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ھـیـچ چـیـز ایـن :   " میگویـنـد
اما !" مملکت سر جایش نیست

یک چیز در این مملکت بـه 
مانند ھمه ممالک دنیا دقیقا 

بـزرگـان ایـن " سرجایش است؛ 
یا چنانکه بعضی دیگـر "   قوم

یـا "   تصمـیـم سـازان" میگویند 
ــگــر  ــضــی دی ــع ــکــه ب ــان چــن

میگویند کـارشـنـاسـان فـارغ 
التحصیل شده از فالن دانشگاه 

ای که دارنـد  معتبر تنھا گله
این است که چـرا بـیـشـتـر و 

بـھـره " بھتر از آنچه که ھست 
راه حلھائـی .   نمیشود"   برداری

که ارائه میدھند ایـنـجـا ابـدا 
مھم نیست بومی باشد بـلـکـه 

اینجا برعکس موضوع کامـال 
باید جھان نگـر " جھانی است، 

؛ دراینجا اصال مھم نیست "بود
که این توصـیـه کـارشـنـاسـان 
داخلی باشد بلکه فقط باید به 

تــوجــه کــرد و "   تــوصــیــه ھــا" 
یـکـی از ایـن .   اجرایش کـرد

ــه ــان  تــوصــی ــتــصــاددان ھــای اق
است " ھای تولید کاھش ھزینه"

و تنھا راھی که برای اینکار 

یك خبر مھم مربوط بـه مسـائـل 
جنبش كـارگـری در یـك ھـفـتـه 
گذشته، بنظر من خبر بـرگـزاری 
مــجــمــع عــمــومــی كــارگــران 
شھرداریھای سننـدج، مـنـدرج در 

انجمن صنفـی كـارگـران "وبالگ 
. بـود"   برق و فـلـزكـار كـرمـانشـاه

اھمیت این خبر در آن است كه بار 
دیگر مسئله تشكلیابی كـارگـران 

تشـكـل .   آورد را بجلو صحنه مـی
تــریــن مــعــضــل جــنــبــش  گــرھــی

كــارگــری اســت كــه خــبــر فــوق 
اھمیت آن را بـار دیـگـر بـه مـا 

كند كه اگر این گره  یادآوری می
باز شود، كلیـد حـل بسـیـاری از 
مسائل دیگر جنبش كارگری نیز 

 .خواھد بود
پرداختن به مجمع عمومی در 
این فرصت، نه بعنـوان مـطـرح و 
علم كردن آن در مقابل دیـگـر بـه 

ھای سازمانیـابـی " الگو" اصطالح 
كارگران است، بلكه به این دلـیـل 
ــمــع  ــج ــزاری م ــرگ ــه ب ــت ك اس

تــریــن شــیــوه  عــمــومــی، مــمــكــن
ترین ظرف  متشكل كردن و ممكن

كارگران بـه .   اتحاد كارگران است
نظر من باید ھر تشكـل دیـگـری 
مثل شورا، سندیكـا و اتـحـادیـه، 
كمیته اعتصاب، كمیته كارخانه و 

تـوانـنـد درسـت  غیـره را كـه مـی
بـحـث ایـن .   كنند، درسـت كـنـنـد

نیست كه فعال این كار را نكنـیـم 
و فـقــط بـه بـرگـزاری مـجـامــع 

بحث من اینجا !   عمومی بچسپیم
بر سر فوریت، امـكـان پـذیـری و 
عملی بودن ایجاد ظـرفـی بـرای 
اتــحــاد و پــیــشــبــردن مــطــالــبــات 
كارگران ھر چه بیشتـری، بـویـژه 

 ٣صفحه اطالعیه پایانی، مصوبات   :  حزب36 پلنوم 

  ٩صفحه گزارش میتینگ اعتراضی در مقابل سازمان جھانی کار    
 ٩صفحه ! این رژیم  باید از همه مراجع جهانی اخراج شود

ــازمــان  ــالس س ــن اج صــدمــی
 آی ال او، برگزار  جھانی كار،

شد و با رفتن تیمی از حـزب 
كمونیست كـارگـری ایـران بـه 
آنجا و حضور بھرام سروش در 
این اجالس با فریاد جمھـوری 
اسالمـی بـایـد از آی ال او، 

اخراج شود، و كارگر زنـدانـی 
باید آزاد شود، ما تـوانسـتـیـم 
بــار دیــگــر صــدای اعــتــراض 
كارگران و مـردم ایـران را در 
. این اجـالس انـعـكـاس دھـیـم

اعتراض ما به حضـور ھـیـات 
جمھوری اسـالمـی ایـن رژیـم 

آپارتاید جنسـی و جـنـایـت و 
سركوب در این اجالس بـود و 
مــا ایــن اعــتــراض را ادامــه 

 . میدھیم
حضور ما در اجـالس آی 

 ٧صفحه خطر اعدام باالي سر رهبران  
  اتحادیه کارگران نفت بحرین 
 ١٢صفحه اخبار کارگری         

برگزاري مجامع عمومی 
  کارگري، مهم و ممکن

 ناصر اصغری

 ٦صفحه 

 كمپین برای اخراج جمھوری اسالمی 
 از آی ال او را با قدرت جلو ببریم

 شھال دانشفر

 ٨صفحه 

 اعتراض بین المللی :  ژوئن٢٠
 ٢صفحه 

 خوشبختی دیگران و رنج کارگران
 یاشار سھندی

 ١٠صفحه 
 ١١صفحه !     وعده ها پوشالی بود
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ھای بین المللی علیه اعدام و سنـگـسـار  کمیته
از ھمگان دعوت میکنـد کـه در روز بـیـسـت 

ـنـد ـتـه و  ژوئن در ھر جایی که ھست ـان رف ـاب ـی  بـه خ
ـیـه حـکـومـت  ـفـرت خـود را عـل صدای اعتراض و ن
اسالمی، علیـه اعـدام و سـنـگـسـار و بـرای آزادی 

 . کلیه زندانیان سیاسی رساتر کنند
سالگرد نسل کشی ) سی خرداد( ژوئن ٢٠

در عین حـال ایـن .  و ھالوکاست اسالمی است
روزھا سالگرد خیزش عظیم مردم ایـران عـلـیـه 
حکومت جنایت و کشتار اسالمی و سـالـگـرد 

ھـا اسـت و در  به خون غلطیدن نداھا و سھـراب
حال حاضر ھزاران زندانی سیـاسـی، اسـیـر ایـن 

ھای اسالمی ھستند  حکومت پلید و اسیر لمپن
و مورد تحقیر و بیحرمتی و شکنجـه و اعـدام 

روز بیست ژوئن و بـه فـراخـوان .   قرار میگیرند
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سـیـاسـی و 
احزاب و نھادھای متـعـدد دیـگـر در بـیـش از 
چھل شھـر جـھـان مـیـتـیـنـگـھـای اعـتـراضـی 

بیایید دسـت بـه دسـت .  سازمان داده شده است
ھم بدھیم و ابعاد این حرکت را ھرچـه بـیـشـتـر 

بیائید تا با تمام قوا به دفاع از .   گسترش دھیم
زندانیان سـیـاسـی بـرخـیـزیـم و خـواھـان آزادی 
فوری آنھا و پایان دادن به اعدام و شکـنـجـه و 

 . سنگسار شویم
ما از ھمه کسانیکه در کمپین گسـتـرده و 
جھانی دفاع از سکینه محمدی آشـتـیـانـی در 
سراسر جھان به خـیـابـان رفـتـنـد و بـه اشـکـال 
مختلف علیه حکومت اسـالمـی سـنـگـسـار و 
اعدام قد علم کردند و از ھمه مدافعین حـقـوق 
انسانی دعوت میکنیم که در روز بیست ژوئن 

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیـان " به فراخوان 
پاسخ مثبت داده و در مراکز شھرھا و " سیاسی

ھـای  در مقابل کـنـسـولـگـریـھـا و سـفـارتـخـانـه
ھـای اعـتـراضـی  حکومت اسالمی میتـیـنـگ

سازمان بدھند و از زندانیان سـیـاسـی فـعـاالنـه 
 . حمایت کنند

 
  کمیته بین المللی علیه اعدام 

 کمیته بین المللی علیه سنگسار 
  ٢٠١١ ژوئن ٩

بیست ژوئن در سراسر جھان به خیابان 
میرویم و علیه حکومت جنایتکار اسالمی 

 !اعتراض میکنیم

حمایت بین المللی از آزادی کلیه زندانیان سیاسی یکی از مھمترین مطالبات 
ما باید عزیزانمان را از چنگال خونین جمھوری . مردم بپاخاسته ایران است

  !بشریت متمدن و ھمه وجدانھای آگاه شریک این مبارزه اند. اسالمی نجات دھیم
  کمیته بین المللی دفاع از زندانیان سیاسی
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 ٤پلنوم سی و ششم کمیته مرکزی حزب در روز 
بـا پـخـش سـرود )   ١٣٩٠ خـرداد ١٤( ٢٠١١ژوئن 

انترناسیونال و یک دقیقه سکوت در گرامیداشـت 
یاد جانباختگان راه آزادی و سـوسـیـالـیـسـم، بـیـاد 
عزیز منصـور حـکـمـت و ھـمـچـنـیـن بـیـاد رفـیـق 
منصور فرزاد عزیز عضو کمیته مـرکـزی کـه در 

در .    فوریه او را از دست دادیـم  بـرگـزار شـد١٣
این پلنوم  اکثریـت اعضـای کـمـیـتـه مـرکـزی و 
تعدادی از مشاورین کمیته مرکزی و کـادرھـای 

عالوه بر گزارشھای سیاسی .   حزب شرکت داشتند
و تشکیالتی از جانب دبیر کمیته مرکزی، رئیـس 
ھیات دبیران و رئیس دفتر سیاسـی، پـلـنـوم بـحـث 
ــاســی ایــران، تصــویــب دو  در مــورد اوضــاع ســی
قطعنامه درباره انقالبات منطقـه  و پـیـشـرویـھـای 
جنبش کارگری،  تصویب چندین قرار، و بحـث و 

ھـای تـقـویـت و تـحـکـیـم  تبادل نظر در مورد شیوه
تشکیالت و فعالیـتـھـای حـزب در خـارج  را در 

 .  دستور خود قرار داد
 سخنرانی افتتاحیه حمید تـقـوائـی اسـاسـا بـه 
تحوالت انقالبی در منـطـقـه خـاورمـیـانـه و شـمـال 
آفریقا و بازتاب و نتـایـج جـھـانـی آن و مشـخـصـا 
ــرای  ــحــوالت ب ــن ت ــای ای ــاوردھ ــا و دســت درســھ

او خود ویژگی مـھـم .  کمونیستھا اختصاص داشت
و بارز این تـحـوالت را بـمـیـدان آمـدن تـوده مـردم 
برای دخالت و اعـمـال اراده مسـتـقـیـم در تـعـیـیـن 

 سرنوشت سیاسی خود دانست و گفت تـجـربـه ا
نظیر میدان التحریر که اکنـون بـه الـگـوی الـھـام 
بخش مردم بپاخاسته در دیگر کشورھای مـنـطـقـه 
و حتی جـوانـان و مـردم مـعـتـرض در فـرانسـه و 
ایـتــالــیـا و اســپـانــیــا تـبــدیــل شــده اســت، زمــیــنــه 
مساعدی برای طرح و تبلـیـغ زنـده سـازمـانـیـابـی 
توده مردم بعنوان ارگان اداره جامـعـه و اشـاعـه و 
توده گیر کردن ایده و آرمان کمونیسـم و جـامـعـه 

 . آورد کمونیستی فراھم می

گزارش اصغر کـریـمـی، دبـیـر ھـیـات دبـیـران، 
ھای مختلف فـعـالـیـت حـزب در فـاصـلـه دو  جنبه

ھـای  پلنوم و عملکرد ششماھه ارگانھا و کـمـیـتـه
این گزارش بـر مـبـنـای .   حزبی را در بر میگرفت

ھا و ارگانھا و فعالیتھای مـخـتـلـف  گزارش كمیته
حزبی شامل كمیته سازمانده، كمیته خارج كشـور، 
كمیته  كردستان، سازمان جوانان، تلویـزیـون كـانـال 
ــال، نشــریــه كــارگــر  ــاســیــون ــتــرن جــدیــد، نشــریــه ان
كمونیـسـت، نشـریـه كـمـونـیـسـم كـارگـری، نشـریـه 
ایســکــرا، انــتــشــارات حــزب، ســایــتــھــای حــزب و 

ھای مختلف كه كـتـبـا  كمپینھا و فعالیت درعرصه
به پلنوم ارائه شده بود تـنـظـیـم شـده بـود و یـک 
جمعنبدی و ارزیابی جامعی از کل  فعالـیـتـھـای 

 .   حزب در فاصله دو پلنوم ارائه میداد
مصـطـفـی صـابـر، رئـیــس دفـتـر سـیـاسـی، در 
گزارش خود به بررسی انقالبات منـطـقـه از زاویـه 
شرایط سیاسی در ایران و تاثیرات انقالبات منطقـه 
بر اوضاع سیاسی ایران پرداخت و تاکید کـرد کـه 
پـیــروزی انــقــالب بــا رھــبــری حـزب در ایــران بــر 
انقالبات و تحوالت در سطح مـنـطـقـه و در سـطـح 

 . ای خواھد داشت جھانی تاثیر تعیین کننده
 بــدنــبــال ارائــه گــزارشــات، اعضــای کــمــیــتــه 
مرکزی به بحث و اظھار نظر حول آن پرداختـنـد و 
وضعیت سیاسی در ایران و در منطقه و در سـطـح 
جھانی، موقعیت حزب، و نقاط قـوت و ضـعـف و 
راھھای گسترش و تقویت بیشتر فعالیتھای حـزب 

ھای وسیع و متنوعی که درگیر آنسـت  در عرصه
 .      مورد تبادل نظر و بررسی قرار گرفت

"  پلنوم دو قطعنامه در دستور خود در مـورد 
نتایج و تاثیرات جـھـانـی انـقـالبـات خـاورمـیـانـه و 

پــیــشــرویــھــای تــازه جــنــبــش "   و "   شــمــال آفــریــقــا
را بعد از بـحـث و تـبـادل نـظـر و وارد "   کارگری

از .   کـردن بـرخــی اصــالحـات بـه تصـویــب رســانـد

قرارھای ارائه شده به پلنوم سه قـرار بـه تصـویـب 
رسید و بعلت ضیق وقت بررسی و تصـویـب بـقـیـه 

 . قرارھا به دفتر سیاسی سپرده شد
 در جوار پلنوم  سـمـیـنـاری در مـورد تـقـویـت 
تشـکــیـالت خـارج کشـور حـزب از جــانـب اصـغــر 

استراتژی " کریمی و سمینار دیگری نیز با عنوان 
بوسیله مصطفی صابـر "   پیروزی کمونیسم در ایران

ارائه شد و شرکـت کـنـنـدگـان در سـمـیـنـار حـول 
موضوعات مـطـرح شـده بـه بـحـث و تـبـادل نـظـر 

 .     پرداختند
 در مبحث انتخابات، حمید تقوائی باتـفـاق آرا 

 نـفـر زیـر بـه ٢٥بعنوان دبیر کمیـتـه مـرکـزی و 
 : عضویت دفتر سیاسی حزب انتخاب شدند

 فــریــده آرمــان، مــحــمــد آســنــگــران، مــحــســن 
ابراھـیـمـی، مـیـنـا احـدی، عـبـه اسـدی، نـازنـیـن 
بـرومـنـد، ســیـمـا بـھــاری، فـاتـح بــھـرامـی، امـیــر 
توکلی، کیـوان جـاویـد، فـرشـاد حسـیـنـی، شـھـال 
دانشـفـر، بـھـرام سـروش، عصـام شـکـری، سـھـیــال 
شریفی، مصطفی صابر، حسن صالـحـی، مـرتضـی 
فاتح، اصغر کریمی، خلیل کیوان، عبدل گلپریـان، 
شیوا محبوبی، نـویـد مـیـنـائـی، مـریـم نـمـازی و 

 . کاظم نیکخواه
پلنوم پـس از دو روز بـحـث فشـرده در مـورد 
موضوعاتی که در دسـتـور داشـت بـا سـخـنـرانـی 

 .  اختتامیه حمید تقوائی بپایان رسید
دفتر سیاسی در نشست کوتـاھـی کـه پـس از 
پلنوم برگزار شد مصـطـفـی صـابـر را بـاتـفـاق آرا 

 .بعنوان رئیس دفتر سیاسی انتخاب نمود
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ خرداد  ١٨، ٢٠١١  ژوئن ٨

  
 اطالعیه پایانی 

 سی و ششمین پلنوم 
 کمیته مرکزی 
 حزب کمونیست 
 کارگری ایران



 4  ١٣٩٠ خرداد ٢٤ کارگر کمونيست

 قطعنامه  در مورد
نتایج و تاثیرات جھانی 
انقالبات خاورمیانه و 

 شمال آفریقا
 

 ٣٦مصوب پلنوم 
 
 

ـتـریـن  انقالبات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از مـھـم
ـاسـی  تحوالت تاریخ معاصر است  که میتواند کل چھره سـی
ـقـویـت  و  ـنـه را بـرای ت ـی ـیـر بـدھـد و زم دنیا را اساسا تغی
ـیـسـت در  ـیـون کـمـون ـقـالب گسترش نفوذ نیروھای چـپ و ان

 .     سراسر جھان فراھم آورد
ـایـج جـھـانـی ایـن تـحـول  مھمترین تاثیرات و درسھا  و نت

 :چنین است 
ـار بـعـد از   -١  ـیـن ب ـات مـنـطـقـه بـرای اول ـقـالب موج ان

فروپاشی دیوار برلین  انقالب را به معنی واقعی کلمـه و در 
و کـال "   انقالبات مخملی" و "   انقالبات رنگی" تمایز و تقابل با 

ـتـمـان عـمـومـی مـردم و  سناریوھای رژیم چنـجـی، بـه گـف
ـقـالب را در  رسانه ـیـت ان ھا تبدیل  میکند و حقانیت و مطلوب

 .   یک مقیاس جھانی به ھمگان نشان میدھد
ـیـونـی مـردم در یـکـی از  بپا خاستن توده  -٢ ـل ـی ھـای م

ترین و محرومترین مناطق دنیا عامل قـدرت و اراده  اختناقزده
ـیـن  ـی مردم در شکل دادن به شرایط سیاسی و اجتماعی و تـع
. سرنوشت خود را وارد معادالت سیاسـی در جـھـان مـیـکـنـد

این واقعیت بخصـوص بـعـد از حـدود سـه دھـه مـیـدانـداری 
نیروھای ارتجاعی مذھبی و قومی و ناسیونالیستی و بـویـژه 
تفوق نئوکنسرواتیسم و میلیتاریسم بورژوازی غـرب و بـجـلـو 
ـان  رانده شدن جنبش ارتجاعی اسالم سیاسی و کشمـکـش مـی

ـا  ای را در برابر تـوده آنھا افق تازه ـی ھـای مـردم آزادیـخـواه  دن
 . میگشاید

موج انقالبات منطقه بویژه بر شرایط سیاسی ایـران بـه  -٣
ـائـی  نفع مردم و بزیان جمھوری اسالمی تاثیرات عمیق و دیـرپ

ـال .   خواھد داشت ـب ـقـالبـی کـه خـود در واقـع بـدن این موج ان
 در ایران و متاثر از آن شکـل گـرفـت، از یـکـسـو ٨٨انقالب 

کل جنبش اسالم سیاسی و مشخصا جـمـھـوری اسـالمـی و 
ـیـشـتـر از  نیروھای منطقه ای  وابسـتـه بـه آن را  بـمـراتـب ب

ای میکند و از سوی دیـگـر امـیـد  گذشته تضعیف و حاشیه
و اطمینان به پیشروی و خالصی از شر جـمـھـوری اسـالمـی 
بقدرت مبارزاتی خود را  بیش از پیش در مردم زنده مـیـکـنـد 

ـپـذیـری  و افق سرنگونی رژیم بقدرت انقالب توده ای و امـکـان
 .   پیروزی و رھائی را در برابر جامعه قرار میدھد

ـات تـونـس و   -٤ ـقـالب ـنـده در ان ـیـن کـن ـی یک عامل تع
ـتـن  بخصوص مصر بمیدان آمدن طبقه کارگـر و شـکـل گـرف

ـزیـر کشـیـدن .   اعتصابات کارگری بود ـارزه بـرای ب ھم در مب
ـقـالب بـعـد از سـرنـگـونـی  دیکتاتورھا و ھم بو یژه در تداوم ان

ـقـش  دیکتاتورھا فعالین و تشکلھا و اتحادیه ھای کـارگـری ن
ـیـدان آمـدن .   موثری ایفا کردند و میکنند متشکل شدن و بـم

ـیـت  ـبـول ـق و در میدان ماندن طبقه کارگر در روند انقالب و م

ـیـو  کـارگـری در بـرابـر نـظـام  ـات یافتن نقد و اعتراض وآلتـرن
ـا  ـت ـای موجود یک شرط تعیین کننده پیشروی و تعمیق و نـھ

 .  به پیروزی رسیدن این انقالبات است
یک ویژگی مھم انقالبات منطقه استفاده وسـیـع و     -٥

ـتـمـاعـی در   موثر فعالین انقالبی و بویژه جوانان از مدیای اج
ـات اسـت ایـن .   خود سازماندھی و خود گزارشگری این انقـالب

ـتـرل و  تجربه بروشنی نشان میدھد که از یـکـسـو عصـر کـن
ـتـھـا و  ـنـدسـی افـکـار از جـانـب دول ـار و مـھ انحصار بر اخب
مدیای بورژوازی جھانی بـه سـر رسـیـده اسـت و از سـوی 
دیگر رژیمھای سرکوبگر قادر نیستنـد حـول جـامـعـه حصـار 

 . بکشند و دور از چشم مردم دنیا به ھر جنایتی دست بزنند
ـابـی مـردم    -٦ تکنولوژی مدیای اجتماعی امر سازمانی

ـیـل  ـز بـمـراتـب تسـھ ـی برای اداره امور و اعمال اراده خـود را ن
ـا وسـیـعـی .   کرده است این نوع سازمانیابی که در سطح نسبت

ـتـه ھـای مـحـافـظـت از  در تجربه تونس و مصر به شکل کمی
ـابـی تـوده مـردم  محالت خود را نشان داد نطفه ـی ھای سـازمـان

ایـن شـرایـط .   بعنوان دولت و ارکان حکـومـت شـورائـی اسـت
ـیـشـگـی  ـیـو ھـم ـات ـتـرن زمینه مساعدی برای رشد و اشاعه آل
کمونیستھا در برابر دیکتاتـوریـھـای بـورژوائـی یـعـنـی درھـم 
شکستن ماشین دولتی، شرکت مستقیم توده مردم در قـدرت 
ـابـه دولـت را فـراھـم  ـث سیاسی، و سازمان یافتن توده مردم بم

 .  میآورد
ـات   -٧ ـقـالب ـنـد ان مدیا و دولتھای غـربـی تـالش مـیـکـن

ـنـد منطقه را  مبارزه حـتـی .   ای برای دموکراسی قلمـداد کـن
ـیـر و مـعـنـی  ـب ـا تـع ـقـالبـی، گـرچـه ب ـیـن ان بخشی از فعال
ـارزه بـرای  متمایزی از تبلیغات بورژوائی، این حرکتھا را مـب

ـنـی و واقـعـی خـواسـت .   دموکراسی میخوانند اما بطور عـی
انـد و جـھـت  اساسی و ھدف مردمی که دست به انقالب زده

ـنـی بـورژوائـی، نـظـم  این انقالبھا دموکراسی طلبـی بـه مـع
ـاتـی بـرای .   نوینی و پارلمانتاریستی نیست این تحوالت انقـالب

ـارلـمـان . رھائی و آزادی است و نه حفظ وضع موجود بعالوه پ
این تحوالت  یک موج انقالبی علیه فقـر و مـحـرومـیـت و 
. سرکوبی است که در نـظـام سـرمـایـه داری   ریشـه دارد

ـارک  رژیمھائی نظیر رژیم بن علی در تونـس و حسـنـی مـب
ـنـد و  در مصر تماما به کمپ سرمایه داری غرب تعلق داشت
ـتـھـای  ـای ـاسـی و نـظـامـی از حـم از لحاظ اقتصـادی و سـی

ـیـه ایـن .   دموکراسیھای غربـی بـرخـوردار بـودنـد ـقـالب عـل ان
دیکتاتورھا  بطور عینی و واقعی انقالب علیه سیـسـتـمـھـای 

 .بورژوائی و مدل دموکراسی نظم نوینی نیز ھست
ـبـش فـوق  -٨ انقالبات منطقه ضـربـه کـارسـازی بـه جـن

ـا .             ارتجاعی اسالم سیاسی وارد آورد ـاسـی ب اسـالم سـی
ـزم و ضـد  ـی ضد آمریکائی گری و غرب ستیزی، آنتی سمیت
یھودیگری، حجاب و آپارتاید جنسی و  زن ستیـزی، ضـدیـت 
ـیـن شـریـعـه و حـکـومـت  با مدرنیسم و بلند کردن بیـرق قـوان

ھیچیک از این عوامل در شـکـل .  اسالمی مشخص میشود
دھی به موج انقالبی در منطقـه و شـعـارھـا و خـواسـتـھـای 

ـنـرو  توده ـنـد و ازی ـقـشـی نـداشـت ھای مردم انقالبی کمتـریـن ن
ـیـربـط  نیروھای اسالمی در این تحوالت کامال حاشیه ای و ب

مضمون و ھـدف واقـعـی و اعـالم شـده  ایـن .   باقی ماندند
تحوالت انقالبی علیرغم اینکـه در کشـورھـای اسـالمـزده و 

ـیـروھـای   -عرب زبان  که در سه دھه گذشته منطقه جوالن ن
ـیـسـتـی بـوده اسـت ـال صـورت مـیـگـیـرد،   -اسالمی و ناسیـون

خواستھای جھانشمولی نظیر نان و آزادی و برابری و حـرمـت 

انسانی است و دقیقا بھمین دلیل عمال در بـرابـر اسـالمـیـت و 
ـاسـی و کـل  ـبـش اسـالم سـی عربیت و سیاستھا و اھداف جـن

ـا .   ناسیونالیستی قـرار مـیـگـیـرد  -مذھبی -جریانات قومی ـپ ب
ـائـی از  خاستن مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد نـمـونـه گـوی

 . تقابل این انقالبات با اسالم سیاسی است
بورژوازی جھانی و مشخصا دولت آمـریـکـا در بـرابـر   -٩

ـانـدن  موج انقالبات منطقه استراتژی از سر گذراندن و فروخـواب
ـنـد ـال مـیـکـن ـب ایـن .   این موج با حداقل تغییر در شرایط را دن

سیاست در مصر به شکل جـلـو کشـیـدن ارتـش و تشـکـیـل 
ـلـه "  دولت گذار"یک  ـاده از حـم ـف ـا اسـت نظامی و در لیبی ب

ـال مـیـشـود ـب ـاده و دن ـی ـیـروھـای قـذافـی پ . نظامی ناتو به ن
ـا  بورژوازی جھانی امیدوارست مردم بپاخاسته در منطـقـه را ب
ـیـت مـوجـود راضـی  اضافه کردن انتخابات و پارلمان به وضع

ـنـسـت  اما مشکل پایـه. کند و بخانه بفرستد ای بـورژوازی ای
ـیـن در  که پا به صحنه گذاشتن توده ھای میلیونی و ھـمـچـن

ـای رسـمـی،  ھم شـکـسـتـه شـدن انـحـصـار اطـالعـاتـی مـدی
ـار دشـوار و  دولتسازی از باال و رژیم چنج  را به امری بسـی

تـجـربـه مصـر بـعـد از سـقـوط .   نامحتمل  تبدیل کرده اسـت
ـات  ـث ـیـرغـم تـمـامـی تشـب مبارک نشاندھنده تداوم انقالب عل

 .دولت آمریکا و سایر دولتھای غربی است
خود سازماندھی عملی این انقالبات در عـیـن حـال   -١٠

ـقـالب را بـه  ـاسـی ان ضرورت و اھمیت و جایگاه رھبـری سـی
ترجمه و اعالم آمـال و خـواسـتـھـای تـوده .   ھمه نشان میدھد

ـیـت  ـب ـث ـاسـی، ت ـفـرم سـی مردم به شکل شعار و برنامه و پـالت
ـقـر  دستاورھای انقالبی مردم، تعرض به ریشه دیکتاتوری و ف
ـیـو حـکـومـتـی   ـات و نابرابری، و بخصوص قرار دادن یک آلترن
ـنـد کـردن یـک حـزب  ـل در برابر جامعه ھمه در گـرو سـر ب

ـات مـنـطـقـه در عـیـن نشـان .   انقالبی کمونیستی است انقالب
ــری  ـب ـامــیـن رھ ــری و ت ــاتـی شـکــل گـی ـی دادن ضـرورت ح
ـز فـراھـم  ـی کمونیستی، شرایط مساعد عروج این رھبری را ن

 .   آورد می
 

ـابـل انـکـاری  دستاوردھا و نتایج  فوق  بـطـور زنـده و غـیـرق
ـقـالب و  ـاسـت و اسـتـراتـژی حـزب در مـورد ان تبیین و سـی
امکانپذیری و ضرورت و مطلوبیت و حقانیت انقـالب در دوره 
حاضر را در یک مقیاس عظیم اجتـمـاعـی و جـھـانـی مـود 

ای  حزب  بر زمینه شرایط و تجـربـه غـنـی.   تایید قرار میدھد
ـاسـتـھـا و  که انقالبات منـطـقـه ایـجـاد کـرده  اسـت در سـی
ـاکـیـد  ـاد زیـر ت ـیـغـی خـود بـر مـف ـل ـب پالتفرمھای عملی و ت

 :میکند
ـیـت مـوجـود و  اشاعه نقد انقالبـی و ریشـه  -١ ای وضـع

ـات  ـقـالب ـای تـجـربـه ان ـن ـقـالب  بـر مـب مطلوبیت و حقانیت ان
 . منطقه
ـانـه و بـرابـری   -٢ نمایندگـی کـردن خصـلـت آزادیـخـواھ

طلبانه و ضد سرمایه دارانه این انقالبات و مطرح کـردن افـق 
 .   سوسیالیسم بعنوان راه رھائی جامعه

تاکید بر ضرورت و مـبـرمـیـت ھـژمـونـی چـپ و   -٣ 
ـنـوان شـرط  ـات بـع ـقـالب تامین رھبری کمونیستی  بـر ایـن ان

تاکید بر این حقیقـت کـه  خـواسـتـھـا و . پیروزی نھائی آنھا
ـقـالبـی کـه  آرزوھای انسانی و رفاھی و آزادیخواھانه مردم ان
ـان شـده الزم اسـت  ـی ـات ب ـقـالب ـلـف در ایـن ان به اشکال مخت
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 : قطعنامه در مورد
پیشرویھای تازه جنبش 
کارگری و اقدامات عاجل 
 برای تثبیت و گسترش آن

 
  ٣٦مصوب  پلنوم  

 
 
ـات   -١ حرکتھای اخیر در جنبش کـارگـری نـظـیـر اعـتـصـاب

ـیـن مـراسـم  ـتـروشـیـمـی و ھـمـچـن ھمزمان چندین مجتـمـع پ
ـا شـعـارھـای  ـنـدج ب بزرگداشت اول مـه سـال جـاری در سـن

ـبـش  سوسیالیستی نوید بخش پیشروی و تعرض تازه ای در جـن
این حرکت تعرضی بویژه پـس از بـه عـقـب .   کارگری است

ـا گسـتـرش ٨٨رانده شدن انقالب   بوسیله رژیـم و ھـمـزمـان ب
ـازه ای را ھـم در بـرابـر  موج انقالبات در منطقه میتواند افق ت

ـتـر در بـرابـر کـل  جنبش کارگری و ھم در یک سطح وسیع
 . جنبش انقالبی مردم ایران قرار بدھد

ـتـروشـیـمـی از نـظـر خـواســت   -٢ اعـتـصـاب کـارگـران پ
محوری و تعرضی آن یعنی لغو کار پیمـانـی و خـلـع یـد از 
پیمانکاران، دامنه و ابعاد گسترده اعتصـاب، وزن و جـایـگـاه 
ـیـروزی ایـن  ـتـصـاد ایـران و پ مھم صنعت پتروشـیـمـی در اق
حرکت نقطه عطفی در مبارزات چند دھسال اخـیـر کـارگـران 

ـیـد .   ایران محسوب میشود ـیـدی تـول کارگران یک بخش کـل
در ده مجتمع و مرکز مختلف ھمزمان و ھماھنگ و مـتـحـد 
دست به اعتصاب زدند و خواستار لغو کار پیـمـانـی و بسـتـن 

ـتـروشـیـمـی  شـدنـد ایـن .   قرارداد مستقیم  با شرکت نفت و پ
ـبـش کـارگـری اسـت کـار .   یک خواست اسـاسـی کـل جـن

ـاسـتـی اسـت کـه جـمـھـوری " قرارداد موقـت" پیمانی و  ، سـی
ـلـف کـارگـران  اسالمی از چندین سال قبل به بخشھای مـخـت
ـنـی بـه کـارگـران  تحمیل کرده و از این طریق ضربات سنـگـی

ـفـت و .   وارد آورده است این سیاست بـخـصـوص در صـنـعـت ن
ھای موثر حـکـومـت بـرای  صنایع وابسته به آن یکی از شیوه

طـرح .   ایجاد تفرقه و تضعیف مبارزات کـارگـری بـوده اسـت
ـیـدی نـظـیـر  ـانـکـاران در  صـنـعـت کـل ـیـم خواسـت حـذف پ
ـارزه و  پتروشیمی و پیروزی کارگـران در تـحـقـق آن، بـر مـب

ـیـرات  ـاث ـیـمـا ت ـق سرنوشت بخش اعظم کارگران در ایـران مسـت
 .مھمی دارد

ـبـش کـارگـری بـرگـزاری   -٣ یک پیشروی دیـگـر جـن
از چندی قبل  جـنـب و .   مراسم اول مه امسال در سنندج بود

ای در بخشـھـای مـتـعـدد کـارگـری در ایـران  جوش گسترده
ھـا و  برای برپایی اول مه به جریان افتاد و گرچه دستگـیـری

فشارھا و فضای حکومت نظامی امکان برپایی اول مـه در 
ابعاد وسیع و سراسری را بـه کـارگـران نـداد، امـا تـالش و 
دخالتگری گسترده کارگران در اول مـه فضـای رادیـکـال و 

بویژه در این روز شاھد این بودیـم کـه .   پرشوری را بازتاب داد
ـبـران کـارگـری  شھر سنندج علیرغم دستگیری شماری از رھ

ای که حکومت بـرقـرار کـرده بـود،  در این شھر و جو نظامی
ـال اول مـه  ـب ـق از چند روز قبل با چند تجمع کارگری به است

ـا شـکـوه ١١رفت، و در روز   اردیبھشت با مراسم و تـجـمـع ب
بیش از دوھزار نفر از کارگران و مردم با پـالکـاردھـای سـرخ 
ـنـدج رنـگ  و با شعار زنده باد سوسیالیسم در مرکز شھر، سـن

 . و بوی اول مه بخود گرفت
یک حرکـت مـھـم و شـاخـص در مـاھـھـای اخـیـر   -٤

ـقـر و فـالکـت و  ـیـه ف قطعنامه ھفت تشکل کـارگـری عـل
گرچه در سالھای گذشـتـه .   سرکوب و کل وضع موجود بود
ایم ولـی در شـرایـط  ھائی بوده نیز شاھد صدور چنین قطعنامه

ـقـالبـی  سیاسی حاضر که رژیم توانسته است جنبش توده ای ان
ـامـه ھـفـت تشـکـل کـارگـری  ـن مردم را عقب بنشانـد، قـطـع

ـابـد جایگاه و اھمیت ویـژه ـی ـی ـیـرغـم .   ای م جـامـعـه ایـران عـل
سرکوبگریھای حکومت در یک فضای سرنگونی طلبـی و 
ـامـه اول  ـن خالصی از شر جمھوری اسالمی بسر میبرد و قطع
ـیـه  مه کارگران در واقع اعالم کیفر خواست کل جـامـعـه عـل

 .   رژیم و نظام موجود است
تر در جنبش کـارگـری، در  این فضای تازه و تعرضی  -٥

یابد که شاھد تشدیـد تـعـرضـات حـکـومـت و  حالی بروز می
ـقـه بـه زنـدگـی و  کل سرمـایـه داران در ابـعـادی بـی سـاب
ـیـم ـتـکـش جـامـعـه ھسـت . معیشت کارگران و کل مردم زحـم

ـنـده، زدن سـوبسـیـد  ـزای ـقـر، گـرانـی ف دستمزدھای زیر خط ف
ــرده، و در ھــم  ــھـای گسـت کـاالھـای اسـاســی، بــیـکــارسـازی

ـاول  ریختگی اقتصادی جامعه که بھانه ای برای مسابقـه چـپ
در  میان مافیای اقتصادی حاکم شده است، تامـیـن حـداقـل 

ـادی از  معیشت را برای خانواده ھای کارگری و بخشھای زی
نفس زنـدگـی کـردن .  مردم به یک کابوس تبدیل کرده است

ـلـه ھـرروزه  ـاب ـق و زنده ماندن در شرایط امروز جامعه ایران به م

ـان و  کارگران و مردم با دست اندرکاران حکومت و کارفرمـای
 .کل سرمایه داران گره خورده است

 
ـیـت  ـیـسـت کـارگـری بـر اھـم کمیته مـرکـزی حـزب کـمـون

ھای اخیر طبقه کارگر در ایران تاکـیـد مـیـگـذارد و  پیشروی
ـاوردھـای کـارگـران بـر  برای تثبیت و تقویت و گسترش دسـت

 :محورھای مھم زیر تاکید میکند
توجه به اھمیت ابزار اعتصابات سراسری در شـرایـط :   الف

کنونی، ھم برای تحمیل خواستھای فـوری کـارگـران و ھـم 
ـقـویـت فضـای  ـیـن ت برای اتحاد صفوف کارگـران و ھـمـچـن

ـاتـی اسـت ـار مـھـم و حـی فـعـاالن .   انقالبی در جـامـعـه بسـی
کارگری الزم است با طرح خواستھای سراسری مـثـل آزادی 
ـزایـش چـنـدیـن  ـاسـی، اف ـان سـی کارگران زندانی و ھمه زندانی
برابر دستمزد، ممنوعیت اخراجھا و لغو کار پیمانی و قـرارداد 
ـات مـتـحـدانـه و  ـایـی اعـتـصـاب موقت و امثال آن، و برای برپ

 . سراسری کارگران تالش کنند
یک خواست مھم در شرایط امروز لغـو کـامـل کـار :   ب

ـیـد " و "   قرارداد مـوقـت" پیمانی و سیستم برده وار  قـرارداد سـف
ـتـدایـی .  ست"  امضا ـتـن حـق اب اعتصابات و مبارزه برای گرف

ـتـخـب  ـنـدگـان مـن ـای ـا نـم کارگران برای قـرار داد جـمـعـی ب
ایـن .   کارگران را باید فعاالنه و سراسری در دسـتـور گـذاشـت

ـبـود اسـاسـی شـرایـط کـار و  خواست مقدمه مبارزه برای بـھ
 . افزایش چندین برابر دستمزدھاست

ـنـونـی آن، :   ج ـیـت ك تحوالت جنبش كـارگـری و مـوقـع
ـای  ـن برپایی مجامع عمومی كارگری و گذاشـتـن سـنـگ ب
شوراھا را بـه یـك امـکـان و ضـرورت فـوری قـدرتـگـیـری 

ـبـدیـل كـرده اسـت شـوراھـا و مـجـامـع .   مبارزات كـارگـران ت
عمومی ابزار اصلی دخالتگری تـوده كـارگـران در سـرنـوشـت 

تشكیل منظـم مـجـمـع .     خویش و در سرنوشت جامعه ھستند
عمومی كارگری و انتخاب نمایندگان واقعی خـود كـارگـران 
در مجامع عمومی كارگری و برپایی شـوراھـای كـارگـری، 

ـارزه و اعـمـال  راه عملی تامین دخالت توده ھای كارگر در مـب
 .  اراده مستقیم كارگران است

ـقـش :   د حزب توجه ھمه فعالین جنبش کارگری را بـه ن
ـبـش  ـیـروزی جـن ـیـشـروی و پ تعیین کننده طبقه کارگر در پ
انقالبی برای سرنگونی جمھوری اسالمی جـلـب مـیـکـنـد و 

ـتـگـری و  فعالین کارگری را به تالش گسترده تر بـرای دخـال
ـقـش فـعـال از جـانـب کـارگـران در ایـن جـھـت فـرا  ایفای ن

 . *میخواند

ـاف و فـرمـولـه بـه افـق و  بصورت یک برنامه روشن و شـف
 . محور تداوم انقالب تبدیل شود

ـات    -٤  ـقـالب تاکید بر مضمون انسانـی و جـھـانشـمـول ان
ـان و آزادی و  ـبـخـش ن ـی ـائ منطقه و خواستھای برحق و  رھ

 .  برابری
ـتـی و   -٥   نشان دادن ضرورت درھم شکستن ماشین دول

متشکل شدن توده مردم بعنوان قدرت حـاکـمـه بـرای تـحـقـق 
 .رھائی و آزادی

ـان و   -  ٦ ـاتـوریـھـای عـری تعمیق نقد و اعتراض به دیـکـت
ـا افشای ریشه ـیـسـتـی آنـھ ـال ـت ـقـد دمـوکـراسـی، .   ھای کاپی ن

 .پارلمانتاریسم و دموکراسی نظم نوینی
ـتـمـاعـی در امـر   -٧ ـای اج ـزار مـدی استفاده وسـیـع از اب

 .ای مردم و بویژه جوانان متشکل کردن و سازماندادن توده
 -نقد و افشـای گـرایشـات و تـالـشـھـای مـذھـبـی   -٨

 .  قومی و ناسیونالیستی در این انقالبات
 
برجسته کردن خصلت غیر اسالمی انقالبات و تشـدیـد   -٩

ـای ایـن  ـن نقد اسالم سیـاسـی و حـکـومـت مـذھـبـی بـر مـب
 .تحوالت
ـتـھـای غـربـی و   -  ١٠ ــالـشـھـای دول ـقـد و افشـای ت ن

ـیـم  بورژوازی جھانی برای ساقط کردن، منحرف کردن و عـق
 . گذاردن این انقالبات

ـقـه کـارگـر در امـر  -١١ تاکید بر نقش تعیین کننده طـب
ـاسـی ایـن  رھایی جامعه و ضرورت بمیدان آمدن و ظـھـور سـی

 .  طبقه در پیشاپیش صفوف مردم معترض
ـبـش   -١٢ تقویت و تثبیت موقعیت حزب بعنوان رھبر جـن

ـنـه  ـی ـاسـی در ایـران بـر زم ـیـو قـدرت سـی سرنگونی و آلترنات
ـات فـراھـم آورده اسـت حـزب بـطـور .   مساعدی که این انقالب

ـنـده و  ـای واقعی و باعتبار تمامی سیاستھا و فعالیتـھـایـش نـم
ـاخـاسـتـه در ایـران و  بیانگر خواست و آرمان توده ـپ ھای مردم ب

 .منطقه است
حزب کمونیست کارگری با تمام قوا وظایف فـوق را در 
دستور کار خود قرار میدھد  و ھمه فعالین کمونیسـت را بـه 

 . *پیشبرد این وظایف فرا میخواند
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 .در شرایط امروز است
در این مقدمه الزم اسـت بـه 
این نكته ھم اشاره كـنـم كـه مـا 
بارھا به موضوع شورا و سندیكـا 
بعنوان بدیل گرایشات اجتـمـاعـی 
مـتــفـاوت در جـنــبــش كــارگــری 

الزم است كه باز ھم و . ایم پرداخته
شاید از زوایای مختلف، بـه ایـن 

یادداشت پـیـش .   موضوع بپردازیم
رو اما قصـد وارد شـدن بـه ایـن 

 .موضوع را ندارد
 

 رھبران و فعالین كارگری
نقش رھبران و فعالین كـارگـری، 
كه ھر محیط كاری حداقل چنـد 
نفری از این فعالین را دارد، در 
ھر تشكلی و از جمله در مجامع 

وقـتـی از .   عمومـی مـھـم اسـت
فعال و رھبر كـارگـری صـحـبـت 

كنم، لزوما یك تیپ خـاصـی  می
فعالین و رھبـران . مد نظرم نیست

كارگری با ھر مشخصه متفـاوت 
ای كه داشتـه بـاشـنـد،  و شخصی

اند كـه مـورد  علی العموم كسانی
اعتماد رفـقـا و ھـمـكـاران خـود 

كسانی ھسـتـنـد كـه در .   ھستند
شرایط و مراحلی اعتماد و احترام 
ھمكاران خود را بـا نـمـایـنـدگـی 
كردن آنھا، با احساس دلسوزی و 
ھــمــدری نســبــت بــه مشــكــالت 
رفقای خود، با قانع كردن رفقای 
بغل دست خود، با نخوابی كشیدن 
بخاطر مشكالت ھمكاران خود و 

در ھـر .   انـد غیره بـه دسـت آورده
فرھنگی حتـی در داسـتـانـھـای 
فلكلوریك آن فرھنگ به وفور به 
این تیپ اشخاص مورد اعـتـمـاد 

ــیــه بــر مــی ــق ــن .   خــوریــم ب بــا ای
خواھم تأكیـد كـنـم  توضیحات می

كـه وقـتـی از فـعـال و رھـبــری 
زنـیـم، لـزومـا  كارگری حرف مـی

نباید دنبال كسانـی بـگـردیـم كـه 
ای از  خودمان یك ذھـنـیـت ویـژه

مشخصات یك فعال و یـا رھـبـر 

بــایــد .   كـارگــری در ذھـن داریــم
سراغ ھمین تیپ انسـانـھـا رفـت 
. که نزد بقیه معتمد و معـتـبـرنـد

این افراد برای ھمه و از جـمـلـه 
پادوھای مدیریت و دولت شناخته 

اھمیت این افـراد از .   شده ھستند
تــوانــنــد  ایــن ســر اســت كــه مــی

كارگران را به برگزاری مـجـامـع 
حـرفشـان .   عمومی فرا بـخـوانـنـد

 .پیش اكثر كارگران حجت است
 

 جواب به معضل روز
مجمع عمومی ظرفی اسـت كـه 

تــوانـنــد بـرای ھــر  كـارگــران مــی
موضوعی كه كمابـیـش حـاد بـه 

رسـد و كـارگـران را بـه  نظر مـی
نحوی به جـوش و خـروش آورده 

موضوعـاتـی .   است، برگزار كنند
مــثــل اضــافــه كــاری، نــاامــنــی 
محیط كار، اخراج، مسئله ایاب و 
ذھــاب و ســلــف ســرویــس غــذا، 
تبعیض، پرداخت نشدن به مـوقـع 
دستمزدھا، واگذاری بـخـشـی از 
كار به پیمانكاران و ھـزار و یـك 
كــلــك و اجــحــاف كــارفــرمــا كــه 
. كارگران روزانه با آنھا روبـرویـنـد

این موضوعات و پرداختن به آنھا 
و یافتن راه حلی مناسب به آنھا، 
. معضالت ھر كارگـری ھسـتـنـد

جـمـع شـدن دور ھـم و بـحـث و 
گفتگو كردن درباره این مسـائـل، 

دھـد  ھم به كارگران راه نشان مـی
ــھــا را مــتــوجــه  و ھــم ذھــن آن
اشكاالت راه حلھای پیـشـنـھـادی 

توانند  كارگران می. كند دیگر می
ھمان روز تصمیم بگیرند كه كـی 

شـونـد و  و كجا دور ھم جمع مـی
. مسئله مورد نظر را بررسی كنند

ــوی جــمــع شــدن  نــمــی شــود جــل
ــحــث كــردن حــول  كــارگــران و ب
مسائلی كه به زندگی اش ربـط 

تـوان  نمی.   مستقیم دارد را گرفت
به كارگران گفت كه درباره میزان 
افزایش دستمزد با دیگر رفـقـایـت 

حتـمـا كـارفـرمـا و . صحبت نكن
حراست و پاسدارھایش سـعـی در 
ممانعت از این كار ھم خواھند كرد، 
اما دفاع از جلوگیری از ایـن كـار 

ــمـام مــی ــر ت ـت . شــود بـرایشــان گــران
سركوب عریان و بدون بھانه برای ھر 

 .شود دیكتاتوری گران تمام می
 

مجمع عمومی منظم و 
 سازمانیافته

مجـمـع عـمـومـی كـارگـران امـا 
چیزی نـیـسـت كـه امـروز آن را 
كشف كرده باشیم یا بخـواھـیـم آن 
را بعنوان تشكل كارگری فرموله 

چیزی كه ما از آن بعنـوان .   كنیم
مجمع عمومی ظرف مـتـشـكـل " 

كنیم،  كارگران صحبت می"   كننده
منظم و سـازمـانـیـافـتـه بـودن آن 

مثال كارگـران اگـر امـروز .   است
دست به اعتراضی بزننـد، حـتـمـا 
در یك اقدام ھماھنگ و از قـبـل 
بحث شده دست به چنیـن كـاری 

و معموال ایـن كـار در .   زنند می
ھـمـان مـجــمـع عـمــومـی دنـبــال 

منتھا فرق ایـن .   شود گرفته می
با "   تصادفی" نوع مجمع عمومی 

ــظــم و  ــن ــومــی م ــع عــم ــجــم م
سازمانیـافـتـه در ایـن اسـت كـه 
كارگران بطور مـنـظـم ھـر مـثـال 

ای و یـا  ای و یا دو ھـفـتـه ھفته
ماھی یكبار دور ھم با نـقـشـه و 

شوند و بـر  طرح از قبل جمع نمی
سر مسائـل مشـخـصـی بـحـث و 

برگـزاری ایـن .   كنند گفتگو نمی
چنین مجامع عـمـومـی بـیـشـتـر 
ضرورت روز است تا یـك تشـكـل 

امــا مــجــمــع .   واقــعــی كــارگــران
عمومی منظم و سـازمـانـیـافـتـه، 
تشكلی است كه مـثـال كـارگـران 

ای و یـا ھـر  در دوره منظم ھفته
مــاھــی یــكــبــار دور ھــم جــمــع 

شوند و به مسائل مورد نـظـر  می
مثال اگر اعتـصـابـی .   پردازند می

صورت بگیرد، قبل از اعـتـصـاب 
كنند و  مجمع عمومی برگزار می

روی چگونگی پیشبرد اعتصاب 
و زوایای مـخـتـلـف آن بـحـث و 

كـنـنـد؛ و بـعـد از  گفـتـگـو مـی
اعتصاب ھم برای نتیجه گـیـری 
و نقاط ضعف و قدرت آن باز ھـم 

در . پردازند به بحث و گفتگو می
ھای آشناتر آن، بـا  تاریخ و نمونه

ــده ــدی ــن پ ــی ــش  چــن ــب ــن ای در ج
ھای كارخانه در روسیه قبل  كمیته

از انقالب اكتبر و جنبـش كـنـتـرل 
كارگری كارخانجات در آرژانتـیـن 

 .ایم متأخرتر روبرو بوده
 

مجمع عمومی باید پایه ھر 
 باشد  نوع تشکل کارگری

مجمع عمومی باید پایه ھر نـوع 
ای باشد كه الحق  تشكل كارگری

بتوان آن را تشكل كـارگـری ای 
محسوب كرد كه بطور واقـعـی و 
با دخالت دادن نظر و اراده جمعی 
ــا  ــع ــارگــران را واق ــارگــران، ك ك

در شرایط امـروز .  نمایندگی كند
ایران، تشـكـلـی كـه بـه مـجـمـع 
عمومی كارگران متكـی نـبـاشـد  
حتی نـمـی تـوانـد خـودش را از 
فشـارھــای دولــت و پــادوھــایــش 

بـرای مــا .   مـحــفـوظ نـگــه دارد
مجامع عمومی منـظـم در واقـع 
سنگ بنای شوراھای كـارگـری 

ای مثل  منتھا در جامعه.   ھستند
ایران امروز، این فقـط شـوراھـای 
كارگری نـیـسـتـنـد كـه بـایـد بـه 

درست . مجمع عمومی اتكا كنند
به ھمین دالئـلـی كـه دو جـمـلـه 

ھـــمـــیـــن .   بـــاالتـــر اشـــاره كـــردم
سندیـكـاھـای كـارگـران واحـد و 
كارگران نیشـكـر ھـفـت تـپـه ھـم 
ــارزات كــارگــران و  حــاصــل مــب
دخالـت مسـتـمـر كـارگـران و در 
ــرگــزاری مــجــامــع  ســطــوحــی ب
. عـــمـــومـــی كـــارگـــران بـــودنـــد

خواھم بگویم كه ھر كسی كه  می
در عالم خود به فكر ایجاد شـورا 
و یا سندیكایی باشـد كـه ادامـه 
كاری داشته باشد، بـایـد بـه ایـن 
نكته فكر كند كه بـدون مـتـكـی 
بودن به مجمع عمومی و دخالـت 
روزمره كارگران، فـعـال بـایـد در 

ھـر فـعـال .   ھمان عالم سیر كـنـد
ای كـه بـه فـكـر  كارگری جدی

ایجاد تشكل كارگری است، بایـد 
بطور پیگیر در برگـزاری مـنـظـم 
. مجامع عـمـومـی دخـیـل بـاشـد

ای كـه از ایـجـاد  فعال كارگـری
تشكل مـورد نـظـر خـود نـاامـیـد 

شود، معموال جایگاه مـجـمـع  می
عمومی منظم را به درستی درك 

برای مثال اخـیـرا بـا .  نكرده است
ای برخورد كردم كه آئـیـنـه  نوشته

تـا .   " تمام نمای این واقعیت است
زمانی کـه فضـای اسـتـبـدادی 
حاکم بر جامعه ترک بـرنـدارد و 
این ترک مجرایی برای سرریز و 

ای کــارگــران در  حضــور تــوده
صحنه مبارزه سیاسی ضدسرمایه 

ای و  داری فراھم نکند حتی توده
ســراســری شــدن ســنــدیــکــاھــای 
رفرمیست، چه رسد به شوراھای 
ضدسرمایه داری طبقه کـارگـر، 

كمیته ھماھنگی ."   ( منتفی است
در این نـگـرش، )   لغو كار مزدی

جدا از اینكه ھر تالشی برای ھر 
نوع تشكلی را موكول مـی كـنـد 
به شرایطی كه اخـتـنـاق از بـیـن 
رفته و كارگران بشكل تـوده ای 
به مبارزه سیاسی روی آورده انـد 
ــه  كــه خــود دعــوت كــارگــران ب
پاسیفیسم مطلق است، اما حـتـی 
در حالت مثبت آن ھم، این مبارزه 
مـتـشـكـل كـارگـران نــیـسـت كــه 
سنگ بنای شوراھای كـارگـری 
است؛ بلكـه شـرایـطـی اسـت كـه 

 !"انشاالله نوبت آن ھم می رسد"
 

مجمع عمومی و مسئله 
 نمایندگی كارگران

مجمع عمومی ھمه كـارگـران را 
ھــا دخــیــل  در تصــمــیــم گــیــری

بشـكــل واقــعـی ھـمــه .   كـنــد مـی
. كارگران را نمایندگی می كـنـد

تصــمــیــمــاتــش تصــمــیــمــات اراده 
ھـر .   جمعی ھمه كـارگـران اسـت

ــر مــوضــوع  ــرای ھ كــارگــری ب
ای كــه  مشــخــصــی و ھــر دوره

كارگران و خود ایشـان بـخـواھـد، 
. تواند نماینده كارگـران بـاشـد می

این موضوع مسئله امنیت شـغـل 
و دســت درازی كــارفــرمــا و 
عــوامــلــش بــه ایشــان را جــواب 

نمونـه بسـیـار بـارز آن، .   دھد می
اعتراض كارگران شركت نـوشـابـه 
ساسان به اخراج نماینـدگـان خـود 
بود كه یكپارچه در برابر قـلـدری 
كارفرما ایستادند تا كـارفـرمـا از 

ھـیـچ .   كـرده خـود پشـیـمـان شـد
تواند تك تك كارگـران  دولتی نمی

شركت كننده در مجامع عمومـی 
چرا كـه .   را با ناامنی روبرو كند

ھر كارگری آنجا نماینده كارگران 

 ١از صفحه  
 

برگزاری مجامع 
عمومی كارگری، 

 مھم و ممكن

 



 7 ١٦١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

توان ھمه كارگـران را  است و نمی
 .دستگیر و یا از كار اخراج كرد

مجمع عـمـومـی ھـمـچـنـیـن 
. دھـد رھبران جوان را پرورش مـی

آنھا را در بحثھـا و مسـائـل روز 
بـه آنـھـا امـكـان .   كنـد دخیل می

دھد كه بطور مرتب در جریان  می
تجارب دیگر ھمكاران خـود قـرار 
بگیرند و خود ابراز وجود و ابـراز 

این به نظر من نـكـتـه .   نظر كنند
مھمی است كه كمتر به آن توجـه 

جنبش كارگری با این .   شده است
ــم  ــوده كــه دائ مــعــضــل طــرف ب
جمھوری اسالمی و عوامل ریز و 
ــران  ــب ــن و رھ ــی ــال ــع ــش ف درشــت
كارگری را با ترفنـدھـای خـاص 
ــن  خــودشــان از ادامــه كــاری ای

بـرای .   انـد فعالین جلوگیری كرده
ــد  ــدی ــم ــایشــان ت ــراردادھ ــال ق مــث

مجمع عمومی ھمانـنـد !   شود نمی
ای اسـت كـه دائـم فـارغ  مدرسه

التحصل مسلح به روبرو شـدن بـا 
 . كند كارفرما تربیت می

 
مجمع عمومی و مشكل 

 آن برای كارفرما
ــنــاق زده،  در یــك جــامــعــه اخــت
معضلی كه یـك تشـكـل اسـم و 
رسـم دار، یــك تشــكــل دفــتــر و 

تواند داشتـه بـاشـد  دستك دار می
این است كه بـا یـك اشـاره فـالن 
ســرھــنــگ و فــالن ســرپــاســدار، 

شود و حتی مـجـرائـی  منحل می
حـال ( ھم برای پیگیری قانـونـی 

این قـانـون و مـجـریـانـش چـقـدر 
ھوای كارگران را داشـتـه بـاشـنـد 

آن )   خود موضوع دیـگـری اسـت
فـعـالـیـتـش مـمـنـوع .   وجود ندارد
دولت بحریـن بـا .   گردد اعالم می

ــران فــدراســیــون  یــك اشــاره رھــب
ھای كارگری ایـن كشـور  اتحادیه
 ھــزار عضــو دارد و ٢٥را كــه 

ھـم ھسـت  ITUCعضو رسمی 
اتحادیه معلمان .   كند دستگیر می

و دكترھا را با یك اشـاره مـنـحـل 
منتھا ھمچانكـه بـاالتـر .   كند می

ــمــی ــح دادم، ن ــوضــی شــود  ھــم ت
تشكلی مثل مجمع عـمـومـی را 

شود آن را ممنوع  نمی. منحل كرد
كرد؛ بدون اینكه رسمـا بـه ھـمـه 

ای را  بگویـنـد كـه ھـر جـنـبـنـده
كنند و مـعـمـوال ایـن  سركوب می

ــام  ــم ــی گــران ت ــل ــی ــرایشــان خ ب
منحل و ممنـوع اعـالم .   شود می

كردن مجمع عمومی به مـعـنـای 
اخراج و دستگیری كـل كـارگـران 

ایـن یـعـنـی .   آن محیط كار اسـت
در .   كودتا و حـكـومـت نـظـامـی

حكومتھای كودتائی و حكـومـت 
نظامی، سـوخـت و سـاز مـبـارزه 
كارگران ھم فرم و اشكال دیگری 

بـطـور مـثـال بـه .   گیرد بخود می
اعتصابات سـراسـری دسـت مـی 

ھمبستـگـی بـیـن الـمـلـلـی .   زنند
بسیار قوی و جدی شـكـل مـی 
گیـرد و دولـتـھـای مـربـوطـه را 
شدیدا زیر فشارھای دیپـلـمـاتـیـك 

كاری كه ھم اكنون .   قرار می دھند
فعالین كارگری در حال تدارك آن در 

 .مورد دولت بحرین ھستند
معضل دیگـری كـه مـجـمـع 
عمومی برای كارفرماھـا ایـجـاد 

كند، گرفتن سالح تطمـیـع و  می
. فریب و غیره از دسـت آنـھـاسـت

ای كـه نـان  در سیستم و جـامـعـه
انـد،  شب كارگر را گـرو گـرفـتـه

سالح تطمیع و زد و بـنـد پشـت 
درھای بسـتـه، سـالح ارعـاب و 
ترساندن فعالین كارگـری، سـالح 
فریفتن نمایندگان كارگران توسط 
متخصصین جیره خوار، حـقـایـقـی 

با فونكسیون .  تلخ و انكارناپذیرند
مـجـمــع عـمــومـی، كــارگـران بــا 
امـكــان پــیـگــیـری خـواســتـھــا و 
تعویض نمایندگان درصورت نیاز، 
ھر وقـت خـود اراده كـنـنـد، ایـن 
ســالح را از دســت كــارفــرمــاھــا 

 .گیرند می
 

مشكالت مجمع عمومی 
منظم و ضروت برطرف 

 کردن آن
برگزاری مجامع عمومی منـظـم 
و سازمانیافته خود مشكالتی ھم 

عدم موافقت مـدیـریـت بـا .   دارند
برگزاری مـجـامـع عـمـومـی در 
سالنی از كارخانه و یا مـحـوطـه 
آن در ساعات كار و یا حتی بعـد 

عـدم .   از كار، یك مـعـضـل اسـت
شركت و دخالت مستمر كـارگـران 
در مجامع عمومی یك مـعـضـل 
واقعی و به نظر من مھمتر اسـت 

تـوانـد جـلـوی بـرگـزاری  كه مـی
. منظم مجامع عمومی را بگیـرد

بـخــشـا اتـفــاق افــتـاده اسـت كــه 
كارگرانـی در جـواب شـركـت در 

انـد  مجامع عمومی منظم گـفـتـه
توانیم ھـر  نمی.   زندگی داریم"كه 

ھفته دو ساعت ھـم در جـلـسـات 
این ! "   مجمع عمومی شركت كنیم

به نظر من كار فعالین و رھـبـران 
ای كه اھـمـیـت مـجـمـع  كارگری

عمومی منظم برایشان جا افـتـاده 
دانند، بـیـشـتـر  و جایگاه آن را می

كــارگــری كــه ھــنــوز .   كــنــد مــی
داند كه كارش و دخیل بـودن  نمی

در مسائل مربوط بـه كـارش كـه 
ـــول آن  ـــدگـــی اش ح كـــل زن

چــرخــد، بــخــش مــھــمــی از  مــی
است، باید بـا حـوصـلـه " زندگی" 

این موضوع را به ایشان یـادآوری 
ایـن كـارگـران مـعـمـوال بـا .   كـرد

برگزاری منظم مجامع عمـومـی 
و حضور تعداد قابل تـوجـھـی از 
كارگران، و بـا مشـاھـده كـارآئـی 
مجامع عمومی، مـتـقـاعـد مـی 
شوند كه این مجامع ربط مستقیم 
به زندگی شان دارد و شـروع بـه 

مخالفـت .   دخالت در آن می كنند
كارفرماھا را ھم ھمیشه بـایـد بـا 
. اعتراض و عزم جمعی جواب داد

ایـن تـنــھـا شــیـوه ای اسـت كــه 
كارفرماھا را عـقـب مـی رانـد؛ 
حـتـی كـارفــرمـائــی كــه نســبـتــا 
بـرخـورد مـتـفـاوتــی از بـقـیـه بــا 
كارگرانش داشته بـاشـد و مـثـال 
دستمـزدشـان را سـر مـوقـع مـی 

 .پردازد
درباره مجامع عمومی كارگـری، 

و یــا مـــنــظـــم و "   تصــادفـــی" 
سازمانیافته، میشود نكات بیشتر 

آنچه .   دیگری را گفت و باز كرد
امــا مــھــم اســت ایــن اســت كــه 
كــارگــران و فــعــالــیــن كــارگــری 
دشواریھای ایجاد تشكلھای دفتر 

ــنــد و  و دســتــك دار را مــی دان
بـرگـزاری مـجـامــع عـمـومـی و 
مشخصا مجامع عمومی منظم و 
سازمان یافته، بھـتـریـن سـالحـی 
است كه كارگر را در ایـن دوره، 
در سرنوشتش و در تصمیم گیری 
ــل  ــاره كــار و شــغــلــش دخــی درب

 .كند می
 ٢٠١١ ژوئن ١٣

 

گزارشگـر "بنابه گزارش سایتھای 
ــارگــری ــن " ، " چــپ ك ــی كــریســت
" لـیـبـر نـت" و "   ساینس مـانـیـتـور

رھبران و فعالین کارگری بحـریـن 
که در اعتصابات فوریه و مـارچ 
امسال در بحرین شرکـت داشـتـنـد 

در ایـن .   در خطر اعدام قرار دارنـد
ــا  خـبــر آمــده اســت کــه ھــمــراه ب
خیزش عمومی مردم بحرین علیـه 

ـلـیــفـه،  ـلـطــان آل خ  درصــد ٧٠س
نیـروی كـار بـحـریـن بـا فـراخـوان 
اعتصاب عمـومـی كـنـفـدراسـیـون 

ھای كارگری بـحـریـن كـه  اتحادیه
 اتـحـادیـه بـزرگ ایـن ٦٠شامل 

ـلـه اتـحـادیـه ھـای  كشور و از جـم
کارگران نفت، آلومینیـوم سـازی، 
ــه  ھـواپـیـمـایـی و رھـبـران اتـحـادی
ـلـھـا و  کارگران و کـارمـنـدان ھـت
تعمـیـرات کشـتـی ھسـت، بـرای 
ـلـیـه  اصالح قـانـون اسـاسـی و ع
ـلـیـفـه  سرکوبگری حکومت آل خ
دست به اعتصاب عمـومـی زدنـد 
كه ضربه سختی به بدنه دولـت آل 

ــیــفــه وارد شــد ـل پــس از ورود .   خ
نیروھـای عـربسـتـان و نـیـروھـای 
امارات متـحـده بـه بـحـریـن مـوج 
سرکوب و دسـتـگـیـری و اخـراج 
رھبـران و فـعـالـیـن کـارگـری و 
کارگـرانـی کـه در اعـتـصـابـات 

تا .   شرکت داشتند آغاز شده است
 نــفــر از صــنــایــع ١٣٠٠کــنــون 

 ١٥ تـن از ١٢مختلف از جمله 
عضو رھبری اتحادیه نفت، بـجـرم 
شرکـت در اعـتـصـابـات از کـار 

ــده ــراج ش ــد اخ ــران .   ان ــب ــام رھ ــم ت

 ٢٥فدارسیون کارگران بحرین که 
ھـزار عضــو دارد از کــار اخــراج 

عبدالغفار حسین یكی از .   اند شده
اعضــای رھــبــری كــنــفــدراســیــون 

ھای كـارگـری بـحـریـن و  اتحادیه
ــحـادیـه کــارگـران نـفــت  رئـیـس ات

 تــن از رھــبــران ١٢بــحــریــن، و 
کارگران صنعت نفت بحرین بجـرم 
سازماندھی اعتصاب در صـنـعـت 

ھای نظامـی  نفت بحرین به دادگاه
. انـد برای محـاکـمـه احضـار شـده

رھبران کـارگـری بـحـریـن اعـالم 
انـد كـه کـارگـران بـحـریـنـی  کرده

ـلـیـه  فقط بخاطر حقوق خـود و ع
سرکوب دست به اعتـصـاب زدنـد 

ــه ــه مــداخــل ای در  و ھــیــچــگــون
در .   دعواھھـای مـذھـبـی نـدارنـد

ادامه این گزارش آمـده اسـت كـه 
ھم کنون ابراھیم شریـف، دبـیـركـل 
جـنـبـش چـپ بـحـریـن و تـعــداد 
زیادی از رھبران جریـانـات دیـگـر 
در انتطار محاکمه در زنـدان بسـر 

 نفر از فعالین حـقـوق ٢١.   میبرند
بشر تا اکنون به جرم تالش بـرای 
سرنگونی رژیم آل خلیفه محـکـوم 

ھـمــچـنــیـن در روزھــای .   انـد شـده
آینده رھـبـران اتـحـادیـه کـارگـران 
ــه  ــظــامــی ب ــت در دادگــاه ن ــف ن

ایـن .   محاکمه کشیده خواھند شد
گــویـد حــكـم اعــدام  گـزارش مـی

چنـد تـن از رھـبـران و فـعـالـیـن 
کارگران صنعت نفـت بـحـریـن در 
ـلـیـفـه  دستور کار حـكـومـت آل خ
قرار دارد و جان رھبران کـارگـری 

 . *بحرین در خطر است

خطر اعدام باالی سر رھبران 
 اتحادیه کارگران نفت بحرین
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ال او در تداوم تالش ما برای 
مـــنـــزوی كـــردن جـــمـــھـــوری 
اسالمی در سطح بین الملـلـی 

ما خواھان بسـتـه شـدن .  است
ھـای ایـن رژیـم  سفارت خـانـه

اعدام و فقر و فالكت در ھمه 
مـا خـواھـان .   كشورھا ھستیـم

اخراج جمـھـوری اسـالمـی از 
تمام مراجع و سازمانھای بین 
المللی و از جـمـلـه سـازمـان 

ــم ــانــی كــار ھســتــی مــا .   جــھ
ھــمــانــطــور كــه در حضـــور 
قدرتمند سال گذشته خـود در 
اجالس سازمـان جـھـانـی كـار 
اعالم داشتیم، جـای قـاتـلـیـن 
ـــای  ـــگـــر، ج ـــان ـــم ـــرزاد ك ف
حكومتی كه كارگر را بخاطر 
اعتراضش به بیحـقـوقـی خـود 
زندان و شكنجه میكند، جای 

ــارگــر را   ــه ك ــی ك حــكــومــت
بخاطر برپایی اول مه به حكم 
شالق محكوم كرده و بـر بـدن 
او شالق میكشد و جـای ایـن 
رژیم سنگسار و اعدام در این 

بلكه در پشـت .   اجالس نیست
مـــیـــز مـــحـــاكـــمـــه اســـت و 
سـالـھـاسـت كــه بـر روی ایــن 
سیاست میكوبیم و بـا حضـور 
ھر ساله خود در اجالسآی ال 
او این اعتراض را اعالم كـرده 

ایم  تا حـرف دل  و تالش كرده
ــل  ــاب ــق ــران را در م مــردم ای

ھائی که این اجالسـھـا  دوربین
را گزارش میکننـد بـه مـردم 

 . جھان مخابره کنیم
اقدام امسال مـا و حضـور 
بھرام سروش بـا پـوسـتـری از 
عكس كارگران زندانی كه بـر 
ــود  ــه شــده ب ــوشــت روی آن ن
جمھوری اسالمی بـایـد ازآی 
ال او اخــراج شــود، اقــدامــی 
قدرتمند در جھت پیشبرد ایـن 
كمپین اعتـراضـی و در واقـع 

ــك تــودھــنــی بــزرگ بــه  ی
ســـازمـــان جـــھـــانـــی كـــار و 
ــھــوری  ــم ــا ج ــش ب ــات ــاش ــم م

ما با این كـار .   اسالمی است
و با جلب توجه جـھـانـیـان در 
واقــع داریــم بــه خــود ایــن 

آوریم كه  سازمان ھم فشار می
ھیات رژیم را باید بیرون كنـد 
و جــای ایــن رژیــم اعــدام و 
ــوب  در ایــن اجــالس  ــرك س

مـا بـا ایـن كـار در .     نیسـت
واقع به سازمان ملـل وآی ال 

ای از  او كـه در واقـع شـعـبـه
آنست و نیز به  ھمه دولتھای 
جھانی اعالم كردیم كه اجـازه 
ــا ســیــاســتــھــای  نــمــیــدھــیــم ب
ــات  ــاش ــم ــه و م ــاران ــك ســازش
جــویــانــه شــان در مــقــابــل 
مبارزات انقالبی مـردم ایـران 

و تــا ھــمــیــن جــا .   بــایســتــنــد
. ایـم ھایی نیـز داشـتـه موفقیت

بویژه وقتی كسی این حـركـت 
ــر  مــا را در مــتــن اوضــاع پ
التھاب جامعه ایران  بـبـیـنـد، 
جایگاه  و اھمیت این حـركـت 

 . بیشتر روشن میشود
ـــروز  ـــه ام ـــان ـــخـــت ـــب خـــوش

بینیم كـه خـواسـت اخـراج  می
جمھوری اسالمی از سـازمـان 
ــه گــفــتــمــان  جــھــانــی كــار ب
. وسیعی دارد تبدیل مـیـشـود

 ژوئن مـا ٩از جمله در ھمین 
 سـنـدیـکـای ٥شاھد فراخوان 

ـــرانســـه و  کـــارگـــری از ف
ــکــای او ان ــدی ای آ از  ســن

ســویــس بـــه مــیــتـــیــنــگـــی 
اعــتــراضــی در مــقــابــل مــقــر 
. سازمان جھـانـی کـار بـودیـم

میتـیـنـگـی در اعـتـراض بـه 
ھــای ضــدکــارگــری  ســیــاســت

ــی و بــا  ــھــوری اســالم ــم ج
خــــواســــت آزادی فـــــوری 
کارگران زندانی در ایـران كـه 

در آن دھھا نفر از فعالـیـن از 
احزاب و گروھھای مـخـتـلـف 
اپوزیسیون جمھوری اسـالمـی 
از جــمـلــه حــزب کــمـونــیـســت 
کارگری و نـمـایـنـدگـانـی از 
سندیکاھای سنگال، ایتالیا و 
. اسپانیا نیز شـرکـت داشـتـنـد
 ٤٠در ھمین راستا است كه  

انجمن و نھـاد مـدافـع حـقـوق 
كارگران ایران  در سوئد طـی 

ای سرگشاده به سـازمـان  نامه
جھـانـی كـارآی ال او ضـمـن 
اعالم حمایت از این فراخـوان، 

از گرد ھـم آیـی :   " مینویسند
 ژوئـن ٩فراھم آمده درتـاریـخ 

درژنو، قویا پشتیبانی نمایـیـم 
ـــــوب دفـــــاع  ـــــارچ ـــــھ ودرچ

ھای جھانی و خـاصـه  ازمیثاق
مفاد حقوق بشر، بـر خـواسـت 
آزادی ھـــمـــه کـــارگـــران و 
دیگرزندانیان سیـاسـی وخـروج 
نمایندگان قالبی و امـنـیـتـی 
وشبه کارگری رژیم اسالمـی 
ازســـازمـــان جـــھـــانـــی کـــار 

" . را خواستارگردیم)   او . ال. آ( 
این اعتراض بایـد گسـتـرده و 
سراسری شود و بـكـوشـیـم تـا 
ــمــام كشــورھــا خــواســت  در ت
اخراج جمـھـوری اسـالمـی از 
تمام مراجع جھانی و از جمله 
از سازمان جھانی كـار را بـه 
یــك جــنــبــش بــزرگ تــبــدیــل 

 . كنیم
واقعیت اینست كه  امـروز 
جمھوری اسالمی بیش از ھـر 
وقت در سطح جھانی مـنـزوی 

خیـزش انـقـالبـی مـردم .   است
، مـبـارزات ٨٨ایران در سـال 

ھر روزه مردم علیه این رژیم، 
انــقــالبــات كشــورھــای شــمــال 
ـــه،  ـــان ـــاورمـــی ـــا و خ ـــق آفـــری

ھای جـھـانـی را حـول  گفتمان
ایران و بـه یـك اعـتـبـار حـول 
ھمـه كشـورھـایـی كـه اكـنـون 

اند  ھا بپا خاسته علیه دیكتاتور
از سـوی .   را تغییر داده است

دیگر در ھـمـیـن چـنـد سـالـه 
شاھد روزھای ھمبستگـی بـا 
مــــردم ایــــران از ســــوی 

ــه ــادی ــح ــارگــری و  ات ــای ك ھ
سازمـانـھـای انسـانـدوسـت در 

ــوده ــان ب ــھ ــم ســراســر ج در .   ای
چنین  فضایی اسـت كـه مـا 
ــانــی كــار  ــازمــان جــھ در س
اعتراض خود را اعالم كرده و 

ــه ــحــادی ــارگــری  از ات ھــای ك
میخـواھـیـم كـه بـه دول خـود 
فشار بیـاورنـد و بـه سـازمـان 
جھانی كار فشار بیـاورنـد كـه 
مراودات سیاسـی خـود را بـا 
ایــن حــكــومــت قــطــع كــنــنــد، 

ھایش را ببـنـدنـد،  سفارت خانه
جمھوری اسالمی را ازآی ال 

ایـن .   او اخراج كنند، و غـیـره
فشــارھــا بــر روی جــمــھــوری 

بـویـژه .   اسالمی سنگین اسـت
در شرایطی كه جامعه چنـیـن 
در تب و تاب است و خودشان 
چنین از ھم پاشیده و به جـان 

 .  اند ھم افتاده
خصوصـا مـا شـاھـد رونـد 
رشد رادیكالیـسـم در جـنـبـش 
اعتراضی كـارگـری جـھـانـی 
ـــال  ـــال س ـــم و امس ـــی ھســـت

تــریــن اعــتــراضــات  گســتــرده
كـارگــری در سـطــح جــھـانــی 

ھـای ریـاضـت  علیـه سـیـاسـت
ایـن .   اقتصـادی دولـتـھـا بـود

ھای ھمبستگـی  شرایط زمینه
جھانـی كـارگـری را بـیـشـتـر 

و  از ھــمــیــن رو .   مــیــكــنــد
انـعــكـاس اخــبـار اعـتــراضــات 
مردم و كارگران یك راه مـوثـر 
جـلــب تــوجــه بــدنــه كــارگــری 

ھا و افـكـار عـمـومـی  اتحادیه
جھانی و جلب ھمبستگی بین 
ـــا و  ـــھ ـــان ـــی ســـازم ـــل ـــل ـــم ال

ــه ــحــادی ھــای كــارگــری در  ات
خصـوصـا .   سطـح جـھـان اسـت

خیزش انقالبی مـردم در سـال 
ـــراضـــات ٨٨  و رشـــد اعـــت

ــــتــــرش  ــــری و گس ــــارگ ك
فــعــالــیــتــھــای مــا در ســطــح 
جــھــانــی، از جــمــلــه كــمــپــیــن 

عظیمی چون كمپین سـكـیـنـه 
مــحــمــدی عــلــیــه ســنــگــســار 
وضــعــیــت مــردم ایــران را در 
مقابل چشمان جھان قرار داده 
است و ھمه اینـھـا بـیـشـتـریـن 

ھای جلب ھمـبـسـتـگـی  زمینه
جھانی را از مـبـارزات مـردم 

در .   ایـران فـراھــم كـرده اسـت
ــی   ــوال ــن اوضــاع و اح ــی چــن
ــھــای کــارگــری در  ســازمــان
سـطـح بـیـن الـمــلـلـی نـیـز بــا 

ھـــای كـــمـــتـــری  مـــحـــدودیـــت
میتوانند نسبت به اعتراضـات 
مردم و كارگران ایران عـكـس 
العمل نشان دھند و حمایـت و 
پشتبانی  خود را اعالم كـرده 

تـر از احـزاب  و خود را راحـت
حاکم جدا كنند و رادیـکـالـتـر 

از سـوی دیـگـر .   عمل نمایند
ای كه  ھمین حركات اعتراضی

در ھمیـن چـنـد سـال مـا در 
اجالس سازمـان جـھـانـی كـار 
ــادی  ــه درجــه زی داشــتــیــم، ب
سنتھای جدیدی را در سـطـح 
جنبش كـارگـری جـھـانـی از 
خود به جا گذاشته و حتـی بـر 

ھای كـارگـری در  روی اتحادیه
  .سطح جھان تاثیر گذاشته است

بنابراین اگر به مـجـمـوعـه 
ایــن اتــفــاقــات و رونــدی كــه 
شاھدش ھستیم، نگـاه كـنـیـم، 
طبعا به این نتـیـجـه خـواھـیـم 
رسید كه این فشارھا تا ھمین 
جا ما  را در پیشبرد ھدف و 

ای كـه داریــم  خـواسـت فـوری
یــعـــنـــی اخـــراج جـــمـــھـــوری 
ــع  ــراج ــه م ــم ــی از ھ ــالم اس
جھانی و از جـمـلـه سـازمـان 
جھانی كار گامھائی به جـلـو 
برده است و با توجه به شرایط 
امــروز در ایـــران و اوضـــاع 
جھانـی، بـه نـظـر مـن امـروز 
شرایط بیش از بیش برای بـه 
انزوا كشاندن بیشتر جـمـھـوری 
ــت  ــلــب حــمــای اســالمــی و ج

ــخــش ــری از  ب ــت ــع ــای وســی ھ
سازمانھای كارگـری بـا ایـن 

باید ایـن .   خواست فراھم است
كمپین اعتراضی را بـا تـمـام 

 .*قوا به جلو ببریم

 ١از صفحه  
 

كمپین برای اخراج جمھوری اسالمی 
 از آی ال او را با قدرت جلو ببریم
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 ژوئن به دعوت پنج سنـدیـکـای کـارگـری از ٩روز پنجشنبه 
ای آ از سویس میتینگی در مـقـابـل  فرانسه و سندیکای او ان

ھـای ضـدکـارگـری  سازمان جھانی کار در اعتراض به سیاست
جمھوری اسالمی و با خواست آزادی فوری کارگـران زنـدانـی 

در این گردھمائی دھھا نفر از فعالین از .   در ایران تشکیل شد
احزاب و گروھھای مختلف اپوزیسیون جـمـھـوری اسـالمـی از 
جمله حزب کمونیست کارگری و نمایندگانی از سندیـکـاھـای 

 . سنگال، ایتالیا و اسپانیا نیز شرکت داشتند
در این میتینگ نمایندگان سندیکاھای ث ژ ت، ث اف د 

ای آ از  ت، سود، اف، اس، او، او، ن، اس از فرانسـه و او ان
سویس سخنرانی کـردنـد و ضـمـن ابـراز انـزجـار از جـمـھـوری 
اسالمی، خواھان پایان دادن به اذیت و آزار فعالین کارگری و 

در ادامـه تـعـدادی از .   آزادی فوری کارگران زنـدانـی شـدنـد
فعالین سیاسی مخالف جمھوری اسالمـی از جـمـلـه پـاسـکـال 
دکامپ و یدی کوھی دو نفر از کادرھای حزب کـمـونـیـسـت 
کارگری و از فعالین کمپین آزادی کارگران زندانی در ایـران 

فـعـالـیـن ایـرانـی شـرکـت کـنـنـده در ایـن .   سخنـرانـی کـردنـد
میتینگ ضمن حمایت از این فراخوان، خواھان آزادی کارگران 
و دیگر زندانیان سیاسی وھمچنـیـن خـواھـان اخـراج جـمـھـوری 
اسالمی از سازمان جھانی کار و تـمـام مـجـامـع بـیـن الـمـلـل 

ای آ از سویس در سخنرانی خود  نماینده سندیکای او ان. شدند
از جمله به حضور ھرساله فعالین حزب کـمـونـیـسـت کـارگـری 
که شجاعانه در سازمان جھانی کار دست به اعتراض میزنند، 

 . اشاره کرد و از اقدام حزب حمایت کرد
فعالین کارگری و کلیه زندانیان سیاسی باید فـورا و بـی 
قید و شرط از زندان آزاد شوند و جمھوری اسالمی از سازمـان 

 سال جنـایـت ٣٢جھانی کار و کلیه مجامع بین المللی بخاطر 
 . علیه کارگران و مردم ایران اخراج شود

 
 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 ١٣٩٠ خرداد ٢٠، ٢٠١١ ژوئن ١٠

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

گزارشی از میتینگ اعتراض به 
جمھوری اسالمی در مقابل 

 سازمان جھانی کار

من یدی كوھی نماینده كمپیـن بـرای آزادی كـارگـران 
. زندانی در ایران، و عضو س ژت در شھر لیـون ھسـتـم

ایم و اعـتـراض خـود را بـه  خوشحالم كه اینجا جمع شده
حضور جمھوری اسالمی این رژیم اعدام و سـركـوب و 

جمـھـوری اسـالمـی كـارگـران .   سنگسار اعالم میكنیم
. تـریـن حـقـوقـش مـحـروم كـرده اسـت ای ایران را از پایه

ـارزاتشـان بـرای  جمھوری اسالمی كارگران را بخاطر مب
داشتن حق تشكل خود و مبارزاتش برای خـواسـتـھـایـی 
ــه  ـی ــرداخـت نشـده، عــل ــرداخـت دســتـمــزدھـای پ چـون پ

ھا و گرامیداشت اول مه دستـگـیـر و زنـدان  بیكارسازی
ـفـر از .   و حتی به شالق كشیـده اسـت ـنـون دو ن ھـم اك

كارگران شركت واحد، ابراھیم مددی، رضا شـھـابـی، از 
ـیـس  اعضای سندیكای شركت واحد و رضـا رخشـان رئ
ـیـم  ھیات مدیره سندیكای نیشكر ھفت تپه و بھنام ابـراھ

ھـای  زاده عضو كمیته پیگـیـری بـرای ایـجـاد تشـكـل
كارگری و از فعالین دفـاع از حـقـوق كـودك بـخـاطـر 

ـایـه ای خـود در  مبارزاتشان و بـخـاطـر خـواسـتـھـای پ
 در زنـدان اسـت و ٢٠١٠رضا شھابی از ژوئن .  زندانند

ـیـم زاده .   بالتكلیف است  سـال حـكـم ٢٠به بھنام ابـراھ
ـار و شـكـایـت  زندان داده بودند و بعد از اعتراضات بسـی
ـاره  ـنـد او را دوب وی، این حكم لغو شد ولـی مـیـخـواھ

او نیز از ژوئن سـال گـذشـتـه در زنـدان . محاكمه كنند
 . است

ـقـویـت  ـتـور مـھـم در ت ـیـم كـه یـك فـاك ھمه میدان
مبارزات كارگران ایران، ھمبستگی جھانی كـارگـری و 
حمایت از كارگران زندانی و فشار آوردن بـه جـمـھـوری 
ــت ــی اس ــدان ــران زن ــرای آزادی كــارگ ــی ب ــالم . اس

ـارزات كـارگـران و  ھمبستگی جھانی كارگری بـه مـب
ـفـس مـیـدھـد ـنـرو .   مردم ایران قدرت و اعتماد به ن از ای

ـا  ما ھمواره بر این مساله تاكید كرده ـانـه ت ایم و خوشبخت
ایم و آكسیون امروز یك نـمـونـه  كنون پاسخ خوبی گرفته

آنست كه به سھم خودم از ھمه سندیكـاھـای كـارگـری 

ـارزات  ـزشـان از مـب ـبـسـتـگـی شـورانـگـی بخاطر این ھـم
 .كارگران ایران و خواستھای برحقشان تشكر میكنم

كـه جـمـھـوری اسـالمـی .   ایـم ما بارھا اعـالم كـرده
سركوبگر  و قاتل مـردم ایـران .   نماینده مردم ایران نیست

ـتـرض را .   است ـان و مـردم مـع این رژیم ھـر روز جـوان
این رژیم ضد زن است و ھـر روز تـحـت .  اعدام میكند

ـان تـجـاوز  عنوان حجاب و غیره به حرمت و زندگی زن
و ھیچ حق و حقوقـی بـرای .   سنگسار میكند.   میكند

 .زن قائل نیست
ـیـشـت كـارگـران  در حاكمیت این رژیم زندگی و مع

ـتـی كـارگـران، .   ھر روز زیر فشار و حمله اسـت امـا وق
وقتی مردم معترض میشوند، مورد تھـدیـد و سـركـوب 

در حاكمیت جـمـھـوری اسـالمـی تـالش .  قرار میگیرند
اعتراض به دسـتـمـزدھـای . برای ایجاد تشكل جرم است
ــرم اســت ــرداخــت نشــده ج ــه اخــراج و .   پ ــراض ب اعــت

ھـای  اعتراض به گرانی و طـرح.   بیكارسازی جرم است
رژیـمـی كـه .   ریاضت اقتصادی حـكـومـت جـرم اسـت

ـزنـد، رژیـمـی  ـی كارگر را بخاطر برپایی اول مه شالق م
كه قاتل فرزاد كمانگر معلم معترض و انسـانـدوسـت و 
ـتـرض اسـت، رژیـمـی كـه  ھزاران انسان آزادیخواه و مـع
كارگر را بخاطر تالشش برای ایجاد تشكل خـود زنـدان 
میكند، رژیمی كه صف اعتراض كـارگـران را بـخـاطـر 
مبارزه علیه بیكاری و دیگر خواستـھـایـش بـه گـلـولـه 

ـلـه در سـال  ـاد ٨٢میبندند کـه از جـم  در خـاتـون آب
شاھدش بودیم، این رژیم  باید از ھمه مـراجـع جـھـانـی 

و اكنون كه اجالس ساالنه سازمان جـھـانـی .  اخراج شود
ـیـن اعـتـراض مـن  كار است و ما اینجا جمع ھستیم اول
به نمایندگی از كارگران و مـردم ایـران، اعـتـراض بـه 
. حضور ھیات جمھوری اسالمی در ایـن اجـالس اسـت

ـلـه  جمھوری اسالمی باید از ھمه مراجع جھانی از جـم
ھمـه كـارگـران زنـدانـی . سازمان جھانی كار اخراج شود

 .* و زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شود

 این رژیم  باید از ھمه مراجع جھانی اخراج شود
 

 وا آی ال  ژوئن در مقابل  مقر ٩متن سخنرانی یدی كوھی در تظاھرات 
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وجود دارد اسـتـثـمـار بـیـشـتـر 
کسی شالق . نیروی کار است

گیرد که کارگر را  بدست نمی
وادار به کار بیشتر کند بلکه 

آورنـد  چنان شرایطی پیش می
که کارگر به ھر مشقتی تـن 

ھـای  ھزینه" میگویند .   میدھد
در سطح جھان باال رفته " تولید

و بــرای کــاھــش آن بــانــک 
جھانی و صندوق بین اللمـلـی 

و (ھائی کرده است  پول توصیه
که ھـمـه دولـتـھـای )   میکند

سرمایه داری و از جمله دولت 
ھا  حاکم بر ایران به این توصیه

مو به مو عمل میکـنـد چـرا 
ھای مذکور آروزی  که توصیه

ھمیشگی ایـن دول و طـبـقـه 
حاکم بر جامعه کنونـی بـوده 
ـــالن  ـــرم کـــه ف اســـت، گـــی
کارشناس بـورژوا گـلـه دارد 
که اینجا خوب عمل نشـد یـا 
آنجا میشد بھتر عمل کرد اما 
ھمگیشان تایید میکننـد کـه 
دارد اجــرا مــیــشــود و وعــده 

در حین اجرا میشود " میدھند 
نقایص یک طرح را بر طـرف 

 !"کرد
ھا  در راستای ھمین توصیه

ـــت  ـــران از زمـــان دول در ای
رفسنجانـی، عـمـال اسـتـخـدام 
رسمی در این مملکت افسانه 
شـد و کسـانــی کــه بــه ایــن 
شکل کار میکردند به ھزار و 
یک حیله و ترفنـد و زور و 
تھدید از کار اخراج شدنـد یـا 
به زبان کـارشـنـاسـان مـذکـور 

ــــد چــــون "   تــــعــــدیــــل"  شــــدن
توانستند ھر شرایطی را به  نمی

و .   این کارگران تحمیل کنند
ـــن  ـــر ای ـــظ ســـوای آن از ن

معنی ندارد کـه "   اقتصادانان" 
کارگر امنیت شغلـی داشـتـه 
باشد چرا که  به زعم ایشـان 

کـنـد و تـو  کارگر کار نـمـی
!  ایســتــد روی کــارفــرمــا مــی

توجـیـھـات دیـگـر ایشـان امـا 

ایـن :   " جالبتر است، میگویـنـد
ظلم است کـه یـک نـفـر در 
شغلش فسیل شود چون فـردا 
روزی بیکار شود ھیچ کاری 
بلد نـیـسـت، بـعـد سـر پـیـری 

بعد موضـوع ! "   درمانده میشود
پـیـش " قراردادھای موقت کار" 

آمــد؛ ھــمــه آن مــقــدمــات را 
چیدند تا چنین نتیجه گرفته 
شد، تا تـن کـارگـر ھـمـیـشـه 
بلرزد که کار دارد یـا نـه و 
بھمین خاطر به ھر شرایطی تن 

ایـن قــراردادھــا ظــاھــرا .   دھـد
چنانکه از نامش پیداست باید 
موقت باشد که البته اینگونه 
ھـم ھسـت امـا مــوضـوع ایــن 
است که دوره موقت آن تـمـام 

ــــنــــد !   نشــــدنــــی اســــت مــــان
ـــھـــای جـــمـــھـــوری  بـــازداشـــت
اسالمی، طرف را چندین سال 
ــد امــا ھــنــوز  زنــدانــی کــردن

انـد کــه در بـازداشــت  مـدعـی
حـتـی زمـان ھـر !  موقت است

قرارداد ھم مشخص نیسـت از 
یک ماه تا یکسال مدت ایـن 

امـا .   قراردادھا میتواند بـاشـد
آیـد کـه  به نـدرت پـیـش مـی

زمان قراداد یـکـسـالـه بـاشـد، 
بـیـن .   حداکثر شش مـاه اسـت

یک و شش ماه ھـمـیـشـه در 
نوسان است و این بسته به نظر 
کارفرما اسـت کـه از طـرف 
راضـی بــاشـد یــا نـه، یـا بــه 
کارش احتیاج دارد یا خیر، یا 

به " تکانی"شاید بخواھد یک 
قـدر خـود را "   او بـدھـد کـه 

موعد تـمـدیـد قـرارداد ! " بداند
که میرسد دل تو دل کـارگـر 
نیست که آیا تمدید میشود یا 
خیر، اضطراب و دلـھـره چـنـد 
ــده بــه قــرارداد  روز آخــر مــان
کافی است تا یک کارگر را 
تا حد زیادی مطیع سازد و با 
کمترین خواسته پای قـرارداد 

 .را امضا کند
کارگرانی ھستند که روز 

اگـر کـارگـری .   مزد ھستـنـد
کـه قـرارد مـوقـت کـار دارد 
حقوق ثابت و معینی دارد و 

اگر سر بـه " تا پایان قرار داد 
ــگــذارد کــارش را "   شــورش ن

دارد؛ امــا کــارگــر روزمــزد 
چنانکه از نامش پیداست بـه 
ازای ھـمــان روزی کــه کــار 
. میکند مـزدش را مـیـگـیـرد

یعنی تعطیالت و روزھائی که 
به ھر دلیلی نتوانـد سـر کـار 

حاضر باشـد حـقـوق نـدارد، و  
این پدیده رایجی در صـنـعـت 

قبال این را کمتـر .  شده است
وبندرت در کار صنعتی روتین 
مشاھده میکردید اما اکـنـون 
به شکل پدیده رایـج در آمـده 

بیمه شدن او به بسـتـه .     است
ــی  ــخــاوت و دل رحــم ــه س ب
کارفرما است که ایـن پـدیـده 

فـاجـعـه .   بسیار کمیاب اسـت
اما در ھمین جا ختم نمیشود، 
کارگرانی ھستند که در پای 
قراردادی امضا میگذارند که 
معروف به قراردادھای سـفـیـد 

ــن .   امضــا اســت ــع ای ــه واق ب
کارگران ھمـیـنـجـور شـفـاھـی 
یک قراری را بـا کـارفـرمـا 
گذاشتند که کارفرمـا ھـیـچ 
تعھدی به آن تعـھـد شـفـاھـی 
ندارد اما کارگر بـه ھـر چـه 
تعھد داده باید عمل کند ایـن 
بماند به ھر چه که تعھد ھـم 

ــد ــدھ ــن ب ــد ت ــای ــداده ب در .   ن
اکثریت کارگاھھای کوچک 

ای مـطـرح نـیـسـت  حتی برگه
که کارگر آنرا امضـا کـنـد، 
حاال فردا ھـر چـه کـارفـرمـا 

اینجا شفـاھـا .  خواست بنویسد
ھمه چیـز مـطـرح مـیـشـود و 
خیلی راحت سـر مـاه یـا ھـر 

وفا کردن " موعدی که موقع 
تــوســط کــارفــرمــا "   بــه عــھــد

آید  میرسد کارفرما یادش نمی
 !چیزی گفته باشد

اما امروزه پدیـده ای کـه 
بسیار شایع است کـارگـرانـی 
ــخــدام  ــنــد کــه در اســت ھســت
. شرکتھای پیمانکاری ھستند

ایــن کــارگـــران "   اســتــخـــدام" 
میتواند به یکی از اشـکـالـی 

که در باال اشاره شد باشد، در 
این میان شرکتـھـای مـذکـور 
حق داللی خود را مـیـگـیـرنـد 
ــن  ــری ــکــه کــوچــکــت ــدون آن ب
امکاناتی در اختیـار کـارگـر 

نفس شکل گرفتن . قرار دھند
این شرکتھا این بوده است که 
کــارفــرمــای اصــلــی ھــزیــنــه 
تولیدش را پایین بیاورد و در 

" دردســـرھـــای" عـــیـــن حـــال 
استخدام کـارگـر را نـداشـتـه 

کارفرمای اصلی دیگر . باشد
بھیچ چیز در مورد کارگـران 

شـرکـتـھـای .   جوابگو نـیـسـت
پیمانکار سود فـراوانـی بـدون 
ھیچ رنج وزحمتـی بـه جـیـب 
میزنند و برای اینـکـه درآمـد 
بیشتری داشته باشند تا آنجـا 
کـه مـمـکـن اسـت از حـقـوق 

اگـر .   کارگران کسر میکننـد
فــرض کــنــیــد یــک شــرکــت 
پیمانکاری بابت ھر کارگر از 
کارفرمای اصلی سیصد ھزار 
تـومـان دریـافـت مـیـکـنـد در 
نھایت دسـت کـارگـر دویسـت 

شـرکـت .   ھزار تومان مـیـرسـد
پــیــمــان کــار ھــیــچ تــعــھــدی 
قانونی و حقوقـی و اخـالقـی 
ندارد که سیصد  ھزار تومـان 
را به کارگر پرداخت کـنـد و 
کارفرمای اصلـی ھـم ھـیـچ 

خواھد  تعھدی را از ایشان نمی
جز اینکه کـارگـر سـرکـارش 
ــراض و  ــدون اعــت ــاشــد و ب ب
خواسته ای کار کند، در این 
میان ھر دو طرف سود فراوان 
میبرند، فقط سر کارگـر بـی 

اگر کارفرمای .   کاله میماند
اصــلــی مــجــبــور مــیــبــود بــا 
اســتــخــدام کــارگــر بــه طــور 
مستقیم بـرای کـارگـر ھـمـان 
امتیازی را قـائـل بـاشـد کـه 
برای کارگـران سـابـقـه دارش 
قائل است یا بھرحال در قانون 
کذایی کار جمھوری اسالمی 
پیش بینی شده است، بـا ایـن 
روش زیر بـار ھـیـچ تـعـھـدی 

رود؛ نمونه اش کـارگـران  نمی
ھا و یا اکثر قـریـب  پتروشیمی

به اتفاق کارخانـجـات بـزرگ 
ایــن گــونــه شــرکــتــھــا .   اســت

شرکتھای تامـیـن " معروف به 
ھستند و در بسیار جاھا " نیرو

بــرای ایــنــکــه حــتــی ھــمــان 
کارگران که در استخدام یک 
شــرکــت خــاص پــیــمــانــکــاری 
ھستند احساس نکنند شرایـط 
کارشان دوامی دارد ھر چنـد 
ــای  ــھ ــت ــرک ــار ش ــب ــک ــت ی وق
پیمانکاری عوض میشـونـد و 
ھمان کارگر به استخدام یک 
شرکت پیمانکاری دیـگـر در 

آید و به ھمان کار سابقش  می
ــول اســت ــاب " امــا .   مشــغ ارب

، اربــاب تــازه اســت و " جـدیــد
شرایط خاص خودش را دارد و 
اینجا کارگر باید بـا شـرایـط 

و .   تازه خـودش را وفـق دھـد
شک نکنید که ایـن شـرایـط 
تازه ھیچوقت قرار نیـسـت بـه 

ــاشــد ــع کــارگــر ب ــف ــط .   ن ــق ف
ھای خالی تازه آمده است  جیب

که بـایـد بـا تسـمـه از گـرده 
ــر شــود ــدن پ . کــارگــر کشــی

فاجعه پشت فاجعه تـدابـیـری 
عـلـم " است که آنھائی که از 

سر درمی آورند برای " اقتصاد
 .کارگران تدارک دیدند

اما کارگرانی ھم ھستـنـد 
! که خود پیمانکـار مـیـشـونـد

سابقا یک شیوه کار رایج بود 
کـــار " کـــه  مـــعـــروف بـــه 

بـود، اکـنـون ایـن "   کنـتـراتـی
شیوه شکلش تغییر یـافـتـه و 
. کمی توسعه پیدا کرده است

کـارگــرانـی ھســتـنــد کــه در 
کاری مھارت خاصی دارنـد، 
کارفرما آنھا را اخراج میکند 
ــد  ــدی ــم ــان را ت ــراردادش ــا ق ی

بـیـا و :   " کند و میـگـویـد نمی
ھمان کار را به صورت پیمـان 
کاری انجام بده و بـیـشـتـرھـم 
درآمد داشته باش تا ھـر مـاه 
چشمت به دست من نباشد که 

آقـای !   حقوق مـیـدھـم یـا نـه
ایــن کــارگــران ! "   خـودت بــاش

ھمان کار سابـق شـان را امـا 
اکنون با شدت بیشتری انجام 

 ١٠اگر قبال روزی .   میدھند
ساعت کار میکـردنـد اکـنـون 

 ١از صفحه 
 

 خوشبختی دیگران و رنج کارگران
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برای اینکه در آمد بیـشـتـری 
 ١٦داشته بـاشـنـد گـاھـا تـا 

. ساعت در روز کار میکـنـنـد
نفع کـارفـرمـا امـا فـقـط در 
اینجا نیست بلـکـه او ھـم در 
زمـان و ھـم  در پـولـی کــه 
ھزینه میکند  صرفـه جـویـی 
میکند و ھـم اگـر قـرار بـود 
قبال حرص و جوش بخورد که 
ھمان کارگـر چـرا امـروز بـه 
جای دو لیوان چای سه لیوان 
نوشید و اگر قبال پنج دقیـقـه 
دیر سرکار حاضر میشد خـون 
کارفرما کثیف میشد، اکنون 
کاری بـه ایـن کـارھـا نـدارد 
ایشان طبق قرارداد، فالن کار 
معین را در فالن روز مـعـیـن 
ــد  ــاش ــب ــد؛ آمــاده ن ــخــواھ ــی م
کارفرما مـیـدانـد چـه کـنـد، 

کـار کـارگـر ! جریمه  میکند
کـه (   نداشته باشـد "   کیفیت" 

از ! )   مـعـمـوال ھـمـیـشـه نـدارد
مبلغ قرارداد کسر میکـنـد و 
ھزار و یک راه دیگر که ھـر 
چه بـیـشـتـر بـرای کـارفـرمـا 

کارگران اگر بتواننـد .   بصرفد
دوام بیاورند یا از جاھائی پول 
وام بگیرند و یک یا دو نـفـر 
کارگر را به استخدام خود در 
ــاب  ــب ــود اس ــال خ ــم ــد ع آورن
زورگویی به کارگـران دیـگـر 
میشوند و ھـمـان رفـتـاری را 
میکنند که قبال با خـودشـان 
میشده، او برای اینکه بتوانـد 
دوام بیاورد ھمان راھی را باید 
برود کـه کـارفـرمـایـش قـبـال 

 .رفته است
بر خالف نظر چپ سنتـی 
ھیچ کارگری از کارگر بودن 

شیفته . خودش دلخوشی ندارد
پینه دستانش نیست، از رنج و 
تحقیر ھر روزه و فـرسـودگـی 
مداوم بیزار است، بـدنـبـال راه 
ــیــت  ــوقــع ــن م ــراری از ای ف

اگر کارگران .   کارگری است
به این شرایط تن میدھـنـد نـه 
میل قلبی شان بلـکـه بـدلـیـل 

ای  فـــقـــدان تشـــکـــالت تـــوده
کــارگــری کــه دولــت بشــدت 
مانع شکل گیری آن میشونـد 

ترین شکـل مـمـکـن  و به خشن
ــد  ــکــنــن ــم مــی ــنــکــار را ھ ای
کارگران به ایـن سـوی سـوق 

خـــاصـــیـــت .   داده مـــیـــشـــونـــد
نظامھای دیکتاتوری و خشـن 
و وحشیانه مـانـنـد جـمـھـوری 
اسالمی ھمین است که چنین 
شـرایــطـی را پـدیــد آورنـد تــا 

پـایـیـن آورده "   ھـزیـنـه تـولـیـد" 
امــا بــه نســبــتــی کــه .   شــود

کارگران احسـاس یـگـانـگـی 
میکنند و میـتـوانـنـد مـتـحـد 
شوند و اعتراض کنـنـد و بـه 
شکل اعتصاب این اعتراض را 
پیش بـبـرنـد خـود بـخـود ایـن 

ــوه ــشــود و  شــی ــا مــحــو مــی ھ
کارگران متحدانه در مـقـابـل 
زورگــویــیــھــای کــارفــرمــایــان 

ایستنـد مـانـنـد آنـچـه در  می
ھا شاھد بودیم مانند  پتروشیمی

آنچه که در نیشکر ھفت تـپـه 
دیدیم و تجربه کارگران شرکت 

ھر اندازه کـه .   واحد نشان داد
بتوانند کارگران متشکل شوند 
برای رھایی از شرایط نکبـت 
بار کارگری کردن متحدانه و 

 .رفیقانه عمل میکنند
ھیچ چیـز ایـن :   میگویند

تـا "   مملکت سر جایش نیـسـت
لیاقت :" ادامه بدھند و بگویند

! " ما ھم بیشتر از این نـیـسـت
اولی را میگویند تا دومی را 

اما حقیقت ایـن .   جا بیندازند
است که لیاقت ھمه انسـانـھـا 
داشتن یک زندگـی انسـانـی 
است اما این را از مـا دریـغ 
داشتند و اینکار را با کمک 
دسـتـگــاھـھـای  امـنــیـتـی و 
پلیسی میکنـنـد و شـرایـطـی 

آورند تا کارگـر بـه  فراھم می
با این وجود . ھر ذلتی تن دھد

کارگر مجبور است برای زنده 
ماندن ھر روز به یک نـحـوی 
مبارزه کند که میکند و اما 
روزی که این مبارزه سراسری 
و مــتـحــدانـه شـود ھـمــه ایــن 
شرایط نـکـبـت بـار بـه پـایـان 
خودش میرسـد، آنـزمـان اسـت 
که کسی خوشبختی خـویـش 
را در رنـج دیـگـری جسـتـجـو 

 .*کند نمی

 عبداله مرحومی، رفتگر پـیـر 
بعـد !   شھر ما ھنوز کار میکند

از اینکه از فرط گرسنگـی از 
حال رفت برای اینکـه ھـمـه را 
ساکت کـنـنـد گـفـتـنـد سـردار 
قالیباف شھردار تـھـران دسـتـور 
ـــان را  ـــه ایش ـــت ک داده اس

ای بـه  بازنشسته کنند و خـانـه
ما تاکید کردیم کـه .  او بدھند

این محال است و پسـر رفـتـگـر 
در مصاحبه با روزنامه روزگـار 

از شھرداری تا :   " تاکید میکند
نھاد ریاسـت جـمـھـوری بـه مـا 

انـد امـا ھـمـه ایـنـھـا  وعده داده
ــت ــاذب اس ــن . "   دلســوزی ك ای

ــه  کــامــال مشــخــص اســت ک
رژیمی که به اشکال مـخـتـلـف 
توده وسیعی را مـحـکـوم کـرده 
ــه  ــدال ــب ــد ع ــن ــان ــه م ــت ک اس
مرحومی زندگی کنند، چنیـن 
ــرای  حــکــومــتــی ھــیــچــگــاه ب

ھــا کــاری  عــبــدالــه و عــبــدالــه
سرداری که نقش .   نخواھد کرد

مستقیم درسرکوب چندین ھـزار 
کـارگــر شــرکــت واحــد داشــتــه 
ھیچگاه به کسی مـانـنـد آنـھـا 

ایشـان .   خدمتـی نـخـواھـد کـرد
آنقدر رسوا ھسـتـنـد کـه بـرای 

خـواھـنـد  تبلیغات ھم شـده نـمـی
 ٦٦ سال سن و ٧٦اقال بعد از 

ــه را  ســال کــار مــداوم عــبــدال
بازنشسته کنند بلکه بـرعـکـس 

. آیـنـد مدعی ھم از کار در می
یــکــی مــانــنــد ســردار طــالیــی 

) ســرداری مــانــنــد قــالــیــبــاف( 
نماینده شـورای اسـالمـی شـھـر 
تــھــران مــدعــی مــیــشــود کــه 

 تـومــان کــه ٢٠٠عـبــدالــه نــه 
 ھزار تومان حقوق دریافـت ٣٦٠

ــه امــا !   مــیــکــنــد پســر عــبــدال
فیشھای حقوق پـدرم :  "میگوید

 بـه ٨٤موجود است و از سـال 
ھـزار ٢٠٠بعد یك ریال بیشتر از 

" . تومـان دریـافـت نـكـرده اسـت
ــر ایــن ســرداران  واقــعــا شــرم ب

 ٣٦٠گـیـرم کـه اصـال .   اسالم
ھزار تـومـان دریـافـت مـیـکـرده 
یکی بیاید پاسـخ دھـد بـا ایـن 
پول چکار میشـود کـرد؟ پسـر 
عبداله در مقابل این سـوال کـه 

ای در سـنـنـدج بـه ایشـان  خانه
انــد و کــار بــیــمــه پــدرش  داده

ــت شـــده اســـت تـــاکـــیـــد  درس
این حـرفـھـا را جـدی :   " میکند

ھـای پــوشـالــی  نـگـیــریـد، وعــده
ـــدرم .   اســـت ـــرای ٢١پ ســـال ب

شھرداری كار كرده و كـمـتـر از 
سال برای او بـیـمـه رد شـده ١١
 ."است

ســرداران اســالم کــه نــقــش 
اصلی شان سرکوب مـردمـانـی 
مــانــنــد عــبــدالــه بــوده، وقــتــی 
ــد او  ــن ــان ــی م ــی کس ــدگ زن

ــه ــان ــاره رس ــشــود چ ــی ای  ای م
ھــای  نـدارنــد جـز ایــنــکـه وعــده

پوشالی بدھند تا سـر وصـداھـا 
ــد مــوضــوع  ــا شــای ــد  ت بــخــواب

ــرامـــوش شـــود ــان کـــه .   ف ایش
اینقدر منت دارند کـه عـبـدالـه 

ــت ٣٦٠ ــاف ــان دری ــوم ــزار ت  ھ
میکند لطـف نـمـایـنـد از ھـمـه 
مزایا و معامالت پیدا و پـنـھـان 
شان دست بشویند و بـا ھـمـیـن 

ــدگــی ٣٦٠ ــان زن ــوم ــزار ت  ھ

جـنـاب سـردار بــیـایـنــد !   کـنـنـد
 سـال کـه از ١٠پاسـخ دھـنـد 

حقوق عبداله پول بیمه کم شـده 
است این پول کـجـا رفـتـه؟ آیـا 
جز ایـن اسـت کـه پـول ھـزاران 
ھــزار کــارگــر دیــگــر ھــم بــاال 
ـــده شـــده اســـت و در  کشـــی
حسابھای بـانـکـی ذخـیـره شـده 
است؟ البد این حسابھا ھم مـال 

آیا غیر از ایـن !   امام زمان است
ــوان  ــان ت اســت کــه ســرداران ن
سرکوبگری شان را میخورند و 
عبداله چوب ایـن را مـیـخـورد 
که کارگر است و جرمـش ایـن 
اســت کــه در تــمــیــزی شــھــر 
ــا ایــن ســرداران  مــیــکــوشــد؟ ت
ھستند و تا نظامی ھسـت کـه 
به ایـن سـرداران مـحـتـاج اسـت 
سرنوشت عبداله چیزی جز رنـج 

اسـاس .   و بدبختی نخواھـد بـود
این نظام را باید سـرنـگـون کـرد 
تا دیگر کسی ھمه عمـرش در 

 .*کار کردن تلف نشود

 !ھا  پوشالی بود وعده 
 یاشار سھندی
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 اعتصاب و اعتراض

 
  تن از کارکنان پارس جنوبی١٦٠٠اعتصاب بیش از 

 تـن از ١٦٠٠ خرداد، بیـش از ١٨بنابه خبر دریافتی در 
ـا ١کارکنان پارس جنوبی كه بیشتر آنھا در فـازھـای   ١٠ ت

پارس جنوبی و در بخشھای برق و مكانیك مشـغـول بـه كـار 
ھستند، از چھارشنبه ھفته گذشته تاکـنـون در اعـتـراض بـه 
ـات  ـب كیفیت غذای كارگران و كاركنان، پـرداخـت نشـدن مـطـال

ـافـت حـقـوق ١٣٨٩معوقه سال   مـاھـه اول ٣ و نیز عدم دری
. انـد امسال، دست به اعتصاب زده و سر کار خود حاضر نشـده

در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت کـه زارعـی مـدیـرعـامـل و 
ـنـوبـی  پیمانکار این شرکت و شعبان پور مدیر شرکت پارس ج
به دنبال این اعتراض، كارگران اعتراض را تـھـدیـد بـه اخـراج 

اند كه تا زمان متحـقـق نشـدن  كارگران نیز تأكید كرده.   اند کرده
 .ھایشان دست از اعتصاب نخواھند كشید خواسته

: گـویـد خبر دیگری در باره نتیجه اعتراض كـارگـران مـی
کارگران منطقه ویژه اقتصادی پارس جنـوبـی بـعـد از یـک 

ـنـی بـر  ھفته اعتصاب و پافشاری بـرخـواسـتـه ھـای خـود مـب
ـبـسـتـگـی  پرداخت ھمه حقوق معوقه کارگران سرانجام این ھم

 خرداد حـقـوق مـعـوقـه ١٩و اتحاد به ثمر نشست و صبح روز 
ھمچنین اعالم شـد کـه .   کارگران به حساب آنان واریز گردید

مطالبات دیگر فازھای این منطقه اقتصـادی طـی روزھـای 
 . آینده به حساب آنھا ریخته خواھد شد

 
: اعتراض كارگران شركت لوله سازی اھواز

 پیمانكاران واسط برداشته شوند
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 گـف

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
 

 تن از كارگران ٤٠٠تجمع اعتراضی 
 مخابرات راه دور شیراز

 ٨ خرداد از سـاعـت ٢١در خبرھا آمده است كه روز شنبه 
 نفر از پرسنل و كارگران مـخـابـرات راه ٤٠٠و نیم صبح حدود 

ـابـل شـركـت ـق ای  دور شیراز در خیابان بریجسـتـون شـیـرا در م
ــرات راه دور فــارس( ای  تـی ــه عــدم )   مــخــاب ــراض ب در اعــت

ـیـف ٢٠دریافت  ـیـن تـكـل ـی  ماه حقوق معوقه خود و عـدم تـع
بازنشستگی كارگران واجد شرایط، دست به تجمع اعـتـراضـی 

 .زدند
 

تحصن تعدادی از کارکنان استانداری 
 اردبیل در محوطه حیاط استانداری

ـان  ـن ـارك در خبرھای این ھفته آمده است كه تعـدادی از ك
ـیـل دسـت  استانداری اردبیل در محوطه حیاط استانـداری اردب

ـانـدار .  به تحصن زدند این تحصن در پی تصمیم صـابـری اسـت
ـفـر از ٣٥اردبیل، در خصوص عدم تمدید و تبدیل وضعیـت   ن

ـبـدیـل قـرارداد خـود بـه  نیروھای قراردادی که در خـواسـت ت
در ھمیـن حـال کـارمـنـدان .   پیمانی دارند صورت گرفته است

رسمی استانداری که در چند روز اخیر شـاھـد بـی تـوجـھـی 
ـبـه  مقامات به مطالبات ھمکاران خود بودند از صبح چھارشـن

ـیـن .   در نمازخانه استانداری دست به تحصن زدند آنھـا ھـمـچـن
ـتـرض  به حذف اضافه کاری و لغو برنامـه ھـای رفـاھـی مـع

ـانـداری  بوده و از تعلق حقوق ـامـات اسـت ـیـونـی مـق ـل ـی ھـای م
 .معترض ھستند

 
کارفرمای شركت پارس متال در برابر 

 كارگران عقب نشینی كرد
بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر كـرده 
ـال و  ـارس مـت است، بدنبل اعتصاب ھشتم خـرداد کـارگـران پ
اولتیماتوم آنان به کارفرما مبنی بر شروع دوباره اعتـصـاب در 

 ١١صورت عدم پرداخت دستمزد اردیبھشت ماه شـان در روز 
ـاچـار شـد دسـتـمـزد ایـن  خرداد، کارفرمای ایـن کـارخـانـه ن
ـز  ـان واری کارگران را در زمـان وعـده داده شـده بـه حسـاب آن

 .کند
 

برگزاری مجمع عمومی کارگران شھرداریھای 
 سنندج در اعتراض به خصوصی سازی

ـزکـار  ـل بنا به گزارشی كه انجمن صنفی کارگران برق و ف
 ٢٥٠ خرداد منتشـر كـرده اسـت، حـدود ٢٠کرمانشاه در روز 

ـتـه  ـف ـنـدج ھ نفر از کارگران بخشھای مختلف شھرداریھای سن
ایـن .   گذشته اقدام بـه بـرگـزاری مـجـمـع عـمـومـی کـردنـد

ـال  ـق ـت ـنـی بـر ان کارگران به دنبال اعالم مسؤلین شھرداری مب
 نفر از کارگران به بخش خصوصی مـجـمـع عـمـومـی ١٧٠٠

در این مجمع کارگران ضـمـن بـحـث و .   خود را برگزار کردند
تبادل نظر، تصمیم گرفتند طومـاری را نـوشـتـه و بـه امضـا 

ـیـد قـرار گـرقـت و .   برسانند ـأی این تصمیم بالفاصـلـه مـورد ت
. ھمانجا متن طومار را آماده و به امضا حاضرین رسـانـده شـد

ـیـه ھـمـکـاران،  ـق این كارگران تصمیم گرفتند بعـد از امضـا ب
طومار را به مسؤلین شھرداری برده و اعتراض خود را اعـالم 

 .کنند
 

 اعتصاب پیروزمند کارگران مسکن مھرسنندج
بر اساس خبری كه کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 

ـتـشـر كـرده ١٨ھای کارگری در روز  ایجاد تشکل  خـرداد مـن
ـنـدج کـه زیـر  است، کارگران شاغل در پروژه مسکن مھر سن
ـنـد،  نظر شرکت پیمانکاری نیما سـاز مشـغـول بـه کـار ھسـت

 خـرداد مـاه بـه ١٧ و ١٦روزھای دوشنبه و سه شنبه مورخ 

دلیل نبود امکانات بھداشتی در مـحـل کـار، دسـت از کـار 
کشیدند و به کارفرمای پروژه اعالم کردند که اگر اقـدامـی 
در جھت رفع مشکالت کارگران صورت نگیرد و به خـواسـت 
ـاز  و مطالبات آنھا رسـیـدگـی نشـود، بـه سـر کـارھـایشـان ب

در ادامه این خبر آمده است کـه پـس از دو .   نخواھند گشت
ـات ١٨روز اعـتـصـاب، روز  ـب ـا بـرآورده شـدن مـطـال  خـرداد ب

کارگران، به تحصن خود پایان دادند و بـه سـرکـارھـای خـود 
 .بازگشتند

 
ھای مسکن مھر  اعتصاب کارگران پروژه

 کامیاران
به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

ـیـل عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع  تشکل ھای کـارگـری، بـه دل
ـیـمـه تـمـام  دستمزد کارگران ساختمانی شاغل در پروژه ھـای ن

ھـا دسـت از  شھر کامیاران، کارگران این پـروژه"   مسکن مھر" 
ھـا، کـارگـران  کارگران شـاغـل در ایـن پـروژه.   اند کار کشیده

ساختمانی و فصلی ھستند و اکثر آنان فاقد ھرگونه بیـمـه و 
 . شود باشند و دستمزد آنان به موقع پرداخت نمی قرارداد می

ـیـمـه تـعـطـیـل  در حال حاضر کارگران کار را به حـالـت ن
اند تا زمان پرداخت نشدن دستمـزدھـایشـان  درآورده و اعالم کرده

 .به کار باز نخواھند گشت
 

تجمع اعتراضی مجدد كارگران و پرسنل 
 مخابرات راه دور شیراز جلو استانداری

در خبرھا آمده است كه جـمـعـی از كـارگـران و پـرسـنـل 
ـیـن ١٦مخابرات راه دور فارس روز  ـی  خـرداد بـه مـنـظـور تـع

ـلـی و  تكلیف وضعیت شغلی، حل و فصل بازنشستگی پرسـن
 ماه حـقـوق مـعـوقـه ٢٠ھمچنین به منظور پیگیری بیش از 

یـكـی از ایـن .   خود در مقابل استانداری فارس تجمع كـردنـد
كارگران گفته است چنانچه وضعیت به مانند گذشتـه ادامـه 
یابد و مشكلی حل نشود به اتفاق سـایـر ھـمـكـارانـمـان بـرای 

 .اعتراض به تھران خواھیم رفت
 

 ادامه اعتصاب در كارخانه ریسندگی كاشان
ـتـه اسـت كـه  یكی از كـارگـران ریسـنـدگـی كـاشـان گـف

ــدگـی كــه از  ــه ریسـن ــه ٣كـارگـران كـارخـان  خـرداد دســت ب
اند، ھمچنان بدلیل عدم پرداخـت حـقـوق مـعـوقـه  اعتصاب زده

وی افزود كـه كـارگـران ھـمـه روزه .  خود در اعتصاب ھستند
ـا ظـھـر در كـارخـانـه  در محوطه كارخانه تجمع می كننـد و ت

ـار .   مانده و ظھر به خانه برمی گـردنـد ایـن كـارگـران خـواسـت
ـاشـنـد  مـاھـه خـود مـی٣٢پرداخت حقوق معوقه  كـارگـران .   ب

 ماه حـقـوق مـعـوقـه طـلـب ٣بازنشسته ریسندگی كاشان نیز 
 .دارند

 
حرکت اعتراضی کارگران مجتمع گاوداری 

 حسن آباد روانسر
بر اساس خبر منتشر شده از روانسـر، کـارگـران مـجـتـمـع 
گاوداری حسن آباد این شھر در یک حرکت اعـتـراضـی، در 
ـنـی بـر كسـر  اعتراض به تصمیم كارفرمای این مجـتـمـع مـب

 ھزار تومان بابت غذای سلف سرویس از دسـتـمـزد ٥٤ماھانه 
ـنـد  كارگران، کارگران شیفت ـت ـیـم گـرف ھای روز و شـب تصـم

که از خوردن غذای سلف سـرویـس ایـن مـجـتـمـع خـودداری 
 .نمایند

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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اخراج سازی و عدم پرداخت دستمزد در 
 کارخانه مزدا

ـفـر از ٨بنابه اخبار منتشر شده، طی چند روز گذشتـه   ن
کارگران کارخانه ماشیـن سـازی وانـت مـزدا واقـع در جـاده 

در ادامـه ایـن خـبـر .   اند قدیم کرج، از کار اخراج و بیکار شده
آمده است كه این اقدام کارفرما با مخالفـت شـدیـد کـارگـران 
ـیـگـیـری کـارگـران  مواجه گردیـده اسـت امـا شـکـایـت و پ
ـات  ـب ـافـت بـرخـی مـطـال اخراجی برای بازگشت به کار و دری

 . ای نرسیده است معوقه خود به نتیجه
 کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه از  عالوه بر اخراج کـارگـران

ـالـغ اضـافـه کـاری مـربـوط بـه  ـب پرداخـت دسـتـمـزدھـا و م
  نفر از کارگران خـودداری کـرده ٨٠٠اردیبھشت ماه بیش از 

 .است
 

کارگران شركتھای فرنخ در قزوین با تجمع 
 خواستار حل مشکالت خود شدند

ھـای   نفر از کارگران شـرکـت٢٠٠ خرداد، حدود ٢١شنبه 
ـابـل سـازمـان  ـق ـا حضـور در م ـازنـخ ب فرنخ قزوین، مه نخ و ن

 .صنایع و معادن استان خواستار حل مشکالت خود شدند
 

تجمع اعتراضی دستفروشان در مقابل 
 فرمانداری روانسر

ـبـه  ـنـجـشـن  ١٩بنابه خبر منتشر شده از شھر روانسر روز پ
خرداد شمار کثیری از دستفروشان شھر روانسر در اعتـرض بـه 
طرح مقامات شھرداری این شھر مبنی بر جمع آوری وسـایـل 
کسب و کار خود، در مقابل فـرمـانـداری ایـن شـھـر تـجـمـع 

ـیـت .   کردند ـار مشـخـص شـدن وضـع تجمع کنندگان خـواسـت
کاری خود و پاسخگویی مقامات رژیم به معضل معیـشـتـی 

 .خود شدند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

عدم پرداخت مزایای کارگران شرکتی 
 توزیع نیروی برق کرمانشاه

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  بنابر خبری که کمیتـه ھـمـاھ
 كـارگـر ٤٠٠ھای کارگری منتشر كرده اسـت،  ایجاد تشکل

ـان کـرمـانشـاه  شرکتی که برای شرکت توزیع نیروی برق است
ی خـود را  کنند، حق سنوات و سایر مزایای سالیانـه کار می

ـافـت نـکــرده ـنـوز دری ــن کـارگــران .   انـد ھ ـایــان ٦ای  مـاه از پ
ـز امضـا کـرده قرارداد ـی در .   انـد شان گذشته و قرارداد جدید را ن

ادامه این خبر آمـده اسـت كـه کـارگـران شـرکـتـی مـذکـور 
ـلـف ١٤ تا ١٠دارای سابقه کاری   سـال در شـھـرھـای مـخـت
 . اند باشند و ھنوز رسمی نشده استان کرمانشاه می

 
كار در شرایط برده وار و غیر انسانی کارخانه 

 بنیاد پوشش با عدم دریافت دستمزد
ـتـشـر  بنا به گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن

 کارگران کارخانه بنیاد پـوشـش در مـنـطـقـه ٥٠٠كرده است، 
صنعتی مورچه خورت اصفھان، که برخی قـطـعـات مـربـوط 

ھای برق از جمله دکلھای برق فشار قـوی را بـرای  به شبکه
وزارت نیرو تولید میکنند، در محیطی بشدت آلوده كـه بـرای 

ـنـد ایـن .   سالمتی كارگران خطرناك است مشـغـول بـكـار ھسـت
ـزه  ـی كارگران در معرض بخارات سرب و اسیـد و مـواد گـالـوان

ــد ــن ــیــت .   ھســت در ایــن گــزارش عــالوه بــر بــرشــمــردن وضــع
غیرانسانی قراردادھا و تھدید دائـم بـه اخـراج و عـدم تـمـدیـد 
قرارداد از سوی كارفرما، آمده اسـت كـه دسـتـمـزدھـای ایـن 

ـان از اول سـال  کارگران عموما با تأخیر پرداخت می شود و آن
 .اند تاکنون دستمزدھای خود را دریافت نکرده

 
 حقوق و مزایای پرداخت نشده كارگران پارسیلون 

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه  بر اساس خبری كه کمیته ھـمـاھ
ـتـشـر كـرده اسـت، کـارگـران  ایجاد تشكلـھـای كـارگـری مـن

 ماه حـقـوق مـعـوقـه، عـیـدی و ٥كارخانه پارسیلون خرم آباد 
 ٨ھـا و   ماه بیمه معوقه در خالل این ماه٥ و ٨٩پاداش سال 

 را طـلـب ٨٩ و ٨٨ھـای  ماه اضافه کاری مربوط به سـال
ـفـر از کـارگـران ٢٠٠در ادامه این گزارش آمده است .  دارند  ن

ـاقـی  قراردادی شرکت اخراج شـده انـد و تـمـامـی کـارگـران ب
ـنـد ٢٠٠مانده از جمله حدود   بـه ٨٩ کارگر رسـمـی از اسـف

اند و تمام کـارگـران در  طور اجباری به مرخصی فرستاده شده
ـلـی  بالتکلیفی کامل به سر میبرند و کارفرما قصد به تعـطـی

 .کشاندن کارخانه را دارد
 

 عدم پرداخت دستمزد کارگران شیشه قزوین
در خبرھای این ھفته آمده است كـه کـارگـران کـارخـانـه 
شیشه سازی قزوین چندیـن مـاه حـقـوق مـعـوقـه دارنـد کـه 

: در ادامه این خبر آمـده اسـت.   ھنوزبه آنھا پرداخت نشده است
ـقـط "  ـانـه ف ـی  ٣٠کارگران این کارخانه در حـال حـاضـر مـاھ

ـقـی آن را بـه بـعـد  درصد حقوق شان پرداخت می شود و مـاب
به گفته کارگران ایـن کـارخـانـه پـرداخـت .   کنند موکول می

ھمین میزان حقوق کارگران نیز نامرتب است و کـارگـران بـه 
ـیـشـتـی رنـج  ھمین خاطر از بی پولی و وضعیـت سـخـت مـع

 ."برند می
 

كارگران كارخانه مھیا بافت یزد دو ماه 
 حقوق معوقه دارند

ـافـت ٨٠در خبرھا آمده است كه  ـا ب ـی  كارگر كارخانـه مـھ
 .یزد دو ماه حقوق معوقه طلب دارند

 
عدم پرداخت مزایای کارگران شرکتی 

 توزیع نیروی برق کرمانشاه
بر اساس خبری که کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 

ـتـشـر كـرده اسـت، کـارگـران  ایجاد تشکل ھای کارگـری مـن
ـان کـرمـانشـاه  شرکتی که برای شرکت توزیع نیروی برق است

ی خـود را  کنند، حق سنوات و سایر مزایای سالیانـه کار می
ــکــرده ــوز دریــافــت ن ــفــر ٤٠٠ایــن کــارگــران کــه .   انــد ھــن  ن

ـان قـرارداد می ـای شـان گـذشـتـه و آنـھـا  باشند، شش مـاه از پ
ـز امضـا کـرده ـیـسـت کـه .   انـد قرارداد جدید را نی ایـن در حـال

ـا ١٠ی کـاری  کارگران شرکتی مذکور دارای سابقه  ١٤ ت
ـنـوز  سال در شھرھای مختلف استان کرمانشاه می باشنـد و ھ

 . اند رسمی نشده
 

 !"سال بیمه ھستیم٣ سال كار كردیم، ٣٥"
سید مصطفی جاودانی ـ یـکـی از کـارگـران مـجـمـوعـه 

 سـال در شـرکـت ٣٥ ورزشی شرکت واحد ـ گفته اسـت كـه 
ـیـمـه  ـنـھـا سـه سـال ب واحد به طور مدام کار کرده است اما ت

 .شده است

حقوق كارگران كارخانه بازرگانی و تولیدی 
 شود پارس پرداخت نمی

ـیـد  ـارس كـه تـول ـیـدی پ كارگران كارخانه بازرگانی و تـول
ـلـومـتـر  كننده فرش ـی  ١٥ھای ماشینی میباشد و در كـرج ك

ـبـھـشـت مـاه خـود را  جاده قزوین واقع شده اسـت حـقـوق اردی
ـتـه اسـت.   اند دریافت نكرده : یكی از كارگران در این رابطه گف

ـنـوز بـن سـال گـذشـتـه را  عالوه بر حقوق اردیبھشت مـاه، ھ
ـاخـتـه . ایم دریافت نكرده ھمچنین یكسری مزایا و حـقـوق شـن

اند، منجمله دادن ناھار به مـا را  شده كارگران را نیز قطع كرده
ـا  مدت زیادی است كه قطع كرده ـاھـار را ب اند ومجبوریم كه ن

عالوه براین، حقوقی كه بابت اضـافـه كـاری .  خودمان بیاوریم
 .داده میشود بسیار پایین است

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 طرح اخراج ھزاران کارگر شھرداری تھران

خبر منتشره از تصویب طـرحـی بـرای اخـراج گسـتـرده و 
ـفـر از کـارگـران بـخـش ١٠بازخرید اجباری بیش از   ھـزار ن
 گانـه شـھـرداری تـھـران حـکـایـت ٢٢خدمات اداری مناطق 

ـقـسـیـم .   دارد بر اساس ایـن طـرح کـارگـران بـه سـه بـخـش ت
ـقـه کـاری  شده اند، شھرداری تھران ابتدا کـارگـرانـی کـه سـاب

ـازنشـسـتـه مـی٢٥آنان به  ـار ب نـمـایـد سـپـس   سال رسیده بالجب
ـا ٢٠قرارداد کارگرانی که سابقـه کـاریشـان از   سـال ٢٥ ت

ـار شـرکـت  است با شھرداری تھران لغو مـی ـی ـت شـود و در اخ
ـز کـه .   قرار خواھند گرفت"   ھادیان" پیمانکاری  ـی دسته سوم ن

ـقـه کـاری از  ـا ١بیشترین تعداد کارگران با ساب  سـال ٢٠ ت
ـا و حـق و حـقـوقـی از  ھستند بطور جمعی و بی ھیچ مـزای

 .شوند کار اخراج و بیکار می
 

 کارگر شاغل ٥٧٠٠اخراج از کار بیش از 
 در کاخانجات شھر آمل

ـیـر  ـتـه دب ـابـه گـف ـن در خبرھای این ھفته آمده است كـه ب
ـیـش از   کـارگـر ٥٧٠٠انجمن صنفی كارفرمایان مازندران، ب

شاغل در کارخانجات و مراکز تولیدی مستقر در شـھـر آمـل 
 .از کار اخراج خواھند شد

 
تعطیلی دھھا كارگاه كوچك و كارخانه 

 ریسندگی یزد
در خبرھـا آمـده اسـت كـه یـكـی از كـارگـران كـارخـانـه 
ریسندگی یزد گفته است كه كارخانه ریسندگـی طـره ھـمـراه 
با دھھا كارگاه كوچك تولید دیگر در یزد، بـعـلـت مشـكـالت 

ھا و نداشتن پشتوانه مـالـی تـعـطـیـل  اقتصادی و حذف یارانه
 . شده است

 
اخراج تعدادی از کارگران شرکت مھندسین 

 مشاور یکم و عدم پرداخت دستمزدھا
ـنـدسـیـن  در خبرھا آمده است كه کارفرمـای شـرکـت مـھ

ھای عمرانی و سدسـازی اسـت،  مشاور یکم كه مجری پروژه
با تعدادی از کارگـران قـراردادھـای یـک سـالـه را تـمـدیـد 

ـا تـعـدادی از کـارگـران بـه جـای یـک سـال،  نکرده اند و ب
ـقـد کـرده٦قراردادھای  ـا .   انـد  ماھـه مـنـع از سـوی دیـگـر ب

ـنـوز تـعـدادی از  گذشت بیش از دو ماه و نیم از سال جدید ھ
ـنـدسـیـن مشـاور یـکـم دسـتـمـزدھـای  کـارگـران شـرکـت مـھ
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 . اند اردیبھشت را دریافت نکرده
 

 نفر از کارکنان بیمارستان ٣٠اخراج بیش از 
 چمران کنگاور

ـان  ـتـشـر شـده از شـھـر کـنـگـاور واقـع در اسـت خبـر مـن
 نفر از کـارگـران و کـارمـنـدان ٣٠کرمانشاه از اخراج دستکم 

ـان اخـراج .   بیمارستان چمران ایـن شـھـر حـکـایـت دارد در مـی
 سال بـچـشـم ١٥ سال تا ١شدگان کارگرانی با سوابق کاری 

 . خورند می
 

اخراج كارگران كارخانه تولید كننده آئینه 
 اتومبیل

ـنـه ـی ـنـده آئ ـن ھـای  در خبرھا آمده است كه كارخانه تولید ك
ـا ٦٠ حـدود ٨٩جانبی اتومبیل در انتھای سـال  ـفـر ٧٠ ت  ن

 ١٥كارگران را اخـراج كـرده اسـت و در حـال حـاضـر حـدود 
 . كارگر دارد

 
 اخراج به دلیل عقاید مذھبی

در خبرھا آمده است كه عمران دوسـت مـحـمـدی کـه از 
ـازنشـسـتـگـان ٨٦سال   به صورت قراردادی در شرکت کانون ب

ـا فشـار  بانک مسکن استان اصفھان مشغول بـه کـار بـود ب
ـاورھـای مـذھـبـی از کـار  اداره اطالعات گلپایگان به دلیل ب

ـتـی .   اخراج شد ـی ـن وی در فروردین امسال توسط نیـروھـای ام
به اداره اطالعات گلپایگان احضار و مورد توھین و ضـرب و 
ـتـی مـوفـق بـه  شتم قرار گرفت و پس از آنکه نیروھای امنی
اخذ تعھد از نامبرده در خصـوص عـدم شـرکـت در مـجـالـس 
درویشی نشدند با فشار به کارفرمای ایشـان وی را از کـار 
ـاطـی اعـالم  اخراج نمودند و عـلـت اخـراج وی را بـی انضـب

در ادامه این گزارش آمـده اسـت كـه از سـوی اداره .   اند کرده
ـایـگـان اعـالم  ـپ اطالعات به رئیس بانک مسکن مرکزی گل
ـزد امـام  ـا ن ـنـد ت شده که از عمران دوست محمـدی  بـخـواھ
ـا  ـایـد ت جمعه آن شھرستان حاضر شده و از درویشـی تـوبـه نـم

 .وی را به سر کار خود بازگردانند
 

 درباره فعالین كارگری
 

شاھرخ زمانی، عضو كمیته پیگیری و عضو 
 سندیكای نقاشان دستگیر شد

طبق اخبار منتشر شـده شـاھـرخ زمـانـی عضـو شـورای 
نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلـھـای کـارگـری و از 

 خرداد دستـگـیـر شـده ١٧اعضای سندیکای نقاشان در تاریخ 
 . برد و در زندان تبریز بسر می

 
 فعال کارگری ١٢برگزاری جلسه محاکمه 

 در سنندج
ـبـه  ـتـه آمـده اسـت كـه روز شـن ـف  ٢١در خبرھای این ھ

ـادری،  ـیـن کـارگـری وفـا ق ـال خردادماه جلسه محاکـمـه فـع
ـلـه   صدیق سبحانی ، یدالله صمدی، كیومرث قادری، حبیـب ال

ـایـق    كاوه بھرامی  ،  كانی، عرفان نادری كله ـلـی، ف ، جمال گـوی
ـیـر رضـوی راس  سبحانی، واحد خانی، كیوان سبحانی و ظـھ

 و نیم صبح در شعبه یـک دادگـاه رژیـم در شـھـر ٨ساعت 
ـافـت٢سنندج آغاز و به مـدت  دسـتـگـاه .    سـاعـت ادامـه ی

ـبـه   خـردادمـاه احـکـام ٢٢قضایی رژیم قرار است روز یکـشـن

 .صادره علیه این افراد را به اطالع آنان برساند
 

 محاکمه چندین باره علی نجاتی
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـلـھـای در 

 خرداد اعالم كرد كه علی نـجـاتـی کـارگـر ١٩خبری در روز 
اخراجی نیشکر ھفت تپه و از اعضای ھیات مدیره سـنـدیـکـا 
ـار  و یکی از نمایندگان کارگران این شرکت برای چندمیـن ب
برای یک اتھام تکراری که پیشتر بابت آن حـبـس کشـیـده، 

 دادگـاه تـجـدیـد ١٣ خردادماه و در شعبه ی ٢١در روز شنبه 
در ادامـه ایـن خـبـر .   نظر در شھر اھواز دادگاھی خواھد شـد

ـاز ھـم بـه  آمده است، پس از تحمل دوره شش ماھـه زنـدان ،ب
بھانه ھمین اتھام علی نجاتی را دادگـاھـی کـردنـد کـه بـه 
. دلیل تکراری بودن اتھام، دادگاه ناچار به تبرئه ی وی شـد

ـامـات  ـا اعـمـال فشـار مـق ـان و ب اما باز با شـکـایـت دادسـت
ـا پـرونـده  امنیتی به رای برائت برای وی اعتراض شد و نھایت
برای بررسی به مرکز استان و به دادگاه تـجـدیـد نـظـر ارسـال 

 . شد
 

 اطالعیه
 

به مناسبت برگزاری جلسات سالیانه سازمان 
 جھانی کار

ھـای کـارگـری،  سازمان جھانی کار و ھـمـه تشـکـل:  به
 ھای آزادی خواه حقوق بشری و انسان

ـارزات  کمتر کسی در ایـران و جـھـان ھسـت کـه از مـب
ـا  صنفی و طبقاتی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران ب
خبر نباشد و بـرای ھـمـگـان روشـن اسـت کـه سـنـدیـکـای 
ـیـشـتـی و  کارگران شرکت واحد در جھت بھبود وضعیـت مـع
ــوق  ــق ــارگــران در مــورد حــق و ح ــی بــه ک ــان ــاھــی رس آگ
ـفـی  ـاتـی و صـن ـق ـارزات طـب کارگریشان قدم بـه عـرصـه مـب
ـنـدگـان  گذاشته و در این مبارزه دستاوردھای خوبی بـرای ران

 .و کارگران شرکت واحد به ارمغان آورد ه است
در چند سال گذشته سندیکای کـارگـران شـرکـت واحـد 
اتوبوسرانی تھران و حومه افت و خیزھـای فـراوانـی را پشـت 

ـادی از .   سر گذاشته است در طول این چـنـد سـال تـعـداد زی
کارگران سندیکایی زندانی و ھم اکنون آقایان رضـا شـھـابـی 
ـاری از ایـن کـارگـران  و ابراھیم مددی در زندان بوده و  بسـی

ـفـر از ایـن ٧ھای مفتوح دارند، و  در دادسرای انقالب پرونده  ن
 .باشند کارگران در حال حاضر از  نعمت کار محروم می

ـقـل  ـارزات کـارگـران و تشـکـالت مسـت ـانـه مـب خوشبخـت
ـنـده کـارگـران  کارگری در ایران توانست مدعیان دروغین نمای
ایران را از جمله خـانـه کـارگـر، شـوراھـای اسـالمـی کـار و 
مجمع عالی شوراھای اسالمی کار را ھر سال بیـش از سـال 
ـیـن  گذشته در سازمان جھانی کار منزوی کند و نھادھـای ب

که برای به عضویـت در  (WFTU)المللی کارگری مانند 
کنند را ھـر چـه  آوردن این نھادھای غیر کارگری اقدام می

 .بیشتر بی اعتبار کند و رسوایی بیشتر برایشان به بار آورد
ـنـده در جـلـسـات سـازمـان جـھـانـی کـار،  در چند روز آی
ـارزات  سالنھا و خیابانھای شھر ژنو ما شاھـد حـمـایـت از مـب
ـیـم کـه از طـرف نـھـادھـای کـارگـری،  کارگران ایران ھسـت
حقوق بشری و انسانھای عدالتخواه برگـزار مـیـشـود، مـا بـه 
ـا  ـنـد ت خود میبالیم و از تمامی یارانی که ما را یاری میـدھ
ـیـشـتـر شـود تشـکـر  صدایمان خـامـوش نشـود و امـیـدمـان ب

ـیـم روزی بـرای  ـتـوان میکنیم و امـیـد داریـم کـه مـا ھـم ب
ـیـن کـار را انـجـام  خواستھای انسانی و اقتـصـادی آنـھـا ھـم
ـفـشـاریـم و درودھــای  ـیـم و از راه دور دسـتـشـان را مـی بـدھ

 .ھمبستگی نثارشان میکنیم
 با امید به گسترش عدالت در ھمه جھان

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ١٣٩٠خرداد 

 
حمایت از فراخوان به تظاھرات سندیکاھای 

کارگری فرانسه در حمایت از فعالین 
 کارگری زندانی ایران

ا ف، " ، " ث، ژ، ت" چھار سندیکای کارگری فرانسـه، 
در اقـدامـی مشـتـرک "   اونسـا" و "   ھبستگی سـود"، "اس، او

ـا ٢٠١١ ژوئـن ٩اند که روز  اعالم کرده  خـرداد ١٩ بـرابـر ب
، مصادف با یک صدمین کنفرانـس سـاالنـه سـازمـان ١٣٩٠

ـیـن کـارگـری "   آی، ال، او" جھانی کار  ـال در حـمـایـت از فـع
ای کـارگـران ایـران، در  زندانی و اعتراض به نقض حقوق پایه

ـنـد زد . برابر مرکز این سازمان در ژنو دست به تظاھرات خواھ
تاکنون این اقدام سندیکاھای کارگری فرانسـه از سـوی دو 

س، ج، آ، " و "   سوئیس  -اونیا"   سندیکای کارگری سوئیس، 
 .مورد حمایت قرار گرفته است" اس

ـتـدائـی حـق ( تـریـن حـقـوق خـود،  در ایران کـارگـران از اب
ــرخــوداری از حــداقــل  ــراض و تشــکــل، ب ــصــاب، اعــت ــت اع

ـبـه ھـر ...)  نیازمندیھای زندگی،  محرومند و در ازای مطـال
ــن خــواســتــه ــون از طــرف دولــت و  یــک از ای ــن ــا، تــا ک ھ

ـبـشـان  کارفرمایان، تھدید، اخراج، زنـدان و اذیـت و آزار نصـی
ـات انسـانـی کـارگـران ایـران ھـمـواره .   گشته است ـب اما مطال

ـان خـود  ـی مورد حمایت و پشتیبانی بین المللـی ھـم سـرنـوشـت
و این نقطه قدرت و اتـکـای مـا کـارگـران .   قرار گرفته است

ـان و  ـا کـارفـرمـای ـاروئـی ب در این محدوده جغرافیائی، در روی
بـی .   ھـایـمـان بـوده اسـت حامیان آنان برای رسیدن به خواسـتـه

ـیـن  تردید، در آینده نیز بدون اتکا به چنین پشـتـوانـه عـظـیـم ب
 .ای ما نخواھیم توانست از حق حیات خود دفاع کنیم المللی

از آنرو ما کارگران ایران ضمن ارج نھادن بـه اقـدام چـھـار 
ـیـسـی، از ایـن  سندیکای فرانسوی و دو سـنـدیـکـای سـوئ

ـیـم ھـمـزمـان در داخـل  فراخوان حمایت کرده و اعالم مـی کـن
ایران به نقض حقوق خـود اعـتـراض کـرده و خـواھـان آزادی 

، " رضـا شـھـابـی"   ، " ابراھیم مـددی" فوری کارگران زندانی، 
 .ھستیم" رضا رخشان"و "  بھنام ابراھیم زاده"

 زنده باد ھبستگی جھانی کارگران
ا ف، "   ، " ث، ژ، ت" زنده باد سندیکاھای کارگری فرانسه، 

 "اونسا"و " ھبستگی سود"، "اس، او
ـا" زنده باد سندیکاھای کارگری سوئیـس،  ـی ـیـس  -اون و "   سـوئ

 "س، ج، آ، اس"
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 کوهفعالین کارگری سنندج، مریوان، سقز، کامیاران و فیروز 
 ١٣٩٠ خرداد ١٨

 
 پیام به سندیکایھای محترم کارگری فرانسه

دوستان عزیز و ارجمند، آگاھی یافتیم که سـنـدیـکـاھـای 
ــاریــخ  ــارگــری فــرانســه در ت ــون ٢٠١١ ژوئــن ٩ک ــی  آکس

ـنـد  اعتراضی در حمایت از کارگران زندانی در ایران برپا خـواھ
ـانـه کـارگـری در  ـب نمود و حمایت خود را از مبارزات حق طل
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ـقـل کـارگـران  ما اتحادیه.   ایران اعالم خواھند کرد ھـای مسـت
شمال خوزستان و اتحادیه مستقل کارگری دزفـول ایـن اقـدام 
شما را یک اقدام مھم و انسانی و کارگری دانستـه و آن را 
مایه امیـدواری کـارگـران و تشـکـالت کـارگـری در ایـران 

به ھمین خاطر مراتب کمال تشکر به حـق گـذاری .   دانیم می
 .خود را در قبال این اقدام ارزشمند شما اعالم میداریم

ـا  ـتـوانـد ب ـبـش کـارگـری ایـران ب ما نیز امیدواریم که جن
ـقـل خـود در مـحـیـط  حرکت به سمت ایجاد تشکلھای مسـت

ـاتـی خـود  کار، ھر چه سریعتر سندیکاھا و اتحادیه ـق ھای طب
ـیـشـت  ـیـت مـع را بر پا داشته و بتواند نه تنھا در بھبـود وضـع
ـیـن بـه وظـایـف  توده طبقه کارگر گام بردارد، بلـکـه ھـمـچـن

ـا کـارگـران دیـگـر  بین المللی خویش در چھت ھمبـسـتـگـی ب
 .کشورھا نیز عمل نماید

ـیـل بـه  به امید اتحاد ھمه کارگران ایران و جھـان بـرای ن
 .اھداف نھایی طبقاتی این طبقه زحمت کش

 با آرزوی پیروزی
ـان و اتـحـادیـه  اتحادیه ھای مستقل کارگران شمال خوزست

 مستقل کارگری دزفول
 ٢٠١١ ژوئن ٦به تاریخ 

 
 به سندیکاھای کارگری فرانسه

رفقای عزیز، مطلع شدیم کـه سـنـدیـکـاھـای کـارگـری 
ـابـل سـازمـان جـھـانـی ٢٠١١ ژوئن ٩فرانسه درتاریخ  ـق  در م

کار برای حـمـایـت از کـارگـران زنـدانـی در ایـران آکسـیـون 
اعتراضی بر پا خواھند کرد تا بدین شکل حمایت خـود را از 
مبارزات بر حق کارگری در ایران که ھـدفـی انسـانـی و در 

ـاتـی خـود مـی ـق ـاشـد را اعـالم  راستای نیل به اھـداف طـب ب
این اقدامی قابل ارج است و من مایلم مراتـب تشـکـر .   نمایند

خود را از ایـن اقـدام انسـانـی و کـارگـری بـه اطـالع شـمـا 
ـنـوی و .   برسانم ـبـه مـع ھمبستگی کارگری شما قطعا از جن

ـابـت  انسان دوستانه مفید و مایه دلگرمی ماسـت و از ایـن ب
 .ما از شما سپاسگزاریم

با این ھمه فرصت را غنیمت دانسـتـه و بـه اطـالع شـمـا 
ـقـه  می رسانم که یکی از دالیل مھم مشکالت کـنـونـی طـب

ای کـارگـران در ایـران و  کارگر ایران فقدان تشکلھـای تـوده
ـاری از  تبلیغات شدید ضد سندیکائی است که از جانب بسـی

ـاری از .   شـود دوستداران ظاھری طبقه کارگر اعمال مـی بسـی
ـا  کسانی که با ارسال پیام به شمـا سـنـدیـکـاھـای فـرانسـه ب

ـنـھـا در  شما اظھار دوستی می نمایند، در داخل ایران خود نه ت
ـنـد،  ایجاد سندیکاھا و اتحادیه ـیـسـت ھای محیط کـار فـعـال ن

ـابـل سـنـدیـکـاھـای مـوجـود بـه  ـق بلکه در حد توانشان در م
ـز روشـن اسـت .  پردازند کارشکنی نیز می ـی حتما  برای شمـا ن

ـیـروی تشـکـلـھـای خـود  ـا تـوان و ن که کارگران ایران باید ب
ـاتشـان کـه  ـب مشکالتشان را حل نمایند و برای تـحـقـق مـطـال

ـار .   ھمانا دستیابی به یک زندگی انسانیست، بـکـوشـنـد بسـی
ـار مـحـکـوم  از شما سپاسگزار خواھیم بـود اگـر کـه در کـن
ـنـوی خـود  نمودن سیاستھای ضد کارگری در ایران، نفوذ مع
را برای تقویت تشکلھای درون محیط کار به کار بگیـریـد و 

ـز بـه  ضرورت ایجاد سندیکاھا و اتحادیه ـی ـقـل را ن ھای مسـت
 .دوستان ایرانی خود گوشزد کنید

با امید به روزی که کـارگـران ایـران بـر پـراکـنـدگـی و 
ضعف کنونی خود غلبه نمایند و خود دسـت در دسـت شـمـا 

 .به حمایت از کارگران سایر کشورھا برخیزند

 با درودھای رفیقانه
 رضا رخشان

 رئیس ھیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 ٢٠١١ ژوئن ٤

 
 

خبردروغ و بی شرمانه نوکر عضو ھیات نمایندگی 
 كارگران ایران در سازمان جھانی كار

 
ـفـی كـارگـری در اجـالـسـیـه :   ایلنا نماینده انجمنھای صن

 :سازمان جھانی كار خبر داد
ـیـب و رسـیـدگـی بـه    آزادی ـق ، بازگشت به كار، منـع تـع

 وضعیت برخی فعاالن صنفی كارگری
 

 از کارگران ایران خودرو
 به سازمان جھانی کار
 نھادھای بین المللی

 ھای کارگری و سازمان
ـنـدگـی كـارگـران  سحنان این به اصطالح عضو ھیات نمای
ایران در سازمان جھانی كار را غیرواقعـی و یـک دروغ بـی 
ـبـش مـردم ایـران  شرمانه و توھین به جامعه کارگـری و جـن

 .دانیم می
در حالیکه کارگران ایران از داشـتـن ھـر گـونـه تشـکـل 
کارگری محروم ھستند و نمایندگان کارگران و فعالیـن آنـھـا 

ـیـکـار شـده ای بـه  عـده.   انـد در زندانھا و یا اخراج و از کـار ب
ـفـرانـس  اصطالح به عنوان نمایندگان کارگران ایران که در کـن

ـئـت  سازمان جھانی کار حضور یافته ـی اند تمام اعضای ایـن ھ
را نوکران جمھوری اسالمی وابسته به نھادھایی ماننـد خـانـه 

ـفـی کـه  کارگر و شوراھـای اسـالمـی و انـجـمـن ھـای صـن
مشروعیت قانونی در میان کـارگـران ایـران نـدارنـد تشـکـیـل 

ـیـن  می ـال دھند این به اصطالح نمایندگان که در سرکوب فـع
ـیـن ضـد  و مبارزات کارگری و تصویـب دسـتـمـزدھـا و قـوان

ـقـط بـرای رفـع  کارگری در ایران نقش مستقیم داشـتـه انـد ف
اتھام و توجیه کارھای ضـدکـارگـری ضـد انسـانـی و ضـد 
ـفـرانـس حضـور  بشری و دفاع از دولت دیکتاتـور در ایـن کـن

 .اند یافته
ـا  یکی از این نوکران بنام آرش فراز طـی مصـاحـبـه ای ب

 :ایلنا بی شرمانه اعالم کرده است
ـار  ـیـش در سـاخـت دولت در پی تحوالتی كه از چـنـدی پ

ـز وعـده ـی ھـھـای  تشكلھای كارگری ایران بـه وجـود آمـد و ن
ــت ایـران در  مسـاعـدی كــه از ســوی بـرخـی مسـووالن دول

، بازگشت به كار، منع تعقیب و رسیدگـی بـه     خصوص آزادی
 .وضعیت برخی فعاالن صنفی كارگری داده شده است

ـانـه  ـن این فرد مدعی چه سندی برای حرفھای شـرمـگـی
ــارگــری اســت  ــان کــدام تشــکــل ک ــظــور ایش ــن خــود دارد م
ـا شـورای  سندیکای شرکت واحد و یا سندیکای ھفت تپه، ی

ـا  کارگران ایران خودرو، کیان تایر و یا تشـکـل ھـای دیـگـر ت
ـانـونـی و تشـکـیـل  آنجا که یادمان است این تشکل ھا غیر ق

شورا ھم در ایران خودرو وجود ندارد حـتـمـا مـنـظـور ایشـان از 
ھای کارگری ھمان نھـادھـای ضـد کـارگـری دسـت  تشکل

 .باشند است ساخته وزارت کار می
ـیـن  ـال ایشان مدعی آزادی و منع تعقیـب بـعـضـی از فـع

 .اند شده

ـا  منظور ایشان آزادی کدم فعال کارگری است اسالو و ی
 .مددی و یا شھابی و کارگران ایران خودرو

اسالو بـرای مـرخصـی آمـده و دیـگـران ھـمـه در زنـدان 
 .ھستند

ـنـد ایشان از بازگشت به کار چه کسـانـی حـرف مـی . زن
ـا ایـران خـودرو  ـیـشـکـر ی ـا ن کارگران اخراجی شرکت واحـد ی
ـا ھـزاران  کیان تایر، نساجی مازنداران یا نساجی کاشانی و ی
کارگر اخراجی دیگر که امکان بردن از نام شرکـتـھـای آنـھـا 

 .نیست
 .این سخنان مشت یاوه گوئی بیش نیست

ـانـه  این خبر بقدری بی شرمانه است که سـرکـوب وحشـی
ـنـوز چـکـمـه پـوشـان  جنبش ایران با تمام شدت ادامـه دارد ھ

ھا و شرکـتـھـا  ارتش و سپاه در خیابانھا و کوچه و پس کوچه
ـان ایـرانـی  جوالن می دھند و دنبال سرکوب و دستگیری جـوان

ھستند و از برگزاری ھرگـونـه مـراسـم و جشـن جـلـوگـیـری 
ـنـد در روز کـارگـر از بـر گـزاری مـراسـم می ھـای روز  کن

ـتـه  جھانی کارگر که یک روز تعطیلی و در تمام دنیا پـذیـرف
شده است جلو گیری و دھھا نفر را دستگیر و روانـه زنـدانـھـا 
کردند تظاھرات کـارگـران ایـران خـودرو، نسـاجـی مـازنـدران، 

ـا تـمـام  پارس جنوبی و کارگران پتروشیمی و کوره پزخانه ھا ب
 .وجود سرکوب شدند

شود که ھنـوز از ایـجـاد ھـر  این خبر در حالی اعالم می
شـود، دسـمـزدھـا  نوع تشکل کارگری در ایران جلوگیری مـی

ـا تـورم بـه .  شود ماه به ماه پرداخت نمی اختالف دستـمـزدھـا ب
ـنـوع شـده %   ١٥٠بیش از  رسیده است استخدام کارگـران مـم

ـیـمـانـی و  است قراردادھای موقت تبـدیـل بـه قـراردادھـای پ
 مـاھـه بـه قـراردادھـای یـک ٦پکیجی شده و قراردادھا از 

ـیـمـانـکـاری و کـارھـای  ماھه تبدیل شده است شرکتـھـای پ
ـیـداکـرده اسـت %   ٩٠پکیجی به بیش از  کارگران تسـری پ

ـنـاک و پـرداخـت حـقـوق  ـیـن کـارگـران وحشـت تبعیض در ب
ـیـن  ـان ب ـیـن مـردان و زن مساوی در مقابل کـار مسـاوی، ب
ـیـن کـارگـران قـراردادی و  کـارگـران رسـمـی و قـراردادی ب

ـا شـده اسـت ـیـت شـغـلـی .   پیمانی برای ایرانیان یک روی امـن
ـتـه اسـت ـیـن رف اخـراج کـارگـران بـه .   کارگران کـامـال از ب

ـلـی شـرکـت بھانه ـبـود کـار،  ھای واھی مثـل تـعـطـی ھـا، کـم
ورشکستگی، نبود ثبات افتصادی، داشتن عقیده و دیـن، بـه 

ـیـن .   یک امری عادی تبدیل شده است تمدید قراردادھا، از ب
رفتن سابقه بیمه مسئله بازنشستگی کارگران را به مـخـاطـره 

کارگران ھیچ گونه آینده بـرای خـود مـتـصـور .   انداخته است
 .نیستند

ـار  ھر روز شاھد اعتراضـات کـارگـران در گـوشـه و کـن
ـتـن  ایران برای بدست آوردن ابتدائی ترین حقوق خود مثـل گـرف

ـیـم و ایـن خـواسـت  دستمزدھای عقب افتاده و اخراج ھـا ھسـت
ترین شکل سرکوب با دسـتـگـیـری و زنـدان  کارگران با خشن

 .یابد ادامه می
این خبر بقدری بی شرمانه است ھنوز ھـزاران زنـدانـی در 
ـنـد . گوشه و کنار کشور در معرض اعدام و شـکـنـجـه ھسـت

ـفـر از کـارگـران  این خبر در حالی اعالم می شود که دھھـا ن
ـان از کـار  ـنـدگـان آن ـای ایران خودرو در زندان و دھھا نفز از نـم

 .اند اخراج شده
شـود کـه زنـدانـھـای ایـران  این خبر در حالی اعـالم مـی

ـفـر از  ـنـد و دھـھـا ن ـاسـی ھسـت مملو از مبارزین زندانی سـی
مـنـصـور اسـالـو، :   کارگران ایران و فعاالن کارگری ھـمـچـون
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ـیـم  ـام ابـراھ ـن ـنـی، بـھ ابراھیم مددی، رضا شھابی، عبدالحـسـی
ـلـی، حسـیـن مـرادی  ـیـم اسـمـاعـی زاده، مجید تمجیدی، ابراھ

ـئـت مـدیـره  عضو کمیته ھاھنگی شھر سقز و  ـی اعضاء ھ
ـپـه رضـا رخشـان، عـلـی  سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت ت
ـیـل احـمـدی، مـحـمـد حـیـدری  ـل نجاتی، فریدون نیکوفرد، ج
مھر، ھمچنین رئیس اتحادیه مستقل کارگری دزفـول آقـای 
ـامـھـای  فرشید محمدزاده و سه تن از فعاالن این اتحادیه به ن
ـیـد رضـا سـلـوکـی ھـیـچ  رضا گرجی، جعفر تقی نژاد، حـم

ـیـن  نام.   خبری در دست نیست ـال ھای غالمرضا قنبری از فـع
کانون صنفی معلمان، ھاشم خواستار، رسول بـداغـی و خـانـم 
عالیه اقدام دوست معلم اخراجی و فعال زنان وھمینطـور طـبـق 

ـیـن ١٢اطالعات بدست آمده احضار  ـال  تن از کـارگـران و فـع
ـبـه  ـنـدج در روز شـن  ٢١کارگری به دادگاه انقالب شھر سـن

ـادری، صـدیـق سـبـحـانـی:    به نامـھـای١٣٩٠خرداد  ،   وفـا ق
ـلـه کـلـه ـیـب ال ـادری، حـب کـانـی،  یدالله صمدی، کیومرث ق

ـلـی، واحـد خـانـی،    کاوه بھرامی ، عرفان نادری ، جـمـال گـوی
فایق سبحانی، کیوان سبحانی و ظھیـر رضـوی را در بـرابـر 

 .خود داریم
شود که در ایران ھیچ گـونـه  این خبر در حالی اعالم می

ـیـت ھـر گـونـه تشـکـل  ـال تشکل کارگری وجود ندارد و فـع
ـانـونـی اسـت و فـعـاالن آن تـحـت  کارگری ممنوع و غیر ق

 .شوند تعقیب و تھدید و دستگیر و زندانی می
شود که چندین شـکـایـت در  این خبر در حالی اعالم می

ـیـه  ـفـرانـس سـازمـان جـھـانـی کـار عـل سالھای اخیـر در کـن
ـلـه شـکـایـت مـا  جمھوری اسالمی طرح شـده اسـت، از جـم

 .کارگران ایران خودرو
 ما کارگران ایران خودرو

ـان ایـن بـه  این ھئیت را نمایندگان خود نمی دانیم و سـخـن
اصطالح عضو ھیات نمایندگی كـارگـران ایـران در سـازمـان 
ـیـن  جھانی كار را غیرواقعی و یک دروغ بی شرمانـه و تـوھ

کـه ھـدف .   دانیـم به جامعه کارگری و جنبش مردم ایران می
ــی و ضــدبشــری و  ــان ــه اعــمــال ضــد انس ــی ــوج ــقــط ت آن ف
ـار، اعـدام و  ضدکارگری دولت ایران در مقابل سرکوب کشـت
ـاسـی در ایـران اسـت . زندانی و سلب آزادیھای مـدنـی و سـی

نوکران و مزدبگیران که در ھیچ انتخاباتی شرکـت نـکـرده و 
ھیچ مشروعیتی میان کارگران ندارند توسط وزارت کـار بـه 

ھـای  خواھند با دروغ پـردازی اند و می این کنفرانس اعزام شده
آشکار، ارائه تصاویر وارونه از وضیعت کـارگـری در ایـران و 

ھای پوچ و بی پایه بکوشند تا ماھیت ضد کـارگـری،  وعده
و ضد انسانی و ضدبشری و سـرکـوب گـرانـه خـود را پـرده 
ـنـه شـده و  ـاقضـات نـھـادی ـن ـاده از ت ـف ـا اسـت پوشانی کرده و ب

ھای نمایندگان به اصطـالح کـارگـری  استفاده از ھمین ھئیت
در این سازمان از طرح شکایت و تشـکـیـل پـرونـده و اخـراج 
ـیـب اعضـای اصـلـی  خود جلوگیری و با عضویت در تا تـرك
ھیات مدیره سازمان جھانی كار تا با تداوم عضـویـت خـویـش، 
ھم چنان به سرکوبگری، اختنـاق و اعـمـال ضـد انسـانـی و 

 .ضد کارگری خویش ادامه بدھند
ما از مسوالن سازمانی جھانی کار و سازمانھای حـقـوق 

خواھیـم کـه  بشری و سازمانھای کارگری و آزادیخواھان می
ضمن بررسی شکایت ما کارگران علیه دولت خـواھـان اخـراج 
ھئیت نمایندگی ایران از نھـادھـای جـھـانـی، خـواھـان آزادی 
ـان دادن بـه  ـای تمامی زندانیان سیاسی و فعالین کـارگـری، پ
ـازگشـت  سرکوبھا و اختناق و لغو جو پلیسی و دیکتاتوری، ب

ــه كــار ھــمــه  ـازگشــت ب کـارگــران اخــراجـی بـه سـر کـار، ب
دستگیرشدگانی كه از زندان آزاد میشونـد، پـرداخـت غـرامـت 
به ھمه کارگران زندانی، آزادی تشکـلـھـای کـارگـری، لـغـو 

انحالل شرکتھای پیمانکاری و کـارھـای :   قراردادھای موقت
ـا :   پکیجی پرداخت حقوق مساوی در مقابـل کـار مسـاوی ب

ـانـه:   کارگران استخدامـی ھـای  عـدم اخـراج کـارگـران بـه بـھ
ـاسـتـھـای دولـت ایـران  واھی و افزایش دستمزدھا بر علیه سـی

 .شوند
 جمعی از کارگران ایران خودرو

 ٢٠١١نھم ژوئن 
 
 مکنی تجمع اعتراضی کارگران در ژنو حمایت میاز 

در پی اعـمـال فشـارھـای گسـتـرده ی دولـت ایـران بـر 
ـقـل  کارگران و فعالین کارگری و اعضای تشکل ھـای مسـت

جنبش کارگری در ایـران، چـنـد سـنـدیـکـای کـارگـری در 
فرانسه با حمایت و مشارکت چند نھاد کـارگـری دیـگـر، از 

 ژوئـن و ٩کارگران دعوت به برپایی تجمع اعتراضی در روز 
در محل برپایی یکصدمین اجالس سازمان جـھـانـی کـار در 

 .اند شھر ژنو کرده
، " ت. ژ. س"  سندیکای فـرانسـوی، ٥اعالم دعوت توسط 

ـبـسـتـگـی سـود"  ، "او.اس.اف"  " ت. د. اف. س" و "   اونسـا" ، " ھم
ـلـی " انجام گرفته و این اقدام از جمله توسط  ـل ـیـن الـم اتحـاد ب

ـیـسـتـی " و "   در حمایت از کارگران در ایران ھمبستگی سوسیال
ـا" و نیز سندیکاھای سوئیـسـی "  پاریس-با کارگران ایران ـی " اون

ـیـن مـورد ...  و " اس.آ.ج.س"و  ـال و دیگر نھادھا، افراد و فـع
 .حمایت قرار گرفته است

ـا بـه خـاطـر بـرگـزاری مـراسـم روز  کارگران در ایران حـت
ـقـویـت  ـا ت ـایـی ی جھانی کارگر و ھرگونه اقدامی جـھـت بـرپ

ھای خود ساخته، مستقل و طبقاتی خویش، بـه شـدت  تشکل
ھای امنیتی و قضایی قـرار مـیـگـیـرنـد،  تحت فشار و پیگرد

ـنـھـا در .   شـونـد از کار اخراج شده و یا به زندان افکنـده مـی ت
 مـورد جـلـسـه ی دادگـاھـی ١٦یکی ــ دو ماھه پیش رو، 

. برای اعضای این کمیته در شھر سنندج برگزار خـواھـد شـد
ـتـه، ھـر یـک بـه  ـی ھم اکنون برخی دیگر ازاعضای این کم
بھانه و ترفندی از جانب برخی نھادھای امنیتـی و قضـایـی 

در آستانه ی روز جھـانـی کـارگـر در . تحت پیگرد قرار دارند
ـتـه را  ـی شھرھای سنندج و سقز چند تن از اعضـای ایـن کـم
ـا قـرار  ـا ب ـازجـویـی قـرار داده و ی بازداشت و تحت فشار و ب

ـلـه .   اند وثیقه آزاد کرده محمود صالحی، حسیـن مـرادی، یـدال
ـنـی، صـدیـق  قطبی، افشین ندیمی، وفا قادری، خـالـد حسـی
ـادری،  ـیـومـرث ق سبحانی، غالب حسینی، یدالله صمـدی، ك

ـادری حبیب الله كله ـاوه بـھـرامـی  ،  كانی، عـرفـان ن ، جـمـال    ك
ـیـر  گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، كیوان سبحانی و ظـھ
ـنـد  رضوی تنھا بخشی از فعالین و اعضای این کمیته ھسـت

ـتـی و  ھای جاری تحت پیگرد که در ماه ھا و فشارھای امنی
بـرخـی .   انـد قضایی قرار گرفته و بعضا  به زندان افکـنـده شـده

ــگـر تشـکــل ھـای کــارگـری ھـمــچـون رضــا  از اعضـای دی
ـیـم مـددی،  شھابی، عـلـی نـجـاتـی، مـنـصـور اسـالـو، ابـراھ
ـیـن طـور  ـیـم زاده و ھـم ـام ابـراھ غالمرضا غالمحسینی، بھن
ـلـمـان،  ـفـی مـع برخی از کارگران متشکل در نـھـادھـای صـن

ـاری دیـگـر ... ھمچون ھاشم خواستار، رسول بداغی و  و بسـی
ـا  از فعالین کارگری ھر کدام به نحوی و البته به بھانـه ای ی

ـانـه ی  ـا در آسـت به زندان افتاده، یا از کـار اخـراج شـده و ی

 .دادگاھی شدن قرار دارند
ھای فراخوان دھنـده بـرای تـجـمـع اعـتـراضـی بـه  تشکل

ھا و افـرادی کـه از ایـن  دولت ایران و دیگر نھادھا و تشکل
ـا  اند از کـارگـران خـواسـتـه دعوت اعالم حمایت کرده ـا ب انـد ت

پیوستن به این اقـدام، بـه اعـمـال فشـارھـای دولـت ایـران بـر 
ـبـسـتـگـی  فعالین کارگری اعتراض کنند و ھمچنین پیام ھم

ھـای خـود در ایـران  طبقه ای بین المللی کارگران را به ھم
 .برسانند

ـبـه  ـار سـه جـان سازمان جھانی کار بنا بر ماھیت و ساخـت
ـا  –ھا  دولت( ی خود  ـنـدگـان کـارگـری  -کـارفـرمـاھ ـای ) نـم

داران اسـت؛ دولـت    بازتاب دھنده و مجری منافع سرمـایـه
ایران و نمایندگان فرمایشی و تحمیلی و دروغـیـن کـارگـری 

از سوی خانه ی کارگر و کانون عالی شوراھای اسـالمـی ( 
نیز ساالنه ضمن شرکت در اجالس این سازمان، نـھـایـت )  کار

برند تا به طبقه ی جھـانـی کـارگـر  تالش خود را به کار می
و به افکار عمومی اینگونه وانمود کنند که در ایـران ھـیـچ 

ھـا کـارگـری و اقـدام بـرای تشـکـل  کارگری بابت فعالیـت
ـبـوده و  یابی مستقل کـارگـران، تـحـت فشـار و سـرکـوب ن

ـنـھـا .   نیست در حالی که مطابـق مـوارد مـطـرح شـده کـه ت
بخش کوچکی از موارد واقعی از اعمال فشار بـر کـارگـران 

 .و فعالین است این ادعا به ھیچ وجه صحت ندارد
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل" 

ھای پنج گانـه فـوق  ، ضمن استقبال از اقدام تشکل" کارگری
ھا و نھادھا و افـراد حـامـی ایـن اقـدام،  الذکر و دیگر تشکل

ـا کـارگـران  قویا از کارگرانی که برای اعالم ھمبـسـتـگـی ب
ـنـد تشـکـر و  در ایران در این اقدام اعتراضی مشارکت میکـن
ـیـم  قدردانی کرده و خود را در ایـن حـرکـت اعـتـراضـی سـھ

ھـای  مـا امـیـدواریـم کـه ایـن اقـدام سـرآغـاز قـدم.   بینـد می
استوارتری در ھمبستگی کـارگـری و اقـدامـات اعـتـراضـی 
عملی، در مقابله با سرکوب و فشار سرمـایـه و دولـت ایـران 

ـاشـد ـتـظـار داریـم کـه بـدنـه ی .   نسبت به کـارگـران ب مـا ان
ـقـویـت اتـحـاد و  کارگری این تشکل ھا بیش از اینھا بـرای ت

 .ھمبستگی بین الملی کارگران دست به کار شوند
ـیـن و  ـال ما ضمن تشکر و حمایت مجدد از کارگران، فـع

 ژوئـن، در ٩ھای شرکت کننده در اقـدام اعـتـراضـی  تشکل
ـقـه ی جـھـانـی  شھر ژنو، تنھا چاره ی رھایـی واقـعـی طـب
ـان  ـاتـی مـی ـق ـبـسـتـگـی طـب کارگر را در تقویت اتحاد و ھـم

ـقـل و خـودسـاخـتـه ی  کارگران و ایجـاد تشـکـل ھـای مسـت
ـان و در عـیـن حـال عـبـور از نسـخـه  کارگری از جـانـب آن

ـان ھا و روش پیچی ھـا و  ھای سازشکارانه و آشتی طلبانه جـری
 .دانیم ھای سازشکار در عرصه ی جھانی می نھاد

 المللی کارگری زنده باد اتحاد و ھمبستگی بین
 ھای کارگری کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 ١٣٩٠ خرداد ١٤ – ٢٠١١ ژوئن ٤ –ایران 
 

ھمگام با طبقه کارگر جھانی از حقوق 
 پایمال شده خود دفاع کنیم

 دوستان و ھمکاران گرامی 
، " ت. ژ. س" چھار سندیکای کارگـری فـرانسـه، شـامـل 

ــگــی سـود" ، " او. اس. اف"  ــســت ــدامــی " اونســا" و "   ھــمــب ، در اق
ـیـن کـارگـری  مشترک اعالم کرده ـال اند که در حمایت از فع

ـایـه ـقـض حـقـوق پ ای  زندانی در ایـران و در اعـتـراض بـه ن
ـا صـدمـیـن ٢٠١١ ژوئـن ٩کارگران ایران، در   ھـم زمـان ب
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کنفرانس ساالنه سازمان جھـانـی کـار، در بـرابـر مـرکـز ایـن 
 .سازمان در ژنو دست به تظاھرات خواھند زد

ـئـت ـی ھـای  ھر ساله در کنفرانس سازمان جھـانـی کـار، ھ
 کشور عضو ایـن سـازمـان، مـتـشـکـل از ١٨٣نمایندگی از 

ـنـد  ھا، کارفرماھا و کارگران گرد ھـم مـی نمایندگان دولت آی
و از جمله در مورد رعایت مقررات و موازیـن کـار بـر اسـاس 

ـیـم گـیـری مـی میثاق ـنـد  ھای این سازمان بحث و تصـم کـن
ھیئت نمایندگی دولت ضـد کـارگـری ایـران یـکـی از ایـن 

در حالیکه کارگـران ایـران از داشـتـن . شرکت کنندگان است
ـنـدگـان  ـای ـنـد و نـم ھر گونه تشکل کـارگـری مـحـروم ھسـت
ـیـکـار  کارگران و فعالین آنھا در زندانھا و یا اخراج و از کـار ب

ـنـدگـان کـارگـران  عده.   اند شده ـای ای به اصطالح به عـنـوان نـم
ـنـد کـه تـمـام  ھا حضور مـی ایران ھر سال در این کنفرانس ـاب ی

اعضای این ھیئت را نوکران جمھوری اسـالمـی وابسـتـه بـه 
ـنـد خـانـه کـارگـر و شـوراھـای اسـالمـی و  نھاد ھـایـی مـان

ـان کـارگـران  انجمن ھای صنفی که مشروعیت قانونی در مـی
ـنـدگـان کـه  ایران ندارند تشکیل می دھند این به اصطالح نمای

ــارزات کــارگــری و تصــویــب  ــن و مــب در ســرکــوب فــعــالــی
ـیـم  ـق ـقـش مسـت دستمزدھا و قوانین ضد کـارگـری در ایـران ن

ـقـط بـرای رفـع اتـھـام و تـوجـیـه کـارھـای  داشته اند کـه ف
ـفـرانـس  ـاتـور در ایـن کـن ضدکارگری و دفاع از دولت دیـکـت

 .یابند حضور می
ھـایـی در  با توجه به اینکه در سـالـھـای اخـیـر شـکـایـت

کنفرانس سازمان جھانی کار علیه جمھـوری اسـالمـی طـرح 
شده است، از جمله شکایت ما کـارگـران ایـران خـودرو دولـت 

ھـای آشـکـار، ارائـه تصـاویـر وارونـه از  ایران با دروغ پـردازی
ـایـه  وضیعت کارگری در ایـران و وعـده ھـای پـوچ و بـی پ

ورزد که ماھیت ضد کارگری و سـرکـوب گـرانـه  تالش می
ـنـه  ـاقضـات نـھـادی ـن خود را پرده پوشانی کند و با استفاده از ت

ـنـدگـان بـه اصـطـالح  شده و استفاده از ھمین ھئیت ـای ھای نـم
کارگری در این سازمان از تداوم عضویت خـویـش، ھـمـچـون 
بسیاری از دولتھای سرکوبگر، جھت اھـداف سـرمـایـه دارانـه 

 خود بھره برداری نماید
 دوستان کارگر

برای آزادی زندانیان سیاسی و فعالیـن کـارگـری، بـرای 
ـیـسـی و  پایان دادن به سرکو ب ـل ھا و اختناق برای لغو جـو پ

دیکتاتوری برای بازگشت کارگران اخراجی به سـرکـار بـرای 
بازگشت به كار ھمـه دسـتـگـیـرشـدگـانـی كـه از زنـدان آزاد 

شوند و پرداخت غرامت به ھمه کـارگـران زنـدانـی، بـرای  می
: ھای کارگری، برای لغو قرار دادھـای مـوقـت آزادی تشکل

پـرداخـت :   انحالل شرکتھای پیمانکاری و کارھای پـکـیـجـی
ــارگــران  ــا ک ــاوی ب ــار مس ــل ک ــاب ــق ــاوی در م ــوق مس ــق ح

ـانـه:   استخدامی ھـای واھـی و  عـدم اخـراج کـارگـران بـه بـھ
ـیـه  ـا تـمـام کـارگـران آزاده بـر عـل افزایش دستمزدھا ھمگام ب

 .کنیم سیاستھای دولت ایران اعتراض می
ما جمعی از کارگران شرکت ایران خودرو ضمـن حـمـایـت 
از فراخوان سندیکاھای کارگـری فـرانسـوی در حـمـایـت از 
ـیـن کـارگـری وکـارگـران زنـدانـی در  حقوق کارگران و فعال
ـار  ایران با اعالم جرم علیه دولت جـمـھـوری اسـالمـی خـواسـت

ـیـت ـئ ـنـدگـان آن از  اخراج جـمـھـوری اسـالمـی وھ ـای ھـای نـم
ـقـه کـارگـر  نھاد ـا طـب ھای جھانی کارو برای ھمبـسـتـگـی ب

جھانی برای حمایت از خـواسـتـھـای کـارگـران بـرای بـدسـت 
ـان کـارگـرو ھـمـکـاران  آوردن خواستھای خود از ھـمـه دوسـت

گرامی دعوت میکند با حمایت از ایـن فـراخـوان و بـه ھـر 
 . شکل ممکن از حقوق پایمال شده خود دفاع نمایند

 زنده باد ھمبستگی کارگری
 جمعی از کارگران ایران خودرو

 ١٣٩٠ خرداد١٦
 

نامه دبیر اتحادیه ساختمانی و جنگلبانی 
 معادن و انرژی استرالیا

 
 آقای مارک لنون

 ھای کارگری ایالت نیوساوث ویلز دبیر اتحادیه
 

 دوست گرامی،
ـا  ـی اتحادیه ساختمانی جنگلبانی معـادن و انـرژی اسـتـرال

و اعضای آن نسبت به خـودداری نـمـودن )   ای یو سی اف ام( 
ـزشـکـی دو فـعـال اتـحـادیـه  ـالـجـه فـوری پ رژیم ایران از مع

. انـد نـگـران اسـت ای زندانی شـده کارگری که بطور ناعادالنه
ـلـو و رضـا  این اتحادیه از وخامت وضع سالمتی منصور اسان

ـان اسـت ـیـن .   شھابی باخبر شده و خواھان آزادی آن ـال ایـن فـع
عضـو   -بترتیب پرزیدنت و خزانه دار سندیکای شرکت واحـد 

ـقـل  ـاشـنـد  -فدراسیون جھانی حمـل ون ـب ـی ـا .   م آنـھـا ھـمـراه ب
ـیـجـه  ـت ـنـد کـه در ن تعـدادی دیـگـر فـعـال کـارگـری ھسـت

 .اند ای شان در ایران زندانی شده فعالیتھای اتحادیه
ای یو نگرانی جدی خود را نسـبـت بـه وضـع  سی اف ام

ـاوریـم کـه .   ای ابراز میدارد این دو فعال اتحادیه مـا بـر ایـن ب
ـبـی رنـج بـرده و در  دوباره منصور اسانلو از ناراحتی شدید قل

ـیـم .   اول ماه مه نیز به بیمارستان برده شـده اسـت مـطـلـع ھسـت
آقـای .   که دکتر او توصیه جراحی فوری قلب را نموده اسـت

شھابی مکررا و بیدلیل دچار خونریزی بینی شـده اسـت امـا 
ـالـجـه  ـاز ھـم مـع علیرغم درخواست او در طـی ایـن مـدت ب

خانواده و ھـمـکـاران او .   پزشکی مناسب از او دریغ شده است
 .عمیقا نگران او ھستند

ــن  سـی اف ام ـی ـال ـز خـواھــان آزادی فـع ـی ای یـو قــبـال ن
ـلـو، رضـا شـھـابـی و  کارگری زندانی منجمله منصـور اسـان

ھـای کـارگـری در سـراسـر  اتحادیه.   ابراھیم مددی شده است
جھان رفتار ظالمانه رژیم نسبت به انسانھـائـی کـه در تـالش 
ـنـد را مـحـکـوم  برای دفاع از حقوق کارگران در ایـران ھسـت

ـلـو جـھـت .  اند نموده در نظر داشته شود که آزادی منصور اسـان
 ژوئن مشروط به بازگشـت او بـه زنـدان ٢درمان پزشکی در 

ـنـی بـر بـخـشـودگـی .   است قولی که ظاھرا دولـت ایـران مـب
ـابـرایـن .   منصور اسانلو در سال گذشته داده بود عملی نشـد ـن ب

ـا  ـبـسـتـگـی مـان از رژیـم ایـران قـوی بار دیگر به نشـانـه ھـم
ـاسـب  ـزشـکـی مـن بخواھیم که بدون ھیچ تاخیری معالجات پ

 .را برای منصور اسانلو و رضا شھابی فراھم کند
ـنـده ـیـه  دولت ایران ھمچنین یکـی از امضـا کـن ھـای اول

اعالمیه حقوق بشر سازمان ملـل و عضـو سـازمـان جـھـانـی 
ـزم بـه انـجـام تـعـھـدات و .  کار بوده است ـابـرایـن، مـل ایران، بن

مسئولیتھای خویش و احترام گذاشتن به حقوق اسـاسـی بشـر 
ـاء مشـروعـیـت .   است ـق رژیم ایران در تالش است که برای ارت

امـا ایـران .   خویش در جھان به سازمان تجارت جھانی بپیـونـدد
ـبـران  در زمانھای اخیر رکورد بسیار بدی از زندانی نـمـودن رھ

ـبـش اتحادیه ـانـه بـه جـن ـانـه و ظـالـم ھـای  ای و حمالت بیرحم
اعتراضی داشته است و باید با ورودش بـه سـازمـان تـجـارت 

 .جھانی مخالفت شود
 ژوئن، در یک روز اقدام جھانی، ایرانیان جـھـت ٩در روز 

ھـای کـارگـری  حمایت از کارگران ایران که توسط اتـحـادیـه
ـفـرانـس سـاالنـه سـازمـان  ـابـل کـن ـق اروپا حمایت شده است، م

ـنـد داد سـی اف .   جھانی کار در ژنو گردھمائی انجـام خـواھ
ھای کارگری نیوساوث ویلز را فـرامـیـخـوانـد  ای یو اتحادیه ام

ـیـن  ـال تا مبارزه برای برخورد انسانی و عادالنه و نیز آزادی فع
کارگری از زندان را برسمیت شناخته و از روز جـھـانـی اقـدام 

 . در ژنو حمایت کنند٢٠١١ ژوئن ٩اعتراضی 
 ارادتمند شما در ھمبستگی

 مالکوم توالچ
 دبیر ایالتی

 ٢٠١١ ژوئن ٧
ـیـر از ـبـش :   ترجمه و تکث ـا جـن ـبـسـتـگـی ب ـتـه ھـم ـی کـم

 استرالیا -کارگری ایران 
 

 
فشار به حکومت بحرین برای باز : بحرین

 گرداندن کارگران اخراجی
کمیسیون کارگری سـازمـان مـلـل  Reutersبه گزارش 

 ژوئن از دولـت بـحـریـن خـواسـت کـه ٧متحد روز شه شنبه 
 کـارگـر اخـراجـی کـه در اعـتـراضـات اخـیـر ٢٠٠٠حداقل 

ــه ــد شـرکــت داشــت ــه ســر کــار بــازگـردان ــد را ب در جــریــان .   ان
ـبـش  اعتراضات، اتحادیه ھای کارگری بـرای حـمـایـت از جـن

دولـت بـحـریـن .   اعتراضی مردم، اعالم اعتصاب کـرده بـودنـد
ـان  بعد از سرکوب اعتراضات مردم با حـمـایـت ارتـش عـربسـت

، دسـت بـه اخـراج کـارگـران  سعودی و امارات متحده عربـی
ـلـه اخـراج شـدگـان از .   شرکت کننده در اعتصـاب زد از جـم

ــار  ــر از ٨ک ــف ــون ١٥ ن ــره فــدراســی ــت مــدی ــئ  عضــو ھــی
 .ھای بحرین ھستند اتحادیه عمومی
 
 درگیری کارگران با پلیس: چین

ـزارش  ـــه گــ روز  Associated France Pressب
ـیـد   ژوئن صـد٨چھارشنبه  ھـا کـارگـر یـک کـارخـانـه تـول

در جـنـوب چـیـن در  Guangdongسرامیک در منطقه 
ـیـس درگـیـر شـدنـد ـل ـیـروھـای پ . اعتراض به دستمزدشان با ن

معترضین مقابل یکی از موسسات دولتی تـجـمـع کـردنـد و 
ـا ٣خواھان مجازات   نفری شدند که به یکـی از کـارگـران ب

یکی از کسانی کـه بـه ایـن کـارگـر .   چاقو حمله کرده بود
ایـن .   حمله کرده بود، بعنوان مدیر شرکت شناختـه شـده اسـت

.  ماه دستمزد معوقه خـود شـده بـود٢کارگر خواھان دریافت 
ـازداشـت و ده٩ تن مجروح، ١٨ھا  در این درگیری ھـا   تـن ب

ـا دچـار خسـارت  اتومبیل کارخانه به آتـش کشـیـده شـد و ی
در سالھای اخیر اعتراضات کارگری در چـیـن بـرای .   شدند

ـزایـش گـذاشـتـه  افزایش دستمزد و بھبود شرایط کار رو بـه اف
 .است

 
  اعتصاب عمومی کارگران وسایط نقلیه عمومی:   ھلند

ـنـدگـان و  Volks Krantبه گزارش  ـبـه ران روز سه شـن

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

کارگران اتوبوس، ترموا و مترو در آمستردام دسـت بـه یـک 
 بـعـد از ٣این اعتصاب از ساعت .    ساعته زدند٢٤اعتصاب 

 بـعـد از ظـھـر روز ١ ژوئن تا سـاعـت ٧ظھر روز سه شنبه 
ـز اعـتـصـاب .   چھار شنبه ادامـه داشـت ـی ـبـه ن روز چـھـارشـن

ـبـه  ـنـجـشـن ـنـی پ  ٩مشابھی در شھر الھه و روز بعد از آن یع
ـات .   ژوئن نیز در شھر روتـردام صـورت گـرفـت ایـن اعـتـصـاب

ـاعـث ٣ھماھنگ و سازماندھی شده در   شھر اصلی ھلنـد، ب
اعـتـراض ایـن کـارگـران بـه .   ھا شده اسـت فلج شدن این شھر

ـنـه ـزی ـیـه  برنامه صرف جویـی دولـت در ھ ـل ـق ھـای وسـایـط ن
ـیـکـاری  آنھا معتقدند کاھش ھزینه.   است عمومی ـاعـث ب ھا ب

ـیـه عـمـومـی و افـت  ـل ـق تعداد زیادی از کارگران وسـایـط ن
انـد  ھـای کـارگـری اعـالم کـرده اتحـادیـه. خدمات خواھد شد

 .مصمم ھستند تا در مقابل این طرح دولت مقاومت بکنند
 
مطالبه کارگران نفت برای انحالل : عمان

 سندیکای زرد
ـیـش ٨روز چھارشنبه  Gulf Newsبه گزارش   ژوئـن ب

ـفـت عـمـان ١٠٠٠از  ـا ارسـال  (PDO) کارگـر شـرکـت ن ب
ای به وزیر کار این کشور، خواھان انـحـالل سـنـدیـکـای  نامه

ـافـع کـارگـران را مـد  موجود و تاسیس اتحادیه جدید که من
ـیـش .   نظر داشته باشد، شدند شرکت نفت دولتی عـمـان کـه ب

ـقـط   کارگر دارد، ھم اکنون سندیکا٥٠٠٠از  ئی دارد کـه ف
ـیـچـوقـت در شـرکـت ٢٠٠  عضو رسمی دارد و مـدیـر آن ھ

کـارگـران خـواھـان انـحـالل ایـن سـنـدیـکـای .   موجود نیسـت
گویند این سندیکا ھیچـوقـت در جـھـت   رسمی ھستند و می

 .منافع کارگران اقدامی نکرده است
 

 نفر از ٥٠٠٠اخراج  -عربستان سعودی 
 شرکت ھواپیمایی این کشور

ــه  Gulf Newsبـه گـزارش  ــب ــن ٨روز چـھــارشـن  ژوئ
ـیـمـایـی  عبدالله الھـجـر مـعـاون مـدیـر عـامـل شـرکـت ھـواپ

ـفـر ٥٠٠٠عربستان اعالم کرد که بدلیل خصوصی سـازی   ن
ـنـد داد وی اضـافـه .   از این شرکت کارشان را از دست خـواھ

کرد که البته اینکار با در نظر گرفتن تمامی حـق و حـقـوق 
در بسیاری از کشـورھـا، .   این کارگران صورت خواھد گرفت

حکومتھا بدلیل بقول خـودشـان سـودآوری کـم، شـرکـتـھـا و 
ـاعـث  ـنـد کـه ب موسسات را به بخش خصوصی واگذار میکن

بـخـش خصـوی .   بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران میشود
ـاداش و  نیز با در نظر گرفتن حداقل دستمزد و کـاسـتـن از پ

 .مزایا کارخانه را به سود آوری میرساند
 

کمپین مشترک سازمان عفو بین الملل برای 
 حقوق کارگران ایرانی

ـاسـی،  ـان سـی ـی به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زنـدان
ـا آغـاز اجـالس ١٣٩٠روز جمعه بیستم خردادماه   و ھمزمـان ب

ـیـن  ساالنه سازمان جھانی کار در شھر ژنو، سـازمـان عـفـو ب
ای را در حمایت از حـقـوق کـارگـران  الملل کمپین یک ساله
 .ایرانی آغاز خواھد کرد

ــار  ـلـل، ایـن سـازمـان در کـن ـیـن الـم ـتـه عـفـو ب بـه گـف

ـا عـنـوان  اتحادیه مصـمـم »ھای جھانی کارگری، گزارشی ب
ھای کـارگـری بـرای  برای زندگی آبرومندانه؛ مبارزه اتحادیه

را در اجالس جھانی کار در ژنـو بـطـور رسـمـی  «حقوق خود
 .ارائه خواھد کرد

سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه شانزدھم خـردادمـاه در 
ایـن سـنـد »:   ای مطبوعاتی با اعالم این خبر گـفـت اطالعیه

ـقـل  کوتاه نشان خواھد داد که چـگـونـه اتـحـادیـه ھـای مسـت
کارگری با برخوردھای خشونت آمیز مشابه با کسـانـی کـه 
ـلـی، در ایـرانـی کـه فضـای  ـل ـیـن الـم برای حقوق انسانی ب

ـزایشـی دارد، صـحـبـت مـی ـنـد مـواجـه  سرکوب روند اف کـن
 .«ھستند

ـلـل مـی ـیـن الـم ـزایـد عفو ب ایـن گـزارش تـوجـه بـه »:   اف
ـارزه بـرای  حـقـوق " کارگران شجـاع ایـرانـی کـه تـوسـط مـب

ـنـوعـیـت تشـکـیـل اتـحـادیـه"   انسانـی کـارگـران ـا مـم ھـای  ب
کارگری مستقل از جمله سندیکای کارگران شـرکـت واحـد 
ـلـمـان و  ـفـی مـع اتوبوسـرانـی تـھـران و حـومـه، کـانـون صـن
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه مقابله کـردنـد را جـلـب 

 .«کند می
ـلـل و  ـیـن الـم بر اساس ایـن اطـالعـیـه، سـازمـان عـفـو ب

آزادی »شرکای جھانی اش در این پیکار یک سـالـه بـرای 
ـیـدتـی اتـحـادیـه ـان عـق ـی ھـای  فوری و بی قید و شرط زنـدان

ـیـوسـتـن »، «صنفی برای وضع قوانینی که اجازه تشکیل و پ
بـرای بـه »، و «ھای مستقل کارگـری را بـدھـد به اتحادیه

ـارزه  «ھـای کـارگـری مـوجـود رسمیت شناختن اتـحـادیـه مـب
 .خواھند کرد

دھـم ژوئـن ( این سازمان ھمچنین روز بیـسـتـم خـردادمـاه 
و ھمزمان با آغاز اجـالس سـاالنـه سـازمـان جـھـانـی )   ٢٠١١

سـازمـان  «آی وی»کار کنفرانسی مطبـوعـاتـی در سـالـن 
 .جھانی کار برگزار خواھد کرد

 به وقـت ژنـو و ٤٥ و ٥این کنفرانس مطبوعاتی ساعت 
ای عـفـو  با حضور شین انرایت مسئول كمپین ھـای اتـحـادیـه

بین الملل، دیوید کاکرافت از فـدراسـیـون جـھـانـی کـارگـران 
ـلـی کـارگـران  ـل ـیـن الـم حمل و نقل، پیتر رسمن از فدراسیون ب
ـنـدگـان  ـای صنایع کشاورزی، غذایی و خدمات، و ھمچنین نم
ـلـی  ـل ـیـن الـم فدراسیون آموزش بین الملل، فدراسیون اتحادیه ب

ھای کـارگـری بـه  آموزش و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه
 .مدت یک ساعت برگزار خواھد گردید

ـیـن  ھمچنین دروئری دایک، پژوھشگر سـازمـان عـفـو ب
الملل در امور ایران از لندن نیز بـرای مصـاحـبـه در دسـتـرس 

 .*خواھد بود

 : مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
ـپـرداز و  ـال ـی کمونیسم کـارگـری امـا فـرقـه مصـلـحـیـن خ

ـیـسـتـی .   قھرمانان مشتاق نجات بشریت نیست جامعه کمـون
الگو و نسخه ای سـاخـتـه و پـرداخـتـه ذھـن خـردمـنـدانـی 

کمونیسم کارگری جنبشی اسـت کـه از .   خیراندیش نیست
بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افـق و 
ـیـن جـامـعـه را  آرمانھا و اعتراض بخـش عـظـیـمـی از ھـم

 .منعکس میکند
تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشـمـکـش 

ـنـھـان، .   طبقاتی است جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گـاه پ
میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگـر و تـحـت 

ـان بـوده اسـت ایـن .   ستم در ادوار و جوامع مختلف در جـری
ـیـر در  ـی جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تـحـول و تـغ

 .جامعه است
برخالف جوامع پیشین که عموما بـر سـلـسـلـه مـراتـب 
ـا شـده بـودنـد،  ـن ـیـچـیـده ای ب طبقاتی و قشربندی ھای پ
ـار سـاده  جامعه مدرن سرمایه داری تقسیم طبقاتـی را بسـی

جامعه معاصر، علیرغم تنوع وسیع مشـاغـل و .  کرده است
تقسیم کار گستـرده، بـطـور کـلـی بـر مـحـور دو اردوگـاه 
ـتـه انـد  طبقاتی اصلی که رودرروی یـکـدیـگـر قـرار گـرف

ـا و :   سازمان یافته است ـاری ـت کارگران و سرمایه داران، پـرول
 .بورژوازی

تقابل این دو اردوگاه در پایه ای ترین سطح سـرمـنـشـاء 
ـاسـی و  ـتـصـادی، سـی و مبنای کلیه کشمـکـش ھـای اق
ـنـوعـی اسـت کـه در  ـنـگـی مـت حقوقی و فکری و فـرھ

ـاسـی و .   جامعه معاصر در جریان است ـات سـی نه فقط حـی
اقتصادی جامعه، بلکه حتی زندگی فرھنگی و فـکـری 
ـقـل و  ـلـمـروھـایـی مسـت و علمی انسان امروز که بظـاھـر ق
ماوراء طبقاتی بنظر میرسند، مھر این صفبنـدی مـحـوری 

اردوی .   در جامعه مدرن سرمـایـه داری را بـر خـود دارنـد
پرولتاریا، اردوی کارگران، با ھمه تنوع افکـار و ایـده آلـھـا 
ـیـر  ـی ـنـده تـغ و گرایشات و احزابی که در آن وجود دارد، نمای
و یا تعدیل نظام موجود به نفع توده محروم و تحت سـتـم در 

ـیـه مـکـاتـب و .   جامعه است ـا کـل اردوی بورژوازی، باز ب
احزاب سیاسی و متفکرین و شخصیت ھـای رنـگـارنـگـش، 
ـابـل فشـار  ـق خواھان حفظ ارکان وضع موجود است و در م
آزادیخواھی و مساوات طلبی کارگـری از نـظـام سـرمـایـه 
ـاسـی بـورژوازی  داری و قدرت و امتیازات اقتصادی و سـی

 .دفاع میکند
ـاتـی سـر بـر  ـق ـارزه طـب کمونیسم کارگری از ایـن مـب

ـاسـت.   مـیـکـنـد ـاری ـت ـیـســم .   صـفـی در اردوگـاه پـرول کـمـون
ـقـه کـارگـر بـرای واژگـونـی  کارگری جنبش انقالبی طـب
نظام سرمایه داری و ایجاد یک جامعه نوین بدون طبقـه و 

 .بدون استثمار است
  
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 


