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در میان اعتراضات کارگری ایـن 
ھفته اعتصاب کارگران کشـت و 

روز .   صنعت کارون برجسته اسـت
 نـفـر از ٤٠٠٠ خـرداد ٢١شنبه 

کــارگــران و کــارکــنــان شــرکــت 
کشت و صنعـت کـارون شـوشـتـر 
برای چند روز متوالی دسـت بـه 
یك اعتصاب به نظر من متـفـاوت 

مطالبات اصـلـی كـارگـران .   زدند
در این اعـتـصـاب، اجـرای طـرح 
طبقه بندی مشـاغـل و افـزایـش 

اعـتـصـاب ھـمـیـن .   دستـمـزد بـود
كارگران در اول مـاه مـه امسـال 
ــور را  كــارفــرمــای شــركــت مــزب

ــر  مـجـبـور مـی كـنــد كـه عـالوه ب
دستمزد كارگران، مبلغ صـد ھـزار 
تومان نیز بابت ھر ماه اردیبھـشـت 
و خرداد به این كـارگـران و سـایـر 
كاركنان رسـمـی شـركـت پـرداخـت 

ــه ایــن .   شــود ــوط ب در خــبــر مــرب
کـارگـران " اعتصاب آمده است كه 

مجددا دست بـه اعـتـصـاب زدنـد 
چون معتفدند مادام که این مبلـغ 
در قــالــب طــرح طــبــقــه بــنــدی 

مشاغل و در احـکـام کـار آنـھـا 
رسـمـا و بـطـور قـطـعـی ثـبـت و 
اضافه نشود، کارفرمـا مـیـتـوانـد 
این یکصدھزار تـومـان را پـاداش 
تولید در نظر بگیرد، آنرا مـوقـتـی 
بــه حســاب آورد و بــا کــاھــش 

 ."مبارزه کارگران آنرا قطع کند
ـلـه ای كـه در ایـن  اولین مسـئ

ــوجــه مــی ــب ت ــر جــل ــب ــد،  خ ــن ك
ــودن ایـن اعــتــصــاب "   تـعــرضــی"  ب

توانـد  دیگر ھیچ كسی نمی.  است
این اعتراض را تـحـقـیـر كـنـد كـه 

بـرخـی اعـتـراض .   تدافعـی اسـت
را با مطالبـه پـرداخـت "   تعدافعی" 

ــاده،  ــت ــب اف ــق ــای ع ــزدھ ــم دســت
ــیــكــارســازی، بــه  اعــتــراض بــه ب
قرارداد سفید امضاء و یا مـوقـت 

دو مطالبـه .   اند و غیره تعریف كرده
مطرح شده در اعتـراض كـارگـران 

شركت كشـت و صـنـعـت كـارون " 
. از این جـنـس نـیـسـتـنـد"   شوشتر

مطالبات اجرای طرح طبقه بندی 
مشاغل و افزایش دستمزد، با ھـر 
ــه،  ــای ــدگــی ســرم درجــه از درن

خصلتی تعرضی دارند و این مھم 
به چند نكتـه در ایـن بـاره .   است

 .باید توجه كرد
 

 اھمیت نفس اعتصاب
ــن  ــرای گــرفــت كــارگــر حــتــی ب
دستمزدش ھم باید خطر اعـتـراض 
. را باالی سر كارفرما نـگـه دارد

كارفرما از اینكه اگر بـه كـارگـر 
اجحافـی بـكـنـد بـا اعـتـراض او 

شود، با احتیاط و تـرس  طرف می
در .   زنـد و لرز دست به كاری مـی

جمھوری اسالمی و راسـتـش در 
ھمه جا كـه نـیـروی كـار كـارگـر 

شود، كـارگـران  خرید و فروش می
ناچارند بـرای حـل و فصـل ھـر 
موضوعی با كـارفـرمـا بـه حـربـه 

كـارگـر .   اعتصاب متوسـل شـونـد
برای گرفتن حقش باید اعتصـاب 

اعتصاب كارگران كشـت و .   بكند
صنعت كارون شوشتر آئیـنـه تـمـام 

ــن واقــعـیــت اســت ــول .   نـمــای ای پ

ایـن ! "   نان نسـیـه داده نـمـیـشـود"   
تابلوئی است که مـوجـب شـوکـه 
شدن سردار قالیباف، شھردار تھران 

البته اگر قضیه خـفـت . شده است
دادن حریف، یعنی احـمـدی نـژاد 
ـلـو بـیـشـتـر  در میان نبود ایـن تـاب
اسباب مسرت ایشان میشـد چـون 
باالخره مـیـدیـد کـه طـرح حـذف 

ھا به ثمر نشسته است، پـس  یارانه
ادعای شوکه شدن ایشان را بـاور 

شک نکنـیـد ایشـان ھـم .   نکنید
اگر بر صندلی ریاست جـمـھـوری 
رژیم اسالمی تکیه زده بود و بـا 
آن ادعــائــی کــه داشــتــنــد کــه 

" رضا شـاه اسـالمـی" میخواستند 
باشند ھمان ادعـائـی را مـیـکـرد 
که احـمـدی نـژاد مـیـکـنـد کـه 
ھیچکس در ایران  شب گـرسـنـه 

ایـنـکـه در !  سر بر بالین نمیگذارد
این جامعه نان نسیه نیز باب شـده 
است ھمین کافی است که نشـان 
دھد فقر چقدر در عـمـق جـامـعـه 

این تابلو حکایت .   نفوذ کرده است
از این دارد که طرف نه فقط نـان 
را به نسیه خریده بلکه حتی تـوان 

ایـن .   باز پس دادن پول آنـرا نـدارد
ھای شـمـال شـھـر  تابلو در نانوایی

ـلـکـه  تھران نصب نگردیده اسـت ب
ــھـران مشـاھــده شــده  در جـنــوب ت
است، جائی که ظاھرا با ادعـای 
ــژاد و کـارشــنـاسـان و  احـمـدی ن
تحلیلگران اقـتـصـادی و جـامـعـه 

ای از چـپـھــای  شـنـاسـان و عـده
سابق به خاطر دریافت نقدی پـول 

مردم چاکر و ممنـون (!) یارانه ھا
احمدی نژاد ھستند، و چـه بسـا 

ای  بـا ایـن چـھـل ھــزار و خــورده
تومان فاصله طبقاتی ھم کاھـش 

البته آن کارشناسان و !   یافته باشد
غیره ذالـک دلـیـل بسـیـار قـابـل 
: تــوجــھــی دارنــد و مــیــگــویــنــد

بھرحال طرف بیکـار بـوده، یـک " 
ریال ھم درآمد نداشته االن راحـت 
و بی دغدغه ماھی چھل و پـنـج 
ــافــت  ــومــان دری ــانصــد ت ھـزار و پ
میکند و اگر یک خانـواده پـنـج 
نفری باشند  چیزی نزدیـک بـه 
ــافــت  ــومــان دری ــزار ت دویســت ھ
میکند بدون آنکه دست بـه سـیـاه 
وسفید بزند، خب اینھا باید حامی 
احمدی نژاد باشند و این پـایـگـاه 

. " اجتماعـی احـمـدی نـژاد اسـت
ای از مـدافـعـیـن ایـن  حتی عـده

ــت  ــم ــی زح ــت ــت راس ــرح دس ط
کشــیــدنــد و آمــار از جــمــعــیــت 
مناطقی تھیه کردنـد کـه تـعـداد 
قابل توجھی پول مـفـت گـیـرشـان 
میاد و نتیجه گرفتند کـه طـرح 
احمدی نژاد بنفع طـبـقـه کـارگـر 

ــیــل گــران .   اســت اگــر ایــن تــحــل
سـیـاســی و اقــتـصـادی و غـیــره 
ذالک زحمت میکشیـدنـد و ایـن 
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 منصور اسانلو را آزاد نكردند، 
  به او مرخصی داده اند

ــت واحــد در ١٢روز  ــكــای شــرك ــدی ــرداد ســن  خ
ای خبر داد که منصور اسانلو رئیس ھـیـات  اطالعیه

بـنـا .   مدیره سندیكای واحد از زندان آزاد شـده اسـت
برخبرھای بعدی به خانواده او گفته بـودنـد كـه وی 

اما بعد به آنھا اطالع .   را در قبال وثیقه آزاد میكنند
 روز از ٤داده شده بود كه منصور اسانلو فقط برای 

بعد از آن به نقل از ھـمـسـر .   زندان مرخص شده است
منصور اسانلو  گفته شد كه بطور شفاھـی بـه آنـھـا 

اند كه مرخصی وی برای یـكـمـاه تـمـدیـد  اطالع داده
 دسـتـگـیـر و ٨٦منصور اسانلو در تیر .   خواھد شد

 سال حكـم ٥جانیان جمھوری اسالمی در ابتدا به او 
زندان دادند و بعد یكسال به حكمش اضافه كـردنـد و 

جـرم .    سال در زنـدان بسـر بـرده اسـت٤وی تا كنون 
منصور اسانلو ھدایت و حمایت از مبارزات با شـكـوه 

 و تـالش ایـن ٨٤كارگـران شـركـت واحـد در سـال 
مـنـصـور .   کارگران برای ایجاد سندیكای خود است

ھای مختلفی رنـج  اسانلو از بیماری قلبی و بیماری
میبرد و علیرغـم تـاكـیـد پـزشـكـان وی مـبـنـی بـر 
ـــدان  ــی اش او را در زن ــع جســـم ــت وض ــام وخ

اند و اكنون نیز صـحـبـت از مـرخصـی و  نگاھداشته
ـلـو .   بازگرداندن دوباره او به زندان است مـنـصـور اسـان

ـلـو .  باید فورا از زندان آزاد شود عالوه بر منصور اسان
ابراھیم مددی و رضا شـھـابـی از كـارگـران شـركـت 
واحد و رضا رخشان رئیس ھیات مدیره نیشكر ھـفـت 
تپه و بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیری و فعال 

كارگران زنـدانـی و .   دفاع از حقوق كارگر در زندانند
 . ھمه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

 
  محاکمه چندین باره علی نجاتی

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلـھـای 
 خـرداد اعـالم كـرد كـه عـلـی ١٩در خبری در روز 

ـپـه و از  نجاتی کارگر اخـراجـی نـیـشـکـر ھـفـت ت
اعضای ھیات مدیره سندیکا و یکی از نمایـنـدگـان 
کارگران این شرکت برای چندمین بار بـرای یـک 
اتھام تکراری که پیشتر بابت آن حبس کشـیـده، در 

 دادگـاه ١٣ خردادماه و در شعبـه ی ٢١روز شنبه 
در .   تجدید نظر در شھر اھواز دادگاھی خـواھـد شـد

ادامه این خبر آمده است، پس از تـحـمـل دوره شـش 
ماھه زندان ، باز ھم به بـھـانـه ھـمـیـن اتـھـام عـلـی 
نجاتی را دادگاھی کردند کـه بـه دلـیـل تـکـراری 

امـا .   بودن اتھام، دادگاه ناچار به تبرئه ی وی شـد
باز با شکایت دادستان و با اعـمـال فشـار مـقـامـات 
امنیتی به رای بـرائـت بـرای وی اعـتـراض شـد و 

نھایتا پرونده برای بـررسـی بـه مـرکـز اسـتـان و بـه 
 .دادگاه تجدید نظر ارسال شد

 
 تن از فعالین كارگری سنندج ١٢

  محاکمه شدند 
بـنـا بـه گـزارش مـنــتـشــر شــده از سـوی كـمــیـتــه 

 خـرداد دادگـاه ٢١ صبـح روز ٨ھماھنگی ساعت 
 تن از فـعـالـیـن کـارگـری و شـرکـت ١٢محاکمه 

کنندگان گلگشت حـمـایـت از فـعـالـیـن كـارگـری 
زندانی، در سنندج به اسامی وفـا قـادری، صـدیـق 

، یدالله صمدی، كیومـرث قـادری، حـبـیـب   سبحانی
، جـمـال    كـاوه بـھـرامـی  ،  كانی، عرفان نادری الله كله

گویلی، واحد خانی، فایق سبحانی، كیوان سبحانـی 
و ظھیر رضوی، برگزار شد و بنـا بـر خـبـر نـتـیـجـه 
. جلسه دادگاه، در روزھای آینده اعـالم خـواھـد شـد

 در جـریـان ١٣٨٨ آذر ماه ١٣این كارگران  در تاریخ 
برگزاری گلگشت دستگیر شده بودنـد كـه بـعـدا بـا 

 .  قرار وثیقه آزاد گردیدند
بر اساس خبر دیگری دو فعال دیـگـر كـارگـری 
در این شھر غالب حسینی و خالد حسینی نیز بـرای  

 خـرداد بـه شـعـبـه دوم دادگـاه ٢٨ و ٢٤روزھای 
غـالـب .   انـد انقالب اسالمی در این شھر احضـار شـده

حسینی، وفا قادری، خالد حسینی و یدالله قـطـبـی 
قبال در آسـتـانـه روز جـھـانـی كـارگـر در سـنـنـدج 

 ٢٢ و ٢١بازداشت و پس از چند روزی در روزھای 
 . اردیبھشت به قید وثیقه از زندان آزاد شدند

 
  بھنام ابراھیم زاده دوباره دادگاھی شد

 خرداد بھـنـام ابـراھـیـم زاده، عضـو كـمـیـتـه ٢٢روز 
پیگیری و فعال دفاع از حقوق كودك توسط جـانـیـان 

جـانـیـان اسـالمـی .   جمھوری اسالمی دادگاھی شد
 سـال حـكـم زنـدان و ده ســال ٢٠قـبـال بـه بـھـنـام 

بـا .   محرومیت از فعالیت اجتماعی صادر كـرده بـود
اعتراض به این حكـم، دادگـاه جـمـھـوری اسـالمـی 

اكـنـون او را دوبـاره .   ناگزیر به لغـو ایـن حـكـم شـد
اند كه نـتـیـجـه دادگـاه  دادگاھی كرده و اعالم داشته

بھنـام بـه خـاطـر دفـاع از .   بعدا خبر داده خواھد شد
بـھـنـام .   حقوق كارگر و حقوق كودك در زنـدان اسـت

 .ابراھیم زاده باید فورا از زندان آزاد شود
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ ژوئن ١٦، ١٣٩٠ خرداد ٢٦
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
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 3 ١٦٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ھنگفتی كه حـاصـل دسـتـرنـج و 
عرق جـبـیـن خـود ایـن كـارگـران 
است، در حساب كارفرماست و تا 
كارگران اعتصاب نكنند، این پـول 
را كارفرما بـه كـارگـران پـرداخـت 

 !كند نمی
ــكـــه،  ــن ــر ای ــگ ــوع دی ــوض م
ھـمـچـنــانـكـه در ایـن اعـتـصــاب 
مشخص ھم معلوم است، كارگران 
در اعتصاب به قـدرت خـود پـی 

برند و قدرت اعتصاب را نـیـز  می
بـر .   شـونـد در عمـل مـتـوجـه مـی

ــواران  ــره خ ــی ــای ج ــالف ادع خ
كـارفـرمــاھـا، اعــتـصـاب چـیــزی 
نیست که كارگران به دلـخـواه بـه 
استقابلش بروند، بلكه تنھـا سـالح 

 .كارگران در دفاع از خود است
 

 اتحاد كارگران
مسئله اتحاد كارگران كه در ایـن 
اعتصاب ھم بطور واضحی قـابـل 
مشاھده است، اعتصاب یكپـارچـه 

 ٤٠٠٠اگـر .    كارگر است٤٠٠٠
نفر بطور ھـمـزمـان دسـت بـه یـك 
كاری بزنند، صدایشان بسیار رسـا 

دوسـت دارم در ایـن .   خواھد بـود
باره به یك مـثـال کـه الـبـتـه بـه 
ــادا  ــگــری در کــان مــوضــوع دی

ــوط اســت اشــاره کــنــم در .   مــرب
خبرھای ورزشی ھفتـه گـذشـتـه، 
خبر شورش طرفداران تیـم ھـاكـی 
ـلـب  روی یخ شھر ونكوور كانادا ج

پلیس این شـھـر از .   كرد توجه می

چند ھـفـتـه قـبـل خـود را بـرای 
ــا ایــن شــورش آمــاده  ــه ب ــل مــقــاب

 سال پیش ھـم ١٥حدود .   كرد می
شھر ونكـوور شـاھـد یـك چـنـیـن 

ــود ــه .   شـورشــی ب ــا ب ــیــس ب و پــل
ــری از آن  اصــطــالح درس گــی

تــر بــه اســتــقــبــال  تــجــربــه، آمــاده
امـا از آنـجـا .   رفـت شورشیان می

كه تعداد شورشیان بـیـش از آنـی 
ـلـویـش را  بود كه پلیس بـتـوانـد ج
بگیرد، آنھا برای لحظاتـی مـركـز 
شھر را به كنترل خود در آوردند و 

ـلـه ١٥نزدیك به   ماشین و از جـم
 ماشین پلیس را نـیـز بـه آتـش ٢

ھای بسیار زیـادی  مغازه.   كشیدند
قصـد مـن نـقـل و .   غارت شـدنـد

تحلیل خبر فـوق نـیـسـت؛ قصـدم 
اشاره به تعداد شركت كنندگان در 

مـوضـوع فـوق .   این رویـداد اسـت
باالخره فیصله یافـت و روز بـعـد 
ــالــت عــادی خــود  ــه ح شــھــر ب

ـلـه اعـتـراض .   برگشـت امـا مسـئ
كارگران به مـوضـوعـات بـرحـقـی 

ھـای  تواند با بـھـانـه كه كسی نمی
واھـی از آنـھـا طـفـره بـرود و از 

ھـا  روزھا قبل بر علیه آن در رسانه
رجـز بـخـوانـد، اگـر بـا اعـتــراض 

 كارگر مواجه شود و اگـر ٤٠٠٠
جواب مثبت نـگـیـرد، بـه حـالـت 

به نـظـر مـن . عادی برنمی گردد
ــاعــث  ھــمــان مــوضــوعــی كــه ب
ــتــروشــیــمــی  ــیــروزی كــارگــران پ پ
ماھشھر شد، نقطه امید اعتصاب 

شركت كشت و صـنـعـت " كارگران 
اتـحـاد .   ھـم ھسـت"   كارون شوشتر

مكانیزمی كه این ھـمـه !   كارگران
كارگر را مـتـحـد كـرده و بـطـور 
ھمـزمـان و یـكـدل بـه اعـتـصـاب 
كشانده است در اینـجـا مـد نـظـرم 
نیست، بلکه تاکیدم اینـسـت کـه 
ـلـه اتـحـاد كـارگـران و عـزم   مسئ
ــری  ــی ــگ ــی ــرای پ ــا ب ــھ ــزم آن ج

ـلـه ای  خواستشان  مھمتـریـن مسـئ
است كه به كارگران این شركت را 
ــه یــك اعــتــصــاب  قــادر کــرد ب

 .تعرضی قدرتمندی دست بزنند
 

 پیگیری مطالبات
موضوع دیگری كه بـاز ھـم ایـن 
ــاری از  ــی ــصــاب را از بس اعــت

كنـد،  اعتصابات دیگر متمایز می
مسئله پی گرفتن خواستی اسـت 
كه كارگران بـه خـاطـر آن در اول 
مـه امســال ھــم اعــتـصــاب كــرده 

اگر یكصد ھزار تـومـان را .   بودند
بشود پرداخت، كارفرما حق نـدارد 
یكطرفه بـر ایـن مـوضـوع نـقـطـه 

كارگران باید حـق .   پایانی بگذارد
داشته باشند در ایـن بـاره حـرفـی 

 .بزنند
موضوع دیگر اینست که ایـن 
شركت آنقدر پول داشتـه اسـت كـه 
بتواند یكصد ھزار تومـان مـربـوط 
به طرح طبقه بنـدی مشـاغـل را 
اضافه بر دسـتـمـزد بـه کـارگـران 

بپردازد، پس تاكنون این پول را از 
ــت ــرده اس ــغ ك ــا دری ــھ ــس .   آن پ

کارفرما به کارگران دروغ گفـتـه 
كارگران اكـنـون قـدمـی را .  است

توانند بردارند و به آن فكـر  كه می
كنند، این است كه كارفرمائی كه 
این چنین به آنھا دروغ گـفـتـه و 
از وجود این پول به آنـھـا چـیـزی 
نگفته، چه چیـز دیـگـری را از 

بـه نـظـر مـن !   كنـد؟ آنھا قایم می
اینجاست كه كارگران بـایـد بـطـور 
ــه داشــتــن تشــكــل  ــل جــدی مســئ
كارگری را پـیـگـیـری كـنـنـد و 
مصـمـم بـاشــنـد كـه ایـن تشـكــل 
حساب و كتاب شركت را بـررسـی 

این یك موضـوع بسـیـار جـا .   كند
ای است كـه كـارگـران حـق  افتاده

داشته باشند از دخل و خـرج یـك 
 !شركت اطالع داشته باشند

 
 فعالین كارگری

وقایع اجتماعی زمینی در خـالء 
در مـورد ایـن . پذیرند صورت نمی

اعتصاب مـعـیـن ھـم فـعـالـیـنـی 
كارگران را سازمان داده و بـه ایـن 

ــد اعــتــصــاب كشــانــده ــایــد بــه .   ان ب
ای كـه  رھبران و فعالین كارگـری

ــدھــی  ایـن اعـتــصــاب را ســازمـان
بقـول . گفت! اند، دست مریزاد كرده

آن ضرب الـمـثـل فـارسـی نـان را 
. باید تا تنور داغ است، چسـبـانـد

كارگران با اعتصاب اول مـاه مـه 
ھـائـی  شان توانستند عقب نشینـی

تـا مـزه .   به كارفرما تحمیل كننـد
شــیــریــن ایــن پــیــروزی از دھــان 
كارگران نیافتاده اسـت، بـایـد بـه 
ــرای  فـكـر اعــتـصـاب دیــگـری ب

ــحــمــیــل عــقــب نشــیــنــی ھــای  ت
ایـن .   بیشتـری بـه كـارفـرمـا بـود

حســابــھــای دقــیــق را فــعــالــیــن 
ــری از  ــی ــگ ــا درس ــارگــری ب ك

 .كنند تجاربشان بخوبی دنبال می
 

 قدم بعدی
در این یـكـسـال گـذشـتـه شـاھـد 
اعتصابات كارگـری قـدرتـمـنـد و 

اعتصاب كارگـران .   ایم مھمی بوده
ــی ــم ــی ــروش ــت ــر،  پ ــھ ــاھش ــای م ھ

اعتصـاب كـارگـران پـتـروشـیـمـی 
تبـریـز، اعـتـراض كـارگـران ایـران 
خــودرو بــه دنــبــال جــان بــاخــتــن 
تعدادی از ھمكارانشان، اعتصـاب 
متحدانه كارگران كارخانه ساسـان، 
ــاالیشــگــاه  اعــتــصــاب كــارگــران پ

بدون شك اعتصـاب .   آبادان و غیره
كارگران شركت كشت و صـنـعـت 
ــن  كــارون شــوشــتــر، در زمــره ای

. گـیـرد اعتصابات مھم قـرار مـی
آنچه كه شكست و عقب نشیـنـی 
كارفرماھا و دولتشان را در بـرابـر 
ایـن اعـتـصـابـات و كـل جـامـعـه 
تثبیت خـواھـد كـرد، كـانـالـیـزه و 
. متحد شدن این اعتصابـات اسـت

جمھوری اسالمی مـمـکـن اسـت 
قدرت خفه كـردن یـك اعـتـصـاب 
ایـزولـه و جـدا افـتـاده را داشـتــه 
باشد؛ اما بسیار بـعـیـد اسـت كـه 
دولت ضعیـفـی مـثـل جـمـھـوری 
اسالمی، كه اخـتـالف و جـنـگ 
درونی جناحـھـای آن در مـقـابـل 
ــگــونــی طــلــب  قــدرت مــردم ســرن
تشدید شده و حتی چپاولگـری و 
دزدیھای ھمدیـگـر را مـرتـب رو 
ــر  ــراب ــد در ب ــوان ــت ــد، ب ــن ــکــن مــی
اعتصـابـات مـتـحـد و قـدرتـمـنـد 

باید بـه ایـن .   كارگران دوام بیاورد
 .سمت حركت كرد

 ٢٠١١ ژوئن ٢٠

 ١از صفحه 
  

 !یك اعتراض مھم دیگر

 

احضار سه فعال کارگری در 
 سنندج به دادگاه انقالب

بر اساس اخبار رسیده طی روزھای اخیر سه فـعـال کـارگـری 
ـنـی و وفـا  اھل سنندج به نام ھای غالب حسینی، خالد حسـی

غالـب . قادری به دادگاه انقالب اسالمی این شھر احضار شدند
ـادری ٢٨ خرداد، خالدحسینی ٢٤حسینی روز   خرداد و وفا ق

ـقـالب   تیرماه سال جاری می٢١ بایست در شعبه دوم دادگاه ان
 .اسالمی شھر سنندج حاضر شوند

ـنـی، وفـا ٢٢ و ٢١در روزھای   اردیبھشت  غـالـب حسـی
قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی که روز دھم اردیبـھـشـت 
ـنـدج احضـار و  ـاد خـبـری اداره اطـالعـات سـن از سـوی سـت

ـلـه .   بازداشت شده بودند از زندان آزاد شدند ـادری و یـدال وفا ق
ـیـون تـومـانـی و ٣٠ میلیون و ٥٠قطبی در قبال وثیقه  ـل ـی  م

ـقـه  ـی ـیـون ٥٠خالد حسینی و غالب حسینی در قبال وث ـل ـی  م
ـانـه . اند تومانی از زندان آزاد شده این سه فعال کارگری در آسـت

روزجھانی کارگر در سنندج، احضار، بازداشت و پس از چـنـد 
 .روز با قرار وثیقه آزاد شده بودند

بعد از برگزاری اول مه با شکوه در سنندج که کـارگـران 
ـا در دسـت داشـتـن پـالکـاردھـای قـرمـز و  و مردم سنندج ب
ـابـودی جـامـعـه  شعارھای کوبنده عزم جـزم خـود را بـرای ن
ـانـه خـود بـه نـمـایـش  سرمایه داری و تحقق اھداف آزادیخـواھ
گذاشتند، نھادھای سرکوبگر و ضد کارگری رژیم اسـالمـی 
ھـمـچـنــان در وحشــت از ھــر گـونـه صـدای اعــتـراضـی و 

ـیـن  آزادیخواھانه کـارگـران مـی ـال ـا احضـار فـع ـا ب کـوشـنـد ت

 .کارگری، اعتراضات کارگران را خفه کنند
ـیـسـت کـارگـری ھـر گـونـه  کمیته کردستان حزب کمون
احضار، دادگاھی و بازداشت فعالیـن کـارگـری را مـحـکـوم 

ـنـدج  کند و از خانواده می ـارز سـن ھای کـارگـران و مـردم مـب
ـاج  می ـابـل ب ـق خواھد که با اعتراضات و تجمعات خـود در م

خواھی و احضار فعالین کارگری تـوسـط دادگـاه کـذایـی و 
ـیـن  ـال نھادھای سرکـوبـگـر رژیـم، مـانـع از اذیـت و آزار فـع
کارگری، غالب حسینی، خالد حسینی و وفا قادری شـده و 
ـاسـی  ـان سـی ـی خواستار آزادی کارگران زنـدانـی و ھـمـه زنـدان

 .شوند
 

 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری
 ٩٠ خرداد ٢٣ ، ٢٠١١ ژوئن  ١٣



 4  ١٣٩٠ خرداد ٣١ کارگر کمونيست

را "   نان نسیه داده نمـیـشـود"   تابلو 
ھم تفسیر میکردند آنگـاه ھـم بـه 
سردار قالیباف پاسخ داده بودنـد و 
ھم دفاع از سیاست احمدی نـژاد 

 !را نیز تکمیل میکردند
صندوق بین المللـی پـول امـا 

این صندوق .   اینکار را کرده است
در گزارش سـیـزدھـم ژوئـن خـود 

توزیع سـوبسـیـدھـا : "اشاره میکند
به طور نـقـدی مـیـان ) یارانه ھا( 

مردم، در كاھش تفاوت طـبـقـاتـی 
مـوثـر بـوده و تـوانسـتــه حـمـایــت 
مردمی از مصرف داخلی را بـاال 

، گزارش صندوق بین المللی " ببرد
ــد ــکــن ــی ــد م ــی ــأك ــول ت ــران :   " پ ای

ھایی از موفقیت زودرس در  نشانه
اجــرای طــرح قــطــع ســوبســیــدھــا 

دھـد و بـا  نشـان مـی)   یارانه ھا( 
افزایش قیمت سـوخـت، گـنـدم و 
حمل و نـقـل عـمـومـی تـوانسـتـه 

ـلـیـارد دالر ھـزیـنـه ٦٠حدود   مـی
ـلـه، درسـت . "   سوبسید را كم كند ب

 میلیـارد دالر از جـیـب ٦٠است 
ما مردم زدند و این صـنـدوق ایـن 

ــه  و "   رشــد اقــتــصــادی" را نشــان
البـتـه از .   کاھش طبقاتی میداند

سازمـانـی مـانـنـد صـنـدوق بـیـن 
ــه  ــول کــه ھــمــیــشــه ب ــی پ ــل ــمــل ال
دولتھای عضو توصیه کرده است 
که اولین کـاری کـه مـیـکـنـیـد 
بریدن نان مـردم اسـت ھـیـچ ھـم 

ــیــســت از  مــوفــقــیــت " عــجــیــب ن
. ھـا بـگـویـد حذف یـارانـه"   زودرس

ــن را ھــم خــود احــمــدی نــژاد  ای
مدعی است که با وقاحـت تـمـام 
از مردم تشکر مـیـکـنـد کـه بـا 

ھـا  طرح خانمان برانداز حذف یارانه
و ما البته ایـن ! کردند" ھمکاری" 

ـپـرداخـتـن قـبـض  ھمکاری را در ن
گاز شاھد بـودیـم، در اعـتـصـاب 
کامیـون دارن شـاھـد بـودیـم، در 
ـلـیـسـی کــردن  تـھـدیـد مـردم و پ

مـا شـاھـد .   جامعه شاھد ھستـیـم
بودیم که جناح مخالـف احـمـدی 
نژاد چگونه اظھار نگرانی کردند 
که این طرح به ھدف خود نرسیده 

است، البته از نگاه این مخالـفـیـن 
ھائی کـه بـه صـورت  ھمان یارانه

پول نقد پرداخت میشود را نشـانـه 
ضعف این طرح میدانند و یا گله 
و شکایت میکـنـنـد پـول صـرفـه 
جویـی شـده کـه بـنـابـه گـزارش 

ـلـیـارد دالر بـوده ٦٠صندوق   مـی
است معلوم نیست کجـا رفـتـه و 
در دست چه کسانی است و ایـن 
یعنی دار و دستـه احـمـدی نـژاد 

این حکومت .   پول را باال کشیدند
این طـرح را بـه ضـرب اعـدام و 
شکنجه و قتل و تـجـاوز دارد بـه 
پیش میبرد و صندوق بین المللـی 
پول از این مـورد کـامـال راضـی 
ــرایــش ھــدف مــھــم  اسـت چــون ب
است، و آن شرایطی است که ھـر 
چه بیشتر سطـح مـعـیـشـت تـوده 

ایـن .   زحمتکش پایین آورده شـود
ــرخ  بـه ایــن مــعـنــی اســت کــه ن
نیروی کار روز بـه روز کـاھـش 

ـلـور آنـرا در نسـیـه  می یابد و تـب
ھـدف .   خریدن نان شـاھـد ھسـتـیـم

تضمین سود سرمایه است،  فـقـر 
ای کـه بـه  و فالکت بی سـابـقـه

جان جامعه افتـاده اسـت نـتـیـجـه 
ھمین ھدف است که صندوق بیـن 
المللی پول طراحی کرده اسـت و 
این به معنی قطبی شدن بیش از 
پیش جامعه است، که اقلیتی ھر 
چه بیشتر ثروت جـامـعـه را بـاال 
میکشند و اکثریت عظیمی سھـم 
شان از این طـرح فـقـر و نـداری 

 .روز افزون است
گـزارشـاتـی کـه از مـحـالت 
فقیرنشین  منتشر مـیـشـود نشـان 
دھنده سـقـوط جـامـعـه بـه عـمـق  
فقر و فـالکـت اسـت، ایـن فـقـر 
ــدبـخـتـی و  ھـزاران مصـیــبـت و ب
شوربخـتـی بـرای تـوده مـردم بـه 

ــه  ارمــغــان مــی ــبــتــه ن آورد و ال
صنـدوق خـیـالـش اسـت و نـه آن 
مفسران؛  نـھـایـت نـگـرانـی ایـن 

طـبـقـه " مفـسـران ایـن اسـت کـه 
ـپـاشـد"   متوسط بـه .   دارد فـرو مـی

زعم این مفسران اقتصادی، طبقه 

مرفه که خب مرفه است، طـبـقـه 
پایین ھم که با چھل ھزار تـومـان 
روزگارش بد نیست و ایـن وسـط 
طبقه مـتـوسـط اسـت کـه ضـرر 

اما صـنـدوق بـر خـالف !     میکند
ــد : نـظـر ایـن مـفــسـران  مـیــگـوی

ھرگونه قطع سوبسیدھا در ابـتـدا " 
شـود امـا  باعث افزایش تورم مـی

به تدریج باعث حـمـایـت از رشـد 
طـبــقــه مـتــوســط شـده و درصــد 

و . "   كـنـد رقابت را ھم بیشتـر مـی
ــنــجــاســت کــه روشــن مــیــشــود  ای

آن کـارفـرمـایـان "   طبقه متـوسـط" 
کوچک ھستند که دیر آمدند و 

صـنـدوق .   زود میـخـواھـنـد بـرونـد
نـفـع "   طـبـقـه" درست میگوید این 

ــی  ــن طــرح کــذای ــادی از ای زی
میبرد، برای ایشان ھیچ خـیـالـی 
نیست که نان چـقـدر گـران شـده 
است و یا بنزین به چـه قـیـمـتـی 
گزافی عرضه میشود چون آنـھـا 
پولش را دارنـد و ایـن پـول را بـا 
تسمه کشیدن از گـرده کـارگـران 

اما کـارگـری کـه .   آورند در می
 درصـد ٩پایه دستـمـزدش تـنـھـا 

رشد داشته در حقیقت با این طرح 
اگـر .   دستمزدش کمتر شده اسـت

ــگــک دویســت  ــان ســن روزی ن
تومان بود کـه ھـمـان ھـم بسـیـار 
گران بود، اکنـون نـان سـنـگـک 

 تومان نرخ رسمی آن، و ٤٥٠شده 
 تومان ھمان نـان بـا کـمـی ٧٠٠

کنجد اضافه شده که بطور غـیـر 
کـارگـر .   رسمی عرضـه مـیـشـود

نانـوایـی کـه ایـن نـان را تـولـیـد 
میکند ھنوز ھم با ھمان شرایطی 
کار میکنـد کـه قـبـل از طـرح 

ـلـوئـی .   میکرد گوجه فرنگی کی
 ٥٠٠ تومان و خیار کیلوئی ٧٠٠

تومان، حتی یـک لـقـمـه نـان و 
پنیر و گـوجـه و خـیـار از مـردم 

ھـنـدوانـه .   فقیر سـلـب شـده اسـت
 تـومـان، و زردآلـو ٤٠٠کیلوئی 
 تومان، الـبـتـه در ١٥٠٠کیلوئی 

فصل پربارش و گـرنـه اولـی کـه 
زردآلو سـرو کـلـه اش پـیـدا شـد 

ـلـوی آن   ھـزار ٥قیمـت ھـر کـی
ـلـوئـی .   تومان بود توت ناقابل، کی
ـــومـــان اســـت، قـــارچ ١٥٠٠  ت

 تومان یکبـاره بـه ٢٠٠٠کیلوئی 
 تومان ترقی کرده، گوشت ٣٥٠٠

  تومـان ١٢٥٠٠گوساله کیلوئی 
 تـومـان و ٤٥٠٠و مرغ کیلوئی 

برنج مسموم ھندی که بازار ایران 
ــوی  ـل از آن اشـبـاع اســت بـه کـی

 تومان رسیـده اسـت، ھـمـه ٣٠٠٠
اینھا را ضرب کـنـیـد در قـیـمـت 

 ھزار تـومـان ٥گاز که یکباره از 
ــه   ھـزار تـومــان ٤٥دسـت کــم ب

صعود کرده، اینھا ھمه به اضافـه 
 ١٨ ھزار تومانی و برق  ٣٠آب 

 ٧ھزار تومانی و تلفن که نھایتـا 
 ٢٥ھزار تـومـان بـود اکـنـون بـه 

حـاال  .   ھزار تومان جـھـش داشـتـه
این را ھم در نظر بـگـیـریـد بـرای  

 ٢٠یک آپارتـمـان یـک خـوابـه 
میلیون پول پیش میـخـواھـنـد، بـه 
اضافه سیصد ھزار تـومـان اجـاره، 
آنھم نه در بـاالی شـھـر کـه در 
آنجا قیمتھا بسیار بـاور نـکـردنـی 

ـــکـــی از .   اســـت مـــفـــســـران " ی
که بلد ھستند آمـار و "  اقتصادی

ارقام تھیه کنند و مدعی ھستند 
زندگی فقیران بـھـتـر شـده اسـت 
لطف کند با آمـار و ارقـام نشـان 
دھند که کجای این طرح یعنـی 

الـبـتـه آنـھـا .   بھبود وضعیت مردم
میگوینـد طـرف یـک ریـال ھـم 
ــداشـتـه و االن مــفـت و  درآمـده ن

 ھزار تومان مـیـگـیـرد، ٤٥مسلم 
ــگــاه  ــو چشــم مــردم ن صــاف ت
میکنند و رسما توده زحـمـتـکـش 
جامعه را تحقیر میکنند چرا که 

را، اسمـش "   یارانه نقدی"پرداخت 
؛  بـدون "! گدا پروری"را گذاشتند 

ــمــودار اعــم از  ھــیــچ جــدول و ن
و یـا ھـر "   نـقـطـه ای" و " جینی" 

نمودار دیگر میتوان مـتـوجـه شـد 
توان  که با حقوق امروز حتی نمی

مایحتاجی که مـاه پـیـش تـھـیـه 
میشد، تھیه کند حـال چـه رسـد 
. به یک سال یا چند سال پـیـش

گزارش سـیـزدھـم ژوئـن صـنـدوق 
بین المللی پول آرزوی بـورژوازی 
را بیان میکند و نه چیـز دیـگـر، 
آروزئی که احمـدی نـژاد دوسـت 
دارد به ھمه نشان دھد، و تـه دل 

 .مفسران برای آن غنج میزند
ــرخــی از  امــا ایــن گــزارش ب
مفسران اقتصادی را حـیـرت زده 
کرده که چرا کـه دو مـاه قـبـل 
ھمین صـنـدوق گـزارشـی دیـگـر 

درست در نقطه مقابل این گزارش 
منتـشـر کـرده بـود، امـا اکـنـون 

داستان .   یک چیز دیگر میگوید
چیست؟ قضیه خیلی ساده است، 
گزارشگران صندوق را خـریـدنـد و 
رقم آنقدر باال بـوده کـه حـیـثـیـت 
. نداشته صندوق را بـه بـاد دادنـد

این گزارش میگوید کـه ھـئـیـت 
" ھـدایـا"دریافت کردند، " ھدایائی" 

اسم محترمانه رشوه است و رشـوه 
را ھم معمـوال کسـی بـه کسـی 
میدھد که کارش گـیـر بـاشـد و 
رژیم جمھوری اسالمی بد جوری 
گیر افـتـاده و امـیـدوار اسـت بـا 
چنین گزارشاتی شـایـد مـردم را 

اگـر قـرار بـود کـه ایـن .   بفریـبـد
مردم فریب بخورند سـالـھـا پـیـش 

یـک شـاه را " تمدن بزرگ"گول 
میخوردند نه اینـکـه سـرنـگـونـش 

اگر قرار بود گزارشاتی از .   کنند
این دست مـردم را گـول بـزنـنـد، 
سردار سازندگی که فکر میکرد 

ھای سراسـری  با تاسیس فروشگاه
ــاریــخ ســاز"  شــده اســت،  االن "   ت

نگران جان خویش نبـود، احـمـدی 
نژاد که دیگر در این میان جـای 

اما مسئله مشـتـرکـی .   خود دارد
کــه در ھــمــه ایــن جــریــانــات و 
اشـخـاص مشــاھـده مـیــشـود ایــن 
است که جناح حـکـومـتـی آنـھـا 
ھمیشه به ضرب نیروی امنـیـتـی 
سعی کردند که نشان دھند مردم 
آن چیزی را میخواھند کـه آنـھـا 

اکـنـون ھـم ایـن .   بیان مـیـکـنـنـد
گزارش تالش مذبوحانه و مسخـره 
ــگــر و  ــاول ــان چــپ ــازم ــک س ی
سازمانده استثمار توده زحمتـکـش 

کسـی بـا ایـن .   را نشان مـیـدھـد
گزارشات فریـب نـخـواھـد خـورد، 
حتی خـود جـمـھـوری اسـالمـی، 
چون شاھد اسـت ایـن گـزارشـات 
صد تا یک غاز را مـردم اصـال 

دھـنـد چـه رسـد کـه  گوش نمـی
آن چـیـزی کـه در . باورش کنند

ــوجــه اســت  ایــن مــیــان مــورد ت
رسوایی نھادھائی مانند صـنـدوق 
بین المللی پول اسـت و بـس کـه 
ــرای دفــاع از  حــاضــر ھســتــنــد ب
سیاست تشدید استثمار جلو چشم 
ھمگان واقـعـیـت و حـتـی حـرف 

 .*دیروز خود را وارونه کنند

 ١از صفحه 
 !رسوایی یک گزارش
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 اعتصاب و اعتراض

 
 كارگر شركت كشت و صنعت ٤٠٠٠اعتصاب 

 كارون شوشتر
 ٢١طبق گزارشی که به حزب رسیده است روز شنـبـه 

 نفر از کارگران و کارکنان شرکت کشـت و ٤٠٠٠خرداد 
صنعت کارون شوشتر دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد کـه تـا 

طرح طبقـه .   خرداد ادامه یافت٢٣ روز دوشنبه ١١ساعت 
بندی مشاغل و افزایش دستمزد دو خواست مھم کارگـران 

روز سوم اعتصاب، کارگران معترض بـا وعـده مـدیـر .   بود
الزم .   موقتا بسر کار برگشتـنـد!   عامل و مسئولین حراست

به توضیح است که روز اول ماه مه امسال نیز کارگران بـا 
ھمین خواست دست به اعتصاب زدند که با قول پیـگـیـری 

در پـی .   مدیرعامل شرکت به اعتصاب خود پـایـان دادنـد
این اعتصاب طی دو ماه اخیر یعنی اردیبھـشـت و خـرداد 
ھر ماه عالوه بر دستمزد مبلغ یکصـد ھـزار تـومـان عـلـی 
الحساب به کارگران و سـایـر کـارکـنـان رسـمـی شـرکـت 

کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند .   پرداخت شده است
چون معتفدند مادام که این مبلغ در قـالـب طـرح طـبـقـه 
بندی مشاغل و در احکام کار آنھا رسما و بطـور قـطـعـی 
ثبت و اضافه نشود، کارفرما مـیـتـوانـد ایـن یـکـصـدھـزار 
تومان را پاداش تولید در نـظـر بـگـیـرد، آنـرا مـوقـتـی بـه 

 .حساب آورد و با کاھش مبارزه کارگران آنرا قطع کند
 

كارگران شركت نازنخ و فرنخ مقابل مجلس 
 اسالمی تجمع كردند

 نـفـر از ٥٠به گزارش خبرگزاری دولتی فارس، حدود 
 ٧٠٠كارگران شركت نازنخ و فرنخ قزوین به نمایندگـی از 

 ٢٩ ماه از حقـوقشـان روز ١٦در اعتراض به عدم پرداخت 
در ایـن خـبـر .   خرداد مقابل مجلس اسالمی تجمـع كـردنـد

 بـار ٩یادآوری شده است كه ھمین كارگران سال گـذشـتـه 
در مقابل این مجلس تجمع اعتراضی برپا كردند و در سـال 

 این دومین بار است كه تجمع اعتراضی در مـقـابـل ١٣٩٠
 .كنند مجلس اسالمی برگزار می

 
 کارگران پارس جنوبی مجددا در اعتصاب

 ١٦٠٠در خبرھای این ھفته ھم آمده بود كه بـیـش از 
ھـای بـرق  نفر از كارگران پارس جنوبی که عمدتا در بخش

 و بـا   مشغول به کـار بـوده١٠ تا ١و مکانیک فازھای 
انـد،  گذشت سه ماه از سال ھنوز حقـوقـی دریـافـت نـکـرده

این کارگران دلیل اعتراض و اعـتـصـاب .   اعتصاب نمودند
خود را کیفیت غذای نامـطـلـوب کـارگـران و کـارکـنـان، 

 و نیز عدم دریـافـت ٨٩پرداخت نشدن مطالبات معوقه سال 

حقوق سه ماھـه اول سـال جـاری ذکـر نـمـوده و تـاکـیـد 
ھـایشـان دسـت از  اند تا زمان مـحـقـق نشـدن خـواسـتـه کرده

 .اعتصاب نخواھند کشید
 

 ١٢٠٠از : كارخانه پوشینه بافت قزوین
  كارگر٢٠٠كارگر به 

در خبرھا آمده است كه كارخانه پوشینـه بـافـت قـزویـن 
كـارگـر داشـت ھـم اكـنـون ١٢٠٠كه طی سالھای گذشته 

یكـی .   نفر كاھش پیدا كرده است٢٠٠تعداد كارگران آن به 
از كارگران این كارخانه گفته است كه مـا قـبـال از بـابـت 
دستمزد با ھیچ مشكلی مواجه نـبـودیـم، حـقـوق مـعـوقـه 
نداشتیم و كارخانه ھمیشه به راه و مشغول بود ولـی درحـال 

وی در ادامـه .   حاضر كارخانه عمـال تـعـطـیـل شـده اسـت
 كارگر موجود كارخانه نیز بـه دلـیـل عـدم ٢٠٠:   گوید می

پرداخت حقوقشان مستمر مشكل دارند و ھر ھـفـتـه تـجـمـع 
 .میكنند
 

  نفر از کارگران ٤٠٠اعتصاب 
 سد داریان پاوه

بر اساس خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک بـه 
 ٢٤ھای کارگری مـنـتـشـر كـرده اسـت روز  ایجاد تشکل

آذر، نـاودیـس راه و  ھای سانا سھند خرداد، کارگران شرکت
ــیــرو در پــروژه ــافــت  آب ن ــرای دری ــان پــاوه، ب ی ســد داری

کارفرمایان بـه .   ھای معوقه، دست به اعتصاب زدند حقوق
باشند، متعھد شدند   نفر می٤٠٠این کارگران که بیش از 

 خرداد، ھمه دستمزدھای معوقه آنـھـا ٢٨که تا روز شنبه 
اند كه چنـانـچـه مشـکـلـشـان  كارگران گفته.   پردازند را می

حل نشود و این وعده عملی نشود، بار دیگر دست از کـار 
 .خواھند کشید

 
تجمع کارگران کارخانه نساجی تبد قزوین 

 در مقابل استانداری
در خبرھا آمده است كه دھھا نفر از کارگران کـارخـانـه 

 مـاه ٨نساجی تبد قزوین در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت 
دستمزد و پاداش خود در مقابل استانـداری قـزویـن تـجـمـع 

 .کردند
 

اعتصاب کارگران نساجی کاشان در اعتراض 
 به عدم پرداخت حقوق معوقه

 نفـر ٢٠٠ خرداد، حدود ٢٤در خبرھا آمده است كه روز 
 نساجـی کـاشـان، ١از کارگران کارخانه ریسندگی شماره 

 ظـھـر، در اعـتـراض بـه عـدم ١٢ صبـح تـا ٧از ساعت 
بـیـسـت و "  ماه حقوق معوقه خود، مسیر خیابان ٨پرداخت 
 .منتھی به فرمانداری کاشان را مسدود کردند" دو بھمن
 
 
 ماه حقوق معوقه کارگران کارخانجات ٣٣

 ریسندگی کاشان
در سایتھای دولتی آمده است كه کارگران كارخانجـات 

 مـاه ٣٣ریسندگی كاشان كه پیگیرانـه خـواھـان پـرداخـت 
حقوق معوقه خود ھستند با حمل پالکاردھایی بـا حضـور 
در میدان ولی عصر کـاشـان و مـقـابـل فـرمـانـداری ایـن 

شھرستان از فـرمـانـدار جـدیـد خـواسـتـنـد ایـن مشـکـل را 
 .پیگیری کند

 
 

اعتراض کارگران شرکت خدماتی ظریف 
 کاران شھر باران

در خبرھای این ھفت آمده است كه کـارگـران شـرکـت 
شاغل در بخش خدمـات "   ظریف کاران شھر باران" خدماتی 

شھرداری رشت، در یك اعتراض مطالباتی را در شش بنـد 
این کارگران خواستار تـبـدیـل قـراردادھـای .   اند اعالم کرده

موقت به قراردادھای دائم، افزایش دستـمـزد کـارگـران بـه 
ھـای زنـدگـی شـان شـود،  ای که پاسخگوی ھزیـنـه گونه

 شیفت کار روزانـه ٢حذف اضافه کاری اجباری و تبدیل 
 سـاعـتـه، پـرداخـت اضـافـه ٨ شـیـفـت ٣ ساعته بـه ١٢

ھا، راه اندازی سرویس ایاب و ذھاب و تـھـیـه سـالـن  کاری
غذاخوری و یا سرویس دھی در ایـن زمـیـنـه و بـازگشـت 
کارگران اخراجی و پرداخت دستمزدھا و مـزایـای مـعـوقـه 

 .اند شده
 

بعد از ماھھا پیگیری به كارگران مخابرات 
 !راه دور شیراز جواب داده شد

در خبرھای این ھفته در رابطه با كارگران مخابرات راه 
 نفر و میزان مـطـالـبـات و ٦٠٠دور شیراز كه تعداد آنھا به 

رسد آمـده اسـت كـه روز   ماه می٢١حقوق معوقه آنھا به 
ای با شركت مدیر عامل، اداره صـنـایـع و  چھارشنبه جلسه

ھمچنین كارگران بـه مـنـظـور پـیـگـیـری و حـل مشـكـل 
كارگران و پرسنل شركت مخابرات راه دور تشكیل گـردیـد، 

 ٢٣یكی از كارگران روز یكشنبـه .   ای نرسید اما به نتیجه
ـلـسـه گـفـت ھـمـه حـرفـھـا و :   خرداد درباره نـتـایـج ایـن ج

ـلـسـه وعـده داده شـده .   ھای آنھا دروغ بود وعده عاقـبـت ج
تشكیل شد اما مدیر عامل شركت آقـای مـخـتـار زاده بـه 
. كارگران گفت ما ھیچ پولی نداریم كـه بـه شـمـا بـدھـیـم

ولی در جواب اعـتـراض .   بدنبال آن كارگران اعتراض كردند
نـه .   كارگران، او به كارگران گفت پولی نداریم كـه بـدھـیـم

استاندار و نه فرماندار و نه تھران ھیچ كاری با ما ندارنـد، 
 . شما ھم ھر غلطی خواستید بكنید

 
تھدید به اخراج در جواب اعتراض كارگران 

 کارخانه سر وینا
 تـن از کـارگـران ٦٠بنابه اخبار منتشر شده، بیش از 

کارخانه سر وینا واقع در شھرک صنعتی قزوین كـه انـواع 
 سـال ٢كـنـد، سـنـوات  لوازم آرایشی و بھداشتی تولید می

افـزایـد كـه  این خبـر مـی.   اند گذشته خود را دریافت نکرده
مدیریت این کارخانه در جـواب بـه اعـتـراضـات کـارگـران 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی



 6  ١٣٩٠ خرداد ٣١ کارگر کمونيست

مبنی بر دریافت مطالبات معوقه خود آنـان را تـھـدیـد بـه 
کارگران شاغل در این کـارخـانـه . اخراج از کار نموده است

 .باشند جملگی به صورت قراردادی مشغول بکار می
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

به کارگران نورد پروفیل ساوه و نورد لوله 
 از اول سال دستمزد پرداخت نشده استصفا 

بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایران منتشر كـرده 
ھای نورد پروفیل ساوه و نـورد   كارگر کارخانه٢٥٠٠است، 

لوله صفا از اول سال تاکنون دستمزدھای خود را دریـافـت 
ھـای ایـن  در ادامه این خبر آمده است كـه بـیـمـه.  اند نکرده

 .کارگران نیز در طول این مدت واریز نشده است
 

 حقوق معوقه كارگران كارخانه 
 آریا دیزل پارت

بنابه خبرھای منتشر شده كارخانه آریادیزل پارت كه در 
 كـارگـر دارد و ٥٠تھران قرار دارد و در حال حاضر حدود 

تولید كننده قطعات خودرو از قبیل پمپھای كالج و تـرمـز، 
 مـاه اسـت كـه ٥ الی ٤میباشد بیش از ...  میل دلكو و 

یـكـی از .   حقوق كارگـران خـود را پـرداخـت نـكـرده اسـت
عیدی و پـاداش امسـال :   كارگران در این رابطه گفته است

 . ایم را نیز دریافت نكرده
 

 ماه ٧کارگران نساجی پر ریس سنندج 
 بدون حقوق

 تن از کـارگـران ٥٠بنابه گزارش منتشر شده، تمامی 
 مـاه اسـت کـه حـقـوق ٧کارخانه نساجی پرریس سنندج  

 .اند خود را دریافت نكرده
 

 عدم پرداخت حقوق معوقه کارگران 
 نساجی پارس ایران

بنابه خبری كه از گیالن منتشر شده است، کارفرمای 
کارخانه تعطیل شده نسـاجـی پـارس ایـران واقـع در شـھـر 

 ماه دستمزد و مطالبات معوقه ٥صنعتی رشت از پرداخت 
 .نماید کارگران این کارخانه خودداری می

 
 ناامنی محیط كار

 
پرتاب شدن دو تن از کارگران اداره گاز 

 در ساری
بنابه خبر منتشر شده، دو تن از کارگران اداره گـاز در 
ساری، در ھنگام کار به علت عدم وجود ایمنـی کـافـی، 

در ایـن حـادثـه .   به داخل چاه نسبتا عمیقی پرتاب شـدنـد
بازد و دیگـری مصـدوم و بـه  یکی از این دو تن جان می
 .بیمارستان منتقل شده است

 
 جانباختن یک کارگر در نتیجه ریزش آوار

 خردادماه ریزش آوار در ٢٢در خبرھا آمده است كه روز 
تـھـران، "   رسـالـت" یک ساختمان نیمه كاره واقع در بزرگـراه 

زمانی كه كارگران مشغول گودبرداری بودنـد، جـان یـكـی 

در این حادثـه یـك كـارگـر نـیـز .   از این كارگران را گرفت
 .مصدوم شده است

 
 ای دچار حادثه شد  ساله١٤كارگر 

بنابه خبری كه كمیته ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد 
 خـرداد، ٢٣تشكل كارگری منتشر كرده است، روز دوشنبه 

ای به نام میالد سلیمی در حـیـن كـار در   ساله١٤كارگر 
ساختمانی در شھر سنندج، به دلیل نـبـود وسـائـل ایـمـنـی 
كافی، از باالی سقف كرومین سقوط كرد و پای چپ او 
از دو ناحیه دچار شـكـسـتـگـی و دسـت راسـتـش دچـار 

شود و  میالد به بیمارستان سنندج منتقل می.   بریدگی شد
در مـدت زمـانــی كـه در بـیـمـارســتـان بـود، صـاحـبـكــار 
ھیچگونه اقدامی در مورد ھزینه بستـری و مـدوای وی 

 .انجام نداد
 

 دو كارگر مھاجر در رودخانه سیروان 
 غرق شدند

بنابه خبر منتشر شده، دو کـارگـر جـوان بـه نـامـھـای 
 ژوئـن ١٥بختیار مارابی و آرمان کمانگر روز چھارشنبـه 

.  در رودخانه سیروان در کردستان عراق غـرق شـدنـد٢٠١١
افراد نامبرده از كارگران مـھـاجـر بـودنـد كـه مـثـل ھـزاران 
كــارگــر مــھــاجــر در كــردســتــان عــراق شــرایــط ســخــت و 
طاقتفرسای كار و زندگی، ھر روز آنھا را با مرگ روبـرو 

 .كند می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

كارخانه گوشت زیاران تعطیل و ھمه 
 كارگران بیكار شدند

یكی از عوامل خانه كارگـر قـزویـن گـفـتـه اسـت كـه 
وی در ادامـه .   كارخانه گوشت زیاران تعطـیـل شـده اسـت

 تـن از كـارگـران رسـمـی ١١٠ تـن از ٩٨گوید كـه  می
 نفر كه حاضر به ایـن كـار نشـدنـد، از ١٢بازخرید شدند و 
ھمه كارگران رسمی دارای سـوابـقـی .   شوند كار اخراج می

 . سال بودند٢٥ تا ١٥از 
 
 کارخانه واکس تعطیل و صدھا کارگر ١٧

 بیكار شدند
 کارخانه از ١٧گزارش منتشره حكایت از این دارد كه 

ھـای   کارخانه واکس کشور، از جمله كـارخـانـه٢٠مجموع 
اند و صدھا كـارگـر  معروفی چون شفق و وطن، تعطیل شده

 .اند آنھا به خیل بیکاران پیوسته
 

نیمی از واحدھای صنعتی گاوداری و 
 مرغداری تعطیل شدند

یكی از مقامات دولتی گفته است كه در پی اجـرای 
 درصد واحدھای صنعتـی ٥٠ھا،  قانون ھدفمند كردن یارانه

ـلـی ایـن . اند گاوداری و مرغداری كشور تعطیل شده تعـطـی
واحدھا، صدھا خانواده كارگری را با مسئله بـیـكـاری نـان 

 .آور خانواده مواجه ساخته است
 

اخراج صدھا کارگر کارخانه پوشینه بافت 
 قزوین

ھـای  در خبرھا آمـده اسـت كـه در پـی اخـراج سـازی
گسترده، تعداد کارگران کارخانه پوشینه بـافـت قـزویـن از 

 . نفر کاھش یافته است٢٠٠ به ١٢٠٠
 

 تعطیلی كارخانه گوشت ھمدان
بنابه خبرھای این ھفته آمده است كه در نتیجـه بـحـران 
اقتصادی در ایران روز چھارشنبه ھفته گـذشـتـه كـارخـانـه 

کارفرمای كارخانه گـوشـت . گوشت ھمدان نیز تعطیل شد
ھمدان پس از تعطیلی آن، تعدادی از كارگران را بازخرید و 

 . تن دیگر را اخراج کرده است١٠٠دستکم 
 

 اخراج كارگران سایپا
شـركـت :   یكی از كارگران شركت سـاپـیـا گـفـتـه اسـت

سایپا دچار مشكالت جدی شده و سه تعمـیـرگـاه خـود را 
 را بسـتـه اسـت و ٣ و ٢منجمله تعیمرگاھھای شـمـاره 

 .كارگران این تعمیرگاھھا را نیز اخراج كرده است
 

 درباره فعالین كارگری
 

صدور حکم یک سال زندان تعلیقی برای 
 خالد حسینی

 بر اساس خبر منتشر شده از طرف کمیته ھماھنـگـی 
 ٢٨برای كمك به ایجاد تشكلھای كـارگـری، روز شـنـبـه 

خرداد محاکمه خالد حسیـنـی فـعـال کـارگـری و عضـو 
کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 

 دادگاه انقالب شھر سـنـنـدج بـرگـزار ٢کارگری در شعبه 
در این جلسه محاکمه که چند دقیقـه بـیـشـتـر طـول .   شد

نکشید، خالد حسینی به یک سال زندان تعلیقـی کـه در 
الزم بـه یـادآوری .    سال معلق شده است، مـحـکـوم شـد٥

 تـن دیـگـر از اعضـای ٣است كه خالد حسینی به ھمراه 
کمیته ھماھنگی چند روز پیش از اول ماه مه، احضـار و 

در .   بازداشت و سپس به قرار وثیقه ی سـنـگـیـن آزاد شـد
مدت بازداشت، خالد حسینـی و دیـگـر دوسـتـانـش تـحـت 

اند که اجبارا از کمیته ھماھنگی استعفا دھـنـد  فشار بوده
 .اما با مقاوت آنھا روبرو شدند

 
 معلمان

 
احضار و بازجویی اسكندر لطفی، عضو 

 انجمن صنفی معلمان کردستان
 خـرداد آمـده اسـت كـه اسـکـنـدر ٢٥در خبرھای روز 

لطفی معلم عضو انجمن صنفی معلمان کردستان به ستـاد 
خبری اداره اطالعات سنندج احضار و مورد بازجویی قـرار 

طی این بـازجـویـی کـه چـنـد سـاعـت بـه طـول .   گرفت
انجامید وی در رابطه با مسائل امنیتی مورد بـازخـواسـت 

ھمزمان با بازجویی وی تـمـاسـھـایـی بـا . قرار گرفته است
خانواده وی گرفته شده که مـایـه نـگـرانـی آنـھـا گـردیـده 

 سـال بـه عـلـت ٢اسکندر لطفی پیشتر نیز به مدت .  است
شرکت در تحصن معلمان از سوی دادگـاه رسـیـدگـی بـه 
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 .تخلفات اداری استان کردستان، به اردبیل تبعید شده بود
 

 اطالعیه
 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید 
 گردد

ما خواھان آزادی بـی قـیـد وشـرط و فـوری شـاھـرخ 
 زمانی ھستیم 

مـامـوران وزارت ١٣٩٠ خـرداد ١٨ھای شـب  در نیمه
اطالعات شاھرخ زمانی را که با اتوبوس از تھران به تبریـز 
میرفت در میانه راه دستگیر کرده و به زندان تبریز منتـقـل 

 .کردند و ھمچنان بالتکیلف در بازداشت به سر میبرد
شاھرخ زمانی کارگر نقاش ساختمانی است، او عضـو 
ھیئت موسس سندیکای نقاشان میباشد و ھمچنین عضـو 

ھـای  شورای نمایندگان کمیتـه پـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل
 .کارگری است

ما امضا کنندگان ضمن اینکه خواھان آزادی فـوری 
و بی قید و شـرط شـاھـرخ زمـانـی و تـمـامـی زنـدانـیـان 

بدین وسیله اقدام به تشـکـیـل .   سیاسی و کارگری ھستیم
کمیته حـمـایـت از شـاھـرخ زمـانـی کـرده و از تـمـامـی 
کارگران، فعالین کارگری و مردم آزادی خواه خواسـتـاریـم 

 .در جھت حمایت از آزادی شاھرخ زمانی به ما بپیوندند
اقدام کنندگان برای تشکیل کمیته حمایت از شـاھـرخ 

 :زمانی
 ـ محمد اشرفی ١
 ـ علی افشاری٢
 ـ حسین حمیدی٣

 ١٣٩٠ خرداد ٢٣
 

بھنام ابراھیم زاده کارگر دربند باید آزاد 
 گردد

یك سال از دستگیری و زندانی شدن بھنام ابراھیم زاده 
كارگر و عضو كـمـیـتـه پـی گـیـری ایـجـاد تشـكـلـھـای 

برای بھنام، حکم اولیه ی بیست سـال .   کارگری میگذرد
زندان صادر شده بود که بعدا این حکم و پرونده بـه شـعـبـه 

در آخـریـن .   ی دیگری ارجاع شد تا مجددا بررسی گـردد
 خرداد سال جاری تشـكـیـل شـد، ٢٢دادگاھش كه در روز 

عالوه بر آنچه برای كلیه محكومین سیاسی اتھـام شـمـرده 
مانند تشویش اذھان عمومی، اقدام علیه امـنـیـت -میشود 

ـلـه  ملی، شركت در تجمعات غـیـر قـانـونـی و از ایـن جـم
اتھامات واھی كه ھمگی قبال روی اوراق چاپ شده قـوه 
قضاییه آمـاده شـده و بـرای ھـر پـرونـده تـعـدادی از ایـن 

برای بھنام اتـھـامـات واھـی   -اتھامات را بخشش میکنند
دیگری نیز برشـمـرده انـد؛ ارتـبـاط بـا یـک خـبـرگـزاری 

و نیـز ارتـبـاط بـا !  خارجی در ازای دریافت مبالغ ھنگفت
دستگاه قضایی حتـا بـه !   یک سازمان سیاسی اپوزوسیون

خود زحمت نمیدھد این اتھامات را در مورد نفرات مختلف 
برای این اتھامات بی اسـاس حـتـا سـر !   کمی تغییر دھد

 .اند سوزنی ادله و شواھد ارائه نداده
و مھمتر از ھمه اینكه ایشان را در جـایـی دسـتـگـیـر 
. كردند كه ھیچ ربطی به اتھامات شمارش شده فوق نـدارد

بھنام را در حال مسافرت درون شھری در اتـوبـوس شـركـت 
واحد كه در حال عبور از مسیر میدان انـقـالب بـوده اسـت 

 .اند دستگیر کرده
ھـای  ھای واھی و دسـتـگـیـری کلیه ی این اتھام زنی

بی اساس تنھا برای ایـجـاد فضـای رعـب و وحشـت در 
جامعه و برای تداوم سرکوب و ایجاد سد و مانع در مقابـل 

 .ھای اجتماعی صورت میگیرد مطالبات مردم و جنبش
ـلـن واقـع در  ـلـی اتـی بھنام ابراھیم زاده كارگر كارخانه پ
شھرك صنعتی شورآباد شھرری بود که با حداقل دستـمـزد 

او بـدون كـمـتـریـن .   زندگی خانواده اش را تامیـن مـیـکـرد
مصادیق مجرمیتش دستگیر و مـحـكـوم بـه بـیـسـت سـال 

مـحـکـومـیـتـی کـه بـه واسـطـه ی بـی .  زندان شده است
اساسی اتھامات و بی دلیل و بنیاد بودن در نوع خـود بـی 

 .نظیر است
بھنام بر اساس حق اولیه و انسـانـی خـود یـک فـعـال 

ھـای  کارگری و عضو کمیتـه پـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل
مـا اعضـای كـمـیـتـه پـیـگـیـری از .   کارگری بوده است

ـلـه اتـحـادیـه ھـای  تمامی سازمانھای كـارگـری و از جـم
كارگری جھان و سازمانھای مدافع بشر مـیـخـواھـیـم کـه 
برای آزادی بی قید و شرط بھنام ابـراھـیـم زاده از ھـیـچ 

 .تالشی فروگذار نکنند
 ھای کارگری کمیته پیگیری ایجاد تشکل

 ١٣٩٠ خرداد ٢٤
 
 

 
 تحصن کارگران شرکت : مصر

 آلومینیوم مصر
ــه گــزارش   ١٣روز دوشــنــبــه  Ahram Onlineب

 کـارگـر شـرکـت ١٠٠٠ژوئن سومین روز تحصن بیش از 
آلومینیوم مصر که بزرگترین شرکت تولید آلومیـنـیـوم ایـن 

ـلـه خـواسـت.   آیـد، بـود  کشور بشمار می ھـای آنـھـا  از جـم
. افزایش دستمزد و دریافت پاداش و مزایای بـیـشـتـر اسـت

ای بـه  گویند مدیـریـت تـا بـحـال عـالقـه  این کارگران می
ھای آنھا نشان نداده اسـت، ولـی آنـھـا  رسیدگی به خواست

مصمم ھستند تا تحصن و اعتراض شان را تـا رسـیـدن بـه 
.  کـارگـر دارد٨٠٠٠این شرکت . مطالباتشان ادامه دھند

 تن از تعداد کـل کـارگـران ٦٠٠٠ نیز بیش از ٢٠١٠سال 
 .ھای مشابه، دست از کار کشیدند این شرکت با خواست

 
اعتصاب عمومی و راھپیمایی به : یونان

 سمت پارلمان
 ژوئـن بـه ١٥روز چھارشـنـبـه  Reutersبه گزارش 
ھای کارگری، کارگران دست به اعتـصـاب  دعوت اتحادیه

ـلـج کـردنـد عمومی زدند و شھر قـطـارھـا، .   ھای یونان را ف
ھـا از  ھا از حرکت باز ایستادند، اسـکـلـه ھا و ترموا اتوبوس

اعـتـراض .   کار افتادند و بیمارستانھا نیمه تـعـطـیـل شـدنـد
اقـتـصـادی دولـت  کارگران به سیاستھـای ریـاضـت کشـی

ھزاران نفـر بـه .   است که قرار است به تصویب پارلمان برسد
سمت پارلمان دست به راھپیمایی زدنـد تـا مـانـع تصـویـب 

مـردم فـریـاد مـیـزدنـد .   قوانین ریاضت کشی دولت شـونـد
ـلـیـس در "   پـولـھـا کـجـاسـت؟" و "   خـائـن"و " دزد"  ھـزاران پ

ھا مستقر بودند و با سپر و باتون و گـاز اشـک آور  خیابان
یـکـی از کـارگـران .   به مقابله با تظاھر کنندگان رفـتـنـد

این تصمیمات دولـت :  " گوید شرکت کننده در تظاھرات می
به جز بیکاری، گرسنگی و فقر ھیچ چیز دیگری بـرای 

دولت یونان قرار است با فشار روزافزون به مـردم ."  ما ندارد
ھـایـی کـه بـه  از طریق تحمیل فقر و گرسنگی، به وعـده

 .بانک جھانی و اتحادیه اروپا داده است، عمل کند
 

اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی : الجزایر
 این کشور

روز چـھـارشـنـبـه  En Nahar Onlineبه گزارش 
 ژوئن تمامی کارکنان شرکت ھواپیمایی این کشور با ١٥

خواست افزایش دستمزد و بھبود شرایط کار، دست از کـار 
حکومت الجزایر این حرکت معتـرضـیـن را غـیـر .   کشیدند

این گزارش حـاکـی از آن اسـت .   قانونی اعالم کرده است
که ھیچ ھواپیمایی روز چھارشنبه از فرودگاه پایتخت بـه 

الجزایر در مـاھـھـای اخـیـر بـدنـبـال .   پرواز در نیامده است
، شـاھـد  تحوالت جاری بخصـوص در کشـورھـای عـربـی

 .اعتصابات و اعتراضات متعددی بوده است
 

اعتراض دھھا ھزار نفر به بیکاری و : اسپانیا
  ریاضت کشی
 ١٩روز یکشنـبـه  Associated Pressبه گزارش 

ھـای  ژوئن اسپانیا شاھد اعتراض دھھا ھـزار تـن در شـھـر
مختلف این کشور به بـیـکـاری و طـرح ریـاضـت کشـی 

در مادرید دھھا ھزار نفر راھپـیـمـایـی .   اقتصادی دولت بود
که در نزدیـکـی پـارلـمـان  Neptunoکردند و در میدان 

شھرھای بزرگ دیگری ھـمـچـون .   واقع شده تجمع کردند
بارسلون، والنسیا و سیویل نیز شاھـد تـظـاھـرات مشـابـھـی 

ایـن بـحـران تـوسـط :   گـویـد ای مـی  سـالـه٥٨کارگر .  بود
سرمایه دارن و مو سسات مالی بوجود آمده و آنـھـا از مـا 

کـارگـر دیـگـری کـه .   میخواھند که ھزینه آن را بپردازیم
ام چـون  من بـه خـیـابـان آمـده:   گوید شغل آشپزی دارد می

 .میدانم دنیای دیگری ھم ممکن است
 درصـد ٢١.٣در اثر این بحران بیکاری در اسپانیا بـه 

. یعنی باالترین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا رسـیـده اسـت
، مـنـجـمـد  ھـای رفـاھـی دولت قصد دارد با کاھش ھزیـنـه

کردن دستمزدھـا و حـقـوق بـازنشـسـتـگـی، افـزایـش سـن 
بازنشستگی و آسان و ارزانتر کردن اخـراج کـارگـران، بـار 
بحران اقتصادی را از دوش خود بردارد و این بـحـران را از 

 .*سر بگذراند

 اخبار بين المللی

را تکثير کنيد کارگر کمونيست 
و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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 جامعه آزاد کمونیستی
 

با اندک تعمقی میتوان دید که چگونـه جـھـان 
رابـطـه مـیـان .   سرمایه داری جھانی وارونه اسـت

تـالش .   کاالھا مبنای رابطه میان انسان ھـاسـت
عظیم و ھر روزه بشریتی که کار میکند و جھان 
را میسازد، خود را در سلطه روزافزون سرمایه بـر 

انـگـیـزه فـعـالـیـت .   ھستی اش مجسم مـیـکـنـد
اقتصادی، تولید مایحتاج انسان ھا نیست، بلکـه 

ــت ــه اس ــای ــرم ــود آوری س ــزون .   س ــد روزاف رش
تکنولوژی و دانش علمی و فـنـی کـه کـلـیـد 
سعادت و رفـاه انسـان اسـت، در ایـن نـظـام بـه 
بیکاری و محرومیت ھرچه بیشتر صدھا میلیون 

در جھانی که نھـایـتـا بـر .  کارگر ترجمه میشود
دوش تعاون و تالش جمعی سـاخـتـه شـده اسـت، 

آزادی اقـتـصـادی فـرد .   رقابت سلطنت میـکـنـد
جامه ای است که بر ناگزیری حضـور ھـر روزه 
اش در بازار کار پوشـانـده انـد، آزادی سـیـاسـی 
فرد، بی حقوقی و بی تاثیری سیـاسـی واقـعـی 
اش را میپوشاند و به دولت و حاکمیت سـیـاسـی 

قـانـون، .   طبقه سرمایه دار مشروعیت مـیـبـخـشـد
اراده و منفعت طبقه حـاکـم اسـت کـه بصـورت 

از عشـق و .   مقرراتی برای ھمه وضع شده اسـت
انسانیت تا حق و عدالت، از ھنر و خـالقـیـت تـا 
علم و حقیقت، مقوله ای در جھان سرمایه داری 
وجود ندارد که مھـر ایـن وارونـگـی را بـر خـود 

  .نداشته باشد
این دنیای وارونه را باید از قاعده اش بـر زمـیـن 

ایـن .   این کار کمونیسم کارگری اسـت.   گذاشت
  .ھدف انقالب کمونیستی طبقه کارگر است

محور اساسی انقالب کمونیستی، لغو مالکـیـت 
خصوصی بر وسائل کار و تولید، و تبدیل آن بـه 

انــقــالب .   دارایــی جــمــعــی کــل جــامــعــه اســت
کمونیستی به تقسیم طبقـاتـی جـامـعـه خـاتـمـه 
. میدھد و نظام مزد بگیری را از میان برمـیـدارد

بجای . بازار، مبادله کاالیی و پول حذف میشوند
تولید برای سود، تولید برای رفع نیازھای ھـمـه 
مردم و برای رفاه ھرچه بیشتـر ھـمـه انسـان ھـا 

کار، که در جـامـعـه سـرمـایـه داری .   مینشیند
برای اکثریت عظیم مردم تـکـاپـویـی نـاگـزیـر و 

چشم بسته و فرسوده کننده برای امـرار مـعـاش 
است، جای خود را به فعالیت خالق و داوطلبـانـه 
و آگاھانه مردم بـرای ھـرچـه غـنـی تـر کـردن 

ھرکس، به اعتبار انسان .   زندگی انسانی میدھد
بودن و چشم گشـودن بـه جـامـعـه انسـانـی، بـه 
یکسان از کلیه مواھب زنـدگـی و مـحـصـوالت 

از ھرکـس بـه .  تالش جمعی برخوردار خواھد بود
اندازه قابلیتش و به ھرکس به اندازه نیـازش، ایـن 

  .یک اصل اساسی جامعه کمونیستی است
نه فقط تقسیم طبقاتی، بلکه تقسیـم حـرفـه ای 

کلیه قلمروھای فعالیت . انسان ھا از میان میرود
شکوفایی ھر .   خالقه بر روی ھمگان باز میشود

. فرد به شرط شکوفایی جـامـعـه بـدل مـیـشـود
. جامعه کمونیستی جامـعـه ای جـھـانـی اسـت

مرزھای ملی و کشوری محو میشـود و جـای 
جـامـعـه .   آن را ھویت جھانشمول انسانی میگیـرد

کمونیستی جامعه ای است بدون مـذھـب، بـدون 
خرافه، بدون ایدئولوژی و بـدون زنـجـیـر سـنـن و 

  .اخالقیات کھنه بر اندیشه آزاد انسان ھا
از میان رفتن طبقات و تضاد طبقاتی، دولـت را 

در جـامـعـه .   به پدیـده زائـدی تـبـدیـل مـیـکـنـد
جـامـعـه .   کمونیستی دولت زوال پـیـدا مـیـکـنـد

امـور .   کمونیستی جامعه ای اسـت بـدون دولـت
اداری جامعـه از مـجـرای تـعـاون، ھـمـفـکـری، 
ارتباط و تصمیم گیری جـمـعـی کـلـیـه اعضـاء 

  .جامعه حل و فصل میشود
جامعه کمونیستی به این ترتیب برای نخـسـتـیـن 
بار به آرمان آزادی و برابری انسان ھا به معـنـی 

ـپـوشـانـد آزادی، نـه .   واقعی کلمه جامه عمل می
فقط از ستم و سرکوب سیاسی، بلکه از اجبار و 

آزادی در .   انقیاد اقتصادی و از اسارت فـکـری
تجربه ابعاد مختلف زنـدگـی و در شـکـوفـایـی 

برابری، نـه . خالقیت ھا و عواطف واالی انسانی
ـلـکـه در بـھـره مـنـدی از  فقط در برابر قانون، ب

برابری شان و . امکانات مادی و معنوی جامعه
 .ارزش ھمه در پیشگاه جامعه

 
جامعه کمونیستی یـک آرزو و یـک مـدیـنـه 

تمام شرایط پیدایش چنیـن .   فاضله خیالی نیست
نظامی، در دل ھمین جھان موجود سرمایه داری 

ــمــی، .   فــی الــحــال فــراھــم شــده انــد ــل تــوان ع
تکنولوژیکی و تولیدی انسان امروز چنان ابعـاد 
عظیمی پیدا کرده است که پی ریختن جـامـعـه 
ای معطوف به رفع نـیـازھـا و تـامـیـن آسـایـش 

انقالبات الکترونیک . ھمگان کامال مقدور است
و انفورماتیک دھه ھای اخیر و تحوالت شگرف 
در ابزارھا و روش ھای ارتباطاتی و اطـالعـاتـی 
سمعی و بصـری، سـازمـان دادن یـک جـامـعـه 
جھانی و شرکت ھمگانی در طراحی و بـرنـامـه 
ریزی و اجرای امور گوناگون جامعه را پیش از 

بخش عظیـمـی از ایـن .   پیش میسر ساخته است
ـلـف بـه  توان تولیدی ھم اکنون یا به اشکال مخت
ھدر داده میشود و یا عامدانه مصروف ممانـعـت 
از بکار بستـن ایـن امـکـانـات در خـدمـت رفـع 

اما علیرغم ھمه عـظـمـت .   نیازھای بشر میشود
امکانات مادی جامعه، پشتوانه اساسی جامـعـه 
ـلـیـاردھـا  کمونیستی را نیروی خالقه و زنـده مـی
انسانی تشکیل میدھند که از اسارت طبقـاتـی، 
از بردگی مزدی، از اسارت معنـوی و از خـود 
بیگانگی و از حقارتی که نظام موجود به آنـھـا 

انسان آزاد، ضـامـن .   تحمیل میکند رھا میشوند
  .تحقق جامعه کمونیستی است

سرمایه داری خود آن نیروی عظیم اجتماعـی را 
که میتواند ایـن افـق رھـائـی بـخـش را عـمـال 

قـدرت شـگـرف .   متحقق سازد شکـل داده اسـت
سرمایه که در مقیاس جـھـانـی گسـتـرده اسـت، 
. انعکاس قدرت یک طبقه کارگر جھانی اسـت

جامعه کمونیستی محـصـول انـقـالب کـارگـری 
به . برای خاتمه دادن به نظام بردگی مزدی است

این اعتبار انقالب کارگری انقالبـی اجـتـمـاعـی 
است که بناگزیر کل بنیاد مناسبـات تـولـیـد را 

طبقه کارگر، برخـالف کـلـیـه .   دگرگون میکند
طبقات فرودست در تاریخ پیشین جامعه بشـری، 
نمیتواند آزاد شود بی آنکه کـل بشـریـت را آزاد 

ـلـکـه .   کند جامعه کمونیستی اتوپی نـیـسـت، ب
محصول و ھـدف مـبـارزه یـک طـبـقـه عـظـیـم 

مـبـارزه ای .   اجتماعی علیه سرمایه داری است
زنده و واقعی و جاری، که به قدمت خود جامعه 

  . بورژوایی است
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 


