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چند سـنـدیـكـای كـارگـری مـھـم 
فرانسه در حمایت از كارگـران ایـران 
ـابـل سـازمـان جـھـانـی كـار،  در مق

ILO فراخوان بـه تـظـاھـراتـی در ،
ـال   ژوئن داده٩روز  ـب ـق اند كه با اسـت

ــران و  ــن كــارگــری در ای فــعــالــی
ــون جــمــھــوری اســالمــی  ــی اپــوزیس

ـز .   مواجه شده است ـی رضا رخشـان ن
یكی از این فعالین است؛ اما متـن 
پیام وی بیش از آنـكـه جـمـھـوری 
اسالمی را ھدف قـرار دھـد، بـرای 
ـیـن و  ـال تخـریـب چـھـره دیـگـر فـع
اپوزیسیون جمھوری اسالمی تنظیـم 

ـامـه .   شده است در بخشی از ایـن ن

كه به این سندیكاھا فرستاده اسـت، 
ــی :   " گـویـد مـی ـاری از کسـان بسـی

ــمــا  ــه ش ــام ب کــه بــا ارســال پــی
سندیکاھای فرانسه با شمـا اظـھـار 

نمایند، در داخـل ایـران  دوستی می
خود نه تنھا در ایجاد سندیکـاھـا و 

ھـای مـحـیـط کـار فـعـال  اتحـادیـه
نیستند، بلکه در حـد تـوانشـان در 
مقابل سـنـدیـکـاھـای مـوجـود بـه 

 ."پردازند کارشکنی نیز می
ـــوه حـــل و فصـــل  ـی ـــن شــ ای

ـیـسـت ـاسـی ن بـرای .   اختالفات سـی

ـان از  طرح کاھش ساعات کـار زن
ـتـه بـه ٣٦ به ٤٤ ـف  سـاعـت در ھ

گفته نمایندگان مجـلـس اسـالمـی 
 سال پیش مـطـرح ٦سرمایه که از 

بوده و به تصویب ھم رسیده بود بـه 
ـــده اســـت ـی ـامــ ـــجــ . شـــکـــســـت ان

ـاره  کارشناسـان ایـن حـکـومـت دوب

ـلـھـایشـان را  دور ھم نشستند و عـق
روی ھم ریختنـد و طـرح جـدیـدی 
ـان در  ارائه کـردنـد کـه ظـاھـرا زن

نشینند و حـقـوق شـان را  خانه می
ھم میگیرند و کانون خانواده را ھـم 
ـز  ـی گرم نگه میدارند و بـه دولـت ن

ـنـد ـتـه ایـن طـرح !   یاری میرسان ـب ال

ـان را  ـقـط زن ظاھرا وسیعتر است، ف
شود اما زنان در اولـویـت  شامل نمی

ــد ــن ــت ــانــم.   " اول ھس ــشــه  خ ــی ــا ھــم ھ
ـیـر و "   مقدمند بـخـصـوص در تـحـق

سرکوب آنھا تا بقیه جامعه حسـاب 

ــارگــران  ــشــره ك ــت ــن ــار م ــب طــبــق اخ
ـبـه  كارخانه ساسـان صـبـح سـه شـن
دھم خرداد دست از كـار كشـیـده و 
ـایـی  در محوطه كارخانه اقدام به برپ

ــد ــراضــی كــردن ــجــمــع اعــت ــن .   ت ای
 ٦٠٠ حـدود ٨٩كارخانـه از سـال 

كــارگــر قــراردادی خــود را اخــراج 
ـاقـی مـانـده ٢٢٠کرده و   كـارگـر ب

حــق و حــقــوقشــان مــورد ھــجــوم 
ـلـه  كارفرما قرار می گـیـرد، از جـم

قطع سرویس رفت و آمـد و قـطـع 
ـنـه  ـزی ـنـكـه ھ نھار كارگران بـدون آی
ــرداخــت  ــرداخــت شــود و پ ــھــا پ ایــن
ـازنشــســتـگــان بـر اســاس  ــوات ب سـن
میزان حقوق دریافتی برخالف رسـم 
ـای  ـن ـتـی مـب ـاف معمول که كل دری

 .محاسبه سنوات بوده است
ـلـه  کارگران در واكنـش بـه حـم
كارفرما به حقوق و معیشـت خـود، 
ـان،  سه نفر را بنامھای حسین مـرزب
ـیـد  ـنـدس سـع ـار و مـھ ـی حسین الـھ
ـنـدگـان خـود  ـای رستمی به عنوان نم

 
 صدای

 کارگران
 ايران
 در

  آی ال او
 ٢صفحه 
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 برای ششمین سال متـوالـی ٢٠١١صبح امروز اول جون 
ـیـن روز  فعالین حزب کمونیست کارگری ایـران در اول
شروع کنفرانس ساالنه سازمان جھانی کـار در ژنـو در 
این کنفرانس حضور یافتند و خواھان اخـراج جـمـھـوری 
اسالمی از این سـازمـان و  آزادی فـوری کـارگـران 

 . زندانی در ایران شدند
امسال سازمان جھانی کار بیش از گـذشـتـه دسـت 
ـیـن  ـال به تمھیدات امنیتی زده بود که جلـو حضـور فـع

ـیـسـت کـارگـری را بـگـیـرد  سـال ٥در .   حزب کـمـون
ـیـسـت کـارگـری ایـران  ـیـن حـزب کـمـون گذشته، فعال
علیرغم موانعی که برگزار کنندگان کنفـرانـس ایـجـاد 
ـنـد  میکنند در سالن کنفرانس و پشت تریبون قرار گرفت
تا صدای اعتراض کارگران و مردم ایران را بـه حضـور 
ـنـد . نمایندگان حکومت جنایتکار اسـالمـی اعـالم کـن
. امسال سدھای امنیتی را بسیار بیشـتـر کـرده کـردنـد

علیرغم این تیمی از فعالین حزب کمونیست کارگـری 
ـیـکـه پـوسـتـر .   وارد سالن شدنـد بـھـرام سـروش در حـال

بزرگی از کارگران زندانی در ایران را در دسـت داشـت، 
در کنار سوماویا رئیس سازمان جھانی کار کـه پشـت 
تریبون اصلی مشغول سخنرانی بود قرار گرفت و شروع 

ـیـسـی کـرد ـان انـگـل جـمـھـوری :   به شعـار دادن بـه زب
مـرگ !   اسالمی را از سازمان جھانی کار اخراج کنیـد

ـایـد فـورا آزاد ! بر جمھوری اسالمی کارگران زندانـی ب
سوماویا سخنرانی خود را قطع کرد و شعارھـای !   شوند

بھرام سروش از پشت میکروفـون کـل سـالـن را تـحـت 
دقایقی بعد ماموران بھرام سـروش را بـه .  تاثیر قرار داد

بھرام سروش خواھان صحبت با یکـی .   بیرون سالن بردند

ای ال او شد و به او گفت فعالین کارگـری  از مقامات
انـد  در ایران زندانند و کسانی که آنھا را زنـدانـی کـرده

در کنفرانس سازمان جھانی کـار حضـور دارنـد و ایـن 
ھمزمان تیم دیگری از .  برای این سازمان شرم آور است

ـان  حزب پوسترھای کارگـران زنـدانـی در ایـران را مـی
 .نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس پخش کردند

ـیـسـت کـارگـری در  حضور ھرسـالـه حـزب کـمـون
کنفرانس سازمان جھانی کار موفقیتی برای کـارگـران 
و مردم ایران و حزب سیاسی آنـھـا و خـاری در چشـم 
جمھوری اسالمی و نمایندگان شورای اسـالمـی اسـت 
که در ھمان روز اول کنفرانس آنھا را در حضـور ھـزاران 
ـیـن  ـال ـان فـع ـان ـب شرکت کننده در کنفرانس بعنوان زنـدان

 . کارگری معرفی میکنند
ـز تـظـاھـراتـی ٩یادآوری میکنیم که روز  ـی  جـون ن

ــعــدادی از  ــوســط ت ــی کــار ت ــل ســازمــان جــھــان ــاب ـق م
ھای کارگری فـرانسـه در دفـاع از کـارگـران  سازمان

ھمه مخالفین جمھـوری .   زندانی در ایران برگزار میشود
ـنـگ اعـتـراضـی  ـی ـت ـی اسالمی را به شرکت در ایـن م

 . فرامیخوانیم
 

  حکومت کارگری  برابری آزادی
 زنده باد انقالب انسانی برای حکومت انسانی

 مرگ بر جمھوری اسالمی
 زنده باد جمھوری سوسیالیستی

 
 ایرانتشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری 
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بار دیگر صدای کارگران ایران در کنفرانس 
 سازمان جھانی کار طنین انداخت 

طبق گزارش تیم حزب کمونیـسـت کـارگـری از ژنـو، 
ـیـه  ـال شـعـارھـای بـھـرام سـروش عـل ـب صبح امروز بـدن
جمھوری اسالمی در سالن کنفرانـس سـاالنـه سـازمـان 
ــن ســازمــان کــه  ــس ای ــار، ســومــاویــا رئــی ــی ک جــھــان

ھایش برای دقایقی قـطـع شـده بـود، در ادامـه  صحبت
ھایش به ایران اشاره کـرد و ضـمـن نشـان دادن  صحبت

سمپاتی به اعتراض بھرام سـروش گـفـت کـه سـازمـان 
ـیـم .   جھانی کار با جمھوری اسـالمـی مشـکـل دارد ت

ـا  حزب کمونیست کارگری در سازمان جھانـی کـار، ب
ـیـن  ـال نشان دادن و پـخـش پـوسـتـر حـاوی تصـاویـر فـع
کارگری زندانی در ایران، خواھان آزادی آنـھـا و اخـراج 

 . جمھوری اسالمی از سازمان جھانی کار شده بود
عصر امروز نیز یکی دیـگـر از کـادرھـای حـزب، 
پاسکال دکامپ، موفق بـه حضـور در سـالـن شـد و 

ـیـن و " ای تـحـت عـنـوان   نسخه از اطالعیـه١٥٠ ـل ـات ق
" ای ال او اخراج شـونـد سرکوبگران کارگران ایران باید از

ھـای کـارگـری حـاضـر در  را میان نمایندگان اتحادیـه
صدمین کنفرانس ساالنه سازمان جـھـانـی کـار تـوزیـع 

این اطالعیه مورد استقبال نمایندگان قرار گرفـت .   کرد
ـیـشـتـری  ھا نسخه و تعدادی از نمایندگان اتحادیه ھای ب

ــات  ــس ــد تــا در جــل ــه را درخــواســت کــردن از اطــالعــی
ـفـرانـس بـرگـزار  کمیته ھائی که در طـول روزھـای کـن

میشود با استناد به آن جـمـھـوری اسـالمـی را تـحـت 
ـز شـھـامـت .   فشار قرار دھند ـی ـنـدگـان دیـگـری ن ـای نـم

سیاسی فعالین حـزب را بـخـاطـر حضـور ھـرسـالـه در 
کنفرانس و اعـتـراض بـه جـمـھـوری اسـالمـی، مـورد 
ـئـت بـرای  ـی ـا ایـن ھ قدردانی قرار دادند و برای رابطه ب
ـارزه  ـیـت و شـرایـط مـب بحث و گفتگـو درمـورد وضـع

 . کارگران در ایران اعالم آمادگی کردند
 

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
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انعکاس اعتراض فعالین حزب بر سخنرانی 
 رئیس سازمان جھانی کار 



 3 ١٦٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

این روزھا سركوفت زدن مبارزات و 
اعتراضات كارگری تـحـت عـنـوان 

بـرای تـعـدادی "   ارزیابی از اول مه" 
مـا .   به یك تفریح تبدیل شـده اسـت

ــش و  ــب ــرای دفــاع از جــن ــم ب ھ
اعتراض كارگـری، مـجـبـوریـم كـه 
جواب تمام آنھائی را بدھیم كه زیـر 
ــارزه  ــی، مــب ــد و ارزیــاب ــق پـوشــش ن

یـكـی .   كنند كارگران را تخطئه می
از كســانـی كـه ایـن كـار را كــرده 
است، محمد قراگوزلو است كـه در 

روز کـارگـر " ای تحت عنوان  نوشته
ـاد، روزی ١٣٩٠ ، کـه رفـت بـر ب

ــاد ــا اشــاره بــه "   کــه مــانــد در ی ب
موضوعات مختلـف و گـاھـا بـی 
ربط، به شیوه خود با متلك گـوئـی 
و بی احترامی بـه ھـر كسـی كـه 
ـزی ازش  ـیـده و چـی اسمش را شـن

ـابـی" خوانده اسـت، بـه  از اول "   ارزی
فـكـر .    ھم نشسته اسـت١٣٩٠مه 
ـا ایـن شـیـوه دیـگـران از  می كند ب

ــنــد مــنــصــرف  كــاری كــه مــی ــن ك
ما شـاخ و بـرگـھـای !   خواھند شد

ـاالزم نـوشـتـه ایشـان را  اضافی و ن
ـنـه بـحـث  كنار می گذاریم و بـه ك
 .پردازیم ایشان می

 
 "١٣٩٠اول مه بی رونق "

قراگوزلو معتقد اسـت كـه اول مـه 
ھـای  ترین یك مـه بی رونق"، ١٣٩٠

ــر ــود"   دھــه ی اخــی : گــویــد مــی.   ب
ـتـروشـیـمـی "  اعتـصـاب کـارگـران پ

ماھشھر ـ جدا از این که به اھـداف 
ـار  مورد نظر نرسیده است ــ در کـن
ــتــه  ــب ــدج ال ــن ــون مــوفــق ســن آکســی
ـابـی  ـاسـبـی بـرای ارزی مالک مـن
روند نامناسب منتھی به یـکـی از 

ی  ھای دھـه ترین یک مه بی رونق
ــد بــاشــد ــوان ــت ــی ــم ــر ن مــحــمــد . "   اخــی

ـیـسـت كـه  قراگوزلو اولین كسـی ن
اینگونه اعتراض كارگر را كـوچـك 

ـیـن.   دھـد جلوه مـی ـائ تـر تـوضـیـح  پ
دھـم كـه چـرا اول مـه امسـال  می

تـریـن  برعكس ادعای ایشان پـررونـق
ھـای سـالـھـای اخـیـر بـوده  اول مـه

اما عجالتا بگویم كه او ھـم .   است
ـادی از كسـانـی كـه  مثل بخش زی

ــارزه كــارگــران را  مـی ـب ــد م خــواھــن
ـایـد تـوی سـر  كوچك جلوه دھند، ب
اعتراضاتی بزنند كه قدرت كـارگـر 
را نشان داده و آنھا را كوچك جـلـوه 

محسن حكیـمـی ھـم درسـت .   دھد
در ارزیابی اش از اول مـه امسـال 
ـارزه  ابتدا سركـوفـت زد بـر سـر مـب

ھا كه به اھـداف  كارگران پتروشیمی
مورد نظر نرسیده و بـعـد افـاضـات 
ـا رادیـو دویـچـه ولـه  دیگرش را ب

 .مطرح كرد
ـیـشـروی كـارگـران، و  ـار پ معی
بخصوص در جائی مثـل ایـران، نـه 

ــری درجــه  ــه " انـدازه گــی ــدن ب رســی
كه درجـه عـقـب "   اھداف مورد نظر

در !   نشینی و بـرخـورد رژیـم اسـت
پتروشیمی ماھشھـر ھـم، كـارگـران 
در یك ھماھنگی از قبل اعـتـراض 

ـنـد،  قدرتمندی را سـازمـان مـی دھ
سریعا آن را بـه اطـالع جـامـعـه و 

ـنـد و كـل دم و  ھا مـی رسانه رسـان
دستگاه مدیریت و مقامات محـلـی 

انـدازنـد و در آخـر  را به تكاپو مـی
رژیم ھمراه با مـدیـریـت شـركـت در 
ــب  ــراض كــارگــران عــق ــر اعــت بــراب

اینكـه بـعـدا رژیـم . كند نشینی می
چه پاپوشی برای كارگـران بـدوزد؛ 
چه بالئی بر سر فعالین كـارگـری 

ـبـی ـت ای كـه  بیاورد؛ به تعـھـدات ك
داده است، چگونه برخورد بـكـنـد و 
ـابـی مـا از  غیره، در بررسی و ارزی
ــی  ــم ــروشــی ــارزه كــارگــران پــت مــب

اما كسـی .   ماھشھر، ثانوی ھستند
كه تصمیم گرفته از ھمان اول خـط 
بطالنی بر اعتراض كارگر بكشـد و 

بدھـد كـه كـوچـك اسـت و "   نشان" 
ـنـد  رود آمار جـمـع مـی ھیچ؛ می ك

 تومان اضافه حـقـوق ٣كه كارگران 
ـنـد٢خواستند، اما  ـت !  تـومـان گـرف

چـرا كـه بـه .   پس شـكـسـت خـورد
؟ این شـیـوه !اھداف مورد نظر نرسید
ای اسـت كـه  نخ نما و شناخته شده

كارگران چـوبـش را سـالـھـاسـت از 

 .اند جانب افراد مختلفی خورده
در جائی از نـوشـتـه اش آمـده 

ـارش کـیـک و " . . .   است كه  سـف
ـیـشـه بـه  شمع می دھد و مثـل ھـم

ـا  صدور بیانیه ـق ھای انتزاعـی مـطـل
کـه  پـردازد و بـدون آن کاغذی می

بداند در داخل چه گـذشـتـه اسـت، 
ـاد  ـن مانند بچه مجاھـدھـا، بـه اسـت
ــر کـه از ســوی ســه  چـنـد تصـوی
ــه شــده اســت،  ــر بـرداشــت ــف چـھــار ن

ــد  ارجــوزه ــروزی شــکــوھــمــن ی پــی
منظور ایشان بـرگـزاری . " خواند می

مراسمھای اول مه است كه تـوسـط 
ـنـگـی بـرای " فعالین  كمیته ھـمـاھ

" كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری
ـان  در شھرھای مختلفی از كـردسـت
برگزار شدند و از آنـھـا عـكـس و 

فعالینی كـه ایـن .   فیلمبرداری شد
ـا بـه جـان  مراسم را برگزار كردنـد ب
خریدن خطر دستگیـری و اخـراج و 
غیره، نگذاشتند جمھوری اسـالمـی 
بدون برگزاری مراسمھـای اول مـه 
و بدون ارائه بـدیـل كـارگـری، ایـن 

كـار و .   روز را پشـت سـر بـگـذارد
فعالیت این دوستان در خارج كشـور 
توسط كمونیستـھـا مـنـعـكـس شـده 
است و ظاھرا محمـد قـراگـوزلـو را 
ـا بـكـار بـردن ایـن  خوش نیامده و ب

ــی ــداد  ادبــیــات م ــع ــد از ت ــواھ خ
انـد،  آدمھائی كه در آن شركـت كـرده

بل بگیرد و بر سر جنبش كـارگـری 
 !بزند

 
تحقیر تشكلھای كارگری 

 ھای اول مه و بیانیه
ــا كــه  ــج مــحــمــد قــراگــوزلــو تــا آن
تـوانسـتـه اسـت اول مـه امسـال را 

ــوه داده اســت ــل دربــاره .   كــوچــك ج
ھائی كه به مناسبت اول مـه  بیانیه

امسال از طرف تشكل و نـھـادھـای 
گـویـد  انـد، مـی كارگری صادر شده

كه از جانب تشـكـلـھـای كـارگـری 
ـا  ـتـشـر شـدنـد امـا ب دو بیانیـه مـن

ـیـه ھـم نـمـی ـان ـی تـوان  صدور دھھا ب
ـنـھـایـی  می.   كاری كرد گوید كه ای

ــانــیـه ـی ــد،  ھــا را امضــا كــرده كـه ب ان
ـنـد ـانـون  بـعـضـی.   تشكل نیست ھـا ك

ـنـد، بـرخـی  مدافع و یا كمیته ھسـت
ھیأت بازگشائی، فـالنـی ھـم كـه 
راست شده و آنھائی ھم كه تشـكـل 
ـنـون دیـگـر كـارگـران را  بـودنـد، اك

 . كنند نمایندگی نمی
برای اطالع خوانندگان نـوشـتـه 
ـلـف  محمد قراگوزلو، محافل مـخـت

ھای مختلفی صادر كردنـد و  بیانیه
ھر كدام راه حل خود را جلو جامـعـه 

ـتـه از .   گرفت ـب ـیـه اصـلـی ال ـان ـی ب
سوی ھفت تشكل كارگری صـادر 
ــه  ـی ـان ـی ــش ھـمـان ب ـی ـاب شـد كـه كـم

ھـمـه ایـن .   سالھای گـذشـتـه بـود
ـات  بیانیه ـب ـنـد مـطـال ھا سعی داشـت

ـنـد ـن . جنبش كارگری را فرمولـه ك
ـقـد كـرد كـه  شود بیانیه می ای را ن

چرا فالن بند را از قلـم انـداخـتـه و 
ــد را وارد كــرده  ــن یــا چــرا فــالن ب

ـــه .   اســـت ـا دھـــن كـــجـــی ب امــ
ــه ــی ــان ــی ھــای كــارگــری، بــا ھــر  ب

ـاشـیـم،  اختالفی كه با آن داشـتـه ب
نقد نیست و قصـدش خـراب كـردن 

ـیـم !  است واضح است كسی كه تصم
گرفته فعالیت فعالین كارگـری را 
تخطئه كند و به آنـھـا دھـن كـجـی 
ـامـه اول مـه  كند، به بیانیه و قطعن

ـامـه ـنـوان  و برن ھـای كـارگـری، بـع
واضـح !   نـگـرد صرفا یك نوشته مـی
دانـد چـگـونـه  است كسی كه نـمـی

ـان  پادوھای جمھـوری اسـالمـی زب
ـا مـوكـت بـر  فعـال كـارگـری را ب
بریدند و چگونه نان شـب فـرزنـدان 

ـتـه انـد  فعالین كارگری را گرو گرف
ـال راحـت بـرای  ـا خـی و خود دارد ب
متلك گوئـی بـه آرمـانـخـواھـی و 
ـازی در  مبارزه كارگری روشنفـكـرب

ـا دور  می آورد و ارباب منشانه ھم ب
ـنـد، ایـن  ھایش برخورد مـی و بری ك

ـاره تشـكـل و نـھـادھـای  چنین درب
ـــی ـــرف م ـارگـــری ح ــ ـــد و  ك زن

ـیـن  بیانیه ـنـچـن ھای كارگـری را ای
ــی ــی ارزش م ــد ب ــن .   كــن ــعــالــی ف

ـانـون مـدافـع" كارگری در ھمین  " ك
سندیكای بـه " ھا و ھمان " كمیته" و 

، روزانه بـه " راست چرخیده ھفت تپه
ــوری اســالمــی  ــھ ــم اطــالعــات ج

انـد آب  شوند و نگذاشتـه احضار می
راحت از گلوی جمھوری اسـالمـی 

كسـی كـه لـم داده و .   پائین بـرود
عوض دراز كـردن انـگـشـت اتـھـام 
بسوی جمھوری اسالمـی كـه یـك 

ـاز  دم از سركوب فعالین كارگـری ب
ــھــای  نـمــی ــد، نـھــاد و تشــكـل ایسـت

كارگری، فعالین كارگری، چپـھـا، 
ـیـسـتـھـا را  سوسیالیسـتـھـا و كـمـون

كند و با مسخره كـردن و  متھم می
ـــالب،  ـق ـ ــه ان ــن ب ــت ــك گــف ــل ـت مـ
ـارزه كـارگـری،  آرمانخواھـی و مـب

كند، افـاضـاتـش  دلشان را خنك می
ـیـسـم"درباره  ـبـرال ـی ـئـول دو شـاھـی "   ن
 !ارزند نمی

 
 ١٣٩٠اول مه موفق 

 ١٣٩٠جمھوری اسالمی اول مـه 
ھـای یـكـی دو  را نیز مثل اول مـه

ـتـی  ـی ـن ـیـر ام ـا تـداب سال گذشـتـه ب
ــد ــدی از ســر گــذران ــن .   شـدی ھــمــی

ــش  ــب ــكــه رژیــمــی قــدرت جــن ــن ای
ـیـن تشـخـیـص  كارگری را این چـن
داده و تـمـام ھـم و غـمـش از سـر 
گذرانـدن ایـن روز اسـت، نشـان از 
ـبـش كـارگـری دارد . پیشـروی جـن

ـتـه  اگر چنانچه كه اول مه بـه گـف
محمد قراگـوزلـو مـراسـم تـعـدادی 
فعالین كارگـری جـدا از كـارگـران 
است و خطـری بـرای رژیـم نـدارد، 

ـیـن  ھیچ رژیم و دسـتـه ـنـچـن ای ای
روزھا و مـاھـھـا بـه فـكـر از سـر 

ــمــی ــش ن ــدن ــد گــذران اول مــه .   افــت
ـیـش از ١٣٨٨  را با دسـتـگـیـری ب
 تن از كـارگـرانـی كـه قصـد ١٧٠

ـارك  شركت در مراسم اول مـه در پ
ـنـد سـركـوب كـرد اول .   الله را داشت

ـبـش ١٣٨٩مه   را در بحـبـوحـه جـن
اعتراضی و با گسیل ھـزاران گـلـه 
ـا قـرق  ـانـھـا و ب ـاب ـی حزب الله به خ
كردن مناطقی كه احتمال بـرگـزاری 

رفــت، بــرای  مــراســم اول مــه مــی
مقابله با مراسم احتـمـالـی اول مـه 

ھـا  ھر دو این اول مـه.  سركوب كرد
به دالیلی كه در وقت خود به آنـھـا 

اما اول مـه .   پرداختیم، موفق بودند
تـر   به نظر من حـتـی مـوفـق١٣٩٠

ـا وجـود .   بود به این دلیل كه رژیم ب
اینكه ظاھرا جنبش اعتراضی بـعـد 
ـاسـت جـمـھـوری را  ـات ری از انتخاب
ــر  ــی ــداب ــده اســت، امــا ت ــب ران ــق ع
ــری از  ــدت ــی شــدی ــی حــت ــت ــی امــن
ـا  ـلـه ب ـاب ـق سالھای گذشته بـرای م

ـانـی .   اول مه تدارك دیـده بـود در ث
كل جامعه خود را بـرای بـرگـزاری 
مراسم اول مه با به چالش كشـیـدن 

  مبارزه كارگری چیست؟
 محمد قراگوزلو " ارزیابی"در جواب 

 ١٣٩٠از اول مه 
 ناصر اصغری

 

 



 4  ١٣٩٠  خرداد ١٧ کارگر کمونيست

مستقیم جمھوری اسالمی، در ھـر 
. كوچه و خیابانی حاضر كـرده بـود

ھر شخصیت اپـوزیسـیـونـی كـه در 
صحنه سیاست ایران خود را دخـیـل 

ـنـد،  داند و یا به آن توجه مـی می ك
درباره اول مـه امسـال اظـھـار نـظـر 
ـیـغـام  كرد و یا بیانیه و فراخوان و پ

ـنـجـكــاو .   ( و غـیـره داد خـوانــنـده ك
تواند به گوشه كوچكی از ایـن  می

ــت كــه در نشــریــه  ــعــی كــارگــر " واق
 مـنـعـكـس ١٥٥شمـاره "   كمونیست

 .)شده است، مراجعه كند
برای ما فعالین كارگری، ایـن 

ـا یـك اول مـه ـتـه ب  كـه  اول مه الب
ـنـد در ھـر گـوشـه و  كارگران بتوان
ــه و  ــه و مــحــل ــار و كــارخــان كــن
ــاھــی مــراســم خــود را بــه  دانشــگ
اشكال مختلفی كه خود تشـخـیـص 

دھند برگزار كنند، فـرسـنـگـھـا  می
اما مسئله ایـن اسـت .   فاصله دارد

ـا ١٣٩٠كه نشان دھیم اول مـه  ، ب
تمام كمبودی كه داشت، از اول مـه 

ایـن .   تر بود سالھای گذشته پر رونق
ـفـی كـه  كه جامعه و انسانھای شری

خواھند سـر بـه تـن جـمـھـوری  می
ــد  ـبــاشـد و انــتـظـار دارن اسـالمـی ن
ــه  ــن امــر مــھــم را ب ــارگــران ای ك
ـلـه اسـت  سرانجام برسانند، یك مسـئ
و اینكه كسی در لباس غلـط انـداز 
ـنـد،  مبارزه كارگـران را تـخـطـئـه ك

 .مسئله متفاوت دیگری
 

 اعتراض كارگری 
 و درك وارونه

گـویـد كـه  محمد قـرارگـوزلـو مـی
ــه اســت و  ــول ــك مــق ــی ی نــارضــایــت

اعـتـراض .   اعتراض مقوله دیـگـری
متشكل مولفه متفاوت و اعـتـراض 
ـاوت  ـف متشكل سراسری مولفـه مـت

ـا چـه .   تری ـیـسـت ب دقیقا معلوم ن
كسی سر ایـن مـوضـوعـات بـحـث 

ـاسـت .   كنـد می چـه كسـی در سـی
. ایران وجود دارد كه اینھـا را نـدانـد

اما در عین حال كسـی ھسـت كـه 
نداند بدون نارضایتی اعتـراضـی در 

بـدون اعـتـراض، .   كار نخـواھـد بـود
ــشــكــل  ــراض مــت حــرفــی از اعــت

ــی ــم ـــراض .   شـــود زد ن ـت ــدون اعـ ب
ـام  ـزی بـه ن متشكل آیا اصوال چـی

اعتراض متشكـل سـراسـری وجـود 
خواھم بگویم كـه  خواھد داشت؟ می

گرچه ھـمـه آن مـقـوالتـی را كـه 
ــه  قـراگــوزلـو مـطــرح كــرده اســت ب
نحوی از انحاء از ھمـدیـگـر مـجـزا 
ھستند، اما ابدا بدون ھـمـدیـگـر در 

ـنـد یك كلیت، معنا نـمـی كسـی .   دھ
ـنـد كـه راه  می تواند اینھا را بیان ك

ــو .   نشـان دھــد ــراگــوزل امـا قصــد ق
ـاه  فرستادن كارگران دنبال نخـود سـی

محمد قراگوزلو این مـقـوالت .  است
ـنـد كـه بـگـویـد اول  را لیست می ك

بروید اعتراض مـتـشـكـل سـراسـری 
راه بیاندازیـد، بـعـد از یـك اول مـه 

 !بارونق حرف بزنید
ـتـر  " درك وارونه"  ـی ای كه در سوت

آورده ام، دركی است كه بخـشـی از 
ـارزه بـرای آزادی  ـاره مـب چپ درب

ــراض .   دارد ــی و اعــت ـارضــایــت ــه ن ب
ای كـه در جـامـعـه  سازمان نیافتـه

ـا  ھست اھمیت نمـی دھـد و آن را ب
ـات  ــمــ ــوھ ــی و ت ــاب ـت ــ دنــیــای ك
ـارزه جـدا  روشنفكرانه خودش از مـب

ـیـسـت در .   كند می مانیفست كـمـون
ـیـش بـه  ـیـم قـرن پ بیش از یك و ن

ــارزه  صــراحــت مــی ــب گــویــد كــه م
گـاه " كارگر بر علیه ایـن سـیـسـتـم 

ادامـه دارد، "   پنھان و گـاه آشـكـار
ـنـد كـه  ـی ـب ـا ن این چپ ھپـروتـی ت

اسـت، "   متشكل سراسـری" اعتراض 
و بسیاری مواقع ھم اگـر بـر وفـق 
مرادش نباشد، با یك لگد تـخـطـئـه 

ــد مـی ــن .   كــن ــو ای مــحــمــد قــرگــوزل
ـا صـراحـت اعـالم كـرده  مسئله را ب
است؛ منتھا فرق او با دیگـران ایـن 
است كه ایشان این مـوضـوع را بـه 
دست گرفته است كه جامعه را بـه 

ـادی .   خاموشی فرابخواند كسـان زی
چنیـن كـردنـد، امـا كـارگـران كـار 
ــك دم از  ــد و ی ــان را كــردن خــودش
نارضایتی و اعـتـراض و اعـتـراض 
متشـكـل كـه اعـتـراض مـتـشـكـل 
ـال خـواھـد  ـب سراسری را ھـم بـه دن

ــاده ــد داشــت، بــاز نــایســت مــحــمــد .   ان
ـلـه  ـاف قراگوزلو كمی دیـر بـه آن ق

ـایـد بـرود بـه آخـر .   پیوستـه اسـت ب
 . صف
 ٢٠١١ ژوئن ٦

  
 مبارزه كارگری چیست؟

ـاشـد كـه اخـتـالف  شما باید روشن ب
سیاسی بین شما و دیگران بایـد در 
. جای خـودش حـل و فصـل شـود

 ژوئن یك كمپین مشـخـص ٩كمپین 
برای یك ھدف مشخـص و آن ھـم 
ــه جـمـھــوری اسـالمــی  اعـتـراض ب
بخاطر دستگیری و زنـدانـی كـردن 
ـز  فعالین كارگری اسـت و نـه چـی

این شیوه چوغلی جمـعـی !   دیگری
ـزد سـنـدیـکـاھـای  دیگران گرچه ن
فرانسه بردی ندارد و بیشتر شمـا را 
سبک میکند و قطعـا مـورد بـی 
ــدگــان و  ــائــی فــراخــوان دھــن ــن اعــت
شركت كنندگان در اعتراض آن روز 
قرار خواھد گرفت، اما خوب اسـت 
كه متوجه این نكته باشید كـه ایـن 
نامه شما نوك تیز اعـتـراض را نـه 
متـوجـه جـمـھـوری اسـالمـی، كـه 
ـیـن كـارگـری  ـال متوجه دیـگـر فـع

ـا تـمـام !   كند می ـامـه ب ھدف ایـن ن
نكات دیگری كه در آن آمده و بـه 
نظر من در سایه ھـدف اصـلـی آن 

ــه ــی ــنــد، زدن و بــی  حــاش ــت ای ھس
ـنـی اسـت كـه  ـی ـال اعتبار كـردن فـع
ــت  ـف ــھـا احسـاس مـخــال شـمــا بــا آن

ــد ســیــاســی مــی ــی ــجــا .   كــن و ایــن

ـانـه جـمـھـوری  منظورتان ھم متأسف
اسالمی و نھادھای سركوب آن در 
میان كارگران ـ شوراھای اسـالمـی 
ـیـسـت؛ كـه  كار و خانه كـارگـر ــ ن
ـــراض  ـت ـا ھـــدف اعــ ـــھــ ـن ــ خـــود ای
سندیكاھای كارگری فرانسـه قـرار 

اند و نامه و پیغامی ھـم در  گرفته
حمایت و استقبال از آن روز ننوشـتـه 

 .اند و منتشر نكرده
ـامـه اش،  رضا رخشان با ایـن ن

ـابـت  اما چه چیزی را می خواھد ث
كه سنـدیـكـاھـای كـارگـری !   كند؟

ـیـغـام  فرانسه مخالفین شما را كـه پ
داده و از فراخوان ایـن سـنـدیـكـاھـا 

ـنـد؟  استقبال كرده ـن اند، بی مـحـل ك
ـاسـی  این بدترین نوع یارگیـری سـی

ــت ــكــاھــای !   اس ــدی ـن ــوان سـ ــراخ ف
كارگری فرانسه، فراخوان بـه جـمـع 
ــسـت و در آن  دوسـتــان خـودی نــی
ـفـكـر  چیزی درباره شركت افراد با ت
. و بینش خاصی اشـاره نشـده اسـت

ـنـد  كسی را تفتیش عقایـد نـمـی ـن ك
ـادی بـه  ـق ـت كه در بـحـثـش چـه ان

دھـن كسـی را .   سندیكالیـسـم دارد
ـتـه و  نمی بویند كه ببینند چـه گـف

ــورده اســت ــه !   چــه خ ــوان ب ــراخ ف

ــراض  ــت ــســت، بــه اع ــی مــھــمــانــی ن
خیابانـی اسـت و از ھـمـه دعـوت 

ـنـد ـن طـرز .   شده كه از آن حمـایـت ك
ـانـه  ـأسـف برخـورد رضـا رخشـان، مـت

ــکــر  ــمــان طــرز تــف خــودی و " ھ
اسـت كـه چـوبـش را "   غـیـرخـودی

 .رضا رخشان ھم خورده است
نكتـه دیـگـری كـه ھـر فـعـال 
ـلـه رضـا رخشـان  كارگری و از جـم
باید به آن توجه كنند این اسـت كـه 
ـان كـارگـران  اگر ارج و قربی در می
و یا فعالین كارگری دارنـد و اگـر 
ــوان رھــبـر و فــعـال كـارگــری  ـن بـع

اند، از این سر است كـه  شناخته شده
دارند كاری برای جنبـش كـارگـری 

ـارزه و تـالش .   كنند می كه در مـب
ھر روزه كـارگـران در عـقـب رانـدن 
ـتـشـان راه نشـان  كارفـرمـاھـا و دول

ــد مــی ــچ انســان .   دھــن ــرای ھــی ب
ــه كـارگــران و  ـل شـریــفـی و از جــم
ـیـسـت  ـنـد ن فعالین كارگری خوشـای
ـلـغ  ـب ـنـوان كسـی كـه م شما را بـع
سیاستھـای مضـر بـه حـال اتـحـاد 
ـاسـنـد ـیـد بشـن . طبقه كـارگـر ھسـت

ـنـوان فـعـال  می خواھند شمـا را بـع
كارگری و مدافع منافـع كـارگـران 

 !ھمین را ارج بنھید. بشناسند
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 به رضا رخشان       ١از صفحه 

بنا بر گزارش منتشر شده از سوی فدراسـیـون جـھـانـی 
 خـرداد ١٢امـروز "   آی تـی اف" كارگران تـرانسـپـورت 

منصور اسانلو رئیس ھیات مدیره سندیـكـای واحـد، از 
ـلـو را بـه خـانـواده .   زندان آزاد شد آزادی مـنـصـور اسـان

وی، به سندیكای شركت واحد و بـه ھـمـه انسـانـھـای 
 .آزادیخواه تبریك میگوییم

 دسـتـگـیـر و بـه ٨٦منصور اسانلو در تیر ماه سال 
جرم اعتصابات با شكوه كارگران شركـت واحـد در سـال 

 و تالش این كارگران برای ایجاد سندیـكـای واحـد، ٨٤
ـیـن در .    سال زندان محـكـوم شـده بـود٥به  او ھـمـچـن

ای دوباره با اتھام تبلیغ علیه نظـام بـه یـكـسـال  محاكمه
 ٤او طـی مـدت .   حبس تعزیری بیشتر مـحـكـوم شـد

سال بازداشت خود در زندان ھمواره زیر فشار جسـمـی و 
ـفـی  روحی دائمی قرار داشت و از بیمـاری ـل ھـای مـخـت

ـارحـتـی چشـم رنـج  چون بیماری قلبی، كمـر درد و ن
با وجودیكه كمیسیون پزشكی رژیم در گـزارش .   میبرد

ـا  ـلـو داده بـود و ب خود رای بـر آزادی مـنـصـور اسـان
ـار در زنـدان  وجودیكه سه رگ قلب او مسـدود و دوب
دچار حمله قلبی شده بود، اما جانیان اسالمـی وی را 

ـلـو .   ھمچنان در زندان نگاھداشتند اكنون مـنـصـور اسـان
ھـای خـانـواده اش  زیر فشار كمپینی جھانی و پیگیری
آزادی مـنـصـور .   به قید وثیقه از زندان آزاد شـده اسـت

اسانلو یك موفقیت بزرگ است كه راه را بـرای ادامـه 
اعتراضات ما برای آزاد كردن ھمه كارگران زنـدانـی از 

ـا تـمـام قـوا بـرای آزادی كـارگـران . زندان باز میكند ب
 .زندانی و ھمه زندانیان سیاسی از زندان تالش كنیم

ھم اكنون ابراھیم مددی، رضا شھابی، از كـارگـران 
ــات مــدیــره  ــی ــیــس ھ ــان رئ شــركــت واحــد، رضــا رخش
ـیـم زاده عضـو  سندیكای نیشكر ھفت تپه و بھنام ابـراھ

ھـای كـارگـری و  كمیته پیگیری برای ایـجـاد تشـكـل
ـبـرنـد ـی تـمـام .   فعال دفاع از حقوق كودك در زندان بسر م

ـایـد فـورا از  كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیـاسـی ب
ھای تشكیل شده برای كـارگـران  پرونده. زندان آزاد شوند

 .زندانی و ھمه فعالین سیاسی باید لغو شود
 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئن ٢، ١٣٩٠ خرداد ١٢

 منصور اسانلو از زندان آزاد شد



 5 ١٦٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

کمتر از یکماه است که سـرنـوشـت 
عبداله مرحومی، رفتگر پیر شـھـر 

ای شده اسـت کـه تـوجـه  ما رسانه
سـرنـوشـت او .  ھمگان را جلب کرده

یـکـی از .   مشت نمونه خروار اسـت
ھزاران یا بھتر گفته باشیم یکـی از 
ـقـر  میلیون آدمی اسـت کـه جـز ف

ـبـرده . انـد ھیچ نصیبی از این دنیا ن
ــر اثــر  ــه ب ــت ــه گــذش ــت ــف ــه ھ ــدال عــب
ــه و گــرسـنـگــی از حــال  سـوتـغـذی
ــگــاه  ــه درمــان ــرود و او را ب مــی

این در حالـی اسـت کـه .  میرسانند
ــت ایــن  ــس دول ــی احــمــدی نــژاد رئ

ـتـخـار :   " حکومت مدعی است با اف
ـیـم كـه مـا جـزو مـعـدود  اعالم كن
كشورھایی ھستیم كه كسـی در آن 
ـیـسـت و  ـاج ن به نان شب خود محت

ھـا را  خـوابـد و حـداقـل گرسنه نمی
ـارانـه ھـا  ھمه در جیب خود دارند و ی

ــرار دارد ــیــب مــردم ق ــن " .   در ج ای
ادعای مردی است که دستش بـه 

ترین مردمان آلوده اسـت،  خون شریف
ـیـن ادعـاھـای کـذبـی  و برای چـن

ـاسـد عـبـدالـه .   وقاحت او مرز نمیشن
خـوابـد  تنھا با شکـم گـرسـنـه نـمـی

بلکه او با شکم گـرسـنـه کـار ھـم 
 سال تـمـام کـار کـرده ٦٦.  میکند

ــون   ســال دارد و ٧٦اسـت و اکــن
ـتـه .   ھنوز بازنشسته نشـده اسـت ـب ال

سردار قالیباف زحـمـت کشـیـدنـد و 
ـازنشـسـتـه  عبـدالـه مـرحـومـی را ب

ـنـدج  کردند و گویا خانه ای در سـن
ــد ــرار دادن ــار او ق ــی ســردار .   در اخــت
ـاف از آدمــھـای  ــب ـی ـال ــام" ق " خــوشـن

ــت ــی اس ــھـــوری اســـالم ــم از !   ج
افتـخـاراتـش در ایـن حـکـومـت از 
ـیـم در سـرکـوب  ـق جمله نقش مسـت
. کارگران شرکت واحد تھـران اسـت

ـیـن کـارگـران  ـب او توانسته عـرق ج
ـبـت  ـام خـودش ث شھرداری را بـه ن
کند، او شھرداری است که ھـزاران 
ـثـمـار  نفر را مانند عـبـدالـه بـه اسـت

ـقـط مـاجـرای ایـن .   کشیده است ف
 ٦٦ ساله کـه بـعـد از ٧٦پیرمرد 

سال کار کردن از فرط گرسـنـگـی 
از حال میـرود و مـرگ را لـمـس 
میکند بتنھائی سند مـحـکـومـیـت 

ــکـار اســت ـایــت ــن .   ایـن رژیـم جــن ای

ماجرا آینه زندگـی کـارگـر تـحـت 
حاکمیت رژیـم اسـالمـی سـرمـایـه 
است که بدلیل اینکه اینـمـورد بـی 

ھـای  آبروئی حـکـومـت بـه رسـانـه
رژیم کشـیـده شـد کـارفـرمـای او 
ــه  یـعــنـی سـردار مـزدور را وادار ب
قبول بازنشستگی این پیرمـرد کـرد 
. تا توحش نظامشان را بزک بکنـد

ـا  اما ھیچکس نمی پرسد عبـدالـه ب
چه حقوقی بازنشستـه شـده اسـت، 
با پایه ھمان دویسـت ھـزار تـومـان 
که آخرین حقوق دریافتی اش بـوده 
ـانـه ایـن  ـیـن ظـالـم است؟ طبق قـوان
حکومت میانگـیـن حـقـوق آخـریـن 
ــار یــک  ــای ک ــھ ــال ــای س ــاھــھ م
کارگر مبنای حقوق بازنشسـتـگـی 
ـازنشـسـتـگـی  است بنابراین حقـوق ب
ـزی فــراتـر از  ــایـد چــی ـب ــه ن عـبـدال

ـاشـد یـکـی .   دویست ھزار تـومـان ب
ــه ــرســد خــان ــپ ــســت ب ای کــه در  نــی

ـار عـبـدالـه قـرار  ـی ـت ـنـدج در اخ سن
ـا  گرفته چه جور خانه ای اسـت؟ آی

ـا امـانـت  متعلق به او شـده اسـت ی
ـا  است تا زمـان زنـده مـانـدنـش؟ آی
ـفـن  باید قبض گاز و برق و آب و تل
ـپـردازد؟ کـه  ـیـن حـقـوق ب را با ھـم
ـازه اگـر  بدون شک اینگونه است ت
ـقـت داشـتـه  ـی ـق ھمه این تبلیغات ح

کسی که بـی شـرمـانـه در .   باشد
سرکـوب ھـزاران کـارگـر گـرسـنـه 

تـوانـد االن  شرکت داشته است نـمـی
ـاشـد ـایـد .   خیرخواه کـارگـر شـده ب ب

پرسید ھزاران عبداله دیگر کـه ھـم 
ـنـد چـه  اکنون در شـھـرداری ھسـت
سرنوشتی دارند؟ آیا کسـی ھسـت 

ای کـنـد  که سرنوشت آنھا را رسانه
ـا شـایـد  و آنقدر خـبـر حـاد شـود ت
ـاز  سردار برای تبلیغاتش ھـم شـده ب
کسی را بازنشسته اعـالم کـنـد و 
منت ھم سـر طـرف بـگـذارنـد کـه 

ـائـی "  نوبت نبود اما چون خیلـی آق
ـیـغـات !" اینکار را کردیم این نوع تبل

ـلـه ای بـرای  و ریاکاری خـود وسـی
توجیه دزدیـھـای کـالن سـران ایـن 
ـال  حکـومـت اسـت کـه یـک مـث
ــن شــھــرداری  ــی دیــگــر آن در ھــم
مربوط به ھمین احمدی نژاد اسـت 
ـام شـھـردار تـھـران  که آنزمان در مق

لباس رفتگران را میپوشید و جـارو 
ــگــرفــت، و از آنســو  ــدســت مــی ب
ــن  ــمــی ــومــان از ھ ــاردھــا ت ــی ــل مــی
شھرداری تھران باال کشید و ھـیـچ 
وقت ھم به ھیچکس جوابگو نبـوده 
ـا بـی شـرمـی مـدعـی  و اکنون ب

 ھـزار تـومـان پـول ٤٥است با دادن 
 .یارانه ھمه شکم شان سیر است

عبدالـه بـر اثـر سـو تـغـذیـه و 
ــه  ــه و ب ــگــی از حــال رفــت گـرســن
درمانـگـاه رسـانـده شـده اسـت امـا 
ـا او  کسی پرسیده در درمـانـگـاه ب
ـا در  ــ ـــرخـــوردی شـــد؟ آی چـــه ب
ـپـرسـیـدنـد اول پـولـت را  درمانگاه ن
نشان بده؟ آیا غیر از این بوده اسـت 
که لباس رفتگری اش را دیدنـد و 
او را به امان خدا رھا کردنـد؟ اگـر 

ـاعـث  رسانه ای شدن پرونده عبداله ب
ھا کمی به او تـوجـه  شد که دکتر

ــش را  ــو تــلــف شــدن ــنــد و جــل کــن
گرفتند اما گـزارش دیـگـری کـه 
ـتـشـر شـده  در خبرگزاری مـھـر مـن
ـا  است نشان میدھد که چـگـونـه ب
ــس  مــردم نــگــون بــخــت در اورژان

ایـن .   بیمارستانھا بـرخـورد مـیـشـود
ای کــوچــک از  گــزارش گــوشــه

فاجعه عمیقی است که در جامعـه 
جــریــان دارد، بــا ھــم گــزارش را 

 :بخوانیم
ــمــارســتــان "  ــی ــس ب ــجــا اورژان ایــن

ایـن مـركـز .   شھدای ھفت تیر است
ـز  ـتـی بـه عـنـوان مـرك درمانی دول
تروما و بیمارستان معین در جـنـوب 
ـادی  تھران، روزانه پذیرای تعـداد زی
ـیـكـی و  از مصدومان حوادث تـراف

آنـچـه مسـلـم .   غیرترافیـكـی اسـت
ـیـت اورژانـس ایـن  است اینكه وضع
ـا آنـچـه كـه مسـئـوالن  بیمارستان ب
ـا  مربوطه مدعی ھستند، زمـیـن ت

ــاوت دارد ــان .   آســمــان تــف ــمــارســت ــی ب
ـز  شھدای ھفت تیر به عـنـوان مـرك
ـان  ترومای جنوب تھران و بیـمـارسـت

ــكــه ــن شــب ــداشــت  مــعــی ــھ ھــای ب
شھرستانھای شھریار، رباط كـریـم و 

ـیـن شـده اسـت ـی در .   اسالمشھر تـع
ــه مــی ــل ــن مسـئ ــد  واقـع، ھــمــی ــوان ت

ــزه ــوالن  انـگـی ـاشــد بـرای مسـئ ای ب
ای بـه  حوزه سالمت كه نگـاه ویـژه

ـاشـنـد . این مركز درمانـی داشـتـه ب
ـا مشـكـالت بـخـش  برای اینـكـه ب
ـان شـھـدای ھـفـت  اورژانس بیمارست
تیر بیشتر آشنا شویم، در یـكـی از 
روزھای خرداد ماه وارد ایـن بـخـش 
ـیـت  ـا وضـع ـان شـدیـم ت از بیمـارسـت
ـیـمـاران اورژانسـی را  رسیدگی به ب

در اولین صـحـنـه، .   از نزدیك ببینیم
ـا  ـاحـیـه پ سربازی را دیدیم كه از ن

ایـن .   تیر خورده و مجروح شـده بـود
سرباز توسط ھمراھانش كه تعـدادی 

از .   سرباز بودند وارد اورژانـس شـد
ـنـد و ...   پرستار و ـای ـی كه بخواھند ب

این مصدوم تیـر خـورده را تـحـویـل 
ـیـت نـه .   بگیرند، خبری نبـود وضـع

چندان مناسب تـخـتـھـای اورژانـس 
ــه فضــای  ــود ك ــده ب ــث ش بــاع
ناخوشایندی از یك مركـز درمـانـی 
ــرومــا در ذھــن مــراجــعــان نــقــش  ت

بعضی از تـخـتـھـا مـلـحـفـه .   ببندد
ـنـد . داشتند و برخـی دیـگـر نـداشـت

تر پسركی كـه دچـار  كمی آن طرف
افت قند خون شده بود، روی تـخـت 

ـیـسـت .   خوابش بـرده بـود ـلـوم ن مـع
ــد دچــار  ــد ھــم از افــت قــن ــای ش

آنـچـه مسـلـم .   بیھـوشـی شـده بـود
ـاالی سـر او  است، اینكه پزشكی ب

بـعـد از :   پدر این كودك گفت.   نبود
یك ساعـت كـه پسـرم روی تـخـت 
ـاالی سـرش  ـزشـك ب ـاده بـود، پ افت

ـتـه بـودنـد .   رسید اما قبل از آن گـف
 ھزار تومان به صـنـدوق ٣٠كه باید 

 .بیمارستان واریز كنیم
البته پدر این كودك یك گـالیـه 

ــت  ـی دیـگـر ھـم داشـت و آن وضــع
ــس  ــی اورژان ــھــداشــت نــامــنــاســب ب

 .بیمارستان بود
پسرم را روی تـخـتـی :   او گفت

خواباندند كه مـلـحـفـه آن تـعـویـض 
ـیـن . نشده بود پدر این كودك ھمـچـن

ـنـده  ـن از بوروكراسی خیلی خستـه ك
برای پذیـرش و بسـتـری كـودكـش 

حـداقـل :   او افـزود.   گالیه مند بود
پـدر ایـن .    برگه را امضا كـردم١٥

ـاد بـرای جـواب  كودك به تاخیـر زی
ــراض داشـت و  آزمـایـش خــون اعـت

ـا :   گفت یك ساعت طـول كشـیـد ت
 .جواب آزمایش پسرم را بدھند

مردی كه لباس كـار یـكـی از 
ـنـد (سازمانھای خدماتی  یکی مـان

را بر تن دارد بـه )   عبداله مرحومی
ـیـل ضـعـف جسـمـانـی كـه دارد  دل
آھسته خود را به یكی از تختـھـای 
ـان شـھـدای ھـفـت  اورژانس بیمارست

ـانـجـا از ھـوش  تیر می رساند و ھـم
ـنـكـه در مـدت .   ( رود می جالـب ای

ـاده  ـت زمانی كـه او روی تـخـت اف
ــل اورژانــس  ــن ــرس ــود، كســی از پ ب
ـنـد كـه  باالی سر او نیامدند تا ببین

ـیـده اسـت ـقـط !   چرا او اینجا خـواب ف
ـار  ـن مسئول توزیع غذا یـك پـرس ك

. رود گــذارد و مــی تــخــت او مــی
دست آخر بعـد از یـك سـاعـت كـه 
روی تخت افتاده بـود، بـه واسـطـه 
ـا  شماره تلفنی كه در جیبش بـود، ب
ــمــاس  ــش ت ــگــان ــی از بســت ــك ی

ــرنــد و مــی مــی ــی آیــنــد و او را  گ
ـزشـك او را .   برند می بدون اینـكـه پ

تـر  كمی آن طرف.   معاینه كرده باشد
چند بیمار و مصـدوم دیـگـر روی 

. انـد تختھای بخش اورژانس خوابیـده
در كنار ھر كدام از آنھا یكـی پـرس 

 این رنج و درد پایانی ندارد؟
 یاشار سھندی

 عبداله مرحومی

 بیمارستان شھدای ھفت تیراورژانس 
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كـه ( غذا در ظروف یكبار مصـرف 
البته وزارت بھداشـت سـالمـت ایـن 
قبیـل ظـروف را زیـر سـئـوال بـرده 

ـاشـق دیـده مـی)  است . شـود بدون ق
ـزر بـخـش سـئـوال  وقتی از سـوپـروای

ـایـد  می كنیـم كـه از چـه كسـی ب
ـاسـخ مـی دھـد كـه  قاشق گرفت، پ

ـاشـق  ـیـمـاران خـودشـان ق معـمـوال ب
 .خرند می

ـیـت  به نظر می رسـد كـه وضـع
ـیـمـاران بـه ھـیـچ  جسمـانـی ایـن ب
عنوان مورد تـوجـه كـادر درمـانـی 
ــایــد  ــدنــد ب ــق ــت ــرار نــدارد كــه مــع ق
خودشان با پای خـودشـان بـرونـد و 

 .قاشق برای خوردن غذا تھیه كنند
ـیـمـاران كـه  دست آخر یكی از ب
ـا ھـمـان  حسابی ضـعـف داشـت، ب
دستھای خون آلـود شـروع كـرد بـه 

 ."خوردن غذا
این فاجعه نه تنھا ثـمـره دولـت 
احمدی نـژاد کـه ثـمـره سـی ودو 
سال حـکـومـت اسـالمـی در ایـران 

ـتـه مـیـخـواھـد .   است ـب گزارشگر ال
کــادر " ایـن فـاجــعـه را بـه گـردن 

ـان ـنـدازد"   درمانی بیـمـارسـت ـی امـا .   ب
کـنـد کـه  این گزارشگر اشاره نـمـی

دولتھـای حـاکـم در ایـن سـی دو 
ــدار بــودجــه بــرای  ــق ســالــه چــه م
بیمارستانھا و کـال بـھـداشـت مـردم 
ـا حـکـومـتـی کـه  خرج کردند؟ آی
ھزار میلیارد تـومـان خـرج مسـاجـد 
در یکـسـال مـیـکـنـد بـرای یـک 
لحظه به خود اجاره داده اسـت کـه 
فکـر کـنـد حـداقـل حـقـوق کـادر 
ــزایــش دھــد؟ چــرا  درمــانــی را اف

ـان  گزارشگر اشـاره نـمـی کـنـد چـن
سیستمی چیدند که اگر یک نفـر 
از کادر درمانی بـه خـودش اجـازه 

دھد و به یک بیمار بدون توجه بـه 
ـاشـد  داشتن یا نداشتن پول رسـیـده ب
چه برخـوردی صـورت مـیـگـیـرد؟ 
ـتـھـای  کدام بخشنامه دولت از دول
ـایـد  حاکم  حکم کرده اسـت کـه ب
بیمار اورژانسـی را رایـگـان درمـان 
ـاره  ــگـــر اشــ ـزارش ــرد؟ چـــرا گــ ک

ـتـھـای  نمی کنـد کـه ھـمـگـی دول
ــه  ــن سـی و دو ســال حـاکــم در ای
ـامـه صـادر  بخشنامه پشـت بـخـشـن
ــایــد  ــھــا ب ــان ــمــارســت ــی ــد کــه ب کــردن
ـنـه خـود را  ـزی خودگردان باشند و ھ
ـنـکـه  ـنـی ای تامین کنند؟ ایـن یـع
ـیـمـاری  یک ریال ھم بابت ھیـچ ب

چـرا .   خرج نشود تا پولـش را نـداده
کـنـد دولـت  گزارشگـر اشـاره نـمـی

درصــدد اســت از کــارگــران کــه 
ماھانه سی درصد حقوق شان بابـت 
ـــردد و  ـــگ ـی ــ ـــر م ـــه کس ـــم ـی ــ ب

ھائی که با پول کـارگـران  درمانگاه

ـزیـت  پا گرفته از کارگران بابـت وی
پول دریافت کند؟ چرا ایشان اشـاره 
ــا  ــد داروھ ــی ــد کــه ســوبس ــن ــک ــی ــم ن
سالھاست که عمـال قـطـع گـردیـده 

گـویـد کـه  است؟ گزارشـگـر نـمـی
ـیـه بـدون آنـکـه  طالب حـوزه عـلـم
یک ریال سود برای ایـن جـامـعـه 
ـامـیـن  ـتـرچـه ت داشته باشنـد از دف
ــد امــا اگــر  ــرخــوردارن ــمــاعــی ب ـت اج

تر کـار  کارگر یک ریال ھم اضافه
کرده باشد اول حق بیمه را از ھـمـان 

ـنـد چـطـور .   ریال اضافی کم میکـن
اینجا حساب و حساب است کـاکـا 
ـنـد حـوزه  برادر امـا در جـائـی مـان
ـاب پـول  علمیه بـی حسـاب و کـت
ــا انســانــھــا را از  خــرج مــیــشــود ت
ـنـد  انسانیت تھی سازند و بـعـد مـان
ـنـدازنـد؟  ـی جانور ھار به جان مـردم ب
این گزارش بیشتر از آنـکـه بـر بـی 
اعتباری دولت بی اعتبار احـمـدی 

ـاشـد اعـتـراف  نژاد تاکید داشـتـه ب
گویایی از سـوی خـود حـکـومـت 
است که چه بر سـر مـردم آورده و 

این گزارش سند دیـگـری .   آورد می
ــکــه ایــن حــکــومــت  ــن اســت از ای

ـتـی .   شایسته ما مردم نیست ـا وق ت
ــژاد و  ــدی ن ــم ــبــاف و اح ــی قــال
انسانھائی از این قـمـاش سـرنـوشـت 
مردم در اختیار شان است سرنـوشـت 

ھا چیزی جز رنج و مـحـنـت  عبداله
سرنوشـت عـبـدالـه و  ایـن .   نیست

گزارش نشان میدھد رفاه و آسایـش 
با این حکومت و با ھیچ جنـاح آن 

باشد و به طـور کـامـل  ممکن نمی
ــای  ــی ــد ســرنــگــون شــود و دن ــای ب
دیگری باید سازمان داد که ھـیـچ 
انسان شریفی که خدمتش به انـدازه 
ـقـر و  دنیائی ارزش دارد بـر اثـر ف

بـه امـیـد .   گرسنگی از پا در نیاید
 .*آنروز

ـایـد ـی طـرح جـدیـد .   کار دستـشـان ب
ـنـی از دور .  نام دارد" دورکاری"  یع

ـیـرون  ـیـد و ب شما کارتان را مـیـکـن
آئید تا  دولت  مـجـبـور نشـود  نمی

ـنـه  ـزی ـاکـرده ھ یک وقت خـدای ن
ایاب و ذھاب یا ھزینـه بـرق و آب 

ـفـن و نـھـار ـل و غـیـره . . .   وگاز و ت
خزانه دولت ھمیـشـه .   ذالک بپردازد

ھا خالـی اسـت  برای این جور ھزینه
ــم  ــل ــا فــقــط در یــک ق  ٧٦٠ام

میلیارد تومان ناقابل را برای حـوزه 
ـا  علمیه در نظر میگیرند واین گـوی
بسیار ضروری است تا مبادا یـک 
ـا  ـی وقت طالب حواسشان به مـال دن

اما چرا طرح مـزبـور بـه !  پرت شود
ـا بـه قـول  شکست کشـیـده شـد، ی
ــه  ــان اســالمــی ســرمــای ــدگ ــن نــمــای

مـانـده؟ زیـرا قـرار بـود "   مسکوت" 
ـابـد امـا  که ھزینه دولت کـاھـش ی
عمال مشاھده کردند که باید ھمـان 

ـنـد و شـایـد  ھزینه ھا را صرف بکـن
ــوق را  ــر، و ھــمــان حــق ــیــشــت ھــم ب

ـان آن .     بپردازند تازه معلوم نبـوده زن
ھشت ساعت اضافه را بـه کـانـون 
گرم خانواده اختصـاص مـیـدادنـد و 
ــه  ــمــار خــویــش در خــان ــی ــا از ب ی
نگھداری مـیـکـردنـد؛ و از کـجـا 

 !رفتند معلوم مثال سینما نمی

ـنـد  دولت جمھوری اسالمی مان
ــھــای ســرمــایــه داری  ــت ھــمــه دول
ــر  ــر از زنــان گــی ـاھــت دیـواری کــوت

آورد و اولین جائی که در نـظـر  نمی
ـنـه ـزی ھـا  گرفته مـیـشـود کـه از ھ

ـاال  ـنـد و سـود سـرمـایـه را ب بکاھ
ـیـشـت کـارگـران  ببرند به سطح مـع

تـریـن آن  حمله میکنند و دم دسـت
ــان اســت ــار کــردن زن بــرای .   بــیــک

ـنـد  اینکار اوال زنان را ایزوله مـیـکـن
که کارشان ضـرورتـی نـدارد و در 
ـا بـعـد  خانه بیشتر کارایی دارند و ت
ـنـد   بتوانند راحتر زنان را  بیکار کـن
و یا دستمزد کمتر به زنان پـرداخـت 

حکومت جمھوری اسـالمـی  .  گردد
ھـایـش ضـد زن  که جزو مشـخـصـه

ـیـداد  ـنـه ب ـی بودن اسـت در ایـن زم
کینه و عداوتـی کـه ایـن .   میکند

ـاریـخ  ـان دارد در ت ـا زن حکومـت ب
ـقـدر  ـان بشری مثال زدنی اسـت، ھـم
ــی در حــکــومــت  ــرســت ــژاد پ کـه ن
افریقای جنوبی در تاریخ مـانـدگـار 
شد و لکه ننگ آن برای سـرمـایـه 
داری ماند این حکومـت اسـالمـی 
نیز این لکه ننگ ضد زن بـودن را 
. با افتخار با خـود حـمـل مـیـکـنـد

سی ودوسال اسـت کـه مـدام نـعـره 
میزنند که زن جایش کنج خـانـه و 

رسیدن بـه فـرزنـدان و تـروخشـک 
ـیـمـار در  ـیـمـار ب کردن شـوھـر، و ت
خانواده اسـت کـه در ایـن صـورت 

و ایـن .   بھشت زیر پایش قـرار دارد
حکومت برای اینکه این بھشـت را 
که خداوند وعده داده است عـمـلـی 
ـاخـتـه  کند به ھر خشونت که میشن
ـا  و یا کشف کرده دست زده است ت

ــد  ــه "   جــمــاعـت نســوان" شـای را خــان
ایـن "   ایدئولوژی" زن در .  نشین کند

حــکــومــت مــکــمــل مــرد اســت، 
ـتـش را از مـردش مـیـگـیـرد . ھـوی

مـرد تـعـریـف "   ھـای بچـه"و " منزل" 
ــشــود،  ــواده" مــی مــرد اســت و "   خــان
زن .   مرد اسـت" ناموس"باالتر از آن 

ـقـل کـه  به عنوان یک انسان مست
میتواند برای خودش تصمیم بگیـرد 
برسمیت شناخته نمیشود، زنـی کـه 
ـائـل  چنین حـقـی بـرای خـودش ق
ـبـش  باشد القاب کثیف زیادی نصـی

ـان .   میشود این القاب بـه سـوی زن
ـنـد  ـتـوان ـا راحـتـر ب پرتاب میشـود ت
آنانرا در کوچه و خیابان و سـرکـار 
سرکوب کنند و وادارشان کنند بـه 

ـنـد ـتـی تـن دھ کـاھـش .   ھر مصیب
ساعات کار زنان ابتدا به ساکن بـه 

آیـد امـا ایـن از آن  نظر جالـب مـی
ھای فریبـکـارانـه جـمـھـوری  توطئه

ـتـی دیـد  اسالمی است که تازه وق
ـان را  که ھزینه دارد و اعـتـراض زن
. در پی داشته از خـیـر آن گـذشـت

ـنـی  این حکومتی نیست کـه بـه ب

قصد این بـود .   بشری خیری برساند
ـیـشـتـر از  که به این بھانه زنان را ب
ــد،  ـن آنـچـه کـه االن مـحــروم ھســت

امـا در تـمـام ایـن . محرومتر کنند
ـارزه بـی امـان  سی و دو سـال مـب
زنان علیه این حکومت جاری بـوده 
ــا وجــود خشــونــت بــاور  اســت و ب
ـان سـر  نکردنـی ایـن حـکـومـت زن

انـد و نـدارنـد و  کوتاه آمدن نداشـتـه
ــالش  ــی ت ــن ــی ــچــن طــرحــھــای ایــن

 .مذبوحانه از سوی رژیم است
خانم فاطمه آلیا نماینده مجـلـس 

ـا اجـرای ایـن :   اسالمی میگـویـد ب
ـیـشـتـر در خـانـه  گونه طرحھا زن ب
است و به فرزندان و بیماران میـرسـد 

و ! )   جای خود دارد"   شوھر" البته (  
بدین گونه کانون خـانـواده را گـرم 

ـز !  نگه میدارد در اینجـا یـک چـی
ــت  ــش فــرض اســت کــه دول از پــی
ـیـمـاران  اصال و ابدا به فـرزنـدان و ب

خواھد خدمات ارائـه کـنـد  و  نمی
ــد بــدوش  ــای ــکــار را زن ب ــن جــور ای

ـاشـد .   بکشد ـنـگـونـه ب گیرم کـه ای
باید پرسید با کـدام درآمـد؟ فـرزنـد 
ـا  ـنـه دارد، ب ـزی و بیمار در خانواده ھ
در آمدھای کنونـی چـگـونـه ایـن 
امکان پذیر اسـت؟ در ایـن مـوارد 
ـیـت  دولت از خـودش رفـع مسـئـول
ـقـه زن  میکند و به قول خانم آلیا نف

و فــردای روزی !   سـرجــایـش اســت
اگـر فـرزنـد خـانـواده بـه اصـطــالح 

ـنـد"   بزھـکـار"  : شـود فـورا مـیـگـوی

مادر باالسرش نبوده کـه بـه کـار " 
بیمـار اگـر بـه ! "   خالف کشیده شده

ـزنـد پشـت  ـی حال نزار بیفتد یکـی م
ــد ــوی ــگ ــش و مــی ـادش :   " دســت ــ ی

ـنـد و  بخیرقدیم مردم عـاطـفـه داشـت
ـزدنـد بـه  شده از لقمه شب شـان مـی

یـکـی دیـگـر ! "   بیمارشان میرسیدنـد
ــد ــگــوی ــواده مــن :   " مــی یــک خــان

ـاسـم عـروس خـانـواده مـثـل  میـشـن
ـیـمـار خـانـواده  فرشته ھـا دور سـر ب

میچرخیـد امـا االن چـی؟ خـانـوم 
ھفت ساعت جلو آینه مینشیند کـه 

ـیـد ایـن !"   ؟. ...چی البته فکر نکـن
سخنان برخـی مـردم کـوچـه اسـت 
ـانـه  بلکه بیست و چھار ساعت شـب
ــه  ــن ـق ــن افــکـار بـه مـردم ح روز ای

ـبـر بـگـیـر .   میشود از آخوند باال من
تا صـدا وسـیـمـا، مـرد درویـش را 
نشان میدھند که با شکم گـرسـنـه 
ـنـھـا زیـر سـر  پادشاه است و ھمه ای

و .   زن خوب فرمانبر و پارسـا اسـت
ـنـد " مال اندوزی"مرد  را نشان میدھ

که ھمه بدبختـی عـالـم را یـدک 
شـیـطـان " چـرا کـه زن ( !)  میکشد
ـا ایـن "   صفتی درکنارش اسـت و ی

ـاه  ـب ـاعـث ت را میخواھد و یا آنرا و ب
شدن دنیا و آخرت مـرد مـال انـدوز 

از اینھا که بـگـذریـم، در !   میگردد
ـفـسـا کـه مـردم بـه  این روزگار وان

تـر از  سختی و ھر روز ھـم سـخـت
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ـنـد شـکـم خـود را  روز قبل میتـوان
سیر نگه دارند، کافی است تـعـداد 
فرزند از یک به دو برسد و یـک 
ــا  ــواده بــاشــد ت ــمــار ھــم در خــان ــی ب

ـنـد ـت ـف ـی ـقـر .   ھمگی به روز سیاه ب ف
ـلـت از  که از در وارد شـود فضـی
ـیـرون انـداخـتـه مـیـشـود، و  پنجره ب
جمھوری اسالمی  ھمه  مصـائـب 
ـنـدازنـد  را میخواھد به گردن زنان بی
گویا چون زنان بیرون از خانـه کـار 
ـیـش  ـادی پ میکنند و مشکالت زی

ـنـد  ھیچکدامشان نمـی.  آید می گـوی
ـیـرون از خـانـه کـار  این زن کـه ب
میکند آیا حقوقش کفاف زنـدگـی 
ـتـوانـد  ـی اش را میدھد؟ آیا این زن م
از مھد کودکی استفاده کـنـد کـه 
ـیـمـار  خیالش آسوده باشد فرزنـدش ب
ـاشـد یـک  نمیشود؟ و یا مجبور نب
سوم حقوقش را بابت مھد کـودک 
ـاشـد  ـالـش راحـت ب ـی خرج کند تا خ

ایـن .   که کودکـش در امـان اسـت
ـیـرون  طرحھا از مغز بیمار کسانی ب

ـا ھـر  آید که نقشه کشیـده می انـد ت
ـنـد  چه بیشتر حق زن را لگدمال کن

ـنـد ـثـمـار کـن ــن .   و مـردم را اسـت ای
ای دیگر از حملـه بـه  طرحھا گوشه

ـان  ـان در پـوشـش حـمـایـت از زن زن
ـنـد طـرحـھـای .   است این طرح مـان

ـلـه  دیگر این حکومت تـدارک حـم
ـان اسـت ـایـد .   دیگر بـه حـقـوق زن ب

خواستار این شد که سـاعـات کـار 
ـان وھـم  ـابـد ھـم بـرای زن کاھش ی
ـا در آمـدی  ـتـه ب برای مردان و الب
ـیـن کـنـد،  که رفاه خانواده را تضـم
نه اینکه یک نفر مجبور شـود بـه 

 ساعت در ھفته تا دسـت ٤٤جای 
 ساعت در ھفته کـار کـنـد ٧٤کم 

و آخرش ھم ھشت اش گرو نـه اش 
ــاشــد ــم کــاھــش .   ب حــاال کــه رژی

ساعات را مطرح میکند باید روی 
ـافشـاری کـرد کـه  این موضـوع پ
ـان  کار مساوی و حقوق مساوی زن

ـتـه ٣٠و مردان،  ـف  ساعت کار در ھ
ـایـد .   برای ھمه کارکنان جـامـعـه ب

ـا تـمـام  مھد کودکـھـای مـجـھـز ب
امکانات در مـحـیـط کـار فـراھـم 
ــی  ــدان کــارگــران ب بــاشــد تــا فــرزن
ـیـعـی بـرخـوردار  دغدغه از رشد طب

ـیـمـاران مـا از تـمـام .   باشند ـایـد ب ب
ـاشـنـد  امکانات پزشکی برخـوردار ب

ـالشـان راحـت  ـی تا کھن ساالن ما خ
ـنـد  باشد که جـامـعـه آنـھـا را مـان
یک دسـتـمـال بـی مصـرف طـرد 

ـقـط  اما این خواستـه.  کند نمی ھـا ف
با نیروی متحـد کـارگـران اعـم از 

 .زن و مرد میتواند مطرح شود
 

صف متحد کارگری زنانه 
 !و مردانه نیست

برخی از دوستان در مقابـل ایـن 
یورش جـدیـد رژیـم ضـمـن آشـکـار 
ـنـد  ساختن نیت رژیم مطرح مـیـکـن

ــه  ــل زنــان در " ک ــق صــف مســت
ـیـت "  تشکلھای کارگری باید برسـم

ـان بـه  ـا زن حـقـوق " شناخته شـود ت
ـایـد پـرسـیـد .   خویش بـرسـنـد"   حقه ب

ـایـد  ـان از چـی ب ـقـل زن صف مست
ھـا  مستقل باشد؟ طرح این خواسـتـه

بیشتر از آنکه بـه اتـحـاد کـارگـران 
کمک کند به تفرقـه در صـفـوف 

ـزنـد مـگـر تشـکـل .   آنھا دامـن مـی
ــقـل"  کـارگــری اگــر شــکــل "   مسـت

گرفته باشد نباید وظیفه خود بدانـد 
که از حقوق ھمکـاران زن حـمـایـت 

ـان  کند و بـرای  خـواسـتـه ھـای آن
ـا خـواسـتـه  دست به مبارزه بزند؟ آی

ـتـه خـواسـتـه ٣٠  ساعت کار در ھف
تـوانـد  زنان و مـردان کـارگـر نـمـی

ـیـون  ـل ـی ـایـه دوم باشد؟ آیا حـقـوق پ
ــان و مــردان  ــه زن تــومــان خــواســت

ـا داشـتـن  کارگر نمی تواند باشد؟ آی
ــه مــردان  مــھــد کــودک خــواســت

ـا حـقـوق  کارگر نمی تواند باشد؟ آی
ـنـه ـی ھـا خـواسـتـه  برابر در ھـمـه زم

کارگر زن و مرد نباید باشـد؟ چـرا 
از پیش فرض را بر این مـیـگـذاریـم 
ـبـھـه دیـگـر  که برای زنان یک ج
در داخل صفوف طبقه شـان ھسـت 
که باید آنرا فتح کنند؟ چرا صـف 
ـانـه و مـردانـه  مبارزه کـارگـران زن
ـایـد فـرض را بـر  ـب میکنیم؟ چرا ن
ـقـل  این بگذاریم که در تشکل مست
کارگری زنان و مـردان ھـر دو بـه 
ـپـذیـرنـد کـه بـه حـمـایـت  راحتـی ب
ھمدیگر احتیاج دارنـد و عـالوه بـر 
ــا  ــایــد ب ــرک ب ــت ــای مش ــھ ــت خــواس
ـان  قاطعیت از خواسـتـھـای ویـژه زن
ـارزه  حمایـت بشـود و بـرای آن مـب
بکنند؟ چرا وقتی چنین تشـکـلـی 
ـنـه  ـتـه در آن تشـکـل زمـی پا گرف
تشتت و اختالف را پیـش آورد کـه 
زنان مستقل از مردان ھستنـد؟ ایـن 

ــد از ســر  ــن ــادات ھــر چ ــھ ــشــن ــی پ
ـیـجـه آن  ـت خیرخـواھـی اسـت امـا ن
ــوف  ــی در صــف ــکــن ــالف اف اخــت

ـا ھـر .   کارگـران اسـت سـنـدیـکـا ی
ـیـسـت  تشکل دیگر اول حق مردان ن
ـقـل در درون  تا بعد زنان صف مست
آن تشکیل دھنـد، ایـن حـق مسـلـم 
ھمه کارگران مستقل از جـنـسـیـت 

: دوستان مـطـرح کـردنـد.   آنھا است
ـان "  ـابسـامـانـی کـه زن در شرایـط ن

ـز  کارگر ایران قرار دارند، بسیار حـائ
ـیـشـتـر  اھمیت است که آنان ھرچه ب
ــرای کســب  ــه پــای مــردان ب پــا ب

ــت ــی و  فــعــالــی ــکــای ــدی ھــای ســن
ـنـد اتحادیه تشـکـیـل .   ای مبارزه کن

ھـای  صف مستقل زنان در تشـکـل
کارگری برای دستیابی به حـقـوق 
ـزامـات  ـز از ال ـی حقه زنان کـارگـر ن

ـایـه "  است ـان یـک پ حقوق حقه زن
ـاشـد  نشکیل تشکل کارگری باید ب
نه اینکه تشـکـل کـارگـری بـعـدا 

ـزمـات" یادش بیاید این از  . اسـت"   ال
ــایــد  ــن حــق ب ــه ســاکــن ای ــدا ب ــت اب
ـای  ـن برسمیت شناختـه شـود و مـب
ــکــل  ــک تش ــری ی شــکــل گــی

ـاشـد ـیـم .   کارگری ب اگـر مـیـخـواھ
ــاده جــمــھــوری  ــف ــو ســوء اســت جــل
اسالمی و کال سرمایه از اخـتـالف 
افکنی میان زنان و مردان کـارگـر 
ـاد بـگـیـریـم کـه  ـایـد ی را بگیریم ب
ــه و  ــان ــه کــارگــر زن ــق ــل طــب مسـائ

بی حـقـوقـی زن در . مردانه نیست
ـقـه کـارگـر  کل جامعه مسئله طـب
ـتـوانـد  است و مبارزات این طبقه می
ـار  و باید این بی حـقـوقـی را یـکـب
ــد ــه دھ ــم ــه خــات ــش ــمــی ــرای ھ . ب

بورژوازی ھمیـشـه یـک درجـه از 
بی حقوقی زنان را بدلیـل زن بـودن 
رسمیت میدھد، ما دیگر چـرا ایـن 
دیدگاه را صحـه مـیـگـذاریـم؟ ایـن 
طبقه ھیچ بـی حـقـوقـی را بـرای 
ــاســد و  ــشــن ــت نــمــی ــرســمــی ــان ب زن
تشکالتی که  این طبقـه سـازمـان 
میدھد یک عنصر مھـم تشـکـیـل 
شان باید این باشد که برای حـقـوق 

ـنـد و واضـح اسـت .   زنان مبارزه کن
ـا  ـایـد ب ـارزه ب که در متـن ایـن مـب
ــم  ــه و ک ــردســاالران گــرایشــات م
توجھی به خواستھا و مسائـل ویـژه 
ـارزه  ـیـت مـب ـاطـع ـا ق زنان نیز باید ب

 .*کرد

 

 

روز حمايت از زندانيان 
سياسى در ايران را ھر چه 

 !كوبنده تر برگزار كنيم
 

! ــ فقـط یـک روز نـیـسـت١٣٩٠ــ سی ام خرداد ٢٠١١بیستم ژوئن 
 سـالـروز تـولـد  آغاز سلطه خونبار حکومتی قرون وسطایی و خـونـریـز

سی خرداد خود یـک تـاریـخ سـیـاه .   واقعی جمھوری اسالمی است
. برای کل بشریت متمدن و ھزاران خانـواده سـیـاسـی در ایـران اسـت

ھیوالی جمھوری اسالمی با کشتار و سرکوب انقالبیون و مخالفیـن 
 ! در سی خرداد  بخود رسمیت داد سیاسی

اعالم بیستم ژوئن ــ سی خرداد ــ  بـعـنـوان سـالـروز حـمـایـت از 
زندانیان سیاسی بعنوان یک اقدام اعتراضی بین المللی و سـراسـری 

در خـارج کشـور تـا کـنـون .   با استقبال وسیعی روبرو گردیده اسـت
حـمـایـت از .   قریب چھل شھر در جھان به این فراخوان پاسخ داده انـد

این کارزار جھانی در اشکال مختلف از برپایی تظاھرات در مـیـادیـن 
ـا  ـا  ت ـی ـادا و اسـتـرال ـا کـان ـا ت اصلی شـھـرھـای کـوچـک و بـرزگ از اروپ

 . كنسرت و چادرھاى اطالعاتى اعالم شده است برگزاری نمایشگاه عکس
بیستم ژوئن می تواند و باید به یک جھـش اسـاسـی و بـزرگ 

 سـال ٣٢برای محکوم کردن کل حاکمیت جمھوری اسالمی بـراى 
 سـران ایـن حـکـومـت و ھـمـه  شكنجه و زندان و اعدام  بـدل گـردد

ـلـیـه بشـریـت در  عاملين  و آمرین کشتار مردم باید بجرم جنـایـت ع
 . دادگاھھای بین المللی محاکمه گردند

! اعتراضات در بیستم ژوئن فقط به خارج کشور محدود نمیگردد
مردم مبارز وآزادیخواه ایران و خانواده ھـای زنـدانـیـان سـیـاسـی کـه 
علیرغم ھمه موانع و فشارھای طاقت فرسای امنیتی بـا تـجـمـع و 
گردھمایی ھای پرشور خود در مقابل درب زندانھا صـدای زنـدانـیـان 

 بايد با سازمان دادن اعتراضات وسیعتر و سـراسـری  سیاسی بوده اند
 در کل کشور خواست عادالنه و بـحـق آزادی  در مقابل درب زندانھا

بـا .   بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی را به گوش جھانیان برساننـد
ــ  برپایی گردھمایی ھای مختلف و در اشکال متنوع بیسـتـم ژوئـن ـ

 .سی ام خرداد ــ را باید ھر چه باشکوھتر برگزار کرد
حمایت بین المللی از آزادی کلیه زنـدانـیـان سـیـاسـی یـکـی از 

ما باید عزیزانمان را .   مھمترین مطالبات مردم به پاخواسته ایران است
بشـریـت مـتـمـدن و .   از چنگال خونین جمھوری اسالمی نجات دھیم

 !ھمه وجدانھای آگاه شریک این مبارزه اند
  

 کمیته بین المللی دفاع از زندانیان سیاسی
 !را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيدکارگر کمونيست  ١٣٩٠ خرداد ٩ برابر با ١١   ماه مه ٢٩
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كنند و با فرموله كـردن  انتخاب می
ـنـد، وارد ٢٢خواستھای خود در   ب

ــریــت مــی . شــونــد مــذاكــره بــا مــدی
مدیریت كارخانه اما بـجـای بـرآورده 
ـفـر  كردن خواستھای كارگران، سـه ن
ــرم  ــه ج ــرده را ب ــده نــامــب ــمــایــن ن
نمایندگی كارگران به كـارخـانـه راه 

ــمــی ــد و اخــراج مــی ن ــن ــد دھ ــن ــن . ك
ــل ایــن عــمــل  ــاب کــارگــران در مــق
ــان  ــعــمــل نش کــارفــرمــا عــکــس ال
میدھند و دست از کار مـیـکـشـنـد 
ــجــمــع  و در مــحــوطـه کــارخــانـه ت

 . میکنند
اعتصاب و اعـتـراض كـارگـران 
کارخانه ساسان دو جنبه مـھـم دارد 
كه ھر یك برای زنـدگـی كـارگـران 

ـاتــی مــی ـاشـد امـری حــی یـكــی .   ب
برآورده شدن خواستھای كـارگـران و 
ـار  ــ ـــه ك ـازگشـــت ب ــ دیـــگـــری ب

ـبـود .   نمایندگانشان مبارزه بـرای بـھ
زندگی، پرداخت حقوقھای معوقـه، 
افزایش دستمزد، بھبود شـرایـط كـار 
ــر  ــط كــار و ســای ــی مــحــی ــمــن و ای
خواستھای صنفی و معیشتی امـر 
ـاسـر ایـران  ھر روزه كارگران در سـرت

انسانھای شریفی كه ھـر روز .   است
باید ساعتھای طوالنـی بـرای یـك 
ـقـمـه  ـا ل ـنـد ت ـن حقوق ناچیز كـار ك
ـزانشـان قـرار  نانی بر سر سـفـره عـزی
ـارزه  دھند، اھمیت این بخـش از مـب
ـیـمـا  ـق كارگری را از نزدیك و مسـت

جنبه دوم در اعتصـاب و .   دانند می
اعتراض كارگران كارخـانـه سـاسـان، 
یعنی مبارزه بـرای جـلـوگـیـری از 
ـنـدگـان، یـک مسـالـه  ـای اخراج نـم
بسیار مھم است که فقط مـخـتـص 

ــســت ــه ســامــان نــی ــم .   کــارخــان ھ
کارفرما و ھم دولت ھـمـواره بـرای 
ــارزه  ــدن مــب ــه شــکــســت کشــان ب
ـبـران  ـنـد رھ کارگران تالش مـیـکـن
ـا  ـنـدگـان آنـھـا را ب کارگران و نمای
تھدید، اخراج، دستـگـیـری و زنـدان 
ــه  ــل ــی ــایــن وس ــد و ب ــن ــن مــواجــه ک
ـنـد . اعتراض کارگر را بی اثـر کـن

از اینرو مساله حمایت جـدی تـوده 
کارگر از رھبرانشان یک فـاکـتـور 

اساسی است کـه در ایـن نـوشـتـه 
سعی میکنم درباره آن چند نـکـتـه 

 .را اشاره کنم
 

كاركرد سركوب رھبران 
 كارگری برای رژیم 

با تھدید، اخراج، دستگیری، زنـدان، 
شكنجه و كشتار رھبران كـارگـری، 

 : كند رژیم اھداف زیر را دنبال می
ـ خارج کردن کـارگـران آگـاه، ١

ـیـه  ـق مبارز، جسور و مورد اعتماد ب
 . از میدان مبارزه

ـبـران ٢ ـ جلوگیری از عـروج رھ
با چـمـاق سـركـوب بـر سـر :   جدید

رھبران فعلی، شرایـط را بـرای بـه 
میدان آمدن رھبران جـدیـد مشـكـل 

 . كند می
ــداوم و ٣ ــری از ت ــوگــی ــ جــل ـ

ــارزات كــارگــری ــدگــی مــب ــالــن . ب
بخاطر اینكه اوال از رشد آگاھـی و 
ــران دســتــگــیــر شــده  ــب تــجــربــه رھ

ـال  جلوگیری می ـق كند و ثانیا از انت
تجربه و آگاھی دستـگـیـر شـدگـان 

ـنـد به توده كارگر جلوگیری مـی . ك
ـادر مـی شـود  به این ترتیب رژیـم ق

ــارزات كــارگــری را  ــی مــب ــحــن مــن
 . دچار گسست و بریدگی بكند

ـابـی ٤ ـی ـ جلوگـیـری از تشـکـل
ــران ــن .   کــارگ ــرفــت ــل گ ــك از ش

ھای كـارگـری جـلـوگـیـری  تشكل
ــد مــی ــن ــارگــری كــه .   ك ــران ك ــب رھ

ـا بـدنـه  ـاط مـداوم ب ـب بتوانند در ارت
ـیـدی  ـل ـقـه ك كارگری باشند یك حل

ھـای كـارگـری  برای ایجاد تشـكـل
ــد ــن ــت ــكــه.   ھس ھــای  آگــاھــی، شــب

ارتباطی رھبران و تجربـه آنـھـا یـك 
 . امر كلیدی برای تشكل است

ــ ایــجــاد ارعــاب٥ كــل تــوده .   ـ
كارگـر را در یـك حـالـت تـرس و 

دارد و از طریـق آن  ناامنی نگه می
بی عملی و یا محافظـه كـاری را 
ــحــمــیــل  ــارزات كــارگــری ت ــه مــب ب

 . كند می
ــق ٦ ــحــق ــری از ت ــوگــی ــ جــل ـ

 .خواستھای معیشتی كارگران
 

شود جلوی  چگونه می
تعرض به رھبران 
 كارگری را گرفت؟

ـیـت دفـاع، حـمـایـت و ١ ـ درك اھم
ـبـران كـارگـری در  ـاظـت از رھ حـف

ــارزات جــاری ــع .   مــب ــجــام در م
ـایـد  عمومـی كـارگـران ایـن امـر ب
بطور مشـخـص و بـرجسـتـه مـورد 

راھـھـای . بحث و بررسی قرار گیرد
ـبـران كـارگـری،  عملی دفاع از رھ
ــران بــه گــردن  ــب ریســكــی كــه رھ

ــارچــه  مــی ــرنــد و تــعــھــد یــكــپ گــی
ـبـران خـود  كارگران به دفـاع از رھ
مورد بحث و تصمیـم گـیـری قـرار 

 .گیرد
ـ رھبران كارگری باید حمایـت ٢

و تعھد یكپارچه بدنه كـارگـری را 
ـا در  ـاشـنـد ت پشت سر خود داشته ب
ــارزات كــارگــری و  ــری مــب رھــب
ـا كـارفـرمـا و  برخـورد و مـذاكـره ب
ـا  دولت آنھا از مـوضـع قـدرت و ب

 .رادیكالیسم برخورد كنند
ــا ٣ ــنــگ ب ــات ــگ ــن ــاط ت ــب ــ ارت ـ
ھـای مــوجـود كـارگـری و  تشـكـل

تالش جدی برای جلب حـمـایـت از 
بخشھای دیگر كارگـری در دفـاع 

 .از رھبران خود
ـبـش دفـاع و ٤ ـ براه انداختن جن

تـمـام .   حفاظت از رھبران كـارگـری
ھا، تمام محلھای كار، تـمـام  كارخانه
ھـا و جـمـعـھـای كـارگـری  تشكـل

دفاع از رھبران كـارگـری را بـطـور 
ـنـد و یـك  ـن ویژه تبلیغ و تـرویـج ك
ـاورنـد كـه  جنبش سراسری بوجود بی
دفاع از رھبران فی الـحـال مـوجـود 
ــرای  ــارگــری و تــالش جــدی ب ك
آزادی رھبران اسیر در دسـت رژیـم 
ــار  ــدی بشــم ــی ــك خــواســت كــل را ی

آورد و در صـدر خــواسـتـھــای  مـی
خـواسـت آزادی .   دھـد خود قرار می

كارگران اسیر، خواست بازگشت بـه 
ــران اخــراجــی و خــواســت  كــار رھــب
ـنـد اول  امنیت رھبران موجود باید ب

ـامـه ـن ھـا و خـواسـتـھـای  تمام قـطـع
 .كارگری باشد

ــران ٥ ـب ـائـی دفـاع از رھ ــ تـوان

ـیـن  كارگـری بـه مـوازنـه قـدرت ب
ــه  ـنــبـش كـارگــری و رژیـم بسـت ج

ـبـش كـارگـری .   است ھـر چـه جـن
ـتـر بـه مـیـدان  گسترده تر و رادیـكـال

بیاید امكان تھدید و دستـگـیـری و 
زندان و اخراج برای رژیم مـحـدودتـر 

ـارزات .   شود می ـایـد مـب بنابر ایـن ب
ــراســری ــرد كــارگــری را س ــر ك . ت

ای باید خـود را  كارگران ھر كارخانه
بخشی از ارتـش عـظـیـم كـارگـران 
ـنـد كـه  ـن بحساب آورند و تـالش ك
رابطه نزدیك و ارگانیك با كـارگـران 

 .بخشھای دیگر داشته باشند
ـقـه ٦ ـ مجمع عمومـی یـك حـل

ـارزات كـارگـریسـت . حیاتی در مـب
ــطــور جــدی و  ــد ب ــای كــارگــران ب
گسترده به مجمع عمـومـی تـكـیـه 

نمایندگان و رھبرانی كـه در .   كنند
شـونـد  مجامع عمومی انتخاب مـی

و از طریق مجامـع عـمـومـی امـر 
ــش  ــری را پــی نـمــایــنـدگــی و رھــب

برند درك بھتری از خواسـتـھـای  می
ــا  ــایــت آنــھ كــارگــران و درجــه حــم

مـجـمـع عـمـومـی .   خواھند داشـت
ھمچنین تعھد كارگران به ھمدیـگـر 
ـا ھـم را تــقـویــت  ــھـا ب و اتـحــاد آن

ــرانــی كــه مــجــمــع .   كــنــد مــی ــب رھ
عمومی كارگران را پشت سـر خـود 
دارند اخراج و دستـگـیـری و زنـدان 
ــل  ــك ــم مش ــرای رژی ــردنشــان ب ك

 .شود می
 

جایگاه رھبران كارگری 
 برای کارگران و رژیم 

ـاظـت  جایگاه و اھمیت دفـاع و حـف
ــه  ــران كــارگــری در مــعــادل از رھــب
سیاسی ـ اقتصادی ایـران را شـایـد 
ـلـه خـالـصـه كـرد : بشود در یك جم

ـتـوانـد "  اگر جـمـھـوری اسـالمـی ن
ـنـد،  رھبران كارگری را سـركـوب ك

اگــر سـاطــور . "   سـرنـگـون مـیـشـود
تھدید، اخراج، دسـتـگـیـری، زنـدان، 
ـبـران  شكـنـجـه و اعـدام از سـر رھ
ـبـش  كارگـری بـرداشـتـه شـود، جـن
ــطــور تصــاعــدی رشــد  كــارگــری ب

ھا و سایـر  كند؛ شوراھا، اتحادیه می
ھای كـارگـری مـثـل  اشكال تشكل

ــر مــی ــر ب ــمــام  قــارچ س ــد، ت آورن
ـار بـه  ھـا و مـحـل كارخانـه ھـای ك

ـیـن صـف دھـھـا  میـدان جـنـگ ب
ــران و اقشــار  ــی كــارگ ــون ــی ــل مــی
زحمتكش از یك طـرف و دسـتـگـاه 
ــم از طــرف  ــده ســركــوب رژی پـوســی

ــگــر تــبــدیــل مــی ــدان .   شــود دی ــی م
ـقـه  ـیـروزی طـب جنگی كه در آن پ
. کارگر امری حتمـی خـواھـد بـود

ــه  مـیـدان جـنـگـی كـه كـارگـران ن
ـلـكـه  بعنوان آحاد و افـراد كـارگـر ب
بعنوان یك طبقه، منسجم و متحـد، 
ـبـران  ـنـدگـان و رھ ـای با فعالین و نم
خود و با حزب سیـاسـی خـود وارد 

ـیـكـل  آن می ـبـت و ھ ـی شوند، و ھ
عظیم و قدرتمند خـود را در بـرابـر 
ـاش  رژیمی كه جـز یـك مشـت اوب
مسلح كه چند پارچـه اسـت و در 
مقابل صف متحد كارگران و حـزب 
آنھا به ھزار پارچه شكسته خـواھـد 

 .دھند شد قرار می
واقعیت این است کـه سـركـوب 
ــن  ــعــالــی ــری و ف ــران كــارگ رھــب
ـاتـی اسـت  اجتماعی برای رژیم حی
زیرا سرپاماندن خود را در گـرو ایـن 

رژیـم در بـرخـی .   سرکوب مـیـدانـد
ـاه  مواقع در مقابل خواستھائـی كـوت

دھـد، و  آید، وعده و وعید مـی می
ـنـد،  گاھا خواستھا را بـرآورده مـی ك

ـلـه  اما در موارد دیگـری و از جـم
ـیـت و آزادی  در برابر خـواسـت امـن
ـاومـت  ـیـشـتـر مـق رھبران كارگری ب

اساس و دلیل ایـن مسـالـه .   میکند
تماما به توازن قوا و قـدرت اتـحـاد 
ـــم  ـــل رژی ـاب ــ ـق ــ ـارگـــران در م کــ

 . برمیگردد
ـزان كـه سـركـوب  به ھـمـان مـی
ــن  ــعــالــی ــری و ف ــران كــارگ رھــب
ـاتـی بـرای  اجتماعی یـك امـر حـی
ـایـت و  ـن رژیم است تا عمر پر از ج
چپاول خود را چند صباحـی ادامـه 
دھد، دفاع از رھبران كـارگـری ھـم 
ـارزات  ــ ـب ـارگـــران و مــ ـــرای کــ ب
ـاتـی  كارگری و پیشروی آنـھـا حـی

اگر کارگران امـر دفـاع از .   ھست
ـیـت  رھبران خود را و خـواسـت امـن
ـات خـویـش  ـب آنھا را در مركز مـطـال
قرار دھند و سرسختانه و مـتـحـدانـه 
ـنـد  ـتـوان در پای آن بایستند آنگاه می

ـایـد بـه رژیـم .   رژیم را عقب بزنند ب
ـانـد كـه تـعـرض بـه  سركـوب فـھـم
رھبران كارگری بمعنای تعرض بـه 

ھای كارگریسـت  تمام فعالین و توده
ـا  و اینكه كارگران از زندگی خود ب
ـا آخـر دفـاع  چنـگ و دنـدان و ت

ـنـه تـھـدیـد و .   كننـد می ـزی ـایـد ھ ب
ــدان و اعــدام را  ــری و زن ــگــی دسـت

 ١از صفحه 
 

حمايت از رھبران کارگری 
 وظيفه مھم کارگران
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برای رژیم طوری باال برد كه رژیـم 
ـبـران كـارگـری  جرأت تعرض به رھ

ـار .  را نداشته باشد یک نکتـه بسـی
مھم برای عقب راندن رژیـم اتـحـاد 
ـلـف اسـت،  کارگران بخشھای مخـت
سراسری شدن مبارزات و یـکـسـان 

اگـر کـارگـران .   شدن خواستھا است
چندین کارخانه و رشته متحدانه و 
ـا  ھمگام در مقابل رژیم بایستند و ی

ـنـد رژیـم  خواسته ای را مـطـرح کـن
قادر به شکـسـتـن صـف کـارگـران 
ـفـرد  نیست، اما میتواند مبارزات من

 .را سرکوب کند
 

دفاع از رھبران : موخره
كارگری یک نیاز اساسی 

 است
كارگران، انسانھای شریفی كـه ھـر 
ــی  ــھــای طــوالن ــد ســاعــت ــای روز ب
كـارھـای ســخـت و طــاقـت فـرســا 
ـا دسـتـمـزدھـای  ـا ب ـیـد ت انجـام دھ

ـانـی  ـیـه ( ناچیز خود لقمه ن كـه تـھ
گـیـر )   شـود آنھم ھر روز سختر مـی

ــگــی  ــتــان گــرســن آوریـد تــا عــزیــزان
ـفـی كـه  نكـشـنـد، انسـانـھـای شـری
ـان  چماق اخراج تمـام وقـت بـر سـرت

كند، انسـانـھـایـی كـه  سنگینی می
ـان  ـت ـان فـردای ـایـد فـكـر ن ھر روز ب
ـیـمـه  باشید، كه نگران بھـداشـت و ب
عزیزانتان باشید، كه نگران پـرداخـت 
اجاره و قبض و ھـزار و یـك مـورد 
دیگر باشید، از رھبران خود حمـایـت 

ـیـت .   كنید از آزادی آنـھـا و از امـن
اینھا ھم مـثـل تـك .  آنھا دفاع كنید

ـا  ـا تـھـدیـد اخـراج، ب تك شما باید ب
ـا  مشكالت روزمره، با بی پولی و ب

اضـافـه بـر .   نداری سر و كله بزننـد
ـا بـه  اینھا این انسانـھـای شـریـف ب
ـــد، اخـــراج،  ــھـــدی ـــدن ت جــان خـــری
دستگیری، زنـدان و اعـدام تـالش 
میکنند کـه کـارگـران بـه حـقـوق 

ـفـه .   انسانی خـود بـرسـنـد ایـن وظـی
ـزان را  انسانی ماست كـه ایـن عـزی
ـارشـان  ـن تنھا نگذاریم، كه تا آخـر ك
ــكــار  ــت ــای ــم جــن ــاشــیــم و بــه رژی ب
ـیـم  جمـھـوری اسـالمـی اجـازه نـدھ
ـا بـه زنـدان  ـنـد ی اینھا را اخـراج ك

ـفـه .   اندازد ـیـن یـك وظـی این ھمچـن
تا مـا بـه عـنـوان .   طبقاتی ماست

یك طبقه و با خواستھای مشـخـص 
ـیـم در بـر  ـائ ـی طبقاتی بـه مـیـدان ن

ـقـر  ھمین پاشنه خواھد چرخید و ف
ـیـن و  و بدبختی و سركـوب و تـوھ
. تحقیر سـرنـوشـت مـا خـواھـد بـود

ـنـوان  اولین قدم در به میدان آمدن بع
یك طبقه اجتماعی، طبقه كـارگـر، 
ـبـران  حمایت، حفاظت و دفاع از رھ

ــت ــریس ــران .   كــارگ ـب دفــاع از رھـ
ـتـمـاعـی  ـیـن اج ـال کـارگـری و فـع
ـاتـی  ـق یک وظیفه انسـانـی و طـب

ـــران :   مــاســـت ـب ــ ــه دفــاع از رھ ب
کارگری و فعالین اجتماعـی خـود 

 .برخیزیم
 

 : بعدالتحریر
كارگران كارخانه ساسان 

 راه نشان دادند
ـتـشـار  داشتم این نوشتـه را بـرای ان

كردم كه متوجه اطالعـیـه  آماده می
دوم اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران در 
ــصــاب و اعــتــراض  ــت ــطــه بــا اع راب
كارگران كارخانه ساسان شدم كه بـه 
. تاریخ دھم خرداد منتشر شده اسـت

ـا : "... طبق این اطالعیه كارفرما ب
ــه  مشـاھـده عــزم راسـخ و مـتـحـدان

ـان  كارگران ناچار شد نماینده ھای آن
را بـه كـارخـانـه دعـوت و از آنـھـا 
ــان  ــایش ــارھ ــر ســر ك ــا ب ــخــواھــد ت ب

 ."بازگردند
من این پیروزی را به كـارگـران 

عـزم " ایـن .   گویـم ساسان تبریك می
كارگران در دفـاع "   راسخ و متحدانه

از رھبران خود باید الـگـوی عـمـل 
. ھا قرار گـیـرد كارگران تمام كارخانه

ـیـشـه در  میشود یك بار و برای ھم
ـاد  مقابل دستگاه سركوب رژیم ایست
و به كارفرمایان و دولت آنھا حـالـی 

توانند و اجازه ندارند بـه  كرد كه نمی
ــن  ــعــالــی ــری و ف ــران كــارگ رھــب
ــنــد ــمــاعــی دســت درازی كــن . اجــت

" عزم راسخ و مـتـحـدانـه" توان با  می
ــم  ــگـاه سـركــوب رژی ــرابـر دسـت در ب
ایستاد و بـه آن گـفـت كـه زمـان 
. قلدری و سركوب بسر رسیده اسـت

ـار  ـیـن روحـیـه خـواسـت میتوان با ھم
ـنـد  آزادی تمام رھبران كارگـری درب
و تمام فعالین اجتماعی و سیـاسـی 

كـارگـران .   از زندانھای رژیم گشـت
ــد بــا  مــی ــن ــوان عــزمــی راســخ و " ت

ـثـمـار "   متحدانه دنیائی فارغ از اسـت
ـبـعـیـض و سـركـوب را  و ستـم و ت

ــد ــدســت آورن زنــده بــاد كــارگــران .   ب
زنده باد عزم راسـخ .   كارخانه ساسان

 . *و متحدانه كارگران

  
 انقالب پرولتری و حکومت کارگری

 
سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگری را متھم میکنند که مبلـغ 

واقعیت ایـنـسـت کـه ایـن .   اعمال قھر و خشونت برای رسیدن به اھداف اجتماعی خویش است
خشونت علیه جان . خود نظام بورژوایی است که از بنیاد بر خشونت سازمان یافته متکی است

ـا بـرای  و جسم انسان ھا، خشونت علیه عواطف و اذھان آنھا، خشونت علیه امید و تـالش آنـھ
نظام کار مزدی، یعنی اجبار ھر روزه اکثریت عظیم جامعه به . بھبود زندگی و دنیای خویش

فروش توان جسمی خویش به دیگران برای امرار معاش، سر منشاء و چکـیـده کـل خشـونـت 
زنان، کارگران، کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده . ذاتی این نظام است

تر جھان، ھر کس حقی را مطالبه میکند و علیه ستمی بلند میشود، و ھر کس و ھمه کس 
به پیشانی وی کوفته شده است، قربانی "   اقلیت" که در جامعه موجود مھر تعلق به این یا آن 

جنگ و مـردم کشـی، اسـاسـا در پـی .   مستقیم و ھر روزه خشونت عریان نظام موجود است
. رقابت سرمایه ھا و قطب ھای اقتصادی، در این نظام ابعاد خیره کننده ای پیدا کـرده اسـت
. تکنولوژی سالحھای انھدام و کشتار جمعی از تکنولوژی تولید به مراتب پیشرفته تر اسـت

زرادخانه بورژوازی در سطح بین المللی برای انھدام چندین و چندباره کل کـره ارض کـافـی 
این نظامی است که سالح ھای مخوف اتمی و شیمیایی را عمال علیه توده مردم بکار . است

و باالخره عالوه بر ھمه اینھا، جامعه بورژوایی میتواند به پیشرفت ھای خیره کننده .   برده است
اش در تبدیل جنایت، قتل و تعدی و تجاوز به امری عادی و ھر روزه در زندگی عموم مردم، 

  .مفتخر باشد
آیا چنین نظامی میتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شوند، از سـر راه 
ـار زده شـود؟ در ھـیـچ گـوشـه ای از تـئـوری  رھایی انسان و محو ھمیشگی خشونت کن
. کمونیسم، اعمال قھر بعنوان جزء الیتجزا و ذاتی انقالب کارگری ضروری دانسته نشده اسـت

ـا  اما ھر کس با اندک شناختی از جامعه موجود اذعان میکند که طبقه حـاکـم خـود را ب
اگـر .   مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعه برای تغییر نظام موجود کنار نخواھد کشید

دفاع از نفس . دفاع از منافع و مصالح روزمره بورژوازی وظیفه دولت و دستگاه سرکوب است
موجودیت سرمایه داری و مالکیت بورژوایی به طریق اولی فلسـفـه وجـودی آن را تشـکـیـل 

اگر مطالبه اضافه دستمزد یا آزادی بیان در این جامعه پای دولت و پلیس و ارتش را . میدھد
به میان میکشد، میتوان تصور کرد که تالش برای خلع ید اقتصادی و سیاسی از بورژوازی 

خشونت بورژوازی و دولت او علیه . با چه عکس العمل و مقاومت قھرآمیزی روبرو خواھد شد
انقالب کارگری، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که زیر پرچم طبقه کـارگـر بـرای بـرقـراری 

  .یک جامعه نوین به پا میخیزند، امری عمال اجتناب ناپذیر است
مقاومت بورژوازی در برابـر انـقـالب و .   انقالب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد

بویژه در مقابل اشتراکی شدن وسائل تولید، حتی پس از در ھم شکسته شدن قـدرت دولـتـی 
از اینرو تشکیل یک حکومت کارگری که این مقاومت را خـنـثـی .   اش ادامه خواھد یافت

حکومت کارگری نیز، نظیر ھر . کند و فرمان انقالب را به اجرا در بیاورد، امری حیاتی است
امـا ایـن .   حکومتی طبقاتی است.   حکومت دیگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نیست

حکومت، که به ھمین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیـده شـده اسـت، 
دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان ھا به طبقات 

از نظر شکل، حکومت کارگـری .   استثمارگر و فائق آمدن بر تالش ھا و توطئه ھای آنھاست
یک دولت آزاد است که تصمیم گیری و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع مردم کارگر و 

حکومت کارگری بنا بر ماھیت خویـش حـکـومـتـی .   زحمتکش در جامعه را سازمان میدھد
گذرا است که با تحقق اھداف انقالب ضرورت وجودی خود را از دست میـدھـد و زوال پـیـدا 

  . میکند
 ، برنامه حزب کمونيست کارگری"يک دنيای بھتر"از 
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 اعتصاب و اعتراض

 
 اعتصاب و تجمع کارگران ساسان در محوطه کارخانه

بنا به گزارش منتشر شده توسط اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 
ایران، از صبح روز سه شنبه دھـم خـرداد کـارگـران کـارخـانـه 
ساسان در اعتراض به عدم رسیدگی به خـواسـتـھـای خـود و 

ھایشـان دسـت از کـار کشـیـده و در مـحـوطـه  اخراج نماینده
ــراضــی کــرده ــجــمــع اعــت ــی ت ــرپــای ــه ب ــدام ب ــه اق ــد کـارخــان . ان

 خـرداد از ورود سـه تـن ٩کارفرمای این کارخانه صبح روز 
ـان، حسـیـن  از نماینده ھای کارگران به نامھـای حسـیـن مـرزب

الھیار و مھندس سعید رستمی به کارخانه جلوگیری کـرد و 
ـیـد بـه مـدیـریـت کـارخـانـه  به آنان اعالم نمود شما حق نداشـت

ـیـد ایـن .   مراجعه کرده و خواستھای کارگران را مـطـرح  کـن
ـقـه کـار دارنـد١٨کارگران ھر کدام  در ایـن خـبـر .    سال سـاب

آمده است كه بدنبال واگذاری کارخانه ساسان به شخصـی بـه 
 حـدود ٨٩ ، این کارخانه در سـال ٨٨نام یغماییان در آذر ماه 

در طـول .    نفر از کارگران قراردادی خود را اخـراج کـرد٦٠٠
ـاب  ـنـه ای ـزی این مدت کارفرمای این کارخانه بدون پرداخت ھ
و ذھاب کارگران سرویسھای رفت و آمد آنان را قـطـع کـرده 
ـنـه  ـزی ـز بـدون پـرداخـت ھ ـی است، ھمچنین ناھار کارگران را ن
ـا پـرداخـت سـنـوات  ناھار به کارگران قطع نموده و در رابطه ب

ـان را  کارگرانی که بازنشسته می شوند فقط میزان حـقـوق آن
مبنای پرداخت سنوات قرار داده اسـت، ایـن در حـالـی اسـت 
ـا احـتـسـاب کـل  ـازنشـسـتـه ب که قبـال  سـنـوات کـارگـران ب

ـا بـر گـزارش .   دریافتی کارگران محاسبه و پرداخت میشد ـن ب
ـتـه ـف ھـای گـذشـتـه  اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران در طـول ھ

ھایی بـه مـدیـریـت  کارگران کارخانه ساسان با انتخاب نماینده
کارخانه مراجعه و طی مذاکراتی کـه در ایـن مـدت انـجـام 

 بند مطـرح کـردنـد امـا ٢٢گرفته بود خواستھای خود را در 
کارفرما به جای رسیدگی به خواستھـای کـارگـران از ورود 

در .   ھای آنان به کارخانـه جـلـوگـیـری کـرد سه نفر از نماینده
ـتـشـر كـرده اسـت،  خبر دیگری كه این تشكـل كـارگـری مـن
اعتصاب متحدانه کارگران ساسان با عقب نشینـی کـارفـرمـا 

ھای كارگران بر سر كارھایشـان در سـاعـت  و بازگشت نماینده
 . و نیم صبح پایان گرفت١١

 
 اعتصاب کارگران صابون سازی خرمشھر

در خبرھا آمده است كه كارگران صابون سـازی خـرمشـھـر 
 خـرداد بـه ١٠ ماه حقوق معوقه صبح روز ٢در اعتراض به 

ـیـن .  مدت یك ساعت دست از كار كشیدند در این خبر ھـمـچـن
ـیـمـه ٧آمده است كه مدیریت این شركت  ـیـسـت ب  ماه اسـت ل

 .كارگران را به سازمان تأمین اجتماعی تحویل نداده است
 

اعتراض كارگران كارخانه جنرال به اخراج 
 یكی از ھمكاران خود

ـنـرال  ـتـه آمـده اسـت كـه كـارخـانـه ج ـف در خبرھای این ھ
 خرداد بدلیل اخراج یكی از كـارگـران قـرادادی ایـن ٤درتاریخ 

ـنـھـا و دسـتـگـاھـھـای ایـن  ـی كارخانه و ھمچنیـن فـروش زم
 .كارخانه در محیط كارخانه دست به اعتراض زدند

 
اعتصاب مجدد کارگران پارس متال و 

 اولتیماتوم به کارفرما
ــری در روز  ــب ــارگــران ایــران در خ ــحــادیــه آزاد ک  ١٠ات

ـال در روز   خـرداد، ٨خردادماه از اعتصاب کارگران پارس مت
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد اردیبھشت ماه خـود خـبـر 

بدنبال این اعتـصـاب کـارفـرمـای کـارخـانـه طـی .   داده است
ـان وعـده داد روز  ـا کـارگـران بـه آن  خـرداد  ١١مذاکراتی ب

ایـن .   دستمزد اردیبھشت مـاه کـارگـران پـرداخـت خـواھـد شـد
ـان داده و اعـالم  ـای کارگران با این وعده به اعتـصـاب خـود پ

 خرداد ایـن وعـده مـتـحـقـق نشـود ١١کردند چنانچه در روز 
بالفاصله پس از پایان تعطیالت پیش رو بار دیگـر اعـتـصـاب 

ـا . را از سر خواھند گرفت الزم به یادآوری اسـت در رابـطـه ب
ـیـمـایـی و  ـپ ـال پـس از راھ ـارس مـت کل مطالبات کارگران پ

ـاریـخ  ـابـل وزارت کـار در ت ـق  ١٢تجمع این کـارگـران در م
ـیـن  اردیبھشت ماه، کارفرما طی جلسه ای در حضـور مسـئـول

ـا دو  ـت ـای دولتی ملزم به پرداخت مطالبات کارگران شـد و نـھ
ھفته پیش یک مھلت دو ماه و نیمـه بـرای تسـویـه حسـاب 

 .حقوق معوقه کارگران تعیین گردید
 

ھای منطقه  اعتصاب کارگران کوره پزخانه
 ساروقامیش بوکان با موفقیت پایان یافت

ـامـیـش بـوکـان  کارگران کوره ھای آجرپزی منطقه سـاروق
 اردیبھشت دست بـه اعـتـصـاب زده و خـواھـان ٣١كه از روز 

ـالـب آجـر ١٠٠٠افزایش دستمزدھایشان به ازای ساخت ھر   ق
 تـومـان ١٠٠٠ تومان بـرای چـرخ کـش و ٣٥٠٠به میزان 

ـبـه   ٩برای کوره چین بودند، پس از یک ھفته در روز دوشـن
خرداد با موفقیت پایان یافت و کارگـران از آنـروز کـار خـود 

بنا به خبر دریافتی، نمایندگان کـارگـران در .   را شروع کردند
ـلـغ  ـب ـنـد م  ٧٣٠مذاکره با کارفرما و فرماندار بوکان توانسـت

ـنـد و  تومان افزایش دستمزد روزانه را به کارفرما تحمیـل کـن
 . اعتصاب را با موفقیت نسبی به پایان برسانند

 
تجمع اعتراضی كارگران چینی البرز در 

 مقابل نھاد ریاست جمھوری
ـیـش از   تـن از كـارگـران ١٠٠در خبرھا آمده است كه ب

ـلـی  كارخانه چینی البرز قزوین در اعتـراض بـه ادامـه تـعـطـی
ـابـل ٨كارخانه و عدم پرداخت حقوق معوقه روز  ـق  خرداد در م

ایـن .   نھاد ریاست جمھوری دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد
 ماه حقوق مـعـوقـه ١٤كارگران در این تجمع خواستار پرداخت 

 .و راه اندازی كارخانه شدند
 

تھدید به اخراج و بازداشت کارگران 
 معترض شھرداری شوش

ـیـش از  ـفـر از کـارگـران ٨٠در خبرھا آمده است كـه ب  ن
ـانـکـار طـرف  ـیـم شھرداری شھرستان شوش که تـحـت نـظـر پ

ـیـش از  قرارداد با شھرداری کار می  مـاه اسـت ٨کننـد و ب
اند برای اعتراض به شھرداری شوش مـراجـعـه  دستمزد نگرفته

كردند اما نیروی انتظامی و مقامات دولتی آنان را تـھـدیـد و 
اند که در صورت مراجعه مجدد، ضـمـن اخـراج از   اعالم کرده

 .کار، دستگیر و به زندان فرستاده خواھند شد
 

اعتراض كارگران شركت لوله سازی اھواز 
 به عدم پرداخت دستمزدھا و پیمانكارھا

در خبرھا آمده است كه اکنون شرکت لولـه سـازی اھـواز 
ـاشـد یـک  ـب ـفـت مـی که از شرکتھای زیر مجموعه شرکت ن
ـاشـد و کـارگـران  ـب ماه قبل تا کنون در حـالـت تـعـطـیـل مـی

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود را طـلـب ٢قراردادی این شرکت 
ـتـه اسـت.   دارند عـالوه بـر :   " یکی از کارگران این شرکت گف

ـیـم و بـخـاطـر آن بـه  حقوق معوقه ما بارھا مشکالتی داشـت
. اعتراض کـردیـم   استانداری و شرکت نفت، لوله سازی و 

ـان  ـانـکـارھـای واسـط از مـی ـیـم درخواست ما این بـود کـه پ
ـا شـرکـت  ـیـمـا ب ـق برداشته شوند و کارگران مطابق قانون مست

ـام شـرکـت را بـه .   وارد قرارداد شوند ـنـد ن ـا یـک تـرف اما ب
شرکت سھامی عام تغییر دادند اما عمال شـرایـط کـارگـر و 
وضعیت دستمزدھا و مشـکـالتـی کـه کـارگـران از آن رنـج 
ـیـدا کـرده و ھـمـان  ـنـد گـذشـتـه ادامـه پ ـا مـان میبردند عین

 ."مناسبات ظالمانه را با کارگران ادامه میدھند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 عدم پرداخت دستمزد کارگران سد مخزنی ژاوه
ھـای کـارگـری  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـل

در خبری آورده است كه کارگران سد مـخـزنـی ژاوه واقـع در 
ـیـش از  حوالی سنندج که برای شرکت ژیان کار می کننـد ب

در ادامـه .   انـد  ماه است دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده٤
این خبر آمده است در پی اعتراض کارگران به عـدم پـرداخـت 
دستمزدھای معوقه خود، کـارفـرمـای شـرکـت مـذکـور بـه 

 . کارگران وعده داده که مطالباتشان را پرداخت خواھد کرد
 

عدم پرداخت دستمزد، عیدی و پاداش و 
  بیمه به كارگران فرحان

در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه كـارگـران كـارخـانـه 
ـنـده كـاغـذ )   صنایع فیلم و عكس آریا( فرحان  ـن ـیـد ك كه تـول

ـزدیـك بـه  می... حساس فیلم و  ـتـی ن باشد و در ناحیه صـنـع
ھای فـروردیـن و  شھرستان فیروزكوه واقع است عالوه بر حقوق

 را پـرداخـت ٨٩اردیبھشت، دو ماه از حقوق كارگران در سـال 
ـاداش كـارگـران . نكرده است این كارخانه ھمچنین عیـدی و پ
در ایـن خـبـر .    را نیز به كارگران نداده اسـت٩٠ و ٨٩در سال 

ھمچنین آمده دو سال است كه بیمه كـارگـران پـرداخـت نشـده 
 .است

 
 ماه ٢١كارگران مخابرات راه دور شیراز 

 حقوق معوقه
 ماه است كـه مـخـابـرات راه ٢١كارگران مخابرات راه دور 
یكی از پـرسـنـل مـخـابـرات راه .   دور شیراز حقوق طلب دارند

ـیـگـیـریـھـای مسـتـمـر و  ـیـرغـم پ دور شیراز گفته اسـت، عـل
تجمعات زیادی كه كارگران مخابرات راه دور شـیـراز چـه در 

انـد پـرداخـت حـقـوق  سطح استان و كارخانه و در تھـران داشـتـه
 .معوقه آنھا حل نشده است

 
سایه اخراج باالی سر کارگران كارخانه 

 سیمین بافت یزد

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 کـارگـر كـارخـانـه نسـاجـی ٤٠در خبرھا آمده است كـه 
سیمین بافت یزد به علت بحران دامـنـگـیـر ایـن کـارخـانـه در 

 .معرض اخراج و بیکاری قرار دارند
 

  ماه حقوق معوقه دارند٧كارگران قند اھواز 
ـنـد اھـواز   ٧بنابه اخبار منتشر شده، كارگران كـارخـانـه ق

در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت .  ماه حقوق معوقه طلب دارند
 كـارگـر ٢٠٠كه این كارخانه در حال حاضر تعطـیـل اسـت و 

در این ھمچنین بـه تـعـطـیـل .  شاغل آن در بالتكلیفی ھستند
 .بودن كارخانه قند دزفول نیز اشاره شده است

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
دھھا تن از كارگران پاالیشگاه آبادان 

 اخراج شدند
در خبرھا آمـده اسـت كـه بـالفـاصـلـه بـعـد از واگـذاری 

ـاسـداران، ٢پیمانکاری فاز   تـن ٣٧ پاالیشگاه آبادان به سپاه پ
ـا ١٠از كارگران این شركت كه ھر یك از  ـقـه ١٨ ت  سـال سـاب

 .كار داشتند، از کار اخراج شدند
 

ھای توزیع مواد لبنی در  تعطیلی شركت
 استان فارس

ـنـده مـواد ١٠بنابه اخبار منتشر شده  ـن  شـرکـت تـوزیـع ك
ـلـی عـدم .  لبنی در استان فارس تعطیل شدند علت این تـعـطـی

ـیـل  ھا در عدم پرداخت بدھـی توانایی شركت ھـای خـود بـه دل
 .رکود اقتصادی بیان شده است

 
 دره  نفر از کارگران معدن طالی آق١٥٠اخراج 

نماینده رژیم از تکاب، شاھین دژ و میاندوآب در مـجـلـس 
ـفـر از کـارگـران مـعـدن طـالی ١٥٠اسالمی گفته است   ن

ــان غــربــی اخــراج شــدنــد آق ــج ــای او در ادامــه .   دره در آذر ب
ـا ٦متاسفانـه کـارفـرمـاھـا بـه صـورت :   گوید می  مـاھـه ب

کنند، و این در حـالـی اسـت کـه  کارگران قرارداد منعقد می
یابد که یـک سـال قـرارداد  بیمه به کارگرانی اختصاص می

 .کاری داشته باشند
 

ھا  اخراج بیش از پیش كارگران كارخانه
 بعلت مالیات بیشتر

ـتـه اسـت كـه بـعـد از  یكی از كارگران كارخانه آبسال گف
 درصدی كـارفـرمـا اعـالم كـرده ٧ الی ٥ابالغ مالیات جدید 

ـیـشـتـری از  است كه با این وضعیت در مـرداد مـاه تـعـداد ب
ـیـت تـوان  ـا ایـن وضـع كارگران را اخراج خواھد كرد و دیگـر ب

 .پذیرش این تعداد كارگر را ندارد
 

ھای صنعتی  تعطیلی كارگاھھا در شھرك
  اطراف تھران

ـتـی كـه در  به گفته یكی از مدیران كارگاھـھـای صـنـع
یكی از شھركھای صنعتی اطراف تھران طی چند مـاه اخـیـر 
ـتـصـادی و  اكثر كارگاھھای كوچك بدلیـل شـرایـط وخـیـم اق

انـد كـه تـعـطـیـل  ركود بازار و گرانی مواد اولیه مجـبـور شـده
ـا بـحـال حـدود  بكنند كه بدنبال تعطیلی ایـن كـارگـاھـھـا ، ت

ـا احـتـسـاب   كارگر از كار بیكار شـده٣٠٠نزدیك به  انـد كـه ب
ـفـر ١٥٠٠ تا ١٠٠٠ھای این كارگران، رقمی معادل  خانواده  ن

ـاقـی  از مجموع خانواده ھای این كارگران بالتكلیف و گرسنه ب
ـنـد می ـلـی ایـن .   مـان در ادامـه آمـده اسـت كـه رونـد تـعـطـی

 .كارگاھھا ھمچنان ادامه دارد
 

 ناامنی محیط كار
 

جان باختن دو کارگر در مجتمع پتروشیمی 
 بندر امام

ـتـشـر كـرده  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران مـن
 نفر از کارگران پیمانکار مجـتـمـع ٢ خرداد ١٠است بعدازظھر 

ـادی و عـادل  ـامـھـای جـواد عـب ـنـدرامـام بـه ن پتروشیمـی ب
آلبوغبیش حین انجام کار بر اثر خفگی در درون مـخـزن جـان 

 .خود را از دست دادند
 

 ریزش تونل جان یك كارگر را گرفت
ـتـن  در خبرھا آمده است كه یکی از کـارگـران شـرکـت ب
ریزی آبتین در شھرستان ماکو بنام بھمن پیرعظیـمـی در پـی 

 .یک سانحه و ریزش تونل در سد ماكو جانباخت
 

افزایش فشار کار بر کارگران نیشکر ھفت 
 تپه و افزایش سوانح کار

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
ـیـشـکـر ھـفـت  کارگری در خبری گفته است كه در شرکت ن

 کارگر انجـام شـود در ٦٠٠٠تپه حجم کاری که باید توسط 
ـیـل گـردیـده کـه ایـن امـر ٢٥٠٠حال حاضر به   کارگر تحـم

از سـوی دیـگـر .   باعث افزایش سوانح کاری گـردیـده اسـت
مدیرعامل نیشکر ھفت تپه به ھمراه مسئول حراست، بـه طـور 

ـیـت  مرتب کارگران را تھدید می کند که چنانـچـه بـه وضـع
ـان پـرونـده  موجود اعتراض کنند ضمن اخراج از کار، بـرای آن

ـنـد  سازی می شود و کارگران معترض را روانـه زنـدان خـواھ
 .کرد

 
 درباره فعالین كارگری

 
 بازداشت یک فعال صنفی معلمان

ـتـی جـمـھـوری  ـی ـن ـیـروھـای ام بنابه اخبار منتشر شـده، ن
ـلـمـان ایـران و  اسالمی علی پور سلیمان عضـو سـازمـان مـع

ـنـوردی "   سخن معلم" مسئول وبالگ  ـان یـك كـوھ را در جـری
ـقـل کـرده ـت ـن ـلـومـی م . انـد ھفتگی بازداشت و به مکان نامـع

ـادداشـتـه و  مأموران رژیم سپس به منزل وی حملـه كـرده و ی
 .ھا و ھمچنین كامپیوتر ایشان را ضبط كردند نوشته
 

 تن از کارگران و فعالین کارگری ١٢احضار 
 به دادگاه انقالب شھر سنندج

كمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد " بنابر خبری كه 
ـیـن ١٢تشكلھای كارگری منتشر كرده اسـت،  ـال  تـن از فـع

ـیـن " کارگری و شرکت کنندگان  ـال گلگشت حـمـایـت از فـع
ـنـدج احضـار " کارگری زندانی ـقـالب شـھـر سـن بـه دادگـاه ان

ـادری، صـدیـق سـبـحـانـی.   اند شده ،   بر اساس این خبر، وفـا ق
كانی، عـرفـان  یدالله صمدی، كیومرث قادری، حبیب الله كله

ـایـق    كاوه بھرامـی  ،  نادری ـلـی، واحـد خـانـی، ف ، جـمـال گـوی
ـقـالب  سبحانی، كیوان سبحانی و ظھیر رضوی بـه دادگـاه ان

 خـرداد ٢١شھر سنندج فراخوانده شدند و باید صبح روز شنبه 

ـقـالب شـھـر ٨در ساعت   و نیم صبح در شعبه یک دادگاه ان
 .سنندج حضور یابند

 
 افشین ندیمی از زندان آزاد شد

كمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد " بنابر خبری كه 
 خـراد، افشـیـن ٤منتشر كرده است روز "   تشكلھای كارگری

ـنـگـی بـرای  ندیمی از فعالین کارگری و عضو کمیته ھماھ
. ھای کـارگـری، از زنـدان آزاد شـد کمک به ایجاد تشکل

 مـاه حـبـس ٤ جھت گذراندن ٨٩ اسفند ٩افشین ندیمی روز 
خود را به دادگاه كامیان مـعـرفـی كـرد و تـوسـط مـأمـوران 

 . امنیتی به زندان مركزی سنندج انتقال یافت
 

 اطالعیه
 

 منصور اسانلو از زندان آزاد شد
بنا بر گزارش منتشر شده از سـوی فـدراسـیـون جـھـانـی 

 خـرداد مـنـصـور ١٢امـروز "   آی تی اف" كارگران ترانسپورت 
. اسانلو رئیس ھیات مدیره سندیكای واحد، از زنـدان آزاد شـد

آزادی منصور اسانلو را به خانواده وی، به سندیكـای شـركـت 
 . واحد و به ھمه انسانھای آزادیخواه تبریك میگوییم

 دسـتـگـیـر و بـه جـرم ٨٦منصور اسانلو در تیر ماه سال 
 و ٨٤اعتصابات با شكـوه كـارگـران شـركـت واحـد در سـال 
 سـال ٥تالش این كارگران برای ایجاد سندیـكـای واحـد، بـه 

ـا  او ھمچنین در محاكـمـه.   زندان محكوم شده بود ـاره ب ای دوب
اتھام تبلیغ علیه نظام به یكسال حبس تعزیری بیشتر مـحـكـوم 

 سال بازداشت خود در زنـدان ھـمـواره زیـر ٤او طی مدت .  شد
ـیـمـاری ھـای  فشار جسمی و روحی دائمی قرار داشـت و از ب

مختلفی چون بیماری قلبی، كمر درد و ناراحتـی چشـم رنـج 
با وجودیكه كمیسیون پزشكی رژیـم در گـزارش خـود .   میبرد

ـا وجـودیـكـه سـه  رای بر آزادی منصور اسانلو داده بـود و ب
ـبـی شـده  رگ قلب او مسدود و دوبار در زندان دچار حمله قل
ــان در زنــدان  ــان اســالمــی وی را ھــمــچــن ــی ــود، امــا جــان ب

اكنون منصور اسانلو زیر فشار كمپینـی جـھـانـی .   نگاھداشتند
ـقـه از زنـدان آزاد شـده  و پیگیری ھای خانواده اش به قید وثی

آزادی منصور اسانلو یك موفقیت بزرگ اسـت كـه راه .   است
را برای ادامه اعتراضات ما برای آزاد كـردن ھـمـه كـارگـران 

با تمام قوا بـرای آزادی كـارگـران .  زندانی از زندان باز میكند
 .زندانی و ھمه زندانیان سیاسی از زندان تالش كنیم

ـیـم مـددی، رضـا شـھـابـی، از كـارگـران  ھم اكنون ابـراھ
ـات مـدیـره سـنـدیـكـای  ـیـس ھـی شركت واحد، رضا رخشان رئ
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی نیشكر ھفت تپه و بھنام ابراھیم زاده عضو كـم

ھـای كـارگـری و فـعـال دفـاع از حـقـوق  برای ایجاد تشكل
تـمـام كـارگـران زنـدانـی و ھـمـه .   كودك در زندان بسر میبرند

ھـای  پـرونـده.   زندانیان سیاسی باید فـورا از زنـدان آزاد شـونـد
ـاسـی  ـیـن سـی ـال تشكیل شده برای كارگران زندانی و ھمـه فـع

 .باید لغو شود
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ ژوئن ٢، ١٣٩٠ خرداد ١٢
 

 پیام محمود صالحی به سندیکاھای فرانسه
ــای س ژ ت  ــاھ ــدیــک ــن ــن و اعضــای س ــی ــول ــئ بــه مس

(CGT)] س و د ،(SUD) یـو اس ان آ ،(USNA) و ،
  (FSU[(اف اس یو 



 12  ١٣٩٠  خرداد ١٧ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 دوستان عزیز؛
ما کارگران ایران مطلع شدیـم کـه شـمـا بـرای دفـاع از 

ـقـل( ایجاد تشکلھای خود ساخته کارگری  و حـمـایـت )   مست
ـاده ای را بـرای  از کارگران زندانی در ایـران، تـظـاھـرات ایسـت

 ژوئن در مقابل دفتر سـازمـان جـھـانـی کـار سـازمـان ٩روز 
ما کارگران ایران، به عـنـوان یـک گـردان از ارتـش .   اید داده

ـیـن آن بـه خـاطـر ایـن اقـدام  ـال ـا و فـع ـاری ـت ـلـی پـرول بین المل
 .کنیم انترناسیونالیستی از شما تشکر و قدردانی می

اید، در روز جـھـانـی کـارگـر  ھمانطور که شما اشاره کرده
ـلـف  ده ھا تن ازکارگران و فعالین کارگری در شھرھای مـخـت

ایران و کردستان صرفا به خاطر اقـدام بـه بـرگـزاری اول مـاه 
ـتـی احضـار و در بـعـضـی مـوارد  مه از طرف نیروھـای دول

ھای سنگین تا اطالع ثانـونـی از  بازداشت و بعدا با قرار وثیقه
ـتـظـار مـحـاکـمـه و زنـدانـی  زندان آزاد شدند و ھر لحظه در ان

ـفـر  دانید که در حال حاضر ده ھمه شما می.   شدن ھستند ھـا ن
از کارگران تنھا به دلیل دفاع از حق زنده مانـدن در زنـدان و 
یا تحت تعقیب ھستند و یا اجبارا کشور ایران را تـرک کـرده 

 . کنند و در خارج از ایران زندگی می
ھـای  ما کارگران ایران وقتی مـطـلـع شـدیـم کـه تشـکـل

ـانـه  ـی کارگری فرانسه برای دفاع از کارگران مغرب و خـاورم
ـیـو  در یک اقدام بی سابقه اقدام بـه تشـکـیـل یـک کـلـکـت

اند تا به حمایت از کارگرانی کـه در کشـورھـای خـود  کرده
 .ھای خود را ندارند، خوشحال شدیم حق تشکیل تشکل

 ای ھا؛ دوستان و ھم طبقه
ـیـشـتـر مـا  نظام سرمایه داری برای بـھـره وری ھـرچـه ب

ـا  کارگران، ھر روز اقدام به تشکیل یک ارگـان مـی کـنـد ت
ـبـسـتـگـی .   بیشتر ما را استثمار کنند اگر ما با اتحـاد و ھـم

ھـای سـرمـایـه داری و  طبقاتی خود و بدون توھم بـه قـدرت
ھـای خـود را سـازمـان  ھای دست ساخته آنان، حـرکـت تشکل

 . دھیم، به طور قطع پیروزی از آن ماست
ــوالن و اعضــای  ــک مســئ ــجــددا از تــک ت مــن م

ھای فرانسه کـه در حـمـایـت از کـارگـران مـغـرب و  تشکل
ـابـل سـازمـان  ـق ـاده در م خاورمیانه اقدام بـه تـظـاھـرات ایسـت

اند، تشکر و قـدردانـی کـرده و دسـتـشـان را  جھانی کار کرده
 .فشارم می

با این امید که ما بتوانیم در تریبون بورژوازی، صـدایـمـان 
ـنـکـه خـود  را به گوش تمام ھم طبقه ھای خود برسانیم نـه ای

 .ما به سخنگوی بورژوازی تبدیل شویم
 زنده باشید

 محمود صالحی
 

 منصور اسالو آزاد شد
ھای مستمر سندیكای كارگران شركـت واحـد   با پیگیری

ھای بین المللی كارگری و سازمان جھانی كـار سـر  و اتحادیه
 منـصـور اسـالـو بـعـد از ١٣٩٠ خرداد ١٢انجام روز پنجشنبه 

 . سال  از زندان آزاد  شد٤حدود 
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
حومه آزادی ایشان را به ھمه زحمتكـشـان عـرصـه كـارگـری  

ھـای كـارگـری و  تبریك گفته و ضمن تشكر از ھمه اتحادیـه
فعالین این عرصه و تمامی نھادھای حقـوق بشـری امـیـدوار 

است ھر چه زودتر شاھد آزادی آقایان ابراھیم مـددی و رضـا 
 .شھابی و ھمه فعالین كارگری دربند باشد

 سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ١٣٩٠ خرداد ١٢

 شود رھبر اتحادیه کارگری زندانی می:   ساحل عاج
ـتـشـر كـرده اسـت، " لیبر استارت"بنابه خبری كه سایت  من

ـانـونـی"  آوریل رژیـم ٢٦در تاریخ  سـاحـل عـاج "   مشـروع و ق
رھبر اتحادیه کارگری سـراسـری سـاحـل "  باسیل مھان گاھه" 

از آن .   عاج را شبانه در ابیجان دستگیر و زندانی کـرده اسـت
ـیـن اتـحـادیـه ھای اصـلـی تاریخ چھره ـبـران و مسـول ھـا   و رھ

ـانـی .   اند  شده مخفی ـب رژیم حاکم که به یاری مستقیم و پشتی
ـا  ـیـن ب سیاسی کشورھای غربی و پـس از درگـیـریـھـا خـون
نیروھای دیکتاتور سابق لورن پکبو سر کار آمده و از ھـمـان 
ـیـک و غـارت  آغاز به سرکوب، کشتار، تـجـاوز سـیـسـتـمـات

 از سـوی  مردم متھم شده تا به حال به اعـتـراضـات جـھـانـی
ـاسـخـی   کارگری و رئیس ھای جھانی اتحادیه ای ال او ھیچ پ

ای صـادر کـرده  لیبراستارت در این رابطه اطالعیه.   نداده است
 .و فراخوان به اقدام فوری داده است

 
موفقیت کارگران کارخانه : الجزایر

Arcelor Mittal  و پایان اعتصاب 
ھزاران کارگر کارخـانـه  Annahar Onlineبه گزارش 
ـا ٢٨که از روز شنبه  Arcelor Mittalتولید استیل   مـه ب

 سـاعـت ٢٤خواست افزایش دستمزد اعتصـاب کـرده بـودنـد، 
 درصـد اضـافـه ١٨با تحمیل   مه ٢٩بعد یعنی روز یکشنبه 

ـنـد ـاز گشـت ایـن .   دستمزد به کارفرمایان، به سر کـار خـود ب
 ٦٦٠٠ کیلومتری پایتخت واقـع شـده، ٦٠٠کارخانه که در 

 اعـتـصـاب در ٤کارگر دارد و از شروع سال گذشته تا بحال 
 .آن صورت گرفته است

 
  اعتراض کارگری در ماه آوریل٩٠: مصر

از قـول گـزارشـی کـه  Ahram Onlineبه گـزارش 
ـتـشـر شـده، در مـاه  توسط سازمانھای مدافع حقوق بشـر مـن

ـیـش از   اعـتـراض کـارگـری در مصـر صـورت ٩٠آوریل ب
ـتـه اسـت  ١٤ تـحـصـن، ٢٦ایـن اعـتـراضـات شـامــل .   گـرف

ـاه مـدت ٢٤ راھپیمایی و ٢٦اعتصاب،   تجمع اعتراضی کـوت
در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه در مـاه آوریـل .   بوده اسـت

 نفـر کشـتـه ٢ نفر مجروح و ٢٢ کارگر از کار اخراج، ١٣٦٠
ـافـت .   اند شده ـزایـش دسـتـمـزد، دری خواستھای عمـده آنـھـا، اف

پاداش و کمیسیون، بستن قراردادھای دائـم و اخـراج مـدیـران 
 .فاسد بوده است

 
برای  FIFAفشار بر دولت قطر و : قطر

 بھبود وضعیت کارگران
و  ITUCھـای کـارگـری  فدراسیون بین المللی اتحادیه

ـلـی سـاخـتـمـان  ـل ـیـن الـم از دولـت قـطـر و  BWIاتحادیـه ب
ـیـن  فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، خواسـتـه انـد کـه تضـم

ـادیـوم ھـای  کنند کارگران مھاجری که در حـال سـاخـت اسـت
ـنـد  ورزشی ھستند، تـحـت شـرایـط غـیـر انسـانـی قـرار نـخـواھ

ـیـرا از سـوی.  گرفت ای تـی یـو سـی  در گزارشـی کـه اخ
ھـا ھـزار کـارگـر کـه   ده منتشر شده، وضعیت کار و زندگی

ـزرگ ورزشـی بـرای جـام جـھـانـی ٩قرار است  ـادیـوم ب  اسـت
در .    بدست آنـھـا سـاخـتـه شـود، بـرجسـتـه شـده اسـت٢٠٢٢ 
نیروی عظیم کـارگـران مـھـاجـر :   از گزارش آمده است قسمتی

با حداقل حقوق، بدون داشتن حق تشکل، با وضعیت ناایـمـنـی 
ـای  کار و با وضعیت کار و زندگی غیرانسانی ، باید به مـعـن

ـادیـوم ـا ایـن اسـت ھـا  واقعی کلمه از جانشان مایـه بـگـذارنـد ت
ـارد ٨٨ سال آینده ١٠قطر قرار است ظرف . ساخته شوند ـی ـل  می

دالر بابت ساختن استادیوم، ھتل، جاده، مـتـرو و غـیـره بـرای 
 . ھزینه کند٢٠٢٢ جام جھانی 

 
ھای کارگری برای  اعالم اتحادیه: یونان

 ادامه اعتراضات
ـبـه  ھـای   ژوئـن اتـحـادیـه٤به گزارش یورو نیوز روز شـن

ـفـر .   کارگری در یونان دست به اعتراض زدند در آتن ھـزاران ن
ـاضـت کشـی در اعتراض به سیاست ـتـصـادی دولـت  ھای ری اق

ـزرگـتـریـن  Grigoris Kalomiris.   راھپیمایی کردند از ب
ایـن حـمـالت :   گفتـه اسـت GSEEاتحادیه بخش خصوصی 

ـان.  حکومت کارساز نخواھد بود ـاب ـی ھـا  کارگران ھر روز در خ
ـنـد کـرد خواھند بود و در میدان کـل .   ھای شھر تجمـع خـواھ

خشـم .   جامعه مخالف این حمالت حـکـومـت بـه مـردم اسـت
ـزایـش  عمومی از سیاست ھای حکومت روز به روز رو بـه اف

 ژوئـن اعـالم ١٥ھـای کـارگـری بـرای روز  است و اتحادیه
 .اند کرده اعتصاب عمومی

 
 ناامیدی جوانان از آینده اقتصادی کشور:  پرتغال

ـیـوز مـردم پـرتـغـال در حـالـی بـرای  به گزارش  یـورو ن
ھای رای مـیـرونـد  انتخابات پارلمان این کشور به پای صندوق

ـیـت مـوجـود  ـیـر وضـع ـی که جوانان این کشور امیدی بـه تـغ
برابر آمار ارائه شده توسط موسسه آمـار پـرتـغـال، نـرخ .  ندارند

 درصـد در ١٢.٤ درصد در سال گذشته به ١٠.٦بیکاری از 
یـکـی .   سه ماھه اول سال جاری میالدی افزایش یافته اسـت

ـیـن مـی در :   " گـویـد از جوانان پرتغالی درباره وضع موجود چن
ـنـد، امـا  حال حاضر، اکثر دانشجویان می خواھند درس بـخـوان

ـز  ـاچـی یا باید مانند من کار کنند و یا با دریافت کمکھای ن
ـانصـد یـورو در مـاه و .   دانشجویی، خود را زنده نگـه دارنـد پ

ـا خشـونـت در مـاه . "   تالش برای زنده ماندن یعنی زنـدگـی ب
ـا تـظـاھـرات  آوریل گذشته، صدھا ھزار تن از جوانان پرتغالی ب

ـنـده  در خیابان ـزای ھای لیسبون، اعتراض خود را به بیـکـاری ف
دولـت پـرتـغـال از .   در این کشور به گوش مقامات رسـانـدنـد

ـلـی پـول درخـواسـت کـمـک  اتحادیه اروپا و صندوق بین المل
ـان ایـن کشـور ٧٨مالی   میلیارد یورویی کرده، اما دانشـجـوی

ـتـصـادی  ـاضـت اق ـیـر ری نگران بدتر شدن اوضاع در پـی تـداب
ـیـکـاری .   ھستند بنا به گفته کارشناسان اقتصادی، بـحـران ب

ـقـه  پرتغال که از اوایل دھه ھشتاد میالدی تاکـنـون بـی سـاب
ـیـت  بوده است، نشان دھنده عدم اعتمـاد شـرکـت ھـا بـه وضـع

 . *اقتصادی این کشور است

 اخبار بين المللی


