی
چپ، یک پای وزنه سیاسـی در 
ـان  جدال با احزاب حاکم در کـردسـت

خواستھای رادیـکـال و .   عراق بودند
ــابــل  ــی، ایســتــادگــی در مــق انســان
ـیـسـت کـرد  در  ـال حاکمان ناسـیـون
دفاع از حـق خـود و بـرای یـک 
زندگی بھتر، در تاریخ اعـتـراض و 
ــان  ــت ــارزه کــارگــری در کــردس مــب

برگـزاری اول .   عراق ثبت شده است
ـنـد و تـوده مه ـا  ھـای قـدرتـم ای، ب

ـاتـی،  ـق طرح مطالبات روشن و طـب
ــبــش کــارگــری در  ــن ــمــای ج ــی س

ـار ایـن .   کردستان عراق بود در کـن
ـیـسـت  جنبش، احزاب چپ و کمـون
ـا  ـاسـی رادیـکـال ب و نیـروھـای سـی
ــور  ــود حض ــه دار خ ــت ریش ســن

ـارزات   سـال ٢٠چشمگیری در مب
 . اند اخیر در کردستان داشته

ـزاب  ـــ ــــگــــراح ــــوی دی از س
ـیـسـت کـرد مـتـشـکـل از  ـال ناسیون
ـانـی و حـزب  ـب اتحادیه میھنی طال
دمکرات مسعود بارزانی بـه ھـمـراه 
دیگر احـزاب مـرتـجـع اسـالمـی و 

ـیـن نشـانـه ھـا از  محلی، با بروز اول
ـبـش کـارگـری در  ابراز وجـود جـن
ـادنـد،  ـت ـقـال اف کردستان عراق بـه ت

کینه و دشمنی خود را نسـبـت بـه 
این جنبش در سرکوبی اعتـراضـات 
ــوان حــاکــمــان  ــعــن کــارگــری و ب
ـا  ناسیونالیسـت کـرد در ضـدیـت ب
ـبـت رسـانـدنـد و  ـث منافع کارگران ب
ـابـل،  ـق تمام تـالش خـود را بـرای ت
تعرض و سرکوب کـارگـران بـکـار 

بارھا به تـجـمـع کـارگـران .  گرفتند
ــر و مــراکــز  ــد، دفــات ــه کــردن حــمــل
ـنـدگـان کـارگـران را  ـای فعالین و نم

ـبـران .   اشغال کـردنـد ـیـن و رھ ـال فـع
ــت آنــان را  ــس ــونــی ــم چــپ و ک
. بازداشت، تـرور و زنـدانـی کـردنـد

بسوی تجمع اعـتـراضـی کـارگـران 
آتش گشودند و چندین نفر از آنـھـا 

جنبـش کـارگـری .   را بقتل رساندند
ـایـی  در کردستان عراق طـفـل نـو پ
ــش کــارگــری در  ــب ــن ــســت،  ج نــی
کردستان پیشینه دیرپایی دارد کـه 
در این نوشته کوتاه مجال پرداخـتـن 

 . به تاریخچه آن نیست
 سـال ٢٠اما بعـد از گـذشـت 

ـنـجـار  ـاھ فقر، فالکـت و شـرایـط ن
اقتصادی از یک سو و از سـوی 
دیگر عدم تامین آب آشامـیـدنـی و 
برق و دیگر نیازھای رفـاھـی کـه 
مھمترین مـعـضـل اکـثـریـت مـردم 
کردستان یعنی نیروی کـارکـن در 
ـابـل  ـیـت غـیـر ق جامعه است، وضع
ــب کــارگـران در  تـحـمــلـی را نصـی

در .   کــردســتــان عــراق کــرده اســت
ـتـی  کنار این بی حقـوقـی و بـربـری

اند، سران حـکـومـت  که حاکم کرده
ــان طــی ایــن  و اعــوان و انصــارش

ای  بیـسـت سـال ثـروتـھـای افسـانـه
ـا  برای خود انـدوخـتـه و دسـت و پ

ـار .   اند کرده ـب چنین شـرایـط فـالکـت
ـلـه  اقتصادی بطور واقعی اولین حـم
خود را بر بخش محروم و مزدبگـیـر 

ـقـر و .   رود در کردستان نشانه می ف
نداری و شکاف طبقاتی، بیـکـاری 

ـتـمـاعـی  و عدم تامین بیمه ھای اج
ھا معضل اجتماعی و سیاسـی  و ده

ــرای  ــن وضـع را ب دیـگـر، تـداوم ای
ـان  کارگران و مردم ستمدیده کردسـت

ــرمــمــکــن کــرده اســت ــجــمــع .   غـی ت
اعتراضی کارگران سیمان در شـھـر 

سلیمانیه در طی سالھای گـذشـتـه 
برای تامین خواستھایشان و دیـگـر 
ـان  اعتراضات کارگری در کـردسـت
ـار  ـیـره و ت عراق گویای زندگـی ت
در میان کارگران و مردم ستـمـدیـده 

بعد از بیـسـت سـال .   کردستان است
ـیـکـاری و عـدم  ـقـر و نـداری، ب ف

ــدایــی ــت ــن اب ــی ــای  تــام ــازھ ــریــن نــی ت
ـیـش  رفاھی برای اکثریت جامعـه ب
ـابـل تـحـمـل  از این برای کارگران ق

 . نیست
ـاسـی،  با توجـه بـه اوضـاع سـی
ــار و  ــاعــی، ک ــم ــت ــتــصــادی، اج اق
زندگی کـارگـران و کـل مـردم و 
ــخــشــھــای  ــراضــی ب حــرکــت اعــت
مختلف مردم که بیـش از دو مـاه 
ـنـجـار در  ـاھ است علیه این شرایط ن
ــش  ـب ـان دارد،  جــن ــان جــری کـردسـت
کــارگــری در کــردســتــان عــراق 

ـیـن  می ـی تواند نقش بـرجسـتـه و تـع
ای در اوضاع سیاسی جـاری  کننده

و درعقیم ساختن سیاسـتـھـای ضـد 
کارگری و ضـد مـردمـی احـزاب 
ـقـر و  حاکم و برای پایان دادن به ف

ـبـش .   فالکت بر عـھـده بـگـیـرد جـن
کارگری در کردستان اگر بخـواھـد 
نقش خود را ایفا کـنـد، خـود را از 
ـاول  شر استثمار، سود جویـی و چـپ

ای و طـوایـف مسـلـح  احزاب عشیره
ــسـت و اسـالمــی کــرد  ـی ـال ــون ـاسـی ن
نجات دھد به فقر و نداری بی حـد 

ــوده ھــای  و حصــر پــایــان دھــد و ت
ـان را حـول  ستمدیده مـردم کـردسـت
خواستھـای مـطـرح شـده و دیـگـر 
ـان پشـت  مطالبات جامـعـه کـردسـت
ــد  ـازمـن سـر خـود بسـیـج کـنـد، نــی
ــد و  ــمــن ــدرت ــرده، ق حضــور گســت

ــت ــود اس ــه خ ــدان ــح ــور .   مــت حض
ـنـدگـان و  ـای ـبـران و نـم فعالین، رھ

ـــوده ـاع  ت ـارگـــر در اوضــ ـای کــ ھــ
ـادر اسـت ورق را  سیاسی جاری ق
ـا شـروع  برگرداند و تـوازن قـوا را ب
ـنـد کـارگـری بـه  اعتصابات قدرتم
نفع این جنبش و خواستـھـای مـردم 

ـات .   کردستان تغییـر دھـد اعـتـصـاب
ـاســری کـارگــری  گسـتـرده و سـرت

ــوران  مــی ــخ ــت ــوی مــف ــد گــل ــوان ت

ـفـشـارد و  ـیـسـت کـرد را ب ناسیونال
ـبـش  اوضاع فعلی را به نفع این جـن

ـان  و توده ھای ستمدیده مردم کردست
 .وارد مرحله جدیدی سازد

ـان،  ـبـش کـارگـری کـردسـت جن
ـلـف  ـیـن و تشـکـلـھـای مـخـت ـال فع
ــه  ـنـد صـحـن ــتـوان ـایـد ب کـارگـری ب
سیاسی جامعه کردستان را با افـق 

ـنـد یـک .   و اھداف خود تداعی کن
ـاسـی در  کاسه کـردن اوضـاع سـی
ـان عــراق در گـرو حضــور  کـردســت
ــش  ــب ــرده جــن ــشــکــل و گســت مــت
کارگری در کردستان و مـتـحـد و 
متشکل کردن دیـگـر اعـتـراضـات 
جنبشھای اجتماعی حـول خـواسـت 
و مطالبات کارگری برای برچیـدن 

ــر و فــالکــت مــوجــود اســت ــق . ف
شرایط و اوضاع سیاسی فعـلـی در 
کردستان عراق، مبارزات و تـجـمـع 
ــری  ــراب ــخــواه و ب روزانـه مــردم آزادی
طلب در دو ماه گذشته این امـکـان 
را فراھم کرده است که فعالیـن  و 
ــارگــری،  ــبــش ک ــان جــن ــدگ ــن ــای ــم ن
ـتـه،  ـاف ـی متشکل، متحد و سـازمـان
مھر خود را بر روند اوضاع سیـاسـی 

اول مه روز جـھـانـی .   امروز بکوبند
ـاسـبـی بـرای  کـارگـر فـرصـت مـن
ــه  ــت اعــالم حضــور قــوی و بــرجس
بخشھای مختلف کارگـری ھـمـراه 

 .ھایشان است با خانواده
ـیـش کـارگـران ٢٠ اگر   سال پ
ـان در صـف  در اول مه ھای کردست

ـفـره رژه مـی ده ـنـد و  ھا ھـزار ن ـت رف
ـاتشـان را بـر سـر  ـب خواست و مـطـال
ـــده  ـی ـــدرت رســ ـق ــ ـازه ب ــ ـزاب ت احــ

ـاد مـی زدنـد،  ناسیونالیست کرد فری
ــدیــدگــی ســود و  ــن امــروز کــه گ

سرمایه و فساد حـاکـمـان مـرتـجـع 
ــرار  ـانـه مـردم ق ــعـرض جــان مـورد ت
ــار  ــط بســی ــرای ــه اســت، ش گــرفــت
مناسبی فرا رسـیـده اسـت کـه در 
ــارگــران  ــارگــر، ک روز جــھــانــی ک
مراکز تولیدی بصورت مـتـشـکـل، 
ــات  ــب ــا طــرح خــواســت و مــطــال ب

ھای کارگر و مردم مـحـروم و  توده
ـا حضـور  ـان و ب ستـمـدیـده کـردسـت
میلیـونـی خـود در صـف اول ایـن 
ـیـه  مبارزه کیفرخواست خـود را عـل
دم و دستگاه پوسیده احـزاب حـاکـم 

ـنـد اگـر امـروز .   به دنیا اعـالم کـن

حاکمان ناسیونالیست کـرد در اوج 
ـیـرانـدازی  وحشیگری بروی مردم ت

ــرھــای  مــی ــھ ــمــام ش ــد و ت ــن کــن
ـادگـان  کردستان را میلیتاریزه و به پ

انـد از آن روسـت کـه  تبدیـل کـرده
ـثـمـار  کارگر دیگر نمی خـواھـد اسـت

شود و وضـع مـوجـود را شـایسـتـه 
دانـد و خـواھـان  زندگی خـود نـمـی

ــی  ــدگــی انســان ــراری یــک زن ــرق ب
کارگران و مردم ستمدیـده در .   است

ــن  ـت ـایــان یــاف ــان خــواھـان پ کـردسـت
چپاول، بـردگـی مـزدی و سـود و 
ـای  ـــرھــ ـت ـانـــگـــســ ـار کــ ـــمــ ـث ــ ـت اســ
ـان  ناسیونالیست مسـلـح در کـردسـت

خواھنـد در  عراق ھستند و خود می
اداره امور جـامـعـه، درسـرنـوشـت و 
ـقـش  ـیـن امـروزمـردم ن زندگـی ھـم

ـنـده ـیـن کـن ـی ـا  اساسی و تـع ـف ای ای
 .کنند
 ٢٠١١ نوامبر ٢٣

 نقش کارگران در اوضاع سیاسی کردستان عراق
 عبدل گلپریان
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ـیـکـاری  می ـانـگـر ب  ١٥/٦باشد بی
 ٤شــود  درصــدی اســت کــه مــی

کـه ایـن "   میلیون بیکار در کشـور
ھــم بــی شــک دروغــی بــزرگ 

ـاقـی ٨٨از سال .  است ـف  تاکـنـون ات
ـیـکـاری در  نیفتاده است که آمار ب
ـلـکـه ھـمـه  ـاشـد ب ایران کمتر شده ب
شواھد و قراین حکایت از ایـن دارد 
ـیـکـار  ـیـت ب که روز به روز به جمع
کشور افزود میـشـود، ایـن را الزم 
ـیـم،  ـاد کـنـکـاش کـن نیست ما زی
ـفـر  ـان دو ن کافی اسـت بـه سـخـن
دیگر از نمایندگان ھـمـان مـجـلـس 

ــم  ــی ــن ــاعــدی .   اشــاره ک ــاســم س ج
ـال ھـم ھشـدار  ـی نماینده شوش و دان
میدھد که معضل بیکـاری، ھـمـه 
ـار  ـتـه و خـواسـت کشور را فرا گـرف

ـامـه ای بـرای حـل  اجرای سریع برن
ـنـد !   مشکل بیکاری شده است ـای نم
نـرخ :     " گرمسار نیز تاکید میکـنـد

ـاالی  واقعی بیکـاری در کشـور ب
ـتـی "    درصـد اسـت٣٠ ـی کـه جـمـع

 میلیون نفر را شـامـل ٨نزدیک به 
بی شک این نیز واقـعـی .   میشود

ـا بـه تـعـریـف  ـن نیسـت چـرا کـه ب
 ١٠جمھـوری اسـالمـی کـه فـرد 

ساله را جزو نیروی کار مـحـتـسـب 
میکند این جمعیت بسیار بیشتـر از 

بیکـار از مـنـظـر . "این حرفھا است
ـاالی   ١٠مرکز آمار ایران، فردی ب

ـبـل از  ـتـه  ق ـف سال است کـه در ھ
ـاشـد، و در  آمارگیری فاقد کـار ب
آن ھفته یا بـعـد از آن آمـاده کـار 
ـتـه  ـف ـتـه و سـه ھ ـف باشد و در آن ھ
ـاشـد . قبل از آن در جستجوی کار ب

ھمچنین افرادی که به دلیل آغـاز 
ـتـظـار  ـا ان ـنـده ی به کار در ھفتـه  آی
ـای  ـلـی جـوی ـب بازگشت به شغـل ق

ـنـد، بـی کـار مـحـسـوب  کار نیـسـت
این را ھـم )   ویکی پدیا"   ( شوند می

در نظر داشته باشید که زنان خـانـه 
ــروی کــار  دار اســاســا جــزو نــی

ـان اگـر ھـم .   شوند محسوب نمی زن
ـیـرون از خـانـه مشـغـول  به کار  ب
باشند نیروی کار مھمان محـسـوب 
میشوند که اگر بھر دلیلی از کـار 

ـاالخـره  " سـرپـرسـت" بیکـار شـونـد ب
ـامـیـن  ـایـد ایشـان را ت دارند کـه ب

 !کند

ـا اشـاره بـه  نماینده گرمسار  ب
ـاکـیـد بـر وجـود تـورم  بیـکـاری، ت
ـتـه  ـب شدید در جامعـه دارد، کـه ال

خـواھـد آمـاری در ایـن  ایشان نمـی
ـتـه  مورد ارائه دھد چرا که به گـف

ـیـق تـورم در " ایشان  اعـالم نـرخ دق
حال حاضر موجب تشدید ایـن نـرخ 

اگـر . "   و التھاب جامعه خواھـد شـد
التھاب نرخ تورم فقط زندگی تـوده 
زحمتکش جامعه را فرا مـیـگـرفـت 
ـاره آن  صد البته مھم نبـود کـه درب
ـان آورد، مـھـم  اصال سخنی به مـی

نـظـام " این است این التـھـاب دامـن 
ــدس جــمــھــوری اســالمــی ــق را "   م

ــرد ــگــی ــی کــه ســال .   ن ــاب ــھ ــت  ٨٨ال
ـقـالبـی بـه  ـبـش ان خودش را در جـن

ـایـــش گـــذاشـــت ـــمــ ـــده .   ن ـن ــ ـای ـــمــ ن
ـلـی  کارفرمایان در سازمان بین اللـم
کار ساده لوحانه فکر میکنـد اگـر 
ـاشـد  سر جوانان بـه کـار مشـغـول ب
ـان و  ـاب ـی دیگـر ھـوس آمـدن بـه خ

ــدان"  ــالطــم  حضـور در مــی ھـای پـرت
ـان سـھـل و  اجتماعی که بـرای آن

ـلـت حـتـی  کم ـلـکـه در غـف ھزینه ب
ـنـد نـمـی"   شـود پرجاذبه ھم مـی ! کـن

ـیـشـتـر از آنـکـه بـرای  ـیـکـاری ب ب
دولتمردان سرمایه تھدید باشد یـک 
ـتـی  ـا وق پدیده جذاب است، البتـه ت

" ھـوس" که بیکاران از سر بیکاری 
ـزنـد "   پر جاذبه" کارھای  به سرشان ن

ـار رفـاه و  و نیایند خیابان و خـواسـت
ـیـکـاری یـکـی از .   آزادی بشوند ب

ــه  عـوارض خـاص جـامـعـه سـرمـای
ای اسـت کـه  این پدیده. داری است

ــت ــظــام اس ــن ن ــه ای ــه .   الزم ــم ھ
ادعاھای دول سرمایه داری مبنـی 
ـامـه را در نـظـر  بر اینکه فالن بـرن
ـبـرنـد  دارند که بیکاری را از بیـن ب
. ادعای پـوچ و بـی اسـاس اسـت

ــورژوازی اســاســا  ــاســان ب کــارشــن
تـعـریـف "   فـرصـت" داشتـن کـار را 

ــد ــن ــن ــات و .   مــیــک ــم ــاب کــل انــتــخ
اصـطـالحـات کـامـال حسـاب شــده 

یـکـی "   ھای شـغـلـی فرصت" است؛ 
تریـن اصـطـالحـات اسـت  از زیرکانه

ـاسـان ایـن نـظـام ابـداع  که کـارشـن
گویا فرصـت بـرای ھـمـه .   اند کرده

ــکــه  ــھــا آن ــت ــر و " اسـت مــن ــگــت زرن
است فرصت را در ھـوا "   باھوش تر

قاپد امـا آنـکـه فـرصـت را از  می
ـا  دست میدھد یا تنبل بوده اسـت ی

ـیـسـت کـه اگـر  فـرصـت " ھوشیارن
ـیـل نـدارد از "   سوزی کند دیگر دل

ـایـد  کسی یا چیزی گـلـه کـنـد ب
حواسش باشد که فرصت بعـدی را 

ـنـی دولـت !   از دست نـدھـد ایـن یـع
ـیـکـاران  ـال ب ھیچ مسئولیتی در قب
ندارد برعکس دولت منت ھـم دارد 
که فـرصـت را فـراھـم آورده اسـت 
اما طرف خودش مشکل داشـتـه و 
ـیـش آمـده  نخـواسـتـه از فـرصـت پ

ــد ــاده کــن ــف ــدگــی .   اسـت فــرصــت زن
داشتن در جـامـعـه سـرمـایـه داری 
یک شانس است، این نـظـام ھـیـچ 

دھـد کـه  تضمینی به کسـی نـمـی
ــن اســت، بــرای  ــدگــی او تــامــی زن
ـایـد کـار داشـتـه  زندگی داشـتـن ب

! یک وقت سو تعبیر نشـود( باشی 
ـا کـه زنـده  ـن زندگـی بـه ایـن مـع

قرار نیست تـو )   بمانی و کار کنی
ـاشـی، اگـر قـرار  ـاه ب کارگر در رف
ـاشـد  باشد شکم من کارگر سـیـر ب
به تعبیر ایشـان پـس چـطـور کـار 

ــم ــی و !   کـن ــد کــار کــن ــای ــط ب فــق
ـاشـی ایـن  ھمیشه در نظر داشـتـه ب
فرصت ھمین جور مفت به چنـگ 

آن بیرون کسانی ھستنـد .   " نیاوردی
که برای داشتن ھمین کـار لـه لـه 

ـیـسـت کـه " میزنند ، این را روزی ن
ـادآور نشـونـد . کارفرمایان به مـا ی

ـاال  کارفرما بشدت فشار کـار را ب
ـابـل اعـتـراض مـا  ـق میبرد و در م

برو خدا را شکر کـن کـه " میگوید 
ـتـه !" حداقل، کار داری ـب مـا ھـم ال

ـثـمـار  خدا را شاکریم که بساط اسـت
ــر از دیــروز فــراھــم  ــت ــش ــی مــا را ب

بیکاری سالحی اسـت در !   میکند
ــد  ـن دسـت ســرمـایـه داران کـه مـان
یک تھدید ھمیشه بـه سـمـت مـن 
ـتـه شـده اسـت،  کارگر نشانه گـرف
. این سالح ھم بسیار کارسـاز اسـت

ــی اسـت کــه  ـل ایـن یـکــی از دالی
بیکاری را بـرای بـورژوازی یـک 
پدیده جذاب کرده اسـت گـیـرم کـه 

 .برای آن اشک تمساح میریزد
من بـه عـنـوان یـک شـاغـل 
ـنـی بـرای زنـدگـی ام  ـی ھیچ تضم
ندارم، فرد بیکـار کـه دیـگـر صـد 

ــر ــرای .   بـرابـر بـدت بــیـکــاری اگــر ب
ای اسـت جـذاب  سرمایه داران پدیده

ای اسـت  برای مـن کـارگـر پـدیـده
در جامعه سـرمـایـه داری آن .   شوم

سوی بیکاری ھزار جور تـھـدیـد و 
ـیـن گـردیـده اسـت . پریشانـی تضـم

ـتـوانـد حـتـی شـکـم  وقتی کسی ن
ـاجـات  خود را سیر کند و سایر احتی
ـاده زنـدگـی را فـراھـم  ـت پیش پا اف
کند آماده است به ھـر کـاری تـن 

ــھــکــاری.   " بــدھــد ــب یــک روی "   ت
ـاد بـه  ـی دیگر بیکاری است و اعـت

افـراد .   مواد مخدر روی دیـگـر آن
ـنـد  بیکار مستعـد تـریـن افـراد ھسـت

ـانـدھـای  ـاده ب ـف که مورد سوء اسـت
تبـھـکـاری واقـع شـونـد چـرا کـه 
ــه داران بــرای  ــخــشــی از ســرمــای ب
ـنـد رد وبـدل کـردن  کارھـائـی مـان
ـا  مواد مخدر یا قاچاق اسلحـه و ی
ـیـب دادن  ـا تـرت قـاچـاق انسـان و ی
باندھای ربودن کودکان و یا ربـودن 
ـان  زنان و به تن فروشی کشانـدن آن

ــان را الزم دارنــد ــا .   وجــود آن ــھ ــن ای
ـنـد کـه "   بازارھای سـود آور"  ھسـت

ـنـد سـلـطـان  البته فرد محترمی مان
شـود امـا  فوالد جھان وارد آن نـمـی

یک سوی دیگـر سـلـطـان فـوالد، 
ـا قـاچـاق  سلطان مواد مـخـدر و ی

یـکـی را ھـمـه جـا بـه .  زنان است
نمایش میگذارنـد دیـگـری را امـا 

ـا روزی کـه  کسی نمی ـاسـد ت شـن
ـزنـد امـا فـعـال  ـاال ب گند کـارش ب
ـبـر اسـت  ـت حساب بانکی ھر دو مع
و ھر دو آنقدر نفوذ دارند که مـثـال 
ـیـن  در سرنـوشـت یـک دولـت مـع
تاثیر بگذارند و به ھمان نسـبـت در 

ـاع" سرنوشت  ـب . یـک مـمـلـکـت"   ات
یکی خیلی محترمـانـه کـارگـر را 
به استثمار میکشاند و شـیـره جـان 
او را میکشد دیگری امـا کـارگـر 
برده رسمی اوست و کار آن بـرده از 

چـه کسـی .   پیش مـحـکـوم اسـت
ـانـد :   " میتواند برود بگوید مـن در ب

توزیع مواد مخدر کار مـیـکـنـم و 
ـا "   جانم گرو کـارم اسـت کـار " و ی

من تن فروشی است و کارفـرمـایـم 
ـار  ـت ـا مـن رف مانند یک سـگ ب

ـیـل کـارھـا . "   میکند ـب برای ایـن ق
ـایـد از  بیش از ھر چیـزی انسـان ب
درون خالی شده باشد و از جـامـعـه 
ـنـه  متنفر شده باشد، بیـکـاری زمـی
ـاق در  ـف مستعدی است که ایـن ات

ـتـد ـف ـی ـانـه .   درون آدمھا ب ـاسـف و مـت
ـیـکـاری  ـیـش آمـده کـه ب ـار پ بسی
انسانی را در تنھایی بی انتـھـائـی، 
به انتھای راه میرساند و خـودش را 

 . از بین میبرد

میتوان سیاه روی سفید نـوشـت 
ـاه بـودن ایـن پـدیـده جـامـعـه  تا سی
سرمایه داری را نشـان داد کـه از 
حوصله این نوشته خارج است، بـی 
ــه  ــن نشــری شــک خــوانــنــدگــان ای
ـا  ـا ایـن پـدیـده شـوم آشـن بخوبـی ب
ــد شــود  ــاکــی ــد ت ــای ــا ب ــد ام ــن ھســت
ـیـمـات بـد یـک  بیکاری از تصـم

ــد"  ــل ــت نــا کــارب ــه "   دول ســرچشــم
ـانـگـونـه کـه  نمی ـلـکـه ھـم گیرد ب

اشاره گردید این پدیـده ذاتـی نـظـام 
این نظام بـرای .  سرمایه داری است

ـیـروی کـار را بـه  اینکه کاالی ن
ترین قیمت ممکن بـدسـت آورد  ارزان

باید مانند ھر کاالی دیگر عرضـه 
ـبـدیـل کـنـد . آنرا به عرضه رقابت ت

ـیـسـت، "   تـوطـئـه شـوم" این یـک  ن
کارکرد روتین و طبیـعـی نـظـامـی 
ــر بــازار و ســود و  اســت کــه ب

ـنـجـا امـا .   صرفیدن تـکـیـه دارد ای
ـاق مـی ـف ـتـد  پدیده جالبی کـه ات اف

ـیـروی کـار  صاحب کاالی به نام ن
ـان کــاال  ــگــر صــاحــب بـر خــالف دی

توانـد بـرای عـرضـه کـاالیـش  نمی
تصمیم بگیـرد، دیـگـران بـه ضـرب 

پلیس امنیت و دادگـاه و ( دگنک 
ـنـکـار )   زندان و شکنجه و اعـدام ای

ــکــاری ســالح  ــنـد؛ بــی ــکــن را  مــی
ـیـس و دسـتـگـاه  ـل تکمیل کننـده پ
ــاالی  ــیــت اســت کــه نــرخ ک ــن ام
نیروی کار را پایین نگه دارند ایـن 
دلیلی دیـگـر بـر جـذاب بـودن ایـن 
پدیـده نـظـام سـرمـایـه داری بـرای 
ـیـشـتـر از  سرمایه داران است شاید ب
دلیل اول که ذکر شد بـرای ایشـان 

بیکاری تا وقتی کـه .  اھمیت دارد
یـک پـدیـده "   تصمیم سازان" از نظر 

در خود است برای ھـیـچ کـس در 
ـنـکـه  ـی آن باال تھدید نیست امـا ھـم

یابد و افـراد  این پدیده گسترش می
بیکار عوض  سقوط به تبھـکـاری 

انـدیشـنـد و  به سرنوشت خویش مـی
از دولت طلبکار میشوند که دولـت 
یک کاری باید بکند و آینده آنـھـا 
را تضمین کند برای سرمـایـه داران 

بـحـران " و دولت متبوع شان میشود 
 ". بیکاری

نماینده کارفرمایان در سـازمـان 
بین المللی کار که در ابتـدای ایـن 
نوشته از ایشان یاد شـد بـه نـکـتـه 
ــذارد و  ــگ ــت مــی ــگــش ــی ان ــوب خ

ـایـد :  "...   میگوید ـب در عین حـال ن

 ١از صفحه 
 !پدیده شوم، پدیده جذاب: بیکاری
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ــعــال  ــوان ف ــم ج ــی ــوش کــن ــرام ف
ـتـمــاعـی امــروز مـی ــه  اج خــواھـد ب

ــه شــود، مـی ـازی گـرفــت خــواھــد  ب
خـواھـد  مشارکت داشته باشـد، مـی

ـاشـد،  ھویت و شخـصـیـت داشـتـه ب
خواھد استقالل مالی و مـادی  می

ـاصـد  داشته باشد، می خواھد در مـق
ـاشـد،  اجتماعی محلی از اعـراب ب

خـواھـد در رونـدھـای جـامـعـه  می
خواھد متعلق بـه  اثرگذار باشد، می

نظام سلسله مراتب باشد و آن را از 
خـواھـد در صـحـنـه  خود بداند، می

زندگی مشترک خـود و جـامـعـه 
تـردیـد  آفرینـی کـنـد و او بـی نقش
خــواھــد مــولــد و مســبــب در  مــی

ــت ــی بــاشــد کــه غــرور  فــعــالــی ھــای
ـنـھـا ..."  انسانیش را سیراب سازد  ای

اما ھیچکدام در ایـن نـظـام فـراھـم 
نیست شاھد بودیم که جـواب ھـمـه 

ــولــه دادنــد ــل ــا گ ــھــا را ب ــا .   ایــن ام
ـاقـی مـانـده "   معضـل"  حـل نشـده ب

ــاالی ســر  اســت و ایــن تــھــدیــد ب
جمھوری اسالمی ھسـت کـه ایـن 
توده جوان بیکار زندگی میـخـواھـد 
ــه  ــچ وج ــھــی ــن حــکــومــت ب و ای

ھـیـچ "   غـرور انسـانـی" جوابـگـوی 
 .انسانی نیست

ھـای مـھــم   یـکـی از عــرصـه
ـارزه  مبارزات جنبش کـارگـری مـب

ــکــاری"  ــه بــی ــی ـل ــت"   عـ ــن .   اس ای
ــارزه ــجــات  مــب ــرای ن ــت ب ای اس

ـبـھـکـاری و  جوانانـمـان از ورطـه ت
ــیــاد ــارزه.   اعــت ــن مــب ــرای  ای ای ب

ـان  گرفتن سالح تفرقه انداخـتـن مـی
ما کارگران از دست سرمـایـه داران 
و نیز به استثمار بیـشـتـر نـکـشـیـدن 

ـارزه.   ما کارگران اسـت ای  ایـن مـب
است که برای اینکه ھم طبقـه مـا 
ـبـرنـد و بـه  را علیه خود ما بکار ن

ای اسـت مـربـوط  تبع آن این مبارزه
ــقــط  ــارگــران و نــه ف ــه ھــمــه ک ب

ــارزه.   کـارگــران بــیـکــار ــن مــب ای  ای
ــن رفــاه بســیــاری از  ــرای تضــمــی ب
ــه ورطــه  انسـانـھــا اســت تــا آنـھــا ب

ــکــاری"  ــھ ــد"   تــب ــن ــکــن ــوط ن . ســق
خوشبختانه جنبش کـارگـری ایـران 
به این آگاھی دست یافته اسـت و 

ــوه ــن یــکــی دیــگــر از جــل ــای  ای ھ
ـبـش  آگاھی طبقاتی کـارگـران جـن

ـابـل تـوجـه .  ( کارگری ایران است ق
آنھائی کـه نـگـران درجـه آگـاھـی 

ـنـد ! ) طبقاتی جنبش کارگری ھست

ــقــه  ــکــاری ســاب ــه بــی ــی ــارزه عــل مــب
ــش دارد و  ــب ــن جــن ــی در ای طــوالن

ــکـی از خـواســتـه ــشـه ی ـی ھــای  ھـم
ـبـش کـارگـری  روتین و روشـن جـن

ــاری .   بــوده اســت ــیــک " مــعــضــل" ب
ـیـشـگـی نـظـام سـرمـایـه داری  ھم

این معضل بـطـور مـداوم در .   است
این نظام باز تولید مـیـشـود، الزمـه 

ــمــاعـی اســت ـت ــن اج ــفـری بــا .   ایـن ن
ـیـه ایـن  ـارزه بـر عــل " مــعـضــل" مـب

ـنـی بـر  ـات سـھـمـگـی میتـوان ضـرب
ـیـمـه .   " پیکره این نـظـام وارد آورد ب

ـیـکـار  بیکاری برای ھـمـه افـراد ب
ـــور ـــوری و "   کش ـــه ف ـت ــ ـــواس خ

ھمیشگی جنبـش کـارگـری ایـران 
بوده و ھسـت و راه حـل فـوری و 
ــش کــارگــری  ــب ـن ــن امــروز ج ھـمــی

ھـائـی  این یکی از عرصـه.   میباشد
ـبـه  است که نبرد برای آن و مـطـال
آن مختص جنبش کارگـری اسـت، 

ھای مھـم ایـن  این یکی از شاخص
اگر جنبش کـارگـری .   جنبش است

ــمـی ھـیـچ خــواسـتـه داشـت بــا  ای ن
ـتـوانسـت  ـی ھمین یـک خـواسـتـه م
خودش را به جامعه معرفـی کـنـد 
که در پـی رفـاه و آسـایـش ھـمـه 

ھـای  تمام جنبـش.  آحاد جامعه است
ـار  اجتماعی بورژوازی نھایتا خواسـت
ـابـودی  کاھش این معضـل و نـه ن

و ایـن را ھـم در .   این پدیده ھستند
ـنـد کـه ایـن  صورتی مطرح میکـن
پدیده از دیـدگـاه ایشـان بـه بـحـران 

از دھان ھمه آنـھـا . تبدیل شده باشد
ـان  ـیـکـاری جـوان شنیدیم کـه بـر ب
ـیـدیـم  اشاره میکنند اما تا حاال نشن

ـنـد )   و نخواھیم ھم شنید(  که بگـوی
ـیـکـار  که برای این تـوده عـظـیـم ب
ـیـن شـود  ـیـکـاری تضـم باید بیمه ب
ــد  ــای ــت ب ــد دول ــگــویــن ــی ــکــه م ــل ب
! فرصتـھـای شـغـلـی فـراھـم کـنـد

ــکــاری  ــی ــمــه ب ــی طــرح خــواســت ب
ھـائـی  میتواند یکی از آن عـرصـه

ـبـر  باشد که جنبش کارگری را رھ
جنبش اعتراضی مردم ایـران کـنـد، 
تنھا جنبشی که پاسخ نھـایـی آنـرا 

ـز دارد ـی ــبـشـی کـه راه حــل .   ن ـن ج
نھایی این معضـل را نـه در تـداوم 
این نظام بلکه با سقـوط ایـن نـظـام 

حـل ایـن مـعـضـل .   ممکن میدانـد
ای ممکن است کـه  تنھا در جامعه

تولید بر اساس نیاز انسانـھـا شـکـل 
ـاسـخ نـھـایـی  بگیرد و سوسیالیسم پ

 .*جنبش کارگری است

 

معاون وزیر كار جمھوری اسالمـی، 
ـا  مجتبی زارعی، در گفتگـوئـی ب
ـاره  ـتـی درب یكی از سایتھای اینتـرن
ــمــی  ــروشــی ــصــاب كــارگــران پــت اعــت
ـتـه اسـت  ـایـر گـف ماھشھر و كیان ت
ـاده  ـف كه نباید از كلمه اعتصاب اسـت
ـلـمـه  كرد چرا كه اعـتـصـاب یـك ك

ــت ــی اس ــه از .   واردات ــت ـب ـ ــن ال ای
آرزوھای كسانی مثل زارعی اسـت 

ـنـد امـا .   كه كارگران اعتصاب نـكـن
ـبـی زارعـی و  موقعیتی كه مـجـت
رژیم ایشان بـرای كـارگـران درسـت 

اند، كارگران ھر روز اعـتـصـاب  كرده
ـلـمـات  می ـتـراع ك كنند و منتظر اخ

ــروارداتــی"  ــان "   غــی دیــگــری از ایش
واضح است كه كـارگـران .  مانند نمی

ـنـكـه در  اعتصاب می كنند برای ای
كشوری مثل ایـران و زیـر سـیـطـره 
جانیان اسالمی، راه دیگری بـرایـش 

ــده ـاقــی نـمــان ــصــاب .   ب كــارگــر اعــت
كند برای اینـكـه در آن قـدرت  می

یابد و برای اینـكـه ایـن  خود را می
ــھــا راھــی اســت كــه در بــرابــر  تــن
ـیـجـه  ـت حكومت قلـدران اسـالمـی ن

 .داده است
ــد زارعـی در ادامــه مـی : گــوی

مطالبه صنفـی جـزوی از حـقـوق " 
کارگران است و قانون مـجـوز ایـن 
کار را داده و بسـتـر ایـن کـار ھـم 

یـعـنـی .   دست وزارت کشـور اسـت
ھر صنف و ھر گروھی ایـن را در 

ــی دارد ــون ــر قــان ــدرت . "   بســت از ق
ــل  ــك ــع و تش ــم ــج ــراض و ت اعــت
كارگری اسـت كـه زارعـی امـروز 

ـنـد چنین التماس مـی گـرایشـی .   ك
در جنبش كارگری، كه اتفاقا وقـت 
ـلـف كـرد  زیادی را ھم از كارگران ت
ـانـونـی  ـال راه حـلـھـای ق كه به دنب
بفرستد تا بلكه بتواند نظر مـطـلـوب 
كسی را در ایـن رژیـم بـه مسـائـل 
كارگران جلب كند، دیگـر دارد ایـن 

ـار مـی ـن گـذارد كـه در  توھـم را ك
داالنھای قانونی بتواند مشكلـی را 
از كسی حل كند؛ بـخـصـوص اگـر 
با كسـانـی مـثـل احـمـدی نـژاد و 

 !مجتبی زارعی طرف ھستند
در ثانی مگر نزدیكترین كسـان 

ــی،  ــم زارع ــوب رژی ــھــارچ در چ
توانستند با زارعی و احـمـدی نـژاد 

ـلـمـه  و خامنه ـنـد و دو ك ـن ای بنشی
حرف حساب تحویل بـگـیـرنـد، كـه 
ــه  ــن ســعــادت را داشــت كــارگــران ای

 !باشند
در مـجـمـوع :  " گوید زارعی می

ـیـش از  خود کارگر به این تجربـه ب
ــای ٣٠ ــده کــه کــارھ ــه رســی  ســال

ــابــان  تـخــصــصـی را در ســطــح خــی
ــمــی ــری ن ــی ــگ ــی ــد پ ــن در واقــع . "   ک

معنای این گفته ایشـان ایـن اسـت 
دانند كه در عـرض  كه كارگران می

 سال گذشته مرتب اعـتـراض و ٣٠
ایـم و  اعتصابشان را سـركـوب كـرده
ـیـجـه رسـیـده ـت انـد كـه  خود به این ن
ـنـد ـتـھـا !   دیگر این كـار را نـكـن ـن م

چیزی را كه حتی فـكـر كـردن بـه 
ــرای زارعــی وحشــت آور  آن ھــم ب
است، این است كه رژیـم اسـالمـی 
در حال موت است و كـارگـران ھـر 

كنند و رژیـم ھـم  روز اعتصاب می
ـنـد مرتب عقب نشینی می رژیـم .   ك

ـابـل  می داند كه عقب نشینی در مق
ــز و  ــری ــب ــمــی ت ــی ــروش ــت ــارگــران پ ك
. ماھشھر كمرش را شـكـسـتـه اسـت

دانـد كـه جـلـو آمـدن كـارگـران  می
ھـای خـود  بیشـتـری كـه بـه وعـده

ـا  برای ادامه اعتصاب و اعتراض ت
ـز  عملی شدن وعده ھای مقامات ری

و درشتش، او را تا لب گور خـواھـد 
حكمت یادآوری سركوب بـرای .   برد

شـود  رژیمی كه دارد مـرخـص مـی
ـانـم  ھمین است كه بگویـد مـن ھـم
ـبـل از ھـر كـس  كه بود؛ منتـھـا ق

ـنـد كـه  دیـگـری، خـودشـان مـی دان
 .نیستند
 

 ضرورت این دوره 
 جنبش كارگری

جنبش كارگـری امـروزه در مـركـز 
ـیـه  ثقل جنبـش اعـتـراضـی بـر عـل
ـتـه  جمـھـوری اسـالمـی قـرار گـرف

ــراضــات كــارگــری در .   اســت اعــت
ـات جـمـھـوری  ھیچ دوره ای از حـی

ـبـوده . انـد اسالمی این چنین وسیع ن
ـیـن  حكـمـت اظـھـارات زارعـی ھـم

است كه فشار اعتصابات كـارگـری 
ــوده  ـارآ ب ـار ك بـر رژیـم ایشـان بســی

علیرغم تالش و تقالئـی كـه .   است
ــم در صــدد ایــجــاد ســدی در  رژی
ــراضــات  ــار اعــت ــل درز اخــب ــاب مــق
كــارگــری دارد، ھــر روزه شــاھــد 
ــه  ــكــاری، ب ــی ــه ب ــراضــاتــی ب ــت اع
ــدم  ــه ع ــت، ب ــوق ــراردادھــای م ق
ـبـضـھـای  پرداخت دستمزدھـا، بـه ق

ـارانـه ھـا،  سرسام آور بعد از حـذف ی
ـقـر و  به دستمزد بارھـا زیـر خـط ف
غیره و غیره ھستیم و درز اینھـا بـه 
بیرون از چھاردیواری مورد دلـخـواه 
ـادی بـرای  رژیم، باعـث دردسـر زی

امـا .   انـد ای شـده زارعی و خـامـنـه
ـیـچـكـدام از ایـن  واضح است كه ھ
ــائــی قــدرت  ــھ اعــتــراضــات بــه تــن
شـكـسـتـن جــمـھـوری اسـالمـی را 

ـتـھـا اگـر بـه ھـمـدیـگـر .   ندارند من
متصل شـونـد، طـومـار جـمـھـوری 
ـار  اسالمی را در عرض مـدت بسـی
ـیـچـیـد؛ و  كوتاھی در ھم خواھند پ
ــش  ــب ــن دوره جــن ــن ضــرورت ای ای

جمھوری اسـالمـی .   كارگری است
جاھائی در برابر اعتـراض كـارگـران 

ـنـی ای  یك مركز خاصی عقب نشـی
ـان داده اســــت . از خــــود نشـــ

سازماندھـی و مـتـصـل شـدن ایـن 
ـنـی  اعتراضات می تواند عقب نشـی

نھائـی كـه سـرنـگـونـی ایـن رژیـم 
 .منحوس است را تسھیل كند

ـتـی  ـی این مسئله منتھا مسـئـول
ـتـھـا بـر  ـی را ھمراه با دیـگـر مسـئـول

. گـذارد دوش فعالین كارگری مـی
ـیـت از ایـن جـھـت كـه ھـر  مسئول

ـبـش كـارگـری بـه یـك  دوره ای جـن
ـنـش  اجحافی از رژیم اسـالمـی واك

ـادی  نشان می دھد و در مـواقـع زی
ـنـش  در ادامه به ھر دلیلی ایـن واك

ــد فــروكــش مــی ــظــر مــن .   كــن ــه ن ب
ای از  جمھـوری اسـالمـی در دوره

ـایـد اجـازه  حیاتش قرار گرفته كه نب
به فروكش كـردن ایـن اعـتـراضـات 

ـایـر و .   داده شـود ـان ت ـی كـارگـران ك
انـد كـه ایـن  ھا نشان داده پتروشیمی
 .شدنی است

 ٢٠١١ آوریل ٢٤

 آرزوی بر باد رفته جمھوری اسالمی
 ناصر اصغری
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 اعتراضات

 
کارگران کیان تایر  در مقابل دفتر ریاست 

 جمھوری دست به تجمع بزرگی زدند
ـتـشـر كـرده  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران مـن

ـایـر از سـاعـت ٨٠٠است بیش از  ـان ت  ٩ تن از کارگران کـی
ـابـل ٤ و نیم ظھر روز ١صبح تا ساعت  ـق ـبـھـشـت در م  اردی

ـاسـت جـمـھـوری  دفتر رسیدگی به شکایات مردمی نـھـاد ری
ـان تـعـطـیـالت .   دست به تجمـع اعـتـراضـی زدنـد ـای پـس از پ

ـا سـوم  ـایـر اعـالم شـده بـود ت ـان ت نوروزی به کـارگـران کـی
اردیبھشت ماه کارخانه تعطیل است تا در این فاصـلـه بـودجـه 
الزم برای راه اندازی کارخانه و خرید مواد اولیه فـراھـم شـود 

امـا .   و یا واگذاری کارخانه به بانک سپه به سرانجـام بـرسـد
ـلـی کـارخـانـه روز ٢٠با گذشت نزدیک به   ٣ روز از تعـطـی

اردیبھشت ماه وقتی کارگران وارد کارخانه شدند نـه از مـواد 
تـالش کـارگـران .   خام خبری بود و نه از مسیولین کـارخـانـه

ـیـم بـه  نیز برای یافتن پاسخگویی به جایـی نـرسـیـد و تصـم
ـنـد ـیـکـه .   تجمع در مقابل نھاد ریاست جمھوری گرفت در حـال

کارگران در مقابل نھاد ریاست جمھوری دست به تـجـمـع زده 
ـیـدا کـرده  بودند نماینده ـایـع حضـور پ ھای آنان در وزارت صـن

ـابـل ٤کارگران در طول حدود .  بودند ـق  سـاعـت تـجـمـع در م
مـرگ بـر :   " نھاد ریاست جمھوری بطور مرتب شعار میـدادنـد

کـار، "   " کار، حقوق، اعـتـراض، حـق مسـلـم مـاسـت"  " ستمگر
کـارگـر گـرسـنـه ذلـت "   " حقوق، زندگی، حق مسـلـم مـاسـت

ـقـمـونـو "   " کارگر گرسنه منتظر جواب اسـت"   " پذیرد نمی مـا ح
ـیـم میخواییم وعـده وعـیـد نـمـی ـیـن کـارگـران " .   خـوای ھـمـچـن

ـان نـدارد :  " پالکاردھایی با شعارھای زیر بدست داشتند ـا ن ـاب ب
ـان "   " چرا بابا نان ندارد در سال جھاد اقتـصـادی کـارخـانـه کـی

کار حقـوق اعـتـراض حـق مسـلـم " " تایر در حال تعطیلی است
ـاه "   " کارگر گرسنه شرمنده زن و بچه"   " ماست به کدامین گـن

 مـاه حـقـوق ٧" "روز جھانی کارگر مبارکباد" "کارگر گرسنه
نقد یا نسیه نقد بیکـاری ھـزاران کـارگـر نسـیـه " "نگرفته ایم

ـام کـارگـر حـرف از عـدالـت "   " اشتغال میلیونھا کـارگـر بـه ن
 ".دروغ تا کی مرگ بر دروغگو" "نزنید

ـاسـت :   در ایـن خـبـر آمـده اسـت ـتـر ری ـیـن دف از مسـئـول
جمھوری ھیچکس به میان کارگران نیامد و حـدود سـاعـت 

ھای کارگران از وزارت صنایع به جـمـع کـارگـران   نماینده١٣
اعتراضی پیوستند و پس از گزارشی در مـورد مـذاکـرات و 

ـان  وعده ھای داده شده به آنان در وزارت صنایـع کـارگـران کـی
ـابـل ١٣/٣٠تایر در ساعت  ـق  به تجمع اعـتـراضـی خـود در م

 .نھاد ریاست جمھوری پایان دادند
ـنـده ـای ھـای  بنا بر این گـزارش طـی مـذاکـراتـی کـه نـم

انـد قـرار شـده  کارگران با مسئولین وزارت صنایع بعـمـل آورده
 و نیم ماه از دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه ١ اردیبھشت ماه ٥است 

ـز شـود ـان واری ـیـن در وزارت .   کارگران به حسـاب آن ھـمـچـن

ـیـت وزیـران  ـی صنایع به نمایندھای کارگران اعالم شده است ھ
 میلیارد تومانی برای راه اندازی کـارخـانـه و ٢٨یک بودجه 

پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران تصویب کرده اسـت کـه 
ـقـسـیـم  ـا ت در اختیار استانداری تھران قـرار خـواھـد گـرفـت ت

بـر اسـاس ایـن .   بندی الزم را برای ھزینـه کـرد انـجـام دھـد
توافق قرار است یک ھفته دیگر استاندار تھران با حضـور در 
ـاره بـه کـارگـران  کارخانه کیان تایر گزارش الزم را در ایـن ب

 .ارایه دھد
 

 بازداشت کارگران معترض پاالیشگاه آبادان
ـتـظـامـی ٤بنابه خبر منتشر شده د روز   اردیبھشت نیروھای ان

ـادان  ـاالیشـگـاه آب رژیم به تجمع اعتراضی کارگران اخـراجـی پ
ـازداشـت شـده در ادامـه ایـن خـبـر .   انـد یورش برده و تعدادی ب

ـادان :   آمده است ـاالیشـگـاه آب دھھا تن از کـارگـران اخـراجـی پ
ـاسـت ھـای ضـد کـارگـری از  که سال گذشته در نتیجه سـی

ـابـل درب  ـق کار اخراج شده بودند، ضمن برپایـی تـجـمـع در م
ـیـت کـاری و  اصلی این مرکز خواستار رسیـدگـی بـه وضـع

اما تجمع آنان توسط ماموران انتـظـامـی .   معیشتی خود شدند
رژیم با استفاده از گاز فلفل و پرتاب گـاز اشـک آور مـورد 

ـیـجـه ایـن سـرکـوب دھـھـا کـارگـر . حمله قرار گرفت ـت در ن
ـیـن  ـادان مـوسـوم بـه ل ـاد ١٠بازداشت و به زندان آب  احـمـد آب

 .منتقل شدند
 

کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام با 
 موفقیت به اعتصاب خود پایان دادند
 فـروردیـن ٣١بنابه خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

ـنـدر  ماه منتشر كرده است، کارگران پیمانکاری پتروشـیـمـی ب
ـان  امام با تضمین تعلق برخی امتیازات کارگران رسمـی بـه آن
ـنـده بـه اعـتـصـاب  و انعقاد قرارداد مستقیم در طول سه ماه آی

ـا ٣٠در این خبر آمده است روز .   خود پایان دادند  فـروردیـن ب
ـتـروشـیـمـی  مشروط کردن آغاز مذاکرات از سوی مدیـریـت پ
مبنی بر پایان دادن به تجمع در مقابل دفتر مرکزی شـرکـت 
ـابـل ایـن خـواسـت  ـق ـان در م از سوی کارگران و مقاومـت آن

ـا ١مدیریت که تا ساعت  ـت ـای  و نیم بعدازظھر ادامه داشـت نـھ
مدیریت پتروشیمی ناچار شد با پذیرش ادامه تجمع کـارگـران 

ـنـده ـای ـا نـم ـز  در مقابل دفتر مرکزی ب ـان بـر سـر مـی ھـای آن
ـنـده رژیـم در .   مذاکره بنشیند ـای ـا حضـور نـم این جلسه که ب

ـیـس اداره کـار و  مجلس اسالمی از ماھشھر، فـرمـانـدار، ری
چندین تن از پرسنل امور اداری پتروشیمی بندر امـام بـرگـزار 

ـات ٣شد در ساعت  ـق ـان رسـیـد و تـواف  و نیم بعدازظھر به پای
ـتـروشـیـمـی کـه بـه  کتبی نماینده ھای کارگران با مدیریت پ

ھای کارگران مدیریت پتروشـیـمـی فـرمـانـدار،  امضای نماینده
ـنـدگـان  نماینده رژیم در مجلس از ماھشھر و دیگر شرکت کـن
در جلسه رسـیـده بـود از سـوی ظـریـف کـار مـدیـر عـامـل 
ـا پـذیـرش آن از  پتروشیمی در تجمع کارگران قراعت شد و ب

 ١١ فروردیـن و پـس از ٣١سوی کارگران آنان از صبح روز 
ـنـد مـتـن .   روز اعتصاب متحدانه بر سر کارھای خود بازگشـت

ـا  توافقات کتبی کارگران پیمانکاری پترپشیمی بنـدر امـام ب
 :مدیریت این مجتمع به شرح زیر است

 ماه مھـلـت گـرفـت ٣مدیریت پتروشیمی از کارگران   -١
تا در طول این مدت کلیه مـراحـل اجـرای مصـوبـه بـرچـیـده 
شدن شرکتھای پیمانکاری و طـی مـراحـل اداری آن را در 

اجـرای .   پتروشیمی بندرامام و وزارت نفت را به انجـام بـرسـانـد

ـنـد را در طـول سـه مـاه ظـریـف کـار مـدیـر عـامــل  ایـن ب
پتروشیمی و نماینده رژیم در مجلس از ماھشـھـر در مـجـلـس 

 .ضمانت کردند
ـا مـدیـران ٢٥قرار شد  -٢  نفر نماینده منتخب کـارگـران ب

ـا از  عامل مجتمع  ٣٧ھای مربوطه خود وارد مذاکره شوند ت
ھـائـی  شود، آن آیتـم آیتم مزایایی که به پرسنل رسمی داده می

ـا  ـنـدرامـام ھسـت ھـمـزمـان ب که در توان مجتمع پتروشیمی ب
 .پرسنل رسمی به کارگران پیمانکاری نیز پرداخت شود

ـا زمـان اجـرای   -٣ مدیر عامل پتروشیمی متعھـد شـد ت
ـلـه پـرداخـت  مصوبه برچیده شدن شرکتھای پیمانکاری، مسـئ
مستقیم بیمه و مالیات کارگران از سوی پتروشیمـی بـه ایـن 
ـیـم آن تـوسـط  ـق شرکتھا ابالغ شود و پـس از پـرداخـت مسـت
پتروشیمی مبالغ آن از صورت وضعیت پیمانـکـار کسـر شـود 
ـبـی از ایـن لـحـاظ تـوسـط شـرکـتـھـای  ـل ـق تا ھیـچـگـونـه ت

 .پیمانکاری انجام نگیرد
ظریف کار و نماینـده رژیـم از مـاھشـھـر مـتـعـھـد و   -٤

ـام اعـتـصـاب  ـال ای ـب تضمین نمودند شرکتھای پیمانکـار در ق
ـیـچـیـک از   -١:   کارگران به ھیـچ وجـه حـق نـدارنـد بـه ھ

کارگران فشاری وارد کنند و حق اخراج ھـیـچ کـارگـری را 
حقوق تمام روزھای ایام اعتصاب به شکل تـمـام و   -٢ندارند، 

کمال و بدون ھیچگونه کم و کسری بـه کـارگـران پـرداخـت 
در صورت مشـاھـده تـخـلـف از ایـن تـوافـق مـدیـریـت .   شود

 .پتروشیمی ملزم به برخورد با شرکت متخلف شده است
 

کارگران شرکتی در پاالیشگاه آبادان وارد 
 دومین روز اعتصاب شدند

طبق گزارش یکی از خبرنگاران حزب کمونیسـت کـارگـری، 
ـیـر  کارگران شرکتی پاالیشگاه آبادان که عمدتا در بخش تـعـم

ـنـد، از روز  ـاالیشـگـاه مشـغـول کـار ھسـت  ٢٩و نگھداری پ
. فـروردیـن دسـت بـه اعـتـصـاب و تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد

ـافـت خـواسـت .   اعتصاب و تجمع اعتراضی امروز نیز ادامـه ی
ـا شــرکــت ــرارداد ب ھــای  کـارگــران پــاالیشـگــاه آبــادان لـغــو ق
ـاالیشـگـاه اسـت الزم .   پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم با پ

ـبـل  به توضیح است که تعدادی از این کارگران از دو مـاه ق
 . اند اخراج شده

 
تجمع کارگران شرکت ذوب آھن مقابل 

 مجلس اسالمی
ـتـشـر ٤بنابه خبری كه سایت دولتی مھر روز   اردیبھـشـت مـن

كرده است، کارگران شرکت ذوب آھن اصـفـھـان در اعـتـراض 
ـابـل  ـق به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد و مزایای چند ماه، م

 .ساختمان مجلس تجمع کردند
 

 اردیبھشت ١١كارگران پاكدشت روز 
 تظاھرات خواھند كرد

ـاكـدشـت  ـتـشـر شـده اسـت، كـارگـران در پ بنابه خبری كه من
ـیـه كـارگـران  گفته اند برای اعتراض به شرایط بی رحمانه عـل

 .  اردیبھشت تظاھرات خواھیم كرد١١ولو بدون مجوز، برای 
 

ھا در شھرھای آبادان و  اعتصاب نانوایی
 خرمشھر

ـانـوایـی٤طبق خبر منتشر شده، روز یکشنبه  ھـای   اریبھشت ن
ـیـمـت آرد  شھرھای آبادان و خرمشھر به عـلـت گـران شـدن ق

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 .دست به اعتصاب زدند
 

 شركت تخیله و ٢٣اعتراض كارگران 
 بارگیری

 ٢٣ فـرودیـن مـاه، کـارگـران ٢٩بنابه خبر منتشر شده روز 
شرکت تخلیه و بارگیری باراندازی شلمچه دسـت بـه تـجـمـع 

واگذاری امور این بارانداز به یک شرکـت خصـوصـی، .   زدند
ـنـده اتـوبـوس و ٤٠٠کـم  زندگی دست ـارانـداز، ران  کـارگـر ب

 .اندازد ھای آنان را به خطر می خانواده
 

تجمع چند روزه کارگران شرکت نازنخ 
 قزوین در مقابل مجلس

 ١بنابه خبری كه سایت مجلس اسالمـی، خـانـه مـلـت، روز 
اردیبھشت ماه منتشر كرده بود، كارگـران شـركـت ریسـنـدگـی 
نازنخ قزوین، در اعتراض به عدم پـرداخـت چـنـد مـاه حـقـوق 
ـا كـردنـد . خود، در مقابل مجلس اسالمی تجمع اعتراضی برپ

وزارت رفـاه حـقـوق چـنـدمـاه :   " در ادامه این خبر آمـده اسـت
كارگران شركت ریسندگی نازنخ قزوین را پرداخت نكـرده اسـت 
ـابـل  ـق و به ھمین دلیل برخـی از ایـن كـارگـران چـنـد روز م

 ."مجلس شورای اسالمی تجمع كردند
 

زمزمه اعتصاب در میان كارگران پتروشیمی 
 كرمانشاه 

 فـروردیـن ٣١بنابه خبری كه حزب كمونیست كـارگـری روز 
ــصــاب کــارگــران  ــریــان اعــت ــرده اســت، در ج ــشــر ك ــت مــن

ـتـروشـیـمـی  پتروشیمی ھای ماھشھر، به تعدادی از کارگران پ
ــارگــران  ــان اعــتــصــاب ک ــودنــد تــا پــای ــتــه ب ــف ــانشــاه گ كــرم

ھای ماھشھر بـه جـای کـارگـران اعـتـصـابـی بـه  پتروشیمی
ـبـول  ـیـچـیـک از کـارگـران ق ماھشھر منتقل شونـد، امـا ھ
نکردند و در مقابل اعالم کردند که خواھـان بـرچـیـدن بسـاط 
ـنـد . پیمانکار و انعقاد قرارداد مستقیم با خود پتروشیمـی ھسـت

زمزمه مبارزه برای لغو قرارداد با پیمانکار در میان كـارگـران 
ـیـده مـیـشـود ـنـطـریـق تـالش .   پتروشیمـی کـرمـانشـاه شـن بـدی

ـتـروشـیـمـی  ـاده از کـارگـران پ ـف جمھوری اسالمی بـرای اسـت
 . کرمانشاه به عنوان اعتصاب شکن شکست خورد

 
اعتراض، عدم پرداخت دستمزد و اخراج 

 كارگران خودروسازی پرجال تھران
 ٥٠ اردیبھشت ماه منتشر شـده اسـت، ٢بنابه خبری كه روز 

ـنـكـه  ـیـل ای تن از كارگران خودرو سازی پرجال در تـھـران بـدل
یـكـی از .   درخواست عیدی خود را داشتند از كار اخراج شدند

علت اخراج این كـارگـران اعـتـراض :   كارگران این شركت گفت
ـنـظـور  و تجمع كارگران بود كه البته این اعتراض و تجـمـع بـم

در ادامـه .   پیگیری حقوقھای معوقه و دریافت عـیـدی بـود
پیمانكار علیرغم اینكه سر مـاه حـقـوق كـارگـران :   گفته است

را از دولت دریافت مـیـكـنـد امـا آنـرا بـه كـارگـران پـرداخـت 
 .نمیكند
 

تجمع اعتراضی كارگران صنایع نساجی و 
 مخابرات قائمشھر

 فـروردیـن كـارگـران ٣٠بنابه گزارش دریافتی روز چھارشنبه 
ـانـكـاری  ـیـم پیمانكاری صنایع نساجی قائمشھر و كـارگـران پ

ھای مزبور تجمـع كـرده و  مخابرات این شھر در مقابل كارخانه

ـار حـذف  ـیـگـیـری حـقـوقـھـای مـعـوقـه، خـواسـت عالوه بـر پ
 .پیمانكاران و برقراری قرارداد بین كارگر و شركت شدند

 
 اعتراض کارگران سنگ آھن بافق یزد

 اردیبھشت منتشر شده اسـت کـارگـران ٤بنابه خبری كه روز 
ـا  ـافـق قـرار دارد ب سنگ آھن مرکزی ایران کـه در شـھـر ب
تجمع مقابل محل برگزاری تودیع و مـعـارفـه مـدیـر عـامـل 

تـجـمـع .   جدید این شرکـت اعـتـراض خـود را اعـالم نـمـودنـد
ـان داده شـد امـا  ـای ـتـظـامـی پ کارگران با حضور نیروھـای ان

انـد دسـت از اعـتـراض خـود  ای از کارگران عنوان نـمـوده عده
 .نخواھند کشید

 
 دستمزد و حقوق پرداخت نشده

 
 ھزار کارگر دلیجانی از خدمات درمانی ١٣

 اند محروم
ـتـه اسـت ـیـجـان گـف : نماینده رژیم اسالمی از مـحـالت و دل

ـیـمـه ١٣ ھزار کارگر شھرستان دلیجان از خدمات درمانـی و ب
مـا :   او ھمچنین گفتـه اسـت.   تامین اجتماعی محروم ھستند

ـزشـک  ـتـه پ ـف در شھرستان محالت در تـمـامـی روزھـای ھ
ـیـن .  متخصص نداریم در این خبـر آمـده اسـت كـه او ھـمـچـن

ـا مشـکـل جـدی :   افزوده است آب شرب محالت و روستاھا ب
 .روست روبه

 
 ماه حقوق معوقه كارگران كارخانه ٤

 نساجی گروه صنعتی نیكو
ـتـشـر شـده  كـارگـران كـارخـانـه نسـاجـی گـروه  بنابه خبر من

. انـد  ماه حقوق دریافـت نـكـرده٤صنعتی نیكو واقع در زنجان 
ـاداش سـال   بـه كـارگـران ٩٠ھمچنین اضـافـه عـیـدی و پ

 . پرداخت نشده است
 
 ماه حقوق معوق کارگران شرکت ٢٩

 ریسندگی کاشان
پور، نماینده رژیم در مجلس اسالمـی از کـاشـان، در  گرانمایه

 ماھـه کـارگـران ٢٩ای به احمدی نژاد به حقوق معوقه  نامه
 .شرکت ریسندگی کاشان اشاره كرده است

 
 ماه است ٤كارگران كارخانه ریسندگی تبد 

  حقوق نگرفته اند
ـتـشـر شـده بـود، ٣١بنابه خبری كه روز   فـروردیـن مـاه مـن

ـبـرز واقـع  ـتـی ال كارگران كارخانه ریسندگی تبد در شھر صنع
یـكـی از ایـن .    ماه حقوق مـعـوقـه طـلـب دارنـد٤در قزوین، 

ـاداش :   كارگران در این رابطه گفته است عالوه بر عـیـدی و پ
ـنـد مـاه سـال ٢كه   ماه محسوب میشود، ما ھنوز حقوق اسـف

 مـاه مـیـشـود را ٤گذشته و ھمچنین یك ماه اخیر كه جمعا 
 .ایم دریافت نكرده

 
 واحد صنعتی قزوین با خطر تعطیلی ١٠٠

 مواجھند
ـزویـن  ـان ق عیدعلی كریمی، یكی از عوامل خانه کارگر اسـت

ـیـش از :   گفته است  ١٠٠بدلیل مشکل نقدینگی و تولیـد، ب
در ادامـه . واحد صنعتی در استان با مشکل جـدی روبـروسـت

ـیـش از ٢٠گوید می  واحد مرغداری در استان تعطیل شده و ب

در .   انـد  ھزار نفر کارگران شاغل در این واحدھا بیـکـار شـده٢
 ١٠٠از مـجـمـوع :   گوید باره عدم پرداخت حقوق كارگران می

 واحد با عدم پـرداخـت حـقـوق ٢٠دار استان حدود  واحد مشکل
 ماه حقوق روبروست و بـرخـی ٤٠ و ٢٤ ماه تا ٢کارگران از 

تعطیل و بالتکلیف و برخی ھم تـعـطـیـل شـده  واحدھا نیز نیمه
 ھـزار ٢٠در سـال جـدیـد حـدود :   دھـد كـه ادامه مـی.   است

ـا ٣اند کـه حـدود  کارگر به کارھای قبلی خود بازنگشته  ت
ـلـی کـوره٤ ـیـکـار   ھزار نفر آنھا بدلیل تعـطـی ـزی ب ھـای آجـرپ

حـدود :   گـویـد این عامل خانه كـارگـر اسـالمـی مـی.   اند شده
ـنـگـی دارنـد و ٣٠٠ ـقـدی ـان مشـکـل ن  واحد صنعتی در اسـت

ـیـل  برخی نیز با تعدیل نیرو ادامه کار می دھند و بـرخـی بـدل
ـاره .   انـد مدیرت نامناسب با بـحـران روبـرو شـده کـریـمـی در ب
ـنـھـا :   گویـد وضعیت باقی واحدھای تولیدی می ـان ت در اسـت

ـیـمـی ٥٠ واحد فعال داریم که ١٧٠٠  درصد آنھا با کمتر از ن
 .کنند از ظرفیت خود فعالیت می

 
 به كارگران ایران تایر ٨٩مطالبات سال 

 داده نشده است
 را ٨٩كارگران شركت ایران تایر در تھران ھنوز مطالبات سـال 

 .شود دریافت نكرده و حق سنوات آنھا نیز دیر پرداخت می
 

 بیكارسازی و اخراج كارگران
 

 درصد ٣٠نرخ بیكاری واقعی در ایران 
 است

ـنـدگـان رژیـم در مـجـلـس  ـای عبدالرضا تـرابـی، یـكـی از نـم
اسالمی و عضو کمیسیون اقتصـادی مـجـلـس رژیـم، اخـیـرا 

 درصـد ٣٠گفته است كه نرخ واقعی بیكاری در ایران باالی 
ـتـر .   است الزم به یادآوری است كه احمدی نژاد این نرخ را كـم
با آمار عبدالرضا ترابـی، تـعـداد .    درصد اعالم كرده بود١٠از 

ـاشـد؛ در حـالـی كـه   و نیم میلیون نفر مـی٧بیكاران حداقل  ب
 . و نیم میلیون نفر اعالم كرده بود٢احمدی نژاد آن را 

 
 نفر از کارگران معدن و ٥٥٠بیكار شدن

 کارخانه طالی آق دره تكاب
ـا تـوقـف ٤بنابه خبری كه روز   اردیبھشت منتشر شده است، ب

ـفـی کـارگـران  ـی فعالیت معدن طالی آق دره تکاب و بـالتـکـل
ـفـر از کـارگـران شـاغـل در ٣٥٠فصلی این معدن بیش از   ن

انـد کـه  بخش معدن این شھرستان شغل خود را از دسـت داده
ـلـی  ـاشـی از تـوقـف و تـعـطـی ـیـکـار ن با احتساب کارگران ب

ـیـکـار ٥٥٠کارخانه طالی آق دره این میزان به   نفر کـارگـر ب
 .رسد می

 
  نفر از كاركنان ایرانسل٥٠اخراج 

ـان ٥٠بنابه خبری كه منتشر شده است حـدود  ـن ـارك  تـن از ك
خدماتی شركت ایرانسل تمدید قرار داد نشده و از كـار اخـراج 

قرارداد كاری مـا كـه سـه مـاه بـه :   كارگران گفته اند.   شدند
 فروردین مـاه سـال جـاری ٣١شد در پایان  سه ماه تمدید می

تا كنون برای ھر طبقه شركت ایرانسل دو پـرسـنـل .   تمدید نشد
خدماتی وجود داشت اما گویا كارفرمایان بنا دارند بـرای ھـر 

ـیـد .   دو طبقه یك پرسنل خدماتی به كار گیرنـد ـأك كـارگـران ت
 .رسد  سال می٥ای برخی از ما به  سوابق بیمه: كرده اند
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 درصد كاركنان سیم و كابل اخراج شده ٧
 اند

ـتـه اسـت  یكی از كارگران كارخانه سیم و كابل خاورشـھـر گـف
ـارانـه ـنـون  كه بعد از طرح ھدفمنـدی ی ـا ك  درصـد از ٧ھـا ت

 .اند كاركنان این كارخانه كارشان را ازدست داده
 

كارخانجات تولید كننده كفش و صندل در 
 آستانه تعطیلی
ـتـشـر شـده اسـت، ٣٠بنابه خبری كه روز   فـروردیـن مـاه مـن

ـفـش و صـنـدل در شـرایـط فـعـلـی  كارخانجات تولید كننده ك
ـا  ـلـی قـراردارنـد و ب ـانـه تـعـطـی بدلیل نبودن مواد اولیه در آست

 .مشكالت جدی در ادامه كار مواجه ھستند
 

 كارگر ٣ كارگر صنایع ارتباطی فقط ٢٧٠از
 باقی مانده اند

ـایـع  ـازنشـسـتـه صـن بنا به خبر منتشر شده به گفته كارگران ب
ـاقـی ٣ كارگر این كارخانه تنـھـا ٢٧٠ارتباطی، از   كـارگـر ب

 .اند مانده و بقیه كارگران از كار اخراج شده
 

 اخراج كارگران كارخانه شیشه میرال
 و ٨٩بنابه خبر منتشر شده، كارخانه شیشه مـیـرال از دیـمـاه 

ھا، ھمـه كـارگـرانـش را اخـراج  بعد از اجرای طرح حذف یارانه
 .اند  كارگر در این شركت باقی مانده١٠كرده و تنھا 

 
 كارخانه تولید ١٠٠ كارخانه از ٩٠تعطیلی 

  كننده چسب
ـان  ـتـشـر شـده اسـت یـكـی ازصـاحـب بنابه خبری كه اخیرا مـن

ـیـدی حـدود ١٠٠از :  " شركتھای تولیدی گفته است  واحد تول
ـتـھـا و ٩٠  واحد تعطیل شده است و در حال حـاضـر ایـن شـرك

 ."اند واحدھای تولیدی تبدیل به النه كبوتر شده
 
 واحد تولیدی نساجی در تھران فقط ٢٣از 
  واحد باقی مانده است٥

ـارچـه ٢٣بنابه خبری كه منتشر شده است از   واحد تولیـدی پ
ـان ایـن .   انـد  واحد تعطیـل شـده١٨در تھران،  یـكـی از صـاحـب

ـیـدی ٢٣در حال حاضر از :   " ھا گفته است كارخانه  واحـد تـول
 واحـد ھـم ٥ واحد باقی مانده است كه البته ھمین ٥ما تنھا 

ـا  ـایسـتـی ت بیكار ھستند و ما آخرین نفرات ھستیم و ما ھم ب
 ." ماه دیگر تعطیل كنیم٤ الی ٣

 
ھای تولید كننده صنایع  تعطیلی واحد

 برودتی
ـیـل  ـایـع بـرودتـی و خـانـگـی بـدل واحدھای تولید كننـده صـن

ـیـمـت ـتـن ق ـاال رف ھـا در مـعـرض  مشكل تھیه مواد اولیه و ب
تعطیلی كامل قراردارند و بخشی نیز در حال حـاضـر تـعـطـیـل 

 . اند شده
 

 اخراج کارگران نوشابه سازی خرمشھر
ـنـگـفـت بـه     کارخانه نوشابه سازی خرمشھـر بـر اثـر بـدھـی ھ

بانکھای ملی و صادرات، ورشکسته شده و دسـت بـه اخـراج 
 . کارگران خود زده است

 
  کارگر شرکت صنایع شوفاژ البرز بیکار شدند١٦

ـتـشـر شـده اسـت، ٣١بنابه خبری كه روز   ١٦ فـروردیـن مـن

ـازگـی از کـار  کارگر شرکت صنایع شوفاژ البرز قزوین به ت
 .اند بیکار شده

 
 تعطیلی یك ماه كارخانه ایران پویا

ـتـه ٣٠یكی از كارگران كارخانه ایران پویا روز   فـروردیـن گـف
قبل از عید این كارخانه بدلیل نبود مواد اولیـه بـحـالـت :   است

 فروردین تعطیل بود كـه ایـن مـوضـوع ٢٧تعطیل درآمد و تا 
 .باعث نارضایتی كارگران آن شده است

 
 نفر از کارگران پاک وش از کار خود ١٠٠

 اخراج شدند
ـتـشـر كـرده  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران مـن
ـنـده  است، کارخانه پاک وش تولید کننـده مـحـصـوالت شـوی

 . صد نفر از کارگران خود را اخراج کرد
 

 اخراج كارگران ایران پرلین
ـفـر ٣٥ اردیبھشت منتشر شده اسـت، ٣بنابه خبری كه روز   ن

ـیـكـار و  از كارگران ایران پرلین بدلیل تعطیلی بخشی از كار، ب
به گفته یكی از كـارگـران دو سـوم .   در آستانه اخراج ھستند

خط  تولید این شركت متوقف شده و پیمانكـاران شـركـت كـار 
كارگران ھر روز بـرای .    نفر بیكار شدند٣٥را تعطیل كردند و 

پیگیری كار و شغلی جھت تامین مخـارج زنـدگـی ھـر روزه 
 .به مسئولین شركتھای مختلف مراجعه میكنند

 
 تعطیلی واحدھای سنگبری استان قم

 فـروردیـن مـاه ٣٠بنابه خبری خبرگزاری حكومتی مھر روز 
ـتـه  ـف ـان قـم از ھ منتشر كرده است، واحدھای سنگـبـری اسـت
ـزایـش تـعـرفـه بـرق،  گذشته به دلیل چند نـرخـی بـودن و اف
ـتـظـار آن،  ـیـش از ان قطعی برق به علت بدھی و نیز گرانی ب

 .اند مجبور به تعطیلی کارگاھھای خود شده
 

 درباره فعالین كارگری
 

دادگاه بھنام ابراھیم زاده به زمان 
  نامعلومی موکول گردید

ـلـی قـرار بـود کـه ٢٩روز دوشنبه  ـب  فروردین ماه با اعـالم ق
ـتـه  ـی دادگاه بھنام ابراھیـم زاده فـعـال كـارگـری و عضـو كـم

ـبـه   دادگـاه ٢٨پیگیری تشـكـلـھـای آزاد كـارگـری در شـع
ـتـل  انقالب توسط محمد مقیسه ـیـسـیـون ق ای از اعضای کـم
در حـالـی کـه .    بـرگـزار شـود٦٧عام زندانیان سیاسی سال 

وکال و خانواده وی که با طی صدھا کیلومتـر مسـافـت در 
ـیـم زاده بـه دادگـاه آورده  دادگاه حاضر و ھمچنین بھنام ابـراھ
ـتـه شـد کـه  شده بود پس از مدتی طوالنی انتظار به آنھا گـف

تواند در دادگاه حـاضـر شـود و دادگـاه  ای نمی محمد مقیسه
بـدون آنـکـه وقـت بـعـدی .   به زمان نامعلومی مـوکـول شـد

 .دادگاه وی اعالم شود بھنام به زندان اوین بازگردانده شد
 

 ماه در بند امنیتی اوین و ١١رضا شھابی، 
 در بازداشت موقت

ـتـه اسـت دسـتـگـاه  یکی از اعضای خانواده رضا شھابی گـف
قضایی رژیم به دالیلی که به نامـبـرده و خـانـواده اش شـرح 

ـا پـرونـده رضـا  نمی ـاط ب ـب دھد از دادن جواب مشخص در ارت
الزم به یادآوری است كه رضـا شـھـابـی .   رود شھابی طفره می

ـفـی ١١حدود  ـی  ماه است كه در بازداشت موقت و در بـالتـكـل
 .برد  زندان اوین بسر می٢٠٩در بند امنیتی 

 
بازداشت یک عضو ھیأت مدیره انجمن 

 موسیقی مریوان
ـیـروھـای ٢٨بنابه اخبار منتشر شده، روز یکشنبه   فـروردیـن ن

ـأت  امنیتی با حمله به منزل شورش سعیدزاده کـه عضـو ھـی
ـازداشـت و بـه  مدیره انجمن موسیقی مریوان اسـت، وی را ب

ـا عـلـل .   مکان نامعلومی منتقل ساختند ھنوز از عـلـت و ی
 .بازداشت نامبرده اطالع دقیقی در دست نیست

 
 معلمان

 
  عدم دریافت مطالبات فرھنیگان

ـیـل ٣١بنابه خبری كه روز   فروردین منتشر شده اسـت، بـه دل
ــودجــه ســال  ــدن و آمــاده نشـدن ب  ھــیـچ کــدام از ٩٠نـرســی

ـنـده  فرھنگیان مطالبات و معوقات خود را ظـرف روزھـای آی
ـنـد کـرد احـتـمـال :   در ایـن خـبـر آمـده اسـت.   دریافت نـخـواھ

دریافت این مطالبات در پایان ماه اردیبھشت نیز در حد صـفـر 
 . است

 
 ھای اعتراض معلمان زمزمه

 اردیبھشت منتشـر شـده اسـت، در پـی ١بنابه خبری كه روز 
عدم پرداخت سھم دولت در بیمه طالیی فرھنگیان و بـرداشـت 

بایست توسط دولت پـرداخـت شـود از  پنجاه درصدی  که می
ـزایـش  حقوق فروردین معلمان و نیز انتشار اخباری مبنی بر اف
مبلغ بیمه طالیی فرھنگیان، ادارات آموزش و پـرورش مـحـل 
اعتراض شدید فرھنگیان به خلف وعده دولت و برداشت سـھـم 

 .دولت از حقوق معلمان شده است
 

تشدید فشارھا بر فعالین کانون صنفی 
 معلمان

در آستانه روز معلم و در حالیکه تعدادی از معلمـان ایـران در 
ھـای  برند، تعدادی از معلمان فعال در تشـکـل زندان به سر می

بـه .   صنفی معلمان به دستگاه قضایی رژیم فرا خوانده شـدنـد
ـلـمـان از  گزارش منابع نزدیک به تشـکـل ـفـی مـع ھـای صـن

ھمدان، علی نجفی، محمد خانی و سعید جھان آرا از فـعـاالن 
ـتـشـار  ـا ان جنبش معلمان در ھمدان که سال گذشته ھمزمـان ب

ـان ایـران  بیانیه شورای ھماھنگی تشکل ھای صنفی فرھنگـی
ـار دیـگـر در "   تبلیغ علیه نظام"به اتھام  بازداشت شده بودنـد، ب

ـبـه اول  ـبـھـشـت مـاه بـه شـع آستانه روز معلم برای پنجم اردی
 .اند دادسرای اسالمی ھمدان احضار شده

 
 ناامنی محیط كار

 
 كارگر به دلیل ناامنی ١٠٠در سال گذشته 

محیط كار در اصفھان جان خود را از دست 
 دادند

 اردیبھشت به نقل از یـكـی از ١خبرگزاری دولتی فارس روز 
ای   حـادثـه١٥٠٠در سال گذشته از : " مقامات دولتی نوشت

ـیـوسـت،   ١٠٠كه در بخش كارگری استان اصفھان به وقـوع پ
 ."مورد آن منجر به فوت كارگران شد
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خودسوزی یكی از كاركنان شھرداری 
 بوشھر

ـتـشـر شـرده اسـت، ٣٠بنابه خبری كه روز   فـروردیـن مـاه مـن
یکی از کارکنان خدماتی شھرداری بوشھر با سـوزانـدن خـود 

در این خبر آمـده اسـت کـه چـنـدی .   اش پایان داد به زندگی
ـان خـدمـاتـی  پیش این كارگر كه به عنوان یـکـی از کـارکـن
ـلـی بـه سـازمـان  ـابـر دالی ـن شھرداری مشغول به کار بوده و ب

ـقـل شـد از طـریـق  پارک ـت ـن ـز شـھـرداری م ھا و فضای سـب
 .خودسوزی به زندگی خود پایان داد

 
کشته و زخمی شدن دو کارگر در گود 

 برداری
ـتـشـر شـده اسـت، دو ٢بنابه خبری كه روز   اردیبھشت ماه من

کارگر به علت گود برداری تھران، زیر آوار مانده و کشـتـه و 
ـاتـی  افزاید كه آتش این خبر می.   زخمی شدند ـی ـل نشانان در عـم

سریع ان دو نفر را از زیر آوار یـک سـاخـتـمـان در مـجـاورت 
زمین گودبرداری شده خارج کردنـد کـه بـر اثـر ایـن حـادثـه 

 . ھا فوت شد و دیگری راھی بیمارستان شد یکی از کارگر
 

 اطالعیه
 

 پیام رضا شھابی برای روز جھانی کارگر
 کارگران ایران و جھان 

من در حالی که بـه خـاطـر دفـاع از حـقـوق خـود و دیـگـر 
ھمکارانم به مدت یک سال است که در بازداشت مـوقـت بـه 
سر میبرم، روز جھانی کارگر را به ھـمـه ی شـمـا کـارگـران 
ـبـریـک مـیـگـویـم . چه در ایران و چه در دیگر نقاط جھان ت

ـا  امیدوارم کارگران با پرھیز از تفرقـه و چـنـد دسـتـگـی و ب
ـات خـود دسـت  ـب اتحاد و ھمبستگی بتواند به حقوق و مـطـال

 .بیایند
 مبارک باد روز جھانی کارگر

 ١٣٩٠زندان اوین اردیبھشت ماه  -رضا شھابی 
 

 كارگران پتروشیمی ماھشھر پیروزند 
با گذشت چند روز از اعتصاب كارگران پتروشیمی مـاھشـھـر 

 .امید آن میرود كه در این اعتراض یزرگ پیروز شوند
كنند حق مسـلـم ھـمـه  آنچه كارگران ماھشھر مطالبه می

دایمی شدن قـراردادھـای مـوقـت و بـرچـیـدن .   " كارگران است
ـات از حـقـوق .   پیمانكاری و افزایش دستمزدھاست ـب این مطـال

 . است٢١اولیه و ابتدایی كارگران در قرن 
 كارگران وزحمتكشان

ھمچنان كه میدانید اعتراضات كـارگـری یـكـی پـس از 
اینك زمان آن رسـیـده كـه كـارگـران .   گیرد دیگری شكل می

سراسر ایران یكپارچه و متحد بر علیه بی حقـوقـی مـطـلـق و 
ـات بـرحـق و انسـانـی  ـب زندگی زیر خط فقر برای تحقق مطال
ـیـد امضـا و  خود از جمله برچیدن قراردادھای مـوقـت و سـف
دایمی كردن كلیه قراردادھای موقت و افزایش دستـمـزدھـا بـه 

ـز و چـنـد .   پا خیزیم ـبـری ـتـروشـیـمـی ت ھمچنانكه كـارگـران پ
ـنـگـیـن  كارخانه دیگر با اعتصاب خود بـه ایـن قـراردادھـای ن

 .موقت پایان دادند
زنده باد ھمبستگی و اتحاد كارگران و درود بـر كـارگـران 

 پتروشیمی ماھشھر
 ھای كارگری كمیته پی گیری ایجاد تشكل

ھای  زنده باد کارگران متجمع پتروشیمی
 ماھشھر

ـتـروشـیـمـی ـازده روز  کارگران مبارز پ ھـای مـاھشـھـر طـی ی
ـال زدنـی   مبارزه قھرمانانه، با نمایش اتحاد و ھمبستگی  مـث
ـا  و قابل درس گیری برای بخشھای دیگر کـارگـران ایـران، ب

ـان رسـیـد ـارزه یـک .   موفقیت کامل به پای ـیـجـه ایـن مـب ـت ن
تـوانـد در  پیروزی برای کل طبقه کارگر ایران بـود کـه مـی

ـبـود در  ـارزات کـارگـران بـرای ایـجـاد بـھ شکل دادن بـه مـب
ـیـر بسـزا  ـأث ـزدیـک ت وضعیت کار و معیشت در آینده خیلی ن

 .داشته باشد
ـیـروزی  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمـانشـاه پ

 .گوید ھای ماھشھر را تبریک می کارگران متجمع
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

١/٢/١٣٩٠ 
 

با اتحاد و ھمبستگی کارگری، از کارگران 
 پتروشیمی حمایت کنیم

ـتـشـره، اعـتـصـاب و اعـتـراض ھـزاران  بر اساس خبرھـای مـن
ـتـصـادی  کارگر شرکت ھای مجتمع پتروشیمی منطقه ویژه اق
ـاد قـرارداد .   چنان ادامـه دارد ماھشھر، ھم ـق آنـھـا خـواھـان انـع

ـیـمـان مستقیم و دسته جمعی و برچیدن شـرکـت کـاری  ھـای پ
ـا .   ھستند این خواست مسلم و حق طبیعـی کـارگـران اسـت ت

ـنـد و  ـزن در برابر این شکل بردگی مزدی دست به اعـتـراض ب
 .خواستار لغو آن شوند

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
ــانـی از خــواسـتـه ـب ـی ھــای کـارگــران  کـارگـری، ضــمـن پشــت

خـواھـد  ھای مختلف پتروشیمی، از دیگر کارگران مـی شرکت
ـقـه ھـای خـود،  ای که از ھر طریق ممکن به حمایت از ھم طب

ـتـروشـیـمـی بـه .  دست بزنند اعتراض و اعتـصـاب کـارگـران پ
کاری، خـواسـت ھـمـه  ھای پیمان شرایط کار و برچیدن شرکت

کارگران ایران است کـه سـایـه شـوم قـراردادھـای مـوقـت و 
سفید امضا، روز بروز شرایط کـار و زنـدگـی را بـرای آنـھـا 

ـقـه کـارگـر مـی.   تر کرده اسـت سخت ـا اتـحـاد و  طـب تـوانـد ب
ھـای  ھمبستگی سراسـری خـود، خـواسـت بـرچـیـدن شـرکـت

پیمانی و لغو قراردادھای مـوقـت و بسـتـن قـرارداد دائـمـی، 
 .داران تحمیل کند مستقیم و دسته جمعی را به سرمایه

ھـای   کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل
 ١٣٩٠ فروردین ٣٠ –کارگری 

 
 سازمان جھانی کار : به
 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه: از
 ١٣٩٠ فروردین ٣٠

تکذیب ادعای نماینده دولت ایران مبنی بر اشـتـغـال :   موضوع
ـپـه و اعـتـراض بـه  به کار کارگران اخراجی نیشکـر ھـفـت ت

 اخراج و تعقیب قضایی این کارگران
ـنـده اخیرا شنیده ـای ی ایـران در اجـالس سـازمـان  ایم که نـم

ـلـل  آقای حبیب توکل( جھانی کار  ـیـن الـم زاده مـدیـر امـور ب
ادعا نـمـوده اسـت کـه کـارگـران اخـراجـی ) وزارت کار ایران

نیشکر ھفت تپه و اعضای سندیکای کارگـران ایـن شـرکـت 
 .اند ھیچ گونه مشکلی ندارند و مشغول به کارشده

ـاکـنـون عـالوه بـر  ـپـه ت کارگران اخراجی نیشکر ھـفـت ت
تحمل حبس و تحمل فشارھای امنیتی و روانی و اقتـصـادی 

. انـد بسیار از حدود دو سال پیش تاکـنـون از کـار اخـراج شـده

ـنـده ـای ی ایـران در اجـالس آن سـازمــان،  بـرخـالف ادعـای نـم
تاکنون تمامی مراحل قانونی را برای اعتراض بـه اخـراجـمـان 

ـنـده( ی کـار  ایم، طی دو مـرحـلـه بـه اداره طی کرده ـای ی  نـم
حـتـی بـه .   ایـم شـکـایـت بـرده)   وزارت کار در شھرستان شوش

ـا  ـن دیوان عدالت اداری نیز شکایتی تسلیم شده اسـت کـه عـی
ھمان حکم اخراج غیر قانونی، ضد کارگری و غـیـر انسـانـی 

 .اخراج ما را تایید نموده است
ـتـصـادی و  جدیدا بعد از اینکه فھمیده انـد مـا از نـظـر اق

 سـال تـحـت فشـار ٢دریافت نکردن حقوق بـه مـدت حـدود 
ھـایـمـان زیـر شـدیـدتـریـن فشـارھـای  ایم و خـانـواده فراوان بوده

دھند و بـرای سـو  معیشتی به زندگی دشوار خود ادامه می
انـد کـه  ای به ما ابـالغ کـرده استفاده از این وضعیت ما نامه

به شرکت نیشکر ھفت تپه مراجعه نـمـوده و تسـویـه حسـاب 
کامل کنیم و بعد از آن ممکن است در قالب قـرارداد مـوقـت 
ـا  ـازه وارد ب کاری و مانند یک کارگر بدون سابقه قبلی و ت

مستحضرید که این ترفنـد بـه ھـدف .   ما انعقاد قرارداد کنند
قطع رابطه کاری ما با نیشکر ھفت تپه و منتفی کـردن ھـر 

مـان در  گونه ادعای ما در قبال سابقه کار و رابـطـه کـاری
خواھند ما بـه دسـت خـودمـان  بدینوسیله می.  آن شرکت است

ـیـم و  ـپـه قـطـع کـن رابطه کاریمان را با شرکت نیشکر ھفت ت
ـنـدگـی  پس از آن نتوانیم ھیچگونه ارتباط، ادعا و یا حق نمای

 .و یا فعالیت کارگری داشته باشیم
ـا  ـنـکـه قـوی سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه ضمن ای

ـازگشـت  ادعای نماینده دولت ایران را رد می ـار ب کند، خـواسـت
ـپـه در  ـیـشـکـر ھـفـت ت به کار نمایندگان اخراجی کارگـران ن

ـان ( سندیکای آنان  آقایان علی نجاتی، فریدون نیکـوفـرد، قـرب
علیپور، محمد حیدری مھر، جلیـل احـمـدی و رضـا رخشـان 

ـنـد ـز )   که ھمگی اعضای ھیئت مدیره سندیکای ھسـت ـی و ن
ایـن سـنـدیـکـا .   باشد دیگر کارگر اخراجی بھروز نیکوفرد می

از تمامی مقامات مسئول در سازمان جھانی کار، نـھـادھـای 
کـنـد  ھـا درخـواسـت مـی کارگری و حقوق بشـری و رسـانـه

رسانی، ھـر اقـدام مـمـکـن بـرای اعـتـراض و  نسبت به اطالع
ـامـبـرده  فشار به دولت ایران برای بازگشت به کار کـارگـران ن
ـیـب قضـایـی و حـبـس تـمـامـی  ـق و پایان دادن به اخـراج، تـع
ـاخـتـن حـق  ـیـت شـن کارگران و فعالین کارگـری و بـه رسـم

ـنـھـا .   آزادی تشکلھای خودساخته کارگری اقدام نمـایـد مـا ت
ـیـه ـقـل  به دلیل استفاده از حـق اول مـان، ایـجـاد تشـکـل مسـت

گـیـریـم و الزم  کارگری، تحت فشار، اخراج و حبس قرار می
ـان  ـای است دولت ایران ھر چه زودتر بـه ایـن اقـدامـات خـود پ

 .دھد
 با احترام

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 ١٣٩٠  فروردین ماه ٢٨

 :رونوشت
ھـا و نـھـادھـای حـقـوق  نھادھا و تشکلھای کارگری، رسانـه

 بشری
 

متن توافق کارگران پیمانکارپتروشیمی 
 امیرکبیر با کارفرمای این مجتمع

 بدنبال چند روز اعتصاب متوالی کارگران این پتروشیـمـی و 
ھا در بیش از یکساعت جـلـوی درب  حضور سمبلیک خانواده

کارخانه، در مذاکراتی که دیروز بین نمایندگـان کـارگـران و 
ھـائـی  مدیریت انجام شد، کارگران موفق شـدنـد بـه خـواسـتـه
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 .دست یابند
 :رئوس این توافقات به شرح زیر است

 اصالح حقوق ازجمله افزایش حق بدی آب وھوا -
از ( استفاده از امکانات رفاھی ھمانند پرسـنـل رسـمـی   -

ـیـمـا،  جمله استفاده از مجموعه ورزشی، خدمات پروازی ھـواپ
 )خدمات فرھنگی وسایرموارد

 )ترانسپورت(استفاده از سرویسھای شرکت  -
 استفاده یکسان از رستوران مجتمع بین تمام پرسنل -
ـیـن کـارگـران   - ـنـگـام ورود و خـروج  ب رفع تبعیـض ھ

 پیمانکار و رسمی
تعھد به عدم اخراج کارگـران اعـتـصـابـی و مـحـاسـبـه   -

 پرداخت ایام اعتصاب
ـنـه شـرکـت بـه تـھـران   - اعزام نمایندگان کارگران به ھزی

ـنـی بـر انـجـام قـراردادھـای  جھت پیگیری خواسته خـود مـب
 جمعی ومستقیم با کارفرما

این توافقنامه بصورت مکتوب بین نماینـدگـان کـارگـران 
پیمانکار پتروشیمی امیرکبیر با مدیر تولید ایـن مـجـتـمـع بـه 
ـبـه  امضاء رسید و کارگران به سر کار خود بازگشته و مـطـال
ـتـوح  ـان مـف ـیـم را ھـمـچـن ـق اصلی خود مبنی بر قرارداد مست

 .نگھداشتند
ـیـکـه ایـن  مدیریت مجتمع صراحتا اعالم داشت در صـورت
خواسته در اولین مجتمع پتروشیمـی در مـنـطـقـه اجـرا شـود، 

 .پتروشیمی امیرکبیر دومی خواھد بود
 پتروشیمی تندگویان

کارگران پیمانکار این مجتمع از امـروز صـبـح در ادامـه 
ـان درب  اعتصاب خود تجمع یکپارچه ـاب ـی ـابـل خ ـق ای را در م

ورودی این کارخانه آغاز کردند  اخبار رویدادھای این تـجـمـع  
 به اطالع خواھد رسید"متعاقبا

 پتروشیمی بندرامام
نمایندگان کارگران اعتصابی این پتروشیمـی در مـذاکـره 
اول وقت با کارفرما به ھیچ توافقی نرسیدند زیـرا کـارفـرمـا 
شراط مذاکره را پایان تجمع در مقابل دفتر مـرکـزی شـرکـت 

ھا و واحـدھـای خـود قـرار داده  و بازگشت کارگران به بخش
ـیـق درآمـد ـا .   بود که کارگران نپذیرفته و مذاکره به حال تعل ب

پیش آمدن این وضعیت کارگران با تشدید اعتـراض خـود ھـر 
یک ساعت یکبار دور میدان روبروی دفتر مرکزی شـرکـت 

برخی از شـعـارھـای .   دست به راھپیمائی زده و شعار میدادند
 :امروز کارگران عبارت بوداز

 "نه تھدید نه حیله، ھمت ما ھمینه" 
 ظریف کار،ظریف کار، سکوت دیگراثرندارد

 "دفاتر پیمانکار تعطیل باید گردد
 ١٣٩٠ فروردین ماه ٣٠ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
ھای ماھشھر به پیروزی  کارگران پتروشیمی
 بزرگی دست یافتند

 روز اعتصاب و تـجـمـعـات اعـتـراضـی در ١١سرانجام پس از 
پتروشیمی بندر امام در مـاھشـھـر، کـارگـران بـه بـخـشـی از 

 فـروردیـن ٣١مطالبات خود دست یافتند و از روز چھارشنبه 
ـنـد ـازگشـت ـقـی کـه روز .   به سر کار خـود ب  ٣٠طـبـق تـواف

فروردین میان کارگران با ظریف کار مدیر عامـل شـرکـت و 
نماینده مجلس اسالمی در ماھشھر به عـمـل آمـد، کـارگـران 
ـای کـارگـران رسـمـی شـدنـد و  پیمانی مشمول بـرخـی مـزای

ـانـکـار  خواست اصلی آنھا که برچیدن بساط شرکت ـیـم ھای پ

و عقد قرارداد مستقیم با کارفرما بـود قـرار شـد ظـرف سـه 
ـنـدگـان .   ماه متحقق شود ـای توافق کتبی شده و به امضای نم

کارگران و مدیر عامل و نماینده جمـھـوری اسـالمـی رسـیـده 
ـا .   است ـبـل از آن ب ـیـش مشـابـھـی روز ق توافقنامه کم و ب

 . کارگران پتروشیمی امیرکبیر منعقد شد
ـلـه  مواردی که مورد توافق طرفین قـرار گـرفـت از جـم

 : شامل
ـیـمـانـی بـه انـدازه  پرداخت بدی آب و ھوا به کـارگـران پ
ـاده  ـف کارگران رسمی، استفاده از امکانات رفاھی ازجملـه اسـت
ـیـمـا، رسـتـوران و  از مجموعه ورزشی، خدمات پـروازی ھـواپ
ـنـد پـرسـنـل رسـمـی،  ـان خدمات فرھنگی و سایـر مـوارد ھـم
ـنـه سـفـر  ـزی ـام اعـتـصـاب، پـرداخـت ھ پرداخت کامل حقوق ای
ـیـگـیـری قـرارداد  نمایندگان از مـاھشـھـر بـه تـھـران جـھـت پ
مستقیم با کارفرما و مـوارد دیـگـری کـه قـرار اسـت طـی 
مذاکره میان نمایندگان کارگران و مـدیـریـت شـرکـت روشـن 

ھمچنین طبق این توافقات مسئولین شرکت حـق اخـراج .  شود
ــریــت  ــد داشـت و بـعــالوه مـدی ـن ــخــواھ ــچ کـارگــری را ن ھـی
پتروشیمی ظرف سه ماه مـراحـل مـربـوط بـه بـرچـیـده شـدن 

ھای پیمانکاری را انـجـام مـیـدھـد و ظـرف سـه مـاه  شرکت
 .کارگران مستقیما با خود پتروشیمی قرارداد خواھند بست

ـتـروشـیـمـی روز  ـات، کـارگـران پ ـق ـال ایـن تـواف ـب  ٣١بدن
ـنـد  فروردین با احساس پیروزی و موفقیت به سر کار بازگشـت
ـافشـاری بـر  و این موفقیت را مدیون اتحاد، ھمبستـگـی و پ

حزب کمونیست کارگـری ایـن .   خواستھای بحق خود میدانند
ـبـریـک  پیروزی را به ھزاران کارگر پتروشیمی ھای ماھشھر ت

میگوید و ھمچنان بر اتحاد ھرچه بیشتر کارگران مـجـمـوعـه 
ـبـسـتـگـی کـارگـران، .   ھا تاکید میکند پتروشیمی اتحاد و ھم

ـنـدگـان  ـای ـنـگ نـم ـنـگـات تشکیل مجامع عمومی و ارتباط ت
ھا با یکدیـگـر، ضـامـن اجـرای  کارگران مجموعه پتروشیمی

ـانـکـاران و قـرارداد  ـیـم توافقات و بویژه برچیدن کامل بساط پ
 .مستقیم و جمعی با کارفرما خواھد بود

ھـای  اعتصاب شکوھمند و قدرتمند کارگران پتـروشـیـمـی
ـات  ـزرگـتـریـن اعـتـصـاب ـتـریـن و ب ماھشھر، که یکی از مھـم
کارگری در دو دھه گذشته محسوب میشود، راه را بـر کـل 
طبقه کارگر برای پایان دادن به بساط پیمانکـاران کـه یـک 

ـاز کـرد وقـت آن اسـت کـه .   دلیل شرایط برده وار کار است ب
ـاران و  ـلـمـان و پـرسـت کارگران مراکز مختلف کارگـری، مـع
ـا تـمـام قـوا حـول  کارمندان زحمتـکـش در سـراسـر کشـور ب

ـاد  خواست پایان دادن بـه شـرکـت ـق ـیـمـانـکـاری و انـع ھـای پ
قرارداد مستقیم و رسمی با کارفرماھا و دولت و حـول سـایـر 

ھـای مـعـوقـه،  خواستھای خود از جمله پرداخت فوری حـقـوق
افزایش دستمزد و جمع کردن بساط حـراسـت در مـراکـز کـار 

ھای بحق خـود را بـه دولـت  متحدانه به میدان آیند و خواست
 . و کارفرماھا تحمیل کنند

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ آوریل ٢١، ١٣٩٠ اردیبھشت ١

 
در آستانه روز کارگرتاریخ محاکمه اعضای 

 سندیکا مشخص شد
ــخ  ــی در تــاری ــن  ٢١دادگــاه آقــای غــالمــرضــا غــالمــحــســی

ـار و دادگـاه مـرتضـی ١٣٩٠اردیبھشت   در دادسـرای شـھـری
ـبـھـشـت ٣١کمساری و علی نظری در روز   در ١٣٩٠ اردی

 . شود دادسرای کارکنان دولت برگزار می

ـپـت مـدیـره  ـی ھمچنین دادگاه آقای رضا شھابی عضـو ھ
ـاریـخ   در زنـدان بـه سـر ١٣٨٩ خـرداد ٢٢سندیکا که از ت

 .شود  برگزار می١٣٩٠ خرداد ٤برد در تاریخ  می
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩٠اردیبھشت 
 

 
فراخوان به برپایی اعتصاب سراسری : یونان

 در یونان
ــت یـونــان،  ــصـادی دول ـت ــداوم سـیــاسـت ریــاضـت اق در پـی ت

ـا صـدور فـراخـوانـی از  اتحادیه ھای کارگـری ایـن کشـور ب
ـاریـخ  .  مـه خـبـر دادنـد١١برپایی اعتصاب سـراسـری در ت
ترین اتحادیه کـارگـری  اتحادیه مرکزی بخش عمومی و مھم

بخش خصوصی یونان به منظور اعتراض علیه سیاست جـدیـد 
ـان اعـالم کـردنـد در اعـتـصـاب  ریاضت اقتصادی دولت یـون

 . یازدھم ماه مه شرکت خواھند کرد
 

اعتصاب معلمان و کارمندان : بولیوی
 خدمات درمانی

 آوریـل اعـتـصـاب و اعـتـراض ١٥سی روز  بی به گزارش بی
ـیـن  معلمان و کارمندان خدمات درمانی در بولیوی وارد نـھـم

 در صد افزایش دسـتـمـزد ١٥اعتصابیون خواھان . روز خود شد
ـا .  ھستند ـانـی ب ـاب ـی این اعتراضات چندین بار به درگـیـری خ

ـیـش در  پلیس کشیده شده است که بزرگترین آن چـنـد روز پ
ـیـش از  La Paz کیلومتری جنوب پایتخت  ٤٥ بـود کـه ب

ـا دخـالـت ٢٠٠٠  معلم جاده اصلی ورودی شھر را بستنـد و ب
ـا .   پلیس تعدادی از معلمان مجروح شـدنـد ـا کـنـون ب دولـت ت

ــت، ١٠ ــت کــرده اس ــوافــق ــمــزد م ــش دســت  درصــد افــزای
ـیـوی  فدراسیون اتحادیه ولی کـه  (COB)ھای کارگری بـول

 در صـد ١٥گـویـد  فراخوان دھنده این اعتصابات اسـت مـی
ـیـس جـمـھـور .  افزایش حق آنھاست ـا رئ آنھا خواھان مالقـات ب

ـــد شـــده ـات در شـــھـــر.   ان ـــراضــ ـت ـــن اعــ ـــگـــر از  ای ـای دی ھــ
ـز  Tarijaو     Cochabamba ،Santa Cruzجمله ـی ن

ھـای  رھبر فدراسیون اتـحـادیـه Pedro Montes. جریان دارد
کارگری گفته است توقف و آتش بسی در کار نخـواھـد بـود 

 .و تا رسیدن به خواستھا مبارزه ادامه دارد
 

 اول ماه مه روز خشم کارگران: فیلیپین
Kilusang Maya Uno 

ـیـه دسـتـمـزد " ما روز اول ماه مه را روز خشم کارگران بر عـل
ـیـن  ناچیز و راکد، افزایش قیمت ـتـرل و ھـمـچـن ھای بدون کـن

ـیـم و از  ھای ضد کارگری رژیم اکینو اعالم می سیاست کـن
ـیـت ده کارگران و مردم فیلیپین می ھـا  خواھیم کـه در جـمـع

ـنـو نشـان  ھزار نفره به صف اعتراض بپیوندند و بـه رژیـم اکـی
ـاسـت ھـای ضـد کـارگـری آنـھـا  دھند که ما چـقـدر از سـی

ـان  . " متنفریم ـیـس  Elmer Labogاین بخشی از سـخـن رئ
ـیـه. است  (KMU( سازمان اول مه ـان ـی ای در  دولت قبال در ب

ـزایـش دسـتـمـزد پاسخ به پیشنھاد سازمان اول مـه ھـا   بـرای اف
ھـا را  اعالم کرده بود که این کار باعث تورم میشود و قیمـت

 .باال میبرد

 اخبار بين المللی



 16  ١٣٩٠ اردیبھشت ٦ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـتـه اسـت کـه ـانـش گـف : وی در بخش دیگری از سـخـن
واقعیت اینست که رژیم اکینو ھـیـچ احسـاسـی نسـبـت بـه " 

ـافـع سـرمـایـه  سرنوشت کارگران و مردم ندارد و فعاالنه از من
ــگـاه داشــتـن دســتـمــزد ــرای پــائــیـن ن ھــا تــا سـر حــد  داران ب

ـاز پـرداخـت .  کند گرسنگی، حمایت می رژیم اکینو در حال ب
ـاتـی او  ھزینه ـتـخـاب ای است که سرمایه داران برای کمپیـن ان

ای که بدسـت خـود کـارگـران سـاخـتـه  ھزینه کردند، سرمایه
 ."شده بود
 

 کارگر معادن ذغال ٢٢٠٠٠اعتصاب : لھستان
 سنگ

ــه گــزارش  ــل حــدود ١٨روز  The Newsب  ٢٢٠٠٠ آوری
 Jastrzebieدر شھر   JSWکارگر شرکت ذغال سنگ 

ـا خـواسـت   ١٠در اعتراض به خصوصی کـردن شـرکـت و ب
اتـحـادیـه .   درصد اضـافـه دسـتـمـزد دسـت از کـار کشـیـدنـد

کارگری ھمبستگی که فراخوان دھنده این اعـتـصـاب اسـت، 
ـبـه آغـاز و ٦گوید اعتصاب از ساعت  می  صبـح روز دوشـن

ایـن کـارگـران نـگـران .    ساعت ادامه خواھد داشـت٢٤بمدت 
بیکار شدن تعدادی از ھمکارانشان در اثـر خصـوصـی سـازی 

گویند ھـر روز اعـتـصـاب کـارگـران  کارشناسان می.   ھستند

ـیـون یـورو ٧.٥یا  Zloty میلیون ٣٠این شرکت معادل  ـل ـی  م
 .برای این شرکت خسارت در بر خواھد داشت

 
  کارمند دولت٩٠٠٠٠اعتصاب : بوتسوانا

ـتـی در  CNNبه گـزارش  کـارمـنـدان بـخـش خـدمـات دول
 ١٠ آوریـل اعـالم کـردنـد بـمـدت ١٨بوتسوانا از روز دوشنبه 

اعتصاب زمـانـی آغـاز شـد . روز دست از کار خواھند کشید
 اتحادیه کارگری و دولـت بـرای ٥که مذاکره بین نمایندگان 

ـتـجـه مـانـد و   درصد افزایش دستمزد بـی١٦دستیابی به  ـی  ن
ـقـت کـرد٥دولت فقط با  روز .    در صد اضافه دستمـزد مـواف

 آوریل پنجمین روز اعتصاب سـراسـری بـود و کـارمـنـدان ٢٣
ـانـچـه ١٠اند  گفته ـنـد داد و چـن  روز اعتصاب را ادامه خواھ

دولت به مطالباتشان توجھی نکند، بـه اعـتـراض خـود ادامـه 
کشور آفریقائی بوتسوانا در ھـمـسـایـگـی کشـور .  خواھند داد

ـابـوه واقـع شـده و حـدود  ـب  ٢.٢جنوب آفریقا، نامیبیا و زیـم
 .میلیون جمعیت دارد

 
اعتراض و موفقیت رانندگان کامیون : چین

 در شانگھای
بعد از چـنـد روز اعـتـراض  Business Insiderبه گزارش 

 آوریـل ٢٠مداوم توسط رانندگان کامیون در شانگھای، روز 
ـیـس درگـیـر شـدنـد٢٠٠٠بیش از  ـل اعـتـراض .    تن از آنھا با پ

ـنـد  آنـھـا مـی.   آنھا به افزایش قیمت مواد سوختـی اسـت گـوی
قیمت مواد سوختی مدام در حال افزایش است در حـالـی کـه 

درگـیـری زمـانـی شـروع .   دستمزدھای آنھا ثابت مانـده اسـت
شد که کارگران راه ورود کاال و بارگیری را بستنـد و مـانـع 

بعد از این واقـعـه بـود کـه .   ھا شدند از ورود و خروج کامیون
دولت اعالم کرد، قیمت مواد سوختی را کـاھـش مـیـدھـد و 

 .خواستھای دیگر آنھا را نیز در نظر خواھد گرفت
 
 اخراج ھزاران کارمند شرکت مخابرات: ھلند

 ٢١روز پنجشنبه  Associated France Pressبه گزارش 
ـا ٤اعالم کـرد کـه  (KPN)آوریل شرکت مخابرات ھلند   ت

ـیـروی کـارش ٥ ـا ٢٠(  ھزار تن از ن  درصـد از کـل ٢٥ ت
ـا ٢٠١١را از سـال ) نیروی کارش  اخـراج خـواھـد ٢٠١٥ ت

ـیـن آمـدن سـود شـرکـت عـنـوان .   کرد آنھا دلیل اینکار را پائ
این شرکت سود پنج و نیم میلیارد یورویـی را بـرای .   اند کرده

خود متصور بود که با توجه به سود پایین خود در سه مـاھـه 
ـارد و سـیـصـد  ـی ـل اول سال جاری، این پیش بینی را به پنج می

 . *میلیون یورو کاھش داد

 کمونیسم کارگری
اما، نه فقط آزادی و برابری، بلکه حتی آرمان محو 
. طبقات و استثمار، ویژه کمونیسم کـارگـری نـیـسـت

این آرمان ھا پرچم جنبش ھای مخـتـلـف طـبـقـات و 
آنـچـه .   اقشار محروم در جوامع پیشـیـن ھـم بـوده انـد

کمونیسم کارگری را بعنوان یـک جـنـبـش و یـک 
آرمـان اجــتـمــاعـی از تـالش ھـای آزادیــخـواھــانـه و 
مساوات طلبانه پیشین متمایز میکنـد، ایـنـسـت کـه 
چه از نظر عملی و اجتماعی و چه از نظر آرمانی و 
فکری در برابر سرمایه داری، یعنی مـتـاخـرتـریـن و 

 .مدرن ترین نظام طبقاتی، قد علم میکند
کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا اسـت، طـبـقـه 
ای که خود محصول عروج سرمایـه داری و تـولـیـد 

طبقه ای که از فروش نـیـروی .   مدرن صنعتی است
کار خویش زندگی میکند و جز نیروی کار خـویـش 

پرولتـاریـا .  وسیله ای برای تامین معاش خویش ندارد
برده نیست، رعیت نـیـسـت، اسـتـادکـار و صـنـعـتـگـر 
نیست، نه تحت تملک و انقیاد کسـی اسـت و نـه خـود 

ھـم آزاد و ھـم نـاگـزیـر .   مالک وسائل کار خویش است
است تـا نـیـروی کـار خـویـش را در بـازار بـه سـرمـایـه 

پرولتاریـا، مـحـصـول سـرمـایـه داری و صـنـعـت .  بفروشد
 .مدرن و طبقه استثمار شونده اصلی در این نظام است

اصول اعتقادی و آرمـان اجـتـمـاعـی کـمـونـیـسـم 
کارگری بر نقد ارکـان اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی و 

نـقـدی از .   فکری نظام سرمایه داری متـکـی اسـت

زاویه طبقه کارگر مزدی در این جـامـعـه و بـه ایـن 
تلقی زحمتکشان و تـولـیـد .   اعتبار حقیقی و انقالبی

کنندگان غیر پرولتر از آزادی و بـرابـری و سـعـادت 
بشر، چه امروز و چه در جوامع پیشین، بـه نـاگـزیـر 
انعکاسی از مناسبات اجتماعی حاکم بر جـامـعـه و 
. موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت است

تلقی برده از آزادی بناچار چندان از لغـو بـرده داری 
فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یا صنعتگر خـرده پـای 
شھری از برابری چـیـزی بـیـش از بـرابـری در حـق 

اما، بـا ظـھـور پـرولـتـاریـا .   مالکیت نمیتوانست باشد
بعنوان توده عظیم تولید کننـدگـان فـارغ از ھـر نـوع 
مالکیت وسـائـل تـولـیـد، طـبـقـه ای کـه اسـارت و 
استثمار اقتصادی اش، دقیقا بر آزادی حـقـوقـی اش 
بنا شده است، افق آزادیخواھی و بـرابـری طـلـبـی از 

پرولتاریا نمیتواند آزاد شـود بـی .   اساس دگرگون شد
آنکه جامعه بطور کلی از مـالـکـیـت خصـوصـی بـر 

بـرابـری .   وسائل تولید و تقسـیـم طـبـقـاتـی رھـا شـود
امری نه صرفا حقوقی، بلکه ھمچنین و در اسـاس 

 .اجتماعی است -اقتصادی 
انتقاد پرولتری به سرمایه داری و جھان نگـری و 
مبارزه سیاسی آزادیخواھانه و رھائیبـخـش کـارگـری 
که قریب دو قرن قبل در شکل مشخـص کـمـونـیـسـم 
کارگری ظھور کرد، با مـارکسـیـسـم بـه انسـجـام و 

جنـبـش .   شفافیت و قدرت نظری عظیمی دست یافت
کمونیسم کارگری در تمـام طـول تـاریـخ خـویـش بـا 

مارکسیسم و نقد مارکسیستی به جـامـعـه سـرمـایـه 
 .داری پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است

کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعـی اسـت کـه 
با ظھور سرمایه داری و طبقه کارگر مزدی شـکـل 
گرفت و عام ترین و عـمـیـق تـریـن شـکـل انـتـقـاد و 
اعتراض طبقـه کـارگـر بـه نـظـام سـرمـایـه داری و 

اھـداف و بـرنـامـه .   مصائب آن را نمایندگی میـکـنـد
عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بنیادھای جـامـعـه 
سرمایه داری مـعـاصـر، بـعـنـوان آخـریـن، مـدرن تـریـن و 

 .پیشرفته ترین شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است
کمونیسم کارگری جنبشی جـدا از کـل طـبـقـه 
کارگر نیست و منافعی جدا از منـافـع کـل طـبـقـه 

تـفـاوت جـنـبـش کـمـونـیـسـم .   کارگر دنبال نـمـیـکـنـد
کارگری با سایر جـنـبـشـھـا و احـزاب کـارگـری در 
اینست که اوال، در مبارزه طبـقـاتـی در ھـر کشـور، 
پرچم وحدت و مـنـافـع مشـتـرک کـارگـران سـراسـر 
جھان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبھه ھـای 
مختلف مبارزه طبقه کارگـر، مصـالـح کـل جـنـبـش 

کـمـونـیـسـم .   طبقه کارگـر را نـمـایـنـدگـی مـیـکـنـد
کارگری الجرم جنبـش پـیـشـرو تـریـن بـخـش طـبـقـه 
کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزی و ھـدف 
نھایی مبارزه طـبـقـاتـی را بـدرسـتـی مـیـشـنـاسـد و 
میکوشد بخش ھای مختلـف طـبـقـه کـارگـر را بـه 

 . میدان بکشد
 برنامه حزب کمونيست کارگری"   یک دنيای بھتر" از 


