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فضائی كـه بـر اثـر اعـتـراضـات و 
ـات كـارگـری ایـجـاد شـده  اعتصـاب

ــه ــن و رســان ــعــالــی ھــای  اســت، ف
ـاره  مختلفـی را بـه اظـھـارنـظـر درب
ـبـش كـارگـری كشـانـده  مسائل جـن

ـتـه، .   است ـف در ھمیـن یـكـی دو ھ
چه قبل و چه بعـد از اول مـه، و 
چه بخاطـر فـرارسـیـدن ایـن روز و 
ــد  ــمــن ــدرت ــراض ق ــخــاطــر اعــت چــه ب

ھـای مـاھشـھـر،  كارگران پتروشیمی
. شاھد دھھا مطلب مختلـف بـودیـم

یكی از این مطالب مصاحبه رادیـو 
سـایـه " ، تحت عنوان ) ١( دویچه وله

" ھای كـارگـری سركوب بر اعتراض
با مـحـسـن حـكـیـمـی از اعضـای 

ـنـگـی بـرای ایـجـاد "  كمیتـه ھـمـاھ
 . است) ٢"(تشكل كارگری

 
جنبش كارگری؛ سركوب، 

 !ارعاب و دیگر ھیچ
ــه  ــده بــا رجــوع ب ــن ــاحــبــه كــن مص
ــراضــات  ــت ــاھــدات خــود بــه اع مش
ــواالتــی را  ــران ســئ كــارگــری در ای

كند تا بلـكـه جـوابـی از  مطرح می
ایشـان در .   محسن حكیمی بشـنـود

ـا تـو  فاز یأس و ناامیدی است و پ
ـفـش كـرده كـه خـبـری  یك لنگه ك

در جواب تك تـك سـئـواالت .   نیست

ــا فــرزاد  ــھ ــیــون ــل ــروز فــرزاد مــی ــال در س
ـا بـه فـقـر و  کمانگر جمع می شـونـد ت

ـنـد و از انسـان  نا برابری اعتـراض کـن
ــد ــن ــاع  نــمــای ــانــی دف . و حــرمــت انس

میلیـونـھـا انسـان ایـن روز را گـرامـی 
ــرادران، .   مـیـدارنـد ــھـا ب ــن انسـان ھـمـه ای

ـنـد مـن .   خوھران و فـرزنـدان مـن ھسـت
دست تـک تـک ایـن عـزیـزان را در 
ـنـد بـگـرمـی  ھر جای جھان کـه ھسـت

 . فشارم و رویشان را میبوسم می
فرزاد مـعـلـمـی بـود کـه چـھـارده 
ــرورش  ــرش را در راه پ ســال از عــم

ـنـده  بچه ـا  در آی ھایـی صـرف کـرد ت
ھر کدام از آنھا مـعـلـمـی شـونـد و بـه 

 .مردم  و به مملکت خدمت کنند
ـتـه ام  ـنـرا گـف من بارھا و بارھـا ای
ـتـخـاب کـرد کـه  که فرزاد راھی را ان

ـیـده  به آن عشق مـی ورزیـد و بـدان عـق

ــده و .   داشــت بــا شــھــامــت از عــقــی
ـیـه  مرامش  که راه  رھـایـی مـردم عـل
فقر و فالکت را در آن مـیـدیـد دفـاع 
میکرد و با افتخـار جـانـش را در ایـن 

ــه ایــن .   راه فــدا کــرد ــه او و ب مــن ب
راھی که او در پیش گـرفـت افـتـخـار 

 .میکنم
ــرورش  ــردمــی پ او در مــیــان م

 :ذھنيت وارونه روشنفکر بي افق
 !یمايوس از تشديد اعتراضات کارگر

 ناصر اصغری

ــی چــرخ  ــھــای حــکــومــت در ســایــت
میزدم بیشـتـریـن خـبـرھـا در مـورد 
جنی شدن دولت احمـدی نـژاد بـود 
ـا؛  و نافرمانی دکـتـر از فـرمـان آق
اما در این میان عنوانی توجـھـم را 

/ پیرترین رفتگر تـھـرانـی" جلب کرد 
ــوق  ــومــان٢٠٠=   حــق " .   ھــزار ت

ـاویـن شـغـلـی اسـت "  رفتگر"  از عـن
ـلـھـای  خـوانـده "   پسـت" که جزو شـغ

ـا  ـتـگـر ب " آشـغـال" میشود چـون رف
سرو کار دارد و بـرخـوردی کـه از 
ــخــشــي از جــامــعــه بــا او  سـوی ب
ـيـشـتـر از مـوضـوع خـود  میشود ب

ـتـش کـمــی  ــش نــیـسـت نـھــای ـل شـغ
ـاسـان !   دلسوزی این نگاه را کـارشـن

ـفـه شـان  بورژوازی ھمانھا که وظـی
ـاھـی  شـب را  این اسـت کـه سـی
ـنـد بـه  سپیدی وسط روز جـلـوه دھ
خورد جامعه دادند در صورتـی کـه 
این شـغـل ھـیـچ دسـت کـمـی از 
شغل یک پزشـک نـدارد کـه در 
. جامعه کلی عزت و احـتـرام دارد

تصور اینکه بـرای یـک روز ایـن 
ـاشـنـد  انسانھای شریف سرکارشان نب

 درد و رنج رفتگر پیر شھر ما
 یاشار سھندی

 ٣صفحه    ھای كارگری در انقالب مصر نقش كارگران و اتحادیه
 ٥صفحه قیام مصر و حق خواھی كارگران                  

 پیام مادر فرزاد کمانگر
 فرزاد ھمیشه زنده خواھد بود 
 زیرا افكار  انسانیش زنده است

 فعال ٤یكسال بعد از اعدام فرزاد كمانگر و 
 سیاسی ھمراه او یادشان گرامی باد

 شھال دانشفر

 ٢صفحه 

 ٩صفحه 

 ٤یكسال از اعدام فرزاد كمانگـر و 
ـاسـی دیـگـر ھـمـراه او،  زندانی سـی
ـلـی،  ـی ـان، فـرھـاد وك علـی حـیـدری
ــم ھــولــی و مــھــدی  ــل ــن ع ــری شــی
اسماعیلیان میـگـذرد، در سـالـگـرد 
ـادشـان را  ـزان، ی جانباختن ایـن عـزی

 .گرامی میداریم
جمھوری اسالمی كـه خـود را 

در حلقه محاصره مـردمـی مـیـدیـد 
ـابـی بـه زنـدگـی ای  كه برای دستی

انسانی به میدان آمده تا كل بسـاط 
ـنـد،  ـن سركوب و جنایتش را جـارو ك

ـاسـی را بـه دار ٥این   فـعـال سـی
آویخت، تا اعتراضات كـل جـامـعـه 
را عقب زند و چند صباحی دیـگـر 

جـمـھـوری .   برای خود عمری بخرد

اسالمی با این كشتار پیام روشـنـی 
به مردم و فعالین سیاسی معتـرض 
میخواست بدھد و بـگـویـد كـه در 
ـقـالبـی آنـھـا  رویارویی به خیـزش ان
سركوب خونین تری را در دسـتـور 

اما دیـدیـم كـه ایـن .   گذاشته است
ـفـی بـه بـحـران  جنایت نه تنھا تخفی
این حكومت نداد، نه تنھا نتـوانسـت 
مردم به جان آمـده را راھـی خـانـه   ٨صفحه  ١٠صفحه  اخبار کارگری     

 ٧صفحه 
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ـا  ـــھــ ـن ــ ـــه ت ـان ن ـاكـــمــ یــافـــت کـــه حــ
ــد کــه ایــن مــردم نــفــس  مــی ــن خــواھ

ـلـکـه از آب و خـاکـش ھـم  نکشنـد  ب
ــن مــنــطــقــه .   تــنــفــر دارنــد چــون در ای

صدیق کمـانـگـر سـر بـر آورد و فـرزاد 
ھـا و  اكنـون صـدیـق.   راه او را ادامه داد

ـافـتـه ــرورش ی ــد فـرزادھـای زیـادی پ . ان
ــه راه  ــرزاد ك ــل ف ــزاران انســان مــث ھ
صدیق كمانگـر را سـرمشـق خـود قـرار 

ــق و فـرزاد را  داده ــون راه صـدی ـن انـد اك
 .ادامه میدھند

ــمـــه  ــرزاد دســـت را بســـوی ھ ف
ــل او  ــھــایــی دراز کــرد کــه مــث انســان

ــد فــکــر مــی ــن دســت بــه دســت .   کــن
ــھــایــی داد کــه ارزش انســان را  انســان

ـاسـنـد و  مثل انسان بـرسـمـیـت مـی شـن
ـایـد زنـدگـی  گفت انسان مثل انسـان ب

 .کند
من از ھـمـه انسـانـھـای آزادیـخـواه 
چه در ایران و چـه در خـارچ کشـور 

خواھش میکنـم بـه فـکـر انسـانـھـایـی 
باشند که ھم اکـنـون در زنـدانـھـا بسـر 

آنھـا ھـم مـثـل فـرزاد بـخـاطـر .  میبرند
ــرده  ــدان ب ــه زن ــده  و مــرامشــان ب عـقــی

ـنـد و .   اند شده آنھا را شـكـنـجـه مـیـكـن
ــاز ھــم  ــتــه و ب ــان را كش ــایش ــھ ــی ــل ــی خ

ـایـد بـه .   میخواھند بكشـنـد ھـمـه مـا ب
 .ھای این عزیزان باشیم فکر خانواده

آنھا فرزاد را از من و ما گرفتند، 
ـا .   اما نتوانسند او را بـکـشـنـد فـرزاد ب

ــده  ــشــه زن ــی ــاری كــه داشــت ھــم افــك
ظالمـان و قـاتـالن بـه او .     خواھد ماند

ـنـد او را  ـتـوان ـا ب تھمت  ناروایی زدند ت
اما او ھـمـیـشـه زنـده خـواھـد .   بکشند

 . زیرا افكار  انسانیش زنده است. بود
ــد امـا مــن  ـن آنـھـا فـرزاد را کشـت
ــگــر دارم کــه در  ــد دی ــرزن ھــزاران ف
سراسر جـھـان پـخـشـنـد و راه فـرزاد را 

دھند با آنان چـکـار خـواھـنـد  ادامه می
کـرد؟ فـرزنـدانـم  شـمـا رھـروان  فــرزاد  

 .تک تک در قلب من ھستید
ـازه او ھـم مـی . تـرسـنـد آنھا از جـن

دانند اگر محـل دفـن او را اعـالم  می
ـان و  کنند مـرکـز و مـیـعـادگـاه جـوان

شود کـه مـثـل او فـکـر  انسانھای می
 .میکنند

در پایان من از ھـمـه آزادیـخـواھـان 
ـان مـیـخـواھـم کـه  بخصوص فـرھـنـگـی
روز اعدام فرزاد كمانگـر را روز مـعـلـم 

ـنـجــا یـك بــار دیـگــر .   اعـالم کـنــنـد ای
خواھم به ھمه آنھایی کـه بـه جـرم  می

ـنـد  افكار و عقـایـدشـان در زنـدان ھسـت
ـا ھـمـه خـانـواده ھـای  درود بفرسـتـم و ب

ـاس ھـــمـــدردی  ـــزان احســ ایـــن عـــزی
روی ھمه شـمـاھـا را از دور .   کنم می

 . و نزدیک میبوسم
  ١٣٩٠ اردیبھشت ١٩
 

ـبـھـشـت ١٩این پیام امـروز   مـه ٩(  اردی
ـزرگـداشـت فـرزاد در )   ٢٠١١ در مراسم ب

ـورت آلـمـان تـوسـط مـحـمـد  شھر فـرانـکـف
 . امین کمانگر قرائت شد

 پيام مادر فرزاد کمانگر      ١از صفحه 

 
 کمونيسم 
 کارگری

٣   
 
به 

 سردبيری
 محسن 
 ابراھيمی

 
 منتشر
 شد
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ــام حــداد ــك:   بس ــالم و تــبــری . س
 چطوری؟

عالی . متشكرم: حسام ال حمالوی
 .ھستم
 
تونی درباره وضعیت بـعـد  می:   سوال

از انــقــالب بــرایــمــان بــگــی؟ تــرس 
مـا دوسـت . . .   ھست، امیـد ھسـت و

ـا بـعـنـوان كسـی  داریم شخصا از شـم
. كه در نبـرد شـركـت داشـتـه بشـنـویـم

 افتد؟ چه اتفاقی دارد می
نبـرد .   جنگ تمام نشده است:   جواب

ـارك از  اول انقالب با كنـار رفـتـن مـب
ـیـل  ـقـالب تـكـم قدرت تمام شد؛ اما ان

ـم كـه  ما حـاال مـی.   نشده است گـویـی
ـم وارد فاز انقالب شـده دوسـت دارم .   ای

ـیـن قـدم اول  خوانندگان شما را از ھـم
ـا  ـم ت ـایـق مشـخـصـی آگـاه كـن از حـق
روشــن بــاشــیــم كــه در مصــر چــه 

ـاد اول، در حـال حـاضـر .   اتفاقـی افـت
ــه ــای  ھــا، حــتــی رســانــه تــمــام رســان ھ

دولتی، آنچه را كـه در مصـر اتـفـاق 
ــعــنـوان  " انــقــالب جــوانــان" افـتــاده را ب

ـتـه مـن ھـرگـز .  كنند توصیف می ـب ال
ـران" چیزی بنام  ـی در ھـیـچ "   انقـالب پ

ــده ام ــی ــن ــا نش و ایــن .   جــائــی از دنــی
كامال شناخته شـده اسـت كـه در ھـر 
انقالبی افراد ھیجده تا بیسـت و پـنـج 
سال بخشی از جـمـعـیـت را تشـكـیـل 

. دھند كه بیشترین نقـش را دارنـد می
ـقـالب " اما توصیف انقـالب بـعـنـوان  ان

كنـد و رنـگ  آن را مبھم می"   جوانان
دھـد، چـیـزی  مشخصـی بـه آن مـی

كه امروز مـد شـده اسـت بـرای دادن 
ـابـر  ـن ـقـالب؛ ب رنگ مشخصـی بـه ان
این انقالبات مخملی، ارغوانـی، گـل 

ـاد مـن .   یاسی و غیره داریم ـق بـه اعـت
ـقـالب مـا را  برخی تـالش كـرده انـد ان

ـامـنـد، اقـدامـی "   انقالب نیلوفـری"  ـن ب
خـدا .   كه كامال شكست خـورده اسـت

 .را شكر
ـاعـی .  خوب ـم ـات اجـت ـق تمـام طـب

ــن مـراحــل در انــقــالب  مصـر از اولــی
ـارك .   شركت كردنـد رژیـم حسـنـی مـب

ـتــی بـوجــود  مـوفـق شــده بـود وضـعـی
ـات  ـقــ ـبــ ـام طــ ـمــ ــ آورد كـــه در آن ت
ـثــنــاء از رژیــم  ـاعــی بـدون اســت اجـتــم

وقتـی او اسـتـعـفـا .   بیگانه شده بودند
ـر از  ـاز غـی ـات مـمــت ـق داد حـتـی طــب
ــارك،  ــر حســنــی مــب تــاجــران دور و ب

ــی كــردنــد ــت امــا چــه .   احســاس راح

ـار  ـارك كـن چیزی باعث شـد كـه مـب
برود یا چه چیزی باعث آن شـد كـه 
ـار بـزنـد؟ اول ایـنـكـه  ارتش او را كـن
ــان قــدرت  ــب ــا و صــاح ــن م ــی ــرد ب نــب
ھنگامی كـه مـا در مـیـدان تـحـریـر 

كـردیـم تـبـدیـل شـد بـه  تظاھـرات مـی
ـتـظـار و بـه  ـرد ان ـب نبرد اعصاب، به ن

چـه كسـی زودتـر :   نبرد فرسوده كردن
فرسوده خواھد شد؟ و در عـیـن حـال 
ــك  ــدھــی ی دولــت در حــال ســازمــان
اعتصاب سرمایه بودـ  نـه اعـتـصـاب 

ـ اعـتــصـاب سـرمـایـه در .   كـارگـریـ 
ـانـھـا بسـتـه  ـم ـام سـاخـت مرحله اول قـی

ــازه ــا بــودنــد، مــغ ــا، بــانــكــھ ایــن . . .   ھ
ـبـود ـم مـا ن . تصمیم دولت بود؛ تصمـی

ـلـه  ـانـكـھـا حـم ـنـدگـان بـه ب تظـاھـركـن
ــردنــد ــازه.   نــك ــا بــه مــغ ــه  م ــل ــم ھــا ح
ــكــردیــم ــش .   ن ــع ارت و در ایــن مــوق

ـال  حكـومـت نـظـامـی در مصـر اعـم
ــل .   كـرد آنـچـه كـه زنـدگـی را مـخـت

كرد ارتش بود كه حـكـومـت نـظـامـی 
ـرایـن وضـعـیـت بـه .   را اعمال كرد ـاب بن

اما آنـچـه كـه .   نبرد انتظار تبدیل شد
ـر داد و  ـی ـنـفـع مـا تـغـی وضعیـت را ب
باعث شد حسنی مبارك بـفـھـمـد كـه 

ـــوب"  ـروع "   خ ـرود، شـــ ـــ ــــد ب ـای ــ او ب
ـبـه  اعتصبات كـارگـری در چـھـارشـن
ـبـه قـبـل از جـمـعـه او  بود و پنـجـشـن
ـان  ـم ـی كنار كشید، زمانی كه عمـر سـل
ـار  ـارك كـن اعالم كرد كه حسـنـی مـب

ــه اســت ــه كــارگــر .   گـرفــت ورود طــبــق
ـقـل  بعنوان یك نیروی اجتماعـی مسـت
ـقـل خـود  با اعتصابات سراسری مسـت
آن چیزی بـود كـه بـه رژیـم حسـنـی 

 .مبارك خاتمه داد
میشود پـرسـیـد كـه كـارگـران در 
ابتدای انقالب كجا بـودنـد؟ كـارگـران 

ـقـالب شـركـت كـردنـد در .   از اول در ان
ــل  مـنــاطـق ســوئـز، در جـاھــائــی مــث
ــل كــافــر ال  ــاطــقــی مــث مــحــلــه، مــن

ـاطـــق . . .   دوار ـنــ ـاطـــق، مــ ـنــ ایـــن مــ
ـنـد ـر ایـن وقـتـی .   كارگری ھسـت ـاب ـن ب

شنوید كه دھھا ھـزار نـفـر و  شما می
گاھا صـدھـا ھـزار نـفـر، در شـھـرھـا 

ــد، مــن فــكــر  تــظــاھــرات مــی كــردن
ــثــریــت  مــی ــم روشــن اســت كــه اك كــن

ــودنـد امــا .   عـظـیــم ایــنـھـا كـارگــران ب
كارگران در ایـن تـظـاھـراتـھـا بـعـنـوان 

كـردنـد نـه  تظاھركنندگان شـركـت مـی
ــر ــوان كــارگ ــن ــع ــوان یــك .   ب ــن ــع ــا ب ــھ آن

ـمـی . كـردنـد نیروی جـداگـانـه عـمـل ن

ـام بـود و  اول بخاطر اینكه این یك قـی
ـانـھـا حضـور  ـاب ھمه آنھا آنـجـا در خـی

ــكـه دولــت .   داشـتــنـد ـن دوم بـخــاطـر ای
داد  اعتصاب سرمایه را سـازمـان مـی

ھـا جـمـع  بنابر این كارگران در كارخانه
ـام ایـن  نمی شدند، بخاطر اینكه در تـم

ـانـھـا بـودنـد  ـاب مدت كارگران یا در خی
ـتـه ـی ھـای عـمـومـی كـه از  یا در كـم

امـا بـه .   كـردنـد محالت حفاظت مـی
محض اینـكـه دولـت تـالش كـرد كـه 

را "   زنـدگـی مـعـمـولـی" یك بار دیگر 
به مصر بازگرداند، در ھفـتـه قـبـل از 
ـــه  ـران ب ـارگــ ـارك، كــ ــ ـب ـــوط مــ ـق ســ

ـنـد، بـه شـركـتـھـا  كارخانه ھا باز گشـت
ـا  باز گشتند و شـروع بـه صـحـبـت ب
. ھم و بحث درباره امور كشـور كـردنـد

ـبـه  ـبـه و چـھـارشـن و دوشنبه، سه شـن
ـات شـروع .   نقطه عطـف بـود اعـتـصـاب

كارگران شـروع كـردنـد بـعـنـوان .  شدند
 .یك واحد اجتماعی عمل كنند

حسنی مبـارك در جـمـعـه .   خوب
بعد از آن سـوال ایـن بـود .   كنار كشید

؟ حـاال یـك شـكـاف در " بعد چه" كه 
ـقـالب بـوجـود آمـده اسـت . صفـوف ان

بین جوانان طبقه متوسـط و سـازمـان 
ـاد خـود را بـه  ـم جوانان آنھا، كـه اعـت
ارتش اعالم كردند، مخـالـفـت خـود را 
با ادامه تظـاھـرات در مـیـدان تـحـریـر 
اعالم كردند و اعالم كـردنـد كـه آنـھـا 
ــد و آن را  ــن ــصــاب ھســت ــت عــلــیــه اع
ـاتـی خـوانـدنـد؛  ـق اعتصاب بر پایه طـب
بر این اساس كـه كسـانـی كـه در آن 

ـنـد  شركت می ـاتـی ھسـت ـق ـنـد، طـب كـن
ــنــافــع مــحــدودی دارنــد، كــه  كــه م
ــھــاســت و مــورد  ــه خــود آن مـربــوط ب
ـیـسـت . توجه بقیه طبقات در جامعه ن

ـیـن كـارگـران و  یك حالت دشـمـنـی ب
 .جوانان طبقه متوسط وجود داشت

و این حـالـت دشـمـنـی از طـرف 
ــروھــای مســلــح"  ــالــی نــی " شــورای ع

ـر از یــك  ــشـت ـی تـكـرار مـیـشــود، كـه ب
ـر  ـنـی ب بیانیـه صـادر كـرده اسـت مـب

ـروھـای آن .   ممنوعیت تظاھـرات ـی و ن
تـر، یـك گـروه  در سوئز، دو روز قـبـل

ـر  ـر كـردنـد و ب از كارگران را دسـتـگـی
ـاه تـعـدادی از تـظـاھـرات  ـب حسب اشـت
ـنـد كـه فـامـیـل  كننـدگـانـی را كشـت
كارگران بـودنـد؛ كـه مـنـجـر بـه رواج 

مثال در بـرخـی .   زد و خوردھائی شد
ـــه ـان ـــخــ ـــل وزارت  از وزارت ـث ــ ـا م ــ ھ

ھای  نقش كارگران و اتحادیه
 كارگری در انقالب مصر

 مصاحبه با حسام ال حمالوی
 حبیب بكتاش:  ترجمه

 مقدمه مترجم
 

ـا  خوانید، بخشی از مصاحبه ایست نسبتا طـوالنـی آنچه كه در زیر می تـر ب
در اینجا من فقط بخش مـربـوط بـه مسـائـل مصـر و .   حسام ال حمالوی

بـخـش بـعـدی آن بـه مسـائـل .   نقش طبقه كارگر در آن را ترجمـه كـرده ام
ـنـد پردازد كه كمكی به ھدفی كه من در نظر دارم نـمـی پراكنده می ایـن .   ك

ـتـه و تـوسـط  مصاحبه ویدیوئی توسط بسام حداد بزبان عربی صورت گـرف
حسـام ال حـمـالوی یـك .   كریستین كاك به زبان انگلیسی ترجمه شده اسـت

سوسیالیست انقالبی مصر، یك ژورنالیست، وبالگ نویس، فعال كـارگـری 
و از سازمان دھندگان جنبش ششم آوریل و تـظـاھـراتـھـای مـیـدان تـحـریـر 

 .است
این مصاحبه روی كشمكشھای ھیجده روزه تظاھرات در میـدان تـحـریـر 

ھمانطور كـه از عـنـوان ایـن مصـاحـبـه . و تحوالت بعد از آن متمركز است
ـقـه كـارگـر بـرجسـتـه  معلوم است، تحلیل نقش اتحادیه ھای كارگری و طـب

است و ھمینطور نقش جوانان طبقه مـتـوسـط مصـر و سـایـر اقشـار مـورد 
ـاتـی كـه در شـمـال .   بررسی قرار گرفته است روشن است كه شناخت انقـالب

آفریقا و خاورمیانه اتفاق افتاده و در حال وقوع ھستنـد، بـرای مـردم ایـران، 
ـقـه كـارگـر .   زنان، جوانان و بویژه طبقه كارگر امریست حیاتی اگر چه طـب

ـا  ایران و سایر اقشار اجتماعی تجربه ای گرانبھا و طوالنـی از كشـمـكـش ب
ـقـالب  ـا ٥٧یكی از ھارترین رژیمھای سرمایه داری معاصر دارند، از ان  ت

، از شورشھای شھری تا اعتصابات كارگـری كـه آخـریـن ٨٨انقالب ناتمام 
ای موفق كارگران پتروشـیـمـی و  ھای آن اعتصاب قدرتمند و تا درجه نمونه

ـزھـای  اول ماه مه چند سال اخیر و بویژه امسال؛ اما ھنوز مـی ـیـم چـی تـوان
 .زیادی از انقالبات منطقه یاد بگیریم

اگر چه انقالبات ھر كدام ویژگیھای خاص خود را دارند كـه بسـتـگـی 
ای، زمانی، اجتماعی و اقتصادی ھـر كـدام،  دارد به شرایط پیچیده منطقه

ھـم .   توان از آنھا درسـی گـرفـت اما ویژگیھای مشتركی ھم دارند كه می
 ایران، ھم در انقالب تونس و ھم در انقالب مصر كـه مـوفـق ٥٧در انقالب 

ـقـه  به سرنگونی رژیمھای حاكم شده ـنـوان یـك طـب اند، نقش طبقه كارگر بع
ـیـد مـی.   برجسته است ـأك ـنـد، مـی ھمانطور كه حسام ال حـمـالوی ت شـود  ك

شود ادارات و نھادھا و مؤسسـات دیـگـر  دانشگاھھا و مدارس را بست، می
ـزار كـار خـود را زمـیـن  ـقـه كـارگـر اب را برای مدتی بست؛ اما وقتی طـب

ـابـر  خوابد و در نتیجه آن كشور می گذارد، تمام اقتصاد می می ـن خـوابـد و ب
 .شود این تغییر اجتناب ناپذیر می
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 4  ١٣٩٠  اردیبھشت ٢٠ کارگر کمونيست

ـردن  ـــده كــ ـن ـرای پــراكــ ــ كشــاورزی، ب
ھای تظاھرات كننده و بـه بـھـانـه  توده

ــه از در امــان  حــفــاظــت از وزارتــخــان
ـران  ـارگــ ـــدن آن از ھـــجـــوم كــ ـان مــ
ــكــار  ــظــامــی ب ــن، پــلــیــس ن خشـمــگــی

ــه شــد ــه .   گــرفــت ــش ب ــون ارت تــاكــن
ــدگــان و كــارگــران  تــظــاھــرات كــنــن

امـا .   اعتصابی آتـش نـگـشـوده اسـت
ھای ما حـبـس اسـت؛  نفسھا در سینه

ـاد؟ ھـیـچ  كی این اتفاق خـواھـد افـت
ـازان و  كدام از مـا در وفـاداری سـرب
افسران جزء جوان به انقـالب تـردیـدی 

ـرالـھـایـی كـه در حـال .   نداریم امـا ژن
ــد،  ــاضــر بــر مصــر حــاكــم ھســتــن ح
ــلــح،  ــای مس ــروھ ــی ــالــی ن شــورای ع

ـنـد او .   ژنرالھای حسنی مبـارك ھسـت
ـرالـھـایـی . آنھا را انتصاب كرد آنھـا ژن

ـاتـوری  ھستند كه ستون فقـرات دیـكـت
ــوده ــی مــبــارك ب ــد و طــی  حســن ان

حاكـمـیـت سـی سـال گـذشـتـه از آن 
نھاد ارتش نـھـادیسـت .   اند حمایت كرده
 بـر مصـر حـكـومـت ٥٢كه از سـال 
ـلــی .   كـرده اســت ـابــر ایــن مــن دلــی بــن

ـرالـھـای شـورای  نمی ـم كـه بـه ژن بیـن
ـم ـاد كــن ـم امـا افســران .   نـظـامـی اعــت

ـنـظـر  ـاری، آنـھـا ب جوان و سربازان اجـب
 .من متحد ما ھستند، نه دشمن ما

ــصــابــات  در حــال حــاضــر اعــت
ـارك،  كارگری و بـعـد از سـقـوط مـب
ـاعـی ادامـه دارنـد ـم ـات اجـت . اعتصاب

ــد  ــوانــی ــت ــمــا ب ــســت كــه ش روزی نــی
ــاره  روزنــامــه ــنــیــد و درب ای را بــاز ك
ــتــراضــی  تــحــصــن( تــحــصــن  ــای اع ھ

ای از اعتراض ھستنـد كـه طـی  شیوه
ـا  ـا اداره ی آن معترضان در كـارخـانـه ی

ــای دیــگــر مــی ــا  جــاھ ــنــنــد و ت نشــی
ـنـد  ـل بدست آوردن خـواسـتـھـای خـود ب

ـرون  نمی ـی ـا زمـانـی كـه ب ـا ت شـونـد ی
ـنـی .   انداخته شـونـد شـایـد بسـت نشـی

ــاشــد ــری ب ــنــاســب ت ــلــمــه م یــا . )   ك
ـا  ـا تـظـاھـرات كـارگـری ی اعتصاب ی
ــی  ــدان در جــائ ــظــاھــرات كــارمــن ت

ـام ایـن .   نخوانید خواسـت مشـتـرك تـم
اعتصابات قبل از ھـر چـیـز پـیـگـرد 
ــاســد  ــران ف ــنــاری مــدی ــرك ــاد و ب فس

ـــز .   اســت ــه آن نــی ــواســـت دوم ك خ
ـات  خواست مشترك ھمه این اعـتـصـاب
است، رسمی كـردن كـارگـران مـوقـت 

مصر یكی از بدتریـن كشـورھـا .   است
ــارگــریســت و  ــقــوق ك در خصــوص ح
دولـت در شـرایــطــی وارد ایــن بــازی 
ــشــتــر كــارگــران  ــه بــی شــده اســت ك

ــد ــدارن ــھـا بــا قــرارداد .   قـراردادی ن ایــن

ـا بـرای سـالـھـا  موقت كار می كنند ی
ــد ــت .   روزمــزد ھســتــن ــچ امــنــی ھــی
ایـن خـواسـت سـوم .   اجتماعی نـدارنـد

 .است
ــصــابــات،  ــگــر اعــت خــواســت دی

ـقـل اسـت،  تشكیل اتحادیه ھـای مسـت
ـر  ـا در مصــ ـنـــكـــه مــ ــ ـر ای ـاطــ ـــخــ ب

ھای مستقل نـداریـم؛ چـیـزی  اتحادیه
ھـای  فـدراسـیـون اتـحـادیـه" داریم بنـام 

كه پدیده ایست دولـتـی كـه در "  مصر
ــال  ــدالــنــاصــر ١٩٥٧س  تــوســط عــب

ـر  ـرل ب تأسیس شد و كار آن اعمال كنـت
ــاع از  ــارگــر اســت، نــه دف ــقــه ك ــب ط

در واقـع اعضـای .   جنبش كـارگـری
ـنـد و  این نھاد علیـه اعـتـصـاب ھسـت

ـرنـد  ھمیشه در مقابل آن قـرار مـی گـی
ایـن نـھـاد .   كنـنـد و از دولت دفاع می

ـاوار  ـــ ــــگ ـی ـــ ــــن م ـی ــــوســــط حســـ ت
(Migawar)  ـان فسـاد یكی از ارباب

 .شود در حزب ملی اداره می
ــا در مصــر، از زمــانــی كــه  ام

ــابــات در ســال  ــص ــروع ٢٠٠٦اعــت  ش
ــه ــحــادی ــھــای ات ــوفــقــیــت ای  شــد، م

ــه بــرخــی دســتــاوردھــا طــی .   ایــم داشـت
موج اعتراضـات پـنـج سـال گـذشـتـه 

ــوده اســت كــاركــنــان جــمــع آوری .   ب
مالیات بر امالك معـامـالتـی مـوفـق 
ــل در  ــن اتــحــادیــه مســتــق ــد اولــی شــدن
ـر را در  ـم قـرن اخـی ـی تاریخ كشور در ن

 .  تأسیس كنند٢٠٠٨سال 
ـا . . .    تكنیسینھای بھداشت كـه ب

ـــھــای  ـیــن ـای( مــاشــ ـــگــاھـــھــ ) دســت
ـنـد، مـوفـق بـه  بیمارستان كار مـی كـن

ـقـل در دو  تشكیل یك اتـحـادیـه مسـت
ــان  ــگ ــت ــازنشــس ــل شــدنــد، و ب ــب مــاه ق

ـنـھـا سـه .   اتحـادیـه تشـكـیـل دادنـد ای
ـنـد كـه  انجمن مستقل كارگـری ھسـت
ــدســت  ــون در مصــر ب مــا ھــم اكــن

اما ما نـھـادھـای كـارگـری .  ایم آورده
ــل  ــداریــم، مــث ــس را ن ــون ــوع ت از ن

، " اتحادیه سراسری كـارگـری تـونـس" 
ــارگــری كــه تــحــت  ــادیــه ك یــك اتــح
ـقـل  دیكتاتوری بن عـلـی شـبـه مسـت

ـقـالب شــروع .   بـود ـمـحـض ایـنـكـه ان ب
شــد، فــرصــت بــرای عــمــل ھــمــســو 

ـقـه .   بدست آمد و آنھا قادر بـودنـد طـب
كارگر را به حركت در آورنـد و بـطـور 

ایـنـجـا در مصـر، .   متحد عمل كنـنـد
ــز  ـا ھــیـچ چـی مـا چـنــیـن نـھــادی ی

ــم ــیــه آن نــداری ــب ــزی .   ش ــا آن چــی ام
ھست كـه مـن و ھـمـكـاران مـن در 
ــمــپ چــپ و شــمــار زیــادی از  ك
سازمـانـھـای كـارگـری تـالش بـرای 

 .ساختن آن داریم

درباره این صحبت كـردیـد كـه :   سوال
كاگران آمدنـد و تـظـاھـرات كـردنـد و 
ـای  ـــد در روزھــ ـردن ـاب كــ ـــصــ ـت اعــ
ــل از  ــه قـب ـب ــه و پــنـجــشــن چـھــارشـنــب

آیا ھستـنـد كسـانـی كـه .  سقوط رژیم
گویند نه، این صرفا یك فـاكـتـور  می

اضافـی بـه آنـچـه كـه وجـود داشـت 
بود، ایـن خـودش مـنـجـر بـه سـقـوط 

 رژیم نشد؟
نـه، اول ایـنـكـه قصـدم ایـن :   جـواب

نیست كه بـه تـالش آنـھـائـی كـه در 
ـرامـی  میـدان تـحـریـر بـودنـد بـی احـت

ـم .   بكنم مـن یـكـی از كسـانـی ھسـت
منظور مـن ایـن .. .   كه در تحریر بودم

ـات كـارگـری در  نیست كـه اعـتـصـاب
ـنـھـا فـاكـتـور  چھارشنبه و پنجشنبه ت

ـرد .   بود ـب ورود كارگـران در صـحـنـه ن
واقعا یك فاكتـور اضـافـی بـود، امـا 
ـاد مـن یـك فـاكـتـور  ـق تحریر بـه اعـت

ــود ــده ب ــن كـنــن ـی ــعــی تــمــام .   اضـافــی ت
ـادر  زمانی كه ما در تـحـریـر بـودیـم ق
ـرل در مـیـدان تـحـریـر  ـت ـال كـن به اعـم
بـودیــم، ولــی ســایــر نــقــاط كشــور را 

ـارك .   تحت كنترل نداشتیم حسـنـی مـب
و ھمراھـان او شـایـد واقـعـا كـامـل و 
سرسخت بـودنـد و شـمـشـیـر صـحـنـه 

ـادر بـه .   نبرد در دست آنھا بـود مـا ق
امـا اعـتـصـاب .   خم كردن آنھا نبـودیـم

ـبـه  عمومی در چھارشنبه و پـنـجـشـن
ــد، ) .   شــود صــدا قــطــع مــی(  ــی ــن ــی ــب ب

ـان مـی ـنـد تـظـاھـرات را  دانشجوی تـوان
ــد و  ـن ــه دھــ بــرای یـــك ســال ادام

ـنـد دولـت .   دانشگاھـھـا را اشـغـال كـن
قضـات .   تواند آنھا را تعطیل كـنـد می
ـانـھـا تـظـاھـرات  می ـاب توانستند در خـی

ـانـه داشـتـه  ـمـدن كنند و تـظـاھـرات مـت
توانـد دادگـاھـھـا را  دولت می.   باشند

ــای نــظــامــی را  ــاه ھ ــبــنــدد، دادگ ب
ـیـسـتـھـا تـظـاھـرات .   دارند ـال اگـر ژورن

ـامـه كنند، دولت مـی ھـا را  تـوانـد روزن
امـا در مـورد كـارگـران، اگـر .   ببندد

ـنـد،  ـام" آنھا اعـتـصـاب كـن ـازی تـم " ب
ـام اسـت.   اسـت كــار تــمــام .   بــازی تــم

ـم كــار  ــكـه سـیـسـت ـن اسـت، بـخـاطـر ای
پـولـی وجـود نـخـواھـد .   نخـواھـد كـرد

ـنـد قـطـارھـا حـركـت نـمـی.   داشت . كـن
ـنـد بندرھا كار نـمـی ـام.   " كـن ـازی تـم " ب

ـام مـوضـوع .   است، كار تمام اسـت تـم
بنابر این دخالـت كـارگـران .    این است

ـنـھـا .   عامل تعیین كننده بـود ـتـه ت ـب ال
 .فاكتور نبود

 
ـیـن " گـوئـیـد  وقـتـی مـی:   سوال تـعـی
ــده ــن ــود كــه اوضــاع را "   كــن آن چــه ب

ــتــی مــی ــرد؟ وق ــیــن ك ــی ــد  تــع ــی گــوئ
آیا ارتـش كـار خـاصـی " تعیین كننده" 

كرد كه روی مبارك فشار گـذاشـت؟ 
 تعینن كننده در رابطه با چه كسی؟

ـقـالب :   جواب ـنـده بـرای ان تعیین كـن
 ...مصر با منطق 

 
ـمـی را :  سوال ـی چـه كسـی آن تصـم

ــده  ـن ــن كــن ـی گـرفـت كـه واكـنــش تـعــی
 داشت؟
ــواب در مــورد وضــعــیــت مــا، :   ج

ــش دخــالــت كــرد و از  رھــبــری ارت
ـرود و  ـار ب حسنی مبارك خواسـت كـن
ــه ســیــاســی نــاپــدیــد شــود؛  از صــحــن
بخاطر اینكه رھبری ارتش، كـه قـبـال 
ــرل كشــور كــرده بــود،  ــه كــنــت شــروع ب
ــوجــه ایــن شــد كــه رژیــم دارد  مــت

و این چیـزی بـود كـه .   فرومی پاشد
ـا  ) پسـرش( حسنی مبارك كه ھمراه ب

جمال مبارك در قصـر خـود مـحـصـور 
ـــود كـــه او  ـیـــزی ب شـــده بـــود، چــ

ـاد او،  نمی فھمید؛ بعالوه دیوانگـی زی
ــی اش ــق ــه ش ــل ــرور او، و ك امــا .   غ

ـان  ـاب ـا خـی ارتش كه بیشتر در تمـاس ب
دانست اوضاع از چـه قـرار  بود و می

است، بسادگی متـوجـه ایـن شـد كـه 
ـرود و گـرنـه  ـایـد ب ـارك ب حسـنـی مـب

ـاشـد رژیم می ـلـه .   رفت كه فروبپ مسـئ
 . كشور خوابیده بود. اینجاست
 
من بعدا راجع به ایـنـكـه بـعـد :   سوال

ــفــاق افــتــاد صــحــبــت  از ایــن چــه ات
ــم مــی ــن ــارك در .   ك ــب ــا حســنــی م ام

شرایطی قرار داشـت كـه مـجـبـور بـه 
ـاره .  رفتن بود آیا شما از صـحـبـت درب

ـیـد؟ ھـر نـوع  حسابرسی سر باز می زن
ـاد كـه او .  حسابرسی اینطور بنظر مـی

ــه شــد و )   مــبــارك(  كــنــار گــذاشــت
 .ھمین
شعارھائی اولیه جمـعـیـت در :   جواب

مــردم :   " مـیـدان تـحــریـر ایــنـھــا بـودنــد
خواھند رئیـس جـمـھـور قـدرت را  می

مـردم سـرنـگـونـی رژیـم " و "   ترك كند
؛ كـه در روزھـای آخـر " خواھند را می

مـردم خـواھـان " زدنـد،  مردم فریاد می
ـنـد ، " مـحـاكـمـه رئـیـس جـمـھـور ھسـت

مــردم خــواھــان مــحــاكــمــه قصــاب " 
ــد مــردم خــواھــان اعــدام " و "   ھســتــن

 ".قصاب ھستند
ـاد زده  ایـن شــعـارھــا بــا ھــم فــری

ـایـد در ایـن مـورد روشـن .   شدند ما ب
اینـھـا شـعـارھـایـی بـودنـد كـه .  باشیم

از نـظـر .   شـدنـد بطور مكرر تكرار مـی
ـارك  ـم مـردم مصـر، مـب اكثریت عـظـی

مـا واقـعـا .   نباید كشور را تـرك كـنـد
ـانـد می ـم . خواھیم مبارك در كشـور ب

ـر آنـچـه كـه  ما می ـراب خواھیم او در ب
ـاشـد،  ـاسـخـگـو ب طی سی سال كرده پ
و در عین حال ثـروتـی را كـه از مـا 
ــس  ــه غــارت بــرده را پ دزدیــده و ب

تخمین فـعـلـی ثـروت حسـنـی .   بدھد
ــن  ــزی بــی  ٧٠ تــا ٥مــبــارك چــی

ـرآورد شـده اسـت مـا .   میلیـارد دالر ب
ــس  ــول را پ ــن پ ــه ای الزم اســت ك

ـایـد مـتـوجـه .   بگیریم ـان، كـه ب دادسـت
شــویــم كــه او ھــم بــخــشــی از رژیــم 
ـانــی ھســت كــه  سـابــق اســت، دادســت
ـتـخـاب شـده  ـارك ان توسط حسنی مـب
اســت، حــاال تــحــت فشــار اســت و 
ـا فسـاد در  عملیاتی را در جـنـگ ب

جــنــگ " ایــن .   پــیــش گــرفــتــه اســت
شامل دسـتـگـیـری وزرا، "   علیه فساد

توقیـف امـالك و دسـتـگـیـری تـجـار 
ـارك و رژیـم  ویژه ای كه با حسنی مـب

ـاشـد بـرای  سابق مربوط ھستند مـی ب
ــمــومــی، و در  ــار ع ــردن افــك آرام ك
عین حال مـنـجـمـد كـردن حسـابـھـای 
ـاره آنـھـا ـازپـرسـی درب . بانكی آنھا و ب

ـیـن  خانواده رئـیـس جـمـھـور زیـر ذره ب
قرار گرفته است و ایـن تـحـت فشـار 

 .ھای مردم است عظیم از طرف توده
ما ھمچنین بایـد مـتـوجـه شـویـم 
ـیـسـت  ـارك ن ـان مـب كه این بنفع دوسـت
. كه او را مورد محاكـمـه قـرار دھـنـد

ــا  ــج ایــن دادســتــان تــوســط مــبــارك آن
ــایــی كــه در .   گــذاشــتــه شــده ــھ ــرال ژن

ـروھـای مسـلـح در  ـی شورای عـالـی ن
ـنـد،  حال حاضر بر كشـور حـاكـم ھسـت
ـنـد كـه  بخشی از سیستم فسـاد ھسـت

ـایـد فـكـر .   در مصر وجود دارد چـرا ب
ـروھـای نـظـامـی تـنـھـا  ـی ـم كـه ن ـی كـن
ـنـد كـه طـی سـی  بازوی دولت ھسـت
سال حكومت مبارك بـه فسـاد آلـوده 

ــنــد؟ آنــھــا  نشــده ــت ــالــص ھس انــد و خ
 .بخشی از سیستم ھستند

مـن .   آنھا بخشی از رژیم ھستـنـد
خواھم بـدانـم طـنـطـاوی و  شخصا می

ــی  ــھــای شــورای عــال ــه ژنــرال بــقــی
نیروھای مسلح چـقـدر پـول و ثـروت 

ایـن حـق مـن اسـت، .   و دارائی دارند
بعنوان یـك شـھـرونـد مصـری ایـن را 

ـاشـد.   بدانم ـایـد سـری ب ـب ـابـر .   این ن ـن ب
ـم كـه ثـروت  ـیـسـت ـیـن ن این من خوشـب
ـازخـواھـد گشـت،  مردم مصر به آنھا ب
ـیـكـه رژیـم حـاضـر در قـدرت  تا زمان

 .*است
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ـاتـور مـادام  یادم ھست كه بعد از فرار بن علـی، دیـكـت
ـتـرنـت و  ـن ـان ایـران در صـفـحـات ای العمر تونـس، جـوان

تـونـس، تـونـس، " فیسبوك شعاری داشتند تحت عنـوان 
ـتـونـس، " .   ایران نتونس اینكه چرا تونس تونس و ایـران ن

چرا مصر تونس و ایران ھنوز نتوانسته و اینـكـه تـونـس 
ـانـه  ـی ـا و خـاورم ـق و مصر و سایر كشورھای شمال آفـری

گذارانند، سـئـواالت مـھـم و  چه تحوالتی را از سر می
سی و دو سـال اسـت .   حیاتی برای مردم ایران ھستند

ـان در ایـران و خـارج از ایـران  كه كارگران، زنان و جوان
ـا  دست اندركار مبارزه ـز ب ای سخت، بزرگ و شـورانـگـی

در این مبارزه عقبگـردھـا و .   جمھوری اسالمی ھستند
جمھوری اسالمی بـعـد از . ایم پیشرویھای زیادی داشته

سوار شدن بر موج انقالب به كمك غـرب از یـك طـرف 
ـا نـھـضـت  و نیروھای ملی مـذھـبـی از مـجـاھـدیـن ت
آزادی تا حزب توده و فدائیان اكثریت از طـرف دیـگـر؛ 
ـیـسـت  ـال و عدم سازمانیافتگی نیروھای چپ و سوسـی
بـخـاطـر سـركـوب شـدیـد سـاواك از سـوئـی دیـگـر و 

ـاسـی ـ  شبكـه ھـای مسـاجـد و عـقـب مـانـدگـی سـی
اجتماعی بخشھایی از مردم از جانب دیگر، بـالفـاصـلـه 

 را در دستور گذاشت و چـاقـوكشـان ٥٧سركوب انقالب 
و سیاه جامگان را به جان نیروھای چـپ انـداخـت؛ و 
ـنـگـی بـه كـمـك  ـقـالب فـرھ ـلـف از ان در مراحل مخـت
ـار  سروشھا، تا سركوب كردستان و تركمن صحرا تا كشـت

 تا قتل عام زندانیان سیـاسـی در سـال ٦٠خونین خرداد 
ـا امـروز و ٨٨ تیر تا كشتار خرداد ١٨ تا كشتار ٦٧  ت

ـان  ـان و جـوان بطور ھر روزه بـه سـركـوب كـارگـران، زن
 . آزادیخواه و نیروھای چپ پرداخته است

اما مبارزه بی امـان کـارگـران و مـردم آزاديـخـواه 
ـاوت . ایران یك لحظه ھم خاموش نشده است با تمـام شـق

ـارز آن اسـت،  و جنایتی كه كھریزك تنھا یـك نـمـونـه ب
مردم ایران پرچم مبارزه علیه نـظـام اسـالمـی و امـیـد 

مـا ھـم .   انـد برای یك دنیای بھتر را بر زمین نگذاشـتـه
ـبـی و سـوریـه انـواع و  ـی مثل مردم تونس و مصر و ل

ـارزه را داشـتـه اقسام شیوه ـات .   ایـم ھای مـب از اعـتـصـاب
ـفـت،  ـنـدج، كـارگـران ن عظیم كارگران نسـاجـیـھـای سـن
ـایـر، ایـران خـودرو و  ـان ت ـی كارگران واحد، ھفت تپـه، ك

ـامـھـای  اخیرا پتروشیمی ـی ـا ق ھای تبریز و ماھشـھـر، ت
ھای پـرشـور و گـاھـا   صحنه٨٨شھری تا انقالب سال 
ـادی بـر ذھـن .   اند خونین مبارزه ما بوده سئـوالـھـای زی

ـان  ـبـش زن فعاالن سیاسی، رھبران كارگری، فعالین جـن
ـنـكـه :   كنـد و جوانان و مردم بطور عموم سنگینی می ای

ـا روزی ایـن رژیـم  چرا ھنوز پیروز نشده ایم؛ اینـكـه آی
ـاد؟ چـگـونـه خـواھـد  ـت ـاد؟ كـی خـواھـد اف خواھد افت
ـنـكـه چـگـونـه  افتاد؟ اینكه ایراد كار ما چیسـت و ای
ــكــه  ــن ــدا كــرد؟ ای ــارزه را پــی ــشــود راه درســت مــب مــی

فاكتورھای اصلی دخیل در مبارزه كدامند و كـدامـھـا 
ـز و درشـت دیـگـر كـه  باید باشند و صدھـا سـئـوال ری
میشود در این خالصه كرد كـه چـرا تـونـس تـونـس و 

 ایران نتونس؟
ـار  من به سھم خود تالش می ـی ـت ـا در اخ كنم كـه ب

ـانـه  ـی ـا و خـاورم ـق گذاشتن تجربه انقالبات در شمال آفری
از طریق ترجمه مطالب مربوط به این انقالبـھـا كـمـكـی 
در فھم مسائل سیاسی و جواب به برخی از سـئـواالت 

آید، ترجمه نـوشـتـه  آنچه كه در زیر می. مھم كرده باشم
ـیـویـورك  ایست از یك دانشجوی دوره دكترا در دانشگاه ن

در این نـوشـتـه " .   قیام مصر و حق خواھی كارگران"بنام 
با مبارزات كارگران مصر و چگـونـگـی شـكـلـگـیـری 

آنـچـه كـه الزم بـه .   شـویـم جنبش ششم آوریل آشنا می
ـاخـتـی کـه از  ذكر می ـابـه شـن ـن بینم اینست كه مـن ب

تماشای اخبار و خواندن مطـالـب مـربـوط بـه تـحـوالت 
ـبـود  ـیـون مصـر ن مصر دارم این خواست مشخص انقـالب

ایـن .   كه ارتش امور كار را بعد از مبارك بدست بـگـیـرد
ـیـغـات  ـل ـب امر بنابه دینامیك مبارزه در میدان تحریر و ت

ـنـكـه ارتـش از مـردم  جانبدارانه رسانه ـنـی بـر ای ھا مـب
ـافـع عـمـوم  حمایت می كند، كه ارتش برای حـفـظ مـن

مردم است و ھمینـطـور حـمـایـت غـرب و آمـریـكـا بـر 
دوربینھا و میكروفونھا را بـطـرف .   انقالبیون تحمیل شد

ـتـی نسـبـت بـه ارتـش  ـب ـث كسانی گرفتند كـه نـظـر م
ـا فـرصـت گـیـرشـان .   داشتند كم نبودند جوانانـی كـه ت
گفتند كه ارتش طـی سـی و چـنـد سـال  آمد می می

ـا فـرصـت  پشت مبارك بود و كم نبودند كسـانـی كـه ت
گفتند مردم باید امـور جـامـعـه را  آمد می گیرشان می
 .بدست گیرند

ـیـن دوزخ و بـھـشـت، در  در ھر حال مصر اكنـون ب
ـا .   بـرد سرزمین انتظار برزخ بسر می آنـچـه كـه مـردم ت

ـیـسـت بحال بدست آورده ـیـت ن ھـای  اتـحـادیـه.   اند كم اھم
ـتـرل .   گیرنـد كارگری دارند شكل می ـن مـردم تـجـربـه ك

احـزاب .   انـد جمعی و شورائی مـحـالت را بـدسـت آورده
ـنـد آزادیخواه و چپ دارند ریشه مـی ـا .   دوان كـارگـران ب
گوینـد و دسـت بـه  خیال راحت تری از دردھایشان می

ـزرگـی .   زنند اعتصاب می ـآوردھـای ب اینھا ھـمـه دسـت
اما برای مردم مصر تنـھـا یـك راه بـرای یـك .   ھستند

انقـالب و ادامـه :   آینده روشن و خوشبخت متصور است
ـاگـزیـر اسـت كـه .   آن این احتمال كامال واقعی و شاید ن

ـابـد، تـمـام ایـن  ـی ـیـق نشـود و ادامـه ن اگر انقالب تعم
دستآوردھا از بین خواھند رفت، ھمانطور كـه در مـورد 

ـیـشـروی .    ایران شاھد آن بودیـم٥٧انقالب  ـیـق و پ تـعـم
انقالب تنھا ضامن حفظ دستآوردھای كنونی و كسـب 

 . تر است تر و انسانی دستآوردھای بیشتر و عمیق
 زنده با انقالب

 ٢٠١١ مه ٤حبیب بكتاش، 
*** 

 قیام مصر و حق خواھی كارگران
 ترجمه حبیب بكتاش - (Nada Matta)ندی متی 

ــام مصــر  ـی ــوز زود اسـت كــه ق ـن ھ
ـلـی .   توضیـح داده شـود ـنـوز خـی ھ

ـیـده شـود ـاره .   چیزھا بایـد فـھـم درب
ـیـروھـای مـحـركـه  خصوصیات و ن

ای ادامـه دار  پشت این حركت تـوده
ـامـیـك و  ـاره دیــن ــطـور درب ـن ـی و ھـم

اما میشود تحلیلـھـای .   پیشرفت آن
ـــه ـی ــ ـاره  اول ــ ـــخـــصـــوص درب ای، ب

ـنـدگـان، ارائـه  ـن خواستھای تظـاھـرك
با وجود اینكـه دالیـل شـورش .   داد

ــصــادی و  ـت ــده اق ـزایــن مشـكــالت ف
امنیتی و ھمینطور سـركـوب شـدت 
ـاســی و خـودكــامـگــی  ــده ســی ـن ـاب ی
بودند، خواستھای جوانان سـازمـانـده 
ـاسـی  شورش تمام بر دمكراسی سـی

ـارزات مـربـوط بـه .   متمركز بود مـب
عدالت اجتماعی و اقصـادی چـنـد 
سال اخیر كه بخشا زمینـه را بـرای 

ـا سـه ھـزار ( این قیام آمـاده كـرد  ب
ــصــاب از ســال  ــراض و اعــت اعــت

ـاسـی یـك )   ٢٠٠٤ ھنوز بـطـور سـی
نقش مركزی در این خیزش نداشـتـه 

ــه .   اسـت ـل ـنـكـه عـلـت ایـن مسـئ ای
كجاست یك بخـش مـھـم از تـالش 
ـاقـی  ـف برای تعیین اینست كه چه ات

ـتـه ـف ھـای گسـسـت در  در آخرین ھ
 .مصر بوقوع پیوست

ای در  آنچه كه برجستگی ویژه
قیام مصر طی ھیجده روز گـذشـتـه 
ـلـه  ـا بـوسـی ـب ـنـسـت كـه غـال دارد ای
ـبـری شـده  جوانان طبقه متوسط رھ
است كه موجب تحرك مـردم مصـر 
از اقشار مختلف مردم از كـارگـران 

ـیـر  تا افراد حـرفـه ـق ـا مـردم ف ای ت
با ادامه اعتراضـات و .   گشته است

ـارك از  امتناع سرسختانه حسنی مب
ــل  تــرك قــدرت، گــروه شــشــم آوری

ـازه (  ـتـالف ت ـنـوان بـخـشـی از ائ بع
یـك " )   شـورش خشـم"بوجود آمده از 

ــای مشــخــص را  ــھ ــت ســری خــواس
 : مطرح كرد

ـای كـل حـزب حـاكـم از ١ ـ استعـف
ـیـس جـمـھـور عـمـر  جمله معاون رئ

 سلیمان،
ـا ٢ ـ تشكـیـل یـك دولـت مـوقـت ب

ای وسیع از یك كمیته چـھـارده  پایه
ـقـه،  ـا سـاب نفره، متشكل از قضات ب

 رھبران جوانان و اعضای ارتش،
ـانـگـذار ٣ ـی ـن ـ انتخاب یك شـورای ب

ـفـكـر و  مـتـشـكـل از چـھـل روشــن
ــون  ـان حـقـوقـدان بـرای وضـع یـك ق
اساسی جدید و انتخابات پشـت سـر 

 آن،
 ـ لغو قانون اضطراری كشور،٤
ـیـت ٥ ـ متالشی كردن دستگـاه امـن

 كشور،
ـ محاكمه رھبران كلیدی رژیـم از ٦

 جمله مبارك،
 

مطالبات سیاسی و 
 آرمانھای اقتصادی

ــكــال  ــھــای رادی ــن خــواســت اگــر ای
ـنـدگـان طـی سـه  ـن سیاسی تظاھرك
ــد،  ــن ـاب ــت ی ـی ــع ــه گــذشــتـه واق ــت ـف ھ
ـــطـــور  زنـــدگـــی ھـــر مصـــری ب
ـافـت . چشمگیری ارتقاء خـواھـد ی

اما آنچه كه این خـواسـتـھـا مـطـرح 
ـتـصـادی  نمی ـنـد، آرمـانـھـای اق ـن ك

و به این خـاطـر ایـن .   كارگران است
مھم است كه بیاد داشته باشیـم كـه 
ــراض  ــت یــك دھــه از تــحــرك و اع
ــایــع  ــخــشــھــا و صــن كــارگــران در ب
. مختلف پیش از قیام جریان داشـت

 یـك ٢٠٠٤در واقـع بـعـد از سـال 
ـزش اخـیـر و  رابطه مستقیم بین خـی
ـقـه كـارگـر بـوده اسـت : جنبش طـب

جنبش ششم آوریل كه خود فراخـوان 
در بیست و پنـجـم ژانـوه "   روز خشم" 

ـــت .   را داد ـی ـــرای درك ارجـــحــ ب
ـیـك در  سیاسی خواستھای دمـكـرات
ـلـی  قیام و طبیعت شورش بـطـور ك
ــه مــورد  ــق ــن حــل الزمســت كــه ای

 .بررسی قرار گیرد
ـقـه  ـارز طـب ـان مـب جنبـش جـوان
ـنـوز رازآلـود  متوسط ششم آوریل، ھ

ـبـش .   است این جنبش بعنوان یك جن
ــصــابــی  ــت از كــارگــران اعــت حــمــای

یك شھر صنـعـتـی "  ( محله"نساجی 
ـاھـره ) در دوساعت و نیمی شمـال ق

 قیام مصر  
و حق خواھی 

 كارگران
 ندی متی 

 



 6  ١٣٩٠  اردیبھشت ٢٠ کارگر کمونيست

این حقیقت كـه كـارگـران .   بپاخاست
 اعـتـصـاب ٢٠٠٦از سـال "   محله" 

ـازاتـی  می ـی ـت كردند و قادر بودند ام
 از ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦در سـالـھـای 

ـبـشـھـای  ـن دولت بگـیـرنـد تـوجـه ج
لیبرالی مصر و فعالین جوان را بـه 

ـال اعـتـصـاب .   خود جلب كـرد ـب بـدن
ــه"  در ٢٠٠٦ ، در مـجـمــوع " مـحـل
ـایـع ٣٠٠حدود   ھزار كارگر در صـن

مختلفی دست به اعـتـصـاب زدنـد 
كه از مھمترین مبارزه كـارگـری از 

 به بعد بشـمـار ١٩٤٠سالھای دھه 
ـبـل شـورش و .   آید می مـحـلـه سـم

ــم شــد و  ــه رژی ـی ــر عــل ــراض ب اعـت
. خواستھای كارگران رادیكالتـر شـد
ـنـد . اول آنھا افزایش دستمزد خـواسـت

ـانـون حـداقـل  ـار وضـع ق بعد خواست
و نـه ( دستمزد برای تمام مصریـھـا 

ــه ــرای كــارگــران مــحــل ــط ب ـق و )   ف
ــحــادیـه كــارگــری  ــل یـك ات تشـكــی
مستقـل شـدنـد؛ خـواسـتـی كـه از 

ــه ــحــادی ھــای  زمــان حــل شــدن ات
ـتـی در  كارگـری در دسـتـگـاه دول

 بـه بـعـد مـطـرح نشـده ١٩٦٠سال 
 . بود

ــل سـال  ، ٢٠٠٨در شـشـم آوری
 militant)توده كارگران میلیتانت 

rank and file)  ــك فــراخــوان ی
ــی  ــه دولــت ــصــاب در كــارخــان ــت اع
ریسندگی و بافنـدگـی مصـر داده 

با شنیدن خبر این اعـتـصـاب .   بودند
ـزی شـده، یـك گـروه از  برنامـه ری
فعالیـن جـوان مصـر فـراخـوان یـك 
ـافـرمـانـی  اعتصاب عـمـومـی و ن
ــی در تـمــام مصــر در شــشــم  مـدن
ــت از كــارگــران  ــمــای ــل در ح آوری

ــاجــی  ــن .   را دادنــد"   مــحــلــه" نس ای
ــوان  ــســت كــه فــراخ مشــخــص نــی
اعتصاب عـمـومـی در اصـل كـار 
ـاسـی  ـیـن سـی ـال كارگران بود یا فـع

ـاھـره آنـچـه كـه مشـخـص .   دیگر ق
ھـای مـن  است ـ بر اساس مصاحبه

ـنـسـت كـه  با رھبران اعتصـاب ــ ای
فراخوان اعـتـصـاب "   محله" كارگران 

ـای  ــوارھــ ــل دی ــحـــدوده داخ در م
كارخانه در شـشـم آوریـل را دادنـد، 
اما در نتیجه تھـدیـدھـا و سـركـوب 
ــصــاب، از  ــران اعــت ــی رھــب ــرخ ب

ـا بـرخـی . اعتصاب منصرف شدند ب
از طرف فعالیـن "   محله" از كارگران 

سیاسی در قاھره تماس گرفته شـد 
ـیـن  اما ھیچ ھـمـسـوئـی واقـعـی ب

ـاھـره " محله"اعتصابیون  و فعالین ق
 .وجود نداشت

ــل  ــصــاب شــشــم آوری ــت ــا اع ام
ـیـجـه .   ھیچوقت اتفاق نیافتاد ـت در ن

ـیـن  ـال سركوب دولت، ھم فراخوان فع
جوان برای اعتصـاب عـمـومـی در 
مصر با شكست مواجه شـد و ھـم 

اعـتـصـاب " .   مـحـلـه" اعتصـاب در 
امـا حضـور سـنـگـیـن .   سـقـط شـد

" مـحـلـه" نیروھای امنیتی در شھـر 
ـا  و رفتار خشن و زورگویانه آنـھـا ب
ـام در  ـی مردم در خیابانھا جرقه یك ق

ـیـرانـدازی .   شھر را زد ـا ت ـفـر ب یك ن
ـتـی كشـتـه شـد و  ـی ـن نیروھـای ام

ــلـی ـی ــد خ ــال .   ھــا زخـمــی شــدن ــب بـدن
ـبـران  اتفاقات ششم آوریل بیشـتـر رھ

ـال بـه "   محله"كارگری در  یا با انتق
ـا  ـا ب كار در شھرھای دور دسـت ی
انتقال به كار در كارخانـه، مـجـازات 

در ھر دو حالت درآمـد آنـھـا .   شدند
ــارگــران .   بشــدت كــاھــش یــافــت ك

ھمچنین قادر بـه تشـكـیـل " محله" 
ــودنــد ــب ــل ن ــق ــك اتــحــادیــه مســت . ی

ـیـن جـوان  ـال ھمچنین در مـورد فـع
طبقه متوسط كه بعدا جنبش ششـم 
ــت  ــد، دول ــوجــود آوردن ــل را ب آوری
تكنیكھای معـمـول زنـدان كـردن و 
تھدید بـرای خـامـوش كـردنشـان را 

ـاسـخ سـركـوبـگـرانـه .   بكار گرفـت پ
ـزی  ـامـه ری دولت به اعـتـصـاب بـرن
شده ششم آوریل مـوفـق بـه ایـجـاد 

" محـلـه"ارعاب در قلبھای كارگران 
امـا ایـن .   و حامیان جوان آنھـا شـد

 .ترسی زودگذر بود
 

 روز خشم
ـیـسـت و پــنـجـم ژانـویـه ســال  در ب

، گروه ششم آوریـل فـراخـوان ٢٠١١
ـار مـردم .  را داد" روز خشم"یك  ـب این

ـاسـخ دادنـد و در صـفـوف  مصـر پ
ـیـن جـوان  صدھا ھزار نفری به فعال

ھـائـی كـه طـی  صـحـنـه.   پیوستنـد
ھیجده روز گذشته دیده مـیـشـونـد، 
ـبـه بـر  شاھد توانایی مـردم در غـل
ترس با عـمـل مـتـحـد و سـازمـان 

ـار .   یافته ھستند علیه تھدید و كشت
ای  دولتی خود سـازمـانـدھـی تـوده

ـبـران .   پویا و محـكـم بـود بـرای رھ
جوان، مطالبات سیاسی دمكـراسـی 
و پایان حكومت خودكامه اسـاسـی 

ـیـه  ـان ـی ـتـالف " بود؛ ھمانطور كه ب ائ
ـــورش خشـــم ـان ش ــ ـاره "   جـــوان ــ اش

 .كند می

روز " كارگران نیز در تـظـاھـرات 
بیست و پنجم ژانویه شـركـت "   خشم

ــا آمــدنــد و  ــانــھ ــاب ــی كــردنــد، بــه خ
در سـه .   خواستار پایان رژیم شـدنـد

ـتـی كـه كـارگـران  ـام وق روز آخر قی
تولید را متوقف كردند و در مـحـل 
كار خود، اعـتـصـابـھـای عـظـیـمـی 
شكل دادند، اعتراضھای كـارگـری 
ــد ــدی رســی . بـه یـك مـرحــلـه جـدی

كارگران در جاھای زیادی بحـركـت 
ـار دسـتـمـزدھـای  در آمدند و خواست
ــد ــی شــدن ـل ــیـت شــغ ـن . بـھــتـر و ام

ـنـدگـان شـامـل كـارمـنـدان  تظاھركن
دولتی، بخـش عـمـومـی و بـخـش 
خصوصی كارگران صنعتی، نـظـیـر 

ـز،  نساجی ـال سـوئ ـان ھا، راه آھـن، ك
ـفـت و  كـارخـانـجـات، و كـارگـران ن
ـاران  ـان و پـرسـت ـقـوقـدان ھمینطـور ح

ـفـر "   محله" در .   بودند صدھا ھـزار ن
راھپیـمـائـی كـردنـد و اسـم مـیـدان 

مـیـدان " بـه "   ال شـان" اصلی را از 
 .تغییر دادند" انقالب

این تحركھا یك پیشروی جـدی 
به جنبش اعـتـراضـی داد، كـار را 
مختل كرد و نافرمانـی مـدنـی در 

ـیـش بـرد نـكـتـه .   سطح سراسـری پ
ــكــه شــمــار زیــادی از  مــھــم ایــن
ـای  كارگران حتـی بـعـد از اسـتـعـف
ـارك و قـدرتـگـیـری ارتـش، بـه  مب

تحرك و اعـتـصـاب در مـحـل كـار 
ــد ــوال .   خــود ادامــه دادن حــاال ســئ

اینست كه آیا تحرك كـارگـران طـی 
ــالب  ـق ــه و طـی ان ده سـال گـذشـت

ـنـد  می ـبـش قـدرتـم تواند به یك جـن
ـا یـك سـازمـانـدھـی  طبقه كارگر ب
ـتـوانـد یـك  مركزی تبدیل شود كه ب
ـنـده  ـار در سـاخـتـن آی نقش تمام عی

 .مصر داشته باشد
تاكنون سازمـانـھـای كـارگـری 

انـد  یك فراخوان متحدی ارائـه نـداده
ــری و  ــراس ــھــای س ـت ــواسـ ــه خ ك
ـنـدگـی  ـای اجتماعی كارگـران را نـم

رادیكالترین خواسـتـھـائـی كـه .   كند
ــارگــران را  ــا مســائــل ك ــم ــی ــق مســت

ـتـالف  معرفی مـی ـنـد از یـك ائ ك
ھای چپ بوده كـه  احزاب و كمیته

ـیـه ارائـه  ـان ـی در ھفتم فـوریـه یـك ب
دادند كه خواستار كـارھـای فـوری 
: برای كاھش معضـالت مـردم شـد

ـیـمـه  وضع قانون حداقل دستـمـزد، ب
بیكاری، تھیه حمایت اجتمـاعـی و 

ـــه ـاران ـاد  یــ ـای غـــذائـــی، ایـــجــ ھــ
استراتژی تـوسـعـه كـه بـخـشـھـای 
ــی را  ــعــت ــد كشــاورزی و صــن مــول

ـانـه تقویت می ـف تـر  كند، توزیع مصـن
سود، باالخره تاسیس یـك سـیـسـتـم 

 .مالیاتی پیشرفته
ـنـوز تـوســط  ـات ھ ـب ایـن مـطـال

ـاس "   ائتالف جوانان روز خشـم"  ـب ـت اق
ـادر بـه ھضـم  نشده اند كه تا بحال ق

مشكالت طوالنی مـدت كـارگـران 
آنچه كه كارگران مصـر را .   اند نشده

به سمت اعـتـصـاب در چـنـد سـال 
گذشته سوق داده است، مشـكـالت 
فزاینده اقتصادی و محرومیت بـوده 

ـان رژیـم .   است ـای بـرای كـارگـران پ
مبارك صرفا بـرقـراری دمـكـراسـی 

ـیـن بـه .   نیسـت ـان ھـمـچـن ـای ایـن پ
ـبـرال  معنی تغییر جھت در روند نولی
ھم ھست كـه آنـھـا را بـه فـالكـت 
ـاامـن  كشاند و زندگی معمولی را ن

ـبـش .  كرد برای ھمچو تغییراتی جـن
ــدم  ــق ــایــد در صــف م ــارگــری ب ك

ـاشـد ـنـده ب ایـن .   تحركات سیاسی آی
ـتـریـن راه بـرای  ھمچنین شـایـد بـھ
تضمین این باشـد كـه خـلـع قـدرت 
ـا تـمـام  ـارك، ب اخیر از شـخـص مـب
ــه دارد،  ــی ك ــم ــظــی ــت ع ــمــی اھ
ـز از اریـكـه قـدرت  ـی مباركیسم را ن

ـاورد ـی ـیـسـم:   ( پائیـن ب ـارك یـك )   مـب
ـتـی كـه  ـا دول دیكتاتوری نظامی ی
ـتـصـادی  بدنبال ھمان سیاستھای اق
ـا  ـاق ـف و سیاسی نولیبرال باشد كـه ات
ــه  ـات ھـجــوم مـردم مصـر ب مـوجـب

 .خیابانھا را فراھم كرد
 ٢٠١١ فوریه ١٨
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ــان  ــای ایش ــھ ــه گــر جــواب ــب مصــاح
در ایـران :   حامل ھمان پیـغـام اسـت

ــش كــارگـری سـركــوب شــده،  ـب ـن ج
ــبــش  جــمــھــوری اســالمــی بــر جــن
كارگری كنترل دارد، طبقـه كـارگـر 
فاقد آگاھی طبقاتی است و ھـیـچ 
خبری از اعتراض واقعی كـارگـری 

 .نیست
ایشان از آنـچـه كـه واقـعـا در 
ـان دارد و ھـمـه بـر آن  جامعه جـري

ـزد امـا  اذعان دارند نمی تواند بـگـری
مصـاحـبـه .   دھد جواب عجیبی می

اما ما شاھد تجـمـع :   " پرسد گر می
ــه  ــی ــرات کــارگــران عــل ــظــاھ و ت

ـا  قراردادھای تبعیض آمیز، تعدیـل ی
ـز  ـی اخراج و حـقـوق مـعـوقـه خـود ن

ھـا،  آیا معنای این حـرکـت.   ھستیم
ـارگــــران و  ـــ ــــی ک ـاھ ـــ خــــودآگ

ھـا   سازماندھی یا مدیریت اعـتـراض
ــسـت؟ ـی : دھــد ایشـان جــواب مــی"   ن

درست است که کـارگـران پـس از " 
ــوی  ـا حـقـوق مـعـوقـه جـل اخـراج ی
ـا  استانداری، دفتر رییس جـمـھـور ی

، امـا مـعـمـوال  رونـد اداره کـار مـی
. " شـود شان به جایی بند نـمـی دست

ـا ایـن حـكــم  مـحـسـن حـكـیـمـی ب
عجیب و غریب درجـه اعـتـراضـات 
كارگری را با درجه موفقیـت آنـھـا 
در جواب گرفتن به مطالبـات آنـھـا 

تجمع چـنـد :   " گوید می!   سنجد می
ــروشـیـمــی  ـت ــره کـارگــران پ ـف ھـزار ن
ـانـدن کـار تـوسـط  ماھشھر و خـواب
ـا قـول  آنھا به مدت ده روز، فعـال ب

ــد .   و قــرارھــمــراه شــده اســت ــی تــاک
ـنـوز  می کنم قـول و قـرار، زیـرا ھ

ـیـد  مـی.   دستاورد قـطـعـی نـدارد دان
که خواست معترضان این بـود کـه 
ــر  اسـتـخـدام رسـمـی شـونـد و مـدی
عامل پتروشیمی به آنھـا قـول داده 

ماھه عـمـلـی  که این خواست را سه
حتی اگر فرض بگیریـم کـه .   کند

این وعـده مـتـحـقـق شـود، ایـن را 
ـا گسـتـردگـی  نمی توان در قیاس ب

ھای کارگری، عمـومـیـت  اعتراض
ـاومـت ھـا بـه  داد و گـفـت کـه مـق

ایـن را در رابـطـه . "   اند نتیجه رسیده
ھـا  با اعتراضات كارگران پتروشیمـی

ـبـش  میگوید كـه در ایـن دوره جـن
كارگری را وارد یك فاز اعتـراضـی 

سـراسـر .   بسیار حساسی كـرده اسـت
 . مصاحبه این حال و ھوا را دارد

ـیـت اعـتـراضـی  كسی كه وضع
ــت  ــامــعــه و مشــخــصــا وضــعــی ج
ـال كـرده  ـب اعتراضات كارگری را دن

ــه بــاشــد، مــی ــت ــد كــه گــف ــای  دان ھ
ــن  ــری ــمــی كـوچــكــت مـحــســن حـكــی

مـگـر اعـتـراض .   اعتبـاری نـدارنـد
كارگری چه موجودات شـاخـداری 
ــراضــی چــون  ــه اعــت ــد ك ــن ھســت

ـتـروشـیـمـی ھـای  اعتراض كارگران پ
ـیـل و آخـونـد و  مـاھشـھـر، كـه وك
ـتـه  ـتـه پ كارفرما و حراست را بـه ت
انداخته بود، اینچنین دسـت رد بـر 

اگر اعـتـراض بـه !   خورد؟ سینه می
ــھــای  ــركــت ــت و ش ــوق ــرارداد م ق
پیمانكاری اعتراض نیست، كـارگـر 
ــد وارد چــه فــازی بشــود كــه  ـای ب
كردیتی برای اعتـراضـش بـگـیـرد؟ 
ھمین محـسـن حـكـیـمـی كـه ایـن 
ــن بــا اعــتــراضــات كــارگــران  ــی چــن

ـز بـرخـورد مـی ـیـرآمـی ـا  تحق ـنـد، ب ك
آغوش باز به طرف وعده حراست و 
مدیرعامل ایران خودرو رفت كـه از 
ترس گسترش اعـتـراض كـارگـران، 
وعده ایجاد شـورای اسـالمـی كـار 

ھمین محسن حكیـمـی .   به آنھا داد
ـاره بـی  كه در این مصاحبه اش درب
ـاتـی كـارگـران حـرف  ـق آگاھی طـب

ـیـه ابـراز  می زند، در سـالـھـای اول
وجود علنی خود، جنگ روانی بـر 
علیه تـالش بـرای ایـجـاد تشـكـل 
كارگری راه انداخته بود و با شـلـوغ 

ـزی " كردن رتـوریـك  ـی سـرمـایـه سـت
ـا "   لغو كـار مـزدی" و "   كارگران و ب

ــوان كـردن جــا و بــیـجــا  خــود " عـن
كارگر بودن یعنی مسلـح بـودن بـه 

ھـرگـونـه تـالش ! "   آگاھی طبقاتـی
برای ایـجـاد تشـكـل كـارگـری از 
جمله سندیكای واحد و سنـدیـكـای 

. كـرد نیشكر ھفته را تـخـطـئـه مـی

ـیـر كـرده كـه  اكنون چه چیزی تغی
تالش كارگران بـرای عـقـب رانـدن 
جمھوری اسالمی را كه حتـی بـی 
بی سی و رادیوی دولتی آلمان ھـم 
ـنـد، در  آن را دیـده و اقـرار مـیـكـن

 .تحلیلھای ایشان تخطئه میشوند
 

 دستگاه فكری وارونه
ــن  ــحــس ــكــری م ــگــاه ف در دســت
حكیمی، فرد كارگر نسـخـه چـپ 
نمای انسان مستضعفـی اسـت كـه 

ــد ــه دادش رســی ــد ب ــای و وقــتــی .   ب
ـبـش  صحبت از طبقه كارگـر و جـن

ــز  كــارگــری مــی ــی شــود، ھــمــه چ
ــه مــی ــود وارون ــرای .   ش كــارگــر ب

ـقـدیـس  داشتن دستھای پینه بسته ت
كـارگـر را عضـوی از !   می شـود

طبقه و جنبشی نمی تـوان در ایـن 
ـا  ـایـد ب دستگاه فـكـری دیـد كـه ب
ـا  اعضای دیگر آن مـتـحـد شـود ت
بتواند تغییراتی را در وضع خـود و 

ـنـد ایـن .   ھمچنین جامعه ایـجـاد ك
ــوســط  ــای واقــع ت اتــحــاد در دنــی
فعالین كارگری و تشكل كارگـری 

وقتی مصاحبـه .   صورت می گیرد
ـفـی "گر از  آگاھی طبقاتی و صـن

گـویـد،  ایران مـی"   نزد طبقه کارگر
ـیـن  ایشان انكـار مـی ـنـد كـه چـن ك

ـتـی .   وجـود دارد"   فـعـال"چیزی  وق
كه در این جامعه از ھـر گـوشـه و 
ــوان  ــن ــی كــه بــه ع ــان ــاری كس كــن
نمایندگان ھمین كارگـران، كسـانـی 
ــصــاب  ــودش اعــت ــه در روز خ ك
سازمان دادند، كارگران را متـشـكـل 
ـنـدگـان كـارگـران  كردند، بعنوان نمای
ـامـه  ـن به رژیم تحمیل شـدنـد، قـطـع

ــی ــرف دل  صــادر م ــد و ح ــن كــن
ــارگــران را مــطــرح مــی ــد،  ك ــن ــن ك

محـسـن حـكـیـمـی در بـرابـر آنـھـا 
وی به شھادت یك دھـه .   ایستد می

ــریــن  ــت ــا كــوچــك ــھ ــن ــه نــه ت ــت ــوش ن
جایگاھی برای تحزب كـارگـری و 
فعالین كارگری قائل نیست، بلـكـه 
ـیـه  در این مدت بطور مرتب بـر عـل
این تالش كارگران مجـاھـدت كـرده 

ــدرت .   اســت ــن ق حــزب را مــاشــی
گیری بوركراتـھـا جـا مـی زنـد و 

. مـی دانـد" الیت"فعال كارگری را 
كسی كه جایگاھـی بـرای تـحـزب 
كارگری و فعال و پیشرو كـارگـری 
ـتـظـر  ـن ـایـد م ـا ب قائل نباشد، قاعدت

ـاشـد "   آگاه"  شدن تك تك كـارگـران ب
تا بتواند تالش جنبش كـارگـری را 

و این ھمان چیزی اسـت .   قبول كند
ـارگـران را عـمـال  كه آزادی جـامـعـه و ك

 ! كند به روز قیامت موكول می
مشـکـالت، جـان :   " می گـویـد

ـنـد و او  کارگر را به لب مـی رسـان
تـوانـد  داند که در این تجمع می می

ــر شــود و  ــخــورد، دســتـگــی ــوم ب ـات ب
ـیـل  ھایی به خـانـواده ھزینه اش تـحـم
ـاچـار اسـت.   شود ـیـشـه . "   اما ن ھـم

كارگـر كـه چـریـك .   اینجوری بوده
ـنـد ـارزه ك ! نیست اسلحه بدسـت مـب

این كار فعال كـارگـری و حـزب و 
از " تشكل كارگری اسـت كـه ایـن 

ـاچـاری ـنـد و "   سر ن ـزه ك ـی ـال ـان را ك
و درست از ایـن .   سمت و سو بدھد

گـویـم دسـتـگـاه  سر است كـه مـی
اعتـراض .   فكری ایشان وارونه است

ـنـد امـا تـالش فــعـال و  را مـی ــی ب
تشكل كارگری بـرای مـیـوه دادن 

 .كند این اعتراض را تخطئه می
ـا اویـن و  جمھوری اسـالمـی ب
كــھــریــزك، بــا حــراســت و شــورا و 
ــج  ــی ــار و بس انــجــمــن اســالمــی ك
ـفـكـر تـوده  كارگری، با استفاده از ت
ایستی فعالینی در بین جنبشـھـای 
ـا  ـلـف، ب اجتماعی در مقاطع مـخـت
ـیـه  سپاه و بسیج و ارتش، با ولی فق
ــھــاد ســركــوب بــا  و ھــزار و یـك ن
ــن كــارگــری  كــارگــران و فــعــالــی
ـال  درافتاده، اما نتوانستـه اسـت خـی
ـبـش كـارگـری  ـال جـن خود را در قب

ـیـن .   راحت كند كارگری كه در ھـم
ـاظـر  یكی دو ماه گذشته، به ھـر ن
ـابـت كـرده و  واقع بینی قدرتش را ث
در نتیجه ھمه روز جھـانـی اش را، 
حال به دروغ و یا با چشـم داشـت، 

نھند، با سركوب نمـی تـوان  ارج می
 !جواب مطالباتش را داد

 
 اعتراض كارگری

محسن حكیمی اعتـراض كـارگـران 
خـوانـد و ضـمـنـی  را دفاعـی مـی

ـیـجـه  تحقیر می ـت كند و از آنـجـا ن
گیرد كه این اعتراضات بـر اثـر  می

فشاری است كه بـر كـارگـران وارد 
ــرای .   شــود مـی ــش ب كســی كــه دل

طپد و منصف ھـم  ھمین كارگر می
ـلـه  ھست، این اعتراضـات را یـك پ

دھـد و قـدم بـعـدی را  ارتقاء مـی
ـیـن  سنجیده و با درسگیـری از ھـم

ــر مــی ــراض ب ــت ــراض .   دارد اع اعــت
دفاعی اگر بتواند مومنتوم بگـیـرد 
ــری بشــود، بــه  ــب ــه درســت رھ و ب

ـاء خـواھـد  ـق اعتراض تـعـرضـی ارت
ـافـت ـا ١٢فشـار روزكـار .   ی  ١٦ ت

ـال  ـب ساعت باعث اعتراض شد و بدن
 ٨آن اعتراض برای تثبیـت روزكـار 

ساعت اول مه را خـلـق كـرد و بـه 
. دنبال خـود اول مـه را خـلـق كـرد

ـیـت غـیـرانسـانـی  اعتراض به وضـع
ھای منـچـسـتـر  كارگران در نساجی

ھـای  و یوركشایر و ماشین شـكـنـی
ـبـش  اولیه و غیره، در ادامه بـه جـن
حق رأی و چارتیسم و غیره منـجـر 

ـــت .   شـــد ـی ــ ـــه وضـــع ـــراض ب ـت اعــ
غیرانسانی كار در معادن آمـریـكـا، 
ــال  ــدنــب ــارگــری را ب ــھــای ك تشــكــل

ــن دوره از حــیــات .   داشــت در ای
جنبش كارگری در ایران كه حـقـوق 
كارگران را ھم مثل بچه آدم و سـر 

پردازند، انتظار اینكه یـك  موقع نمی
اعتراض از طـرف كـارگـران بـرای 
ـا  سرنگونی جمـھـوری اسـالمـی، ب
ھمین عنوان، با اسم و مشـخـصـات 
كارگـران كـارخـانـجـات مشـخـصـی 
ــرد، اگــر یــك جــوك  صــورت بــگــی
ـانـه بـرای تـخـطـئـه  نباشد، یـك بـھ

 . تحركات كارگری است
ــه  ــراض ب ــت ــران در اع مــردم ای
فشار رژیـم شـاه و دم و دسـتـگـاه 
ـنـد،  ساواك، گفتند شاه سـلـطـنـت ك

چند مـاه بـعـد، بـه . حكومت نكند
چیزی كمتر از رفتن شـاه رضـایـت 

ــمــی ــد ن ــه ھــمــیــن .   دادن مــردم ســوری
ــد،  ــن ــت ــقــالب ھس امــروز كــه در ان
اعتراضشان را به ھمین شیوه شـروع 
ـتـر از  كردند و اكنون به چیزی كـم
ــتــش  ــار اســد و حــكــوم رفــتــن بش

ـنـد رضایت نـمـی در مصـر ھـم .   دھ
به نظر مـن ایـن .   ھمین اتفاق افتاد

اكنون فونكسیون اعـتـراضـات، چـه 
 . كارگری و چه در خیابانھا است

ـا  ــ ـــت ایـــران و ب ـی در وضـــعــ
موقعیتی كه جـمـھـوری اسـالمـی 
ـنـد  ـتـوان در آن است، اگر كـارگـران ب
ـزایـش  اعتراضات خـود را بـرای اف
ـا نـرخ تـورم و  دستمزد ھم سـطـح ب
ـقـر واقـعـی در  ـا خـط ف ھمسطح ب
ـنـد،  ـن جامعه ھماھنگ و متحـد ك
اگر بر سر پـرداخـت دسـتـمـزدھـای 
پرداخت نشده ھماھنـگ و مـتـحـد 

ـتـد كنند، جمھوری اسالمی می . اف
این را خـودشـان، !  به ھمین سادگی

ـا رادان و  از خامنه ای و خاتـمـی ت
ــروھــای  ــی ــردگــان ن ــرك ــر س ــگ دی

 ١از صفحه 
ذھنيت وارونه 
 :روشنفکر بي افق

مايوس از تشديد 
 !اعتراضات کارگری
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 .اند انتظامی شان گفته
 

 چه چیزی عوض شده است؟
ــمـی دربــاره  ــی مــحـســن حــكـی ـت وق
ـانـی حـرف  خفقان و شرایط گـورسـت

ــیــت  مــی زنــد، ایــن را یــك مــوقــع
ـایـد  جاودانه می ـا ب پندارد كـه گـوی

دستی غیبی بیاید و این شرایـط را 
ــدھــد ــر ب ــی ــی ــغ ــفــع كــارگــران ت ــن . ب

ـیـل " گوید  می به طور کلی و به دل
ـقـه  ـاریـخـی طـب این کـه از نـظـر ت
ــشـه در یــک  ــران ھــمــی کـارگــر ای
ـان زنـدگـی  ـق فضای اختناق و خـف

ایـم کـه  شرایطـی نـداشـتـه...  کرده 
ـا  ـق کارگران ایرانی نگاه خـود را ارت

ـز فضـا . ..   دھند ـی پس از انتخابات ن
ـیـعـی اسـت  خیلی تنگ شده و طب
ــن اوضــاع  ــران در ای ــه کــارگ ک
ـاشـنـد . مجالی برای رشد نداشـتـه ب

شرایط فعلی، ادامه ھـمـان شـرایـط 
ــر آن کــه  ــی اسـت، مضـاف ب ـل ـب ق

. " فضای خفقان تشـدیـد شـده اسـت
منتھا این دیگر یك داده اسـت كـه 
ـارگـــری در ادامـــه  ــ ـــراض ك ـت اعـ

تواند به متشكل شدن كـارگـران  می
ـاسـی و  بیانجامد و آزادیـھـای سـی
ـال خـود  ـب ـان را بـدن ـق كنار زدن خـف

ـنـسـت كـه .   بیاورد بـحـث او امـا ای
شود و یا اعتـراضـاتـی  اعتراض نمی

ــو  ــگــران در بــاره اش غــل كــه دی
ـزنـد می ـاچـی ـنـكـه !   كننـد ن بـرای ای

اش عدم تشکل و عدم سـنـت  علت" 
این نكته را . "   یافتگی است سازمان

بگویم كه این از كشفیـات مـحـسـن 
حكیمی نیست كـه چـون كـارگـران 
ـتـه  ـاف تشـكـل نـدارنـد و سـازمـان ی
ـیـر  ـأث ـارزه شـان ت نیستنـد، پـس مـب

این را نیز بگـویـم كـه !   كمتری دارد
ــگــی  ــافــت ــی ایشــان از ســازمــان ن

تـوجـه .   سـازد كارگران یك اصل می
ـارت  عـدم سـنـت " خواننده را به عـب

ـنـم جـلـب مـی"   سازمان یافتگـی . ك
ـاشـیـدن، چـه  این به نظر من خاك پ
عمدا و چه سھوا، به چشم جامـعـه 
ـتـگـی  ـاف ـی است كه گویا سازمـان ن

! اســت"   ســنــت" كــارگــران در ایــران 
ـيـن  درباره ایـن مـوضـوع فـعـال ھـم

 . اشاره بس است
اما اگر كسی كارھای محسـن 
ــال كــرده بــاشــد،  ــب ــمــی را دن حــكــی

ــوجــه مــی شــود كــه آن ظــاھــر  مــت
ـا آن  شاداب و آن امیدواری ای كه ب

ــی كــرد، كــامــال  ــن ابـراز وجــود عــل

كـارگـران ایـران .   ناپدیـد شـده اسـت
از سـال )  نامتشكل(تر  امروز پراكنده

ـا سـخـنـرانـی ٨٣ و ٨٢  كه ایشان ب
در محافل كارگری و نزدیكـی بـه 
محمود صالحی و تـعـدادی دیـگـر 
از فعالین كارگری فعالیتش را در 
ـنـد ـیـسـت ! سطح علنی شروع كـرد، ن

ـاد ایـن مـوضـوع  ایشان امروز بـه ی
ـیـسـت و  افتاده است كـه خـبـری ن

ــاری نــمــی مــحــســن .   شــود كــرد ك
ـزدیـكـی بـه مـحـمـود  حكیمی با ن
ــن  ـی ـال صـالـحـی و تـعـدادی از فـع
كارگری دیگر و با پیش بـردن كـار 
ـنـوان فـعـال  ـان، بـع ترجمه این دوسـت

نـظـرات خـود .   كارگری جا زده شـد
ـنـھـان  را ابتدا از فعالین كـارگـری پ
ــظــرات  ــی شــدن ن ــاب كـرد و بــا آفــت
ــاره تشــكــل  ــتــی اش درب ــس ــی آنــارش
ــال  ــری كــارگــران و نــقــش فــع ــذی پ
ـقـه  كارگری در این بین، حـزب طـب
ـــری،  ـارگ ــ ـارگـــر، تشـــكـــل ك ــ ك

ـیـن "   ضدسرمایه"  نوع آنارشیستی، لن
ـیـن  و شوروی و غیره، سریـعـا در ب
ـزوی شــد ــن كـارگـری مـن ـی ـال . فـع

محسن حكیـمـی امـروز مـثـل ھـر 
ـفـكـر دیـگـری كـه در صـدد  روشن
پیوند با كـارگـران بـود، سـر جـای 
ـتـه اسـت . واقعی خودش قرار گـرف

بر این كـالف سـر در گـم، پـرونـده 
استقبال از اھداء شـورای اسـالمـی 
ـتـكـار  ـای ـن كار از جانب مدیرعامل ج
. ایران خودرو ھـم افـزوده شـده بـود

تخطئه و ھـیـچ شـمـاردن اعـتـراض 
ــم افــزوده شــد ــر .   كــارگــران ھ اگ

فـکـری بـحـال خـود نـکـنـد زمــان 
ـادی طـول نـخــواھـد كشـیـد كــه  زی
حتی جواب تلفن رادیو آلمان را ھـم 

 .برای مصاحبه نخواھد داد
ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 توضیحات
ای  محسن حكیمی بـر نسـخـه)   ١( 

ــه كــه در ســایــت  ــن مصــاحــب از ای
ـنـگـی "  درج شـده . . . "   كمیته ھماھ

است، توضیحاتی آورده كـه نـكـات 
مورد بحث من در ایـن نـوشـتـه را 

 .شوند شامل نمی
كمیته ھماھنگی برای ایجـاد )   " ٢( 

ــه " بــا "   تشــكــل كــارگــری ــت ــمــی ك
ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد 

ـنـد  فرق مـی"   تشكلھای كارگری ك
و در بین فعالین كارگری اولـی را 

ـنـگـی " بیشتر با عنوان  كمیته ھمـاھ
ـا  می"   لغو كار مزدی ـا ب شناسنـد ت

 . *دومی اشتباه نشود

 

كند، بلكه بغض از دست دادن ایـن 
عزیزان به خشمی تبدیل شد كه بـه 
لحاظ سیاسی بـرای حـكـومـت پـر 

 .  ھزینه بود
از جمله در ھمان سال گـذشـتـه 
ـفـرت  این جنایت موجی از خشم و ن
ــران و دیـگــر کشــورھــای  را در ای
جھان علیه حکومـت اسـالمـی بـه 

ـبـھـشـت ٢٣در .   حرکت درآورد  اردی
سال گـذشـتـه بـه فـراخـوان احـزاب 
ــابــی عــمــومــی در  ــص ــت چــپ اع
ـان شـــكـــل گـــرفـــت و  ــ ـت ـــردســ ك
تظاھـراتـھـای گسـتـرده در سـراسـر 

در ایـن روز  مـردم .   جھان برپا شد
كردستان با اعتصاب میلیونی شـان 

ـاسـخ  در اعتراض به این اعـدام ھـا پ
دندان شكنی به حكومـت و خـواب 

 .و خیالھای خامش دادند 
ـز  ـــ ـی ـــ ـارج کشــــور ن در خـــ

ھای جمھـوری اسـالمـی  سفارتخانه
ـیــان  ــران ــر ای ــه و تسـخـی ـل ھـدف حــم
ــار  ــخــواه قــرار گــرفــت و شــع آزادی
مرگ بر جـمـھـوری اسـالمـی در 
ـای ســـراســـری در  ـــھــ ـاھـــرات تـــظــ
كشورھای مختلف طنین انداخـت و 
ــه  ــراضــات ب ــن اعــت ــه  ای دامــن
ـیـه عـراق و  ـان ـیـم ـان و سـل افغانسـت
ـلـف  گرجستان و كشـورھـای مـخـت

ـاد .   كشیده شد از جمله در جـالل آب
ــت از  ــان مــردم در حــمــای افـغــانســت
ــه  ــی ــران و عــل ــردم ای ــارزات م مــب

ـیـمـایـی و تـظـاھـرات  اعدام ـپ ھـا راھ
كردند و با در دست گرفتن عـکـس 

 فعال سیاسی ھمراه او و ٤فرزاد و 
ـا خـط كشـیـدن بـر روی عـكــس  ب

ای و احـمـدی نـژاد، شـعـار  خامنه
مرگ بر دیكتاتور چـه در تـھـران 

ای  چه در كابل و مرگ بر خامنـه
سر داده و صحنه زیبایی از اتـحـاد 
ــایــش  ــتــگــی را بــه نــم ــس ــب و ھــم

 .گذاشتند
ھمچنین در اعـتـراض بـه ایـن 
ـامـھـای گـرم  ـی اعدام مـا شـاھـد پ

ــف جــامــعــه،  بــخــش ــل ھــای مــخــت
ـا  ـان ب ـلـمـان، دانشـجـوی كارگران، مع
نھادھا و تشكلھایشان بودیم كـه در 
ــگــر و  ــمــان ــرزاد ك ــار مــادر ف كــن

ـادنـد و  خانواده ھای این عزیزان ایست
صف قدرتمندی از آزادیـخـواھـی و 

 .انسانیت شكل گرفت
 ٢٣در اعتراض سـراسـری روز 

ـانـگـر،  اردیبھشـت مـادر فـرزاد كـم
مادر دردمندی كه فـرزنـدش را از 
ـاد و  دست داده بود، جسورانـه ایسـت
ـنـد  خطاب به ھمه انسانھای شرافتـم
ـامـی  ـی آزادیخواه در سراسر جـھـان پ
ــانــیــت و  تــاریــخــی كــه در آن انس

ـزد را داد او .   آزادیخواھی موج مـی
در این پیام  ضمن تشـكـر از ھـمـه 
ـنـد آزادیـخـواه در  ـتـم انسانھای شراف
سراسر جھان بـخـاطـر تـالـشـھـایشـان 
ـانـگـر و  برای نجات جان فـرزاد كـم
مبازاتشان علیه اعدام میگوید، كـه 
ـابـد و  انتظار دارد راه فرزاد ادامـه ی
ـنـون ھـزاران فـرزاد  میگوید مـن اك

ـقـط .   دارم و ادامه میـدھـد فـرزاد ف
فرزند من نبود، او فرزند ھمه ایـران 

ھـایـی بـود  فرزند ھمه خـانـواده.   بود
انـد و  كه عزیزانشان را از دسـت داده

فرزاد دسته گـلـی بـود كـه او بـه 
ـقـدیـم  ھمه مـردم آزادیـخـواه ایـران ت

بـه راسـتـی  درود بـر .   كرده اسـت
 . مادر فرزاد كمانگر

ـیـن  اعدام فرزاد كمانگر ھـمـچـن
ــھــادھــای  ــل ن ــم ــع ــس ال بــا عــك
انساندوست در سراسـر جـھـان روبـرو 
ـیـن  ـال اتـحـادیـه ب شد و بـطـور مـث
ـنـی  ـی ـپ المللی معلمان که قبال کـم
در حمایت از فرزاد کمانـگـر اعـالم 
کرده بود، بیانیه داد و از شـوک 

ھـا سـخـن  آور بودن خبـر ایـن اعـدام
ـیـن  گفت و تمامی اتحـادیـه ھـای ب

المللی را بـه اعـتـراضـی جـھـانـی 
 .فراخواند

در ادامه ھمه ایـن اعـتـراضـات 
ــا در  ــه م ــت ــال گــذش در خــرداد س
حالیكه عكس فرزاد كمانگـر را در 
ـیـم در اجـالس سـاالنـه  دست داشـت

) آی ال او ( سازمان جـھـانـی كـار 
ـا اعـتـراض بـه  ـیـم و ب ـت حضور یاف
ــوری  ــھ ــدگــان جــم ــمــایــن حضــور ن
ــن اجـالس  اعــالم  اسـالمـی در ای
ــیـم كـه جــای قــاتـالن فــرزاد  داشـت
ـیـسـت، جـای آنـھـا  كمانگر اینجا ن
ـا كـف  پشت میز محاكمه است و ب
ـنـدگـان  ـای زدن و تشویـق پـرشـور نـم

ھای كارگـری كـه در ایـن  اتحادیه
اجالس شـركـت كـرده بـودنـد روبـرو 

شدیم و بدین ترتیب آنھا حـمـایـت و 
ـا مـا اعـالم  ھمبستگی خـود را ب

 .داشتند
ــش  ــن واكــن ــب ای ــرتــی ــن ت ــدی ب
گسترده اعتراضی، حسـاب كـار را 
دسـت جــمـھــوری اسـالمــی داد و 
ـاسـتـش  رژیـم را در تـداوم ایـن سـی

 .تر كرد محتاط
در یك كالم میـخـواھـم بـگـویـم 

ـانـگـر و   ٤كه  نه اعدام فرزاد كـم
ــاســی ھــمــراھــش و نــه  فــعــال ســی
ـا كـردن  ھیچكدام از اعدامھا و بر پ
ـایـت  ـن بساط كھریزك و سركوب و ج
از سوی این رژیم،  نتوانستـه اسـت 

ـاشـد ـنـون .   راه نجاتی برای آن  ب اك
ما مـوج جـدیـدی از اعـتـراضـات 

ای و اعتـراضـاتـی بـه مـراتـب  توده
ھای كل این نـظـام  تر كه ریشه عمیق

ـیـم ایـن .   را نشانه رفته است، روبـروی
ـا ل و  را در اول مــــه امســـ

ــه ــام ــعــن ــط ــه  ق ــم ك ــدی ــش دی ھــای
ـاد زد  خواستھای كل جامعه را فـری
و كیفرخواست خود را علیه تـوحـش 

ایـن را .   سرمایه داری اعالم داشـت
در گسترش اعتراضات كـارگـران و 
خصوصا اعتراضات ھـزاران كـارگـر 
ـار دیـگـر  پتروشیمی دیدیم كه یك ب
سرھا را به طرف كارگران خـم كـرد 

یقه آبـی "و سخن از به میدان آمدن 
ـان آمـد"   ھـا ــه مــی و ایـن را در .   ب

فضای پر تپش جامعه میتوان دیـد 
كه مردم ھمواره متـرصـد فـرصـتـی 
ھستند كه به خیابان آینـد و بسـاط 
ـنـد ـن .  این رژیم جنایتكار را جـمـع ك

بینیم كه چگونه دانشگاھھا بـه  می
ـاره در آمـده و سـخـن از  تحرك دوب

ــرای  ــراســری ب ــصــاب س  ٢٥اعــت
ـیـم  می.   اردیبھشت در میان است بین
ـان  كه جنبش نپرداختن قبض ھا آنچـن

ابعادی گرفته است كه عمال طـرح 
تھاجم اقتصادی ایـن حـكـومـت را 

ـلـج كـرده اسـت و مـی ـنـم كـه  ف ـی ب
تـحـت .   چگونه جامعـه مـیـجـوشـد

فشار ایـن اعـتـراضـات،  رژیـم در 
ـیـت خـود بسـر  شكننـده تـریـن وضـع

    ١از صفحه 
 ...یكسال بعد از اعدام فرزاد كمانگر 
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ـنـد  و زباله ھـا را جـمـع آوری نـکـن
ـیـسـت کـه شـھـر بـه چـه  سخت ن
کثافتی آلوده میـشـود و چـگـونـه 
ـیـدا مـیـکـنـد  انواع بیماری شیوع پ

ـا   ھـزار ٢٠٠اما ھمه این زحمت ب
ـا  تومان اجر گذاشتـه مـیـشـود و ب

ــمــه ٧٦ ــی ــوز اداره ب  ســال ســن ھــن
ـاقـت  ـی تشخیص میدھد که ایشان ل

ـا .   اینکه بازنشسته شـود را نـدارد ب
 :ھم گزارش مزبور را بخوانیم

ـتـخـت "  ـای  ٧٦پیرترین رفتگـر پ
ـازده سـالـگـی کـار .   سال دارد از ی

 ٢٠٠کرده و در حال حاضر ماھـی 
در .   گـیـرد ھزار تومـان حـقـوق مـی

کنـد و   تھران زندگی می٥منطقه 
ھر شب تا صـبـح مـحـدوده مـیـدان 
شھر زیبا و خیابانھای اطـرافـش را 

ــارو مــی ــا کــار .   کشــد ج ــھ ــب او ش
ــد و روزھــا در مــدرســه  مــی کــن
بسیار تمیز است و ھـمـه .   خوابد می

ـیـر .     آدمھا را دوست دارد رفتگـر پ
 فــرزنـد دارد کــه در ٦شـھــر مــا 

ـنـد سنندج زندگی مـی آخـریـن .   کـن
فرزندش دانشجوی رشته کامپیـوتـر 

ـازنشـسـتـه .   است آرزو دارد روزی ب
ـا .   شود بی توقع است، زندگی را ب

پـذیـرد و  ھـایـش مـی ھمـه سـخـتـی
. . . دنبال یک لقمه نان حـالل اسـت

پیدا کردن رفتگری کـه نـه خـانـه 
دارد و نه شماره تلفن آن ھم سـاعـت 

قـرار .   یک شب کار سختـی اسـت
ـیـمـانـکـاری  ـفـت پ بود مسئـول شـی
ـا  ترتیب این مالقات را بدھد امـا ب
ــی  ــگـھــای ب جـواب ســر بــاال و زن

ـاچـار خـودم .   پاسـخ مـواجـه شـدم ن
ـیـمـه . . .     شـوم دست به کـار مـی ن

ھـای  سـو سـوی چـراغ.   شب اسـت
ھـایـی  ریز و درشت  و چرخ ماشیـن

ـیـره شـھـر  که ھرازگاه بر پـوسـت ت
ــد دسـت مــی شــھـر  دور از .   کشـن

ھیاھو و دغـدغـه روز در سـکـوت  
ـقـی .   فرو رفته ـی عجب خـواب عـم

ـیـرمـرد مـی!     دارد تـھـران ـا  پ آیـد؛ ب
ـیـده، مـثـل ھـر شـب . قامتـی خـم

ـار از چـھـره شـھـر  می ـا غـب آیـد ت
بگیرد و او را بـرای روزی دیـگـر 

ـزرگـی ... آماده کند ـالـه ب کیسه زب
ـاز  به دست کرده و دارد راه آب را ب

ھمگام با او سر صـحـبـت .   کند می
ــاز مــی ــار از خــدا .   کــنــم را ب ــگ ان

ــدا شــود  ــود کســی پــی ــه ب خــواســت
مـی گـویـد ...   . . . برایش حرف بزند

کارش را دوست ندارد، نـگـاھـم بـه 
ـان چـروکـیـده اش مـی ـتـد دسـت . اف

سخت است آدم یک عـمـر کـاری 
ای  را انجام دھد که ھـیـچ عـالقـه

ـیـرتـریـن .   به آن ندارد راستی چـرا پ
رفتگر شھـرمـان کـارش را دوسـت 

رفتگـری کـار سـخـتـی   -ندارد؟  
جـارو سـبـک اسـت، وزنـی .   است

تـر  ندارد شایـد در ایـن سـن سـخـت
ھـا کـار  خـالـی کـردن جـوی.   شده

زانـوانـم بـی طـاقـت .   سختی اسـت
ھـایـم دیـگـر بـه طـول و  قـدم.   شـده

چـنـد .     * رسـد عرض خیابان نـمـی
از   -کـنـی؟   سال است کـار مـی

ــم را  ــی دســت چــپ و راســت وقــت
ــم امــا  ــاخــت ــت ١٧شــن  ســال اس

از حقـوق روزی .  کنم رفتگری می
ھزار تومان شروع کردم تا االن کـه 

.  گـیـرم  ھزار تومان می٢٠٠ماھی 
با این مبلغ ناچیز چطور سروتـه *   

رسانی؟ زن و  زندگی را به ھم می
! !  بچه ات چی؟خرج آنھـا، خـودت؟

ــت  - ــدا بــزرگ اس ــی .   خ ــدگ زن
ـتـی در .   دارد شوخی بر نمـی آدم وق

ـایـد  ـفـه دارد ب قبال زن و بچه وظـی
نون حـالل بـرکـت دارد، .   کار کند
ھـایـت کـار  بـچـه. *   شود تمام نمی

ـنـد؟  مـی ـنـد درس مـی  -کـن . خـوان
کـردنـد کـه مـن االن  اگر کار می

ــودم ــب ــجــا ن از مــردم چــه .   * ایــن
ـا   -انتظاری داری؟   ـیـت ب با انسـان

. به داد ھم بـرسـنـد.   ھم رفتار کنند
. از کنار ھم بی تفـاوت رد نشـونـد
ـزنـد ـان ھـم آشـغـال نـری ـاب ـی . توی خ

ـازنشـسـتـه   -بزرگترین آرزویت؟ *  ب
دوازده   -بیمه ھسـتـی؟  .     * شوم

ـیـمـه دارم امـا  سال است دفترچه ب
گویند ھنوز ده سـال نشـده کـه  می

ـــه شـــوی ـت ـــدی .   * بــازنشـــسـ ـی عــ
ــی؟  ــت ــزار تــومــن٣٠٠  -گــرف .   ھ

ھمـه را . بله -گیری؟  یارانه می* 
ـزی .   * دھم به ھمسـرم می آدم تـمـی

به پاکیزه کـردن ھـمـه   -ھستی؟  
شـوم  ناراحت مـی.   چیز عادت کردم

اگـر .   کسی زباله روی زمین بریزد
آشغال روی زمین ببینم حـتـی اگـر 
ـاشـم، آن را بـر  ـب ـفـت ھـم ن سر شـی

ــه.   * دارم مــی ــال ــت را کــی  زب ھــای

آیـد  گذاری بیـرون؟ ــ بـدم مـی می
نظـرت در .   * زباله بماند تلنبار شود

ـزه حـمـل  مورد ماشین ـی ھای مـکـان
ـار   -زبالـه؟  ـیـن ب ـتـی بـرای اول وق

دلشـوره داشـتـم .   دیدم، ناراحت شـدم
خـدا   -:     حـرف آخـر.   * بیکار شـوم
 ."بزرگ است

ــگــی تــا   ٧٦از یــازده ســال
 سـال تـمـام از ٦٤سالگی یـعـنـی 

کودکی تا پیری فقط کار و کـار 
ــان ــدگــی یــک انس ــمــام زن ایــن .   ت

ــه  ــت ک ــی اس ــوم ــت ش ــوش ــرن س
بورژوازی بـرای اکـثـریـت جـامـعـه 

ـتـگـر .   رقم زده است آرزوی ایـن رف
بازنشسته شـدن چـقـدر کـوچـک 
ـزرگ اسـت . است اما بی نھایـت ب

البد انتظار دارد استراحـتـی بـه تـن 
خسـتـه اش بـدھـد شـایـد بـخـواھـد 

ـیـش گـیـرد شـایـد .   سفری را در پ
بخواھد برای کسـی خـاطـراتـش را 

ـا دویسـت ھـزار . . .   بگـویـد شـایـد ب
ـنـھـا مـیـسـر  تومان ھیچ کدام از ای

نـه از .   نیست اصـال امـکـان نـدارد
استراحت خبری است نه از سفر نـه 
کسی ھسـت کـه خـاطـرات او را 

ــد خــاطــرات او چــه .   گــوش کــن
ـاشـد جـز کـار و رنـج و  میتواند ب
ـتـگــر  ــر، خـاطــرات یـک رف ـی تـحـق
اصــوال  چــه ارزشــی دارد، امــا 
خاطرات فالن قصـاب مـردم یـک 
ــم  ــل ــی ــشــود، ف ــاب مــی ــت کشــور ک

نظام سرمـایـه داری بـرای .   میشود
ـتـگـر جـز کـار و بـعـد ھـم  این رف
مرگ ھیچ چیز دیگری تـعـریـف 

قـرار نــیـســت یــک .   نـکــرده اسـت
رفتگر ھمانند یک نماینده مجلـس 
یا فالن وزیر نظر کـرده امـام زمـان 
ـزد  که پولھای امام را بـه امـانـت ن
خود نگه میدارد یا فـالن سـرمـایـه 
ـاشـد، و گـرنـه  دار زندگی داشته ب
ـالـھـا را  چه کسی میـخـواھـد آشـغ

ـنـده ! " جمع کند ـای ـا نـم از آن وزیـر ی
که نباید انتظار داشت اشغـال جـمـع 
ـنـد و  ـت ـاالئـی گـف ـاالخـره ب کنند ب

ـتـی ! "   پایینی گفتند رفتگر مـا وق
ـالـه جـمـع  چشمش بـه مـاشـیـن زب

ـنـکـه شـاد  ـاده عـوض ای ـت کنی اف
شود که کـارش سـبـک مـیـشـود 
شاید بیشتر استراحت کـنـد نـگـران 
مـیـشـود کـه کـارش را از دســت 

ــدھــد ــولــوژی روز بــه روز .   ب ــن ــک ت
پیشرفـت مـیـکـنـد امـا بـه ھـمـان 
نسبت سـھـم انسـانـھـای از جـنـس 
ـتـر  رفتگر شھر ما از زنـدگـی کـم
ـیـسـت  میشود چون این نظام قـرار ن
ـلـکـه  رفاه اھالی را تضمین کـنـد ب
ـامـیـن شـود  سود سرمایه دار باید ت
! اگر نشود آنـوقـت کـار مـیـخـوابـد

ـنـھـایـی  ـتـگـر بـه ت زندگی این رف
میتواند سند محکومیت ایـن نـظـام 

 سـال سـن و ٧٦باشد که با وجود 
ــوز ایــن ٦٤  ســال کــار مــداوم ھــن

رفتگر باید به کار خود ادامه دھـد 
ــوق دویســت ھــزار  ــم بــا حــق ــھ آن

ـیـش  نه خانه.   تومانی ای دارد نـه پ
خانواده اش است، شبھا با جـاروئـی 
که حتی توان نـگـه داشـتـن او را 
ندارد در کوچه و خیابانھـای شـھـر 
از این سو به آن سو میرود خـاکـھـا 
را میروبد، آشغالھا را جمع مـیـکـنـد 

ـا  و جوی ھای آب را باز میـکـنـد ت
آب روان باشد اما  زندگی خـود او 
مانند یک سـنـگ شـده کـه در 
ـاده اسـت ـت . پای دیوار بن بستی اف

ـابـش بـی  پوست صورتش بـر اثـر ت
امان خورشید مانند چرم سفت شـده 
ـاده ـب . است و دستانش به زبری سـم

ـیـرمـرد  و حرف آخر، ھمانگونه که پ
ــد  ــگــوی ــگــر مــی ــزرگ " رفــت خــدا ب

ـزرگ اسـت کـه ! "   است ـقـدر ب او آن
تـوانـد انسـانـھـای  ھیچ وقـت نـمـی

ـنـد  شریف را ببیند و نمی ـی ـب خواھد ب
چون این ديدن از بزرگی اش  کـم 

سرمایه آن خـدای قـھـاری .   میکند
است که ھیچ شفقتی در وجـود او 

تر اسـت و  اما انسان بزرگ.   نیست
میتواند شرایـطـی فـراھـم آورد کـه 
ھمه انسانھا، بزرگ شمرده شوند و 

ـتـوانـد .   عزیز باشند ـی دستان انسان م
ھمه زندگـی را بسـازد و تسـخـیـر 
کند فقط باید مناسبات حـاکـم را 
تغییر داد تا دستھای انسانھا بـرای 
. یاری دادن به ھمدیـگـر دراز شـود

او ھزار بار راست خـطـاب بـه مـردم 
ـا :   " درست  مـیـگـویـد کـه مـردم ب

بـه داد .   انسانیت با ھم رفتار کننـد
ـاوت .  ھم برسند ـف از کنار ھم بـی ت
ـتـد . "   رد نشونـد ـاق اف ـف ایـن اگـر ات

ـاتـی ـق درد .   یعنی مرگ  نظام طـب
و رنج رفتگر پیر شـھـر مـا درد و 
رنج ھمه ماست برای اینکه شـاھـد 
این مصیبتھا نباشیم باید ایـن نـظـام 
پوسیده و ضد انسانی را سـرنـگـون 

 .*کنیم

 ١از صفحه 
 درد و رنج 

 رفتگر پیر شھر ما

 

ـیـشـتـری .   میبرد دعواھاشان عمق ب
ـار بـه  ـتـه و دامـنـه اش ایـن ب یاف

ای و احـمـدی نـژاد  باندھای خامنه
دارند تـكـه تـكـه .   كشیده شده است

ـیـت و فضـای .  میشوند ایـن وضـع
ملتھب جامعه، گفتمان جـھـانـی را 
ـیـر داده اسـت ـی . نیز با این رژیم تـغ

جــمــھــوری اســالمــی  در ســطــح 
ـزوی تـر شـده   جھانی نیز ھر روز مـن

ـیـشـتـری از  و لیست تحریم افـراد ب
ـان ایـن حـكـومـت را  ـی سران و جـان

ـزدیـك ایـن .   شاھدیـم ـاران ن حـتـی ی

ـزوئـال و  حكومت چون بـرزیـل و ون
ـاه  ـب ـنـد كـه اشـت غیره دارند میـگـوی
كردند، كه با رژیم اسـالمـی مـراوده 

ــد ــرار كــردن ــن .   بـرق ــی اكــنـون در چـن
ــرد  ــگ ــه ســال ــت ك ــی اس ــط ــرای ش

 فـعـال ٤جانباختن  فرزاد كمانگر و 
ـه  ـا نـگـاھـی ب ـرسـد و ب سیاسی فـرا مـی
ـاسـی  یكسالی كه گـذشـت شـكـسـت سـی

 . این حكومت را بوضوح میبینیم
ـاخـتـن  ـب اكنون در  سالگـرد جـان

ـاسـی ٤فرزاد كمانگر و   فـعـال سـی
ـلـف  ھمراه او مردم شـھـر ھـای مـخـت

كردستان با حضور گسترده خـود در 
ـاران و  منزل فرزاد كمانگر در كـامـی

ــدریــان و فــرھــاد  ــی حـی ـنــزل عــل م
ـان  وکیلی در سنندج و حضور دوست
ـان در  ـی ـل و نزدیكان  مھدی اسماعی
ـا  شیراز، ما شـاھـد گـرامـیـداشـت ب

در مـركـز .   شكوه این عزیزان بـودیـم
ـز اكسـیـونـی  ـی شھر فـرانـكـفـورت ن
اعتراضی به این مناسـبـت بـرگـزار 

ـا حضـور خـود .   شد امسال نیز ما ب
ـا  در اجالس سازمان جھانی كار و ب
در دســت داشــتــن عــكــس فــرزاد 
كمانگر و این عزیزان اعتراض خـود 
ــكــار  ــایــت ــم جــن ــه حضــور رژی را ب
ـیـم  جمھوری اسالمـی اعـالم خـواھ

 . *داشت
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 اعتصاب
 

 راھپیمایی و تجمع اعتراضی کارگران پارس متال
ـتـشـر كـرده  بنا به گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن

ـال روز ٢٦٠است،  ـبـھـشـت مـاه ١٢ تن از کارگران پـارس مـت  اردی
 در اعـتـراض بـه خـلـف وعـده کـارفـرمـا در مـورد پـرداخـت ١٣٩٠

ـیـمـایـی و تـجـمـع  دستمزدھای جاری و معوقه خـود دسـت بـه راھـپ
ـا در دسـت .   اعتراضی زدنـد ـا بـر ایـن گـزارش ایـن کـارگـران ب ـن ب

 صبح از محـل کـارخـانـه در ٩داشتن دو پارچه نوشته حدود ساعت 
ـا سـه راه ٧کیلومتر   جـاده مـخـصـوص خـارج شـدنـد و از آنـجـا ت

ـا اعـالم  ـیـمـایـی کـردنـد و ب ـتـگـر راھـپ بھنوش و سپس تا مترو چـی
ـنـد سـوار مـتـرو  اینکه پولی برای پرداخت ھزینه مترو ندارند تـوانسـت

ـاده شـونـد ـی ـان آزادی پ ـاب ایـن .   شده و در ایسـتـگـاه شـادمـان در خـی
ـا در  ـیـز ب ـا وزارت کـار را ن کارگران ھمچنین از مـتـرو شـادمـان ت

ـا رسـیـدن  دست داشتن پارچه نوشته ھای خود راھپیمایی کـردنـد و ب
. به مقابل وزارت کار دست به تجمع در مقابل ایـن وزارتـخـانـه زدنـد

ـیـن ایـن وازرتـخـانـه  با تجمع کارگران در مقابل وزارت کـار، مسـئـول
برای جلوگیری از گسترش اعتراض کـارگـران در ایـن مـحـل کـه 
ـان  ـان آزادی اسـت بـالفـاصـلـه در مـی ـاب یکی از مراکز پردد در خـی

ـنـده ـا نـمـای ـان بـه آرامـش ب ھـای  کارگران حاضر شدند و با دعوت آن
ـا .   کارگران اقدام به برگزاری جـلـسـه کـردنـد در ایـن جـلـسـه کـه ت

ـا  ـلـی ب ـب عصر ادامه داشت مقرر شد کـارفـرمـا بـر اسـاس تـوافـق ق
کارگران که در دی ماه سال گذشته صـورت گـرفـتـه بـود نسـبـت 
ـان عـمـل كـنـد . به پرداخت دستمزدھای معـوقـه و حـقـوق جـاری آن

کارگران یک اولتیـمـاتـوم سـه روزه بـه کـارفـرمـا بـرای عـمـل بـه 
ـنـده  وعده ـانـچـه طـی سـه روز آی ھایش دادنـد و اعـالم کـردنـد چـن

ـابـل  ـار در مـق ـب ـن کارفرما به توافقات صورت گرفته عمل نـکـنـد ای
ایـن .   نھاد ریاست جمھوری دست به تجمـع اعـتـراضـی خـواھـنـد زد

 . ماه دستمزد معوقه طلب دارند٦افزاید كه كارگران  خبر می
 

اعتصاب مجدد کارگران پنج پتروشیمی 
ماھشھر با قول مساعد کارفرمایان پایان 

 یافت
ـبـھـشـت ١٦بنابه خبری كه حزب كمونیست كـارگـری روز   اردی
ــراض كــارگــران  ـال اعـت ــمــی ٥مـنــتـشــر كــرده اســت، بـدنــب ــروشـی ـت  پ

 كـه خـواھـان ایـن ١خوارزمی، امیركبیر، تندگویان، ارونـد و فـجـر 
ـنـدر امـام در عـرض   مـاه ٣ھستند كه مانند كارگران پتروشیمـی ب

ـنـد و بـه كـار  ـن ـا كـارفـرمـا و دولـت مـنـعـقـد ك ـیـم ب ـق قرارداد مسـت
ـان داده شـود، ایـن  ـای ـیـمـانـی طـرف حسـاب كـارگـران پ شركتھای پ
ـار شـدیـد بــا  ـیـل گـرد و غـب ــدل تـجـمـعـات در روزھـای گــذشـتـه ب

 و ١٠اشكاالتی مواجه شد، اما اعتـصـاب ایـن كـارگـران روزھـای 
ـا اعـتـصـاب مـتـحـدانـه .  اردیبھشت ادامه یافت١١ كارفرمایان كـه ب

ـبـھـشـت مـوافـقـت ١١چند مجتـمـع مـواجـه شـده بـودنـد، روز   اردی
ـنـكـه ایـن كـارگـران  شفاھی خود را با خواست كارگران مبنـی بـر ای
ـا  ـیـم ب ـق ـنـدر امـام قـراردادھـای مسـت ھم مانند كارگران پتروشیمی ب

ـا ایـن قـول و قـرار بـه  پتروشیمی ھا ببندند، اعالم كردند و كارگران ب
 .سر كار خود باز گشتند

دومین تجمع اعتراضی کارگران مقابل 
 کارخانه طالی تکاب

 اردیبـھـشـت آمـده بـود كـه کـارگـران اخـراجـی ١٨در خبرھای 
دومین کارخانـه اسـتـحـصـال و فـرآوری طـالی در آق دره تـکـاب 
برای دومین بار طی ده روز گذشته تجـمـع اعـتـراض آمـیـز بـرگـزار 

این کارگران با تجمع در مقـابـل درب ورودی کـارخـانـه ی .   کردند
 کیـلـومـتـری تـكـاب نسـبـت بـه اخـراج ٣٠طالی آق دره تکاب در 

خود از کـار و عـدم پـاسـخـگـویـی مسـئـوالن کـارخـانـه اعـتـراض 
ھایی در اعـتـراض بـه وضـعـیـت  كارگران پالکاردھا و نوشته.   نمودند

ـنـه ھـای اسـتـخـراج  شغلی خود و عملکرد مسووالن کارخانه  در زمی
و استحصال غیر اصـولـی و مـوارد بـھـداشـتـی کـارخـانـه در دسـت 

ھا و تـجـمـعـھـا را مـجـاب سـاخـتـن  داشتند و ھدف از تداوم اعتراض
. مسئوالن کارخانه به رسـیـدگـی بـه مشـکـالتشـان عـنـوان نـمـودنـد

پیش از این کارگران اخراجی کـارخـانـه ی طـالی آق دره تـکـاب 
در اعتراض به تعطیلی کارخانه طال و بیکـاری گسـتـرده کـارگـران 
روز چھارم اردیبھشت ماه جاری مقابـل فـرمـانـداری تـکـاب تـجـمـع 

 .کرده بودند
 

 تجمع اعتراضی كارگران مه نخ
ـفـر از كـارگـران مـه نـخ ٤٠٠در خبرھا آمده بود كه بیش از   ن

اعـتـراض .    اردیبھشت مقابل استانداری قزوین تـجـمـع كـردنـد١٠روز 
ــه  ــون ١٧ایـن كــارگــران ب ــوق مــعــوقــه و اجــرا نشــدن قــان  مــاه حــق

ـتـه.   بازنشستگی این كارگران بـود انـد كـه در صـورت  كـارگـران گـف
 .حل نشدن مشكل خود به تھران برای تجمع بعدی خواھند رفت

 
اعتراض کارگران کارخانه ریسندگی 

وبافندگی وکارخانه نساجی کاشان در 
 مراسم خانه کارگر

ـتـشـر شـده، صـبـح روز  ـبـھـشـت، خـانـه ١١بنابه خـبـر مـن  اردی
ـاسـبـت روز کـارگـر در ورزشـگـاه  کارگری ھا مـراسـمـی را بـه مـن

ـیـل وحشـت از خشـم .  معتمدی تھران برگزار کردند این جماعت بـدل
ــراز  ــان در مــحــل و اب ــاال حضــورش ــارگــران مــعــتــرض و احــتــم ک
اعتراضاتشان و تبدیل کردن این مراسم فرمایشـی بـه یـک مـراسـم 
اعتراضی ساعت و محل برگزاری مراسم را مخفی نـگـه داشـتـه و 

ـنـی نـکـردنـد در رسانه ـا ایـن حـال کـارگـران کـارخـانـجـات .   ھا عـل ب
 مـاه حـقـوق ٣٢“ ریسندگی بافندگی و نساجی کاشان با پـالکـارد 

ـافـتـه و ”   چه کسی پاسخگوسـت!   معوقه در ایـن مـراسـم حضـور ی
 .اعتراضات خود را به نمایش گذاشتند

 
اعتراض و راھپیمائی كارگران در شیراز در 

 روز اول مه
ــر مــنــتــشــر شــده، روز  ــر خــب ــھــشــت، كــارگــران ١١بــنــاب ــب  اردی

ـابسـامـان خـود  کارخانه ھای مختلف شیراز در اعتراض به وضعیـت ن
ـاد شـیـراز دسـت بـه  ـانـداری فـارس در فـلـکـه سـت ـابـل اسـت در مـق

ـافـت مـاھـھـا .  تظاھرات زدند ایـن كـارگـران كـه اغـلـب خـواھـان دری
ــد از  ــار بــودن ــاد شــرایــط عــادالنــه ك ــج حــقــوق مــعــوقــه خــود و ای

ـا، مـخـابـرات راه دور،  كارخانه ـیـک دن ھای مختلف ھـمـچـون السـت
. مجتمع گوشت، کابل سازی، شھرداری، زمزم شـیـراز غـیـره بـودنـد

ـا خـود حـمـل مـیـکـردنـد کـه حـاوی  کارگران پـالکـاردھـایـی را ب
. شعارھایی در اعتراض به وضـعـیـت خـود و عـمـلـکـرد دولـت بـود

ـیـکـاریـت مـبـارک، :   برخی از شعارھا عبارت بود از کـارگـر روز ب
 شد؟؟؟؟، بـه جـای عـدالـت فـقـر  ھای رئیس جمھور چی پس وعده

را توسعه ندھید، فلسطین رو رھـا کـن فـکـری بـه حـال مـا کـن، 
خـوایـم حـقـوقـمـون را مـیـخـواھـیـم، مـرگ بـر  ای نمـی انرژی ھسته

 .دروغگو
ـا شـعـارھـای  کارگران در آخر به سمت دانشگاه شیراز رفتند و ب

پـذیـرد و مـرگ بـر   مرگ بر دیکتاتور، کارگر میمیرد ذلـت نـمـی

 .دروغگو تظاھرات خود را ادامه دادند
 

تجمع كارگران شركت نفت آبادان در مقابل 
فرمانداری این شھر در اعتراض به اخراج 

 از كار
 تـن از ١٨٠ اردیبھشت بیـش از ٦در خبرھا آمده است كه روز 

ـادان در اعـتـراض بـه حـكـم اخـراج از  كارگران رسمی شركت نفت آب
یـكـی از كـارگـران .   كار در مقابل فرمانداری این شھر تجمع كـردنـد

ـاد اسـت و بـه كـارگـر در ایـن  گفته است به بھانه اینكه كارگـر زی
ابعاد  نیاز ندارند، حكم اخراج ما را دادند، امـا دیـدیـم كـه كـارگـران 
ـاه مـدت بـه جـای مـا  جدیدی را بصورت روزمزد و قراردادھای كوت

 .كارگران باسابقه و باتجربه و قدیمی بكار میگیرند
 

اعتراض كارگران آلمینیوم سازی المھدی 
 به دستمزدھای پرداخت نشده

ـیـوم سـازی  ـن ـتـشـر شـده كـارگـران مـجـتـمـع آلـمـی بنابه خبر مـن
ـیـش از  ایـن .    مـاه حـقـوق مـعـوقـه دارنـد٤المھدی در بندرعباس ب

ـار ھـم جـلـوی  كارگران گفته اند كه بارھا نیز اعتصاب كرده و یـك ب
 .استانداری تجمع كرده بودیم اما ھنوز مشكل ما حل نشده است

 
تجمع جمعی از كارگران كارخانه قطعات 

 پالستیك تھران
ـیـك تـھـران  بنابه خبر منتشر شده كارگران كارخانه قطعات پالـسـت

تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار "   ستاد فرمان امام" روز اول مه در مقابل 
كـارگـران ایـن .   كردند و خواھان رسیدگی به مشـكـالت خـود شـدنـد

كارخانه پیشاپیش گفته بودند به خاطر روز جـھـانـی كـارگـر بـه ایـن 
 .محل رفته و اعتراض خود را ھمان جا مطرح خواھند كرد

 
 ٦كارگران شركت كشتی سازی بندرعباس 

 ماه حقوق معوقه طلب دارند
ـیـش از  یكی از كارگران شركت كشتی سازی بندر عباس كـه ب

ـیـش از ١٠٠٠  مـاه مـیـشـود ٦ كارگر دارد، گفته است كه اكنـون ب
ـافـت نـكـرده كـارگـران شـركـت .   انـد كه كارگران این شركت حـقـوق دری

ـا كـنـون  مزبور برای حقوق معوقه شكایت و اعتراض كـرده انـد امـا ت
 .ای جز وعده و وعید عایدشان نشده است نتیجه
 

به كارگران معترض مخابرات آبادان گفته 
 دھیم شد كه ھیچ حقوقی به شما نمی

ـادان كـه  در خبرھا آمده است به كارگران و پرسـنـل مـخـابـرات آب
 ماه گذشتـه حـقـوقـی پـرداخـت ٦ سال سابقه كار دارند ٢٢ تا ٢٠از 

ـتـه  كارگران گفته.   نشده است اند كه در جواب اعتـراض بـه آنـھـا گـف
ـیـد  شده است كه به شما ھیچ حقوقـی نـمـی دھـیـم، ھـر كـار خـواسـت

 .بروید برای خودتان كار دیگری پیدا كنید. بكنید
 

تجمع کارکنان تعاونی مسکن اداره برق 
 تھران مقابل مجلس اسالمی

ـبـود كـه جـمـعـی از ١٨در خبرھـای روز  ـبـھـشـت آمـده ب  اردی
ـابـل مـجـلـس  ـا تـجـمـع مـق کارکنان تعاونی مسکن اداره برق تھران ب
اسالمی نسـبـت بـه ضـایـع شـدن حـقـوق خـود اعـتـراض داشـتـه و 

ـنـد ـنـدگـان  تـجـمـع.   خواستار بازپس گیری حق و حقوق خود ھسـت گـن
 ھـزار ٣٠ نفر است تاکید دارنـد کـه حـدود ٥٠که تعدادشان حدود 

ـیـش از   سـال اسـت ٢٠نفر از اعضای تعاونی مسکن برق تـھـران ب
که بالتکلیف ھستند و خواستار رسـیـدگـی بـه حـق و حـقـوق خـود 

 .باشند می
 

تجمع جمعی از کارگران در مقابل 
 فرمانداری مسجد سلیمان
ـتـشـر شـده در روز  ـبـھـشـت ١١بنابه خبر من  تـن از ٤٠٠ اردی

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـیـمـان و  کارگران شاغل در بخش ھای مختلف شھرستان مسـجـد سـل
ـیـمـان بـه پـرداخـت  اللی با تجمع در مقابل فـرمـانـداری مسـجـد سـل

 .اند نشدن حقوق معوقه خود اعتراض کرده
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه ٩کارگران شرکت نیرو رخش کردستان 
 حقوق طلب دارند

ـان نـه  ـیـرورخـش کـردسـت بنابر خبر منتشر شده کارگران شرکت ن
ـنـمـوده ایـن كـارگـران .   انـد ماه است دستمزد ماھیانه خود را دریافـت ن

ـانـداری  علیرغم مراجعـه مـکـرر بـه اداره کـار، فـرمـانـداری و اسـت
ـان  برای دریافت حقوق و رفع مشکالتشان، تـاکـنـون پـاسـخـی بـه آن

 کارگـر شـروع بـه کـار کـرد کـه ٧٠این كارخانه با .داده نشده است
ـلـف اخـراج   تـن از آنـھـا بـه بـھـانـه٣٥طی سالھا اخیـر  ھـای مـخـت

 .اند شده
 

 سال ھنوز ٥بازنشستگان سازمایه بعد از 
 حقوق خود را دریافت نكرده اند

ـتـه اسـت كـه بـعـد از راه  یكی از كارگران كارخانه سازمایه گف
ـتـدای سـال حـقـوق  افتادن كارخانه به آنھا قول داده شده بود كه در اب

ـازنشـسـتـه ١٥٠معوقه آنھا پرداخت میشود ولی در پی پیـگـیـری   ب
ـبـھـشـت مـجـددا  این كارخانه به آنھا گفته شد كه بروند و اواخـر اردی
ـا آخـر  ـار ت ـب ـن ـاكـیـد كـردنـد كـه اگـر ای مراجعه كنند كه كـارگـران ت
اردیبھشت تمام حقوق آنھا پرداخـت نشـود مـجـددا دسـت بـه تـجـمـع 
اعتراضی خواھند زد و ھیچ تغییر زمان دیگری را قبـول نـخـواھـنـد 

 .كرد
 

 ماه ٢کارگران کارگاه ماسه شویی یغباسی 
 حقوق نگرفته اند

ـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  بنابه خبری كـه كـمـی
 تن از كـارگـران كـارگـاه ٢٠ھای كارگری منتشر كرده است،  تشكل

ـاران، ٥ماسه شویی یغباسی در  ـلـومـتـری كـامـی ـی  مـاه اسـت ٢ ك
 .اند حقوق دریافت نكرده

 
 ماه است ٣كارخانه الستیك سازی آرتاویل 

 حقوق كارگران را پرداخت نكرده
 اردیبھشت منتشر شـده اسـت کـارخـانـه ١٧بنابه خبری كه روز 

ـیـل حـدود   مـاه اسـت ٣الستیک سازی آرتاویل تایر در استـان اردب
 .که حقوق کارگران خود را پرداخت نکرده است

 
پرداخت نشدن دوماه حقوق كارگران 

 كارخانه تھران سفالین
ـبـھـشـت مـاه كـارگـران ١٤براساس خبر منتشر شده در روز   اردی

ـافـت  ـیـن اكـنـون دو مـاه اسـت كـه حـقـوقـی دری كارخانه تھران سفـال
اند و علیرغم شكایت جمعی ایـن كـارگـران ھـنـوزھـیـچ كـاری  نكرده

 .صورت نگرفته است
 

 ناامنی محیط كار
 

 ساله را ٦٠سقوط تیرآھن، جمجمه كارگری 
 خرد كرد

ـیـرآھـنـی ٢بنابه خبری كه روز   مه منتشر شـده بـود، سـقـوط ت
ـان شـوش غـربـی بـر سـر  ـاب در یك كارگاه ساختـمـانـی واقـع در خـی

 سال سن داشت، جمـجـمـه اش را بـه ٦٠كارگری جوشكار كه حدود 
ـاعـث مـرگ وی شـد در ایـن حـادثـه .   كـلـی مـتـالـشـی كـرد و ب

ـا دچـار آسـیـب دیـدگـی   ساله٢١ھمچین كارگر  ای نیز از ناحیـه پ
 .شود می

 یک کارگر دیگر نیز در بوشھر کشته شد
ـتـشـر شـده اسـت، یـك ١٢بنابه خبری كه روز  ـبـھـشـت مـن  اردی

ـان بـوشـھـر  ـان اسـت کارگر اتفاقات برق شبانکاره در شھرستان دشتـسـت
ـبـھـشـت در حـیـن ١١ سـالـه، عصـر روز ٢٠بنام جواد حاجبی   اردی

 . انجام کار جان خود را از دست داد
 

یکی از کارگران سد ازگله بدلیل ناامنی 
 محیط كار جان باخت

ـبـه  ـنـجـشـن  ١٥در خـبـرھـا آمـده بـود كـه بـعـد از ظـھـر روز پ
ـیـن ٢٠اردیبھشت یکی از کارگـران   سـالـه سـد ازگـلـه واقـع در ب

شھرستانھای ثالث باباجانی و سرپل ذھاب بنام فـاضـل صـالـحـی از 
جوانرود بر اثر نقص فنی یكی از ماشـیـن آالت و سـقـوط قـطـعـات 
مستھلك دستگاه دچار سانحه شـده و بـعـلـت شـدت جـراحـات وارده 

 .پس از چند ساعت در بیمارستان جوانرود جان باخت
 

جان باختن یک کارگر در روز جھانی 
 کارگر بر اثر سقوط از ارتفاع

ـتـشـر كـرده  بنا به خبری كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران مـن
است، روز اول مه، فرھاد نـاصـری، كـارگـر سـاخـتـمـانـی در مـحـلـه 

 .شریف آباد سنندج، بر اثر سقوط از باالی داربست جان باخت
 

 ساله مقابل ٤٥خودکشی یک كارگر بیكار 
 قرض الحسنه بسیجیان زرین شھر

ـبـھـشـت مـرد ١٤بنابه خبر منتـشـر شـده، صـبـح روز   ٤٥ اردی
ـاز  ـانـک بـرای ب ـام رضـا فـرخـی تـحـت فشـار ب بیكاری ساله به ن
ـا ضـربـات چـاقـو کـه بـه شـکـم  پرداخت اقساط به صورت یکجا ب

رضـا فـرخـی کـه سـه .   خود وارد کرد به زندگی خود خـاتـمـه داد
 قسط سیصد ھـزار تـومـانـی خـود را ٤فرزند دارد به علت بیکاری 

پرداخت نکرده بود و بانک با اخطارھای پی در پـی و عـدم تـوجـه 
ھـای ضـمـانـت او را بـه اجـرا  به سابقه او در پرداخت اقساط چـک

رضا از بانک یک مھلت یـک مـاھـه مـیـخـواھـد کـه .   میگذارد
مورد قبول واقع نمـیـشـود و او ھـم در شـرایـطـی کـه دچـار فشـار 

 .عصبی شدید بوده دست به اینکار میزند
 

خودکشی پرستاری که به علت بدحجابی از 
 کار اخراج شده بود

 اردیبھشت منتشر شده اسـت، یـکـی از ١٦بنابه خبری كه روز 
ـا خـوردن  ـیـل اخـراج از کـار ب پرستاران بیمارستان امام حسین بـه دل

ـیـجـه مـانـدن .   قرص بـرنـج خـودکشـی کـرد ـت ایشـان بـعـد از بـی ن
گـیـرد كـه بـه  پیگیریھایش برای بازگشت دوباره به كار، تصمیم مـی

 .زندگی خود پایان دھد
 

 انفجار مرگبار در یك واحد صنعتی قزوین
ـبـی ظـھـر  ـفـجـار مـھـی بنابه گزارش خبرگزاری دولتی فـارس ان

ـبـرز ١٢روز   اردیبھشت در یك واحد صنعتـی در شـھـر صـنـعـتـی ال
ـفـر از ایـن ٣ زخمی برجای گذاشت كه حال ١١ كشته و ٢قزوین   ن
 .ھا وخیم گزارش شده است زخمی
 

 اخراج و بیكارسازی
 

 ھزار نفر بر تعداد ٦٠٠ساالنه یك میلیون و 
 شود بیكاران افزوده می

ـنـده رژیـم اسـالمـی در مـجـلـس  در خبرھا آمده اسـت كـه نـمـای
ـتـه اسـت كـه  ـا افـزایـش " خودشان از مھاباد، جالل محمودزاده، گـف ب

ـاال  ـیـز ب میزان تحصیل جوانان، توقع و نگاه آنان به مـقـولـه اشـتـغـال ن
ــگــاه مـی ــر اســاس آمـارھــای اعــالمــی از ســوی دســت ھــای  رود؛ ب

ـیـکـار در کشـور وجـود ٢.٥متولی، ھم اکنون حدود  ـفـر ب  میلیون ن

ـفـر بـه ایـن جـمـعـیـت افـزوده ١.٦دارد و ھر سال نیز حدود   میلیون ن
 میلیون البته كه یك رقم دروغ اسـالمـی اسـت، چـرا ٢.٥. " شود می

 . میلیون بیكار حرف زده بودند٧كه قبال از جمعیتی حداقل 
 
  درصد نیروی كارش را اخراج كرد٧٠ایلنا 

 ١٤ھای نزدیک به دولـت، در خـبـری کـه روز  یكی از رسانه
ـا( خـبـرگـزاری كـار ایـران :   اردیبھشت منتشر كرد، آورده اسـت ـن ـل ) ای

 . درصد از نیروھای خود را اخراج كرد٧٠
 
ھای شبستر در   ھزار نفر در آجرپزی٦٠

 آستانه بیكاری 
ـا :   جعفری، رئیس اتحادیه كوره پزان شھرستـان شـبـسـتـر گـفـت ب

شـونـد و  ھای مـازوت سـوز مـنـطـقـه تـعـطـیـل مـی روند فعلی کوره
ـیـم و یـا ٦٠حدود  ـق  ھزار نفر در شھرستان شـبـسـتـر كـه بـطـور مسـت

ـلـی  غیرمستقیم از این راه امرار معاش می کننـد در صـورت تـعـطـی
 .ھا، کار خود را از دست خواھند داد این کوره
 

 اخراج كارگران رسمی شركت صنعتی مھر آباد
ـتـشـر شـده اسـت، شـركـت ١٣بنابه خبری كه روز   اردیبھشت من

 نفر از کـارگـران رسـمـی ایـن شـرکـت را اخـراج ٨صنعتی مھرآباد 
در دبناله ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه کـارگـران اخـراجـی . كرده است
در ایـن خـبـر .    سـال كـار در ایـن شـركـت دارنـد٢٤ تـا ٢٠سابقه 

 ١٤٠ کـارگـر ایـن شـرکـت حـاال بـه ٥٧٠ھمچنین آمده است كه 
 .کارگر کاھش یافته است

 
  ھزار مامای بیکار٣٥

ـان،  ـتـشـر شـده اسـت، نـوشـیـن زنـده زب بنابه خبری كه اخیرا مـن
ــزشــکــی، بـه وعــده ــی نـظــام پ ــوالن  عضـو شــورای عــال ھــای مســئ

ھای بھداشت و رفاه به مـامـاھـا اعـتـراض کـرده و گـفـت  وزارتخانه
ـا امسـال ھـیـچ اقـدامـی بـرای :   است از روز ماما سـال گـذشـتـه ت

ـیـمـه٣٥جذب  ـیـکـار و قـرارداد ب ای مـامـاھـا انـجـام   ھزار مامای ب
ـیـش از ٥٠متاسفانه از . نشده است  ھزار جمعیـت مـامـای کشـور ب

ـیـون .    ھزار نفر از آنھا ھمچنان بیکارند٣٥ ـل ساالنه بیش از یـک مـی
ــام مــی٣٠٠و  ــان در کشــور انــج شــود و بــر اســاس   ھــزار زایــم

 مـامـا ٥٠ تـا ٣٠استانداردھای جھانی کـه بـه ازای ھـر زایـمـان 
ـیـم   مـامـا بـه ازای ھـر زایـمـان در ٣٠تعریف شده است، اگر بتوان

 .کشور جذب کنیم، مامای بیکار نخواھیم داشت
 
 ھزار پزشک عمومی یا بیکار ند یا ١٢

 فعالیت پزشکی ندارند
دكتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشـکـی جـمـھـوری 

ـنـد و :   اسالمی گفت ـیـکـار ھسـت  ١٢دو سوم مـامـاھـای کشـور ب
ـا در رشـتـه ای غـیـر از  ھزار پزشک عمومی نیز یا بیکار ھستند ی

 .کنند تخصص خود فعالیت می
 

 مرغداری گوشتی و معدوم ١٠تعطیلی 
  مرغداری مرغ مادر١کردن 

ـتـه گـذشـتـه ١٤بنابه خبر منتشر شده در روز  ـبـھـشـت، ھـف  اردی
 مرغداری با ظرفیت باال در استان تـھـران تـعـطـیـل گـردیـدنـد و ١٠

ـتـه.   تمام كارگران این مراكز بیكار شدند ـلـت  مسئوالن گـف انـد كـه عـل
ـیـش از حـد سـوخـت، گـرانـی بـی  اصلی این تعطیلی ھا، گرانـی ب

 تومـان ھـم رسـیـده اسـت، ١٥٠٠سابقه جوجه که تا قیمت ھر جوجه 
ـاز  گندم و داروھـا و مـکـمـل  -سویا   -گرانی ذرت  ـی ھـای مـورد ن

ـا فـروش بـوده  ـیـد ب پرورش طیور، عدم تطبیق قیمـت تـمـام شـده تـول
 .است
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 كارگر شركت تولیدی ٨٥٠اخراج بیش از 
 مواد شوینده تاژ

ـتـشـر شـده در روز  ـبـھـشـت شـركـت ١٤بنابـه گـزارش مـن  اردی
ـیـش از  تولیدی مواد شوینده تاژ در شھـر صـنـعـتـی قـزویـن كـه  ب

 كارگر و پرسنل داشـت، دسـت بـه اخـرج گسـتـرده كـارگـران ١٢٠٠
 از كـارگـران را اخـراج كـرده و ٨٥٠این شركت اخیرا . خود زده است

 .بجای آنھا كارگران روزمزد استخدام كرده است
 

  واحد نان سنتی در تھران٣٠٠تعطیلی 
ـلـی حـدود   ٣٠٠رییس اتحادیه نانوایان سنتـی تـھـران از تـعـطـی

 . واحد نان سنتی در شھر تھران خبر داد
 

اخراج كلیه كارگران تولیدی لوازم خانگی 
 پارس قزوین

ـیـدی لـوازم خـانـگـی پـارس  در خبرھا آمده است كه كارخانه تول
ـیـه كـارگـرانـش را اخـرج كـرده ٢٥٠در قزوین با بیش از   كارگـر، كـل

 .است
 

  کارگر در قزوین٥٠٠بازنشستگی زودتر از موعد 
ـتـی مـھـر  ـفـر از کـارگـران ٥٠٠بنابه گزارش خبرگزاری دول  ن

ـافـت در  ـنـه ب ـازنـخ  و پـوشـی واحدھایی شرکتھای فرنخ، مه نـخ، ن
 .شوند استان قزوین، زودتر از موعد مقرر بازنشسته می

 
 معلمان

 
 تجمع آموزشیاران در مقابل مجلس اسالمی

ــبــح روز  ــاران نــھــضــت ٣ص ــی ــاه مــه، جــمــعــی از آمــوزش  م
ـفـی خـود و عـدم  سواد ـی آموزی استان اصفھان در اعتراض به بالتكـل

در .   ھای دولت، مقابل مجلس اسالمـی تـجـمـع كـردنـد عمل به وعده
انـد، از عـدم عـمـل  ای كه این آموزشیاران بـه مـجـلـس نـوشـتـه نامه

ـاران بـه آمـوزش و پـرورش ٤دولت به وعده جذب   ھـزار از آمـوزشـی
 .گفته شده است

 
 احضار جمعی از معلمان استان یزد

بدنبال صدور بیانیه بـزرگـداشـت روز مـعـلـم، دسـتـگـاه قضـایـی 
رژیم اسالمی در یزد محمدعلی شیـرازی، چـنـگـیـزی، مـیـرزایـی، 
صدیقی، دھقانپور، حسامی فر، قـوچـانـی، شـاھـدی و نـجـاتـی از 

 اردیبـھـشـت مـاه احضـار ١٤اعضا کانون فرھنگیان یزد را در تاریخ 
 .کرد

 
 اخراج سه معلم در شھركرد

ـقـه شـھـرکـرد  ـا سـاب در خبرھا آمده است كه سه تن از معلمـان ب
ـلـی بـودنـد در پـی اعـالم  ـام كـمـی كه عضو یك فرقه دراویـش بـه ن

بـه تـرویـج احـکـام "  تـن ٣ایـن .   انـد دادگاه اداری از کار اخراج شده
 . اند محکوم شده" انحرافی در دین

 
 درباره فعالین كارگری

 
 نگرانی از وضعیت جسمی رضا شھابی

ای نسـبـت بـه  سندیكای كارگران شركت واحـد طـی اطـالعـیـه
ـات مـدیـره خـود كـه از   ٢٢وضع جسمی رضا شـھـابـی عضـو ھـی

خرداد سال گذشته تا كنـون در زنـدان اسـت، اظـھـار نـگـرانـی كـرده 
ـا وی .   است بنا بر این خبر طی آخرین مالقاتی كه خـانـواده رضـا ب
ـنـی روبـروسـت و ایـن  اند، متوجه شده داشته ـی اند، كه او با خونریزی ب

ـبـل شـروع شـده اسـت ـان جـمـھـوری .   مشكل از چند روز ق ـان نـگـھـب
اند، كه بعد از تعطیالت وی را جھـت مـعـالـجـه  اسالمی اعالم داشته
 !به پزشك خواھند برد

 
  منصور اسانلو به بیمارستان منتقل شد

ـلـو بـه  بنابه گزارش منابع خبری، وضعیت جسمی منصـور اسـان
حدی به وخامت گراییده که مسئولین زنـدان گـوھـردشـت او را بـه 

ـاراحـتـی حـاد .  یکی از بیمارستانھا منتقل كردند دلیل انتقال ایشـان ن
ــری  ـان بسـت ـیـمـارسـت ـبـی اعـالم شـده و او در حـال حـاضـر در ب قـل

 . باشد می
 

ھای دستگیر شدگان اول  اعتراض خانواده
 مه سنندج

در گزارشات منتشر شده توسط تشكلھا و نـھـادھـای كـارگـری، 
ـنـی و وفـا  آمده است كه غالب حسینی، یدالله قطبـی، خـالـد حسـی
ـتـه ھـمـاھــنـگـی بـرای كــمـك بـه ایـجــاد  قـادری از اعضـای كـمــی
ـیـگـیـری بـرگـزاری مـراسـم اول مـه  ـال پ ـب تشكلھای كـارگـری بـدن

ــدج بــازداشـت شــدنـد ـن ــن   اردیــبـھــشـت خــانـواده١٤روز .   سـن ھــای ای
ـنـدج از  ـیـن كـارگـری و مـردم شـھـر سـن كارگران و تعدادی از فعال
ـاد خـبـری جـمـھـوری  ـابـل سـت ساعت ده تا یك بعد از ظـھـر در مـق
اسالمی در این شھر تجمع كرده و خواھـان آزادی فـوری دسـتـگـیـر 

بنا بر این خبر به خانواده این كارگـران اجـازه مـالقـات .   شدگان شدند
داده شده بود، اما آنھـا اعـالم كـرده بـودنـد، مـالقـات چـیـسـت، مـا 

این كارگران جرمی نـدارنـد كـه در زنـدان .   خواھان آزادی آنھا ھستیم
و اعالم كردند كه فردا نیز با جمعی بزرگتر تـجـمـع خـواھـنـد .   باشند

داشت و این تجمعات تا آزادی ھمه دستگیر شـدگـان ادامـه خـواھـد 
ـار دیـگـر خـانـواده١٥روز .  یافت ھـای ایـن دسـتـگـیـر   اردیبھشـت، ب

ـنـدج  شدگان ھمراه با فعالین كارگری در این شھر و مـردم شـھـر سـن
ـیـگـیـر  ـنـدج تـجـمـع كـرده و پ مقابل ستاد خبری وزارت اطالعت سن

ـامـه.   وضع آنھا و آزادیشان از زندان شدند ـنـدگـان طـی ن ای  تجمع كن
ـبـه از زنـدان آزاد  ـا روز شـن اولتیماتوم دادند كه اگر عزیـزانشـان را ت

ھـای كـارگـری و مـردم شـھـر  نكنید، روز یكشنبه به ھمـراه تشـكـل
 .سنندج دوباره اینجا جمع خواھیم شد

بنابه خبر دیگری كه به حزب كمونیست كارگـری رسـیـده اسـت 
ـقـه ٨روز  ـی  مه مقامـات رژیـم بـرای آزادی ایـن کـارگـران قـرار وث

ـنـی، وفـا .   صادر كرده است بر اساس این گزارش بـرای خـالـد حسـی
ـیـون تـومـانـی و بـرای ٥٠قادری و غالب حسینی وثیقـه ی  ـل  مـی

ـا .   انـد  میلیونی صـادر کـرده٣٠یداله صمدی وثیقه  ایـن مـوضـوع ب
ـتـه.   ھای این زندانیان روبرو شده است اعتراض خانواده انـد کـه بـه  گـف

ـقـه ـی ـیـن از  ھیچ وجه امکان تـودیـع ایـن وث ھـا را نـدارنـد و ھـمـچـن
انـد دسـتـگـاه  آنجایی که افراد نامبرده مرتکب ھـیـچ جـرمـی نشـده

ـان را آزاد کـنـد  امنیتی و قضایی باید بدون ھیچ قید و شـرطـی آن
ھـایشـان  و در غیر اینصورت آنان به ھمراه دیگـر کـارگـران و خـانـواده

 .به تجمع اعتراضی خود ادامه خواھند داد
 

مالقات اعضای  سندیکای شرکت واحد با 
 خانواده رضا شھابی

بنابه خبر منتـشـر شـده از سـوی سـنـدیـكـای كـارگـران واحـد، 
ـا حضـور در مـنـزل  اعضای این سندیکا در روز جـھـانـی کـارگـر ب

ـاریـخ   ٢٢رضا شھابی، عضو ھیأت مدیره ایـن سـنـدیـکـا کـه از ت
بـرد ضـمـن گـرامـیـداشـت روز   در بازداشت به سر مـی١٣٨٩خرداد 

 .جھانی کارگر با خانواده ایشان ھمدردی نمودند
 
 

 ١٢افزایش محکومیت ابوالفضل عابدینی به 
 سال حبس

 دادگـاه جـمـھـوری اسـالمـی ٢٨بنابه خبر منتشر شده، شعـبـه 
ـارزات كـارگـران  ـار مـب ابوالفضل عابدینـی را كـه در انـعـكـاس اخـب
نیشكر ھفته سھم مـھـمـی داشـت، بـه یـک سـال حـبـس تـعـزیـری 

ابوالفضل عابدینی از پرونده پیشین خـود کـه در پـی . محکوم کرد
 ١١ بـرای وی تشـکـیـل شـده بـود بـه ١٣٨٨دستگیری در تیرماه 

سال حبس قطعی محکوم شده بود و با احـتـسـاب ایـن حـکـم جـدیـد 
وی از زمـان آخـریـن .    سال زندان محکوم گردیده اسـت١٢جمعا به 

ــد ١١دسـتـگــیـری در  ـن ــه امــروز یـک سـاعــت ١٣٨٨ اســف ـا ب  ت
ـا خـانـواده خـود ھـم  مرخصی نیز نداشته و از مـالقـات حضـوری ب

 .منع شده است

 
اعتصاب کارگران بخش گاز : آرژانتین

 Repsolو   Totalشرکتھای 
ـبـه  BLOOMBERGبه گزارش    مـه کـارگـران ٥روز پنجشـن

ـا   REPSOLو  TOTALبخش تولید گاز طبیعـی شـرکـتـھـای  ب
ایـن کـارگـران کـه .   خواست افزایش دستمزد دست از کار کشـیـدنـد

ـنـد،  ـارزه ھسـت مدتھاست بابـت افـزایـش دسـتـمـزد خـود در حـال مـب
ـا .   اند  درصد اضافه دستمزد شده٣٦خواھان  ـان تـا کـنـون ب کارفرمای

ـنـد ایـن  اند، ولی کارگران مـی  درصد افزایش موافقت کرده٢٠ گـوی
ـیـعـی ٣٦مقدار کافی نیست و   درصـد اضـافـه دسـتـمـزد حـق طـب

ـفـت و  JUAN AYALA.  آنھاست سخنگوی فدراسیون کـارگـران ن
ایـم   مـه آغـاز کـرده٥گاز گفته است که ما اعتصابمان را از روز 

ـیـم .  و برای گسترش آن به بخش نفت در حال تصـمـیـم گـیـری ھسـت
ـیـعـی ایـن دو شـرکـت ٦٠٠٠حدود   کارگر در بخش تولید گاز طـب

 . کار میکنند
 

تھدید به اعتصاب از سوی کارگران : عراق
 شركت نفت جنوب عراق

ـیـش از  ـتـشـر شـده، ب  تـن از کـارگـران و ٤٠٠بنابه خـبـر مـن
ـابـل سـاخـتـمـان  کارمندان شرکت نفت جنوب عراق با اجتمـاع در مـق
این شرکت، خواھان افزایـش مـیـزان دسـتـمـزدھـای مـاھـانـه خـود و 

این كـارگـران اعـالم کـردنـد اگـر .   پرداخت سود ساالنه شرکت شدند
ـنـد کـار  مقامات دولتی و شرکت نفت به خواسته ھایشان توجـه نـکـن

 . را در میدانھای نفتی تعطیل و اعتصاب خواھند کرد
 

 آتش سوزی در یکی از معادن لھستان: لھستان
 ١٥به گزارش خـبـرگـزاری فـرانسـه بـر اثـر آتـش سـوزی روز 

ـان یـک  اردیبھشت در یک معدن زغال سنـگ در جـنـوب لـھـسـت
ـیـز دچـار  کارگر معدن و یك امدادگر جان باختند و یازده کـارگـر ن

 .سوختگی شدید شدند
 
 جانباختن شش کارگر ساختمانی : چين

 فروردین در پی فرو ریـخـتـن یـک سـاخـتـمـان در دسـت ٨روز 
ساخت در جنوب غربی چین شش کارگر ساختـمـانـی جـان خـود را 

ـان .   از دست دادند ـقـه در اسـت در جریان ریزش این ساختمان چھار طب
 .*پانزده کارگر نیز مصدوم شدند" گویژو"

 اخبار بين المللی


