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 ٢صفحه 

 بی بی سی و معضل پیوند  كارگران با چپ
  ٢٨صفحه 

 نا امنی محیط كار 
 جنایت عليه کارگران است

  ٣١صفحه 
 اخبار کارگری

 ٢٢صفحه 

  فراخوان به طبقه کارگر 
وقت اعتصابات 

بزرگ و سراسری 
 فرارسیده است  

 
 ! رفقای کارگر

ھـای  اعتصاب موفق کارگران پتـروشـیـمـی
ماھشھر و تبریز علیه قراردادھای پیمـانـی، 
ــرای  ــی ب ــاسـب نشـان داد کـه فضــای مــن
تعرض به بی حقوقی و شرایط بـرده واری 

. اند فرارسـیـده اسـت که به ما تحمیل کرده
بعد از مـدتـھـای طـوالنـی، کـارگـران در 
ـال یـک اعـتـصـاب  ـب تبریز و ماھشھر بـدن
متحد و با پافشاری بر خـواسـت خـود بـه 
یک موفقیت نسبی رسیدند و ایـن بـرای 
ـار  طبقه کارگر و ھمه مردم آزادیخـواه بسـی

 . حائز اھمیت است
در طول سه دھه گـذشـتـه، جـمـھـوری 
ـلـمـان را  اسالمی کارگران، پرستاران و مـع
ــت ــده اس ــل کشــان ــی کــام ــردگ ــه ب . ب

ھای رسمی را بـه کـار مـوقـت و  استخدام
ـبـدیـل کـرده و بـر  پیمانی و سفید امضا ت
ـیـحـقـوقـی شـمـا بـه  فقر و محرومیـت و ب

با این سیاست صـفـوف .   مراتب افزوده است
ـانـونـی  شما را تکه پاره کـردنـد، ھـرنـوع ق
حتی قانون کـار ضـدکـارگـری رژیـم ھـم 
ـار گـذاشـتـه  ھرجا دست و پا گیر بـود کـن

تـر شـد و بـدیـن  شد، ناامنی شغلی کامـل
ـقـه  ـاری بـر طـب ترتیب بـردگـی تـمـام عـی

ـیـکـار .   کارگر حاکم شد ـفـر ب ـیـونـھـا ن میل
ـازار کـار  شدند، میلیونھا جوانی که وارد ب
شدند به خیل بیکاران پیوستند، دستـمـزدھـا 

ـیـن دسـتـمـزدھـای  مدام نازل تـر شـد و ھـم
ناچیز ھم برای ماھھـا و سـالـھـا پـرداخـت 

ـارانـه.   نمیشود ھـا و  به این وضعیت حذف ی

  :٢٠١١  اول مه 
 ٢١ تا ٣از صفحه اخبار، عکس، پيام، قطعنامه، اطالعيه و بيانيه      

 اول مھ، سنندج

 ٢صفحه 

 بغداد قاھره
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ــرســام آور کــاالھــای  ــی س گــران
ـایـد  اساسی مورد نیاز مردم را ھم ب

 . اضافه کرد
ھـا  موفقیت کارگران پتروشیمی

ـاصـــی صـــورت  ـــط خــ در شـــرای
در شرایطی که کـارد بـه .   میگیرد

استخوان مردم رسیده است و راھـی 
جز تعرض برای تغییر این زنـدگـی 

ــده اســت ــمــان ــالکــت بــار ن در .   ف
ـبـه ای  شرایطی که بحران ھـمـه جـان

ــوف جــمــھــوری اســالمــی را  ــف ص
ـــه و حـــکـــومـــت در  ـت ــ فـــراگـــرف

ترین موقعیت سیاسی خـود  شکننده
ــه اســت ــت ایــن اوضــاع .   قــرار گــرف

ھای بزرگی به مـا  امکان پیشروی
ــد ــدھ ــه .   مــی ــت زدن ب ــت دس وق

ای و  اعتصابات گسـتـرده مـنـطـقـه
شرایط بـرای دسـت .   سراسری است

ـارزات از ھـر نـظـر  زدن به ایـن مـب

ـا تـمـام قـوا .   مساعد اسـت ـایـد ب ب
بپاخاست و سه دھه تعرض دولت و 
ـان را در ھـم شـکـسـت . کارفرمـای

ــر  ــراب ــن ب ــدی ــش چــن ــرچــم افــزای پ
ـاط  ـــدن بســ ـی ـــرچـ ـا، ب ـــمــزدھــ ـت دسـ
پیمانکاران و لـغـو کـار مـوقـت و 
ـیـکـاری و  ـیـمـه ب ـیـد امضـا، ب سـف

ــوق و آزادی ھــای ســیــاســی و  حـق
ــد ھــرچــه  ــای ــمــاعــی مــان را ب اجــت
ـزاز درآوریـم و  ـت قـدرتـمــنـدتـر بـه اھ
بیحقوقی و برده داری مطلقی کـه 

انـد را در ھـم  به مـا حـاکـم کـرده
 . بپیچیم

ھـا،  کارگران نفت و پتروشـیـمـی
ــن  ــن ومــاشــی ــران ذوب آھ کــارگ

ھا، کارگران سـراسـر کشـور،  سازی
 : معلمان، پرستاران، جوانان

ـتـی  ـی جمھوری اسالمـی در مـوقـع
ـابـل  ـق است که مجبـور اسـت در م

ـنـد شـمـا  اعتصابات بزرگ و قدرتم
در فضـای مسـاعـد . عقب بنشیند

ـنـد  بعد از پیروزی اعتصابات قدرتـم
و مـتـحــدانـه کـارگــران مـاھشـھــر، 
ـارچـه، خـود را بـرای  متحد و یکپ
مبارزه جانانه با جمھوری اسـالمـی 
ـانـه و  و علیه قوانین و شرایط ظالـم

ـانـه ای کـه بـر شـمـا حـاکـم  بیرحم
خود را بـرای .  اند، آماده کنید کرده

ـزرگ آمـاده سـازیـد ـات ب . اعتصـاب
باید علیه ھمه مشقاتی که به مـا 

ـیـم تحمیل کرده در .   اند قد علـم کـن
ھا، در مدارس، مـحـالت و  کارخانه

ـایـد خـود را  ـیـم ب ھر جا که میتوان
ـا  متشکل کنیم، خواست ھایمان را ب

ـارچـه  صدای بلند فریاد بزنیم و یکپ
برای احقاق حـقـوق مـان دسـت بـه 
ــعــرض  ــراض و ت ــصــاب و اعــت اعـت

 . بزنیم
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 ٢٠١١ آوریل ٢٨، ١٣٩٠ اردیبھشت ٨

ایـن تـم "! یک جھان، یک جنبش" 
راھپیمایی کارگران ونکـوور در اول 

ولـی مـگـر .   ماه مه امسـال اسـت
مضمون واقعی اجتماعـات اول مـه 
ــدن،  ــن ــم، مســکــو، ل ــکــھــل ــت در اس
پاریس، توکیو، پکن، قاھره، تـھـران 
و چھارگوشه جھان جز ایـن اسـت؟ 
ـــرن اســـت کـــه  ـزدیـــک دو ق ــ ن

ـبـش و یـک " میدانستیم  یک جـن
میدانستیم که جھـان .   ھستیم"   جھان

را بر دوش ما میـسـازنـد و ھـرچـه 
سازیم سـھـم مـا از آن  آنرا بھتر می
ـیـم و نسـل .   کمتر میشود میدانسـت

ـیـر ایـن جـھـان  ـی اندر نسل برای تـغ
ـنـھـمـه .   وارونه جنگیده بـودیـم ـا ای ب

ـبـش" شعار  " یک جھان، یـک جـن
امسال طنینـی دیـگـر و رنـگ و 

 . بویی تازه دارد
در یکسال گذشـتـه مـا شـاھـد 
ـیـس،  مبارزاتـی در فـرانسـه، انـگـل
ــن  ــی ــچــن ــونــان و ھــم ــکــا، ی آمــری

ـات در مصـر،  زنجیـره ـقـالب ای از ان
ـا و  ـق تونس و کل منطقه شمال آفری

ایم که افق دیـگـری  خاورمیانه بوده

پـس از  .   گشـایـد در بـرابـرمـان مـی
تـریـن  نزدیک سه دھه تعرض راست

ــی  ـان ــم ـت ــورژوائـی، گــف ـیـروھــای ب ن
از .   متفاوت در جھان آغاز مـیـشـود

 قرن بیست جـھـان عـرصـه ٨٠دھه 
ـاز  ـاخـت و ت ـازار آزاد" ت راســت " ، " ب

ــد ــدی ــن" ،" ج ــوی ــظــم ن ــگ " ، " ن جــن
ــھــا ــت ــروریس ــازع "   ت ــن ــه بــالم ــل و حــم

ـیـشـت و  سرمایه به دستاوردھا، مـع
ھای مـحـروم  حقوق کارگران و توده

اکـنـون .   در سراسر جھان بـوده اسـت
ـقـالب،  این وضع عوض میشود و ان
ــه  ــورھـا ب ـات ـیـن کشـیـدن دیـکـت ـای پ
ــت  ــال ــالبــی، دخ ــق ــروی مــردم ان ــی ن

ـیـن  توده ـی ـیـونـی بـرای تـع ھای میل
ـنـھـا بـه  سرنوشت خود، و نـظـیـر ای
ـاســت  فـاکـتـورھــای جـدی در سـی

در ایـن فضـا .   جھان تبدیل میشـود
یک جـھـان، " است که طنین شعار 

در صــف اول مــه "   یـک جــنــبـش
ایـن :   یابد کارگران معنایی تازه می

ـاز بـه  ـی جھان برای رھـایـی خـود ن
. یک جنبش جھانی و واحـد دارد

آن نیروی مادی که مـیـخـواھـد و 

ـبـشـی را بـه  ـن ـیـن ج میتـوانـد چـن
ـارزه و اتـحـاد  پیروزی بـرسـانـد مـب
ــه کـارگــر در سـراسـر جـھــان  ـق طـب

 .  است
ـا، در ھـر کـجـای جـھــان  ـق رف
ـــد ــوی ــک صـــف ش ــد ی ــی ـت ! ھسـ

ـیـف بـورژواھـا بـرای  حربه ھای کـث
ـایـه  ایجاد تفرقه در صفوف مـا بـرپ
ملیت، مذھب، رنـگ، جـنـسـیـت، 

و غیره و غیـره "   منافع ملی"شغل، 
ــم ــی ــی کــن ــث مــا .   را کــامــال خــن

ھمسرنوشتیم و به کمک یکدیـگـر 
ما روی حـمـایـت شـمـا .   نیاز داریم

برای پیروزی بر جمھوری اسالمـی 
و برقراری آزادی و برابری در ایـران 

ـیـروزی مـا .   حساب میکنیم امـا پ
ـز ھسـت ـی ـیـروزی شـمـا ن . قطعـا پ

ـازوھـا را  گامـھـا را اسـتـوارتـر و ب
برای رھـایـی . تر کنید درھم  فشرده

بشر و کره زمین از یوغ استثـمـار و 
. دیکتاتوری سرمایه متـحـد شـویـد

جھان بیش از ھر وقت به تحقق ایـن 
ـیـسـت" فراخوان  ـفـسـت کـمـون ـی " مـان

ـتـرھـای ھـمـه :   " نیازمند اسـت پـرول
 !" کشورھا متحد شوید
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 فراخوان به طبقه کارگر        ١از صفحه 
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طبق گزارش اتحـادیـه آزاد :   سنندج
ـبـھـشـت ٩کارگران ایران، روز   اردی

 نفر از کارگـران شـھـر ٢٠٠بیش از 
سنندج به دعـوت ایـن اتـحـادیـه و 
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه 

ھای کـارگـری قصـد  ایجاد تشکل
ـنـد کـه  برپائی مراسم اول مه داشـت
ــن  ــوری ــش مــام ــشــاپــی حضــور پــی
ــظــامــی در  ــت ــروی ان ــی اطــالعــات ن

ــد ــن .   مـحــل مــواجــه شــدن ــق ای طــب
گزارش پس از رسیدن کارگـران بـه 
ــدج،  ــن ـاب ســن ــت آســی ــه ھــف ــطــق ـن م
ــت بــه  ــظــامــی نســب ــت ــن ان مــامــوری

برگزاری ھـر گـونـه مـراسـمـی در 
آنجا به کارگران ھشدار دادنـد و از 
ــنــد مــحــل را تــرک  ــت آنــان خــواس

کارگـران حـاضـر در مـحـل .  کنند
ـز پـس از روشـن کـردن آتـش و  نی
ـنـی  برپایی رقـص و پـخـش شـیـری

بـر اسـاس .   محل را تـرک کـردنـد
ـا  این گزارش مامورین انتـظـامـی ت
رسیدن کارگران به میدان گاز آنـھـا 
ــه  ــدام ب ــمــراھــی کــرده و اق را ھ

اتحـادیـه .   فیلمبرداری از آنان کردند
ـائـی مـراسـم روز  آزاد کارگران بـرپ
ــم  ــل ــارگــر را حــق مس ــانــی ک جــھ

کارگران دانسته و ایـجـاد ھـرگـونـه 
ــرای  ــرابــر کــارگــران ب ــع در ب ــان م
ــویــا   ــداشــت ایــن روز را ق گــرامــی

 . محکوم کرده است
 
طبق خبـری کـه بـه حـزب :   تھران

کمونیست کـارگـری رسـیـده اسـت 
ـفـر از ٩روز  ــھـشـت دھـھـا ن ـب  اردی

کارگران در شرق تـھـران مـراسـمـی 
در .   به مناسبت اول مه برپا کـردنـد

این مراسم چند نفر درمورد اول مـه 
ـیـت کـارگـران و مـردم در  و وضـع
ایران سخنـرانـی کـردنـد، سـرود اول 

ـنـد ـت . مه خواندند و به شادی پـرداخ
 اردیبـھـشـت ٩طبق این گزارش روز 

ھای مشابھی در شرق تـھـران  مراسم
ــب .   بــرپــا شــده اســت ــرتــی ــن ت ــدی ب

ـال اول مـه  ـب کارگران تھران به استق
 . روز جھانی کارگر رفتند

 
طبق خبر دیگری که به حـزب 

ــده اســت، روز   اردیــبـھــشــت ٩رسـی
ــفــر از کــارگــران و  حــدود صــد ن

ھـای آنـھـا کـه از  اعضای خانـواده
ــران  ــات جــاده كــرج و ای ــانــج ــارخ ك
خودرو بودند با برگزاری مـراسـمـی 

ـال اول مـه  ـب در حوالی كرج به استق
ـنـد در ایـن مـراسـم، كـارگـران .   رفت

قطعنامه ھفت تشکل کـارگـری و 
قطعنامه اتـحـاد كـارگـران ایـران را 
که تازه تاسیس شـده اسـت قـرائـت 
ـاد  کردند و حمایـت خـود را از مـف

ـات آنـھـا  این قطعنامه ـب ھا و مـطـال
طـبـق ایـن گـزارش .   اعالم کـردنـد

ای بـر ایـن  فضای شاد و رزمـنـده
 . مراسم حاکم بود

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ آوریل ٣٠، ١٣٩٠ اردیبھشت ١٠

در تـھـران فـاصـلـه مـیـدان :   تھـران
ــالب تــا وزارت كــار جــمــعــیــت  انــق
زیادی در پیاده روھـا دیـده مـیـشـد 
که منتظر فرصتی برای بـرگـزاری 
ـیـل حضـور  اول مه بـودنـد کـه بـدل
نیروھای سرکوب تجمـعـی بـرگـزار 

ـیـش از دو .   نشد طبـق گـزارشـی ب
ھزار نفر برای شرکت در مراسـم در 
ــکــردنــد ــی ــا حــرکــت م ــاده روھ . پــی

ھا با لباس خاكستری ھـمـه  بسیجی
جمعیـت مـدتـی .   جا حضور داشتند

ـنـد و سـپـس  در اطراف حضور داشت
سایـت ایـران کـارگـر .   متفرق شدند

ــمــعــی  ــد امــروز ج ــگــوی ــز مــی ــی ن
ازكارگران كارخانه پـونـل در تـھـران 
ازخیابان شھدا به سمـت وزارت كـار 

ــجـمــع روز  بـه قصـد شـرکــت در ت
ــل وزارت کــار  ــاب ــارگــر در مــق ک
حرکت کردند اما در مقابـل وزارت 
ــروھــای  ــی ــل حضــور ن ــدلــی کــار ب

 . سرکوب تجمعی برگزار نشد
 

طبق گزارشی کـه :    تھرانپاکدشت
به حزب رسیده اسـت، در مـنـطـقـه 
ـاسـبـت اول  مامازن پاکدشت به مـن
مه تجمعی صورت گـرفـت و روز 
. جھانی کارگر گرامی داشتـه شـد

حاضرین در این اجتماع شـعـارھـای 
ــر  مـرگ بـر خـامـنـه ای مـرگ ب
 . احمدی نژاد میدادند

 
دھھا نفر ازكارگران كارخـانـه :   تھران

ـابـل  ـق قطعات پالستیك تھـران در م
ستاد فرمان امام تجمع اعـتـراضـی 

ـــردنـــد ـزارك ـــرگــ ـاری .     ب ـافشــ ــ ـا پ ــ ب
ـامـات ایـن  کارگران، یکـی از مـق
ستاد با نمایندگان كارگران مـذاکـره 
کرد که از نتیجه مـذاکـره خـبـری 

كـارگـران ایـن .   به ما نرسیـده اسـت
كارخانه قبال اعالم کرده بودند کـه 
به خاطر روز جھانی كارگر بـه ایـن 
محل میرویـم و اعـتـراض خـود را 

 . كنیم مطرح می
 

طبق گزارشی که به حـزب :   اھواز
 عصـر ٦رسیده است، حدود ساعت 

ـبـھـشـت تـعـدادی از ١١امروز   اردی
ــازی اھــواز در  ــارگــران لــولــه س ك

مقابل كارخانه جمع شدنـد واول مـه 
ــد ــن ــی داشــت ــرام ــج .   را گ ــدری ــت ب

کارگران از سایـر مـراکـز بـه آنـھـا 
ـیـش از  ـیـت بـه ب پیوستند و جـمـع

کـارگـران شـعـار .    نفـر رسـیـد٥٠٠
ـات خـود از  ـب میدادند و بـر مـطـال
جمله پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه 

ایـن تـجـمـع مـورد .   تاکیـد کـردنـد
استقبال فـوری و گـرم مـردم قـرار 
گرفت و مردم شروع به پیوستن بـه 
ـا دخـالـت  این تجمع کـردنـد کـه ب
نیروی انتظامی جلو گسـتـرش ایـن 

تجمـع کـارگـران .   تجمع گرفته شد
 .نیم ساعت ادامه داشت

ـزارش امـــروز  ـــن گــ ـــق ای ـب طـ
ـادیـن شـھـرھـای  ـیـن در مـی ھمچـن

ــر،  ــول، شــوشــت ــمــشــک، دزف ــدی ان
ـنـدر  مسجد سلیمـان، مـاھشـھـر و ب
امام تجمعاتی به مناسبـت اول مـه 
از سوی كارگران مراکز کـارگـری 

 .  سازمان داده شد
جلسه روز كارگر تـوسـط خـانـه 
ــن  ــح در ســال ــارگــر امــروز صــب ك
معتمدی درجـنـوب تـھـران بـرگـزار 

ــد ــت .   گــردی ــروز ٠٨٣٠ســاع  ام
یكشنبه نفرات را از جـلـوی خـانـه 
ـز تـھـران  كارگر در ابوریحـان درمـرك
ــن  ــه ســال ــوس كــرده و ب ــوب ســوار ات

 .معتمدی بردند
به گزارش ایران كارگـر مـراسـم 

 ھزاران نفر به مناسبت اول مه دست به تظاھرات و تجمع زدند

ــه حــزب  ــق گــزارشــی کــه ب طــب
کمونیست کارگری رسـیـده اسـت، 

ــھــشــت، ١١امـروز اول مــه،   اردیــب
ــالش ــرغــم ت ــی ــرده  عــل ھــای گســت

سـرکـوبـگـران جـمـھـوری اسـالمــی 
ــوگــیـری از مـراســم روز  ـل بـرای ج
ـیـرغـم دسـتـگـیـری و  کارگر و عل
ـبـران  تھدید تعداد قابل توجھی از رھ
ـنـدج،  ـیـن کـارگـری در سـن و فعال
کارگران و مردم انقالبی ایـن شـھـر 
مراسم بزرگ و باشکوھی بـرگـزار 

ھــای جــمــھــوری  کــردنــد و تــالش
 . اسالمی را خنثی کردند

طبق این گزارش سـاعـت شـش 

تا شش و نیم عصر امـروز، مسـیـر 
سه راه نفت سیاه بـه طـرف مـیـدان 
ـنـدج،  اقبال سه راه نـمـکـی در سـن
ـتـی بـود کـه بـه  ـی مملـو از جـمـع

ھـای کـارگـری بـه  فراخوان تشکل
ـا  ــ ـا ب ـــد تــ ـــودن ـــدان آمـــده ب ـی مــ
پالکاردھـای قـرمـز و شـعـارھـای 
ـنـده خـود عـزم خـود را بـرای  کوب
نابودی جـامـعـه سـرمـایـه داری و 
تحقق اھداف آزادیخواھانـه خـود بـه 

ـان .   نمایش بگذارند جمعیت راھپیـمـای
ــود ــر ھـزار نــفـر ب ــغ ب ـال امضــای .   ب

ــران و  ــارگــران ای ــه آزاد ک اتــحــادی
کمیته ھماھنـگـی در تـعـدادی از 

 . پالکاردھا به چشم میخورد
ـتـظـامـی  نیروھـای سـرکـوب ان
تالش کردند تا جلو تجمع مـردم را 

سـپـس .   بگیرند که مـوفـق نشـدنـد
ــاردھــا را از  ــالک ــد پ تــالش کــردن
ـا ھـجـوم  راھپیمایان بـگـیـرنـد امـا ب
مردم مواجه شـدنـد و مـجـبـور بـه 

ـنـی شـدنـد ـان .   عقب نشی ـیـمـای ـپ راھ
ــدادنـد کــارگــران جــھــان :   شـعــار مــی

متحد شویـد، كـارگـر زنـدانـی آزاد 
 زنده باد اول مـه، كـارگـر  باید گردد

ـاد  معلم دانشجو اتحاد اتحاد  زنـده ب
 برابری، اعتـراض اعـتـصـاب  آزادی

ـا .   حق مسلم ماست این شـعـارھـا ب

کف زدن مـردمـی کـه در اطـراف 
. بودند مورد استقبال قرار میگـرفـت

راھپیمایان سپس تالش کردنـد خـود 
ـنـد کـه  ـال بـرسـان ـب را به مـیـدان اق
نیروھای سرکوب مانع آنـھـا شـدنـد 
و کارگران در فضائـی از امـیـد و 
احساس موفقیـت بـه مـراسـم خـود 

تعداد قابل تـوجـھـی از .   پایان دادند
ـامـه ــت  قـطـعــن ــرک ھـف ھــای مشـت

ــطــور  ــن ــی تشــکــل کــارگــری و ھــم
قطعنامه اتحاد کـارگـران ایـران در 
ـا  ـیـت پـخـش شـد کـه ب میان جمع

 . استقبال گرم مردم مواجه شد
ــسـت کــارگــری  حـزب کــمـونــی

ــن و  ــک تــک فــعــالــی دســت ت
ــرکـــت  ـــدگــان و ش ـن ــدھـ ســازمــان
کنندگان این مراسم را میفـشـارد و 
ھمه مردم را به اتحـاد و گسـتـرش 
مبارزه علیه جمھـوری اسـالمـی و 
ـار ســرمـایـه داری  ــکـبـت ب نـظـام ن

ـیـن کـارگـری و .   فرامیخواند ـال فع
کلیه زندانیان سیاسی بایـد فـورا و 
ــد و شــرط از زنــدان آزاد  ــی ــی ق ب

 . شوند
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ اردیبھشت ١١، ٢٠١١ مه ١

 کارگران در تھران، کرج و سنندج به استقبال اول مه رفتند

 کارگران و مردم مبارز سنندج اول مه باشکوھی برگزار کردند
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 : منبع خبر
کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک 

 ھای کارگری  به ایجاد تشکل
 

ــد ــاون ــه :   دم ــت ــر کــمــی ــر خــب ــاب ــن ب
ـنـگـی، بـعـد از ظـھـر امـروز  ھماھ
تـعــدادی از کــارگـران شــاغــل در 

 از  منطقه دماوند با تجمع در یکی
جشـن )   آینه ورزان( مناطق این شھر 

ــی١ ــان  کــارگــر را   مــه، روز جــھ
 .برگزار کردند

ـال،  ـاسـیـون ـتـرن مراسم با سـرود ان
ـقـه   جـھـانـی سرود ھمبستـگـی  طـب

  کارگر آغاز شد و در ادامه، یـکـی
ــدگــان  درمــورد  ــن از شــرکــت کــن
اھمیت برگزاری مراسم روز جھـانـی 
  کارگر سخنرانی کرد و به تمـامـی
شرکت کنندگان خاطر نشان نـمـود 
ـقـط در  که نبرد ما علیه سرمایه ف
اول ماه مه نیست و در ھر کـجـای 

ـیـم  جھان و در ھر زمانی  کـه ھسـت
باید به مبارزات روزانـه و مسـتـمـر 
ــجــاد  ــم وجـھــت ای ـی خـود ادامـه دھ

ـقـل  کـارگـری  تشکل ھـای مسـت
ـیـروزی مـا  ـیـم و رمـز پ تالش کن

 .کارگران در اتحاد ماست
ـامـه اول مـاه  در انتھا نیز قطعن

ھـای   ھـا و تشـکـل  نھـاد١٣٩٠مه 
ـان  ـای کارگری خوانده شد و مراسم پ

 .یافت
الزم به ذکر است کـه شـرکـت 

ـیـه ایـی از  کنندگان پیشتر طی بیان
ـامـه اول مـاه مـه    ١٣٩٠قطع ن

ھـا ی کـارگـری  ھا و  تشکل نھاد

 .در ایران اعالم حمایت کرده بودند
 

 اردیبھـشـت ٩روز جمعه :   کامياران
ـا  ماه، مراسم روز جھانی کـارگـر ب
شرکت جمعی از فعالین کـارگـری 
و اعضاء کمیته ھماھنـگـی بـرای 

ــای  کــمــک بــه ایــجــاد تشــکــل ھ
ـاران  ـان کـامـی کارگری در شھـرسـت

مــراســم بــا ســرود .     بــرگــزار شــد
ـاد  انترناسیونال آغاز شد سپـس بـه ی
جانباخـتـگـان راه آزادی و بـرابـری 

 .یک دقیقه سکوت اعالم شد
ـامـه بــا  در ادامـه مـجـری بـرن
دکلمه شعر سکوت را شـکـسـت و 
یـکــی از فـعــالــیـن کـارگــری در 
ـا و  ـق رابطه با تحـوالت شـمـال آفـری
ـیـت کـنـونـی  خاورمیانه و نیز وضع
ـانـی  جنبش کـارگـری ایـران سـخـن

 .ایراد کرد
" افشین نـدیـمـی" برنامه با پیام 

ـیـدا  فعال کارگری زندانی ادامـه پ
ــامــه ســراســری  ــن  ٧کــرد و قــطــع

در .   تشکل کـارگـری قـرائـت شـد
ـاحـثـی  ـنـدگـان مـب پایان شرکت کن
پیرامون وضعیت جنبـش کـارگـری 
ـان شـور  ارائه دادند و مراسم در مـی

 .و شوق حاضرین خاتمه یافت
 
ـبـھـشـت :  مھاباد روز جمعه نھم اردی

ـیـن کـارگـری و  ـال جـمـعـی از فـع
ـنـگـی از  ـتـه ھـمـاھ ـی اعضای کـم

ــا ٤ســاعــت   بــعــد از ظــھــر ٦ ت
ــبــت روز  ــاس ــن مــراســمــی را بــه م
ـان  جھانی کارگر در اطراف شھـرسـت

 .مھاباد برگزار کردند
ــف  ــوس ــراســم، ی ــه م  در ادام
ـنـگـی  آبخرابات عضو کمیته ھـمـاھ

ـیـت  به اھمیت اول ماه مـی و مـوقـع
ــش کـارگــری و اعــتـراضــات  ـب جـن
ـانـه و  ـی اخیر درکشـورھـای خـاورم
ـیـن در دفـاع از کـارگــران  ھـمـچـن
ـنـد ھـمـچـون افشـیـن  زندانـی در ب
ندیـمـی، رضـا شـھـابـی، مـنـصـور 
ـام  ـن ـیـم مـددی ، بـھ اسانلو ، ابـراھ
ــی  ــراد سـخــنـران ــه ای ــم زاده ب ـی ابـراھ
پرداخت و آن را مورد بـررسـی قـرار 

 .داد 
ـا  ـتـدا ب ـامـه در اب  مجـری بـرن
ـان روز  ـان ضمن خیر مقدم به مـیـھـم

را به آنان تبریک نـمـود  اول ماه می
ــه  و شــیـوه بـرگــزاری مـراســم را ب
شکـل زیـر بـرگـزار گـردیـد اعـالم 

 .نمود
ــرود  ــونــال س ــرنــاســی ــت ســرود ان

 ھمبستگی طبقه کارگر    
ـاد  ـقـه سـکـوت بـه ی یک دقی
 جانباختگان راه آزادی و برابری    

ـاه از آمـوزگـاران  با متنی کـوت
طبقه کـارگـر سـکـوت شـکـسـتـه 

 .شد 
تاریخچه روز جـھـانـی کـارگـر 
ــار قــرائــت  تــوســط یــکــی از حض

 گردید
ــر و  ــع ــه ش ــرنــام ــان ب در مــی
ـان  ـای مقاالتی ایراد گـردیـد و در پ
ــتــه  ــگــر عضــو کــمــی نــاصــر کــمــان
ــامـه اول مــاه  ــطـعــن ھـمــاھــنـگــی ق

 تشـکـل ٧ که تـوسـط ٢٠١١ می

کارگری به تصویب رسیده بـود، را 
قرائت کرد که با شـور و شـوق و 

 .کف زدن حاضرین روبرو شد
ـا پـخـش  ـامـه ب بخش بعدی برن
ـیـدا کـرد  شیرینی و شادی ادامه پ
ــوســط  ــحــث آزاد ت و در پــایــان ب

 .حاضرین در مراسم برگزار گردید
 
ـاریـخ :   نقده  ٩/٢/٩٠روز جـمـعـه ت

ــردم  ــران و م ــی از کــارگ ــع ــم ج
ـیـن کـارگـری و  ـال آزادیخواه و فـع
ــگــی  ــه ھــمــاھــن ــت اعضــای کــمــی
ــده و اطــراف، طــی  ــق ــان ن شـھــرســت
مراسمـی بـرای گـرامـیـداشـت روز 
جھانی کارگر در محلـی خـارج از 
شھر گرد ھـم آمـده و ایـن روز را 

 .گرامی داشتند
مراسم با یک دقیقـه سـکـوت 
بیاد جانباختگان جنبـش کـارگـری 

ـیـسـم شـروع شـد ـال سـپـس .   و سوسی
ـــه  ـت ــ ـی ــ ـای کـــم ـــکـــی از اعضــ ی
ـانـی  ھماھنگی در نقده طـی سـخـن
ـیـشـت و زنـدگـی و  ـیـت مـع وضع
مشکالت کارگران را مورد تجـزیـه 

خـوانـدن شـعـر و .   و تحلیل قرار داد
سرود از جانب تعدادی از حاضـریـن 
در مراسم، بخش دیگری از مـراسـم 

 .را به خود اختصاص داده بود
پس از آن قطعنامـه مشـتـرک 

 ٧روز جھانی کارگر که از جـانـب 
تشکل کاری منتشر شـده تـوسـط 
ـــه  ـت ــ ـی ــ ـای کـــم ـــکـــی از اعضــ ی
ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد 
تشکلھای کارگری قرائت و مـورد 

 .تصویب حاضرین قرار گرفت
ـنـی و  ـا پـخـش شـیـری مراسم ب
ـز  ـی پذیرایی از شرکت کنندگان و ن
با ارج نھادن ایـن روز خـجـسـتـه و 
ـان  ـقـه کـارگـر، در مـی جھانی طـب
شور و شعف شرکت کننـدگـان بـه 

 .پایان رسید 
 
 اردیبھشت مـاه ، ٩روز جمعه:   پاوه

ــارگــر در  ــانــی ك مــراســم روز جــھ
ـاوه بـرگـزار شـد مـراسـم . شھرستان پ

 روز کارگر در پاوه
بر اساس این گـزارش، جـمـعـی 
ـیـن كـارگـری مـراسـم روز  ـال از فـع
ــرود  ــر را بــا س ــی کــارگ ــھــان ج
ـال آغـاز کـردنـد سـپـس  ـاسـیـون انترن
ـاد و خـاطـره  برای گرامیداشت و ی
ـقـه  ـی جانباختگان راه آزادی یک دق

 .سکوت کردند
در ادامه، چند تـن از شـرکـت 
ـا روز جـھـانـی  کنندگان در رابطه ب
کارگر سخنرانی کـردنـد و ضـمـن 
بررسی اوضاع سیاسـی و تـحـوالت 
ـقـه  ـبـش طـب ـیـت جـن منطقه، وضـع
ـیـش رو را در  کارگـر و مـوانـع پ

ــران تشــریــح کــردنــد مــراســم روز . ای
 کارگر در پاوه

ــای  ــخــش ســرودھ مــراســم بــا پ
ـامـه  انقالبی ادامه پیدا کرد و قطعن
سراسری از طرف یکی از شـرکـت 

ـان، .   کننـدگـان قـرائـت شـد ـای در پ
ـنـی  شرکت کنندگان با پخش شیری
و با شور و شوق مراسم را خـاتـمـه 

 .*دادند

 برگزاری مراسمھای اول مه در شھرھای دماوند، کامياران، مھاباد، نقده، و پاوه

 ھـزار ١٠درسالن كه ظرفیت حدود 
ـلـی سـوت و كـور  نفر را داشت خـی
برگزارشدو ماكزیمم ھزار نفر شـركـت 

دراین جلسـه مـحـجـوب . كرده بودند 
ــمــایــنــده  ــه كــارگــر و ن ــس خــان رئــی
ـامـه را  ـن مجلس حكومتی یك قطع

ـامـه ,   خواند  ـن در حین خواندن قـطـع
ــه  عــده ــارگــران ب ــن ك ای از ھــمــی

عالمت اعـتـراض جـلـسـه را تـرك 
ـنـد ایـن مـوضـوعـات  ـت كرده و گـف
ـنـده اسـت و  ـن تكراری و خسـتـه ك

در ایـن .   اینھا ھیچ كاری نمیكننـد
جلسه اجازه صحبت به ھیج یـك از 

 كارگران دعوت شده داده نشد 

 
ـفـر از :   مسجد سـلـیـمـان صـدھـا ن

ـیـمـان و  کارگران شھر مسـجـد سـل
ـابـل فـرمـانـداری  اللی امروز در مق
این شھر دسـت بـه تـجـمـع زدنـد و 

ھـای  خواھان پرداخت فوری حـقـوق
 . معوقه خود شدند

 
ـــدج ـــن ـــدج :   ســن ـن ــ ـن امـــروز در ســ

. ھای متعـددی بـرگـزار شـد مراسم
ھـا را  گزارش یکی از ایـن مـراسـم

 عصـر بـرگـزار شـده ٦که ساعت 
بود در اطالعیه دیگری بـه اطـالع 

 . رساندیم
ـازده  مراسم دیگری در ساعت ی
ـنـدج  صبح در مقابل بازار شـھـر سـن

 نفـر از ٢٠٠برگزار شد که بیش از 
ھای کـارگـری در  اعضای خانواده

ـنـد و تـعـدادی از  آن شرکت داشـت
ـاھـی  کارگران سخنرانـی ھـای کـوت

ـقـه کـارگـر  ـیـت طـب درمـورد وضـع
پالکاردھـای مـتـعـددی از .  کردند

جمله پالکارد بزرگ قرمـز رنـگـی 
که بـر آن شـعـار کـارگـران جـھـان 
متحد شـویـد نـوشـتـه شـده بـود و 
: پالکاردھای دیگری با مضـامـیـن

ـیـن حـداقـل  ـی کارگران اعالمیه تـع
ــم،  ــی ــکــن ــاره مــی ــمــزدھــا را پ ــت دس
اعتصاب، تشکل، تجمع، اعـتـراض 
حق مسلم ماست، کارگر دسـتـمـزد 
مکفی میخواھد، کارگـر دانشـجـو 
اتحاد اتـحـاد، زن مسـاوی مـرد و 

ـا بـربـریـت در دسـت  سوسیالیـسـم ی
 . کارگران بود

ــن  ــدگــان در ای ــن شــرکــت کــن
زنـدانـی :   راھپیمائی شعار مـیـدادنـد

ـاد  سیاسی آزاد بایـد گـردد، زنـده ب
روز جھانی كارگر، كارگر دانشـجـو 
ـیـسـم،  ـال اتحاد اتحاد، زنده باد سوسـی
. آزادی برابری حكـومـت كـارگـری

این مراسم توسط فعالین کـارگـری 
ـتـه بـود و  ـاف این شـھـر سـازمـان ی
قطعنامه ھفت تشکل کـارگـری و 
ــحــاد  ــگــری از ات ــامــه دی ــعــن ــط ق
کارگران ایران در میان مردم پـخـش 

 . شد
  

طبق گزارشی کـه بـه حـزب :   سقز

ـز  رسیده اسـت امـروز در شـھـر سـق
ـامـه ھـفـت  ـن مراسمی برپا شد، قطع
ـاسـبـت اول  تشكل کارگری به مـن
مه قـرائـت شـد و شـعـارھـائـی از 
ـایـد  ـاسـی آزاد ب جمله زنـدانـی سـی
ـایـد  گـردد، کـارگـر زنـدانـی آزاد ب
گردد، زنده باد آزادی بـرابـری سـر 

 . داده شد
 

طبق خبری از شیراز امـروز :   شیراز
ـان  ـن ـان مـالـصـدرا سـرنشـی ـاب ـی در خ
ـیـل شـعـار مــرگ  چـنـدیـن اتـومـب

 . بردیكتاتور میدادند
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ اردیبھشت ١١، ٢٠١١ مه ١
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 :منبع اين اخبار
 كمپین برای آزادی 

 كارگران زندانی
 

احضار و دستگیری 
فعالین كارگری در 

 سنندج در آستانه اول مه
ــت  ــھ ــوری اســالمــی در ج ــھ ــم ج
ـائـی اول مـه در  جلوگيری از بـرپ
سنندج دست به احضار و تـھـدیـد و 

بـه .   دستگیری فعالین كارگری زد
اتـحـادیـه آزاد ( گزارش سایت اتحاد 

ــران ــه )   كــارگــران ای ــع ــم  ٩روز ج
ـیـل كـریـمـی بـرای  اردیبـھـشـت خـل
گرفتن مجوز بـرای بـرگـزاری اول 
مه به فرمانداری سننـدج مـراجـعـه 

 ٤كرده بود، دسـتـگـیـر و بـعـد از 
ســاعــت آزاد شــد و دوبــاره امــروز 

 اردیبـھـشـت دسـتـگـیـر و ١٠شنبه 
. بعد از بازجویی مجدد آزاد گـردیـد

ھمچنین در این روز شیـث امـانـی، 
ـاه  ـن صدیق کریمی و شریف ساعد پ
از اعضای ھیـات مـدیـره اتـحـادیـه 
ـــب  ـال ــران و غــ ـارگـــران ای ــ آزاد ك
ـلـه  ـنـی، یـدال حسینی، خـالـد حسـی
ــه  ــت ـی ــمـ ــی از اعضــای ك ــطــب ق
ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد 
تشکلھای کـارگـری دسـتـگـیـر و 

ـنـد ـت در .   مورد بازجویی قـرار گـرف
ــارگــران  ایــن بــازجــویــی از ایــن ك
ـنـد  خواسته شده است كه تـعـھـد دھ
كــه در مــراســم اول مــه شــركــت 

اما ھیچكدام از ایـن .   نخواھند كرد
كارگران به این تعھد تن نـدادنـد  و 

ـایـی  از حق پایه ای خـود بـرای بـرپ
 . روز جھانی كارگر دفاع كردند

ــزارش شــریــف  ــا بــه ایــن گ ــن ب
ـاسـخ بـه خـواسـت  ـاه در پ ساعد پن
عدم شرکت در مراسم روز جـھـانـی 
ــن  کـارگـر کـه از ســوی مــامـوری
امنیتی مطرح شده بود اعالم کـرده 

ـفـره :   " است من یک خانواده چھار ن
ـیـکـار  کارگری ھستم که ھمگی ب
ھستیم، اعـتـراض حـق مـن اسـت، 
روز جھانی کـارگـر روز مـاسـت و 
من در تجمعات و اعـتـراضـات ایـن 

ـیـن . "   روز شرکت خواھم کرد ھمچـن
ـز  ـی شیث امانی و صدیق کریـمـی ن
ــرای  در دفــاع از حــق کــارگــران ب

ــی  ــھــان ــراســم روز ج ــرگــزاری م ب
انـد بـرگــزاری  کـارگـر اعـالم کـرده

مراسم این روز حق مسلم مـاسـت و 
ـنـکـارھـا و احضـار  شما به جای ای
ــد مـکــان مـنــاسـب در  ـای ـب مـا مــی
ـیـت  اختیار ما قرار میـدادیـد و امـن

 .آن را نیز تامین میکردید
ــاد  ــزارش ســایــت اتــح طــبــق گ
شیث امانی و صدیق كـریـمـی پـس 
از چندین ساعت بازجویـی در ایـن 

ـاه . روز آزاد شدند ـن شریـف سـاعـد پ
كه صـبـح ایـن روز پـس از چـنـد 
ــود،  ـازجـویــی آزاد شــده ب سـاعـت ب
ــر  ــعــداز ظــھ دوبــاره ســاعــت دو ب
دستگیر و بنا بر اخبار منتشـر شـده 
ــرد ـب ـی ـازداشــت بسـر م ـنـوز در ب . ھ

ـنـی، خـالـد  ھمچنیـن غـالـب حسـی
ـنـوز آزاد  حسینی، یدالله قـطـبـی ھ

 . اند نشده
 

دستگیری صدیق كریمی، 
 خلیل كریمی، شیث امانی

 اردیبـھـشـت، ١١امروز روز اول مه، 
در شھر سنندج، جمھوری اسـالمـی 
ـیـم بـرگـزاری اول مـه در ایـن  از ب
ــرگــزاری اول  ــت ب شــھــر كــه ســن

ـاشـكـوه را دارد، صـدیـق  مه ھای ب
ــث  ــمــی، شــی ــل كـری ـی ــمـی، خــل كـری
ـات مـدیـره  امانـی، سـه عضـو ھـی

ــره ــه آزاد و از چــھ ــحــادی ھــای  ات
شناخـتـه و مـحـبـوب كـارگـران را 

ـنـون سـه .   دستگیر و زندانی كرد اك
روز است كـه جـمـھـوری اسـالمـی 
فعالین و رھبران كـارگـری در ایـن 
شھر  را زیر فشار گذاشته، احضـار 
و تھدید میكند و آنھا را زیـر فشـار 
گذاشته است كه در مراسم اول مـه 
ـزرگـداشـت  شركت نكنند، تا مانـع ب

امـا .   این روز در شھر سنندج شـونـد
ــامـده و اعــالم  ــی ـاه ن كـارگــران كــوت

اند كه گرامیداشت اول مـه را  داشته
حق خود میدانند و در مـراسـم ایـن 

ـلـه .   روز شركت خواھند كـرد از جـم
ھمانطور كه  در اطـالعـیـه شـمـاره 
ــون  ــم، ھــم اكــن ــل گــزارش كــردی ـب ق
ـاه عضـو دیـگـر  ـن شریـف سـاعـد پ
ــارگــران از دیــروز و  ــاد آزاد ك ــح ات
ـنـی،  ـنـی، خـالـد حسـی غالب حسـی
ـتـه  ـی یدالله قـطـبـی سـه عضـو كـم

ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد 
ــارگــری از روز  ــھــای ك ــل  ٩تشــک

ــر  ــت بس ــت در بــازداش ــش ــھ اردیــب
 .  میبرند
 

دسگیر شدگان اول مه 
در سنندج و محمود 

صالحی از بازداشت آزاد 
 شدند

حسین مرادی از فعالین 
كارگری در شھر سقز در 

 بازداشت بسر میبرد
ـا شـكــوه و  ــنـدج ب اول مــه در سـن

ــرگــزار شــد ــرده ب جــمــھــوری .   گســت
اسالمی برای جـلـوگـیـری از ایـن 
ـبـل در ایـن  اتفاق مھم از سه روز ق
شھر دست به احضار و دستـگـیـری 

ـال ایـن .   فعالین كـارگـری زد ـب بـدن
ھا كارگران اعالم كـردنـد،  دستگیری

ــگــیــر شــدگــان آزاد  كــه اگــر دســت
ـنـد نشـسـت،  نشوند، ساكـت نـخـواھ
اعالم كردند كه روز جھانی کـارگـر 
روز مــا کــارگــران اســت و مــا 
کارگران خود باید بانی و سـازمـان 

ـاشـیـم ایـن .   دھنده مراسم ایـن روز ب
حق مـاسـت و مـا از ایـن حـقـوق 
ـیـم  ـاه نـخـواھ خدشه ناپذیر خود کـوت

اكنون  ھـمـه ایـن دسـتـگـیـر .   آمد
بـدیـن .   انـد شدگان از زندان آزاد شـده

ــیــل  ــمــی، خــل ــق كــری ــب صــدی ــرتــی ت
كریمی، شیث امانی، شریف سـاعـد 
ــره  ــات مــدی ــاه از اعضــای ھــی ــن پ
اتحادیه آزاد كارگران ایران و غـالـب 
ـلـه  ـنـی، یـدال حسینی و خالـد حسـی
قطبی سه عضو كمیته ھماھنـگـی 
برای کمک به ایجاد تشـکـلـھـای 
ـلـه دسـتـگـیـر  كارگری كـه از جـم
شدگان این سه روز در شھر سننـدج 
بــودنــد،  ھــمــگــی از زنــدان آزاد 

ھمچنین محمود صـالـحـی .   اند شده
كه در ساعت یك و نیم روز اول مـه 
دستگـیـر شـده بـود، از زنـدان آزاد 
ــتــه  ــا بــه گــزارش كــمــی ــن شــده و ب
ھماھنگـی حسـیـن مـرادی یـكـی 
ـتـه در  ـی دیگر از اعضـای ایـن كـم

 .شھر سقز دستگیر شده است
ـایـد از زنـدان  حسیـن مـرادی ب

احضـار و تـھـدیـد .   فـورا آزاد شـود
 .*كارگران باید فورا متوقف شود

 دستگيری فعالين کارگری در آستانه اول مه

بنا به خبر منتشر شـده از سـوی 
سندیكای كارگران شـركـت واحـد 
ـا  ـــی غـــالمـــرضــ ـــوســـران ـــوب و ات
غالمحسینی  عضو این سندیكـا 

ــخ  ـاری ـان ١٤کـه از ت  ١٣٨٩ آب
ـازداشـت بـه سـر  دستگیر و در ب

ــاعــت  مــی ــام در س ــج بــرد، ســران
ـبـھـشـت ٧ دقیقه روز ٢٢.٣٠  اردی

 میلیون تومانـی ٣٠با قرار وثیقه 
ـیـونـی از زنـدان  ـل ـی و کفالت ده م

ــایــی شــھــر آزاد شــد آزادی .   رج
ـنـی را بـه  غالمرضا غالمـحـسـی
خانواده او، به كارگران سندیكـای 
شركت واحد و به ھمه كارگران و 
ــك  ــری ــخــواه تــب ــھــای آزادی انســان

 .میگوییم
ـا  ــ ـــرض ـــالم ـــر غ ـــالوه ب ع
ـنـون خـبـر  ـنـی كـه اك غالمحسـی
ـنـده آزادی او را بـه  ـن خوشحال ك
ـفـر  ـیـم، سـه ن ـان مـیـرسـان اطالعت
ــكــای  دیـگــر از كــارگـران ســنـدی
ـلـو،  شركت واحـد، مـنـصـور اسـان
ــم مــددی  ـی رضـا شــھـابـی، ابـراھ

ـنـد ـیـن .   ھمچنان در زنـدان ھـمـچـن
ـات مـدیـره  رضا رخشان رئیس ھـی
ـپـه و  سندیكای نیشـكـر ھـفـت ت
ـتـه  ـی بھنام ابراھیم زاده عضـو كـم
پیگیری برای ایجاد تشـكـلـھـای 
ـازداشـت بسـر  ـز در ب ـی كارگری ن

 . میبرند
ھمچنیـن مـطـلـع شـدیـم كـه 
بدنبال اعـتـراضـات فـراوانـی كـه 
صــورت گــرفــتــه اســت، حــکــم 
ـیـم  ـام ابـراھ ـن بیست سال زنـدان بـھ
زاده، عضو كمیته پیگیری بـرای 
ــھـای كــارگـری و  ایـجـاد تشـكـل
ــوق کــودکــان، در  ــع حــق ــداف م
ــعــالــی کشــور جــمــھــوری  دیــوان
ـقـض و بـرای بـررسـی  اسالمی ن

ــه  ــه شــعــب ــاه ٢٨مــجــدد ب  دادگ
ـیـسـه  انقالب به ریاست قاضی مق

ـیـرغـم ایـن .   ارسال شـده اسـت عـل
تصمیم جانیان اسالمی او را آزاد 
ــای  ــزارشــھ ــا بــر گ ــن نــكــرده و ب
ـبـه  منتشر شده، قرار بود كه دوشن

ــن دوبــاره او را در ٢٩  فــروردی

شعبه مذكور مورد محاكمه قـرار 
دھند كـه ایـن دادگـاه بـه وقـت 

طبـق حـکـم .   دیگری موكول شد
ـان اسـالمـی  ـی ـلـی،جـان ـب دادگاه ق

 سـال ٢٠بھنام ابراھیم زاده را بـه 
 سـال مـحـرومـیـت از ١٠زندان و 

فعالیت اجتماعی مـحـكـوم كـرده 
 در ٨٩ خرداد ٢٢بھنام از .  بودند

 . زندان بسر میبرد
ــن  ــگــر در ھـمــی از ســوی دی
ـانـه فـرارســیـدن اول مـه روز  آسـت
ــوری  ــھ ــم ــر، ج ــی كــارگ ــھــان ج
اسالمی بساط دادگـاھـھـایـش را 
برای كارگران سـنـدیـكـای واحـد 
ـلـه دادگـاھـی  برپا كرده و از جـم
غالمرضا غالمحسینی در تاریـخ 

ـــھـــشـــت ٢١ ـب ــ  در ١٣٩٠ اردی
دادسرای شھریار،  و دادگـاھـی 
ــی  ــل ــاری و ع مــرتضــی کــمــس

ـبـھـشــت ٣١نـظـری در روز   اردی
ــان ١٣٩٠  در دادســرای کــارکــن

ــد شـــد ــواھ ــرگــزار خ ــت ب . دول
ھمچنیـن دادگـاه رضـا شـھـابـی 
عضو ھیئت مدیره سنـدیـکـا کـه 

ـاریـخ   در ١٣٨٩ خـرداد ٢٢از ت
ـاریـخ  زندان به سر می  ٤برد در ت

 .  برگزار خواھد شد١٣٩٠خرداد 
با تمام قدرت اعـتـراض خـود 
ــدن بســاط  ــرپــا ش ــه ب ــی را عــل
دادگاھھای جمھوری اسالمی و 
محاكمه فعالین كـارگـری اعـالم 

ھـمـه كـارگـران زنـدانـی و .   كنیم
ـایـد فـورا از  ـاسـی ب زندانیان سـی

ــد ــدان آزاد شــون ــده.   زن ــرون ھــای  پ
ــن  ــی ــال ــیــل شــده بــرای فــع تشــك
ـاسـی در  كارگری و فعالیـن سـی

ـتـمـاعـی،  عرصه ھای مختلف اج
احضـار و .   باید لغو و باطل شوند

تھدید فعالین و رھبران كـارگـری 
 .باید متوقف شود

 
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی 

 آزاد باید گردد
 كمپین برای آزادی 

 كارگران زندانی
 ٢٠١١ آپریل ٢٨، ١٣٩٠ اردیبھشت ٨

آزادی غالمرضا غالمحسینی 
 را تبریك میگوییم
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 اردیـبـھـشـت  ١١( ، روز جـھـانـی کـارگـر ٢٠١١اول مه 
،  پیشروی مھم برای آزادیخواھی و برابری طلبـی ) ١٣٩٠

کارگری و در مبارزه علیه جمـھـوری اسـالمـی در ایـران 
. سنندج سرخ اینبار ھم  بر تـارک اول مـه درخشـیـد.  بود

برپایی چند اجتماع علیرغم اختناق و سـرکـوب سـنـگـیـن 
اسالمی، برافراشتن پالکادرھای سرخ و طـرح شـعـارھـای 
رادیکال و سوسیالیـسـتـی  کـارگـران در مـرکـز شـھـر و 
استقبال پرشور مردم از آن نه فقط در تاریـخ اول مـه ایـران 
ثبت میشود، که در مقیاس جھانی و  با ھر معیـاری اول 

ھای  قابل توجه اجتماعات روز کارگـر  مه سنندج از نمونه
در .   اما سـنـنـدج تـنـھـا نـوک کـوه یـخ بـود.    بود٢٠١١

بسیاری شھرھا از تھران گرفته تا اھواز و از کـامـیـاران و 
مھاباد گرفته تا مسجد سلیمان و شیراز و غیره، کـارگـران 
با برپایی اجتماعات اعتراضی در میادین اصلی شھـر، در 
برابر مراکز اداری و صنعتی و یا گـردھـمـایـی در خـارج 

ھا حال و ھوای جدیدی در جنبـش  شھر و تصویب قطعنامه
 .  کارگری را به نمایش گذاشتند

 تشـکـل کـارگـری در ٧از چند روز قبل از اول مـه 
ای صادر کرده بودند که در آن  اقدامی مشترک قطعنامه

نه فقط خواستھای فوری کارگران نظیر افزایش دسـتـمـزد 
و حق تشکل، لغو قـراردادھـای بـرده وار را مـطـرح کـرده 

ـلـه بـا  بودند بلکه بر خواست ھای فوری مردم ایران در مقاب
ھـای  و بـر خـواسـت"   حذف یارانـه ھـا" فالکت اقتصادی و 

مھمی نظیر لغو اعدام، آزادی زندانیان سیـاسـی و بـرابـری 
در این قطعنامه ھمچنیـن بـا .   زن و مرد تاکید کرده بودند

ھای انقالبی جاری شمال آفریقا و خاورمیانـه اعـالم  جنبش
 در ٢٠١١از این لحاظ ھـم اول مـه .   ھمبستگی شده بود

چرا که بار دیـگـر نشـان داد کـارگـران .   ایران شاخص بود
ایران با درک روشن از موقعیت سـیـاسـی جـھـان و ایـران 

صــرفــا در چــھــارچــوب اصــالحــاتــی در وضــع مــوجــود 
اندیشند بلکه میکوشند در پیشاپـیـش مـردم انـقـالبـی  نمی

اوضاع ایران را به نفع آزادی و برابری تغییر دھند و نقشـی 
 . تاریخ ساز و جھانی  ایفاء کنند

  در ایران را ھمینطور میشود در عکـس ٢٠١١اول مه 
العمل بورژوازی چه در قدرت و چه در اپوزیسیون ارزیابـی 

ای چند روز قبل از اول مه  با گروھی دیـدار  خامنه.   کرد
. داشت و طبق مـعـمـول از کـارگـران مـجـیـزگـویـی کـرد

و وابستگان دور و نـزدیـک بـه جـنـاح " شورای سبز امید" 
رژیم نیز ھریک به سـھـم خـود،  " اصالح طلب"مغضوب و 

" تبریـک روزکـارگـر" ولو به اکراه و احتیاط، سعی کردند 
ھای ایرانی در کـنـار  گروھی از آکادمیسین!   عرض کنند

بـه کـارگـران ایـران پـیـام "   ژیـژاک" و "   چامسکی"امثال 
. فرستادند و با کارگران زندانی اعالم ھمبستـگـی کـردنـد

میدیای  فارسی  زبـان نـظـیـر بـی بـی سـی و صـدای 
آمریکا گرچه اخبار اعتراضات شورانگیز کارگران در اول 
مه را مسکوت گذاردند با این ھمه  نتوانسـتـنـد از کـنـار 

ھـای کـارگـران را  اول مه بگذرند و برخی اخبار و بـیـانـیـه
اینھا ھم به سھم خـود کـوشـیـدنـد تـا از .   منعکس کردند

جنبش کارگـری ایـران و مـطـالـبـات و رادیـکـالـیـسـم آن 
 . اقتصادی بدست دھند –تصویری صنفی 

اول ماه امسال طبعا مـورد اسـتـقـبـال جـوانـان و مـردم 
در سنـنـدج و ھـرجـا .  سرنگونی طلب و انقالبی قرارگرفت

که کارگران اجتماع و تظاھرات داشـتـنـد، مـردم اسـتـقـبـال 
بـعـالوه گـروھـھـایـی از .   پیوستـنـد میکردند و  به آنان می

دانشجویان و جوانان  با اسـتـفـاده از فـیـسـبـوک فـراخـوان 
 ١١بعد از ظھر روز یـکـشـنـبـه .   تظاھرات در اول مه دادند

اردیبھشت اوباش وحشت زده اسالمی در خیابانھای تـھـران 
حضور محسوس داشتند تا مانع شکـل گـیـری تـظـاھـرات 

 . توسط جوانان شوند
مھمترین وجه اول مه امسال اما این بود که روحـیـه و 
عزمی جدید در طبقه کارگر ایران را با وضوح بـیـشـتـری 

روحیه و عزمی که بدنبال اعتصاب کـارگـران .   اثبات کرد
پتروشیمی و موفقیت آنھا  درست قبل از اول مـه شـواھـد 

اکـنـون پـس از روز کـارگـر بـا .   آن کامال محسوس بـود
قطعیت بیشتر میتوانیم از فضـای جـدیـد و تـعـرضـی در 

رشـد اعـتـراضـات .   جنبش کارگری ایران صحـبـت کـنـیـم
ای و کارگری به اوضاع بسیار وخامتبـار اقـتـصـادی،  توده

وجود یک جنبش سرنگونی طلبانه انقالبی در ایـران کـه 
مترصد است رژیم جمھوری اسالمـی را پـایـیـن کشـد، و 

ـلـه  موج انقالب ھای آفریقا و مـنـطـقـه خـاورمـیـانـه از جـم
ھای شکل گیری این روحـیـه و اراده اعـتـراضـی در  پایه

ھای اول مه به سھـم خـود در  پیشروی.   طبقه کارگر است
 .دامن زدن و تقویت این روحیه تاثیر خواھد داشت

 حزب کمونیست کارگری دست تک تک کسـانـی 
را کـه در شـکـل دھـی اول مـه امسـال نـقـش داشـتـنــد 

ما ھمـه کـارگـران را فـرامـیـخـوانـیـم تـا بـرای .   میفشارد
روزھای سرنوشت ساز آتی، بـرای سـرنـگـونـی جـمـھـوری 
اسالمی در پـیـشـاپـیـش صـف مـردم انـقـالبـی  و بـرای 
برانداختن بردگی مزدی و برقـراری جـامـعـه آزاد و بـرابـر 

 . سوسیالیستی متحد و آماده شویم
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 زنده باد سوسیالیسم 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ١٣٩٠ اردیبھشت ١٣، ٢٠١١ مه ٣

  ایران١٣٩٠ارزیابی از اول مه 
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اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز اتحاد و اعتراض جـھـانـی 
ایـن .   کارگران به ستم و نابرابری نظام سـرمـایـه داری اسـت

روز یاد آور مبارزات کارگران جھان برای دستیابی به حـقـوق 
کارگران ایران ھمراه با کارگران جھان ایـن .   انسانی شان است

روز را گرامی میدارند و ھر ساله در اعتراض به شرایط غیـر 
انسانی خود در این روز گرد ھم آمده و به ھـر طـریـق بـرای 

 .آورند بدست آوردن حقوق حقه خود فریاد بر می
 

شور و شعف و رزمندگی کارگـران در روز اول مـاه مـه و 
اعتراض آزادانه میلیونی آنان به شرایط زندگی شان در اکـثـر 
ـاورد کـه کـارگـران  نقاط دنیا در حالی جھان را بـه لـرزه مـی
ایران عالوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی خود از قبیـل بـر 
پائی تشکل و اعتراضات خیابانی، ھر روزه و ھر لـحـظـه در 
معرض شدیدترین تھاجمات به زندگی و معیشـت خـود قـرار 

ـازداشـت .   دارند ھر گونه اعتراض و حق خواھی کارگران با ب
ـنـد کـردن  و زندان پاسخ میگیرد، با طرح موسـوم بـه ھـدفـم

ـیـن  یارانه ھا که سرمایه داری حاکم با پشتیبانی نھـادھـای ب
المللی سرمایه داری اجرای آن را آغـاز کـرده اسـت در حـال 
تباه کردن بیش از پیش زندگی و معیشت میلیونھـا خـانـواده 
ـاره  کارگری ھستند و کسی حق اظھار نظر آزادانه در ایـن ب
ـلـی  را ندارد، با افزایش سرسام آور قیمتھای انـرژی و تـعـطـی

ـیـونـی  ھا ھر روزه صد کارخانه ھا و ھزاران کارگر به صف میل
ـیـش  بیکاران رانده میشوند و در ھمین حال بیمه بیکاری را ب
ـنـد، اقـدام بـه اخـذ  ـیـر مـیـدھ ـی از پیش به ضرر کارگران تـغ
فرانشیز در بیمارستانھا و مراکز درمانی تامین اجتمـاعـی از 
ـارھـای دیـگـری بـرای حـقـوق  ـی ـنـد و مـع کارگران مـیـکـن

ـتـمـانـی را در  بازنشستگی می تراشند، بیمه کـارگـران سـاخ
ھزارتوی راھروھای اداری ابتر میکنند و در حالی که اقـدام 

انـد  به افزایش سرسام آور قیمتھای کـاالھـای اسـاسـی کـرده
ـزی  ـیـن آمـی  درصـد ٩حداقل دستمزد کارگران را بطور تـوھ

 .افزایش میدھند
 

ـیـونـھـا خـانـواده کـارگـری  ـل ـی از نظر ما ھمه اینـھـا بـرای م
ـیـشـت در شـرایـط کـنـونـی،  مستاصل از تامین حداقـل مـع
ـیـل  معنائی جز درماندگی بیشتر برای گذران زندگی و تحم

امـا مـا کـارگـران .   فقر و فالکتی روز افزون بر آنـھـا نـدارد
ـیـم  نظاره گر مرگ تدریجی خود و ھمسر و فرزندانمان نخواھ
ـیـشـت خـود را بـر  شد، ما تعرض ھر روزه به زندگی و مـع
نخواھیم تافت و متحد و یکپارچه در مقابل فقر و فـالکـت 
ـادگـی  ـیـل شـده بـر خـود ایسـت و بی حقوقی اجتماعی تحـم

ـزجـار . خواھیم کرد ـا ابـراز ان در این راستا ما کارگران ایران ب
ـاط کشـور بـه  ـق از وضعیت موجود، ھمگان را در تـمـامـی ن
ـات شـان فـرا  ـب طرح متحدانه و سراسری خواسـتـھـا و مـطـال
میخوانیم و در شرایط حـاضـر خـواھـان تـحـقـق بـی درنـگ 

 :مطالبات زیر ھستیم
 
ـایـی تشـكـل  -١ ـقـل  آزادی بی قید و شـرط بـرپ ھـای مسـت

ـیـمـائـی، آزادی احـزاب،  ـپ کارگری، اعتصاب، اعتراض، راھ
تجمع و آزادی بیان و مطبوعات حق مسلم مـا اسـت و ایـن 

ھا باید ضمن برچیده شدن کلیه نھادھای دسـت سـاز  خواسته

دولتی از محیطھای کار و زندگی، به عنوان حقـوق خـدشـه 
ـیـت  ناپذیر اجتماعی كارگران و عـمـوم مـردم ایـران بـه رسـم

 .شناخته شوند
 
ھـای  ای را که اقلیتی صاحب ثروت وسـرمـایـه ما جامعه  -٢

ـیـم  کالن باشند واکثریتی ھم نان شب نداشته باشند بر نـخـواھ
 درصدی دستمزدھا بویژه با توجـه ٩از نظر ما افزایش .  تافت

ـنـه به اجرای طرح قطع یارانه ھـای  ھا و افزایش سرسام آور ھزی
. زندگی اھانت به منزلت انسانی و حق حیات کارگران اسـت

ما تعیین چنین سطح دستمزدی را تحمیل بیش از پیش فقـر 
ـا  ـیـم و ب و فالکت مطلق بر میلیونھا خانواده کارگری میـدان
رد شیوه کنونی تعیین دستمـزدھـا مصـرانـه خـواھـان تـوقـف 

ـارانـه ـیـن دسـتـمـزدھـا تـوسـط  اجرای طرح قـطـع ی ـی ھـا و تـع
ـانـداردھـای  نماینده ھای واقعی کارگران بر اساس باالترین است

 .زندگی بشر امروز ھستیم
 
ـیـد امضـاء، بـر  -٣ ما خواھان محو قراردادھای موقت و سف

ـیـم و  چیده شدن شرکتھای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستق
ـیـت شـغـلـی کـارگـران و رعـایـت  دسته جمعی، تامین امـن

ھای بھداشت و ایمنی در محیطھای کار و  باالترین استاندارد
 زندگی ھستیم

 
دستمزدھای معوقه كارگران باید فورا و بی ھیچ عذر و  -٤

ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یـك  بھانه
ـاشـی از آن  جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ن

 به كارگران پرداخت شود
 
ـانـه  -٥ ـایـد  اخراج و بیكار سـازی كـارگـران بـه ھـر بـھ ای ب

ـا بـه سـن  متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و ی
ـیـكـاری  اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه ب

 متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند
 
به رغم اینکه سازمان تامین اجتماعی با دسترنج و پـول   -٦

کارگران به یکی از نھادھای دارای ثروت نجومی در ایـران 
ـتـن در چـرخـه  تبدیل شده است اما این سازمان با قرار گـرف
ـنـھـا بـه فـکـر کـاھـش خـدمـات  سود و سودآوری سرمایه ت

ـیـمـار اسـت ـز از کـارگـران ب مـا .   درمانی و دریافت فـرانشـی
ھای تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جـامـعـه  بیمه

ـتـخـب  میدانیم و خواھان اداره این نھاد بدست نماینده ھـای مـن
 .کارگران در سراسر کشور ھستیم

 
ما ضمن محكوم كردن ھر گونه تعـرض بـه اعـتـراضـات   -٧

کارگری و مردمی، خواھان لغـو مـجـازات اعـدام و آزادی 
فوری و بی قید و شرط کلیـه کـارگـران زنـدانـی و دیـگـر 

ـیـگـرد جنبش ھـای  ھای اجتماعی از زندان و توقـف فـوری پ
ـتـی مـوجـود  ـی ـن قضایی علیه آنان و بر چیده شدن فضای ام

 ھستیم
 
ما خواھان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و   -٨

تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مـردان 

ـتـصـادی،  در تمامـی عـرصـه ـتـمـاعـی، اق ھـای زنـدگـی اج
 سیاسی، فرھنگی و خانوادگی ھستیم

 
ـازنشـسـتـگـان از یـك   -٩ ما خواھان بـرخـورداری تـمـامـی ب

ـتـصـادی و رفـع ھـرگـونـه  زندگی مرفه و بدون دغدغـه اق
ـان  تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره منـدی آن

 از تامین اجتماعی و خدمات درمانی ھستیم
 

برخورداری کـودکـان و . کار کودکان باید ملغی گردد -١٠
ـات  والدین آنھا از تامین اجتماعی گسترده و کـامـل، امـكـان
آموزشی رفاھی و بـھـداشـتـی یـكـسـان و رایـگـان جـدا از 
موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسـیـت 

ـیـت  ژادی و مذھبی می  ھای ملی و ن و وابستگی ـایـدبـرسـم ب
 .شناخته شود

 
ما دگرگونی خواھی را حق مسلم تمامی انسـانـھـا در  -١١

ـارزات و  ـانـه از مـب ـاطـع سرتاسر جھان میدانیم و با حمایـت ق
ـانـه، ھـر  ـی اعتراضات مردمی در تمامی کشـورھـای خـاورم
گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتھا بـرای 
ـاالی سـر مـردم و دسـت  ـیـرات از ب سمت و سو دادن به تغی
اندازی و دخالت از سوی آنھا در سرنوشت مردم کشـورھـای 

 خاورمیانه را قویا محکوم میکنیم
 

ـیـل   -١٢ ما بخشی از کارگران جھان ھستیم و اخراج و تـحـم
ھرگونه تبعیض بر کارگران مھاجر افغانی و سایر ملیتھـا را 

 ای محکوم میکنیم به ھر بھانه
 

ـلـی  ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت  -١٣ ـل ـیـن الـم ھای ب
کارگری و مردمی از مبارزات كارگران در ایران و حـمـایـت 

ھـای كـارگـران در سـراسـر  قاطعانه از اعتراضات و خـواسـتـه
دانیم و بیش از ھر زمان دیگـری  جھان خود را متحد آنان می

ـات  بر ھمبستگی بین المللی كارگران برای رھـایـی از مشـق
 كنیم نظام سرمایه داری تاكید می

 
ـقـویـم   -١٤ اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در ت

ـنـوعـیـت و  رسمی كشور گنـجـانـده شـود و ھـر گـونـه مـم
 محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد

 
 زنده باد اول ماه مه

 زنده باد ھمبستگی بین المللی كارگران
 ١٣٩٠ اردیبھشت١١ - ٢٠١١ مه ١
 

 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 اتحادیه آزاد كارگران ایران

ـات  ـن ـی ـزئ ـاش و ت ـق ھیئت بازگشایی سـنـدیـكـای كـارگـران ن
 ساختمان

 ھیئت بازگشائی سندیکای فلز کار مکانیک
 كانون مدافعان حقوق كارگر
 ھای كارگری كمیته پیگیری ایجاد تشكل

 ھای كارگری كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل

 قطعنامه مشترک به مناسبت روز جھانی کارگر 
 ١٣٩٠ اردیبھشت ١١ -٢٠٠١١ اول مه 
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اول ماه مه روز جھانی کارگر، روز اتحاد و 
ـیـونـی کـارگـران بـه سـتـم و  ـل ـی اعتراض م

در ایـن . نابرابری سیستم سرمایه داری است
روز میلیونھا کارگر در سرتاسر جھان متحـد 
ـا  و یکپارچه دست از کـار مـیـکـشـنـد و ب
برگزاری اعتراضات خیابانی بر علیه فقر و 
ـا  ـبـعـیـض بـه پ فالکت و بی حقـوقـی و ت
ـثـمـار را  میخیزند و رھائی از سـتـم و اسـت

این سنت ھر ساله اول ماه مه .   فریاد میزنند
 .در سرتاسر جھان است

اما اول مـاه مـه امسـال در شـرایـطـی 
جـھـان .   تر در حال فرا رسـیـدن اسـت متفاوت

ـیـش  معاصر از دو دھه گذشته به این سو ب
از ھمیشه در معرض شدیدتریـن بـحـرانـھـای 
ـتـه اسـت ـتـمـاعـی قـرار گـرف . اقتصادی اج

ـا  بحران اقتصادی چند سال گذشتـه در اروپ
و دیگر نقاط جھان نه تنھا فروکـش نـکـرده 
ـیـداتـی کـه از  است بلکه علیرغم ھمه تمـھ
ـایـق  سوی کارگزاران جھانی سرمایه برای ف
ـتـه شـده، ایـن بـحـران  آمدن بر آن بکار گـرف
بیش از پیش در حال وارد شـدن بـه مـراحـل 

تـحـول .   خانمان براندازتری قرار گرفتـه اسـت
خواھی مردم خاورمیانه تقریبا  کل پھنه ایـن 
ـاز بـه  ـی ـتـه اسـت و ن منطقه را در بـر گـرف
تغییرات بنیادی در زندگـی بشـر در جـای 

عجـز و . جای جھان در حال خودنمایی است
درماندگی سیستم سرمایه داری بـرای اداره 
جامعه انسانی و نیاز عینیت یافته بشـریـت 
معاصر برای گذر از این جـھـان وارونـه، آن 

ای است که اول ماه مـه امسـال  شرایط ویژه
 .بر بطن آن در حال فرا رسیدن است

به موازات ایـن شـرایـط در یـک بـعـد 
ـیـت سـیـسـتـم  جھانی، تا آنجا که به مـوقـع
سرمایه داری در ایران و شرایط ویژه کـار و 

شـود سـال  زیست کارگران در آن مربوط می
تـریـن تـھـاجـمـات بـه  گذشته، سال بی سابقه

ـقـه کـارگـر ایـران  زندگی زیر خط فقـر طـب
ـیـکـه کـارگـران ایـران در طـول .   بود در حال

سالھای گذشته با دسـتـمـزدھـای زیـر خـط 
فقر، بیکارسازیھا و قـراردادھـای مـوقـت و 
ـاری رانـده  سفید امضا به موقعیت فالکت ب

 بودند سال گذشته با آغاز اجـرای طـرح  شده
ـیـمـه  قطع یارانه ـانـون ب ھا و دست بردن بـه ق

ـازه و . . بیکاری و بازنشـسـتـگـی و ، دور ت
مصیبت بارتری از تـھـاجـم بـه زنـدگـی و 
معیشت کارگران آغاز شد، در حـالـی کـه 

ـیـمـت کـاالھـای  ھر روزه و ھر لحـظـه بـر ق
اساسی افزوده شد حداقل دستمزد کـارگـران 

 درصدی عمال  بـه ٩با افزایش بسیار ناچیز 
ـنـدگـان  مرحله انجماد کشانده شد و اداره کن
جامعه بی ھیچ پـرده پـوشـی و چشـم در 
ـان را در  چشم میلیونھا خانواده کارگری آن
ـیـشـه  معرض فقر و فالکتی افزونتر از ھـم

فرا رسـیـدن اول مـاه مـه امسـال . قرار دادند
ـیـن شـرایـطـی  برای ما کارگران ایران با چن
ــطــی کــه جــز  ــن شــده اســت، شــرای ــی عــج
درماندگی بیشتر بـرای گـذران زنـدگـی و 
فقر و فالکت روز افزون برای ما کـارگـران 
ـیـن  حاصلی دیگـر نـدارد و مـا تـحـت چـن

ـاری بـدون تـردیـد نـظـاره ـب گـر  شرایط فالکت
ـات انسـانـی خـود  نخواھیم بود و از حق حـی

 .متحد و یکپارچه دفاع خواھیم کرد
ـبـریـک  ـا ت اتحادیه آزاد کارگران ایران ب
فرا رسیدن اول ماه مه به کـارگـران ایـران و 
ـادگـی  ـأکـیـد بـر ایسـت ـا ت سراسر جھان و ب
کارگران در برابر وضعیت فالکتبار موجـود، 
اعضا خود و عـمـوم کـارگـران در تـمـامـی 
ــزاری ھــر چــه  ــاط کشــور را بــه بــرگ ــق ن

ـارزه ای  باشکوھتر مراسم اول مـاه مـه و مـب
متحد و ھمبسته در یـک بـعـد سـراسـری 
ـزایـش دسـتـمـزدھـا، بـرچـیـده شـدن  برای اف
قراردادھای مـوقـت و تـحـقـق خـواسـتـھـای 
مطرح شده در قطعنامه اول مه تشـکـلـھـای 
کارگری فـرا مـیـخـوانـد و اعـالم مـیـدارد 
برگزاری مراسم اول ماه مه و اعـتـراض بـه 
ـابـرابـری یـکـی از  ستم و استثمار و فقر و ن

ـقـه کـارگـر  بدیھی ترین حقوق اجتماعی طـب
اســت و مــا کــارگــران بــا شــرکــت در 

ھای اول ماه مه از این حق مسـلـم و  مراسم
ـیـم  خدشه ناپذیر خود متـحـدانـه دفـاع خـواھ

ھای خـود در  کرد و ھمگام با ھم طبقه ای
سرتاسر جھان فریاد اعتراض بـه ھـر گـونـه 

 .ستم و نابرابری را سر خواھیم داد
 

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد ھمبستگی بین المللی طبقه کارگر

 زنده باد ھمبستگی 
 و مبارزه متحدانه سراسری کارگران ایران

 
 اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 ١٣٩٠ ھشتم اردیبھشت ماه 

 ما کارگران 
 وضعیت موجود را تحمل نخواھیم کرد

 بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 به منابست اول ماه مه روز جهانی کارگر 
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ـلـی  ـل ـیـن الـم اول ماه مه ، روز ھمبستگی ب
ـتـه  جھان کار،که در سراسر جھان جشن گرف

ــشــود، نــزدیــک اســت امســال مــوج .   مــی
رھائیبخش قیامھای مردم کشورھای عـرب 
ـام امـیـد  ـی دیکتاتوریھا را به لرزه درآورده ، پ
ـیـشـرفـت  بخشی از آزادی، دمـکـراسـی و پ

امـا .   آورد اجتماعی را با خود به ارمغان می
ـیـن  در ایران ، براسـاس گـزارشـھـای عـفـو ب
الملل، موجی بیسابقـه از سـرکـوب بـر سـر 
ـیـن  ـال ـزه فـع مردم ایران فـرود آمـده کـه بـوی

ـتـه  جنبش اتحـادیـه ای ایـران را ھـدف گـرف
 .است

ـیـرغـم  جمـھـوری اسـالمـی ایـران ، عـل
  " ٩٨ و ٨٧ھای شماره  امضای مقاوله نامه

اول ماه مـه را نـه "   سازمان بین المللی کار
بعنوان روز تعـطـیـل بـه حسـاب آورده و نـه 

فـراتـر از .   جشن گرفتن آن را تحمل میکنـد
ـتـدائـی کـارگـران و  آن دولت ایران حـقـوق اب
حقوق بگـیـران ایـرانـی را کـه تـوسـط ایـن 
ـاظـت مـیـشـونـد ،  مقاوله نامه شمرده و حـف

حقوقھا به مـوقـع پـرداخـت .   رعایت نمیکند
نمیشوند، امنیت شغلی وجود نداشته و کـار 

حـق .   ناپایدار و موقتی قاعده اشتـغـال اسـت
کارگران و حقوق بگیران در ایجاد نھـادھـای 
کارگری مستقل و انتخاب نمایندگان خـود 

 .رعایت نمیشود
ما به مناسبت جشـن اول مـاه مـه بـه 

ـیـل  مبارزان جنبش اتحادیه ای ایران که به دل
برگزاری مراسـم اول مـاه مـه در ایـران بـه 

ـیـم  مـا .   زندان افتادند ادای احتـرام مـیـکـن
خود را در نبرد کارگران و حـقـوق بـگـیـران 
ایرانی شریک دانسته و بدون ھیچ درنـگـی 
ــارزه انــان در جــھــت کســب حــقــوق  از مــب

برسمیت شناخته شده آنان و بویـژه حـقـوق و 
 .ای آنان دفاع میکنیم  آزادیھای اتحادیه

ما با شدت تمام آزار و اذیت و به زنـدان 
ـتـمـاعـی در  افکندن مبارزین جنبشھـای اج

ـیـم در حـال حـاضـر .   ایران را محکوم میـکـن
ــکــای  ــدی ــن از اعضــای ســن ــن ت ــدی چــن
اتـوبـوسـرانـی شـرکـت واحـد ، گـروھـی از 

ھـا  اعضای اتحادیه معلمان و دیگر اتحـادیـه
یکی دیگر از معلمـان .   در زندان بسر میبرند

، آقای عبدارضا قنبری، به عـلـت شـرکـت 
 ٢٠٠٩در مبارزات ضد دولتی در دسامـبـر 

 .به مرگ محکوم شده است
ـیـدوشـرط ھـمـه  ما خواھان آزادی بی ق
ــشــھــای  ـب ــارزان جــن ـب ــگــر م کـارگــران و دی
ـیـم کـه خـودسـرانـه اخـراج،  اجتماعـی ھسـت

 .اند دستگیر و زندانی شده
کنیم کـه کـارگـران ایـران  ما اعالم می

ـتـه جـھـان  ـاف تنھا نیستند ، بخش سازمـان ی
ـار  کار در فرانسه و سایـر کشـورھـا در کـن

 .آنان ایستاده است 
 

 !زنده باد اول ماه مه 
 !زنده باد ھمبستگی بین المللی 

 
کلکتیو حـمـایـت از کـارگـران مـغـرب و "  

  -ت .ژ.س -ت .د.اف.س -"خاورمیانه 
 اونسا -" سود" ھمبستگی  -او.اس.اف
 

 :ترجمه و تکثیر از 
ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایـران "   
 "پاریس  –
اتحاد بین المللی در حمایـت از کـارگـران "   

 "پاریس  –ایران 

 :اونسا, "سود"ھمبستگی , او.اس.اف, ت.ژ.س, ت.د.اف.س
 

 ! از آزادیھای سندیکائی در ایران دفاع کنیم
 2011اول ماه مه 

 
 پیام رضا شھابی 
 به مناسبت اول مه

 
 کارگران ایران و جھان

من در حالی که به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر ھمکارانم به مـدت یـک سـال اسـت 
که در بازداشت موقت به سر میبرم ، روز جھانی کارگر را به ھمه ی شمـا کـارگـران چـه 

ـفـرقـه و . در ایران و چه در دیگر نقاط جھان تبریک میگویم امیدوارم کارگران با پرھیز از ت
 .چند دستگی و با اتحاد و ھمبستگی بتواند به حقوق و مطالبات خود دست بیایند

 
 مبارک باد روز جھانی کارگر

 ١٣٩٠زندان اوین اردیبھشت ماه  -رضا شھابی 



 15 ١٥٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـبـھـشـت، روز جـھـانـی  ـازده اردی اول مـه ، ی
ـلـمـان،  كارگر، روز ھمه ما مردم، روز ما مـع
ـیـه  روز ما جوانان و روز اعتراض وسـیـع عـل
فقر و فالكت و ھمه مصـائـب ایـن جـامـعـه 

روز ھـمـه مـا .   متوحش سرمایه داری اسـت
ـاشـد ـب ـقـر ن ـیـم ف . مردم اسـت كـه مـیـخـواھ

ـاشـد و بـه ایـن جـھـان  ـب میخواھیم تبعیض ن
ـانـھـا .   وارونه معترضیم ـاب ـی در ایـن روز بـه خ

ـنـد  می ـل آییم و صـدای اعـتـراض خـود را ب
 .میكنیم

ـان مـی ـاب ـی ـیـم و اعـالم  اول مـه بـه خ آی
 ھزار تومان حـداقـل ٣٣٠میكنیم كه زیر بار 

ـیـرویـم ـقـر نـم . دستمزد و زندگی زیر خـط ف
ھـای سـرسـام  زندگی زیر بار گرانی و قیمت

ــه ــرق و حــذف یــاران ھــا  آور گــاز و آب و ب
ـنـده كسـی .   نمیرویم اعالم میكنیم كـه مـا ب
ثروتھای جـامـعـه از آن .   ما انسانیم.  نیستیم

ـا .   ھمه ماست میخواھیم در رفاه و شادی، ب
ـیـم ـن . منزلت و حـرمـت انسـانـی زنـدگـی ك

ـیـم جـامـعـه ای بسـازیـم كـه در آن  میـخـواھ
منزلت و آزادی و رفـاه حـق بـی چـون و 

 .چرای ھمه شھروندان است
ـا كـی  تا كی فقر، تا كی گرسنگـی، ت
تبعیض و استثمار، تا كی نابرابری، اول مـه 
ـنـمـی كـه  در اعتراض به ایـن زنـدگـی جـھ

ھایمان را بـه  معیشت ھمه ما مردم و خانواده
آییم و اعـتـراض  تباھی كشانده به خیابان می

ـزلـت، .   خود را اعالم میكنیـم ـیـشـت، مـن مـع
بـرخـورداری از رفـاه و .   حق مسـلـم مـاسـت

ـایـد كـودكـان .   شادی حق مسلم ماست چرا ب
ـاشـنـد . ما بخاطر فقر ما از تحصیل محروم ب

ـاسـب و  چرا باید از داشتن یـك مسـكـن مـن
ـاشـیـم حقوق پایه مـا .   ای اول خـود مـحـروم ب

ـیـم ـایـد خـودمـان در مـورد .   برده نیسـت مـا ب
ـیـم بـگـیـریـم . شرایط كار و زندگی مان تصم

تشكل حق ماست، اعـتـصـاب حـق مـاسـت، 
ـایـد ھـمـكـاران . آزادی بیان حق ماست چرا ب

ـایـه ای خـود صـدای  ما كه بخاطر حـقـوق پ
ـاشـنـد اعتراضشان را بلند كرده . اند در زنـدان ب

ـایـدشـان زنـدانـی و  چرا انسانھا را بخاطر عـق
ھمه كارگران زندانـی و ھـمـه .   اسیر میكنند

ـنـد .   زندانیان سیاسی باید آزاد شـونـد مـیـگـوی
ـیـون اسـت، حـداقـل  ـل ـی خط فقر باالی یك م

ـنـد٣٣٠دستمزد را  .  ھزار تومان تعیین میكن
پـردازنـد و بـرای  تازه حتی ھمین را ھم نـمـی

. گرفتن ھر قرانی از حق خود باید جـنـگـیـد
. تر و باالتر مـیـرود ھا ھر روز باال چرا؟ قیمت

ـنـه  ـزی ـتـوان ھـم ھ ـی با این دستمزد چگونه م
ـبــض.   مسـكــن را پـرداخــت كــرد ھــای  ھـم ق

ــرای مــا مــردم صــادر  ســرســام آوری كــه ب
ـار ایـن . میكنند و ھم زندگی كرد ما زیـر ب

 .فالكت نمیرویم
ــا  ــارگــران، م ــا ك اول مــه روز ھــمــه م
معلمان، ما جوانان و ما مردم اسـت كـه بـه 
خیابانھا بیاییم و اعالم كنیم كه دیگر به ایـن 
زندگی پر از حقارت و زیر خط فقر رضـایـت 

اعالم كنیم كه ما خـواھـان یـك .  نخواھیم داد
زندگی انسـانـی كـه شـایسـتـه انسـان اسـت 

ـاسـبـت اول مـه فـوری.   ھستیم تـریـن  به مـن
 : خواستھایمان را اعالم میداریم
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تجمع و آزادی بیان حق مسـلـم مـا اسـت و 
ـیـد و شـرط بـه  این خواسته ـایـد بـدون ق ھا ب

ـاپـذیـر ھـمـه مـا مـردم  عنوان حقوق خدشه ن
 است به رسمیت شناخته شوند

كارگران زندانی، معلمان زندانـی و ھـمـه  -٢
ـایـد فـورا از زنـدان آزاد  ـاسـی ب زندانیان سـی

 .شوند
ـارانـه ( ھا  ما قطع یارانه  -٣ ھدفمنـد کـردن ی
 ھـزار تـومـان را ٣٣٠و حداقل دستمزد )   ھا

تحمیل مرگ تدریجی بر میلیونـھـا خـانـواده 
ـزایـش فـوری  کارگری میدانیم و خواھان اف
ـانـطـور كـه  حقوقھایمان ھستیم و میزان آن ھم
كارگران نیز اعالم داشتنـد، حـداقـل در گـام 

 .اول باید دو میلیون تومان باشد
ھای صادر شـده گـاز و  ما زیر بار قبض  -٤

رویم و برخـورداری رایـگـان از  برق و آب نمی
 این نعمات را حق ھمه مردم میدانیم

ـلـمـان   -٥ دستمزدھای معوقه كارگران و مـع
ـانـه"   باید فـورا ای  و بـی ھـیـچ عـذر و بـھ

ـایسـتـی بـه  پرداخت شود و عدم پرداخت آن ب
ـقـی  ـل ـیـب قضـائـی ت مثابه یك جرم قابل تعق
ـایـد پـرداخـت  گردد و خسارت ناشی از آن ب

 شود
ـانـه اخراج و بیكار سازی -٦ ای  ھا به ھـر بـھ

باید متوقف گردد و تـمـامـی كسـانـی كـه 
انـد و  بیكار شده و یا به سن اشـتـغـال رسـیـده

آماده به كار ھستند باید تا زمان اشتـغـال بـه 
كار از بیمه بیكاری متناسب با یك زنـدگـی 

 .انسانی برخوردار شوند
ما ھمچنین از مبارزات كارگران و ھـمـه   -٧

ـنـون  بخش ـیـم و اك ھای جامعه حمایت میكن
ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر در  كه ھزاران كارگر پ
اعتراض و مبارزه ھستند، وسیعترین حمـایـت 

ـایـد .   خود را از مبارزات آنان اعالم میكنیـم ب
ھـا در اسـتـخـدام  دست پیمانكـاران و واسـطـه

نیروی كار در محـیـط كـار و در ھـمـه جـا 

مـا خـواھـان لـغـو قـراردادھـای .   كوتاه شـود
موقت و استـخـدام رسـمـی در تـمـام مـراكـز 

ـیـم ـلـمــان حــق .   كـاری ھســت ــیـن مــع ھــمـچـن
ـلـمـی رسـمـی ای  التدریس كه ھمانند ھر مـع

ـنـد و زحـمـت مـیـكـشـنـد و از  تالش میكن
ـایـد فـورا  ھرگونه حق و حقوقی محرومند، ب
به استـخـدام رسـمـی آمـوزش و پـرورش در 

 .بیایند
ما خواھان لغو مجازات اعدام و متـوقـف   -٨

 .شدن اجرای ھمه احكام اعدام ھستیم
ما ضمن محكوم كردن ھر گونه تـعـرض   -٩

ــراضــات  ــت ــارگــری و اع ــراضــات ک ــت ــه اع ب
مردمی، اعتراض به ھر گونه بـی حـقـوقـی 
ـا پـذیـر  و ابراز عقیده را حق مسلم و خدشه ن

 دانیم کارگران و عموم مردم می
ـبـعـیـض   -١٠ ـیـن ت ما خواھان لغو کلیه قوان

آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کـامـل 
ـان و مـردان در  و بی قید و شرط حـقـوق زن

ـتـمـاعـی،  تمامـی عـرصـه ھـای زنـدگـی اج
اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و خـانـوادگـی 

 ھستیم
ــمــامــی   -١١ ــورداری ت ــرخ ــواھــان ب مــا خ

بازنشستگان از یك زنـدگـی مـرفـه و بـدون 
ـبـعـیـض  دغدغه اقتصادی و رفع ھرگـونـه ت
ـازنشـسـتـگـان و بـھـره  در پرداخت مستمری ب
مندی آنان از تامین اجتـمـاعـی و خـدمـات 

 درمانی ھستیم
ــد مــحــو گــردد و   -١٢ ــای کــار کـودکــان ب

ـیـت  ـایـد جـدا از مـوقـع تمامـی کـودکـان ب
اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جـنـسـیـت 

ژادی و مـذھـبـی   ھای ملی و ن و وابستگی
از امكانات آموزشی، رفاھـی و بـھـداشـتـی 

آمـوزش .   یكسان و رایگانی بـرخـوردار شـونـد
ـایـد در تـمـام سـطـوح آمـوزشـی  و پرورش ب

 .رایگان باشد
ما خواھان یك آموزش و پرورش مـدرن   -١٣

ـیـم ـایـد از .   و انسانـی ھسـت دسـت مـذھـب ب
ـاشـد ـتـب درسـی .   آموزش و پرورش كوتاه ب ك

ـتـھـای عـلـمـی  ـیـشـرف باید بر اساس آخرین پ
 .باشد و خرافات باید از آنھا زدوده شود

ـانـی خـود را از   -١٤ ـب ـی ما بدینوسیلـه پشـت
ــبــش ــن ــامــی ج ــم ــاعــی آزادی  ت ــم ــت ھــای اج

ـانـه اعـالم مــی ــری،  خـواھ داریـم و دســتـگـی
ـیـن ایـن  ـال محاكمه و به زنـدان افـكـنـدن فـع

 كنیم محكوم می" ھا را قویا جنبش
خواستھای ما خواستھـای ھـمـه مـردم   -١٥
ـامـه ھـفـت .  است ـن ما حمایت خود را از قطع

ـاسـب اول مـه اعـالم  تشكل كارگری به مـن
ــم ــداری ــھــای اعــالم شــده در آن .   مــی خــواســت

ـلـمـان و ھـمـه  قطعنامه خواستھـای مـا مـع
ــق فــوری آن  ــق ــح مــردم اســت و خــواھــان ت

 .ھستیم 
ـیـم و  -١٦ ما بخشی از كارگران جھان ھسـت

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

 كنیم ای محكوم می بھانه
ــی   -١٧ ــمــام ــی از ت ــدردان ــن ق مــا ضــم

ھای بین المللی از مبارزات كـارگـران  حمایت
ـانـه از اعـتـراضـات و  ـاطـع در ایران حمایت ق

ھـای كـارگـران در ســراسـر جـھــان،  خـواسـتـه
ـیـه طـرح ـان عـل ھـای  خصوصا اعتراضـات آن

ـیـم ریاضت اقتصادی دولت . ھا اعـالم مـیـكـن
ـات  ـقـالب ما ھمچنین پشتیبانی خـود را از ان
ــا و  ــال آفــریــق ــه جــان آمــده در شــم مــردم ب
ــه  ــی ــردســتــان عــراق عــل ــه و ك ــان خــاورمــی
دیكتاتورھـا و بـرای یـك زنـدگـی انسـانـی 

ـیـم  اعالم میداریم و خود را متحد آنھا مـی دان
ــر  ــگــری ب ــش از ھــر زمــان دی و امــروز بــی
ـلـی بـرای رھـایـی از  ـل ـیـن الـم ھمبستگی ب

ـیـم مشقات نظام سرمایه داری تاكید می ـن . ك
ـیـش  ھمچنین اعالم میداریم كه امـروز مـا ب
ـاز داریـم و  ـی از ھر وقت به حمایت جھانـی ن
ـلـی از  ـل ـیـن الـم خواھان وسیعترین حمـایـت ب
مبارزاتمان و برای آزادی كـارگـران زنـدانـی، 
ـاسـی از  ـان سـی ـی معلمان زندانی و ھمه زنـدان

 .زندان ھستیم
اول ماه مه باید تعطیـل رسـمـی اعـالم   -١٨

گردد و در تقویـم رسـمـی كشـور گـنـجـانـده 
ـنـوعـیـت و مـحـدودیـت  شود و ھر گونه مـم

 .برگزاری مراسم این روز ملغی گردد
 

 ١٢در خاتمه اعالم میكنیم كه از آنجـا كـه 
ـلـمـان  اردیبھشت نیز سنتا روز اعـتـراض مـع

ـلـمـان و .   بوده است ـنـھـا ھـمـه مـع مـا نـه ت
ــان را بــه شــركــت گســتــرده در  ــم ــاران ھــمــك
ـلـكـه بـه  تظاھراتھای اول مه فرامیخوانیـم، ب

ـیـم كـه ١٢مناسبت   اردیبھشت اعالم مـیـكـن
ــه طــرح  ــدھــیــم مــا را ب ــی ــم ــازه ن ــگــر اج دی
ـات مـجـلـس و  ھماھنگ حقوقھا و مصـوب
ـیـم سـران  ـیـدھ ـیـد، اجـازه نـم غیره حواله بـدھ
ـاز مـا را  ـلـمـان ب سازشكار كانون صنفی مـع

 .سربدوانند و مبارزاتمان را مھار كنند
 

 زنده باد اول ماه مه
 زنده باد ھمبستگی بین المللی كارگران

 زنده باد مبارزات متحد معلمان
 كانون صنفی معلمان

 ١٣٩٠اردیبھشت١١، ٢٠١١ مه ١

 ما معلمان اول ماه روز جھانی كارگر را گرامی میداریم
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ـال روز  ـب امسال در شرایطی به استق
ــی کــارگــر مــی ــان ــم کــه  جــھ روی

مبارزات کارگران در اعـتـراض بـه 
ـاسـر جـھـان ابـعـاد  بیعدالتی در سرت

بـعـد .   ای به خود گرفته اسـت تازه
از اعتراضات گسترده کارگـران در 
ـا  ـی کشورھای اروپائی یونان و اسپان
ـارزات درخشـان و  و بخصـوص مـب
گسترده کارگران و جوانان فـرانسـه 
ـاضـت  ـاسـت ری در اعتراص بـه سـی
اقتصادی و کاھش دسـتـمـزدھـا و 
حمله به دستاوردھای بازنشستگـی 
نوبت به کارگران و جوانان مـحـروم 
ـا  ـق کشورھای عربی و شـمـال آفـری
ـا  ـقـالبـی ب ـبـش ان ـا جـن رسید که ب

ـازه ای از  شـکـوه خــود سـرفصــل ت
ـازگشـائـی  مبارزات کارگری را ب

 .کردند
ـارزات   اکنون نیز با الھام از مب
کارگران در کشورھـای عـربـی و 
مصر، جنبش کارگری در آمریـکـا 
با خیزش کـارگـران ویسـکـانسـیـن 
ـیـه  ـارزه بـر عـل دور جدیدی از مـب
سرشکن کردن بار بحـران سـرمـایـه 
داری بر دوش زحمتکشان را آغـاز 
ـیـروزیـھـای  کرده و تاکنون نیز به پ

ھـمـه .   چشمگیری نائل آمده اسـت
ـنـد کـه  این تحوالت نشـان مـی دھ

کارگران در ھمه نقاط دنیا با چـه 
مصـائـب و دشـواریـھـایـی مـواجـه 

و برای تغییر شرایطی کـه .   ھستند
برروی زنـدگـی آنـھـا حـاکـم شـده 

 .کنند است تالش می
در ایران نیز از یـک سـو مـا 
شاھد اقدامات دولت و نـھـادھـا بـر 

علیه منافع کارگران ھستیـم و از 
ـات  سوی دیگر شاھد رشد اعتصـاب
کارگری در نقاط مختلـف کشـور 

تصویب حداقل دستـمـزد .   باشیم می
 ھزار تومانی در شرایطی کـه ٣٣٠

ــه ــد کــردن یــاران ھــا فشــار  ھـدفــمــن
ــر  ــخــصــوص ب ــی را ب ــن ــگــی ســن
خانوارھای ساکن مناطـق شـھـری 

کند و اقـدامـات دیـگـری  وارد می
ـیـن مـربـوط بـه  از جمله تغییر قوان
ـازنشــسـتـگــی  ــه ب کـار و مــحـاسـب

ـاسـتـھـای  نشانه ھای روشنی از سـی
ـافـع کـارگـران  رسمی بر خالف من

ـیـه .  ھستند در آخرین اقـدام بـر عـل
منافع کارگـران مـجـلـس شـورای 
اسالمی نیز قانونی را به تصـویـب 
ـنـھـا  رسانده است که بر طـبـق آن ت
ــاســی  ــن ــدگــان مــدرک کــارش دارن

ـنـدگـی  ارشد می ـای توانند بـرای نـم
مجلس شورای اسـالمـی کـانـدیـد 

ــد ــرتــیــب تــریــبــون .   شــون ــن ت ــه ای ب
نمایندگی مردم رسما مانع حضـور 

ـزی  توده کارگران می شـود و چـی
ـنـی از  ـی نمانده است که میزان مـع
دارائی را شرط انتخاب شـدن قـرار 

 . دھند
گستردگـی کـار کـودکـان و 
ـیـن رواج  افزایش بیکاری و ھمچـن
ـیـد  کامل قراردادھای موقت و سـف
امضا، از یک طـرف و از طـرف 
ـاردرھـا  ـی ـل ـی دیگر افزایش تـعـداد م

ـاتـی  نشان می دھد که شکاف طبق
ـلـکـه  ـتـه، ب ـاف ـی نه تنھـا کـاھـش ن

در حـالـی .   افزایش نیز یافته اسـت
که حـداقـل دسـتـمـزد اعـالم شـده 

رســمــی، کــفــاف تــأمــیــن یــک 
ــر را ھــم  ــی زنــدگــی بــخــور و نــم

دھد و در حالی که در تـعـداد  نمی
زیادی از کارگاھھـا و واحـدھـای 
تولیدی و خدماتی حقوق کارگران 
ــق  ــای طــوالنــی بــه تــعــوی ــاھــھ م

افتد و یا حتی اصـال  پـرداخـت  می
ــمــی ــه ن ــی  شــود، رســان ھــای دولــت

افزایش تولید و فروش ھواپیماھای 
ـتـخـارات و  ـلـه اف شخصی را از جم
ــور اعـــالم  ــھــای کش ـت ــرفـ ــش پــی

این در حالی اسـت کـه .   کنند می
متأسفانه دولت از یک سو از قرار 
دادن ھـیـچ امـکـانـی در خـدمـت 
کارفرمایان برای ایجاد تشکلـھـای 

کـنـد و در  خویش خودداری نـمـی
ھمان حال کوچکتریـن تـالـشـھـای 
کارگران برای ایـجـاد تشـکـلـھـای 
مستقل خود را با زندان و بازجوئـی 

 . دھد و اخراج از کار پاسخ می
با این ھمه، اعتراضـات رو بـه 

ھا و ماھـھـای اخـیـر در  رشد ھفته
ـنـد  واحدھای تولیدی نشان مـی دھ

ـنـد  ـز بـه مـان ـی که کارگران ایران ن
کارگران مصر و فرانسه و آمریـکـا 
برای دفاع از حقوق خـود و بـرای 
ـــی و  ـان ــ ـــی انس ـــدگ ـــک زن ی

اعتـصـاب .   کوشند شرافتمندانه می
ــطــقــه  کــارگــران پــتــروشــیــمــی مــن
اقتصادی ماھشھر به عنوان آخریـن 
ــان  ــی ایــن را نش ــه خــوب ــه ب ــمــون ن

 .دھد می
در آستانه روز جھـانـی کـارگـر 

توان به سال آینده امیدوار بود و  می
با نیرویی بیشتر و دست در دسـت 
کارگران سایـر کشـورھـای جـھـان 
ـات کـارگـری  ـب برای تحقق مـطـال

 . خود مبارزه کرد
ـ ممنوعیت کامل و فـوری ١

ــن  ـأمـی ـا ت کـار کـودکــان ھـمــراه ب

ـات الزم  آموزش رایگـان و امـکـان
برای برخورداری از دوران کودکـی 

 شاد
ـیـد و ٢ ـ لغو فوری و بـدون ق

شرط ھمه قـراردادھـای مـوقـت و 
ھـا  سفید امضاء  کارو و تبدیـل آن

ـا دسـتـمـزد  ـابـت ب به قراردادھای ث
 برابر در ازای کار برابر

ـ برابری کامل بین زن و مرد ٣
در مناسبات کار و پرداخت حـقـوق 

 برابر در ازای کار برابر به زنان
ـ آزادی کـامـل حـق ایـجـاد ٤

ـقـل کـارگــری،  ــھـای مســت تشـکـل
ـــرای  ـاب ب ـــصــ ـت آزادی حـــق اعــ
کارگران، آزادی بیان و اجتمـاعـات 
و آزادی زندانیان عقیده تی وبـویـژه 
کلیه کارگرانی که تنھـا بـه جـرم 
ـقـل  مبارزه برای ایجاد تشکل مسـت

ــی شــده ــدان ــیــن . انــد خــود زن ھــمــچــن
ــارگــرانــی کــه  ــارک ــک ــازگشــت ب ب
بخاطردفاع ازمنافع کارگری خـود 

 اخراج شده اند
ـ افزایش سطح حداقل حـقـوق ٥

ــاف یــک  ــف ــزانــی کــه ک ــی ــه م ب
ـنـدانـه و انسـانـی  ـتـم زندگی شـراف
ـفـره را  برای یک خانـوار چـھـار ن
ـزایـش ھـرسـه مـاه  تأمین نماید واف
یک بارحقوق کارگران باتوجـه بـه 

 میزان واقعی تورم
ـزایـش سـھـم دھـکـھــای ٦ ــ اف

پائین جامعه و حـذف دھـکـھـای 
ــصــاص  ــد جــامـعــه از اخــت ــمــن ثـروت

ـارانـه  یارانه ھا و ھمچنین افزایـش ی
به تناسب تأثیرات تـورمـی اجـرای 

 طرح یارانه ھا
ـلـی اول ٧ ـ اعالم رسمی تـعـطـی

ماه مـه بـه عـنـوان روز جـھـانـی 
 کارگران
ترین خـواسـتـھـای  ھا فوری این

عالوه بـر ایـن .  ما کارگران ھستند

ـنـد فـدراسـیـون  ـان ما کـارگـران ھـم
ـقـل اتـحــادیـه ھـای کـارگــران  مسـت
ـیـم کـه مــا  مصـر اعــالم مـی کــن

خواھیم که در آن  ای را نمی جامعه
اقلیتی معدود در ویالھا و کاخـھـا 
و آپارتمانھای متعدد میلیاردی بـه 
ـنـد و جـمـع  عیش و نوش مشـغـول

ھـا و  کثیری از شھروندان در زاغـه
کپرھا و مسـکـنـھـای فـاقـد ھـر 
ــدگــی  ــانـدارد یــک زن ــه اســت گـون
ـنـدانـه مـجـبـور بـه گـذران  شرافتـم

ــدگــی ــد زن ــه قــول کــارگــران .   ان ب
ـــه ـــع ـام ــ ـا ج ــ ای را  مصـــری م

ـیـم کـه در آن تـعـدادی  نمی خـواھ
ـیـمـای شـخـصـی بـه  قلیل با ھـواپ
مسافرت بـرونـد و اکـثـریـت تـوده 
ـنـه  ـزی محروم حتی توان پـرداخـت ھ
حمل و نقل با وسایل عـمـومـی را 

ای که در آن  جامعه.   نداشته باشند
عده قلیلی در کاخھا و ویـالھـای 
ـاط جـھـان از  ـق متعدد در اقصـی ن
قبل کار کارگران به تفریح و تفـرج 

ــوده  مــی ــابــل ت ــق پــردازنــد و در م
عـظــیـمــی از جـامــعـه از فــقـر و 
ـاد  گرسنگی به خودفروشی و اعتی
و فروش ارگانـھـای بـدن خـود رو 

ای فـاقـد  آورند، نشان از جامعه می
برای برقراری عدالـت .  عدالت است

اجتماعی، بـرای بـھـره بـردن ھـمـه 
ـات و  شھروندان جامـعـه از امـکـان

 نعمتھای زندگی،
ـر   ما خواھان آن ھستیم کـه حـداکـث

ــر  ــراب ــه از ده ب ــیــچ وج ــه ھ ــا ب درآمــدھ
 .حداقل دستمزدھا بیشتر نباشد

اگــر دولــت مــدعــی عــدالــت 
است، این عدالت را باید در عـمـل 

 .نشان دھد
 خجسته باد روزجھانی کارگر

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 ١٣٩٠ اردیبھشت ١١

 روز جھانی کارگر، روز ماست
 بيانيه سنديکای کارگران نيشکر ھفت تپه

پيام افشين نديمی 
 بمناسبت اول ماه مه

 از زندان سنندج
 

 !گرامی باد اول ماه مه روز جھانی کارگر
ــی کــارگــر، روز مــارش جــھــانــی  اول مــاه مــه روز جــھــان
ــحــاد و  ــردگــی و روز ات ــاریــای عــاصــی از نــظــام ب ــت ــرول پ
ھمبستگی جھانی طبقه کارگر را بـه تـمـامـی کـارگـران و 

 .گویم زحمتکشان جامعه تبریک می
ـقـه  در این روز که روز اتحاد و ھمبستگـی جـھـانـی طـب

ـز ھـم ـی ـا  کارگر است ما کارگـران ایـران ن صـدا و مـتـحـد ب
ـیـه تـمـامـی  تمامی ھم ـا عـل ـی سرنوشتان خویش در سراسـر دن

ھای مـوجـود در جـامـعـه اعـتـراض کـرده و بـرای  نابرابری
ـاتـی خـویـش  رسیدن به خواسته ـق ھا ومطالبات صنفـی و طـب

 .کنیم مبارزه می
و این را نیز باید بدانیم که در شـرایـط کـنـونـی داشـتـن 

ـقـل کـارگـری یـکـی از اصـلـی تشکـل تـریـن و  ھـای مسـت
باید کـارگـران و .   ترین نیازھای طبقه کارگر ایران است مبرم

ھـای  فعالین کارگری تالش و مبارزه بـرای ایـجـاد تشـکـل

ترین حـقـوق کـارگـران اسـت را  مستقل، که یکی از ابتدایی
ھـای  در اولویت کار خود قرار دھند؛ زیرا بدون داشتن تشـکـل

ـزی امـکـان  ھا و مطالبات مستقل رسیدن به خواسته مان چـی
 .ناپذیر است

 
 زنده باد اتحاد وھمبستگی جھانی طبقه کارگر

 افشین ندیمی
ھـای  عضو کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل

 کارگری
 ١٣٩٠اردیبھشت  –زندان مرکزی سنندج بند پاك 
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ــار  ــت ــال از کش ــیــش از صــد س ب
کارگران کارخانه چوب بری شھر 
شیکاگو توسط پلیس آمریـکـا در 

جـرم آن .   گذرد  می١٨٨٦ «می»
ـاز زدن  کارگران اعتراض به سـر ب
ـنـی  کارفرما از اجرای تعھدش مب

 سـاعـت کـار روزانـه ٨بر پذیرش 
ای  آن روز در نتیـجـه تـوطـئـه.   بود
ـان افـراد (  پرتاب یک بمب به مـی

کارگران اعتصابی تـوسـط )   پلیس
 نفر ٦پلیس به گلوله بسته شده و 

امـا قسـاوت نـظـام .   بازند جان می
سرمایه داری به آن خـتـم نشـده و 
ــعــد تــعــدادی از کــارگــران  روز ب

حـدود یـک .   شـونـد بازداشت مـی
 نفر از رھبران کارگـران ٧سال بعد 

ـامـھـای  ـز،  »به ن ـای ـپ آگـوسـت س
ـبـرت  جورج انگل، لوئی لینگ، آل
ـیـشـر، سـمـوئـل  ـز، آدلـف ف پارسون
فیلدن و مایکل شواب به اعدام و 

 سـال زنـدان ١٥به  «اسکار نیپ»
بـعـدا دادگـاه .   شـونـد محکوم مـی
ـلـدن »حکم اعـدام  ـی و «سـوئـل ف

را بــه زنــدان  «مــایــکــل شــواب»
تقلیل داده اما بقیه در ماه نوامـبـر 

. شـونـد  به دار آویخـتـه مـی١٨٨٧
ــی کــارگــران در اول  ــمــائ ــی راھــپ

ــظــور ١٨٩٠ســال  «مــی» ــن بــه م
ـاخـتـگـان  ـب ـاد جـان گـرامـیـداشـت ی

ـاب  ــــصـــ ـت  ١٨٨٦ «مــــی»اعـــ
انترناسیونال دوم را بـه ایـن فـکـر 
واداشت تا این روز را بـه عـنـوان 

 ساعت کـار روزانـه ٨روز مطالبه 
ـبـدیـل  تعیین کند و از آن به بعد ت

 .به روز جھانی کارگر شد
بعد از گذشت بیـش از یـک 
قرن از آن واقعه خونین، شـرایـطـی 
ــھــا  ــون ـی ــل ــدگــی مــی کـه امــروز زن

ھــایشـان را در  کـارگـر و خـانـواده
ـیـت  ایران احاطه کرده بدتر از وضع

ـا .   آن زمام کارگران آمریکا است ب
ـیـش )    تومـان٣٣٠٣٠٠(دستمزد  ب

ـقـر، ادامـه ٥از   برابر زیـر خـط ف
ـا  ـار ت ـیـن زنـدگـی فـالکـت ب ھم
کنونی نیز برای اکثـریـت عـظـیـم 
جامعه بخصوص کارگران ممـکـن 

ـا تـوجـه بـه سـپـرده .   نخواھد بود ب
شدن تعیین قیمت تمام کاالھـا بـه 
دست بازار آزاد یعنی خود سرمایه 
داران، ما فروشندگان نیروی کـار 

ـیـروی کـار  نیز حق داریم قیمـت ن
که تنھا کاالیـمـان اسـت را خـود 

 .تعیین کنیم
 

ـات  ـب بنابراین مـا کـارگـران مـطـال
فوری خود را به قـرار زیـر اعـالم 
ــق آن  ـــحــق ــرده و خـــواھــان ت ک

 :باشیم می
ـاخـتـن اول مـاه   -١ به رسمیت شـن
 اردیبھشت روز ١١برابر با  «می»

جـھـانـی کـارگـر بـه عـنـوان روز 
 تعطیل عمومی در تقویم رسمی

ــرگــزاری مــراســم روز   -٢ حــق ب
ـقـل و  جھانی کارگر به طور مست
ــه اخــذ مــجــوز از  ــاز ب ــی بــدون ن

 ارگانھای دولتی
ــجــاد   -٣ ــصــاب و ای ــق اعــت ح

ـقـل از  تشکلھای کارگـری مسـت
 دولت

آزادی فوری زندانیان سیاسـی   -٤
ـان دادن  ـای و فعالین کارگری و پ
ـیـســی در مـراکــز  ـل بـه فضـای پ

 کارگری
ـیـه   -٥ ممنوعیت اعدام و لغو کـل

 احکام صادره
ممنوعـیـت کـار کـودکـان و   -٦

ــه ــن ھــزیــن ــدگــی  تــأمــی ھــای زن
ــطــوری کــه  خــانــواده ــان ب ــای آن ھ

 مجبور به کار نباشند
پرداخت حقوق بـرابـر در ازای   -٧

 کار برابر به مردان و زنان
ـان و  -٨ ممنوعیت جـداسـازی زن

 مردان کارگر در محل کار
ـیـه حـقـوق   -٩ پرداخت فوری کـل

 معوقه
ــل   -١٠ ــداق ــوری ح ــش ف افــزای

ـانصـد  دستمزد به یک میلیون و پ
 ھزار تومان در ماه

ـیـکـاری بـه   -١١ پرداخت بیـمـه ب
ـانـه بـه  ـی مبلغ حداقل حقـوق مـاھ

  سال١٨کلیه افراد باالی 
 

 زنده باد اول ماه مه
  روز جھانی کارگر 

 انجمن صنفی کارگران برق 
  و فلز کار کرمانشاه
 فعالین کارگری 

 شھرھای سنندج، مریوان و سقز

 قطعنامه روز جھانی کارگر 
 ١٣٩٠سال 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
پیام جمعی از کارگران پاالیشگاه 

 آبادان به مناسبت اول ماه مه
ـامـی  ـی ـا ارسـال پ جمعی از کارگران پاالیشگاه آبادان ب
فرارسیدن اول ماه مه روز جھانی کارگـر را بـه ھـمـه 
ـنـد ـت . کارگران و زحمتکشان ایران و جھان تبریک گـف

در این پیام از ھمه کارگران و زحمتکـشـان درخـواسـت 
ـان ـاب ـی ھـا  شده است که در روز جھـانـی کـارگـر بـه خ

ـیـضـی کـه در حـق  ـبـع بیایند و به استثمار، ستم و ت
 . شود اعتراض کنند کارگران اعمال می

 
فراخوان كارگران ایران تابلو برای 
 شركت در مراسم روزجھانی كارگر

ـیـم ھـمـه .   ما جمعی از كارگران ایران تابلو تھـران ھسـت
مردم میھن مان بـه ویـژه كـارگـران و سـتـمـدیـدگـان 
زحمتكش میھن مان را به شركت فعال در روز جھـانـی 

این تنھا فرصتی اسـت كـه مـا .   كارگر فرا میخواھیم
كارگران داریم كه بتوانیم روز خود را ھرچه بیشتر زنـده 
نگه داریم و بر علیه نابرابری موجود و ظلم و سـتـمـی 

روز .   شود فریادمان را بلند كنیـم كه به قشر كارگر می
جھانی كارگر یك فرصت بی نظیر برای ھمبـسـتـگـی 
ماست بپاخیزیم و روز جھانی كارگر امسـال را از ھـر 

 .سال دیگر شكوھمندتر برگزار كنیم
 

فراخوان كارگران شركت چینی 
البرز قزوین در ارتباط با 

 گرامیداشت روز جھانی كارگران
مردم دلیر قزوین و كارگران شجاع و محروم و ستمدیـده 
ـبـرز كـه یـكـی از  ایران، ما كارگران شركت چینـی ال
ـیـم روز  صدھا شركت بحـران زده در ایـن كشـور ھسـت
جھانی كارگران را بـه ھـمـه كـارگـران ایـران و جـھـان 
ـزویـن و  ـان ق تبریك میگویم و از ھمه مردم خوب اسـت
ایران به ویژه از ھمه ھمكاران كارگرمان در ھـر جـایـی 

ـیـم  كه ھستند و در ھر شرایطی كه می باشند میـخـواھ
كه این روز را با اعتراض خودشان به شرایط نامطـلـوب 

 .كنونی ھر چه بیشتر و بیشتر گرامی بدارند
ـارھـا و   ماه است كه حقوق نگرفته١٤ما  ایـم و ب

ـیـم  بارھا ھم تجمع كرده ـا نـخـواھ ـا ایـن حـال از پ ایم ب
نشست و در ھر شـرایـطـی بـه ویـژه در روز جـھـانـی 

 .كارگر مظلومیت خود را فریاد خواھیم زد
 جمعی از كارگران شركت چینی البرز قزوین

 
فراخوان كارگران معدن سنگ 

آھن و كارگران معدن فسفات بافق 
 به شركت در روزجھانی كارگر

ــان، كــارگــران آزاده و مــحـروم ــی :    ھـمــوطــن روزجــھــان
كارگـران كشـورمـان روز .  كارگران در حال رسیدن است

ـا ایـن . به روز بر شدت محرومیت شان افزوده میشود ب
ھـای خـودشـان  حال یك دم ازمطالبه حقوق و خـواسـتـه

 .نشیند آرام نمی

شـمـا ایـن روزھـا شـاھــد تـالش و اعـتـراض مــا 
ـات  كارگران معدن سنگ آھن و كارگران معـدن فسـف

اید كه برای حداقـل حـقـوق مـان راھـی جـز  بافق بوده
 .ایم اعتراض نداشته

. ھای سرباال به ما داد ه میـشـود با این حال جواب
ـیـم و  ـیـسـت اما تنھا كارگران ستمدیده این مرز و بـوم ن
ـنـد . ھمه كارگران در این رنج بزرگ با ما شریك ھسـت

با توجه به فرارسیدن روزجھانی كارگران ما ھـم چـون 
ـا اعـتـراض  ھمه كارگران ایران و جـھـان ایـن روز را ب

داریم و از ھـمـه مـردم بـه ویـژه  خودمان گرامی می
كارگران و جوانان میخواھیم كه صدای حمایت شان از 

 .ما را بلند و بلندتر كنند
جمعی از كارگران معدن سنگ آھـن و كـارگـران 

 معدن فسفات بافق در استان یزد
 

 فراخوان جمعی از كارگران ساختمانی 
ـتـمـانـی تـھـران ضـمـن  ما جـمـعـی از كـارگـران سـاخ

داریـم كـه روز  بزرگداشت روز جھانی كارگر اعالم می
 اردیبھشت؛ روز جھانی كـارگـر در تـھـران  ١١یكشنیه 

ھا و مطالبـات خـود در  با تمام توان برای بیان خواسته
تظاھرات روز كارگر فعاالنه شركت خواھیـم كـرد و از 
ھمه كارگران خصوصا كارگران ساختـمـانـی در تـھـران 
 خواستار حضور و شركت فعال در این تظاھرات ھستیم 

 جمعی ازكارگران ساختمانی تھران
 

بیانیه جوشکاران شھرک صنعتی و 
جوشکاران سیار سنندج بمناسبت 

 روز جھانی کارگر
ھـایشـان  ای در روز جھانی کارگر، کارگران و ھم طبقه

در سراسر جھان، به یاد کـارگـران شـیـکـاگـو کـه بـه 
ـنـد،  ھا آمدند و به خاطر مطالبات خیابان ـت ـاخ شان جان ب

 .روند رژه می
این روز به عـنـوان یـک سـنـت کـارگـری، روز 

ھـایـی  حقـوق کیفرخواست ما کارگران علیه تمامی بی
داران بـر مـا اعـمـال  ست که سرمایه داری و سرمـایـه

ما کارگران جوشکار شھرک صـنـعـتـی و .  کنند می
ـال اول مـاه  ـب ـق جوشکاران سیار شھر سنندج ھم به اسـت

مـا .   رویم ، روز جھانی کارگر می)  اردیبھشت١١(مه 
ھـای  ھای خود سازندگـان نـعـمـت ای  ھمچون ھم طبقه

. ایـم بـھـره روی زمین ھستیـم اگـرچـه خـود از آن بـی
ـتـی، آسـمـان خـراش ــع ھـا و  سـاخـت و سـازھـای صـن
ھـای  آپارتمانھا را ما کارگران جوشکار با تحمل سخت

ـاشـی از  کار و تنفس دود و ھوای آلوده و بی خوابی ن
سازیم و با وجـود ایـن  مان می ھای خسته سوزش چشم
ترین حق خود، که ھمانا داشتن تشکلـی  که از ابتدایی

مستقل، متشکل از نمایندگان واقعی ما کـارگـران و 
ـیـم،  محلی برای تجمع و ابراز وجود خود بی بھـره ھسـت

ھـایـمـان را دو چـنـدان  ایم و تـالش اما باز ناامید نشده
خواھیم کرد تا به یک زندگی شرافتمندانه و انسانـی 

خالصه پيامھای جمعھائی از کارگران 
 بمناسبت اول ماه مه
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ھـا  دست یابیم و یکصدا و یکپارچه خـواسـتـه
مان را به شرح زیر در روز جھانـی  و مطالبات

 :کارگر فریاد خواھیم زد
ما خواھان به رسمیت شناخـتـن روز     -١

جھانی کارگر به عنوان روز رسمی و آزادی 
ـا شـکـوه ایـن روز  برپایی مراسم مستقل و ب

 .ھستیم
ـایـد از     -٢ ما جوشکاران شھر سننـدج ب

ـیـکـاری  ـیـمـه ب ـتـمـاعـی و ب بیمه تامین اج
 .برخوردار باشیم

جوشکاران باید طبق فھرست بھایـی     -٣
که نماینده خود جوشکاران در اتحادیـه آن را 

ـنـد و .   کنند تعیین می ـافـت کـن دستمزد دری
ــه  ــحـادی ــن ات ایـن در صـورتــی اســت کــه ای

ـیـن  ھیچ ـی گونه سـازمـانـدھـی در مـورد تـع
دھد و شرایط الزم بـرای  دستمزدھا انجام نمی

 .سوء استفاده کارفرمایان را فراھم ساخته است
ـأمـیـن مـکـان جـھـت     -٤ ما خواھـان ت

ـیـل  ادامه کار از طرف مقامات ذیربط بـه دل
عدم توانایی پرداخت اجاره کمرشـکـن مـحـل 

 .کسب خود ھستیم
ــظـور کـردن کــار ٥  ــ مـا خـواھـان مـن

جوشکـاری بـه عـنـوان مشـاغـل سـخـت و 
آور و برخورداری از شرایط بازنشسـتـگـی  زیان

 .باشیم پیش از موعد می
 ـ ما خواھان حمایت دولت و سـازمـان ٦

ـتـمـاعـی از جـوشـکـاران در  بیمه تأمـیـن اج
 .مقابل حوادث ناشی از کار ھستیم

 ـ ما کارگران جوشکاران حمایت خـود ٧
را از دیگر کارگـران بـرای بـه دسـت آوردن 

 .داریم شان اعالم می حقوق و مطالبات
جمعی از جوشکاران شـھـرک صـنـعـتـی و 

 جوشکاران سیار شھر سنندج
 ٩٠ اردیبھشت ٣ 

 
پيام جمعی از کارگران 

 ھای شھر سنندج و حومه نانوایی
ــد )    اردیــبـھـشــت١١( روز اول مــاه مـه  عـی
 !!کارگران جھان است

 روزی است که زحمتکشان اراده دفاع از ١١
ـاتـی خـود را آشـکـار  ـق ـافـع طـب حقوق و من

این روز در سراسر جھان کارگـران، .   کنند می
ـبـه  کار را ترک می گوینـد و بـرای مـطـال

ـان ـاب ـی ـنـد و رژه  ھـا مـی حقوق خـود بـه خ آی
 .روند می

ـازیـھـای  ـب ما نیز جمعی از کـارگـران خ
ــنــدج و حــومــه، ھــمــچــون ھــم  شــھــر ســن

ـقـه ـار  ای طب ھـای خـود در ایـن روز خـواسـت
باشیم، که بـعـد  افزایش دستمزدھای خود می

ـتـصــادی   از طـرح تـحــول ھــدفـمــنـدکــردن ( اق
، و با افزایش قیمت نان و در نتیجـه ) ھا یارانه

آن کاھش سطح قدرت خرید مـردم، دسـتـمـزد 
ما کارگران خباز، تقریبا  به نصـف  دسـتـمـزد 

ـنـدکـردن  قبل از اجرای طرح موسوم به ھدفم
بنابرایـن مـا کـارگـران .   ھا، رسیده است یارانه

ـفـی و  خباز برای بـدسـت آوردن حـقـوق صـن
ـا  ـاتـمـان را ب ـب انسانی خود خواستھا و مـطـال
شرکت در مراسم روز جھانی کارگر به شـرح 

 .داریم زیر اعالم می
ـیـن ١ ـی ـ ما کارگران خباز ضـمـن رد تـع

دستمزد از طرف نمایندگان دولت، کـارفـرمـا 
ـبـه سـه( و نماینده فرمـایشـی کـارگـر  ، ) جـان

ـنـدگـان  ـای خواھان تعیین دستـمـزد تـوسـط نـم
 .واقعی خود ھستیم

ــن ٢ ــی ــی ــار تــع ــت ــارگــران خــواس ــا ک ــ م ـ
ــل  ــداق ــر اســاس ح ــود ب ــمــزدھــای خ دســت

باشیم، نه دستمزد بـر  دستمزدھای قانونی می
 ...اساس میزان کار و 

 ـ ما خواھان امنیت شغلـی کـارگـران، ٣
ھای زیر پنج نفـر و بـردن آن زیـر  در کارگاه

 .باشیم شمول قانون کار می
 ـ ما خواستار اجـرایـی کـردن کـامـل ٤

ـیـه  قانون مشاغل سخت و زیان آور، برای کـل
ـیـم و مـی ـیـم از  کارگران خبازیھا ھست خـواھ

مـنـد  شرایط بازنشستگی پیش از موعد بـھـره
 .شویم

ـتـن از ٥  ـ ما خواستار لغـو تـعـھـد گـرف
ھـای  کارگران از قبیل چک، سفته و برگ
 .سفید امضاء از طرف کارفرما ھستیم

ـاخـتـن روز ٦  ـ ما خواھان به رسمیت شـن
جھانی کارگر بعنوان روز تعطـیـل رسـمـی و 

 .باشیم برپایی مراسم مستقل آن روز می
ـلـه ٧ ـاز بـدیـن وسـی  ـ مـا کـارگـران خـب

حمایت خود را از دیگر کارگران که خواھـان 
ـنـد، اعـالم  ـاتشـان ھسـت ـب بدست آوردن مـطـال

 .داریم می
ـانـوایـی ھـای شـھـر  جمعی از کارگـران ن

 ٩٠ اردیبھشت ٣ -سنندج و حومه 
 

جمعی از كارگران  و پرسنل  
 كارخانه كفش بال ـ تھران

روز جھانی كارگر بر ھمه كارگران زحمتكـش 
 میھنمان  مبارك باد 

امسال روز جھانی كارگر را در شـرایـطـی 
گیریم كه جامعه كارگری ایران در  جشن می

بدترین وضعیت معیشتی خود طی سی سال 
 .اخیر قرار دارد

تـریـن  رشد تورم و افزایش گرانـی اصـلـی
ـارانـه ھـا؛ عـدم  مایحتاج زنـدگـی؛ حـذف ی
پرداخت حقوق معوقه از سوی كـارفـرمـا بـه 
ـزایـش حـقـوق كـارگـران  كارگـران و عـدم اف
متناسب با  سـطـح تـورم؛ اخـراج بـی رویـه 

ـیـدی  كارگران و تعطیلی كـارخـانـه ھـای تـول
ـتـكـش را بشـدت تـحـت   كشور كارگران زحـم
فشار تامین ھزینه  زنـدگـی خـانـواده  قـرار 

 . داده است

در اعتراض به  این بی عدالتی و ظـلـم 
حاكم بر جامعه كارگری روز یكشنبه یازدھـم 
اردیبھشت با شركت در تظاھرات و تجـمـعـات 
ــاق حــقــوق  ــق ــرای اح كــارگــری در تــھــران ب
كارگران، ھرچه رساتر فریاد كارگران مـحـروم 

 .میھنمان خواھیم بود
به این وسیله از كلیه جـوامـع كـارگـری 
ـتـر در  ـال ـار شـركـت ھـر چـه فـع نیز خـواسـت

 .تجمعات و تظاھرات  در روز كارگر ھستیم 
جمعی از كارگران  و پرسنـل  كـارخـانـه 

 كفش بال ـ تھران
 

فراخوان جمعی از کارگران 
 کيان تاير

تـر در مـراسـم روز  شـركـت ھــرچـه گســتـرده
 جھانی كارگر

 ماه حـقـوق ٨ ما كارگران كارخانه كیان تایر 
ـارھـا بـه ادارات .   معوقه خود را طلب داریم ب

ـامـھـای  ـار، بـه ارگـانـھـا و مـق دست انـدرك
زیربطی مراجعه كردیم اما كسی بـه داد مـا 

رسد جز سفره خالی و فقر، و جز بـدھـی  نمی
و اجاره نشینی و جز طلب حقوقھای معـوقـه 
ـا ایـن حـال روز  مان چیز دیگـری نـداریـم ب
ـنـمـان  جھانی كارگر را به ھمه كارگران مـیـھ
تبریك میگوییم، چون روزی اسـت كـارگـران 
باید برای مطالبات و حقوق خود بلند شـده و 

 .آنرا فریاد كنیم
ـبـریـك روز جـھـانـی كـارگـر بـه  ضمن ت
كارگران میھنمان، با توجه به اینكه جـامـعـه 
كارگری ایران اكنون در بـدتـریـن شـرایـط در 
طول تاریخ خود قرار دارد، به این وسیله ھمـه 
ـز را بـه  اقشار مردم، بخصوص كارگران عـزی
شركت در مـراسـم روز جـھـانـی كـارگـر بـه 
ـات و  ـب منظور حق طلبی و فریاد كردن مطال

 .حقوق خودمان فرا میخوانیم
 جمعی از كارگران كارخانه كیان تایر

 
ھای  حمایت کارگران کارخانه

منطقه دماوند از قطعنامه 
 ھای کارگری ھا و کمیته تشکل

 جعمـی از کـارگـران فصـلـی و کـارگـران 
ـا  شاغل در کارخانه ھای مـنـطـقـه دمـاونـد ب

ـبـھـشـت از ٨ای در روز  انتشار اطالعیه  اردی
ـتـه قطعنامه مشترك تشـكـل ـی ھـای  ھـا و كـم
در بـخـشـی از .   انـد كارگری پشتیبانی كـرده
امسـال، کـارگـران :   " این اطالعیه آمده اسـت

ـال اول مـاه مـه  ـب ـق ایران در شرایطی بـه اسـت
ـا  می روند که نظام سرمایه داری در ایـران ب

ـارانـه " اجرای طرح موسوم به  ھدفمند کردن ی
ــا ــارگــران و قشــر "   ھ ــی ک ــره خــال ــه ســف ب

ـلـه كـرده  زحمتکش و ستمدیـده جـامـعـه حـم
ــخـشــی از .   اسـت حــذف سـوبســیـدھــا کـه ب

ـقـه کـارگـر  دستمزدھای پـرداخـت نشـده طـب
ـای  است، عالوه بـر سـایـر مصـائـب و بـالی
اھدایی سرمایه، ابعاد ظلم و بی حـقـوقـی و 

بخشـد و بـر  فشار را بیش از پیش شدت می
ـزایـد ایـن در حـالـی  عمق و دامنه آن مـی اف

ـیـمـت ـاری از  است كه ھم اكنون ق ھـای بسـی
كاالھا تا چندین برابر و از جمله قیمت برق و 
ـتـه  ـاف ـزایـش ی ـا ده بـرابـر اف گاز و آب حتا ت

ـابـل .   است كارگران و عموم مردم قطعا در مق
اجرای ایـن طـرح خـانـمـان بـرانـداز سـكـوت 

 ."نخواھند كرد
 

فراخوان به اعتصاب در 
 استان چھارمحال بختیاری

بنابه اخبار منتشر شده در شھركرد، كـارگـران 
ــال  ــان چــھــارمــح ــزرگ اســت ــات ب ــج ــان كــارخ
بختیاری در این شھر برای اعتصاب در روز 

انـد  اول مه مردم را به اعتصاب دعـوت کـرده
ـابـل  ـق تا در روز کارگر عالوه بر تجمع در م
استانداری دسـت بـه اعـتـصـاب یـک روزه 

ـنـد ایـن فـراخـوان تـوسـط كـارگـران سـه .   بزن
شیمبار صـادر شـده   –کارخانه پاک برفاب 

ـان بـرای  است كه به كلیه كارگران ایـن اسـت
 .*شركت  در آن فراخوان داده شده است

 
بیانیه جمعی از کارگران 

 منطقه عسلویه
ــارزه  ــی کــارگـر، مــب ــانـه روز جــھـان در آســت
ـیـه سـیـسـتـم سـرمـایـه داری  کارگران بر عل

ـتـه اسـت رنگ بوی تازه . ای به خـود گـرف
تر از خط فقـر،  دستمزدھای چند مرتبه پایین

ممانعت از شکل گیری ھر گـونـه تشـکـل، 
تبعیض جنسیتی علیه زنان، کـار کـودکـان، 
سرکوب ھرگونه اعتراض و تجمع، گستـرش 

ـارزی از  بیکاری و اعتیاد خود نمونه ھـای ب
داری، علیه طبقه کارگر  تعرض نظام سرمایه

 .باشد و قشر زحمت کش جامعه می
ـبـھـشـت ١١ما نیز با تمام قوا در روز . . .   اردی

ـقـه ای ـا ھـم طـب ھـای  برابر با اول ماه مه، ب
ــارزات  ـب ـیـمـان کـرده و از م خـود تـجـدیـد پ
کارگران در سراسر جھان بـویـژه در ایـران از 

ـوشـھـر از  پتروشیمـی ـا صـدرا در ب ھـای مـاھشـھـر ت
ـان  ـی ـا ب ـایـت کـرده و ب سیرجان تا فارس و تبریز حـم
ـازه در  حداقل مطالبات خود جـھـت دوانـدن خـونـی ت
ـه بـحـث و  ـونـی را ب شریان این مبارزات اوضـاع کـن

ــگـذاریــم ــگـو مـی ـت در ایـن روز بــه پــاس خــون .   گـف
ـاخـتـگــان راه آزادی  ـب ـان ـویـژه رفـقــای ( تـمـامـی ج ب

ــارزمـان  ـه حــرمـت شـکـم)   کـارگـر و مـب ھــای  و ب
ـه کـارگـران،  ـه بسـت ـن ـی گرسنه کودکانمان و دستان پ
ـه امـیـد رسـیـدن بـه  ـه و ب این روز را گرامـی داشـت

 .پیروزی جشن میگیریم
ــت قــاطــع از خــواســت و  مــا ضــمــن حــمــای
مطالبات مطرح شده در قطعنامه مشـتـرک 

ـار  ھا و کمیته تشکل ھای کارگری، خـواسـت
لغو سه جانبه گـرائـی و طـرح مـوسـوم بـه 

 .ھستیم" ھا ھدفمند کردن یارانه"
 جمعی از کارگران منطقه عسلویه 

 ١٣٩٠ اردیبھشت ١٠

          ادامه پيامھای جمعھای کارگران
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مـاه " با دلی خونین به استقبال اول 
خواستم حرف بزنـم  میروم، نمی"    می

و یا بنویسم، شایـد از روی تـرس، 
ــاقـی کــه  ــی ــه خـاطــر اشـت ــد ب شـای

ـا مـن  خانواده ام برای دیدن و بودن ب
ـاوان حـرف زدن در  دارند و البتـه ت
ـانـطـور کـه  زندان سنگین است، ھم
وقتی به شرایط بد و غیر انسـانـی 
و نداری زندانیان در سـال گـذشـتـه 
اعتراض کرده و با مسئولین زنـدان 
و دادستانی گفتگـو کـردم، یـک 

ـلـی ـب ام در  سال زنـدان بـه حـکـم ق
 .رحمی اضافه شد کمال بی

ـا تـمـام  آخر من ھم آدم ھستم ب
ھای انسانی، آزاد شـدن  نقطه ضعف

و با خانواده بـودن را دوسـت دارم، 
ـا  مثل ھمه انسان ھای با شعور و ب

ھمسر، فرزندان، مـادرم و .   احساس
ــامــیــل  ــواده و ف بــاقــی افــراد خــان

خواھند که ھـر طـوری ھسـت  می
کاری کنـم کـه در عـیـن حـفـظ 
ـا  شرافتم ھر چه سریعتر آزاد شوم ت

ای  به جراحی قلب بپردازم تا حادثـه
ـا  جدید برایم در زندان نیافرینند و ی
ـزان حـبـسـم اضـافـه  ـاره بـه مـی دوب
ـاقـی  نکنند، خصوصا حاال که از ب

ـقـط )   از ھـر دو حـکـم( حکمـم  ف
ـیـم  چیـزی حـدود یـک سـال و ن
باقی مانده است و در عین حال از 
بیماری قلبی و دیسـک کـمـر و 
مشکالت بینایی ناشی از جراحـی 
چشمانم به ھنگـام دسـتـگـیـری و 

ھایی که شـدم،  بعد از ضرب و شتم
حساسیت پوستی و ریوی که دارم 

 .در رنجم
خواھـد  من ھم ھمین را دلم می

ولی چه کنم وقتی با خیل درد و 
کشـنـد و  رنجھایی که دیگران می

ـانـم چـون شـمـع  در جـلـوی چشـم
شوند روبـه رو  سوزند و آب می می
شوم، مثل محسن دکمه چـی  می

ـانـه بـه دار سـتـمـگـری  که بیرحـم
سپرده شد و ھمینطور مـثـل عـلـی 
آقا صارمی، فرزاد کمانگر، فرھـاد 
ـان، عـلـی  وکیلی، مھدی اسـالمـی

ـا ده ھـا و  حیدریان و دیـگـران، و ی
ـیـل  صد ھا نفر دیگـری کـه بـه دل

ـقـر و نـداری و کـم  بیکاری و ف
فرھنگی و کـم سـوادی اسـیـر و 

ـاخـواسـتـه بـه  دربند مـی شـونـد و ن
ـایـت  ـن فساد و تباھی و جـرم و ج

شوند، آنانی کـه روزی  کشیده می
از بطن مادر بیگناه و پاک پا بـه 

 .اند این دنیای ناسازگار گذاشته
ــی کــه در  ــد ســال طــی چــن

ــد زنــدان ــف  ھــا و بــن ــل ــت ــای مــخ ھ
ام چه فساد و تباھی، رنـج  گذرانده

ـتـی کـه دیـده و  و خشونت و جنای
ام، دامـنـه رنـج کشـیـدنـم و  شنیـده
ام در درک ژرفای مھلک  دانایی

سیستمی ناھمگون بر گستـره جـان 
ـافـت،  آدمیان گسترشی شـگـفـت ی
آنقدر که سکوت و سکون در برابـر 

 .آن، ظلم به حقوق بشر است
دردی عمیق و جانکاه در جانـم 

افکنند که ھم چون آتـش مـرا  می
تـر  سوزانـد و خـاکـس ھر لحظه می

ـاره مـی می سـوزانـد و  کـنـد و دوب
ـا کـه در  تر می خاکس کند، گـوی

ــم بســر  دور ــھــن ــن جــاھــای ج ــری ت
بریم؛ جھنمی که به قدر یـک  می

 ..تاریخ پر ستم سیاه است
با سخن گفتن از آتش و دود و 
جھنم که در بیرون و درون وجـودم 

ـلـه مـی افـکـنـد بـه  در ھر سو شـع
ـا  استقبال روزی کـارگـر مـیـروم، ب
دیده خونبار و دلی دردمند شـده از 
ـتـه  ـاد رف آمال و آرزوھایی که بر ب
است و طوفان خشم جـایـگـزیـن آن 

خواست ایـن روز  دلم می.  شده است
بـه )    اردی بھشـت١١(  اول ماه می

روز خشم ھم میھنان و ھـمـکـارانـم 
تبدیل شود، به روز خشم ھمه مـزد 

 بگیران ایران،
ــه اوضــاع، درد  ــگــاھــی ب بــا ن

ـیـدی  دل ھایم را بـه روی ایـن سـپ
ریــزم، ھــر روز کــه  کــاغــذ مــی

گذرد شرایط اقتصادی بیـشـتـر  می
ـبـل از  بر ما فشار مـی ـا ق آورد، ت

ــرغ را از  ــخــم م ــه ت ــوروز شــان ن
ــاه زنــدان   تــومــان ١٧٠٠فــروشــگ

خریدیم، که به یکباره قیمت آن  می
ـافـت و ٥٧٠٠به   تومان افزایـش ی

ـیـمـت   ٦٠٠٠حاال فـروشـنـده از ق

این نـمـونـه  .   گوید تومان سخن می
ست از باال رفتن قیمت تمـام اقـالم 
خوراکی، کـه مـا مـردم مصـرف 

 .کنیم می
ــازه  روزنــامــه ــایــی را کــه اج ھ

ــم را ورق  مــی ــی ــد مــا بــخــوان ــن دھ
ـا. .   ( زنیم می ) . . . چند کلمه ناخـوان

مجلس آقایان برای ترتیب پـرداخـت 
 . میلیارد تومانی به دولت١٢

ـاری از  متوقف شدن کار بسـی
ـیـل عـدم  واحد ھای تولیدی بـه دل

ـیـد  توان تنظیم کردن ھزینه ھای تول
ـا  ـا ادامـه کـار ب یا قیمت فروش ی

توان تولید کـه %   ٢٠ یا٣٠حدود 
ـا کـم کـار  نتیجه اش بیکار شدن ی

ھـا ھـزار کـارگـر اسـت،  شدن صـد
ـیـمـت گـاز و  افزایش ناگـھـانـی ق

ھـا  بنزین، گازوئیل و دیگر سـوخـت
ـتـروشــیـمــی کـه فـریــاد  و مـواد پ

ھا و تولید گران یا رانندگـان  خانواده
ـان  اتوبوس، کامیـون داران، صـاحـب
ـیـه را در  ـل ـق تریلر و دیگر وسائـل ن

ھـا و  افزایش اجاره خانه.   آورده است
ــاز  ــی گ ــان رشــد قــیــمــت کــھــکــش

ــواده ــوان  مصــرفــی خــان ھــا کــه ت
پرداخت پـول گـاز اعـالم شـده در 

 .ھا را ندارند قبض
ــار و فــریــاد  ــن اخــب بــازتــاب ای
اعتراض مـلـی بـه درون مـجـلـس 
ــرخــی از  ـایــان کشــیـده شــد و ب آق
ـنـدگـان مـجـلـس تـوضـیـحـات  نمای
ـتـه و  ـپـذیـرف نمایندگـان دولـت را ن

ـتـه ـی ای بـرای  دست به تشکیل کم
ـیـمـت گـاز زدنـد،  تجدید نظر در ق
قبل از آن ھم اعالم کرده بودند که 
ــاه و بصــورت  مــردم طــی ســه م

ـپـردازنـد،  قسطی بھای قبض ھا را ب
گیریم قبض بـعـدی  پس نتیجه می

ـیـه  ھم که می آید تاریخ آخرین تصف
رسـد  حسابش به شش ماه بعـد مـی

و قبض سوم به نه ماه بعد و ھمین 
ھـا  طور سه ماه سـه مـاه پـرداخـت

یعنی عـمـال مـردم .   افتد عقب می
ــد  کـه نـمـی ـپـردازن ــی ب ـنـد پـول ــوان ت

ــزی نــمــی ــی ــردازنــد، چــون بــا  چ پ
ـاال عـمـال  ـنـه ب ـزی دستمزد کم و ھ

مشـخـص .   پولی ندارند که بپردازند
ھا نفـر کـه  نیست در مقابل میلیون

ـپـردازنـد  نمی توانندچنین مبلغی را ب
 .خواھند بکنند چکار می

رویـه  از سوی دیگر افزایش بی
قیمت ارز خـارجـی و طـال، چشـم 
ــه  ــمــاد بـه ســرمــای انـداز عــدم اعـت

ـیـدی و  گذاری در بخش ھـای تـول
دھـد، رشـد  اقتصادی را نشان مـی

ـتـصـاد در سـال %  ١  و ١٣٨٠اق

 گـویـای ١٣٩٠در سال % ٠رشد 
کوران شدید اقتـصـادی حـکـومـت 

 .است
ــیــون ــل ــی ــرگشــت م ھــا چــک  ب

ــوانــایــی  ــانــگــر عــدم ت ــی ــکــی ب ــان ب
ـاری از افـــراد در اجـــرای  ــ ـی بسـ

ـاشـد کـه  تعھدات مالی خود مـی ب
منجر به فـرو ریـخـتـن تـه مـانـده 

ـازاری وارداتـی مـتـکـی   -اقتصاد ب
ـفـت اسـت، ایـن بسـاط  به فروش ن

ـیـون ھـا کـارگـر  یعنی بیکاری میل
دیگر و سیل جدید کارگرانـی کـه 
ـیـدا  برای ارتزاق، شـغـل جـدیـدی پ

ـنـد نمی ـیـجـه.   کـن ـت ـار بـه  ن ـب اش اج
ـا دسـت  پذیـرش مشـاغـل پسـت ب

ـیـن  ـا ٥٠مزدھای گـریـه آور ب  ت
ــه ٢٠٠ ــه ب ـان ــومـان مــاھــی  ھـزار ت

ـان  خصوص از سوی بسیاری از زن
ـتـران جـوان و  سرپرست خانواده، دخ
پسران جـوان کـارگـر در مشـاغـل 
ـیـدی کـارگـاھـھـای  خدماتی، تـول
ـا مـتـوسـط خـانـگـی  کـوچـک ی

 .است
ـــی ـای  واردات ب ــه کــاالھــ روی

چینی و دیگر کشورھـای ظـاھـرا 
ھمراه سیاسی اقایان که ھمیشه در 

کننـد   رھا می  ھا نیز ایشان را بزنگاه
ـاق  ـفـه و ات ـل ـت از سوی حـزب مـوئ
ــی آقــای  ــرسـت ـازرگــانـی بـه سـرپ ب
عسگر اوالدی و شرکا به صـورت 
ـایـع  قاچاق یا قانونی عالوه بر صـن
ــل،  ــوبــای ــوشــاک، م ــش و پ کــف
مبلمان، لوازم خانگی، مـرغـداری، 

ھای وارداتـی را  برنج و حتی میوه
ـار رانـت  در بـر مـی گـیـرد در کـن

ـا  خوارھای کـالن دیـگـری کـه ب
ھای خصوصی و  استفاده از اسکله

ھـایـی کـه  نظامی و مـھـره درشـت
ـتـظـر مـعـرفـی  ـن سالھاست مردم م

ھا ھستند، در ورشکستگی  شدن آن
صنایع داخلی و حـتـی کشـاورزی 

ـقـش  و باغ داری در تمام رشته ھـا ن
ــلــی،  ــانــت م ــد، کــه ایــن خــی دارن

ــیــون ــل ــی ــارگــر شــھــری و  م ھــا ک
روستایی را بیکار کرده است و بـه 

نھایت بـه   رشد حاشیه نشینی و در 
بدبختی محرومان آنجا منجـر شـده 

 .است
عدم اجرای تعھدات دولتـی در 
ـیـمـه کـردن  مورد رفع بیکاری و ب
ــر بــاد دادن  ــکــاران، ب ــه بــی ــم ھ

ـامـه ایـجـاد  میلیارد ھا تومان در برن
مشاغل کوچک و خـانـگـی زود 
بازده و در ھـم ریـخـتـگـی روابـط 
ـیـشـتـر  بازرگانی به گسـتـردگـی ب
ـیـت  ـتـن امـن ـیـن رف بیکاری و از ب

شغلی ھمه مزد بگیران انـجـامـیـده 
است، تا انجایی کـه افـرادی کـه 
مشاغل ثابت ھم داشتند از چـرخـه 

ــمــاده ــی در امــان ن ــد،  ایـن نــاامــن ان
سـرکــوب اعــتـراضــات کــارگــری، 
نپرداختن دست مزدھای کارگـری، 
اخراجھای فردی و دسـت جـمـعـی 

ھـای کـار،  مزدبگیران از مـحـیـط
ــی  ــری از تشــکــل یــاب ــوگــی جــل
ــران،  کـارگـری و دیـگـر مــزدبـگـی
ـازداشـت کـردن فـعـاالن  زندانی و ب
کارگری و رھبران آن، عدم اجـرای 
ـیـن  قولھـای کـه بـه نـھـادھـای ب
المللی کار ھـمـچـون سـنـدیـکـای 

(ILO)  و دیگر نھـادھـای حـقـوق
ــوق  بشـری در جـھـت رعـایـت حـق

ای سـنـدیـکـایـی و آزادی  اتحادیه
ـلـمـان و  نمایندگان کارگران و مـع
ــگــران داده  ــگــاران و دی روزنــامــه ن

ھـای عـدم  بودند از دیگـر مصـداق
ـانـون کـار، عـدم اجــرای  اجـرای ق
تعھدات بین المللی در چـھـارچـوب 
مساوات و کنوانسیونھای سـازمـان 

 .است (ILO)جھانی کار 
ـا رشـد  ـتـمـاعـی ب در زمینه اج
ــخ  ــوادث تــل ــده فســاد، ح فــزایــن
ـاسـی،  اجتماعی، فرھنـگـی و سـی

ـایـت ـن ھـا،  گسترش انواع جـرم و ج
بیماریھای روانی، افسردگـی و از 
ــھــای واالی  ــن ارمــان دســت رفــت

ھا و جـمـع  انسانی و دیگر دوستی
فـحـشـا و .   ھا روبرو ھستیم اندیشی

ـام  اعتیاد بیداد می کند، اینجا از ب
ھا نمونـه از انسـانـھـای  تا شام صد

مستحق شده به دلیل سوء مدیریت 
ــی ــمــان را م ــه  حــاک ــم ک ــی ــن ــی ب

ـا در  خانواده ـاشـیـده ی ھایشان فـرو پ
ـان .  حال فروپاشی است ـی ـان ایـن قـرب

عادالنه ناخواسته بـه مـحـاق  نظام نا
ـاوری بـه  تیره سودجویی و به بـی ب

بنیادھای انسانی ھمـچـون رحـم و 
ــی در  ــت و انســان دوســت ــق شــف

اند و چون از مدیران اجتمـاع  غلطیده
اند به  ھیچ حمایت و دلسوزی ندیده

ــده ــد شــقــاوت رســی ــر آن.   ان ھــا  اکــث
ـان  ـا جـوان ـیـکـار شـده ی کارگران ب
ھرگز کار نیافته یا مـزدبـگـیـرانـی 

ھـای  ھا کفاف ھزینه که دستمزد آن
معمولی زندگی آنان را نداده اسـت 

 .باشند می
ـار بار ھـا پـای صـحـبـت  ھا و ب

امید، بیـکـار،  ھا نا ام، آن ھا نشسته آن
ـنـده ھدف و بـی بی . انـد  رھـا شـده  آی

، روز  حاال در استانه اول مـاه مـی

 پیام 
 منصور اسانلو 
به مناسبت اول 

 ناز زندامه 
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!كارگران زندانی، زندانی سياسی آزاد بايد گردد  

جھانی کارگر چه دارم که بگویم 
ــای کــه  ــان ھــمــیــن دردھ جــز بــی

ـابـی  می بینیم و توکل به تشکل ی
ـیـدا کـردن راه  کارگران شاغل و پ

ـیـکـار و  اتحاد آن ھا و کـارگـران ب
ـات  خانواده ـق ـا سـایـر طـب ھایشـان ب

ـیـت  اجتماعی در اعتراض یه وضع
ـات و  ـایـی اعـتـصـاب موجود و بـرپ

ــم ــحــری ھــا و حــاضــر شــدن در  ت
 .اعتراضاتی که در پیش رو است

در شرایطی به استقبال اول مـاه 
ـاتـوری و  می میـرویـم کـه دیـکـت

ــداد حــاکــم بــا روشــھــای  ــب اســت
فاشیستی مانع ھرگونـه حـرکـات 

اند و عمال به مـردم  اعتراضی شده
ـقـر و گـرسـنـگـی  می گویند از ف

ـان ھـم در  ـت سختی بمیرید و صدای
 .نیاید

تمامی آزادیھای بیان شـده در 
قانون اساسی و حقوق بین الملل و 
ـا  کنوانسیونھای جھانـی را زیـر پ

ـان و  گذاشته ـی اند و مانـع آزادی ب
ـقـل  رسانه ای و تشکل یابـی مسـت

ـاران،  کارگران، کـارمـنـدان، پـرسـت
ـنـرمـنـدان،  ـلـمـان، ھ پزشـکـان، مـع

ـان و  اساتید دانشگاه ھا، و دانشجوی
حتی صنوف صنعتی و خدمـاتـی 

ــاورزی مــی ــد و کش عــمــال .   شــون
امکانات تصمیم گیری در مشـت 
تعداد محدودی از کارگزاران قـرار 
ـیـمـات  گرفته است که حتی تصم
و آرای مدیران دولتی، قضـایـی و 

کنند و بـه  مقننه را نیز نقص می
ھـم .   گیـرنـد جای ھمه تصمیم می

نـژاد و  اکنون نیز بر علیه احـمـدی
ھـا  گیرند و آن مشایی موضع می

ـاھـی مـی ـنـد  را فتنه تیره و سی دان
 ٣٠ترین فتنه در طـول  که بزرگ

 !.سال گذشته بوده است
روشن است در شرایـط حـاضـر 
ما مزد بگیران و بیکاران کـه بـه 
جز نیروی کـار و اسـتـعـداد خـود 
چیزی برای عرضـه کـردن و در 
جھت تامین مایحتاج گذران عـمـر 

ھـایـمـان نـداریـم و  خـود و خـانـواده
ـیـم  سازندگان واقعی جامـعـه ھسـت
چیزی از دعوای اقایان در داخـل 

ـا   حکومت گـیـرمـان نـمـی ایـد، آی
ھایی که این چند ماه به ما  یارانه
ــن گــرانــی  داده ــابــل ای ــد در مــق ان

وحشتناک توانست کـاری بـرای 
ھـای  ما بکند؟ راستی ھنوز قبض

ـامـده اسـت،  ـی ـفـن ن ـل آب و برق و ت
ـان  بعید نیست طوری بشود کـه ن

ـا بـه .   خالی ھم دست مـا نـرسـد ت
ـار  ـت انجا نرسیده با سایر اقشار گرف
ـایـد بـه ھـم  و ناراضـی جـامـعـه ب
پیونـدیـم و در جـھـت رسـیـدن بـه 

ــازھـای خــود تــالش  آرزو ــی ھـا و ن
بدون باور بـه خـود و بـدون .   کنیم

ــدون کــوشــش بــرای  شــجــاعــت، ب
کسب آگاھـی و بـدون ھـمـراھـی 

رسـیـم و در  عملی به جایی نـمـی
تـر  ھمین وضع نابسامان فعلی و بد

 .از آن دست و پا خواھیم زد
شـود  آینده فرزندانمان چـه مـی

ـازه ای بـر سـرمـان  ھر روز بـالی ت
ـامـیـن زنـدگـی  خواھد آمد برای ت

ھـایـمـان بـرای بـھـره  خود و خانواده
برداری از شـادیـھـای زنـدگـیـمـان 
ـیـم، بـرای داشـتـن  ـب باید که بـجـن
یک جامعه متعادل اجتمـاعـی و 

ھـای  منـدی مـردم از حـداقـل بھره
ای نـداریـم  انسانی و طبیعی، چاره

ـیـم و  به جز اینکه تکـاپـویـی کـن
ـیـم و کـار  ـاب ـی دستھای دیگر را ب

 .نیمه کاره را تمام کنیم
ـز  ھـمـراه شـو /   ھمراه شو عـزی

کـایـن /   تنھا نمان به درد /   رفیق 
ھـرگـز جـدا جـدا /   درد مشترک 

دشـوار زنـدگـی /   شـود درمان نمـی
ـا ــ ـــرای م ـز ب ــ ـــرگ ـــی/ .   ھ رزم  ب

ھمـراه /  شود  آسان نمی/ مشترک 
 شو، ھمراه شو، ھمراه شو رفیق

اول ماه مه روز جھانی کارگر 
ـا )  اردیبھشت١١(  در ھـمـه جـا، ب

ـان، در  ـاب ـی ھمگان، در کـوی و خ
دان، در  ھا، در سر ھـر مـی پارک
ھـا،  ھـا، اتـوبـوس ھا، مـتـرو کارخانه
ــاکســی ــان یــادی  ت ــا، از خــودم ھ

 .کنیم، کاری کنیم کارستان
 منصور اسانلو

 سالن  – ٩٠ھشتم اردی بھشت 
  زندان رجایی شھر کرج٤ بند ١٢

 
 ادامه پيام منصور اسانلو

ـان و  ـق برای میلیونھا انسانی که نسل انـدر نسـل خـف
   پاسخ حق خواھـی شـان دیکتاتوری را تجربه کرده اند

ـیـونـھـا  زندان و شکنجه و اعدام بوده اسـت ـل ـی  بـرای م
انسانی که آزادی فقط رویایی دور از دسـتـرس بـوده 
ـار  ـی ـت ـیـن زورگـو دراخ است که فقط دولتھا و حـاکـم

 برای صـدھـا ھـزار انسـانـی کـه بـرای داشـتـن  دارند
 دستگیرو شنکنـجـه و   تشکل و اجتماعات آزادی بیان

آزادی وحـرمـتـش گـرامـی و .   انـد تبعید واعـدام شـده
. عزیز است و اول ماه مه پیام آوری حـق آزادی اسـت

 حـق ابـراز   حق تشـکـل  حق اعتراض حق در بند نبودن
 !نظر و اعمال اراده

ـیـت جـمـھـوری  اول ماه مه در ایران تـحـت حـاکـم
در سـحـرگـاھـانـش .   اسالمی ھمیشه خونین بوده است

 تا جـامـعـه را مـرعـوب  کودکان را به دار کشیده اند
ـنـدگـان  کنند و نیمروزش آزادیخواھان و تظـاھـرات کـن

ـیـن کـرده  اول مه را به بند کشیده اند و خیابانھا را خون
ـزان مـا راسـالخـی !   اند و شبانگاھانش در زندانھا عـزی

 !کرده اند
ـیـونـھـا مـردمـی  ـل ـی امسال اول ماه مه اما برای م
ـیـوالی جـمـھـوری  ـا ھ که نبردی سرنوشت سـاز را ب

.  رنگ و بوی دیـگـری دارد اسالمی به پیش میبرند
ـاسـی اسـت ـادی از دل ھـزاران زنـدان سـی  از دل  فـری

ـا سیاھچالھا  زنـدانـھـای مـخـوف و   شکـنـجـه گـاھـھ
 کشتارگاھھای آشکار و نھانی که حـکـومـت  بیشمار

. اسالمی برای بقای عمر پر نکبتش برپا کـرده اسـت
 نـگـران  فریادی از قلب ھزاران خانواده زندانیان سیاسی

ـبـراز  و مضطرب  در پشـت حصـارھـای زنـدان بـی خ
 !اند است  مانده عزیزانشان

اول ماه روز ارجگذاری و عـزت بـه آزادی انسـان 
روز ھمبستگی جھانی برای حرمت و کـرامـت !   است

حرمت و کرامتی که در زنـدانـھـای و .   بشریت است
شکنجه گاھھـای حـکـومـت اسـالمـی شـالق کـش 

 ! به دار آویخته میشود میشود
حکومت اسالمی برای خونین کردن اول مـاه مـه 

 از پیش تھدید کرده اسـت کـه دھـھـا زنـدانـی  امسال
ـا از  ـاس را بـه دار خـواھـد آویـخـت ت سیاسی سرشـن
ـاد آزادیـخـواھـی  ـا خـواسـتـه ایـران و فـری جامعه به پ

ـنـد مردمی که جمھوری اسالمی را نـمـی  آنـھـا  خـواھ
 !انتقام بگیرد

 روز  اول ما مه برای ما مردم شریف و آزادیـخـواه
حضور یکپارچه و متحد در دفاع از آزادی و حـرمـت 

ھـا كـارگـر  روز دفـاع از ده.   و کرامت بشـریـت اسـت
ـاسـی و در  زندانی است؛ روز آزادی کلیه زندانیان سـی

 .ھم شكستن درب زندانھا است
 در صـفـوف  برای دفاع از آزادی زندانیان سیاسی

ھا و تـجـمـعـات اول مـاه  متحد و یکپارچه راھپیمایی
ـاسـی  ـاد زنـدانـی سـی مه شرکت کنید و ھمه جا فـری

ــد ــی ــدھ ــایــد گــردد ســرب ــایــد صــدای !   آزاد ب ــان ب جــھ
 .آزادیخواھی ما را رساتر از ھر وقت دیگر بشنود

 
 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 ٢٠١١ آوریل ٢٨

ھا كارگر زندانی باشید؛  در روز اول مه، صدای ده
 صدای زندانیان سیاسی باشید

ـنـدج  بنابه خبر کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری روز شنبه در زندان مرکـزی سـن
ـیـن )   زندانیان سیاسی ( ٢بند پاک  ـال به مناسبت اول ماه مـه روز جـھـانـی کـارگـر، مـراسـمـی تـوسـط فـع

 .کارگری و زندانیان سیاسی در بند برگزار شد
 .بنابر این گزارش، فعالین و زندانیان سیاسی در بند با پخش شیرینی، این روز را گرامی داشتند

 گرامیداشت اول ماه مه در زندان مرکزی سنندج

 



 21 ١٥٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 به کارگران زندانی در ایران
 

 دوستان عزیز
رسـد  روز جھانی کارگر امسال نیز در حالـی فـرا مـی

دانیم کـه از  ما می. برید که شما در زندان به سر می
میان شما کمانگرھا جانشان را در راه دفاع از حـرمـت 

ـیـروی کـار از دسـت  انسانی توده محـروم فـروشـنـده ن
ـیـم  اند و برخی از شما اسـالـوھـا، مـددی داده ھـا، ابـراھ
ترین شرایـط و بـه  ھا و دیگران با سخت ھا، شھابی زاده

ـان اکـنـون  جرم دفاع ار حقوق پایه ـت ای خود و ھمکاران
ـان  سالیانی را در زندان سپری کرده ـی اید و ھنوز نیز سال

ـان تـدارک  ـت ـنـدھـا بـرای دراز دیـگـری را در پشـت ب
نظام سیاسی و حقوقی حاکم بـر ایـران بـرای .   اند دیده

بسیاری دیگر نیز که به جرم تشـکـیـل سـنـدیـکـا بـه 
انـد،  زندان افتاده و پس از طی مدتی از زندان آزاد شده

ـبـع درآمـدشـان  با مجازات اخراج از کـار و قـطـع مـن
دولـت و .   شرایط طاقت فرسایی را فراھم کـرده اسـت

ـنـد  دستگاه قضائی و اطالعاتی در ایران نشان مـی دھ
که از ھر گونه تالش کـارگـر بـرای ایـجـاد تشـکـل 
مستقل خود و دفاع از زندگی خـویـش، بـه سـخـتـی 
ــا  ــھ ــه تــن ــد گــرفــت و در ایــن راه ن ــن ــام خــواھ ــق ــت ان

ـلـکـه  ھای بین المللی را نقض مـی عھدنامه ـنـد، ب کـن
ـا  ھمچنین قوانین مصوبه خـود را بـه راحـتـی زیـر پ

این در حالـی اسـت کـه ھـمـان دولـت و .   گذارند می
ـات  ھمان ارگانھا و نھادھای حکومتی بیشترین امکان

ـان مـی ـا ایـجـاد  را در اختیار کـارفـرمـای ـا ب گـذارنـد ت
ـأمـیـن  تشکلھای صنفـی خـود البـی گـری بـرای ت

ـنـد عـدالـت .   منافع خود را بھتر و مؤثرتر سـازمـان دھ
برای جمھوری اسالمی ایران فقط تا جـائـی مـعـنـی 

ـلـی وارد  دارد که در سودآوری سـرشـار سـرمـایـه خـل
. نکند و به ارتقاء موقعیت اجتماعی کارگر نینجامـد

ـلـی  عدالت برای جمھوری اسالمی در تعیین آن حـداق
از دستمزد است که برابر یک سوم خط فقـر تـعـریـف 

 .شده خود دولت است
 
 دوستان

ـان و  ـقـالب ن دیری نخواھد پائید تا نسیم فرحبخش ان
آزادی که از تونس آغاز شد و مصر را فرا گـرفـت و 
ـا را دسـتـخـوش  ـق اکنون کل جھان عرب و شمال آفـری

نـظـامـی کـه بـر .تالطم کرده است، به ایران نیز برسد 
بیعدالتی اجتماعی، بر انباشت بیکران ثروت در دسـت 

ـان تـوده عده ـقـر در مـی ای  ای قلیل و تمرکز بیکران ف
ـیـه .   وسیع بنا شده است، پایدار نخواھد ماند مبارزه عـل

ـتـر و  این بیعدالتی اجتماعی، مبارزه برای جھانـی بـھ
انسانی، مبارزه برای آزادی واقعی بشـر و نـه آزادی 

ـیـده اسـت کـه  سرمایه، اکنون به مرحـلـه ای فـرا روئ
ـات دروغـیـن را  ـقـالب دیگر فریب الترناتیوھا و شـبـه ان

نوید تحقق ایـن جـھـان انسـانـی از ھـر .   نخواھد خورد
ـزدیـکـتـر شـده اسـت بـه .   زمان در سی سال گذشتـه ن

ــه افــزایــش کــارگـران ویســکـانســن و  ــارزات رو ب ـب م
کارگران و توده محروم در انگلستان و فرانسه و سـایـر 
کشورھا نگاه کنید، ایـن صـف رو بـه اعـتـال را بـه 

مطمئن باشیـد کـه کـارگـران و .   روشنی خواھید دید
ـنـد  توده محرومان جامعه ایران نیز دسـت بـکـار خـواھ

امیدوار باشیـد و .   زمان آزادی شما نزدیک است.   شد
ـز  ـی بدانید که ما در روز جھانی کارگران به یاد شما ن

ـا  ھستیم و شاخه ـبـسـتـگـی ب ای گل سرخ را برای ھم
 .شما در دست خواھیم گرفت

 اساتید دانشگاھی با  پیام ھمبستگی 
 کارگران زندانی در ایران

*** 
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بنا به گزارش فـعـاالن حـقـوق بشـر 
ـیـون  در سال گذشته بیش از سه میل
ــارگــران  نــقــض مــوردی حــقــوق ک
ـتـه کـه تـوسـط واحـد  صورت گرف
آمار مجموعه فـعـاالن حـقـوق بشـر 

 .ثبت شده است
حقوق نقض شده کارگران ایـران 
در طی یک سال گذشـتـه شـامـل 
دو بخش است کـه بـخـش نـخـسـت 
ـیـمـا از  ـق حقـوقـی اسـت کـه مسـت
ــطــه بــا  ســوی حــکــومــت در راب
کارگران نقض شده اسـت و بـخـش 

گیـرد کـه  دوم حقوقی را در بر می
ـا  تحت سیاستھای حکومـت کـه ب
ـاقـض دارد  ـن اسناد حقـوق بشـری ت
حقوقی از کارگران و قشـر زحـمـت 

 .کش نقض شده است
ـبـھـشـت مـاه ١١جمعا از   اردی

ــخ ١٣٨٩سـال  ــن تــاری  ١٠(  تــا ای
 ٣٤٢١٨٨٣، ) ٩٠اردی بــھــشــت 

نقض موردی حـقـوق کـارگـران در 
ـار  ایران، توسط واحد آمار، نشر و آث
مجموعـه فـعـاالن حـقـوق بشـر در 

ـــران در  ـزارش ٤١٥ای  مـــورد گــ
ـبـت رسـیـده اسـت، بـر  حقوقی به ث
ـــب  ــرتــی ــه ت ــن آمــار ب اســاس ای

ــان ــان،  اســت ــوزســت ــران، خ ــھ ھــای ت
ـیـشـتـریـن آمـار  کردستان و قزوین ب
ــران را در  ــوق کــارگ ــض حــق نــق

ــود  ــه خ ــت شــده ب گــزارشــات ثــب
 . اند اختصاص داده

بر اساس آمار فوق در ایـن دوره 
ــی،  ــری ٧١زمــان ــعــال کــارگ  ف
 تـن ١٣ تن احضار و ١٩بازداشت، 

 ٣٧٤از سوی دستگاه قضایی بـه 
 ماه حـبـس ١١ماه حبس تعزیری و 
 . تعلیقی محکوم شدند

ـیـن در طـی مـحـدوده  ھم چـن
 مـورد ٢٥٨زمانی فوق، دسـتـکـم 

ـا اعـتـصـاب کـارگـری  تجمـع و ی
ــار، نشــر و آثــار  تــوســط واحــد آم
مجموعـه فـعـاالن حـقـوق بشـر در 
ایران به ثبت رسیده است که بیشـتـر 

ــن حــرکــت ــراضــی در  ای ــت ــای اع ھ
راستای عدم پرداخت حقوق معـوقـه 

ھــا  کـارگــران کـه طــبـق آمــار گــا
 ماه نیز رسیده اسـت و ٢٧حتی به 

ـیـمـه،  یا عدم برخـورداری از حـق ب
ـالـھـم شـکـل  ـث امنیت شغـلـی و ام

 . گرفته است
ـنـی  از سویی به علت نبود امـی
کافـی در مـحـیـط کـار، حـداقـل 

 نفر بر اثـر سـانـحـه کشـتـه و ١٥٨
 تـن ٩٠  زخمی شدند که بر اثر آن 

 . اند  تن زخمی شده٦٨کشته و 
ـیـش  بر اساس آمار ثبـت شـده ب

ــوق ٦٨١از  ــت حــق ــرداخ  مــاه پ
 . کارگران به تعویق افتاده است

 سه میلیون مورد 
 نقض حقوق کارگران

 پتروشیمی ٥ھزاران کارگر 
ماھشھر بار دیگر دست به 

 اعتصاب زدند
 

ـبـه  طبق خبری که به حزب کمونیست کارگری رسیده است، روز چھـارشـن
 شرکت پتروشیمـی در مـاھشـھـر مـجـددا ٥ھفتم اردیبھشت، ھزاران کارگر 

ـان دادن بـه شـرکـت.   دست به اعتصاب زدنـد ـای ھـای  خـواسـت کـارگـران پ
 . پیمانی و عقد قرارداد مستقیم و جمعی با کارفرمایان و دولت است

 ١کارگران شرکتھای خوارزمی، امیر کبیر، تندگویان، اروند و فـجـر 
در ماھشھر از ھفتم اردیبشھت از رفتن بـه سـر کـار خـودداری کـردنـد و 
ـقـی  دست به تجمع اعتراضی زدند و اعالم کردند که آنھا نیز خواھـان تـواف
شبیه به کارگران پتروشیمی بندر امام ھستند یعنی دولـت و کـارفـرمـاھـا 
ـنـد  ـیـم خـواھ ـق باید تعھد کتبی بدھند که ظرف سه ماه با آنھا قرارداد مست

ـان داده  بست و به کار شرکت ـای ـیـمـانـی طـرف حسـاب کـارگـران پ ھای پ
ـافـت جـواب، روز . خواھد شد کارگران اعدام کـردنـد در صـورت عـدم دری

 .  اردیبھشت نیز به اعتصاب ادامه خواھند داد١٠شنبه 

مجموعه فـعـاالن حـقـوق بشـر 
ـیـون  ـل ـی موفق به ثبت بیش از نیم م
بیـکـار در کشـور شـده اسـت کـه 

ایشــان از کــار %   ١٠دسـت کــم 

ـیـرو مـواجـه  اخراج و یا با تعـدیـل ن
ـلـی %   ٩٠شده و  نیز به دلیل تعطی

ــود کــار در  ــه و یــا نــب کــارخــان
و در ایـن .   بـرنـد بیکاری بسـر مـی

ـز ١٥میان بیش از  ـی  ھزار کارگـر ن
ــمــه درمــانــی مــحــروم  ــی از حــق ب

 .*ھستند



 22  ١٣٩٠ اردیبھشت ١٣ کارگر کمونيست

 
 اعتصاب

 
 اعتصاب دو مركز كارگری در سنندج

 كارگران نتن پارسیان اعتصاب كردند 
ـان"  اردیبھشت كارگران شـركـت ١١روز  ـارسـی ـتـن پ ـیـرو "   ن از ن

سیكل تركیبی سنندج در اعتراض به نپرداختـن دسـتـمـزدھـای 
كـارگـران ایـن شـركـت .   معوقه خود دست به اعـتـصـاب زدنـد

 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٤این كارگران .   نفر ھستند١٥٠حدود 
سیگارودی مدیر این شركت حـاضـر نشـد ھـیـچ .     اند نگرفته

كارگران در مقابل ایـن بـی جـوابـی .   جوابی به كارگران بدھد
ـانـكـاری  ـیـم ـا" مدیر شركت در مقابل شركت اصلی پ " مـپ ن

ھـای مـعـوقـه خـود  تجمع كردند و خواھان رسیدگی به حقـوق
مسئولین این شركت بـر اثـر فشـار اعـتـراض كـارگـران .   شدند

اعتصابی قول دادند در یك ھفته بعـد دو مـاه از حـقـوقـھـای 
ـیـه را بـه مـرور پـرداخـت  ـق معوقه را پرداخت كنند و دو ماه ب

 . خواھند كرد
كارگران اعالم كردند اگر تا یك ھفته دیـگـر ایـن قـول و 

 . قرارھا اجرا نشود اعتصاب را از سر میگیرند
 اعتصاب كارگران پرھون طرح 

ـبـھـشـت در ١٢گروه مكانیك و برق این شركـت روز   اردی
 ماه دستمزدھای مـعـوقـه خـود دسـت ٥اعتراض به نپرداختن 

در مقابل اعتصاب كارگران، رئیـس شـركـت . به اعتصاب زدند
مربوطه به جای جواب به خواست كارگران به آنھا اعـالم كـرد 

ـا بـرگـه ـیـد ی ھـای  یا باید فعال كار بدون حقوق را ادامـه بـدھ
ـیـد ـن ـابـل ایـن .   تصفیـه حسـاب را امضـا ك ـق كـارگـران در م

گستاخی كارفرما كـه مـیـخـواسـت كـارگـران اعـتـصـابـی و 
كـارگـران .   معترض را اخراج كند پاسخ محكمـی بـه او دادنـد

اعالم كردند اعتصاب را تا پـرداخـتـن دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه 
 .  ادامه خوھند داد

 
 پتروشیمی ماھشھر بار ٥ھزاران کارگر 

 دیگر دست به اعتصاب زدند
طبق خبری که به حزب کمونیست کـارگـری رسـیـده اسـت، 

 شـرکـت ٥روز چھارشنبه ھفتم اردیبـھـشـت، ھـزاران کـارگـر 
. پتروشیمی در ماھشـھـر مـجـددا دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد

ـیـمـانـی و عـقـد  خواست کارگران پایان دادن به شرکت ھای پ
ـان و دولـت اسـت ـا کـارفـرمـای . قرارداد مستقیم و جـمـعـی ب

ـان، ارونـد  ـنـدگـوی کارگران شرکتھای خوارزمی، امیر کبیر، ت
 در ماھشھر از ھفتم اردیبشھت از رفتن به سـر کـار ١و فجر 

خودداری کردند و دست به تجمع اعـتـراضـی زدنـد و اعـالم 
ـیـه بـه کـارگـران  ـقـی شـب ـز خـواھـان تـواف ـی کردند که آنھا ن
ـایـد  پتروشیمی بندر امام ھستند، یعنی دولت و کـارفـرمـاھـا ب
ـیـم  ـق تعھد کتبی بدھند که ظرف سه ماه با آنھا قرارداد مسـت

ـیـمـانـی طـرف حسـاب  خواھند بست و به کار شرکـت ھـای پ
کـارگـران اعـالم کـردنـد در .   کارگران پایان داده خـواھـد شـد

ـز بـه ١٠صورت عدم دریافت جواب، روز شنبه  ـی  اردیبھشـت ن
 .اعتصاب ادامه خواھند داد

 
یک ماه تحصن کارگران شرکت مخابرات 

 راه دور شیراز
ـزدیـک ٩بنابه خبری كه روز جمعه   اردیبھشت منتشر شـد، ن

 تن از كارگـران شـرکـت ٢٥٠به یک ماه از تحصن کارگران 
این كـارگـران از آغـاز سـال . گذرد مخابرات راه دور شیراز می

ـان ادامـه   در مقابل استانداری تحصن كرده٩٠ اند كـه ھـمـچـن
در این خـبـر آمـده اسـت كـه ایـن کـارگـران عـالوه بـر .   دارد

ـیـمـایـی  ـپ ـان راھ ـایـع اسـت ـابـل اداره صـن تحصن، ھر روز تا مق
کارگران معترض شرکت مخابـرات راه دور شـیـراز .   کنند می

ـاده خـود کـه بـه  ـت مـاه ٢٢خواستار پرداخت حقـوق عـقـب اف
ـانـون . اند رسد شده می این كارگران ھمچنین خواستار اجـرای ق

ـا رسـیـدن  این کارگران اعالم کرده.   بازنشستگی ھستند انـد، ت
 .ھایشان به تحصن خود ادامه خواھند داد به خواسته

 
 نفر از ١٠٠٠تجمع اعتراضی بیش از 

 کارگران کارخانه کیان تایر
ـفـر از کـارگـران  ١٠٠٠ اردیبھشت بیش از ٦روز سه شنبه   ن

کارخانه کیان تایر در مقابل کارخانه، در اعـتـراض بـه عـدم 
 ماه دستمزدھـای مـعـوقـه خـود دسـت بـه تـجـمـع ٦پرداخت 

ــراضـی زدنـد ــد كــه در صــورت  كـارگــران اعــالم كــرده.   اعـت ان
پرداخت نشدن دستمزدھای معوقه، به اعتراضـات خـود ادامـه 

 .خواھند داد
 

اعتصاب كارگران كارخانه تراكتورسازی 
 تبریز

ـتـشـر شـده اسـت کـارگـران کـارخـانـه  بنابـه خـبـری كـه مـن
ـات خـود دسـت  ـب تراکتورسازی تبریز جھت دستیابی به مـطـال
به اعتصاب زدند و ضمن خودداری از کار در ایـن کـارخـانـه 

ـا خـواسـت پـرداخـت فـوری .   اجتماع نمودند ایـن اعـتـصـاب ب
ـیـش  ـا ب دستمزدھا و مطالبات معوقه، رسمی کردن کارگران ب
ـیـش از  ـا ب از پنج سال سابقه کار، بازنشسته کردن کارگران ب

 سال سابقه کار، بازگشت بـه کـار کـارگـران اخـراجـی و ٢٠
قرار گرفتن دوباره این کارخانه تحت پوشش مجتمع تـراکـتـور 

 . سازی ایران بر پا گردیده
 

  تن از كارگران كارخانه پاك پی١٠٠اعتصاب 
 اردیبھشت منتشـر شـده اسـت، در پـی ٥بنابه خبری كه روز 

ـات  ـی ـن ـب عدم پرداخت حقوق پـرسـنـل و کـارگـران کـارخـانـه ل
 نفر از پرسنل این شرکـت دسـت بـه ١٠٠پاستوریزه پاک پی 

این اعتصابیون خواھان دریافت حقوق مـعـوقـه .   اعتصاب زدند
 . و سایر مزایای خود شدند 

 
اعتراض و تجمع کارگران در مقابل 

 فرمانداری مسجد سلیمان
ـیـش از ٨بنابه اخبار منتشر شده روز پنجشنبه  ـبـھـشـت ب  اردی

ـلـف شـھـر   تن از کارگران شاغـل در بـخـش٤٠٠ ھـای مـخـت
ــرداخــت  ــراض بـه عــدم پ ــمـان و اللـی در اعـت ــی مسـجــد سـل
ـابـل فـرمـانـداری ایـن شـھـر  ـق دستمزدھای معوقه خود در م

ـیـن خـواھـان لـغـو قـراردادھـای .   تجمع کردند كارگران ھمـچـن
كـارگـران شـعـار .   موقت و جلوگیری از اخراج كارگران شـدنـد

تشکل، اعتصاب، حـق مسـلـم مـاسـت، کـارگـران :  " دادند می

ـیـشـت زنـدگـی حـق مسـلـم مـاسـت،  جھان اتحاد اتحاد، مـع
پذیرد، قرارداد موقت دیـگـر کـارش  میرد ذلت نمی کارگر می
 ".تمام است

 
اعتراض كارگران اخراجی معدن آق دره 

 مقابل فرمانداری تکاب
ـبـه   ٤كارگران اخـراجـی مـعـدن آق دره تـکـاب روز یـکـشـن

ـاط فـرمـانـداری ایـن  اریبھشت در مقابل درب ورودی و حـی
ایـن کـارگـران کـه .   شھرستان تجمع اعتراضی برگزار کـردنـد

ـلـی کـارخـانـه طـالی  چند روز پیش به علت آنچه که تعطـی
آقدره اعالم شده بود بیكار شده بودند با برگـزاری ایـن تـجـمـع 

 . خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند
 

 ادامه اعتصاب كارگران سنگ معدن بافق
ـتـشـر شـده ٨بنابه خبری كه روز پنجشنبه   اردیبھشت مـاه مـن

ـبـه  است، اعتصاب كارگران سنگ معدن بافق كه از روز شـن
ـتـن بـه .   گذشته شروع شد، ھنوز ادامـه دارد كـارگـران از رف

سركار خودداری میكنند و ریل آھن شھر را بسته و مـانـع از 
ـفـر ٤ اردیبھشت ٦روز سه شنبه . تردد قطارھا میشوند  ھـزار ن

در خـبـر دیـگـری آمـده .   در تظاھرات كارگران شركـت كـردنـد
است كه در جریان اعتراضات این كارگران دھھا تن دسـتـگـیـر 

 .اند  نفر نیز مجروح شده٥٨و 
 

اعتراض كارگران اخراجی کشتارگاه مرغ 
 سنندج) مریشک(

ـنـدج  بنابه خبری كه منتشر شده است، کشتارگاه مرغ  پـر سـن
ــنـدج ــاران واقــع اسـت   -در مــحــور ســن کــارفــرمــای .   کـامــی

ـفـر از کـارگـران ٣٠ ماه پیش، ٤کشتارگاه مرغ پر سنندج   ن
ـای آنـھـا را  این شرکت را اخراج کرده و ھنوز حـقـوق و مـزای

ایـن کـارگـران بـعـد از اخـراج بـه اداره کـار .   نپرداخته اسـت
این کـارگـران صـبـح .   اند سنندج مراجعه و طرح شکایت کرده

ـانـداری تـجـمـع کـرده و ٢٩روز دوشنبه   فروردین مقابـل اسـت
ـافـت نـکـردنـد . خواھان بازگشت به کار شدند، اما جوابی دری

 فروردین مقابل اداره کار تـجـمـع کـرده ٣٠در ادامه و در روز 
ـاسـخـی روشـنـی  ـیـن مـربـوطـه پ و گفتند تا از طرف مسـئـول

ـازگشـت بـه کـار خـود  نگیرند، ھم چنان به اعتـراض بـرای ب
 .ادامه خواھند داد

 
سازی البرز در  تجمع مجدد کارگران چینی

 مقابل مجلس
ـبـه  ـتـی فـارس روز دوشـن  ٥بنابه خبری كه خبـرگـزاری دول

اردیبھشت منتشر شـده اسـت، جـمـعـی از کـارگـران شـرکـت 
سازی البرز مقابل مـجـلـس شـورای اسـالمـی تـجـمـع  چینی
ـنـدمـاه ٢٥از تاریخ :  یکی از کارگران گفته است.  کردند  اسـف
ـاریـخ   شرکت چینی١٣٨٨ سازی البرز منحل شد و از ایـن ت

حساب نـکـردنـد و مـا در حـال حـاضـر  تاکنون با ما تسویه 
ـافـت نـکـرده . ایـم یک سال است که حقوق و مزایایمان را دری

ـفـر ١٨٥با انحالل این شرکت حـدود :  گوید او در ادامه می  ن
 .کار خود را از دست دادند

 
ھا در شھر اصالندوز به  اعتراض نانوایی
 گران شدن نان

ـان  بنابه گزارش منتشر شده، در شـھـر اصـالنـدوز در اسـت

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـتـه كـه ایـن ٥٠اردبیل قیمتھای نان تا  ـاف ـزایـش ی  تـومـان اف
ھـا شـده  مسئله باعث اعتراض ھمه مردم از جمله خود نانوایی

ـاشـد.   است ـب ـان لـواش :   قیمتھا در حال حاضر به شرح زیر می ن
 ٣٠٠ تـومـان، فـطـیـر ٢٥٠ تومان، نان بربری و سنگـك ٨٠

 .تومان
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

شرکت صنایع ذوب شمال گرگان كارگران 
 پردازد را اخراج و حقوق نمی

ـایـع ذوب شـمـال  بنابه خبری كه منتشر شده است، شركت صن
ـیـش ٤ تن از كارگران را اخراج كرده و از ٦٠گرگان،   مـاه پ

ـاداش و بـن  نه حقوقی به كـارگـران داده و نـه عـیـدی و پ
 .كارگری كارگران را پرداخت كرده است

 
 ناامنی محیط كار

 
خودكشی یك كارگر كارخانه مواد شوینده 

  دراثر فشارھای معیشتی
 اردیبھشت منتشر شـده بـود، یـكـی از ٢بنابه خبری كه روز 

كارگران شركت مواد شوینده در بوئین زھرا در اثـر فشـارھـای 
این خـبـر .   ناشی از مشكالت معیشتی دست به خودكشی زد

ـیـن پـرت  می ـای افزاید كه او از باالی كارخانه خودش را بـه پ
 .بازد كرد و جان می

 
  كارگر زنده در آتش سوختند٦

ـتـشـر كـرده انـد،  بنابه خبری كه خبرگزاریھای دولتی ایـران مـن
ـان  ـاب ـی آتش سوزی در یـك سـاخـتـمـان در حـال سـاخـت در خ

 تن و مصـدودم شـدن ٦سرافرازان مشھد منجر به كشته شدن 
یـکـی از شـاھـدان کـه از .    تن دیگر از كـارگـران آن شـد٧

ـتـه اسـت در یـک :   ابتدای وقوع این حادثه در محل بود، گف
لحظه کارگری به طرف ایستـگـاه آتـش نشـانـی کـه رو بـه 
روی بلوک ساختمانی بود دوید و با فریاد از آنـھـا کـمـک 

ـقـه چـھـارم دیـدم ٣من :   وی افزود.  خواست  کارگر را در طب
ـیـم که از پنجره سرشان را بیرون آورده و فریاد می ـت ! زدند سـوخ

ـادھـای :   وی اضـافـه کـرد! !   کمکمان کنید!   سوختیم ـا فـری ب
کارگران و رھگذران خودروی آتش نشـانـی بـه مـحـل رسـیـد 
اما در عرض چند دقیقه آب تانکر خودرو آتش نشـانـی تـمـام 

ـلـه.   شد ـانـه  این در حالی بود که شـع ھـای سـرکـش آتـش زب
ـاه کـرده بـود می مـردم .   کشید و دود فضای این محل را سی

ـتـه بـود و  ترسیده بودند و ھر کسی دست نزدیکانش را گـرف
ـقـی  شعله.   کردند ھا را تخلیه می خانه ـای ھای آتش پـس از دق

ـنـجـره کـمـک ٢فروکش کرد اما  ـابـل پ ـق  کارگر که در م
ـز .   خواستند، به ھم چسبیدند و سوختند می ـی شاھد دیـگـری ن
کارگرانی که توانسته بودند خود را از مھلکـه نـجـات :   گفت

ـقـه چـھـارم و از  دھند، با طناب، اجساد را تکه تکـه از طـب
 .روی داربست پایین آوردند

 
 جان باختن یک کارگر در اثر نشت گاز

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  بنابه خبری كه كمیتـه ھـمـاھ
ـاریـخ  تشكل ـتـشـر كـرده اسـت، در ت  ٢٣ھـای كـارگـری مـن

 سـالـه کـار گـاه سـنـگ ٥٣فروردین جعفر پیغونی کارگر 

ـاد در اثـر نشـت گـاز  بری و ساكن گرد اكشانه از توابع مھاب
 .جان باخت

 
 اخراج و بیكارسازی

 
 اخراج کارگران سد خاکی چپر آباد

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد   بنابه خبری كه كمیته ھـمـاھ
ـار  تشكل ـتـشـر كـرده اسـت، اوایـل امسـال ب ھای كارگری من

 نفر از کارگران مشغول در ساخت سـد خـاکـی ٩دیگر تعداد 
ـان اشـنـویـه از کـار اخـراج  چپر آباد واقع در نزدیكی شـھـرسـت

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه طـلـب ٤این کارگران ھمچنیـن .   شدند
ـا بـحـال تـعـداد .   دارند  تـن از ٩٠كارفرمـای ایـن شـركـت ت

 .كارگران را اخراج كرده است
 

اخراج کلیه کارگران رسمی شرکت 
 داروپخش البرز

ـبـرز" بنابه خبر منتشر شده، مدیران شرکت  ـیـه "   داروپخش ال کـل
ـبـرز از كـار خـود اخـراج  کارگران رسمی شركت داروپـخـش ال

 .اند شده
 

اخراج كارگران شركت نیك برش درآستانه 
  روز جھانی كارگر

 تـن ٣٠ اردیبھشت منتشر شـده اسـت، ٥بنابه خبری كه روز 
ایـن .   انـد  تن از كارگران شركت نیك بـرش اخـراج شـده٢٢٠از 

افزاید نیك برش حالت بحرانی دارد و ھـر چـنـد مـاه  خبر می
 .كند  نفر از كارگران خود را اخراج می٣٠ تا ٢٠بین 

 
 معلمان

 
تجمع معلمان در مقابل مجلس رژیم در 

 تھران
ـبـھـشـت ١٠بنابه خبری كه منتشر شده است، روز شنبـه   اردی

ـانـھـای  ماه تعدادی از معلمان نـھـضـت سـوادآمـوزی شـھـرسـت
اسالمشھر، رباط کریم و واوان در مقابل مجلـس اسـالمـی در 

این معلمان بـه عـدم اسـتـخـدام در .   تھران دست به تجمع زدند
 . وزارت آموزش و پرورش معترض ھستند

 
بیانیه انجمن صنفی معلمان كردستان به 

 مناسبت روز معلم
ـلـم و اول  ـانـه روز مـع انجمن صنفی معلمان كردستان در آسـت

ـات آن آمـده  مه، بیانیه ـب ای صادر کرد كـه در بـخـش مـطـال
ـبـریـك روز »:  است ـان ضـمـن ت انجمن صنفی معلمـان كـردسـت

ـیـت  ـق معلم به تمامی ھمكاران در سراسر كشور و آرزوی مـوف
ھـای خـود  در امرآموزش موارد زیر را به عنوان اھـم خـواسـتـه

 :دارد اعالم می
ما خواھان آزادی بی قید و شـرط ھـمـكـاران زنـدانـی -١

ـان بـوده و  ـاسـت رسول بداغی، سید ھاشم خواستار و نبی الله ب
ـیـن  ھمچنین خواستار مختومه كردن تمامی پروند ه ـال ھای فـع

 .باشیم صنفی در محاكم مختلف  می
ـنـوان   -٢ ما خواھان رفع توقیف از نشریه ی قلم معلم بـع

 .تنھا نشریه ی مستقل فرھنگیان ایران ھستیم
 اردیبـھـشـت سـالـروز ١٩آنگونه كه استحضار دارید روز -٣

ـئـت مـدیـره ی انـجـمـن  ـی جان باختن فرزاد كمانگر، عضـو ھ
ـان  مـی ـاشـد صنفی معلمان كردسـت ضـمـن ارج نـھـادن بـه .   ب

ـفـی  تالش ھای انسانی این معلم شریف و بزرگوار، انجمن صـن
ـیـن روز تـحـت  معلمان كردستان به ھمین مناسـبـت و در ھـم

ـات" شعار  از "   نفی خشونت سازمان یافته و دفـاع از حـق حـی
ـان مــی ــن شـمـع در  عـمـوم فـرھــنـگـی ـا بـر افـروخـت خـواھـد ب

ـلـمـان .   ھایشان این روز را گرامی بدارند كالس ما از شـمـا مـع
ـا ١٩خواھیم درس روز  گرامی می ـارزه ب  اردیبھشت، درس مـب

مـا بـه كـودكـان .   خشونت در ھر شكل و شمایلی خواھـد بـود
ـا  می ـقـه ب آموزیم كه انسانھا فارغ از نژاد، مذھب و زبان و طب

ـفـت  ـبـی بـه مـخـال ـاریسـم و جـنـگ طـل ھم برابرند و با ملیت
ـاالتـریـن فضـایـل  انسـانـی بـر  برخاسته و صلح طلبی را از ب

عشق و دوستی ملل را بـه جـای دشـمـنـی و .  خواھیم شمرد
 .عداوت بر خواھیم نشاند

ـان روز  ـلـمـان كـردسـت ـفـی مـع ـان انـجـمـن صـن  ١١در پای
اردیبھشت، روز جـھـانـی  كـارگـر را بـه تـمـامـی كـارگـران 

ـانـی  شادباش گفته واز خواسته ـب ـی ـان پشـت ـات آن ـب ھـا و مـطـال
 «.نماید می

 
بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 

  اردیبھشت١٢روز معلم، 
ـلـمـان ایـران روز  ـبـھـشـت مـاه، بـه ٩کانون صنفـی مـع  اردی

ـتـشـر كـرده و خـواسـتـه مناسبت روز معلم بیانیـه ھـا و  ای مـن
ـادآور شـده  مشکالت آموزشی در مدارس ایران را بار دیـگـر ی

ـارانـه.  است ھـا،  در این بیانیه، با ابراز اعتراض به طرح حـذف ی
عدم افزایش دستمزدھا متناسب با تـورم واقـعـی در كشـور و 
ـادآوری مـوج  ـا ی عدم مشاركت معلمان در موارد درسـی، و ب
: انقالبات در خاورمیانه، ھمچنین در بخشی از آن آمـده اسـت

انـگــیــزگـی آمـوزگــار و دانـش آمــوز،  افـت آمـوزشــی، بــی" 
ـتـه   فرسودگی بسیاری از ساختـمـان ـبـه گـف ھـای آمـوزشـی ـ

ــ فضــاھـای آمـوزشــی  مسـئـوالن، دسـت کـم چـھــل درصـدـ
ـازمـانـدگـان از تـحـصـیـل،  ـاالی ب نامناسب و دلگیر، شمـار ب

ای بـرخـی مـدیـران،  روزمرگی آموزش و پرورش، رفتار سلیقه
تـوجـھـی بـه  ھا، بـی نقش کم رنگ آموزگاران در اداره  مدرسه

ـازنشـسـتـگـان، مشـکـالت  تجربـه گـران سـنـگ آمـوزشـی ب
. . . ثباتی در مـدیـریـت و معیشتی و اقتصادی فرھنگیان، بی

ھای زندگی ماست و بنابراین، در بازگویی آن، ھـیـچ  واقعیت
بگذریم کـه ایـن .   تر نیست کس و ھیچ نھادی از ما شایسته

ـفـه و رسـالـت انسـانـی و  ھا، می ھا و نوشتن گفتن تواند وظـی
ـیـه آمـده اسـت." صنفی ما ھم باشد ـان ـی ـان ایـن ب ـای در :   " در پ

ـامـگـذاری شـده  ـلـم ن پایان الزم است در روزی که به نام مـع
ای کـه  است یادی کنیم از چـنـد تـن از آمـوزگـاران ارزنـده

رسـول بـداقـی، ھـاشـم :   بـرنـد مدتـھـاسـت در زنـدان بسـر مـی
ـان، مـحـمـد داوری  ـاسـت خواستار، عبداله مومنی، نبی الـه ب

ـزد  باشد که ھرچه زود... و  تر، به جـای شـرمسـاریـمـان بـه ن
ـان  ـزان، شـاھـد آزادی ایـن دوسـت ھمسر و فـرزنـدان ایـن عـزی

 ."باشیم
 

 درباره فعالین كارگری
 

خلیل کریمی بعد از چھار ساعت بازداشت و 
 بازجوئی آزاد شد

 ٨بنا بـر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
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ـیـل کـریـمـی از اعضـا و  اردیبھشت منتشر كـرده اسـت، خـل
نماینده این تشكل بـرای اخـذ مـجـوز بـرگـزاری مـراسـم روز 
ـازجـویـی  جھانی کارگر در شھر سنندج پس از چھار ساعت ب

پـس از .   توسط مامورین اطالعات نیروی انتظامـی آزاد شـد
مراجعه خلیل به فرمانداری سنندج و مالقـات حضـوری وی 
ـنـی بـر  با فرماندار و اعالم این نکته از سوی فـرمـانـدار مـب

ـیـم داد ١٣اینکه ساعت   ظھر جواب قطعی را به شـمـا خـواھ
شود و پس از حـدود ده  خلیل از فرمانداری سنندج خارج می

ـتـظـامـی  ـیـروی ان دقیقه توسط دو نفر از مامورین اطالعات ن
ـقـل شـده و پـس از  در خیابان بازداشت و به مقر این نیرو منت
چھار ساعت بازجوپی در مورد اتحادیه آزاد کارگـران ایـران و 

 .مراسم روز جھانی کارگر آزاد میشود
 

بازداشت و اذیت و آزار فعالین كارگری 
 شھر سنندج

 ١٠بنا بر گـزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 
ـبـھـشـت مـاه شـیـث ١٠اردیبھشت منتشر كرده است روز   اردی

ـأت  امانی، شریف ساعد پناه و صدیق کریمی از اعضـای ھـی
ـلـه  ـنـی و یـدال مدیره این تشكل و غالب حسینی، خالـد حسـی
قطبی از اعضای کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد 
ـنـدج احضـار و  تشکلھای کارگری توسط اداره اطالعات سـن

 صـبـح ٩در ھمین حال ساعـت . مورد باز جویی قرار گرفتند
نیز خلیل کریمی از اعضای اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران در 
ـیـروی  شھر سنندج بار دیگـر تـوسـط مـامـوریـن اطـالعـات ن

ایـن کـارگـران .   انتظامی و پـس از چـھـار سـاعـت آزاد شـد
ـنـی بـر عـدم شـرکـت در مـراسـم روز  ھیچکدام تعھدی مـب
جھانی کارگر نداده و از حق کارگران برای بـرگـزاری آزادانـه 

بنا براین گزارش شـریـف سـاعـد . اند مراسم این روز دفاع کرده
پناه در پاسخ به خواست عدم شرکت در مـراسـم روز جـھـانـی 
کارگر که از سوی مامورین امنیتی مطرح شـده بـود اعـالم 

من یک خانواده چھار نفره کارگری ھسـتـم کـه :   کرده است
ھمگی بیکار ھستیم، اعتراض حـق مـن اسـت، روز جـھـای 
کارگر روز ماست و من در تجمعات و اعـتـراضـات ایـن روز 

ھمچنین شیث امانی و صـدیـق کـریـمـی .   شرکت خواھم کرد
نیز در دفاع از حـق کـارگـران بـرای بـرگـزاری مـراسـم روز 

اند برگـزاری مـراسـم ایـن روز حـق  جھانی کارگر اعالم کرده
ـایـد  ـب ـی مسلم ماست و شما به جای اینکارھا و احضـار مـا م
ـز  ـی مکان مناسب در اختیار ما قرار میدادید و امنیـت آن را ن

در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه شـریـف .   تامین میکردید
ـا  ساعدپناه پس از آزادی در ساعات صبح ھمـان روز ھـمـراه ب

 ٢شیث امانی، خلیل كـریـمـی و صـدیـق كـریـمـی، سـاعـت 
ـا سـاعـت  بعدازظھر بار دیگر به اداره اطالعات احضا شـد و ت

ـتـه  .    بعدازظھر آزاد نشده بود٤ ـی اعضـای دسـتـگـیـر شـده كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلـھـای كـارگـری، غـالـب 
ـان در  ـز ھـمـچـن ـی ـلـه قـطـبـی ن حسینی، خالد حسینی و یـدال

 .بردند بازداشت بسر می
 

 غالمرضا غالمحسینی آزاد شد
غالمرضا غالمحسینی عضو سندیـکـای کـارگـران شـرکـت 

ـازداشـت بـه ١٣٨٩ آبان ١٤واحد که از تاریخ   دستگیر و در ب
ـقـه روز ٣٠ و ٢٢برد سـرانـجـام در سـاعـت  سر می ـی  ٧ دق

ـالـت ٣٠اردیبھشت با تودیع قرار وثیقه   میلیون تومانـی و کـف
 .ده میلیونی از زندان رجایی شھر آزاد شد

 اسانلو به جراحی فوری قلب نیاز داردمنصور 
بنابه خبری كه اخیرا منتشر شـده اسـت، فـدراسـیـون جـھـانـی 
ـلـو را بـدتـر  کارگران حمل و نقل شرایط جسمانی منصور اسان
از گذشته گزارش كرده و گفته است او نیاز به عمل جـراحـی 

این فدراسیون از رژم ایـران خـواسـتـه اسـت .   فوری قلب دارد
 .اسانلو را برای انجام معالجات پزشکی آزاد کند

 
 اطالعیه

 
بیانیه کانون مدافعان حقوق کارگر به 

مناسبت پیروزی کارگران ماھشھر در مبارزه 
 با قراردادھای موقت

این دومین باری است که کارگران در چند ماه گـذشـتـه در 
ـیـروزی بـه دسـت  مبارزه با قراردادھای موقت و پیمانکاری پ

ـبـال در یـک .   آورند می ـز ق ـی ـز ن ـبـری کارگران پتـروشـیـمـی ت
ـیـمـانـکـاری را در ایـن  اعتصاب موفق شدند شـرکـت ھـای پ

ـز .   مجتمع حذف کنند ـی کارگران مجتمع صنعتی مـاھشـھـر ن
ـبـی کـارفـرمـا را در  با اعتصاب یک پارچه ی خود سودطـل
ھای پیـمـانـکـاری بـه چـالـش کشـیـده  میدان دادن به شرکت

ی کـار و  ھـا از چـرخـه وموفق به کنار گذاردن این شـرکـت
 .تولید شدند
ــه  شــرکــت ــت ــاخــتــه و پــرداخ ــاری کــه س ــمــانــک ــی ــای پ ھ

ـثـمـار  سرمایه ـنـد کشـیـدن کـارگـران و اسـت داران بـرای بـه ب
ـزدیـک بـه دو دھـه اسـت کـه در  وحشیانه ـان اسـت، ن تر آن

ھا کـه اغـلـب  این شرکت.   اند موسسات اقتصادی مستقر شده
ـتـن  ـار گـرف ـی ـت در دست مدیران سابق موسسات است با در اخ

ـقـت کـارگـران را  بخش ـی ـق ھای مختلف خدمات و تولید در ح
ـز  استثمار مضاعـف مـی ـاچـی ـنـد و بـخـشـی از حـقـوق ن کـن

ـا بسـتـن  کارگران را برای خـود بـر مـی دارنـد و کـارگـران ب
ـقـت  ـی ـق قراردادھای مـوقـت بـرای کـارھـایـی دائـمـی، در ح

ـایـمـال مـی ـا بسـتـن ایـن قـراردادھـا .   شـود حقوقشـان پ آنـھـا ب
ـیـکـاری قـرار  کارگران را دائم در معرض اخراج و تھدید بـه ب

ـیـشـتـریـن کـار را  می دھند و به آنان کمترین حـقـوق بـرای ب
ـا اتـمـام  پردازند و از آنجا که شرکت می ـیـمـانـکـاری ب ھـای پ

ـال کـارگـران نـدارنـد،  قراردادشان ھیچ گونه مسوولیتی در قب
ـیـمـه،  در حقیقت حق و حقوق کارگران را در پرداخت سنوات، ب

ـیـت شـغـلـی را از  و مزایا و غیره پایـمـال مـی ـنـد و امـن کـن
پیروزی کارگران اعتصابی در مـاھشـھـر .   گیرند کارگران می

ھنگامی محقق شد که پس از حمله نیروھای انتضـامـی بـه 
ــی چـنـد، ســایـر کـارگـران در  ـن ــگـیـری ت کـارگـران و دسـت

ھای دیگر به آنان پیوستند و این مسالـه نشـان داد کـه  بخش
 .با وحدت و ھمدلی کارگران پیروزی میسر است

ـتـی ایـن  کانون مدافعان حقوق کارگر که بارھـا زالـوصـف
ھای پیمانکاری را برمال کرده و قـراردادھـای مـوقـت  شرکت

ـاش  را مردود دانسته اسـت، ـیـروزی کـارگـران را شـادب  ایـن پ
ـیـم بـرای ایـن  گفته و بار دیگر بر این مساله تاکیـد مـی کـن

ـاقـی  ـات روی کـاغـذ ب ـق که این پیروزی تنھا در حـد تـواف
ھـای  نماند، اتحاد و یک پارچگی کارگران و داشتن تشـکـل

 .مستقل ضروری است
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 ٩٠اول اردیبھشت 
 
 

 راھپیمایی كارگران ایران خودرو در روز كارگر
بنا به گزارش منتشـر شـده كـارگـران كـارخـانـه ایـران خـودرو 
تصمیم دارند روز جھانی كـارگـر از مـیـدان آزادی بـه سـمـت 

 .میدان انقالب راھپیمایی برگزار كنند
 

ھمراه و ھمگام با كارگران جھان در 
 ھمدردی با كارگران آسیب دیده

سه تشكـل كـارگـری، سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت واحـد، 
ـز  ـل اتحادیه آزاد كارگران ایران و ھیئت بازگشائی سندیکای ف

ـیـه ـان ـی ـتـشـار ب  آوریـل، روز ٢٨ای روز  کار و مکانیک با ان
جھانی ھمدردی با كارگران آسـیـب دیـده در مـحـیـط كـار را 

ـنـد ـیـه آمـده اسـت.   گرامـی داشـت ـان ـی : در بـخـشـی از ایـن ب
کارگران ایران در شرایطی این روز را گـرامـی مـیـدارنـد کـه " 

ھای کار در بدترین شرایط در طـی  وضعیت ایمنی در محیط
ـنـده. چند دھه گذشته قرار دارد ای کـه در پشـت فـرمـان  ران

اتوبوس در ھوای بسیار آلوده کار میکند، کـارگـران مـعـادن، 
ـلـمـی کـه تـدریـس  پاالیشگاه، پتروشیمی، ماشین سازی، مـع
ـاعـده  میکند تا کارگر کشاورزی و ھـمـه و ھـمـه از ایـن ق
مستثنی نیستند و زنان و کودکان کارگر جدا از این کـه بـه 

ـانـی حـوادث شـغـلـی  دلیل انجام کارھای سخت و زیان آور قرب
ـانـی آزار و اذیـت جـنـسـی بـرخـی  می ـیـن قـرب شوند، ھمچـن

 ."گردند کارفرمایان و ھمکاران مرد خود نیز می
 

جمھوری اسالمی از گردھمایی برگزاری 
مراسم اول مه كارگران در شھر سنندج 

 ممانعت كرد
بنا بر گزارشـی كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز نـھـم 

ـفـر از کـارگـران ٢٠٠اردیبھشت منتشر كرده است بیش از   ن
ـتـه  ـی شھر سنندج به دعوت اتحادیه آزاد کارگران ایـران و کـم
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کـارگـری قصـد 
ـال از اول مـاه مـه در  ـب ـق بر پایی یک گردھمایی برای اسـت
ـا حضـور  ـنـد کـه ب منطقه ھفت آسیاب شھر سننـدج را داشـت
ـتـظـامـی در مـحـل  ـیـروی ان پیشاپیش مامورین اطـالعـات ن

ـیـت بـه .   مواجه شدند بنا بر این گزارش پس از رسـیـدن جـمـع
منطقه ھفت آسیاب مامورین انتظامی نسبت به برگزاری ھـر 
ـان  گونه مراسمی در آنجا به کـارگـران ھشـدار دادنـد و از آن

ـز .   خواستند محل را ترک کنند ـی کارگران حاضر در محـل ن
ـنـی  پس از روشن کردن آتش و برپایی رقـص و پـخـش شـیـری

بـر اسـاس ایـن گـزارش مـامـوریـن .   محل را تـرک کـردنـد
ھـا را ھـمـراھـی  انتظامی تا رسیدن کارگران به میدان گاز آن

 .کرده و اقدام به فیلمبرداری از آنان کردند
 

کارگران در تھران، کرج و سنندج به 
 استقبال اول مه رفتند

 ٩طبق گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، روز :  سنندج
ـنـدج بـه ٢٠٠اردیبھشت بیش از  ـفـر از کـارگـران شـھـر سـن  ن

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  دعوت این اتحادیه و کمیته ھمـاھ
ـائـی مـراسـم اول مـه  ایجاد تشکل ھای کـارگـری قصـد بـرپ

ـیـروی  ـیـش مـامـوریـن اطـالعـات ن داشتند که حضور پیـشـاپ
طـبـق ایـن گـزارش پـس از .   انتظامی در محل مواجه شـدنـد

ـنـدج، مـامـوریـن  ـاب سـن رسیدن کارگران به منطقه ھفت آسـی
انتظامی نسبت به برگزاری ھر گونه مـراسـمـی در آنـجـا بـه 
ـنـد مـحـل را تـرک  ـان خـواسـت کارگران ھشدار دادند و از آن
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کارگران حاضر در محل نیز پس از روشـن کـردن آتـش .  کنند
بـر .   و برپایی رقص و پخش شیرینی محـل را تـرک کـردنـد

اساس این گزارش مامورین انتظامی تا رسـیـدن کـارگـران بـه 
ـبـرداری از  ـلـم ـی میدان گاز آنھا را ھمراھی کرده و اقـدام بـه ف

اتحادیه آزاد کارگران برپائی مـراسـم روز جـھـانـی .   آنان کردند
کارگر را حق مسلم کارگران دانسته و ایجاد ھـرگـونـه مـانـع 
ـا  مـحـکـوم  در برابر کارگران برای گرامیداشت این روز را قـوی

 . کرده است
ـیـسـت کـارگـری :   تھران طبق خبری که بـه حـزب کـمـون

 اردیبھشت دھھا نفـر از کـارگـران در شـرق ٩رسیده است روز 
در ایـن مـراسـم .   تھران مراسمی به مناسبت اول مه برپا کردند

چند نفر درمورد اول مه و وضعیت کارگران و مـردم در ایـران 
ـنـد ـت . سخنرانی کردند، سرود اول مه خواندند و به شادی پرداخ

ھـای مشـابـھـی در   اردیبھشت مـراسـم٩طبق این گزارش روز 
ـیـب کـارگـران تـھـران بـه .   شرق تھران برپا شده است بدیـن تـرت

 . استقبال اول مه روز جھانی کارگر رفتند
 ٩طبق خبر دیـگـری کـه بـه حـزب رسـیـده اسـت، روز 

ھـای  اردیبھشت حدود صد نفر از کارگران و اعضـای خـانـواده
ـا  آنھا که از كارخانجـات جـاده كـرج و ایـران خـودرو بـودنـد ب
ـنـد ـت . برگزاری مراسمی در حوالی كرج به استقبال اول مـه رف

در این مراسم، كارگران قطعنامه ھـفـت تشـکـل کـارگـری و 
ـاسـیـس شـده اسـت  ـازه ت قطعنامه اتحاد كارگران ایران را که ت

ـامـه ـن ـاد ایـن قـطـع ھـا و  قرائت کردند و حمایت خود را از مـف
طبق این گـزارش فضـای شـاد و .   مطالبات آنھا اعالم کردند

 . ای بر این مراسم حاکم بود رزمنده
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ آوریل ٣٠، ١٣٩٠ اردیبھشت ١٠
 

دستگیر شدگان اول مه سنندج باید فورا از 
 زندان آزاد شوند

 اردیبھشت، در شھر سننـدج، جـمـھـوری ١١امروز روز اول مه، 
اسالمی از بیم بـرگـزاری اول مـه در ایـن شـھـر كـه سـنـت 

ـیـل  برگزاری اول مه ھای باشكوه را دارد، صدیق كـریـمـی، خـل
كریمی، شیث امانی، سه عضو ھیات مدیـره اتـحـادیـه آزاد و 

ھای شناختـه و مـحـبـوب كـارگـران را دسـتـگـیـر و  از چھره
ـنـون سـه روز اسـت كـه جـمـھـوری اسـالمـی .   زندانی كرد اك

فعالین و رھبران كارگری در این شھر  را زیر فشار گـذاشـتـه، 
احضار و تھدید میكند و آنھا را زیر فشار گـذاشـتـه اسـت كـه 
ـزرگـداشـت ایـن روز  در مراسم اول مه شركت نكنند، تا مانع ب

ـامـده و اعـالم .   در شھر سنندج شوند ـی ـاه ن امـا كـارگـران كـوت
ـنـد و در  داشته اند كه گرامیداشت اول مه را حـق خـود مـیـدان

از جمله ھمانطـور كـه  در .   مراسم این روز شركت خواھند كرد
ـنـون شـریـف سـاعـد  اطالعیه شماره قبل گزارش كردیم، ھم اك
ـاه عضـو دیـگـر اتـحـاد آزاد كـارگـران از دیـروز و غـالـب  پن
ـتـه  ـی ـلـه قـطـبـی سـه عضـو كـم حسینی، خالد حسینی، یـدال
ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای كـارگـری از روز 

 .   اردیبھشت در بازداشت بسر میبرند٩
برگزاری مراسم اول مه ھمانطور كـه كـارگـران دسـتـگـیـر 

ـاپـذیـر  شده سنندج اعـالم داشـتـه انـد، حـق مسـلـم و خـدشـه ن
ـیـم  با تمام قوا به این دستگیری.   کارگران است ـن ھا اعتراض ك

ای خود برای بزرگداشت روز جھانی كـارگـر را ارج  و حق پایه
ـابـل .   بداریم ـق با تجمعات اعتراضی خـود و جـمـع شـدن در م

محل بازداشت كارگران دستگیر شده،  خـواھـان آزادی فـوری 

ـقـش مـھـمـی در آزاد كـردن .    آنان شویم ـنـدج ن مردم شھر سـن
. كارگران زندانی و دستگیر شدگان اول مه در این شـھـر دارنـد

باید یك خواست مھم امروز ھـمـه كـارگـران در ھـمـه شـھـرھـا 
آزادی فوری كارگران زندان، آزادی دستگیر شـدگـان اول مـه 

 .سنندج و آزادی ھمه زندانیان سیاسی از زندان باشد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ مه ١، ١٣٩٠ اردیبھشت ١١
 

 
 خلبان شرکت ھوا ٨٠٠اعتصاب : ھندوستان

 Air Indiaپیمایی 
ـبـه   Zee Newsبه گزارش   ٨٠٠ آوریـل ٢٥روز سـه شـن

ـزایـش  Air Indiaخلبان شرکت ھواپیمـایـی  ـا خـواسـت اف ب
ـبـال .   دستمزد و بھبود شرایط کار دست بـه اعـتـصـاب زدنـد ق

Rishab Kapoor  دبیرکل اتحادیه خلبانان ھندوستان اعـالم
ـیـمـه شـب اعـتـصـاب ٢٥کرده بود که سه شنبه   آوریـل از ن

ـاورد شروع خواھد شد، چنانچه مذاکراتشان نتیجه ـی ـار ن ـب . ای ب
گوید، کارفرمایان با بی توجھی بـه خـواسـت  این اتحادیه می

ـا بـر  آنھا، آنھا را مجبور به دست زدن به اعتصاب کـرده انـد، ت
 .ای برای انحالل اتحادیه داشته باشند طبق قانون بھانه

 
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : ویتنام

 کارخانه تولید کفش
 کارگـر ١٣٠٠اعتصاب  Monsters & Criticsبه گزارش 

 Stateway Vietnam Footwearکارخانه تولید کفش 
ـبـه  Hai Phongدر شھر   آوریـل شـروع ٢٦که از روز دوشن

ــه  ــب ــود، روز چــھــارشــن ــی بــه ٢٧شــده ب ــاب ــی ــل بــا دســت  آوری
ـزایـش ٢٥خـواسـت آنـھـا .   مطالباتشان پایان یافت  در صـد اف

ـان آنـھـا بـه سـر  دستمزد در ماه بود که با موافقت کارفـرمـای
ـات .  کار خود باز گشتند ـام، اعـتـصـاب ـن ـت بر طبق قانون کار وی

ـتـی و اتـحـادیـه ھـای زرد  باید با اجازه مقامـات مـحـلـی دول
کارگری که وابسته به دولت ھستند صـورت بـگـیـرنـد، ولـی 
ـلـی دولـت  ـب ـیـد ق ـای ـات بـه ت در عمل ھیچکـدام از اعـتـصـاب

 .نمیرسند
ـیـش از ٢٠١١بر طبق گزارشات از اول سال  ـا کـنـون ب  ت

ـیـشـتـر آنـھـا ١٠٠  اعتصاب کارگری اتفاق افتاده است کـه ب
، پاداش و بھبـود شـرایـط کـار  برای افزایش دستمزد، حق بیمه

 .بوده است
 
 کارگر از شرکت ٤٠٠٠٠اخراج : ژاپن

 پاناسونیک
ـیـک  به گزارش رویترز شرکت سازنده لوازم الکتریکی پاناسـون

 ھـزار کـارگـر ٤٠اعالم کرد که در طی دو سال آینده تعـداد 
.  در صد نیروی کارش را اخـراج خـواھـد کـرد١٠یا بیش از 

ھا و قدرت رقابت بیـشـتـر  آنھا دلیل اینکار را پائین آوردن ھزینه
ـیـک پـس از .   اند با رقبای خود اعالم کرده ـاسـون ـان شـرکـت پ

ـار ٣٨٠ادغام با شرکت سانیو حدود  ـی ـت  ھـزار کـارگـر در اخ
ھا در خـارج از ژاپـن خـواھـد  اند بیشتر اخراجی آنھا گفته.   دارد
 .*بود

 اخبار بين المللی

  یک دنیای بھتر
تغییر جھان و ایجاد دنیایی بھتر یـک امـیـد و 
آرمان ھمیشگی انسانھا در طول تاریـخ جـامـعـه 

ــوده اســت ــیــرغــم رواج ایــده ھــای .   بشـری ب عــل
قدرگرایانه و خرافی اعـم از مـذھـبـی و غـیـر 
مذھبی حتی در دنیای باصطالح مدرن امـروز، 
ایده ھایی که ھریک به نحوی عالج نـاپـذیـری 
ـلـیـغ مـیـکـنـنـد،  و مقدر بودن وضع موجود را تب
زندگی واقعی و عمل روزمره توده ھـای وسـیـع 
مردم ھمواره حاکی از یک امید و باور عـمـیـق 
به امکان پذیری و حتی اجتناب ناپذیری یـک 

ایـن امـیـد کـه دنـیـای فـردا .   آینده بھتـر اسـت
میتواند از محرومیت ھا و مشقات و کمـبـودھـا 
و زشتی ھای امروز رھا باشد، این اعتـقـاد کـه 
عمل امروز انسان ھا، چه جمعی و چه فـردی، 
در تعیین چند و چون دنیای فردا مـوثـر اسـت، 
یک نگرش ریشه دار و قـدرتـمـنـد در جـامـعـه 
است که زندگی و حـرکـت تـوده ھـای وسـیـع 

  .مردم را جھت میدھد
کمونیسم کارگری قبل از ھر چـیـز بـه ایـنـجـا 
تعلق دارد، به امید و اعتقاد انسان ھای بیشمـار 
و نسلھای پی در پی به اینکـه سـاخـتـن یـک 
آینده بھتر، یک جھان بھتر، بدست خـود انسـان، 

 .ضروری و میسر است
  

  آزادی، برابری، رفاه
تصویر ھمه از یک زنـدگـی مـطـلـوب و یـک 

امـا بـا .   دنیای ایده آل بیـشـک یـکـی نـیـسـت
اینھمه مقوالت و مفاھیم معینی در طول تـاریـخ 
چند ھزار ساله جـامـعـه بشـری دائـمـا بـعـنـوان 
شاخص ھای سعادت انسان و تعالی جامـعـه بـه 
طرق مختلف برجسته و تکرار شده اند، تا حـدی 
که دیگر بعنوان مفاھیمی مقدس در فـرھـنـگ 
سیاسی توده مردم در سراسر جھان جای گرفـتـه 

آزادی، برابری، عدالت و رفاه در صـدر ایـن .   اند
  .شاخص ھا قرار دارند

دقیقـا ھـمـیـن ایـده آلـھـا بـنـیـادھـای مـعـنـوی 
. کـمـونـیـسـم کـارگـری را تشـکـیـل مـیـدھـنــد

کمونیسم کارگری جنبشـی بـرای دگـرگـونـی 
جھان و برپایی جامعه ای آزاد، برابر، انسانـی و 

  . مرفه است
 برنامه حزب کمونيست کارگری" يک دنيای بھتر"از 
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 مــردم ٢٠١٠از دســامــبــر :   ســوال
تونس بن علی دیكتاتور را سرنگون 

اند و آژیر انقالب را بـه سـراسـر  كرده
دنیای عرب و فـرای آن بصـدا در 

ــد آورده ــن .   ان ــر ای ـب ــوامـ در مــاه ن
چـه . . .   رسیـد  غیرممكن بنظر می

 اتفاقی در كشور شما افتاد؟
كنم كه ما  من فكر می:  جواب

ـیـم، یـك  در پروسه یك انقالب ھسـت
ــمــاعــی ــالب اجــت ــمــاعــی، :   انــق اجــت

ـقـالب .   دمكراتیك و ملی این یك ان
ـقـالبـی اسـت  ضد سیستم است و ان

ــی ــرای شــأن مــل ــامــیــك .   ب در دیــن
تونسی و عـربـی آن، ایـن ) تحرك( 

ــالب مــداوم اسـت ـق از مــاه .   یـك ان
ـایـه ای  ژانویه یكی از شعـارھـای پ

كه ما تنھا كسانی نیستیم كـه بـه ( 
ــم آن اذعــان مــی ــی ــن بــوده! )   كــن : ای

ـایـد "  انقالب بی وقفه، بـن عـلـی ب
 ".بره

اساس انقالب ما در سـه شـعـار 
كـار، آزادی و :   شـود خالـصـه مـی

ـا .  شأن ملی این انقالبی است كـه ب
ـیـك یـك "   خود قربانی"  ـل ـب كردن سـم

او .   جوان فارغ التحصیل شـروع شـد
ـان فـارغ  الگـوئـی شـد بـرای جـوان
ـبـل از  التحصـیـل بـدون كـار كـه ق
اینكـه ایـن راه بسـتـه شـود راھـی 

ـا مـیـشـدنـد مـحـمـد .   ایتالیا و اروپ
ـان  بوعزیزی جوان الگوی ایـن جـوان

ـیـك .  له شده بود ـل ـب بعد از عمل سـم
ــجـار و فـوران تـوده ـف ــود،  او ان ھــا ب

ـاطـع مـحـروم  ـان از مـن عمدتا جـوان
ــد، " فـرامـوش شـده"  ؛ سـیـدی بـوزی

ــره؛ و  ــصــه و غــی ــف ــقــصــریــن، ق ال
ـیـت شـھـرھـای  محله ھای پر جـمـع

ـتـخـت( بزرگ، تونس  ـای ـابـل، ) پ ، ن
ـیـشـه .   صفاقـس و سـوسـه ایـن ھـم

ـارزه را شـروع  جوانان بودند كـه مـب
اینترنت یك نقش برجسته در .   كردند

در ( ھا بازی كرده اسـت  سطح رسانه
 میلیون مشترك شـبـكـه ١.٨تونس 

ـتـرنـت وجـود دارنـد كـه اسـاســا  ـن ای
 ).شامل جوانان است

 
ـان در حـال :   سوال چگونه این جـوان

ـا حـكـومـت  ـادر بـودنـد ب شورش، ق
 پلیسی مقابله كنند؟

اینكه گفته شد این انقـالب :   جواب
ــداشــت، درســت اســت ــری ن . رھــب

امـا .   رھبری سیاسی وجود نـداشـت
 (REARGUARD)"   پشتوانـه"یك 

ـاط حـمـایـت  ـق وجود داشت، یعنی ن
ـان .   ھا برای فوران توده ـتـی جـوان وق

ـابـل  شورش كردند و مستقیما در مق
سیستم قرار گرفتند، آنـھـا مـجـبـور 
ــابــل ســركــوب قــرار  شــدنــد در مــق

ـنـد .   بگیرند بنابراین آنھا عقب نشست
تا مجددا متشكـل شـونـد و دفـاع 
ـایـه اتـحـادیـه  خود را در سـطـوح پ
عمومی كـارگـران تـونـس سـازمـان 

ـا .   دھند در این منـاطـق كـه عـمـدت
ـنـد، آنـھـا آمـوزش  ـیـسـت ـتـی ن صنع

ـنـد كـه  دھندگان اتحادیه ای را یافت
ــھــای  ــش آمــوز ١٩٨٠در ســال  دان

اند و از جنبـش دانشـجـوئـی آن  بوده
زمان كه تحت تأثیر چپ رادیـكـال 
و چپ ناسیونالیسـت بـودنـد، قـرار 

، ١٩٩٠در سالـھـای .  گرفته بودند
(سالھای سیاه سركوب بـن عـلـی 

 ھـزار ٣٠ مرگ زیر شكنجـه، ٤٠
آنـھـا بـخـشـی از )   زندانی سیـاسـی
ای بـودنـد، اغـلـب  جنبش  اتحـادیـه

ـاسـی  ـتـه سـی ـاف ـی ـیـن سـازمـان ـال فـع
ـاسـی كـه  نبـودنـد، امـا تـوشـه سـی
ـز مـربـوط  داشتند؛ بیشتر از ھر چـی

آنھا چه كسـانـی .   به چپ انقالبی
ـزدیـك  بودند؟ رھبران سازمان ما یا ن
به ما، یا گـروھـھـای دیـگـری از 
ـبـھـه  چپ رادیكـال مـربـوط بـه ج
ـزده  چھاردھم ژانویه، متشكل از سـی
ــا چــپ افــراطــی و  ــزب اســاس ح

 .سازمانھای ناسیونالیست
 
سازمان شمـا، اتـحـاد چـپ :   سوال

ـاد  ـی ـن ـارزه ب كارگری، در پروسه مـب
 نھاده شد؟

اتحاد چـپ كـارگـری .  بله:  جواب
امـا .   در جریان انقالب تشكیـل شـد
آنـھـا .   فعالین آن از آسمان نیافتادنـد

ــه شــده ـت ــاخ ــران كــامـال شــن ـب ای  رھ
ھـا،  ھـا، انـجـمـن در اتـحـادیـه:   بودند

گروھھای فمینیست، شناخته شـده 

ــم،  ـا رژی ـاســی ب در كشـمـكــش سـی
رھبران جوان شناخته شده در جنبـش 
فرھنگی، سازماندھندگان شناخـتـه 
شده كه در رأس جنبش در سـیـدی 

ــه ــحــادی ــران ات ــد، رھــب ــوزی ای در  ب
آموزش و پرورش پایه یا در پست و 

TELECOMS.  بـرخـی از آنـھـا از
سازمان انقالبیون كمونیست آمـدنـد؛ 
بخش تونس بین الملـل چـھـارم كـه 
در پی سركوب جدا شدنـد؛ بـخـاطـر 
این كه قادر به حركت بـه جـلـو در 

در سـال .   فرم سازمانی خود نبودنـد
 چھل حـكـم دادگـاھـی بـه ١٩٩٠

ـزرگـتـریـن آنـھـا  جوانان صادر شد، ب
بیست و ھفت ساله و جوانترین آنـھـا 

ــه ــه .   شــانــزده ســال ــن یــك ضــرب ای
ـیـون .   سنگینی بود ـقـالب سـازمـان ان

ـقـالبـی  كمونیـسـت یـك سـازمـان ان
جوانان بود كه موضع روشنی علیـه 
ـا داشـــت  ـادگـــراھــ ــ ـی ــ ـن ــ ـــم و ب رژی

ـتـی (  ـار دول بنیادگرایانی كه خواست
بودند كه ضد زن و ضد كارگر بـود 
ـبـر  كه امروزه با محمد سایه كـه رھ

NEO-DESTOUR  ـــه اســـت ك
ـا ١٩٧٨اعتصاب   را در ھمدستی ب

بن عـلـی سـركـوب كـرد، تـداعـی 
ــن ) .   شــود مــی ــز ای ــا ھــرگ امــا م

ـیـسـی سـركـوبـگـر را  ـل حـكـومـت پ
 .ایم نپذیرفته
 
ــانســی :   ســوال ــت ــی ــل ــی شــمــا روی م

ــد  اتــحــادیــه ــأكــی ــارگــری ت ھــای ك
ــده كــرده ــان ــازم ــش  ایــد، ب ــب ــای جــن ھ

 كـه در ١٩٨٠دانشجوئی سالھای 
ـیـت خـود اپـوزیسـیـون  بھترین موقع

 .آمدند سیاسی بن علی بشمار نمی
كنیم كه وقتی  فراموش نمی:  جواب

ھای غربی از اپـوزیسـیـون  كه رسانه
ــت  ــس صــحــب ــون ــی در ت ــن عــل ب

كردند، آنھا از برادر زندانی مـن،  می
ــنــصــف  ــق بــن بــریــك، از م ــی تــوف
مارزوكی وقتی كه پلیس عینـكـش 

ـیـن از مـن . . .   را شكست  و ھمچن
وقتی كه پاسپورت بـه مـن نـدادنـد 

اما آنـھـا از دو .   كردند صحبت می
آنھا از .   تا اعتصاب صحبت نكردند

اعتصاب صد ھزار معلم ابتدائـی و 
ـنـدگـان  ـای دبیرستان بموقع آمـدن نـم
ــصــاب  ــس و اعـت اسـرائــیـل بـه تـون

صحبـت  UGTTعمومی اتحادیه 
ھا از دنیـای كـوچـك  رسانه.   نكردند

صحبـت ) یك دنیای كوچك شجاع( 
كنند، اما از نقش طبقه كـارگـر  می

ـنـد صحبت نمی ـن چـرا؟ بـخـاطـر .   ك
اینكه این دنیـای كـوچـك خـطـری 

ــود ــب ــائــی مــوفــق .   ن ــم ــی ــپ یــك راھ
 نفر ٣٠٠ تا ٢٥٠دمكراتیك حداكثر 

ـا ٥٠داشت كه متوسط سـنـشـان   ت
 ! بود٥٥

 
ای در  نقش جنبش اتـحـادیـه:   سوال

 سقوط بن علی چه بود؟
تاریخ سیاسی تـونـس بـدون :   جواب

ــبــش  ــش جــن ــظــر گــرفــتــن نــق در ن
ای  كارگری تونس و جنبش اتحادیه

 به بعد قابل درك نخـواھـد ١٩٢٤از 
این یك حالت ویژه در منـطـقـه .   بود

. ھسـت)   كشورھـای عـربـی( عرب 
ـقـل از  یك جنبش اتحادیـه ای مسـت

ـا .    وجود داشـتـه اسـت١٩٢٤سال  ب
در  UGTTبوجود آمدن اتـحـادیـه 

ــال  ــویــت شــد١٩٤٦س ــق ــم .    ت رژی
ــه از  ــب ــی ، ١٩٧٠ تــا ١٩٥٦بــورق

ــه  ـب ـی ــود از حـزب بـورق ـتـالفـی ب ائ
(THE NEO-DESTOUR)  و

برنامـه بـھـداشـت  .UGTTرھبران 
ـامـه آمـوزش و پـرورش ١٩٥٨ ، برن
 ١٩٦٤ و برنامه صـنـعـتـی ١٩٥٨

ـامـه   ١٩٥٥ UGTTمحصول بـرن
بودند و تـوسـط وزیـرانـی بـه اجـرا 

 UGTTگذاشته شدند كه دبیراول 
ـان .  بودند ـلـه آزادی زن حـتـی مسـئ

ـبـش كـارگـری مـربـوط  قویا به جن
ـار .   است ـیـن كسـی كـه خـواسـت اول

برابری كامل زن و مردم بود، طاھـر 
ـار ١٩٢٩حداد در سال   بود كه بسـی

مربوط به جنبش كارگری تونس و 
رھبر اولین اتحادیه مستقل، محـمـد 

 .علی ال حامی بود
آنچه كه واقعا رابطه نیـروھـا را 
ـقـالب مـتـحـول كـرد، ســه  ـفـع ان ـن ب

ای بود كه تـوسـط  اعتصاب منطقه
UGTT فراخوان داده شده بـودنـد .

در چھارشنبـه دوازدھـم ژانـویـه در 
ـزدھـم  ـبـه سـی ـنـجـشـن صفاقس، در پ
ژانویه در مناطق القصرین، القیروان، 

ـیـر ـنـسـت  و در جـمـعـه  سوسه و الـم
چھاردھم ژانویه در منطـقـه تـونـس 

در كـمـسـیـون اجـرائـی ) .   پایتخـت( 
UGTT  ـات را كـه ایـن اعــتـصـاب

فراخوان داد، بوركراسی اتحادیه كـه 
با تخریب پایه تاریخی آن تضـعـیـف 

ھای قدرتمنـدی  شده بود، با اتحادیه
به رھبری رفقائی از چپ رادیكال 

ھـای آمـوزش و  اتحادیه( روبرو شد 
ـان كـه  ـیـرسـت ـتـدائـی و دب پرورش اب
خیلی قدرتمند ھستند، با نزدیك بـه 
ـیـكـه كـل  صد ھزار عضو، در حـال

 ھزار عضـو ٥١٧ UGTTاتحادیه 
دارد كه مربوط است به اداره پسـت، 
ــرھــا و  ارتــبــاطــات راه دور، دكــت
ـاطـق  ـبـران مـن بھداشت عمومی، رھ

ــره ــن عــروس، جــنــدوبــه و غــی ) . ب

 مقدمه مترجم؛
 

 (Jan Malewski)خوانید مصاحبه جان مالوسكی  آنچه كه در زیر می
، یـكـی از (Jael Ben Brik Zoghlami)با جالل بن بریك الزغالمی 

 (Ligue de la Gauche Ouvriere)رھبران اتحاد چپ كارگری 
ـبـران سـازمـان .   جالل یك حـقـوقـدان اسـت.  باشد می ـبـال یـكـی از رھ او ق

 .كمونیست انقالبی تونس بود
ـیـسـتـی كـه اشـاره ـال ـلـھـای ژورن ـی ھـا و  ای بـه ریشـه كم نیستنـد تـحـل

ـات  زمینه ـقـالب ھای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انقالب تونس و سـایـر ان
ـتـھـا و  رسانه.   كنند نمی ھای عمومی و خصوصی كه تحـت مـالـكـیـت دول

ـلـھـای واقـعـی از تـحـوالت  ـی سرمایه داران قرار دارند، عمدا از ارائـه تـحـل
ـفـع سـرمـایـه .   زنند سیاسی و اجتماعی، بویژه انقالبات سر باز می این بـه ن

ـات چـه پـروسـه ـقـالب ـنـد ان ای طـی  داران و دولت آنھـاسـت كـه مـردم نـدان
ـیـروھـا  می كنند، چه نیروھا و جریانھائی در تحقق آن دخیل ھستند و كدام ن

میشـود سـاعـتـھـا و حـتـی روزھـا . گیرند و جریانات در مقابل آن قرار می
ـا  قـرار  VOAجلوی تلویزیونھا از بی بی سی تا سی ان ان تا الـجـزیـره ت

ھا را زیر و رو كرد، اما اطالعات و برداشـتـی نـه چـنـدان  گرفت و روزنامه
ـاده، بـدسـت آورد ـت ـاق اف ـف در ایـن .   قابل استفاده بـرای فـھـم آنـچـه كـه ات

ھـا، مصـافـھـا،  گفتگوی نسبتا طوالنی، جالل شما را به لحظات، كشمكش
از سـالـھـای .   بـرد ھا، تشكلھا و نقاط عطف مھم انقالب تـونـس مـی مبارزه
ھای سیاسی و اجتماعی را جـزء  ، كشمكش٢٠١١ تا پانزدھم آوریل ١٩٨٠

 . دھد به جزء توضیح می
ـقـالب  درسھای زیادی در توضیحات و تحلیلھای جالل درباره پـروسـه ان

ھای سیاسی و اجتماعی بـعـد از  تونس تا سقوط بن علی، درباره كشمكش
امـیـدوارم ایـن تـرجـمـه .   سقوط و مصافھا و امیدھای پیش رو وجـود دارد

 .مفید واقع شود

 یك انقالب ادامه دار
 مصاحبه با جالل بن بریك الزغالمی

 حبیب بكتاش:  ترجمه

 یك انقالب ادامه دار
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ای مـجـبـور شـد  بوركراسی اتحادیه
ــه ــحــادی ــكــال ات ــن رادی ای را  فـعــالــی

ــحــســاب آورد ــون درون .   ب ــالبــی انــق
UGTT  ــصــاب فــراخــوان بــه اعــت

عمومی دادند، بوركراسـی مـجـبـور 
به تسلیم در برابر این فشـار شـد و 

ای  این منجر به اعتصابات منـطـقـه
پی در پی گشت، كه فـرصـت داد 
ــه قــدم  ـبـش خـود را قـدم ب ـا جــن ت

ایـن امـر مـوجـب فـرار بـن .  بسازد
عـلـی شـد كـه در روز اعـتـصـاب 
ـزرگ تـونـس  عمومی در منطقه ب

 .اتفاق افتاد) پایتخت(
امروز در تونس، برخالف مصـر 
ـیـم  ـیـسـت برای مثال، مـا مـجـبـور ن
ـیـم؛  ـن طبقه كارگر را سازماندھی ك

ـبـری  بخش ھای اساسی آن تحت رھ
سطح باالتریـن . چپ رادیكال ھست

ـای اتـحـاد  ـق نماینده آنھا یكی از رف
ـامـیـك .   چپ كـارگـری اسـت ـن دی

طبقه كارگر در حال حاضر جـنـگ 
به این خاطـر .   علیه بوركراسی است

ــه ای  اسـت كـه بـوركـراسـی اتـحـادی
شركت در دولت را رد كرد، بـخـاطـر 
اینكه از پایه رادیـكـال خـود ھـراس 

اما بی آنكه بـخـشـی از آن .   داشت
باشد، دولت دوم را حمایت كرد، كـه 
ــر بــا  ــشــت ــی ــی در ارتــبــاط ب حــت

 .ساختارھای بین المللی آن
ـــــك  UGTTدر درون  ی

ـایـه در  رادیكالیزاسیون در سطـوح پ
دبیراول اتحادیه ایـن را .   جریان است

ـنـگـره  فھمیده و اعالم كرده كه در ك
بعدی در دو سال آینده از مقام خـود 

او گفته كـه بـه .   كنار خواھد كشید
ــرام خــواھــد ١٠مــاده  ــانــون احــت  ق

ـة(گذاشت  ـنـگـره جـرب  در  كه در ك
كه تصـریـح )    لغو شد٢٠٠٢فوریه 
ــد ھــیــچ عضــو اجــرائــی  مــی كــن
ـیـشـتـر از دو نـوبـت در  نمی تواند ب

این به این مـعـنـی .   مسئولیت باشد
ـفـر از اعضـای  ھست كـه ھشـت ن

ـایـد بـرونـد تـحـت .   فعلی اجـرائـی ب
ـنـھـا  شرایط انقـالبـی مـوجـود نـه ت
یک رادیکالیزه شدن بزرگ وجـود 
دارد، بلكه ھمچنیـن یـک تـمـایـل 
عظیم به درخواست دمـكـراسـی در 

 .تمام ساختارھا وجود دارد
 
سقوط بن علی یك مـرحـلـه :   سوال

ـنـد كـه در آن  جدیدی را باز مـی ك
. رژیم ضعیف شده و سرنگون نشـده

دولت الغنوشی ضعیف اسـت ولـی 
 .سرپاست
سرنگـون  RCDبن علی و :  جواب
رژیم ھر كار ممكن را كـرده .   اند شده

" بـن عـلـی" را بدون "   بن علیسم" تا 
ـاورانـد كـه  ـب ادامه دھد، تا به مـا ب

ھـای  تنھا آدمھای فـاسـد، خـانـواده
در .    و بـن عـلـی بـودنـد الطرابلسی

ھـای  حقیقت فساد به ھمـه خـانـواده
در حال حـاضـر .   غالب مربوط است

ـیـم اول .   ما با دو مسئله روبرو ھسـت
ــم  ــســت ــس یــک ســی ــون ــكــه ت ایــن
بوركراسی شھروندی یا دیكتاتـوری 
ـاتـوری  تك حزبی نبود، یک دیـكـت

ـیـروھـای .   پلیـسـی بـود ـابـرایـن ن ـن ب
نبودنـد و  RCDنظامی مال حزب 

ـتـه . انـد با از بین رفتن آن از بین نرف
آنھا به رھبران پلیس متصل ھستنـد 

ایـن .   كه بازار موازی دستشان بـود
ھـای  امر امروز به ھمـچـون جـوخـه

مرگی منتھی شـده اسـت كـه بـه 
دوم .   پلیس و قاچاق متصل ھستند

ــار  ـنـكــه تـونــس كشـوریســت بسـی ای
ـیـن  وابسته به اتحادیه اروپا و ھمچن
ـای  ـی ـال ـت به فرانسه سـاركـوزی و ای

 ١٩٨٧بن علی در سال .  برلسكونی
ـامـه تـعـدیـل  نماینده و چـمـاق بـرن

 ١٩٨٥ساختاری شد كـه در سـال 
ـارتـی  ـاپ ـن ھمزمان با بحران سیستم ب

او بـه .   بورقیه فرتـوت اعـمـال شـد
ــش  ـب ــك جــن ــد تــا بــا ی قـدرت رسـی

ـنـد اتحادیه ـلـه ك ـاب ـق . ای قدرتمند م
ـامـه (  SAPبرای عملی كردن  بـرن

ـیـن )   تعدیل ساختاری مـؤسـسـات ب
المللی كسی را انتخاب كـردنـد كـه 
ـان اعـتـصـاب  رئیس امنیت در جـری

بن علی نه حافظ اسـد .   بود١٩٧٨
او بنا به .   بود و نه جمال عبدالناصر

ـبـود ـاتـور ن ـامـه خـود دیـكـت او .   برن
متخصص سركوب بود كه از طریـق 

ـانـك ( برنامه مؤسسات بین المللی  ب
) جھانی و صندوق بین المللـی پـول

بخاطر اینـكـه . و فرانسه تحمیل شد
ـتـصـاد تـونـس شـدیـدا بـه  اساس اق

الزم .   سرمایه فرانسوی وصل اسـت
ھا بفوریت بـرخـورد  است كه با بدھی

یك برنامه پرداخت چـھـارصـد .   شود
و ھشتاد میلیون دالر در ماه آوریـل 

ــدا  ایـن بـدھـی.   وجـود دارد ھـا شـدی
 . ناعادالنه است

 
ـبـش :   سوال بحثھای جـاری در جـن

 انقالبی كدامھا ھستند؟
ما شروع كردیم به صـحـبـت :   جواب

ـالـی در تـونـس،  ـق ـت درباره برنامـه ان
كارھای فوری و كارھای مـرحـلـه 

ــه كــارھــای فــوری .   گـذر از جــمــل
حـزب بـن (  RCDمتالشی كـردن 

ـارھـای حـكـومـت )   علـی و سـاخـت
ـیـكـاران،  پلیسی، مسئله كار برای ب
ملی كردن تمام امالك مـربـوط بـه 

ھای متـصـل بـه بـن عـلـی  خانواده
تحت كنترل كارگران، ملـغـی كـردن 

ــدھــی ــره  ب ھــا و مــالــیــات و غــی
 .باشد می

در عین حال پیشنـھـادی داریـم 
ـنـی بـوجـود  در سطح ساختارھا، یـع

كنگره ملی بـرای دفـاع " آوردن یك 
ـقـالب ـا تـمـام سـازمـانـھـای "   از ان ب

ــه آن  ــوط ب ــرب ــه( م ــحــادی ھــای  ات
كـارگــری، ســازمــانـھــای دفــاع از 
ـیـش از ھـر  حقوق انسان، احزاب و ب

ھای خودمختـاری از  چیزی كمیته
ــھــائــی كــه در شــھــرھــا و  ســازمــان

) . روستاھای قیام كننده وجود دارنـد
بحث از سرنگونی غنوشی و دولـت 

كنم غـنـوشـی  كه من فكر می( او 
ـا )   مجبـور بـه تـرك خـواھـد شـد ت

خواست یك دولت جدید كه از طرف 
ـتـخـاب شـده  ـنـگـره ان تمام اجـزاء ك
است، بطوریـكـه ایـن دولـت كـارش 
ــل  ــون در مــورد مســائ وضــع قــان
ـتـصـادی، دمـكـراسـی، مـلـی و  اق
جاری خواھد بود و انتخابات واقـعـا 
آزاد را برای مجلس مؤسسان آمـاده 

ـنـم ایـن  من فكر مـی. خواھد كرد ك
ــی اســت ــی اگــر .   كـامـال شـدن حـت

روابط بین نیروھا اجازه سـرنـگـونـی 
ــن  ــد، وزن ای ــدھ ــت را ن ــن دول ای

ـنـگـره  نمایندگی توده ای در داخل ك
بر آن سنگینی خـواھـد كـرد اجـازه 
پیشنھاد، كنتـرل و مـتـوقـف كـردن 

ما مجلس مؤسـسـان و .   خواھد داد
ـیـك  در عین حال یك دولت دمـكـرات

ــوده ــھــاد  ت ــشــن ای كــارگــران را پــی
تـوانـد  در تونس ایـن مـی.   كنیم می

ای  بشكل یك دولت دمكراتیك تـوده
UGTT ــرده شــود ــش ب مــا .   پــی

ـنـگـره از  ـاج داریـم بـه یـك ك ـی احت
ـنـدگـی  جنبش توده ـای ای با یـك نـم

وسیعتر كه عالوه بر ھیأت اجـرائـی 
UGTT  ـاطـق و شامـل تـمـام مـن

در عین حـال مـا .   فدراسیونھا باشد
ـنـكــه در ھــر  ــه ای ـاج داریـم ب ـی احـت

ھایـی  منطقه، محله و بخش، كمیته
تشكیل دھیم كه واقعا مـربـوط بـه 

ـار بـه .   ای ھستند جنبش توده این ك
ـتـرل و  نیروھای توده ـن ای واقعـی ك

 .ابتكار عمل خواھد داد
 
ــوال ــه:   س ــت ـی ــمـ ــمــا از ك ھــای  ش

. خودمختار سازمان صحبت كـردیـد
 آنھا چه شكلی دارند؟ 

این ساختمانھایی ھستند كه :  جواب
ـارزه شـروع بـه شـكـل  در جریان مـب

ــن كــرده ــد گـرفــت ــدی .   ان اول در ســی
ـارب،  بوزید، در منزل بوزیان، در عـق
در تالة و غیره، جـاھـائـی كـه یـك 

تقابل جدی علیه پلیس و مـدیـریـت 
. سركوبگر بـن عـلـی وجـود داشـت

مردم برای كسب خواستھای خود و 
ـیـه حـمـالت  برای دفاع از خود عـل
ـیـه سـركـوب سـازمـان  پلیس و عـل

در طی زمان ایـن امـر بـه .   یافتند
ــوده ــدھــی ت ای و رھــبــری  ســازمــان

 .محلی منجر شد
بعد از آن، با سقـوط بـن عـلـی 
حمالتی توسط نیروھای امنیتی و 
پلیس برای ایجاد رعـب و وحشـت 

ــاســر .   وجــود داشــت مــردم در ســرت
ـنـد ـت ـاف در طـی .   تونس سـازمـان ی

ــدھــی  ــه ســازمــان ــن امــر ب زمــان ای
ای و رھبری محلی منجر شـد  توده

ـتـه . ھـای دفـاعـی مـحـلـی به كمی
ــط  ــر مــحــالت تســل حــزب حــاكــم ب

وقــتــی فــروریــخــت مــردم .   داشــت
مجبور شدند مـحـالت را خـودشـان 

ـنـد و مـأمـوران  ـن  RCDكنترل ك
. شدند مأموران مـردم در مـحـالت

آنھا جلسه گذاشتند و بحـث كـردنـد 
ـاسـی شـدن وجـود  و یك پروسه سـی

ـــت ـــت، .   داش ـاره دول ــ ـــه درب ـــم ھ
آلترناتیوھا، در ارتباط با وزرای بـن 
علی، درباره فـرانسـه و آمـریـكـا و 

ــد ــت كــردن ــب ــره صــح ــام .   غــی ــم در ت
ـنـد در  ـت محالت مردم تصمیم گـرف

جلسه بگذارنـد  RCDادارات قبلی 
ـقـالب خانـه" و  را "   ھـای دفـاع از ان

در بـرخـی مـحـالت .   تشكیل دھند
ـابـی  ـی شكلھای خودبخوی سـازمـان
ادامه یافت و در برخی دیـگـر یـك 

ـتـه.   رھبری انتخـاب شـد ـی ھـای  كـم
ـبـدیـل  روستا، عمال به شـھـرداری ت

ــــد ــــروســــه .   شــــدن ــــك پ ــــن ی ای
ـا  ـلـه ب ـاب ـق خودسازماندھی بـرای م

ــاتــی ھســت ــازھــای حــی ــی بــرای :   ن
سازماندھی زندگی روزمـره، بـرای 
ـیـروھـای  دفاع از خـود در بـرابـر ن

ــاق مــی ــاچ ــح كــه ق ــل ــد،  مس كــردن
RCD  و پلیس و غیره و در عـیـن

ــحــث دربــاره مســائــل  ــرای ب حــال ب
 .سیاسی، اجتماعی و سایر مسائل

ــارزه و  ــل ھــر شــكــل مــب ــث م
ـنـھـا مـركـب و  خودسازماندھـی، ای

این بسیار به درجـه .  ناھموار ھستند
ـابـه .   رادیكالیزه شدن مربوط است ـن ب

منطقه، بخش و زمان مبارزه متغیر 
اما نكته اسـاسـی ایـن اسـت .  است

كـه ایــنـھـا دارنـد در كشـور ریشــه 
ـارب،  می ـا در عـق ـن ـئ دوانند؛ مـطـم

تاله، منزل بوزیان و برخی مـحـالت 
ـیـن اشـكـالـی از .   پایتـخـت ھـمـچـن

ــا و  ــادھ ــھ ــدھــی در ن ــان ــازم خــودس
مـؤسـســات عـمــومـی دارد شـكــل 

ـیـن  می ـال گیرد كه بر كارگران و فع

ـا از  اتـحـادیـه ـنـد ت ای وصـل ھسـت
فاسدترین مدیران خـالص شـونـد و 
ـارآمـد جـایـگـزیـن  آنھا را با افـراد ك

ـال در .   كنند -TUNISIEبرای مث
TELECOM  ــن ـار ای ــھــا خــواســت آن

ــخــش  شــده ــد كــه ســی درصــد ب ان
ـاره مـلـی  خصوصی این شركت دوب
گردد و فـاسـدتـریـن مـدیـرانـی كـه 

ـاشـایسـتـه مـی گـیـرنـد،  حقوقھای ن
ــد ــردن ــراج گ ــور .   اخ در وزارت ام

خارجه كارگران خواستار این ھستنـد 
كـه وزیـر بـه وزارتـخـانـه بـرنـگـردد 
بخاطر اینكه او تصویری از كشـور 
تونس بعنوان كاسه لیس امپریالیـسـم 

ــانــه .   فــرانســه داده بــود در وزارتــخ
ـبـش  جوانان و تربیت بدنی، یـك جـن
برای خالصی از آدمـھـای فـاسـد 

دولت غنوشـی تـالش .  وجود داشت
دارد در مقابل این بایستند؛ از ھـرج 
ـتـصـاد و  و مرج، خطر فروپاشـی اق
ـا  خطر از دست دادن متـخـصـصـان ب

ــت مــی ــایــت صــحــب ــا  كــف ــد، ام كــن
ـقـط در  كارگران می دانند كه آنھا ف

ـنـد تـمـام ایـن .   فساد با كفایت ھست
آدمھای با كفایت به دو دلیل آنـجـا 

ـامـه :   ھستند فساد و خدمت به بـرن
ـا،  ـاری اتـحـادیـه اروپ تعدیل سـاخـت
صندوق بین المللی پول و سـازمـان 

برای اینكار، بـرای .   تجارت جھانی
" ابر شـایسـتـه" مكیدن خون ما، آنھا 

 .ھستند
 
آیا خودسازماندھی كه شـمـا :   سوال

ھـا ھـم  صحبتش را كردید، به رسانه
 كشیده شده است؟

تاریخا تحت نظر بن عـلـی، :   جواب
ھا نه تنھا بوسیله عبدالوھـاب  رسانه

ـتـرل  ـن عبدالله، راسپوتیـن تـونـس، ك
ـتـرل  می ـن شدند، بلكه بیشتر تحت ك

خدمات ویژه پلیس سیـاسـی بـودنـد 
كه نه رئیس آن و نـه كـارمـنـدان آن 

ــران .   انـد عـوض نشــده تــاكــنـون مــدی
ـتـی و خصـوصـی  روزنامه ھای دول

ـاسـی  بطور تنگاتنگی به پلیس سـی
ایـن امـر در مـورد .   انـد وصل بـوده

. كنـد رادیو و تلویزیون ھم صدق می
ـامـه ـبـشـھـائـی  اما در روزن ـن ھـا، ج

ـامــه  ـنـد كـه كـارگـران و روزن ھسـت
ـیـل  نگاران كمیته ھای خود را تـحـم

كنند تا آزادی بیشتـری داشـتـه  می
ـنـد ـن ـتـرل ك ـن . باشند و مدیریت را ك

ـتـری  خواستھا و تـالـشـھـای وسـیـع
ــوسـط كـارگــران و  ــتـرل ت ـن بـرای ك

ـال  اتحادیه ـان ھا در مورد بزرگترین ك
ـامـه ھـا  تلویزیون ملی و برخـی روزن

SABAHدر  -ALو در  
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CHOUROUK ــی .   وجــود دارد ول
ـزیـونـی  ـلـوی در حال حاضر دو كانال ت

 NESSMA TVخصـــوصـــی، 
ـیـس آن رابـطــه  بـرلسـكـونـی كـه رئ
تنگاتنگی با پلیس سیاسی دارد و 
ــر قــرار  ــحــت تــأثــی ــســت ت ــی ــن عــل ب

 .اند نگرفته
 
ـاره ھـدف مـجـلـس :   سوال شمـا درب

ـیـن .   مؤسسان صحبت كردید رابطه ب
این ھدف و خـودسـازمـانـدھـی كـه 

 شما صحبت كردید چیست؟
خواست مجـلـس مـؤسـسـان :   جواب

تاریخا خواستی بود كه توسط چنـد 

. گروه چپ رادیكال صورت گرفت
ـقـالبـی  حتی بیشتر فعالین چپ ان

ـنـد عـالقـه مـردم .   ای بـه آن نـداشـت
درباره آن چیزی نشنیده بودند؛ آنـھـا 

ــمـی ــد چـه ھســت حـتـی ن ـن . دانسـت
احزاب وسازمانھا درباره آن صـحـبـت 

پس از سقوط بن علی ایـن .   نكردند
ابتكار توسط جبھه چھاردھم ژانویه 
پیش برده شده كه نیروھای سازمـان 
یافته چپ افراطی، چپ رادیكال 
ـیـسـت  ـال ـاسـیـون و برخی گروھھای ن

ـاطـق، (  كه ارتباطاتی در ھـمـه مـن
ــه ھــا، مــدارس،  بــخــشــھــا، كــارخــان

ھا، در الكاف، سیدی بـوزیـد،  محله
ـنـد...  عقارب، تاله و  را بـه )   داشـت
مـردم شـروع بـه .   كند ھم وصل می

" مجـلـس مـؤسـسـان" سر دادن شعار 
نه به غـنـوشـی، نـه بـه :   " كنند می

رژیم ریاستی، بـرای یـك مـجـلـس 
 !".مؤسسان

ــم كــه ایــن  مــن فــكــر مــی كــن
ــه،  خــواســت، مــوفــق بشــود یــا ن

دھـد كـه  خواستی را تشـكـیـل مـی
تمام خواستھای دمكراتیك را روشـن 

ـنـد می ـیـن خـواسـتـھـای .   ك ھـمـچـن
ـنـدگـی مـی ـنـد اجتماعی را نمای . ك

ای  ھای توده ھر چه بیشتر از كمیته
ـیـشـتـر بـه ایـن  برمی اید، ھر چـه ب
ای  ھای مـحـلـی و مـنـطـقـه كمیته

ـاشـد؛  خودسازمان یافتـه مـتـصـل ب
بیـشـتـر خصـوصـیـت یـك مـجـلـس 
مؤسـسـان را خـواھـد داشـت و نـه 

ــده ــه گــن ــت كــل ــوصــی ھــای  خص
 .پارلمانی
 
ـقـالبـی :   آخرسوال  وضعیت چپ ان

 تونس چگونه است؟
امروز اساس چپ رادیـكـال :   جواب

ـتـه  ـاف ـی ـیـن سـازمـان ن ـال تونـس فـع
سازمانھـای مـوجـود، یـك .   ھستند

دوجین از آنھا، حـتـی ده درصـد از 
ـنـد  این چپ را نمایندگی نـمـی ـن ك

كه حضور ملموسی در سازمانھـای 
ــحـــالت و در  ــودگـــردان در م خ

ـابـر ایـن .   ھا و غیـره دارد اتحادیه ـن ب
امر ساختن حزبی كه انقالب بـه آن 
ـقـالب  احتیاج دارد باید در پروسـه ان

این یك امـر .   ادامه دار، عملی شود

ـیـسـت سـازمـانـھـای چـپ .   ساده ن
ـقـالبـی از یـك حـالـت  رادیكال و ان

آیند و یا دارنـد  غیرقانونی بیرون می
ـازه بـوجـود مـی . آورنـد خودشان را ت

این سازمانھا باید فعالینی را جـذب 
ـا بـحـال سـازمـانـدھـی  كننـد كـه ت

ـابـع مـادی ( اند  نداشته آنھا فاقد من
شبیه اداره، كتابخانـه، وسـایـل ابـراز 

ــد ــن ــتــشــار ھســت مــا ) .   وجــود و ان
امیدواریم كه تمام كسانی كه چـپ 
ـقـالب مـا  ـا ان انقالبی بین المللی ب

ـنـد بوجد آمده ـن . اند، به مـا كـمـك ك
عوض ھـدیـه .  این نیاز فوری است

 !*ما را پس دھند

 

وقتی كه بنگاھـی مـثـل بـی بـی 
ـاره مـعـضـالت كـارگـران  سی در ب
ـئـن  حرف بزند، باید كـارگـران مـطـم
باشند كه كیف پولشان را در جـای 

اند و گرنه این بنـگـاه  امنی گذاشته
ـبـشـان اسـت ـی ایـن .   در فكر زدن ج

ـبـی از فـرج  بنگاه خبرپراكنی مطـل
 ٩٠ آوریـل ٣٠سركـوھـی در روز 

روز :   نـگـاھـی دیـگـر" تحت عنوان 
ـتـی  کارگر و عشق ناکام چپ سن

درج كرده است كه الزم اسـت "   ایران
ـاره ایـن نـوشـتـه  چند نكته ای در ب
 . گفته شود

ـاره  مطلب فـرج سـركـوھـی درب
رابطه چپ و كـارگـر در جـامـعـه 
ایران يک نوشته بی سـر و تـه و 
ــجــام اســت و حــاوی  ــد انس فــاق

حكمـت .   اطالعاتی نادرست و غلط
ای در سـایـت  انتشار چنین نـوشـتـه

بی بی سی از خطی است كه ایـن 
ـانـدازد؛ كـه  نوشته می ـی خواھد جا ب

كارگر در ایـران بـه چـپ وقـعـی 
! ای اسـت نھد و چپ حـاشـیـه نمی

ــه  ــن جــمــل ــی جــواب ایــن را در ھــم
ای  اگر چپ حـاشـیـه: شود داد می

ـیـخـود وقـت  است، بی بـی سـی ب
 !صرف این مسئله كرده است

 
چپ و ناكامی در پیوند 

 !با كارگران
خـواھـد  نوشته مذكـور گـرچـه مـی

ـانـدازد و  ـی یك چیز دیگری را جا ب
یا برایش مھندسی افكار كند، امـا 
ـاشـد  حكمی داده است كه كمكـی ب

ـنـدسـی ایـن .   برای كمك به این مـھ
ـا " حكم  ـیـونـد ب ناتوانی چـپ در پ

ــارگــران فــرج ســركــوھــی !   اســت"   ك
اما شایـد ھـیـچ روزی :  " گوید می

چون جشن جھانی روز کـارگـر در 
ـتـوانـد زخـم حســرت  اول مـاه مـه ن
ــدی ســال نــاکــام  آرزوی صــد و ان

ـقـه کـارگـر»مانده  و  «پیوند با طـب
آن را در چپ ایران زنـده  «رھبری»

کرده و داغ غیبت گسترده و مـوثـر 
جنبش مستقل کارگـری مـتـمـایـل 
به چپ را در مبارزات اقتـصـادی، 
ـازه  ـتـمـاعـی ایـران ت سیـاسـی و اج

چند جـای دیـگـر ھـم ایـن . "   کند
چـپ .   " مسئله را تكرار كرده اسـت

ـیـن سـال ھـای شـکـل  ایران از نخست
ایران در  «حزب کمونیست»گیری 

ھـا   تاکـنـون کـه بـه ده١٩٢٠سال 
ــشــعــب و از  گــروه و گــرایــش مــن
حضور فعال در جامـعـه و از ارائـه 
ـاسـی  ـامـه سـی مفاھیم، اندیشه و برن
ـیـت  ـا مـوقـع ـاسـب ب ـن مستقل و مت

ـیـونـد »ایران ناتوان است، با آرزوی  پ
ـــران ـارگـــر ای ـــه کــ ـق ــ ـب ـا طــ ــ و  «ب

ـبـش » ـبـری جـن سازمانـدھـی و رھ
ـقـل کـارگـری ایـران زیسـتـه  «مست

 ."است
ــن اســت كــه  ــحــث ایشــان ای ب

ـا كـارگـران "  احزاب چپ در پیوند ب
پیشفرض این بـحـث ".  ناتوان بوده اند

ای یـك حــزب  ایـن اسـت كـه عـده
" حـزب چـپ" كمونیستی و یا یـك 

كنند و این حزب با تـوده  درست می
اینـھـا .  كند كارگران پیوند برقرار می

ـقـولـه )   حزب و توده كارگران(  دو م
ای ھستند كه با ھـمـدیـگـر  جداگانه

ـنـد پیوند برقرار می ایـن بـحـث .   ( كن
ـاراگـراف و  در نوشتـه مـزبـور در پ

. ) جمالت مختلفی تكرار شده اسـت
به نظر من این بحث ریشـه اش در 
این است كه حزبی مثل حزب تـوده 
و یا جریانی مثل فدائیان خـلـق كـه 
ھر كدام در مقطعـی بسـتـر اصـلـی 

انـد، دارای  چپ در جـامـعـه بـوده
ـا  اھدافی بـودنـد كـه ایـن اھـداف ب
ــش  ــب ــوم جــن ــعــم ــی ال اھــداف عــل
ــی  ــات ــق ــداف طــب ــری و اھ كــارگ

ـیـجـه .   كارگران بیگانه بـودنـد ـت در ن
ـنـد  ـتـوان این احزاب و جریانات بایـد ب
ـنـد؛ چـرا  با كارگران پیوند برقرار كن
ـایـد  كه دو سیاست متفاوتی اینجا ب

ـقـطـه ـار  بتوانند در ن ـن ـا ھـم ك ای ب
ـیـونـد بـخـورنـد اعضـا و .   بیایند و پ

ـات  ـان بدنه كادری این احزاب و جـری
چپ ھم برخالف نظر بی بی سـی 
ــگــی از  ــش، جــمــل ــدســت ــم ب و قــل

ـبـودنـد"   روشنفكران"  ـان ن . و دانشجوی
ــر كســـی  ــگ ــل دی ــداق ــن را ح ای

تواند درباره حزب تـوده بـگـویـد  نمی

كه مھمترین تشكـلـھـای كـارگـری 
به ھمت فعالین كارگـری عضـو و 

ـا .  كادر این حزب درست شدند اما ت
ـیـه  جائی كه به حزب كمونیسـت اول
ــوع  ــوض ــردد، م ــی گ ــرم ــران ب ای
ــرج  ــحــث ف ــفــاوت اســت و ب مــت

و .   سركوھـی خـلـط مـبـحـث اسـت
البته در دوره حـاضـر، كـه حـكـمـت 
این نوشته ھم ھمین است، ایـن ابـدا 
صحت ندارد و مـن سـعـی خـواھـم 
كرد این موضوع را بـطـور خـالـصـه 

 .توضیح بدھم
ـیـونـد  ـلـه پ تا جایی كه به مسئ
ــش  ــب ــذكــر بــا جــن ــزاب فــوق ال اح
ــرمــی گــردد، اســاس  ــارگــری ب ك
موضوع این است كه ھم حزب تـوده 
ــق احــزاب  ــان خــل ـی ــدائـ ــم ف و ھ

ـام  جنبش ھای دیگری بودند كه با ن
بستر اصلی ماركسیسـم جـامـعـه و 

ــه شــده "   دفــاع از كــارگــر"  ــاخــت شــن
ـا .   بودند منتھا نبض حزب توده نه ب

ــبــش  ــاتــی جــن ــق ــض اھــداف طــب نــب
ـیـك  ـات ـلـم ـپ كارگری، كه با روابط دی
شوروی با ایران و كال مـنـطـقـه زده 

ــش .   شــد مـی ــب ــوده  و جــن حـزب ت
ـقـی،  فدائی، نماینده جنبش تمام خـل
ـقـالل كشـور و  و خودكفائی و اسـت
این نوع مقوالت بودند كه با منافـع 
ـتـی  طبقه و جنبـش كـارگـری قـراب

حزب تـوده و كـال طـیـف .   نداشتند
ــوی دوم، جــزئــی  ــل ــھ چــپ دوره پ
ـبـود،  ـقـه كـارگـر ن ارگانیك از طـب

ـا  ـیـه گـزارش از وضـع " بلكه ب تـھ
ـیـن "   كارگران ـال و عضوگیری از فع

و رھبران كارگری سعی در ایـجـاد 
ـبـش بـود ایـن آن .   پیوند با ایـن جـن

ـیـكـی اسـت كـه فـرج  پیوند مـكـان
ـیـده و  ـزی از آن شـن سركوھی چـی

ـیـه چـپ  اكنون می خواھـد بـر عـل
جامعه از آن استفاده كند و بـه كـل 

 .چپ تسری بدھد
بستر اصلـی چـپ امـروز كـه 
حزب كمونیست كـارگـری اسـت و 
ـلـق ایـن  فرج سركوھی بـخـاطـر تـع
ــراض  ــش و اعــت ــب ــه جــن چــپ ب
كارگری، انقالب و مـاركسـیـسـم و 
ــه احــزاب  ــرگ ــه ج ــه ب ــك از ایــن

طرفدار نـظـم نـویـن "   سوسیالیستی" 
ـبـخـواھـی  نپیوستـه اسـت، آن را دل

ـتـی"  خـوانـد، رابـطـه  مـی"   چپ سـن
ـیـونـدی  ـبـش كـارگـری پ اش با جن

رابطه ایـن حـزب .   مكانیكی نیست
ــطــه  ــك راب ــبـش كــارگــری ی ـا جــن ب

ـیـسـت .   ارگانیك اسـت حـزب كـمـون
ـاوتـی از  ـف ـت كارگری امروز حرف م
حرف فعالین و تشـكـالت مـوجـود 

زند كه كسی به فكـر  كارگری نمی
از حـداقـل یـك .   پیوند این دو باشـد

ـبـش كـارگـری  دھه گذشته كه جـن
سر بلند كرده و فعالین آن با اسـم و 
رسم و مشخصـات خـود ابـراز نـظـر 

ھـائـی  اند، و به شھـادت رسـانـه كرده
ــی،  ــی س ــی ب ــن ب ــمــی ــون ھ چ

 بی بی سی و معضل پیوند كارگران با چپ
 ناصر اصغری
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ـنـد و ایـن  نمایندگان كارگران ھسـت
ـنـدگـی  كارگران بدون تشكل را نمای

ـاره رفـاه،  می كنند، ھمان حرفی درب
ـاسـت و غـیـره  آزادی، عدالـت، سـی

ــســت  مــی ــد كــه حــزب كــمــونــی ــن زن
ــد كــارگــری مــی ــه شــھــادت .   زن ب

ھای چندین سال گـذشـتـه  قطعنامه
ھا كه از جانب مـحـافـل  اول ماه مه
ـلـف مـوجــود  و تشـكـل ھـای مــخـت

شـونـد، ھـمـان  كـارگـری ارائـه مـی
ــد كــه حــزب  حــرفــی را مــی ــن زن

كمونیست كارگری برنامـه و تـمـام 
ھـایـش بـر ھـمـان  قطعنامه و بیانیـه
ھـیـچ كسـی .   اند محورھا ارائه شده

ــی چــون  ــده خــویــان ــی درن و حــت
ــی،  ــوری اســالم ــھ ــم پــاســداران ج

تواند مدعی شـونـد كـه حـتـی  نمی
ـیـسـت  یك نفر از اینھا از حزب كمـون

گیرند؛ چـرا كـه  كارگری خط می
كسی كه در نگـاھـش بـه مسـائـل 

ـامـه  كند، می تعمق می داند كه بـرن
و نگاه حزب كمونیـسـت كـارگـری، 
ـبـش اسـت  برخاسته از دل ھمین جـن
ـفـش در  ـل كه امروز نمایندگان مـخـت
ـنـدگـی  ـای ھر گوشه و كناری به نم
ـفـی  ـل از كارگران بـخـشـھـای مـخـت

ـان مـی ـی ـنـد مطالبات خود را ب ـن . ك
نگاه جنبش كارگری به زن، رفـاه، 
ــان، تشــكــل،  ــی ــاســت، آزادی ب ــی س
ــاھــنــده،  ســكــوالریســم، مــذھــب، پــن
ــدان،  ــجــازات اعــدام، زن كــودك، م

ای و غـیـره، ھـمـان  انـرژی ھسـتـه
ـیـسـت  نگاھی است كه حزب كـمـون

ــه ٢٠كــارگــری در  ــت ــال گــذش  س

این دو نـگـاه در .  مبلغش بوده است
ــزم  ــل ــكــی، مســت ــده و ی ــی ھــم تــن
ھیچگونه پیوندی نیست؛ یك نگـاه 
ـبـش  مشترك است و راستش یك جـن

 !مشترك است
 

 سركوب و 
 جنبش كارگری

گفتم كه نوشته فرج سـركـوھـی از 
مثـال یـك .   برد عدم انسجام رنج می

ـیـل  ـبـش را بـه تـحـل بخشی از مطل
رابطه دولـت و كـارگـر و دولـت و 
سرمایه دار اختصاص داده است كـه 
واقعا معلوم نیسـت چـه حـكـمـتـی 

چـپ و " بین این موضوع و بحـث 
ــد ـــون ـی ـان دارد"   پـ ـان در .   ایشــ ایشــ

جابجای این نوشته كه قرار بود بـه 
ما نشان بدھد كه ناتوانی چـپ از 
پیوند با كارگران، عدم شناخت ایـن 
چپ از جامعه و روابط اجتمـاعـی 
و غیره است، سـركـوب را ھـم وارد 

ــه مــی ــد مــعــادل ــد مــی.   كــن : گــوی
ھـا و  جمھوری اسالمی سـنـدیـکـا" 

ھای مستقـل کـارگـری را  اتحادیه
ــوع و از ــن ــن   مــم ــی ــت ــان نــخــس  ھــم

ـا  سـال ـا ب ـقـالب کـوشـیـد ت ھـای ان
ـاســیـس  ــجـمــن»ت ھــای اســالمــی  ان

ـارگــــــران ــــــج »و  «کـــــ ـی بســـــ
ـا کـارخـانـه ھــای  در سـال" ، "... «ھ

اخیر فـعـاالن کـارگـری در چـنـد 
ــده ــای  مــورد کــوشــی ــھــادھ ــد تــا ن ان

ـاسـیـس  ـفـی خـود را ت مستقل صـن
ھـا، چـون اغـلـب  این تـالش.  کنند

ـا سـرکـوب  اعتصابات کارگـری، ب
ــی کــردن فــعــاالن  ــدان خشــن و زن
ـنـوز  کارگری رو بـه رو شـده و ھ

ـیـن خـود را تـجـربـه  مراحل نـخـسـت
ھـای اخـیـر  در سـال" و . "   کنند می

ـافــــل چــــپ جــــوان در  مــــحـــ
ھای ایران سربـرکـردنـد امـا  دانشگاه

ھای گذشتـه  پیش از آنکه از تجربه
ـنـی و  ـا نـگـاھـی عـی بیاموزند و ب
ـیـغ  واقعی به جامعه بنـگـرنـد بـه ت
ــار  خشــن ســرکــوب خشــن گــرفــت

سئوال این اسـت كـه كسـی . "   شدند
كه از این ھمه سـركـوب چـپ در 
جامـعـه مـطـلـع اسـت، چـرا فـكـر 

كند این تقصیر چپ بـوده كـه  می
ـیـونـد  نتوانسته با جنبش كارگری پ
برقرار كند؟ كسی كه نتوانسـت یـك 
ــویسـی را در آن  ــان ن نشـریـه داسـت
جامعه منتشر كنـد و مـجـبـور بـه 
ترك آن مملكتش كـردنـد، چـرا یـك 
چنین زبانـی بـر سـر چـپ دارد؟ 
ـانـی  ھیچ جریان چپی، حـتـی جـری
مثل فدائیان اكثریت و حـزب تـوده 
ـلـوم  و حزب تـوفـان كـه واقـعـا مـع
ــه حــال  ــه ضــرری ب ــســت چ نــی
جمھوری اسالمی دارنـد، در ایـران 

ھـر آدمـی كـه .   حق فعالیت ندارنـد
از طرف پاسداران رژیم مشكوك بـه 
ـان چـپ و  داشتن رابطه با یك جری
ـازداشـت و  ـاشـد، ب ـیـسـت ب ـال سوسـی

بخش عظیـمـی از . شود زندانی می
فعالین جنبش كـارگـری بـه اتـھـام 
ـا احـزاب چـپ و  داشتن رابـطـه ب

ـا ایـن .   كمونیسـتـی اعـدام شـدنـد ب
ـتـور  وصف معلوم نیسـت چـرا فـاك
سركوب در عدم ناتوانـی چـپ در 
ـقـشـی  ـبـش كـارگـری ن پیوند با جن

 !كند؟ بازی نمی
 

 نوبت ایران 
 !ھنوز نرسیده است

ــت  فـرج سـركـوھـی دارد ایـن رسـال
ھمیشگی بورژوازی را كه بی بـی 
ـنـوز  ـلـغ آنسـت، كـه ھ سی دائم مب
نوبت جـوامـعـی مـثـل ایـران بـرای 
رفاه و سوسیالیـسـم نـرسـیـده اسـت، 

ـنـد تبلیـغ مـی امـا :   " گـویـد مـی.   ك
ـاسـیـس  ـنـگـام ت جامعه ایرانی به ھ

، ١٩٢٠در سال  «حزب کمونیست»
 ٥٣به روزگار شکل گیری گـروه 

نفر و یکی دو محفل چپی که بـه 
ــکــی دو  دوران پــھــلــوی اول در ی
ـفـت  اعتصاب کارگری در صنایع ن
ـنـد و بـه  جنوب ایران حضـور داشـت

ـاسـیـس  و  «حـزب تـوده»ھنگـام ت
ـقـد ایـن  ـت ـن یکی دو گروه چـپ م

ای  حــزب در دھــه ســی، جــامــعــه
ـقـه کـارگـر  سرمایه داری نبود، طب
ایران بدان روزگار از منظر کمـی و 
ـقـه  ـا طـب کیفی و عینی و ذھنی ب
ــی  ــای غــرب ــارگــر جــوامــع اروپ ک

ـنـه ھـای  تفاوت بسیار داشت و زمـی
ــران بــا  ــی و فــکــری در ای ذھــن
ــای  ــه فــکــری چــپ اروپ ــوان پشــت

ـبـود ـا . "   غربی سنجیدنی ن حـتـی ب
ـتـه در  قبول ھمه این فرضیات آشـف
ـاالخـره  این نوشته و این پاراگراف، ب

بایست بگـویـد  ادیتوری منصف می
ای سـرمـایـه  جامعه" اكنون كه ایران 

ـلـی "   داری ـی است، و این نوشته تحل
و نه تاریخ نویسی، بـه درد چـاپ 

ــقــالب حــی و .   خــورد نــمــی یــك ان
ـا  ـاق ـف ـان اسـت و ات حاضـر در جـری
ـیـر در آن  ـی كارگر نیروی اصلی تـغ

ـان دوران  مـــی ـا ايشــ ـاشـــد، امــ ــ ب

پیشاسرمایه داری را بـه چـپ و 
ـادآوری  ــ ــی ی ـــران ــت ای ـــس ـی ـ ــون ــم ك

برای كارگـر ایـرانـی كـه !   كنند می
ـیـه  نه تنھا دوره حزب كمونیسـت اول
ـار دور دسـت اسـت،  یك خاطره بسی
ـلـوی دوم  بلكه حتی خاطر دوره پـھ

شــود،  ھــا پــاك مــی ھــم از خــاطــره
اكنون یك روشنفكر عقب مـانـده از 
قافله پیـدا شـده اسـت كـه بـرایـش 

ـنـدی  ـیـشـاسـرمـایـه " ھمان فرمولب پ
 .بافد و پیوند و غیره می" داری

اگر كسی بخواھد نشـان بـدھـد 
ـقـالب كـارگـری و  كـه در ایـران ان
رابطه بین كارگر و حـزب كـارگـران 
بی فایده است، الزم اسـت كـه ایـن 
كار را با ھمین عنـوان بـكـنـد و از 
. در پشـت و بــا كــلـك وارد نشــود

مانتـسـكـیـو یـك .   مردم شعور دارند
ای گفت كه مردم شرق بخـاطـر  دوره

ـیـن  ھوای گرم تنبل می شوند و ھم
ـاتـوری  تنبلی باعث پذیرفتن دیـكـت

بـعـدا .   شـود از جانب آنـھـا ھـم مـی
گفت كه اشتباه میكند و حرفـھـای 
. دیگری را وارد مـعـادالتـش كـرد

ـایـد در  بعد از این ھمه تحول، تازه ب
بحبوحه یك انقالب دیـگـری و در 
دنیائی كه دانش آمـوز آمـریـكـائـی 

ـقـالب   ١٣٨٨در جواب معلـمـش ان
ـادآوری  مردم ایران را به مستبدین ی

ـبـر  می ـن ـنـوز شـاھـد م كند، بايد ھ
رفتن بی بی سی و فرج سركوھـی 
! باشيم كه فعال نـوبـت غـرب اسـت

البد وقتي اين نوبت زودتر از انتظـار 
آنان فرابرسد بفکر چـاره  ديـگـری 

 !*خواھند شد
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ھـا کـم  کسری بودجه دارد، مالیات
است، اصال باید اول باید فـرھـنـگ 
ـان  مردم را درست کرد بعد بیمـارسـت

ـامـیـن ایـن !   را ساخـت امـا بـرای ت
ـیـچـکـس نـگـران  چنین مراسمی ھ
کسری بودجه نیست ھـیـچ بـحـث 

گیرد بلـکـه ھـمـگـی  جدی در نمی
ـاکـیـد  ـیـن خـرجـھـائـی ت بر لزوم چن
میکنند چون خرج آنرا را از جـیـب 

ـلـکـه دسـت  خودشان نمـی پـردازنـد ب
 .شان تو جیب مردم است

اگر جامعه بخواھد بـه آرامـش 

برسد باید ریشه نابرابری خشـکـانـده 
ــی جــامـعــه بـه آرامــش .   شـود وقــت

ـاب عـده ـق ـنـه ال ـزی ای  میرسد که ھ
ـپـردازنـد آرامـش در .   قلیل را مردم ن

ای است که رفـاه ھـمـه  افق جامعه
مردم بی گفت و گو تضمیـن شـده 

ای مـمـکـن  آرامش در جامعه.   باشد
است که اکثریت جامعه به عـنـوان 

. ھستند تحقیر نشـونـد"   عوام" اینکه 
ـامـیـن مـیـشـود  آرامش ھنگامی ت

ـــواده ـان ـــدان خــ ـــی فـــرزن ـای  وقــت ھــ
ـنـد  ـنـد ازدواج کـن معمولی میخواھ

جامعه خودش را مسـئـول بـدانـد و 
ھمه لـوازم یـک زنـدگـی را بـی 
ـارشـان  ـی ـت ـتـگـوئـی در اخ ھیچ گـف

ــائــی کــه در  عــروســی.   بــگــذارد ھ
ھای معمولی سر مـیـگـیـرد  خانواده

ھنوز زندگی آنھا پا نگرفته فقـر و 
ـیـسـت شـان  بدبختی تمام ھست و ن

ھـیـچـکـس ھـم .   را تھدید میـکـنـد
ـنـد  جوابگو نیست و این والدین ھست
ـاشـنـد  ـقـری ب که باید جوابگوی ف
که خود یک عمر محکـوم بـه آن 

ــد ــودن ــمــه داســتــان عــروســی .   ب ھ
سلطنتی در لندن برای این بود کـه 
فقر و خوشبختی را جاودانه سـازنـد 
ـنـھـا دو روی  و تاکید کنند که ای
ـزوم  یک سکه ھستنـد، الزم و مـل

ـنـد ـنـی نـدارد ھـمــه .   ھـم ھسـت مـع
جامعه خوشبخت باشنـد ایـن یـک 
رویا است که شدنی نیست و شـمـا 
ــدبـخــت، اگــر  نـوعـی، عـوام زاده ب
شانس آوردی که ھیـچ و گـر نـه  
فقط ھمین قدر اجازه دارید کـه بـه 
ــدان  ــتــی فــرزن ــخ ــب ــای خــوش ــاش تــم
ـیـد، سـھـم شـمـا از  ـن ـنـشـی بزرگان ب
آرامش ھمیـن اسـت کـه بـه دیـدن 
ـاشـیـد  عروسی سلطنتی دلـخـوش ب

 ...!بیشتر از این اگر بخواھید
کالم آخر اینکه وقتی جـامـعـه 
به آرامش میرسد که به قول شـاعـر 
ــی بــاشــد کــه  ــوائ ــری در ھ ــراب ب
استنشاق میکنیم و کمتـریـن سـرود 

ـاشـد ـا .   بوسه ب ـنـد ایـن روی مـیـگـوی

ـنـد !   است اگر حقیقتا راست میـگـوی
ــس و شــکــنــجــه و زنــدان و  ــی ــل پ
موشک کروز و بمب اتم را جـمـع 
ـنـد بـه  کنند و به خـود اجـازه نـدھ
ـا  مردمی کـه در سـاخـت ایـن روی
ـیـم  ھستند حمله کنند آنوقـت خـواھ
ـا و چـه  ـزی روی دید که چـه چـی

آنوقت آرامـش ایـن . چیزی واقعیت
ـا آرامشـی کـه عـروسـی  جامعه ب
سلطنتی فقط برای چـنـد سـاعـت 

اگـر اسـاسـا آرامشـی ( فراھم کرد 
مقایسه کنیـد و )   فراھم کرده باشد

ـیـر بـوده ایـن  ـق ببینید که چقـدر ح
آرامش کـذایـی و چـه شـکـوھـی 
دارد آرامشی که ھمه مـردم، بـرای 

 .*ھمه مردم ترتیب میدھند
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ھـا بـود جـلـو  ھمه آنـچـه در قصـه
ـیـوسـت ـان بـه وقـوع پ . چشم جھانی

ــر عــروس  شـاھــزاده ـی ــا و دل ـب ای زی
زیبایش را یافـت و بـه قصـر خـود 

ھمه چیز در منتھای دقـت و .   برد
ـاب عـروسـی .   زیبایی بود ھمه اسـب

ـتـی فـراھـم بـود ـان .   سلطن ـان مـیـھـم
یکی یـکـی از راه رسـیـدنـد و در 

ـیـسـا .   جایگاه خود مستقر شدند کـل
ـاشـی و جـارو شـده بـود سـر  آب پ
اسقف در ھیبت یک روحانی، کـه 
خود خدا را تجسم میکـرد، خـدایـی 

ـان فـرشـتـگـان .   میکرد راھبان چـون
ــر  ــی گــام ب ــه آرام ــصــوم ب ــع م

ـان.   میداشتند ـاب ـی ـیـن شـده  خ ـزی ھـا ت
ــود افســران در کــمــال دقــت و .   ب

مھربانی بر ھمه چیز و ھمـه کـس 
ـنـگـھـام .   نظارت داشتند ـاکـی قصـر ب

چنان کـه شـایسـتـه قصـر شـاھـان 
است شکوه و وقار و آرامـش را بـه 

ـنـھـای .   نمایش مـیـگـذاشـت مـاشـی
سلطنتی به آرامـی یـکـی پـس از 
دیگری در خیابان میـخـرامـیـدنـد و 
ــی در آرامشــی  ــت ــطــن ــدان ســل ــان خ
شاھانه برای مردمان دسـت تـکـان 

عـروس چـون جـواھـری .     میدادنـد
درخشان از ماشین به بیرون خزیـد و 
. چشمان ھمـگـان را خـیـره سـاخـت

ـایـی در اوج خـود بـود ـب ــف . زی اسـق
ـتـه شـد و  خطبه را خواند، بلـه گـف
عروس و داماد قـول دادنـد کـه در 
ـار ھـم  مصیبت و خوشـبـخـتـی کـن
باشند تا مرگ آنـھـا را ازھـم جـدا 

ــرادر عــروس دعــائــی از .   ســازد ب
انجیل خواند و ھمه را دعـوت کـرد 
ـاشـنـد کـه  ـب ـا ن ـی که دنبال مـال دن

ــان .   خســران دارد کــالم خــدا از دھ
برادر عروس جاری بود و ایشـان را 
ــه فـکــر  نصـیـحـت مـیـکــرد کـه ب

ـاشـد کـه خـدا .   مستمندان باشـنـد ب
 .آمین. ھمه را رستگار کند

پرنس و پرنسس در بالکن قصـر 
. ظاھر شدند و ھمدیگر را بوسـیـدنـد

ـار را  این امر عادی در میان آن دی
ھـا  رسـانـه.   نامـیـدنـد"   سنت شکنی" 

تصمیم گرفته بودند ھـر جـور شـده 
ــی و عــروســی  ــت ــطــن ــدان ســل خــان

سلطنتی را یک امر جاودانه نشـان 
دھند ھر چـنـد ریشـه آن بـه قـرون 
وسطا میرسد ھر چند تمـام مـراسـم 
آن زمـان بـی کـم و کـاسـت اجـرا 

ــشـود ــد .   مـی امــا گـویــا نســل جــدی
انـد و از  تر شـده شاھزادگان امروزی

ـاری"  ـافــــظــــه کـــ دســــت "   مــــحـــ
ـار  ششسته اند، این امـر نـه یـک ب

ــاد تــا  ــت ــاق اف ــف ــار ات ــکــه دو ب ــل ب
سـنـت " ھای بورژوازی آنـرا   رسانه

عروس شرط کـرده ! بنامند"  شکنی
در خـطـبـه "   اطاعـت" بود که کلمه 

ـا نشـان دھـد  عقد بکار برده نشود ت
که عروس پرنس قرن بیـسـت یـکـم 
است، این کـالم بـرای خـوشـی دل 

ـــد ـاری نش ــ ـــروس ج ـــس .   ع ـــرن پ
خوشبخت دست نو عـروس خـود را 

ـاپـدیـد  گرفت و در پشـت پـرده ھـا ن
ـاقــوسـھــائـی پــنـج ھــزار بــار .   شـد ن

این پرنس نه به جـنـگ .     نواختنند
دیوی رفته، نه پرنسس را از قصـر 

پـرنسـس .   اژدھائی نجـات داده بـود
اسـیـر جــاودیـی نــبـود کــه اسـاســا 

ـاشـد  احتیاج به این جان فشانی ھـا ب
پـرنـس .   اینھا ھمه در قصـه ھـاسـت

را از بچگـی تـو گـوشـش خـوانـده 
تو در آینده به عنـوان یـک :  " بودند

شاھزاده مسئولیتی سنگـیـن داری، 
تو یک شاھزاده ھستـی، از یـک 
خانواده نجیب و اصل و نسـب دار، 
ما اگر نباشیـم وحـدت جـامـعـه از 
ھم میپاشد آنموقـع اسـت کـه سـر، 

و بدینگـونـه بـود ! سر میشود پا، پا
که پرنس را آماده کردند که مـثـل 

در ایـن دور و .   یک شاھزاده باشد
ــه  ــه اژدھــایــی ھســت ن ــه ن زمــان
پرنسسی اسیر طلسمی کـه پـرنـس 
دلیری و نجابت خود را به نـمـایـش 
ـافـت و  گذارد، پرنس اما چاره را ی
ـان مـردمـان  عروسی برگزید از مـی
ــدرال ــن ــی ــل س ــث . عــادی، یــکــی م

پرنسس نه از یک خانـواده نـجـیـب 
ــکــه از یــک  ــل زاده و اشــرافــی ب

ـا .   است" خانواده معمولی"  و پرنس ب
ازدواج با دختری از یـک خـانـواده 
معمولی کارش مانند این بـود کـه 
ـتـه  به جنـگ اژدھـای آتشـیـن رف

ـتـوانسـتـه  باشد که ھیچ پھلـوانـی ن
بود در مبارزه با او جـان سـالـم بـدر 

ھزار بار که چه بگویم، شـایـد .  برد
ـتـه  ـتـه شـد و گـف میلیونھا بار گـف
ــرنســس از یــک  ــشــود کــه پ ــی م
خانواده معمولی است؛ البته تاکـیـد 
ـیـسـا و  شد  تا قبل از ورود بـه کـل
جاری نشدن خطبه عقد ھنوز یـک 
دختر معمولی بود اما ھمینکه سـر 
اسقف خطـبـه را جـاری کـرد شـد 

، و " دوشــس" پـرنســس و بـعــد ھــم 
ـال زدنـی  پرنس ما با شجـاعـت مـث
ـار ایـن  ـی ـت اش این شانـس را در اخ
ـاشـد و  ـنـده ب دختر داد که ملکه آی

ــود  ــود بش ــن را " .   دوک" خ و ای
ھمگان باید بداننـد و تـو مـغـزشـان 
خوب فرو کنند کـه شـانـس خـوب 
ـتـه در خـانـه  ـب چیزی است کـه ال

ــا آمــدن .   زنــد ھــمــه را نــمــی ــی بــدن
ـفـس زنـدگـی  تصادفی است امـا ن
در دنیای کنونـی شـانسـی اسـت؛ 
ـاشـی شـانـس در  اگر خوشـبـخـت ب
ـایـد  خانه ات را خـواھـد زد و تـو ب

ایـن .   حواست باشد که در بگشایـی
ـان  ـاب ـی را ھمه آن جمعیت کـه در خ
بودند باید باور میـکـردنـد و بـه آن 
ــیــاردی در پــای  ــل ــت مــی جــمــعــی

ـنـه  گیرنده ـق ـز ح ـی ھای تلویزیونـی ن
شد، شانس باید  به شـمـا رو کـنـد 

 .تا شاید روی آرامش را ببینید
ـــرف و  ـــی ط ـــران ب ـــس ـف ــ م

ھــای بــی  گــزارشــگــران در رســانــه
منظور بارھا تاکید کردند کـه ایـن 

ـز دیـگــری اسـت و .   عـروسـی چـی
گویا نه پرنس و نه پرنسس راضـی 
ـبـودنـد ایـن  به این ھمه سر و صدا ن

! ) یـعـنـی خـود ایشـان(   ھـا  رسـانـه
بودند که شلوغش کردنـد و گـرنـه 
پرنس مایل بود در بـی خـبـری بـه 

امـا .   امور شاھزادگی خویش بـرسـد
ـتـی قـرار اسـت  چه میتوان کرد وق

ــتــی  ــل ــی" بــرای یــک م ــل " ســمــب
ـیـب  بتراشند جز مـراسـمـی کـه تـرت

ھا این را بـه خـوبـی  و رسانه.   دادند
ــن  ــی ــرای ھــم ــنــد، ب ــن ــک ــی درک م
درک باالی شـان اسـت کـه پـول 

گزارشگری با اشـاره بـه .   میگیرند
ـتـی  ھای عروسی تاریخ ھای سـلـطـن

ـیـشـه ایـن :   " در گذشتـه گـفـت ھـم
عروسیھا مایه آرامش جامـعـه شـده 

ـا " ایشان تاکیـد کـرد کـه . "   است ب
ـیـکـاری  وجود بحران اقتصادی و ب
این شادی الزم بود که جامعـه آرام 

ــصـادی در . "   شـود ـت ـفـســیـر اق در ت

ـتـه شـد : یک برنامه دیگـری گـف
دخل و خرج عروسی درسـت اسـت " 

برابر نبود و از جیب مردم خـرج شـد 
اما آرامشی که ایـن عـروسـی بـه 
ـزی  ـا ھـیـچ چـی جامعه مـیـدھـد ب

 ." نمیشود حساب کرد
ـقـطـه آرامـش یـک  بـراسـتـی ن
ـا یـک قصـه  جامعه کجـاسـت؟ ب
شاه و پریان میتوان به یک جامعـه 
آرامش تزریق نـمـود؟ بـوسـه یـک 
پرنس و یـک پـرنسـس چـقـدر بـه 
اجتماع امنیت خـاطـر مـیـدھـد کـه 
اسباب زندگی بـرای ھـمـه فـراھـم 
ـنـکـه کسـانـی  ـبـول ای ـا ق است؟ آی
ـا  القابی مانند پرنس و پرنسـس و ی
دوک و دوشس را یدک بـکـشـنـد 
ـال جـامـعـه را  ـتـوانـد خـی ـی چقدر م
ـاعـده  راحت کند که زندگـی بـه ق
ـان کـه  ـاب است؟ آن جمعیت کنار خی
بعد با شـوق خـودشـان را بـه جـلـو 
ـیـت دو  کـاخ رسـانـدنـد و آن جـمـع
ــون  ــویــزی ــیــاردی کــه پــای تــل ــل ـی م
میخکوب شده بودند کـه عـروسـی 
ـال  ـب سلطنتی را به تماشا بنشینند دن
چه آرامشی بودند که ایـن مـراسـم 
میتوانست به آنھا بـدھـد؟ ھـمـه آن 
جمعیـت شـاھـد آرامشـی بـود کـه 

آنھـا شـاھـد بـودنـد .   دیگران داشتند
ـنـد کـه ھـیـچ  که کسـانـی ھسـت
غمی در ایـن عـالـم نـدارنـد، ھـمـه 
اسباب آرامش و تفریح شـان فـراھـم 

ــه فــردای .   اســت ــگــران امــروز ب ن
ـنـد، ھـیـچ کـس حـق  خویش نیسـت

آنـھـا .   ندارد آنـھـا را مـعـطـل سـازد
ـام خـرج و دخـل  اساسا چیزی به ن
ــه راحــتــی خــرج  ــد، ب ــن ــاس ــن ــش ــی ــم ن
میکنند بدون آنکه بداننـد از کـجـا 

ـنـد،  می آید و مایل ھم نیستنـد بـدان
ـاردی .   باید باشد ـی ـل ـی ـیـت م آن جمع

ـه جـمـعـی ھـیـچ  ـود کـه چـگـون شاھد ب
ـنـد  کار مفیدی به حال جـامـعـه نـمـی کـن

 .و از ھمه چیز برخوردار است
ــزی کــه در ایــن  امــا آن چــی
ـنـھـان  ـز پ مراسم  بیشتر از ھمه چـی
شد این بود کـه سـلـطـنـت یـعـنـی 
کسی ھست که بـرتـر از دیـگـران 
ــت او  اســت و ھــمــه مــردم رعــی

آن چیزی که پوشیـده شـد .   ھستند
ـارک و  این بود که اگر ھنـوز مـب
بن علی سرکار بود اگر قذافی بـه 
ـنـی اگـر  ـاده بـود، یـع ـت این روز نیف
ــدوچــون  رعــایــا در کــارشــان چــن

ـیـکـردنـد  نمی کردند و وادارشـان نـم
ـا آن روی  ـی که در مقابل چشـم دن

سگ شان را به نـمـایـش بـگـذارنـد 
مدعویـن " بی شک در کنار دیگر 

ـنـد "   خاص ـت ـان کـه گـف بودنـد چـن
ـیـر سـوریـه پـس  دعوتشان را از سـف
ـتـر  گرفتند چرا که در عـرض کـم
از دو ماه بشار اسد آن روی دیـگـر 
چھره شخصیتھـای نـظـام سـرمـایـه 
. داری را به نمایش گـذاشـتـه اسـت

ـار و  ـا وق ھمـه آن کسـانـی کـه ب
ـیـسـا گـام  متانت و آرامـش در کـل
برمیداشتند پشت سرشان دریائـی از 

ـیـده بـود ـا ایـن .   نفرت و فقر خواب آی
ـنـدار و کـردارشـان  جمعیت که با پ

ھای میلیونی را بـه خـاک  جمعیت
ـنـد بـه  ـتـوان ـی سیاه نشاندند چقـدر م
ـاردی جـھـان آرامـش  ـی ـل ـی جمعیت م
بدھند؟ شـاھـد از غـیـب ھـم الزم 
ـیـد بـه  نیست سـر رسـد، نـگـاه کـن
ـنـد  کشتار در سوریه و لیبی، بنگری
در یمن چه بی رحمانه میـکـشـنـد، 
ــا چــه  ــران ب ــد در ای ــی ــا کــن ــمــاش ت
ـنـد؛ بـه  شقاوتی قتـل عـام مـیـکـن
کجای این دنیا انگـشـت بـگـذاریـم 

ای  که روزی و ساعتی در گـوشـه
ـقـر و نـداری در  کسی به خاطر ف

ــچــد ــی ــپ در پــس آن آرامــش .   ھــم ن
ــی  ــای ــس آن زیــب عــروســی، در پ
ــای پــر  ــتــی دنــی ــن ــط عــروســی ســل
ــچ  تــالطــمــی قــرار دارد کــه ھــی
ــدارد و  ــش ن ــی روی آرام انســان
ــن  کسـانـی مـانــنـد ھـمــان مـدعـوی
خاص، نگھبان این دنیای پر فقر و 

انسانھا در جـوامـع .   نکبت  ھستند
کنونی محکوم شـدنـد کـه ھـیـچ 

ـنـد ـن ـی ـب در .   وقت روی آرامـش را ن
ـنـد  نظام کنونی حاکم بر جھان مـان
ـاتـی گـذشـتـه  ـق ھمه نظامھای طـب
ـیـچـگـاه روی آرامـش  توده مردم ھ
نخواھند دید چون اساس ایـن نـظـام 

تا وقتی زنـدگـی . بر نابرابری است
ـابـرابـری مـیـچـرخـد  بر ایـن مـدار ن
ــت  ـب نصـیـب تـوده مــردم جـز مصـی

ـاشـد . چیزی نخواھد بود اگر قرار ب
ای تعیین شـود  که در جائی بودجه

ـا  ـانـی ی ـیـمـارسـت ـا شـایـد یـک ب ت
ـا  مدرسه ای یا حتی ورزشگـاھـی ی

ـا  ـا چـنـد ت خیابانی کشیده شـود ی
گل و بوته کاشته شود نماینـدگـان 
ــایــیــن  ــی بــاال و پ ــاب مــجــلــس حس
ـایـد از  میکنند کـه ایـن بـودجـه ب

ـادشـان .   کجا تامین شود ـاره ی یـکـب
افتد خزانه خـالـی اسـت، دولـت  می

 در کجاست و " آرامش"
 در دست چه کسانی است؟

 یاشار سھندی

 ٢٩صفحه 
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ھای کار در ایـران،  شرایط و محیط
قاتـل جـان کـارگـران اسـت و اوج 
ـیـرحـمـی  رذالت و سـودپـرسـتـی و ب
بورژوازی و دولت اسـالمـی اش را 
. مقابل چشم ھمگان قـرار مـیـدھـد

ساالنه دھھا ھزار سـانـحـه دلـخـراش 
ھای ناامن کار در ایـران  در محیط

رخ میدھد، ھزاران نفر جـان خـود را 
ـا  ـفـر ت از دست میدھند و ھـزاران ن
آخر عمر معلول میشوند یا به انـواع 

ــمـاری ـی ــال  ب ــت ـب ھــای خــطــرنـاک م
میشوند و تـوان کـار کـردن را از 
ــط  ــوس ــد و یــا ت ــدھــن دســت مــی
. کارفرمایان از کار اخراج میـشـونـد

ـــواع آرتـــروز،  ـاری ســـل، ان ـــمــ ـی ــ ب
ـاری ـــمــ ـی ـ ـــی و  ب ــخـــوان ـت ھــای اســ

ھای پـوسـتـی و  عضالنی، بیماری
ھـای رایـج  سرطان از جمله بیـمـاری

. ھای کار در ایـران اسـت در محیط
ــدان حــداقــل آمــوزش، حــداقــل  ــق ف
امکانات ایمنی، حـداقـل بـھـداشـت 

ھای کار از یـکـطـرف و  در محیط
ــگــر ســاعــات کــار  از طــرف دی
طوالنی برای کـارگـران ، تـغـذیـه 
بسیار ناکافی و خسـتـگـی مـفـرط 
ـنـگـام کـار بشـدت  که تمرکز را ھ
ــدام دارد از  ــاورد، م ــن مــی پــائــی

بـعـالوه .   كارگران قربانـی مـیـگـیـرد
ــاد  ــوقــی کــارگــران در ایــج ــق ــیــح ب

ـاامـنـی کـامـل  تشکل ھای خود، ن
شغلی و ترس ھرروزه از اخـراج، بـه 
ــر  ــرمــایــان امــکــان حــداکــث کــارف

ــدھــد ھــرچــه .   ســودجــوئــی را مــی
ــی شــغــلــی و  ــن بــیــکــاری و نــاام
فالکت کارگران بیشتر میشود، بـه 

ھـای کـار  ھمان اندازه ھـم مـحـیـط
تر میشود و میزان سوانح کـار  ناامن

و تعداد قربانیان محیط ناامن کـار، 
ایـن در .   یابـد تصاعدی افزایش می

ــاســت  ــی واقــع خــود بــخــشــی از س
. سودآوری سرمـایـه در ایـران اسـت

در نظامی که جمھـوری اسـالمـی 
به مردم تحمیل کرده، جان کـارگـر 
چنان بـی ارزش اسـت کـه حـتـی 
اسامی کارگرانی که جان خـود را 
در محل کار از دست میدھنـد، نـه 

ھـای  توسط کارفرمـا و نـه رسـانـه
ــائــی اعــالم  دولــتــی و رســمــی ج

ـنـج .   نمیشود معموال گفته میشود پ
امـا . نفر جان خود را از دست دادند 

ـقـدر  ـن این كـارگـران و جـان آنـھـا ای
ارزش ندارند کـه مشـخـصـاتشـان و 

ـا  عکسشان در رسانه ھای دولتـی ی
حـتـی .   جای دیگـری اعـالم شـود

ـزرگـداشــتـی کــه تـوســط  مـراسـم ب
ھا و سایر کـارگـران بـرگـزار  خانواده

میشود اگر ھـم تـوسـط نـھـادھـای 
حكومتی مقابل آنھا مانـع تـراشـی 

ھـا  در بسیاری موارد خانـواده( نشود 
ـنـد كـه مـراسـم را  را تھدید مـیـكـن

، ) محدود و بی سر وصدا بـگـیـرنـد
ھـا جـائـی اعـالم  توسط این رسـانـه

ـابـل اتـکـائـی .   نمیشود آمارھـای ق
ــیــان و  ــان ــرب ھــم در مــورد شــمــار ق

 .معلولین در جایی منتشر نمیشود
ــیــان  ــان ــرب ــکــی از ق کـودکــان ی
اصلی ناامنی مراکز کار بویـژه در 
کارگاھھای کوچک ھستند کـه 
نه بھداشتی دارد، نه کـوچـکـتـریـن 
توجھی به امنیت محیط کار شـان 
میشود و نه آموزشی در کار اسـت 
ــتـشــر  ـن و نـه گـزارشــی از آنـھـا م

ــود ــش ــران .   مــی ــی از کــارگ ــم ــی ن
ھا دخـتـران  ھا و گلیم بافی قالیبافی

ـنـد کـه بـعـضـا ١٦زیر   سـال ھسـت
ــا ١٢روزی  ــار ١٦ ت ــاعــت ک  س
ھـای  به اینھا باید تـوھـیـن.   میکنند

ـات و ســـوء  ـــھــ ـی ــ ـب ــ ـن ــ ھـــرروزه، ت
ـان از  استفاده ھای جنسی کارفرمـای

ـز اضـافـه کـرد کـه  ـی کودکان را ن
ـــر ایـــن  ـاپـــذی ــ ـــی ن ـــخـــش جـــدائ ب

ــوقــی ــق ــیــح ــن .   ھــا اســت ب ــی ــن بــا چ
ــد کــه  ــی ــتــوان فــھــم ــی اوصــافــی م
چگونه کودکانی که باید مشغـول 
تحصیل و ورزش و لـذت بـردن از 
ـاشـنـد، چـگـونـه از  زندگی خـود ب
ـیـه شـان  ھمان کودکـی حـقـوق اول
پایمال میـشـود، سـالمـتـی و رشـد 
ـنـد،  طبیعی خود را از دست مـیـدھ
ـابـود  پرپر میشوند و زندگی شـان ن

 .گردد می
ـایـت  ـن بدین ترتیب ما شـاھـد ج

ای  بزرگ و ھرروزه و اعـالم نشـده
ھـای كـار  علیه کارگران در محیـط

ـار  ـانـش بسـی ـی ـان ھستیم که آمار قرب
صـدھـا ھـزار کـارگـرھـر .   باال است

ـیـمـاری ھـای خـطـرنـاک  سال بـه ب
ـتـال مـیـشـونـد، طـول عـمـرشـان  مب

یابد و تعداد نـه چـنـدان  کاھش می
ـنـد . کمی جانشان را از دست میـدھ

اخراج و بیکاری و فقر كمر شـكـن، 
یک معضل مـھـم دیـگـری اسـت 
که دامن کارگری را کـه در ایـن 

ھا بیمار و ناتوان مـیـشـود و  محیط
ـلـول مـیـشـود،  یا بـه درجـاتـی مـع

ـنـی .   میگیـرد ـامـی بـعـالوه ھـیـچ ت
ــدگــان  ــواده و بــازمــان ــرای خــان ب
. كارگران قربانی شـده وجـود نـدارد

نه کارفـرمـا و نـه دولـت خـود را 
موظف به تامین زنـدگـی خـانـواده 

ــمــی ــان ن ــی ــان ــرب ــد ق ــن ــن ــی درمــورد .   ب
ـقـص  کارگرانی که در جریان کار ن
عضو پیدا میکنند و یا توان ادامـه 
ـز نـه  ـی ـنـد، ن کار را از دست مـیـدھ
ـالـجـه  امکانات چندانی صـرف مـع
ـیـمـه  آنھا مـیـشـود و نـه شـامـل ب
ــن  ــی ــام ــمــه ت ــی ــتــگــی و ب بــازنشــس

ـتـی ھـم .  اجتماعی میشوند تازه وق
چیزی شـامـل حـالشـان مـیـشـود، 

تر از حتی ھـمـان  رقمی بسیار پایین
حداقل دستمزدی است که چنـدیـن 

 .برابر زیر خط فقر است
 

 یك جنگ اعالم نشده
ھای كار به قتـل گـاه  تبدیل محیط

ـا  ـز زیـر پ كارگران بیش از ھـر چـی
ـــه ـی ــ ـــه شـــدن اول ـت ـــن  گـــذاشــ ـــری ت

ــن  ــای انســانــی در ای ــداردھ ــان ــت اس
ـا ایـجـاد .   جامعه را نشان مـیـدھـد ب

ایــن وضــعــیــت ســرمــایــه داران و 
ـنـد  دولتشان در ایران دارنـد مـیـگـوی
کــه مــا در ایــن کشــور کــاری 

. ایم که جـان آدم ارزش نـدارد کرده
بطور مثال مواد خطرناک و سـمـی 
که بکارگیری آنھا در کشـورھـای 
ــه  ــوع شــده اســت را ب دیـگــر مــمــن

ھای ایران مـورد  راحتی در کارخانه
ـنـد ایـن شـرایـط .   استفاده قرار میدھ

برده وار كار را به یمن محروم كـردن 
ـایـه تـریـن حـقـوقـش  ای كارگران از پ

ــرار كـرده ــد بـرق دســت کــارگــر را .   ان
ــوع  بسـتـه ـن ــش را مــم ــصـاب ــد، اعـت ان
ــر  کــرده ــگــی ــش را دســت ــران ــد، رھــب ان

ـنـد و او را از حـق تشـکـل  میکن
محروم میکنند تا امکان حـداکـثـر 

ـنـد در واقـع .   سودجوئی را پیدا کـن
دولت به کمک نیروی سرکـوب و 
ــره، دســت  ــی ــون و غ ــان زنــدان و ق
کارفرما را باز گذاشتـه اسـت کـه 
جان كارگر را بگیرد، خـون كـارگـر 
را بمكد و ھر بـالئـی خـواسـت سـر 

و البتـه خـود دولـت .   کارگر بیاورد
ـزرگـتـریـن  و ارگانھای سـرکـوبـش ب

 .کارفرما ھستند
ــه  ـت ــب ــی مـحــیـط کـار ال ـاامـن ن

ــســت ــی ــص ایــران ن ــت ــه قــول .   مــخ ب
ـاامـنـی مـحـیـط  منصور حکمت، ن
کار یک جنـگ اعـالم نشـده در 
جھان است که به اندازه دو جـنـگ 
ــری،  ــل ــت ــســم ھــی ــی، فــاشــی جــھــان

ـیـروشـیـمـا،  کوره ھای آدم سوزی، ھ
ـام، جــنـگ ایـران و  ــن ـت جـنـگ وی
ـقـه کـارگــر  عـراق و غـیـره از طـب

ـنـجـا .   قربانی میگیرد اما تفـاوت ای
است که جنایتھای بزرگی کـه در 

ــوده ــخ شــاھــدش ب ــم را ھــمــه  تــاری ای
شناسند و از دست انـدرکـارانـش  می

ـایــتـکــاران بــزرگ نــام  ــوان جــن ـن بـع
فجایع دردناکی کـه مـردم .  میبرند

ـاسـنـد و ھـم  ھم جانیان آنرا مـیـشـن
ـانـش را امـا یـک جـنـگ .   قربانی

اعالم نشده و یک جنایت در حـال 
جریانی در متـن جـامـعـه سـرمـایـه 
داری ھست که قربانیانـش از نـظـر 

ـتـر از ایـن نـمـونـه ھـای  تعـداد کـم
ـیـسـت ـاریـخ ن . برجسته جنایت در ت

ــه گــورســتــان  ــدر آدم روان ــق ھــمــان
ــه  ــدر آدم روان ــق ــمــان ــد، ھ ــکــن مــی

ھـا  بیمارستان میکند، ھمانقدر خـانـه
ــدر  ــق ــد، ھــمــان ــان ــاش ــپ ــی را از ھــم م

ـبـدیـل  شادی ھا را به غصه و غـم ت
ــن  مـیـکـنـد کـه در ھـرکـدام از ای

ـاریـخ بشـر  دوره ھای ننگ آور در ت
اما فرقش در ایـن . ایم شاھدش بوده

ـیـن و  ـل ـات است که در ایـن مـورد ق
جانیان دارند کنار قربانیان خـودشـان 
ـتـوانـد  ـی ـنـد و کسـی نـم ـزن ـی قدم م
نشانشان بـدھـد و بـگـویـد مسـئـول 
ـفـر انسـانـی کـه  مرگ آن ھزاران ن
جان باختند، این کسـی اسـت کـه 
اینجا دارد راه میرود و یا ایـن نـھـاد 

معین است و این مـوجـودی اسـت 
ــه  ـی ـق ـازه خـودش را ھـم از ب کـه ت
ـاالتـر مـیـدانـد . جامعه معتبرتر و ب

این جنایتی است کـه ھـر روزه در 
ــط ــحــی ــر  م ــخــاط ھــای کــار و ب

سودجویی یک مشت سرمایـه دار 
ھای حامی شـان شـاھـدش  و دولت
ـلـی .   ھستیم قربانیان این جنایت خـی

ـایـت .   انـد معلوم و مشخـص ـن ایـن ج
ـاتـی دارد ـق ـنـطـور .   قربانیانی طـب ای

ای  نیست که بـمـبـی روی مـحـلـه
ای جانشان را از دسـت  افتاده و عده

ـیـه .   اند داده ایـن جـنـگـی اسـت عـل
ـیـه .   بخش مشخصی از جامـعـه عـل

 .طبقه کارگر
حال در نظر بگـیـریـد كـه ھـمـه 
ــن خــطــرات در  ــایــات و ای ــن جــن ای

ھـای كـار، مـحـیـطـی کـه  محیـط
کارگر بخش اعظم زندگـی اش را 
در این جامـعـه در آن مـیـگـذرانـد، 
ـفـس زنـدگـی  دارد روی میدھد و ن
ـز  کردن را برای كارگر مخاطره آمـی

 .كرده است
محیطھای کار باید جای امـن 
ــظــر ســالمــتــی و  ــم و از ن ــال و س
ـبـولـی  ـابـل ق ـانـدارد ق بھداشتی است

باید آخرین تكنیكھـا و .   داشته باشد
دستاوردھا و تجـارب بـرای ھـرچـه 

تر سـاخـتـن شـرایـط كـار مـورد  امن
ـاده قـرار گـیـرد ـف کسـی کــه .   اسـت

ــنــی بــرای  ــاام ــیــط ن ــن مــح ــی چــن
کارگران ایجاد کرده، شریـک جـرم 
قتل و جنایت وسیعی است که ھـر 

ھــای کـار جـریــان  روز در مــحـیـط
ــمــنــی .   دارد ــن ای ــوانــی ــف از ق ــخــل ت

محیط كـار و سـھـل انـگـاری در 
ـایـت  ـن تامین امنیت كارگران یـك ج
است و باید جرم جنائـی مـحـسـوب 

 .شود
ــم  امـا مـی ـیـم كــه در عـال ــن ـی ب

ــســت ــن نــی ــی ــعــی چــن چــون .   واق
رعایتش برای سرمایه داران صـرف 
ــد و از ســوددھــی شــان  ــكــن نــمــی

ـنـد .   كاھد می آنوقت در جـایـی مـان
ـیـت جـمـھـوری  ایران تـحـت حـاکـم
ــوع  ــارگــر از ھــرن اســالمــی كــه ك
حقوقی برای اعتراض و اعـتـصـاب 
و متشکل شدن محروم اسـت، ایـن 
ناامنی واین خطر ھـر روزه جـان و 
ـاوتـی  ـف ـت زندگـی كـارگـر ابـعـاد م

 .میگیرد

 نا امنی محیط كار 
 جنایت علیه كارگران است

 شھال دانشفر

 

 ٣٢صفحه 
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ـایـت ھـر روزه  ـن در مقابل این ج
ـیـت .  باید ایستاد ـایـد از نـظـر امـن ب

ـانـداردھـای  محیط کار باالترین است
 .بین المللی برقرار باشد

 
كدام خواستھا و كدام 

 استانداردھا؟
بخش عظیمی از ھمه این اتفاقاتـی 

ھـای کـار شـاھـدش  که در محیط
ھستیم و منجر به مرگ و صدمـه 
زدن به سالمتی کـارگـر مـیـشـود، 

یک محـور مـھـم .   اند قابل اجتناب
مبارزه کـارگـر در نـظـام سـرمـایـه 
ــی مـحـیـط کــار  ـن داری حـول ایـم

ــرای .   اســت ــق دارد ب ــر ح کــارگ
تـر کـردن شـرایـط کـارش تــا  ایـمـن

جائی که علم و تکنولـوژی اجـازه 
ــد،  ـزن ـارزه ب ــه مـب مـیـدھـد، دسـت ب

 .اعتصاب کند متشکل شود
 

ـارزه  مطالبات زیر باید به پـرچـم مـب
کارگران برای بھبود شرایط کـار و 
ارتقاء ایمنـی و بـھـداشـت مـحـیـط 
کار به منظور جلـوگـیـری از بـروز 
ـبـران  ـز ج ـی حوادث محیط کار، و ن

ــنــی  خســارت ــاام ــای نــاشــی از ن ھ
 :تبدیل شود

ــھــداشــت   -١ ــی و ب ــمــن تضــمــیـن ای
ـیـل مـخـاطـرات  ـل ـق محیط کار و ت
کار به حداقل ممکن، بـدون ھـیـچ 
ــاده از  ــف ــا اســت ــی، ب صــرفــه جــوی

ـات  پیشرفته ترین تسھیالت و امـکـان
ـاده در سـطـح جـھـان از  ـف مورد است

ھـای كـار  جمله برخورداری مـحـیـط
از دسـتـگـاھـھـای تـھـویـه كـافـی، 
مراكز درمانی كشـیـك مـجـھـز بـه 
ــات  ــان آمــبــوالنــس و پــرشــك، امــك
بھداشتـی حـمـام و دسـتـشـویـی و 
ـانـدارد بـھـداشـتـی  غذاخوری با اسـت

 .باال و غذای مناسب
ــه پــزشـکــی   -٢ ـن نـظــارت و مـعــای

ــر مــخــاطــرات و  ــراب ــظــم در ب مــن
ـاشـی از  ھای حرفـه بیماری ای و ن

ـقـل  کار توسط مراجع پزشکی مست
ـان  از کارفرما، به ھزینه کـارفـرمـای

 .و دولت
نظارت بر ایمنـی مـحـیـط کـار   -٣

باید تماما زیر نـظـارت کـارگـران و 
ـاشـد تشکل . ھا و نمایندگـان آنـھـا ب

ـتـی  ـئ این حق کارگران است که ھی
ـا  ـنـد ت ـتـخـاب کـن از میان خـود ان
ــر  تــمــامــی مــوارد نــاامــن و غــی
ـنـد و بـه  بھداشتی را بـررسـی کـن

 .کارگران گزارش بدھند
اعتصاب و بـرگـزاری مـجـمـع   -٤

عمومی، حق بـی چـون و چـرای 
ــه  ــارگــران ب ــارگــران اســت و ک ک
ـنـد  ـتـوان مجرد احساس ناامنی باید ب
ـاامـنـی  ـا ن دست از کار بکشنـد، ت

 .برطرف شود
ــارگــیــری مــواد ســمــی و   -٥ بــک

خطرناكـی كـه جـان كـارگـر را بـه 
انـدازد و در كشـورھـای  خطـر مـی

پیشرفته جھانی استفاده از آنـھـا در 
 فـورا  تولید ممنوع اعالم شده اسـت

 .متوقف گردد
ــخــاطــر   -٦ ــی كــه ب كــارفــرمــایــان

ـــه  ـــی در مـــواردی ك ســـودجـــوی
سالمتی كارگـر تـھـدیـد مـیـشـود، 
اقدام نكنند، مجرمند و بایـد مـورد 

 .پیگرد قرار گیرند
 

كارگرانی كه بخاطـر عـدم ایـمـنـی 
ـا از كـار  ـیـمـاری و ی كار دچـار ب

ـتــادگــی شــده ــن  اف ــد تــامــی ــای ــد، ب ان
ـلـه از حـقـوق  داشته باشند و از جـم

 :زیر برخوردار باشند
ـابـل   -١ بیمه کامل کارگران در مق

صدمات و خسارات ناشی از کـار، 
ـا  اعم از اینکه در محیط کـار و ی
ـنـکـه  خارج آن رخ دھـد و بـدون ای
ـات قصـور  ـب ـازی بـه اث ـی کارگـر ن

 .کارفرما و یا مدیریت داشته باشد
كارگران آسیب دیده در محیـط كـار 
ـزشـكـی  ـاالی پ ـانـدارد ب باید با اسـت
تحت پـوشـش درمـان رایـگـان قـرار 

گیرند و در دوره درمـان از حـقـوق 
 .كامل برخوردار باشند

كارگرانی كه در مـحـیـط كـار   -٢
ــاری شــده ــم ــی ــایــد از  دچــار ب انــد ب

ـیـر نـوع كـار و  تسھیالتی چون تغی
كاھش ساعت كار با پرداخت حقـوق 
كامل برخوردار باشند و اخـراج آنـھـا 

ـاشـد ایـن كـارگـران .   اكیدا ممنـوع ب
باید مادام كه بیمـارنـد زیـر پـوشـش 

ھا و تسھیالت قرار داشـتـه  این كمك
 .باشند

ـــل   -٣ ـام ـــوق کــ ـق ـــت حــ ـــرداخ پ
بازنشستگی به کارگرانـی کـه در 
ـیـجـه صـدمـات نــاشـی از کــار  ـت ن
تـوانــایـی کــار کــردن را از دســت 

ھمینطور پـرداخـت کـامـل .   میدھند
ـازنشـسـتـگـی بـه خـانـواده  حـقـوق ب
کارگرانی که عضو خـانـواده خـود 
ــت  ــط کــار از دس ــحــی را در م

 .میدھند
ــق  ایـن خــواسـت عــطـف بـه مــاسـب
میشود یعنی شامل ھمه کـارگـران 

ھای کـارگـرانـی کـه در  و خانواده
طول حاکمیت جـمـھـوری اسـالمـی 
ـا جـان خـود  توانائی کار کردن و ی

 .اند نیز میشود را از دست داده
 

یك بخش از سـوانـح مـحـیـط كـار 
منجر به مرگ كارگر میـشـود در 
این مورد باید بر حق و حـقـوق زیـر 

 :تاكید کنیم
خانواده كارگرانی كه بـه خـاطـر   -١

انـد، و  ناامنی محیط كار جان باخته
ـان آور خـود را از دسـت داده ــد،  ن ان

باید تحت پوشش ھمیشگی تامـیـن 
اجتمـاعـی قـرار گـیـرنـد و از یـك 
ـاشـنـد . زندگی انسانـی بـرخـوردار ب

ھـا مسـتـمـری  باید به ایـن خـانـواده
 .ماھانه مكفی پرداخت شود

ای  در صورت وقوع ھـر حـادثـه  -٢
ـان و  ـی ـان در محیط کار، تعـداد قـرب
مصدومین با مشخصات و عـکـس 

 .فورا باید رسما و علنا اعالم شود

  ٣١از صفحه 
 نا امنی محیط كار جنایت عليه کارگران است
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روز جھانی ھمدردی با کارگران آسیب 
 دیده در محیط کار را گرامی میداریم

 
ـانـی خـود،  ـاد ھـمـکـاران قـرب ـا بـه ی ـی کارگران در این روز در سراسر دن

ھـای کـارگـران  داشت و ھمدردی با خـانـواده کارزار ھمبستگی و گرامی
ـامـه ھـای آمـوزشـی و اعـتـراضـی  قربانی را به راه خواھند انداخت و بـرن

ـانـی شـدن  گوناگونی را علیه سیاست ـاعـث قـرب ـنـی کـه ب ـی ھـا و قـوان
 شود سازمان خواھند داد ھا کارگر در سال می میلیون

ـیـت  کارگران ایران در شرایطی این روز را گرامی میدارند کـه وضـع
ھای کار در بدترین شرایط در طی چند دھـه گـذشـتـه  ایمنی در محیط

ـار آلـوده  راننده. قرار دارد ای که در پشت فرمان اتوبـوس در ھـوای بسـی
کار میکند، کارگران معادن، پاالیشگاه، پتروشیـمـی، مـاشـیـن سـازی، 
معلمی که تدریس میکند تا کارگر کشاورزی و ھمه و ھـمـه از ایـن 
قاعده مستثنی نیستند و  زنان و کودکان کارگر جـدا از ایـن کـه بـه 

شـونـد،  آور قربانی حوادث شـغـلـی مـی دلیل انجام کارھای سخت و زیان
ھمچنین قربانی آزار و اذیت جنسی برخی کارفرمایان و ھـمـکـاران مـرد 

 گردند خود نیز می
ـا کـارگـران جـھـان   آوریـل روز جـھـانـی ٢٨ما ھمراه و ھـمـگـام ب

ـبـود ایـمـنـی در  ھمدردی با کارگران آسیب دیده و روز اعـتـراض بـه ن
ـبـود  ـا اعـتـراض بـه شـرایـط وخـیـم ن محیط کار را گرامی میداریم و ب
ـا عـمـوم کـارگـران  ایمنی در محیطھای کار ضمـن اعـالم ھـمـدردی ب

ھایشـان در ایـران و سـراسـر جـھـان، خـواھـان بـکـار  آسیب دیده و خانواده
ـیـم و سـیـسـتـم  گیری باالترین استانداردھای ایمنی در محیط کار ھست

 موجود را مسئول بالواسطه قربانیان حوادث ناشی از کار میدانیم
 

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ھیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک
 ١٣٩٠ اردیبھشت ٨

عاملین كشتار در كـارخـانـجـات  -٣
کارفرمایان و دولـت حـامـی آنـھـا 
ـیـگـرد قـرار  ھستند و بایـد مـورد پ

 .گیرند
ـاد کـارگـران   -٤ برگزاری مراسـم ی

ـاامـنـی مـحـیـط  جانباخته بخاطـر ن
ـنـه  ـزی کـار تـوسـط کـراگـران بـه ھ

 کارفرما
مبارزه بـرای ایـمـنـی مـحـیـط 
كار، یعنی مبارزه برای زنده مـانـدن 
و سالمت جانـی كـارگـر، یـك روز 

خصـوصـا .   ھم نباید در آن تعلل كرد
این موضوع در ایران باید به مسـالـه 
ــن امــروز كــارگــران  ـی فـوری و ھــم

 .تبدیل شود
مساله تامین ایـمـنـی مـحـیـط 
كار بسادگی به سود سرمایـه داران 

سرمـایـه دار بـخـاطـر . گره میخورد
ــایــت  ـن سـودجــویـی اش، آشــكـارا ج

ھای كـار ھـر روز  میكند و محیط
بیشتر از كارگران قربانی مـیـگـیـرد 
و دولت نیز بنا بـه تـعـریـف حـافـظ 

ـایـت .  منافع اوست ابعاد گسترده جن
ـیـش از ھـر  در محـیـط ـار ب ھـای ك

چیز اوج توحش سـرمـایـه داری را 
ـایـد بـه .   در مقابل ما قرار میدھـد ب

 . *این توحش پایان داد


