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ـا ارائـه  نشریه معروف فوربز اخیرا ب
ـا  آماری، ایران را جـزو ده کشـور ب
بدترین اقتصاد در جـھـان قـرار داده 

ـــورم و رشـــد .     اســـت ـزان ت ــ ـی مــ
ـنـد  اقتصادی، شـاخـص ھـایـی ھسـت

که در این ارزیابی مورد نـظـر بـوده 
ـقـه .  است شکی نیست کـه در حـل

ــتــصــاد  ــه داری، اق ــای ــان ســرم جــھ
جـمـھـوری اسـالمـی جـزو بـدتـریـن 
ھاست، اما آمار نشریه فوربز یـک 

ـاســــی دارد ـال اســـ ـا .   اشــــکـــ ـــ ب
ـزان تـورم،  شاخص ـنـد مـی ھایی مـان

ـاخـالـص  ـیـد ن رشد اقتصادی و تـول
ـتـصـاد  ملی، نمی ـیـت اق توان وضـع

ــح داد ــی ــم اســالمــی را تــوض . رژی
ـزارھـای مـعـمـولـی  نمـی ـا اب تـوان ب

اقتصادی رکود بیست و پنج سـالـه 
حـتـی .   اقتصاد ایران را توضیـح داد

اگر اعداد و ارقام اقتصـادی اعـالم 
ـاکـنـونـی رژیـم اسـالمـی را  شده ت
بعنوان مبنای یک تحلیل بپذیریـم، 
ـتـصـاد از  بالفاصله تصویر یک اق
ھم گسیخته و رسـمـا ورشـکـسـتـه  
نمایان خـواھـد شـد کـه  تـوضـیـح 

ھـای  شرایط کنونی اش با شـاخـص
اقتصاد جھان سرمایه داری امـکـان 

ـاشـد پذیـر نـمـی ـان دیـگـر، .   ب بـه زب
ورشکستگی اقتصـادی جـمـھـوری 

ــھــای  ــحــران ــس ب اســالمــی از جــن
ـتـصـاد  " مـتـعـارف" ادواری یک اق

ــاشــد نــمــی ــصــادی .   ب ــت مشــکــل اق
ـاسـی  جمھوری اسالمی عـلـت سـی

 . دارد
ــرگــز  ــھــوری اســالمــی ھ جــم
نتوانست حاکمیتش را بـه مـاشـیـن 
یک سیستـم مـتـعـارف بـورژوائـی 
ــرای  ــد، امـری کـه ب ـای ـبـدیـل نـم ت
پذیرفته شدن در حلقه بازار جـھـانـی 

ــی .   ضـروری اســت ــشــود دولــت ــمــی ن
بعنوان پدر خوانده تروریسم اسـالمـی 

اعتصابات كارگری تنھا راه مـؤثـر 
ــرای  ـارزه مـتـحـدانـه كـارگـران ب مـب
دفاع از منافع آنی و آتی خـودشـان 

ــاپــذیــر از .   اســت بــخــش جــدائــی ن
كـارگـران .   زندگی کـارگـران اسـت

ـا دیـگـران، بـه  ـیـت خـود را ب وضع
نسبت ثروتی كه در جامعـه ھسـت، 
ـا  با كارگران دیگر ممالك و حتـی ب

سنجنـد و  وضعیت گذشته خود می
درباره اعتـصـاب .   شوند معترض می
از آنجا كه كـارگـران .   ایم زیاد نوشته

برای دست یافتن بـه یـك زنـدگـی 
انسانی و شایسته انسـان دائـمـا در 
ـا  ـیـن تـالش ب تالش ھستنـد و ھـم

ـازی ھـای  سنگ اندازی و حـقـه ب
ـنـدگـان  ـای ـان و نـم متعدد كارفـرمـای

شود، ما ھـم  سیاسی آنھا روبرو می
ــه ھـمــیـن تـالش و  ـایـد مـکــرر ب ب

ــجــه  ــی ــت ــارگــران و در ن ــارزه ك ــب م
ـات .   اعتصاب آنھا بپردازیـم اعـتـصـاب

كارگری در یك دھـه گـذشـتـه در 
ــش  ــب در حــال افــزای ــرت ــران، م ای

ــوده ــد ب ــصــابــات .   ان ــن اعــت دوره بــی
ـات  كوتاه تر، جھتگیری این اعـتـصـاب

ــر شــدن چــھـره آدمــكــش  ـا افشــات ب
جمھـوری اسـالمـی و پـوچ بـودن 

ـا زیـر "   عـدالـت" رتوریـكـھـای  آن، ب
ـتـن دزدیـھـای  نورافكـن قـرار گـرف
ــران  ــارد دالری س ــی ــل كــالن و مــی

تر شـده انـد؛ و  آن، میلیتانت"   عادل" 
ـیـن  مطالبات كـارگـران ھـم در ھـم

رونـد كـه  تر شده و مـی جھت روشن
 .تر از این ھم بشوند حتی روشن

ــن دوره  ــصــابــات ای امــا اعــت
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 شاھرخ زمانی به زندان تبریز 
 منتقل شد

 تیر شـاھـرخ زمـانـی، كـارگـر ٢٢روز چھارشنبه 
ساختمـانـی و عضـو كـمـیـتـه پـیـگـیـری ایـجـاد 

 روز ٣٤تشكلھای كـارگـری بـعـد از گـذرانـدن 
انفرادی، از اداره اطالعات تبریز به زندان این شھر 

شاھرخ زمانی، که بـعـد از گـذشـت .   منتقل شد
ــه  یـک ھـفــتــه از بــازداشـت، بـرای اعــتـراض ب
بازداشت خود، دست به اعتـصـاب غـذا زده بـود، 
پس از انتقال به زندان تبریز، با درخـواسـت دیـگـر 

ـان داد ـای بـه .   زندانیان، به اعتصاب غذای خـود پ
گفته خانواده این فعـال کـارگـری، وی از نـظـر 
وضعیت جسمی در شرایـط بـدی قـرار داشـتـه و 

شـاھـرخ .   نیاز به مداوا و رسیدگی پزشـکـی دارد
 ١٧زمانی، بنا به گزارش كمیته پـیـگـیـری روز 

خرداد در حالی که در حـال مسـافـرت بـود، در 
ـانـه ی راه تـھـران تـبـریـز تـوسـط مـامـوریـن   -می

ـاده و  اطالعات جمھوری اسالمی از اتـوبـوس پـی
 . دستگیر و زندانی شد

 
 دادگاه ٢یدالله قطبی در شعبه 

 جمھوری اسالمی محاكمه شد
 تـیـر یـدالـه قـطـبـی فـعـال ٢٢روز چھار شنـبـه 

 ٢کارگری وعضو کمیته ھماھنگی در شـعـبـه 
دادگاه انقالب جمھوری اسالمی در  شھر سننـدج 

او چند روز قـبـل از مـراسـم اول .     دادگاھی شد
ماه مه امسال به ھمراه سه تن دیگر از اعضـای 
این کمیته به اداره اطالعات احضار شد و پس از 

 روز بازداشت با قرار وثیقه از اداره اطـالعـات ١٢
 .آزاد شدند

 
 پدرام نصراللھی محاكمه شد

 تیر پدرام نصراللھی از اعضـای ٢١روز سه شنبه 
کمیـتـه ھـمـاھـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

ـانـی  تشکل ھای کارگری  به اتھام اجـتـمـاع وتـب
 دادگاه انـقـالب جـمـھـوری ٢علیه نظام در شعبه 

. اسالمی توسط قاضی طـیـاری مـحـاكـمـه شـد

 در ٨٩ دی ٥پدرام نصرللھی ھمچنین  در تاریخ 
منزل پدر حبیب الله لطیفی دستگیـر ومـدتـی را 
در اداره اطالعات سپری كرد وسپس با قرار وثیقـه 

 .چھل میلیون تومانی از زندان آزاد شد
 

 وفا قادری در سنندج محاكمه شد
ـادری از ٢١روز   تـیـر سـاعـت ده صـبـح وفـا ق

فعالین كارگری و عضو كمیته ھماھنگی بـرای 
 ٢ھای كارگری در شـعـبـه  كمك به ایجاد تشكل

دادگاه انقالب جمھوری اسالمی در شھر سـنـنـدج 
وفا به ھمراه چـنـد تـن دیـگـر از .   دادگاھی شد

 ١٠اعضای کمیته و فعالین کارگری در تاریخ 
اردیبھشت ماه یعنی یک روز قبـل از بـرگـزاری 
مراسم اول مه در شھر سنندج بـه اداره اطـالعـات 
این شھر احضار و پس از چند روز با قرار وثـیـقـه 

وفا قادری ھمچنین ماه گذشته ھـمـراه .   آزاد شد
با یازده نفر دیگر از فعالیـن كـارگـری بـه اتـھـام 

 در دفاع از كارگران ٨٨شركت در  گلگشت سال 
ـا صـدیـق سـبـحـانـی   زندانی، محاكمه و ھـمـراه ب
یكی دیگر از ایـن كـارگـران بـه یـك سـال زنـدان 
محكوم شد كه این محكومیت بـه پـرداخـت یـك 

 . میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل گردید
ـلـو،  به غیر از شاھرخ زمـانـی مـنـصـور اسـان
ــراھــیــم مــددی، رضــا شــھــابــی از اعضــای  اب
سندیكای شركت واحد و  بھنام ابراھیم زاده عضو 
كمیته پیگیری و فعال دفاع از حقـوق كـودك در 

ـان .   زندانند تمامی كارگران زندانی و ھـمـه زنـدانـی
ھـای  پرونده.    سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

ـالـیـن  تشكیل شده برای فعالـیـن كـارگـری و فـع
ـایـد  سیاسی در تمامی عرصه ھـای اجـتـمـاعـی ب

ـالـیـن .   فورا لغو شوند تھدید و فشار بـر روی فـع
 .كارگری باید فورا متوقف شود

 
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئیه ١٤، ١٣٩٠ تیر ٢٣
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جمھوری اسالمی باز ھـم بـه تـھـدیـد 
ـیـن کـارگـری  و فشار بیشتر بر فـعـال

ــی .   روی آورده اســت شــاھــرخ زمــان
عضو کمیته پـیـگـیـری بـرای ایـجـاد 
ـانـه راه  تشکلھـای کـارگـری در مـی

 ٣٥تھران تبریز ربـوده شـده و پـس از 
ـریـز  ـب روز انفرادی در اداره اطالعـات ت
ـقـل شـده اسـت،  به زندان این شھر منـت
ـاسـب جسـمـی  ایشان در وضعیت نامـن

ھـای ایـن حـکـومـت  بر اثر شـکـنـجـه
ـلـھـی عضـو .   بسر میبرد پدرام نصر ال

کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 
ـری  ـارگــ ـای کــ ـــھــ ـل ـاد تشـــکــ ایـــجــ

ـلـه قـطـبـی .   محاکمه شـده اسـت یـدال
ـنـدج  عضو کمیته ھماھنـگـی در سـن

ــادری .   مــحــاکــمــه شــده اســت وفــا ق
ــرای  ــگــی ب ــن ــمــاھ ــیــتــه ھ عضــو کــم
ــھــای  ــجــاد تشــکــل ــه ای ــک ب کــم
کارگری در سننـدج مـحـاکـمـه شـده 

این اخبـار در فـاصـلـه زمـانـی .  است
ـاده اسـت٢٢ تا ٢١ ـر اتـفـاق افـت ـی .  ت

ـنـد  عالوه بر ایـن افـراد کسـانـی مـان
ـلـو،  ـم زاده، مـنـصـور اسـان بھنام ابراھـی
ـم مـددی در  ـراھـی رضا شـھـابـی و اب

ــد ــدان بســر مــیــبــرن ــن .   زن ھــجــوم ای
ــز  حـکــومـت بـه طـبــقـه کـارگــر چــی

ـر و زنـدانـی  تازه ـیـسـت، دسـتـگـی ای ن
ـیـز مـورد  ـیـن کـارگـری ن کردن فعـال

ـلـه تازه ای کـه ایـن  ای نیست اما مسـئ
ـاوت  ـف دستگیریھا و محـاکـمـات را مـت
میسازد این است که این افـراد دیـگـر 
ـنـھـا  ـنـد، ای ـیـسـت افراد بی نام و نشـان ن
ـنـد و  ـارزات کـارگـران ھسـت سمبل مـب
ـا مـیـخـواھـد ایـن  ـق ـی حـکـومـت ھـم دق

ھـا را مـحـدود کـنـد و اگـر از  سمبـل
 .دستش برآید نابود سازد

واقعیت این اسـت کـه بـر خـالف 
آنچه که سـعـی مـیـشـود جـلـوه داده 
ــران  ــارگــر در ای ــبــقــه ک شــود کــه ط
ـایــی اســت و  ــه بـی دســت و پ طـبــق

آورنـد سـکــوت  ھـرچـه بـر سـرش مـی
ـات ایـن  میکند بازداشـت و مـحـاکـم
ــان  ــای عــکــس ایــن جــری افــراد گــوی

جمھـوری اسـالمـی بـر خـالف .   است
ـیـروی  ـا ن خام اندیشان مـیـدانـد کـه ب

ــه ــبــق ای مــواجــه اســت کــه اگــر  ط
بصورت سراسری متـحـد شـود بسـاط 

ایـن .   این حکومت را جـمـع مـیـکـنـد
ـقـه سـاکـت  حکومت میداند ایـن طـب

ـازه ـران ت ـیـدا  نیسـت و مـدام رھـب ای پ

و االن ( گفتند و میـگـویـنـد .   میکند
ـا یـک کـیـسـه )   بیشتر که کارگر ب

 ھـزار تـومـان پـول ٤٠سیب زمینی و 
مـدافـع یــک جـنــاح ایـن حـکـومــت 
ـیـن  جانی میشود اما وجود ایـن فـعـال
ــی اســت کــه نشــان  شــاخــص خــوب
ـایـنـدگـان  ـم میدھد که طبقه کارگر ن
سیـاسـی خـودش را دارد و بـه جـلـو 
ـا نشـان دھــد ایــن  ـرانـد ت ــه مــی صـحـن
طبقه حـرف دارد و حـرف اصـلـی را 

ایـن ( اند و میـگـویـنـد  گفته.  او میزند
ـنـد کـه )   را یک نفس تکـرار مـیـکـن

اسـت کـه از "   طبـقـه مـتـوسـط" فقط 
ـاراضـی"  اسـت و اگـر "   وضع مـوجـود ن

ـقـه و  کسی ھم کاری کـنـد ایـن طـب
ـنـد  ـقـه ھسـت ـان ایـن طـب بخصوص جـوان
ـاسـی  ـنـده سـی که به دنبال جائی در آی
ایران ھستند که ترجیحا در حـاکـمـیـت 
ـقـه ـیـه مـطـل ـق ! کنونی اما بدون ولـی ف

ـا  ـنـدگـان بـورژوازی ب شاید دیگـر نـمـای
ـا  ـت ـا نـھـای سخن نگفتن از این فعالیـن ی
ــھــا را  ــگــویــنــد آن ــی ھــم ســخــن ب وقــت

ــد کـه  ــروئــی بـدانــن ـی ــه " ن ــد ب مــیــتـوانــن
امـا جـمـھـوری "   جنبش سبز نیرو بـدھـد

اسـالمـی بـه عـنـوان یـک حـکـومــت 
ـانـه  مخصوصا حکومـتـی کـه در آسـت
ـقـه  سرنـگـونـی اسـت مـیـدانـد ایـن طـب
ـتـوانـد تـمـام  ـیـدا کـنـد مـی اگر میدان پ

سـرمـایـه را زیـر سـوال بـبـرد، حاکـمـیـت 
ــه  ــی ب ــرحــم ــچ ت ــدون ھــی ــن ب ــی ــرای ھــم ب

 .نمایندگان طبقه کارگر حمله میکند
ـبـشـھـای  شاید گفته شود که جـن
دیگر ھم نماینـدگـانـی دارنـد کـه بـه 
ھمان شدت به آنھا بـرخـورد مـیـشـود؛ 
ــه اســت امــا  ــگــون ــی شــک ایــن ب
ـقـه  ـایـنـدگـان طـب ـم واقعیت این است ن

ـنـد کـه  کارگر نماینده طبقـه ای ھسـت
ــت در  ــچ وق ــزرگــان" ھــی " بــازی ب

ـا  ـاق " بـزرگـان" شرکت نکرده اند و اتـف
ـر ایـن  ـر ب به خاطر سیطره ھرچه بیـشـت
ـال  طبقه و بـدسـت آوردن سـود از قـب
ــم  ــان ھ ــا اســت کــه بــه ج کــار آنــھ

ـایـنـدگـان  می ـم افتند، اما حـاال ایـن ن
کارگران با اسم و رسـم و بـه نـحـوی 
که خود میشناسنـد مـیـخـواھـنـد ایـن 
ـنـد و بـر  معامله کثیف را بر ھـم بـزن

کــارگـر خـامــوش و ارزان .   ھـم زدنــد
ــورژوازی ایــران  ــشــگـی ب آروزی ھــمــی
ــراد کــه  ــوده اســت و وجــود ایــن اف ب
ـنـد ایـن آرزو  پیگیر منافع طبقه ھسـت

را درمعرض تـھـدیـد جـدی قـرار داده 
ــوردش  ــن در م اســت، بــرای ھــمــی
سکوت میکنند یا آنجـا کـه حـرفـی 

اند بخاطر این بـوده اسـت کـه ایـن  زده
انـد کـه در اعـمــاق  افـراد چـھـره شـده

ـلـکـه بـه سـطـح  ـنـد ب دست و پا نمیـزن
ـقـه  ای  آمدند و مـیـخـواھـنـد ھـم طـب

ھـای خـود را از وضـعــیـت فـالکــت 
ــب اش را  ــی ــرت ــان ت بــاری کــه بــزرگ
دادند نجـات دھـنـد و ایـن را ھـم بـه 
ـان آدمـھـای در اعـمــاق  کـمـک ھـم

آدمـھـائـی .   میخـواھـنـد انـجـام دھـنـد
ـرده  ــ ـم ـان شــ ــت انســ ـــچ وق ـی ــه ھــ ک

ـقـطـه تـحـول ایـن .   اند نشده مھمتـریـن ن
ـنـد  طبقه وقتـی اسـت کـه فـکـر کـن
میتواند متـحـدانـه کـاری را صـورت 
دھند و در اینصـورت سـریـعـا و بـدون 
ھـیـچ درنـگـی بـرای ایـنـکـه اتـحــاد 
خود را نشـان دھـد فـورا تشـکـیـالت 

ـان .   خود را سازمان مـیـدھـد بـی گـم
طبـقـه کـارگـر بـه خـاطـر مـوقـعـیـت 
ـیـز تـجـربـه چـنـدیـن  اجتماعی اش و ن

ـقـه ای   قرن مبارزه در سطح جـھـان طـب
است که به اھـمـیـت تشـکـالت خـود 
واقف اسـت و مـیـدانـد بـدون تشـکـل 
ـرد، و  ـب نمیتواند امرش را بـه پـیـش ب
ـنـد  فعالیـن کـارگـری کسـانـی ھسـت
که سعـی دارنـد ایـن تشـکـالت کـه 
ـرد  در ھنگامه مبـارزه شـکـل مـیـگـی
ــه  ــط ــن نــق ــد و ای ــی ســازن را دائــم
ــایــه اســت ــرم ــاکــی بــرای س ــرن . خــط

ـاز  ـرد ب چنانچه این تحول صورت گـی
ـرابـر  ـاورد ھـزار ب پس گیری ایـن دسـت
ـــی اســت کـــه  ـتــر از زمــان ــ ـت ــخــ س
ـرد و بـه تـبـع  اعتصابی شکل میـگـی
ـرد و بـعـد از  ـا مـیـگـی آن تشـکـلـی پ
ــشــود، چــون از  ــی ــاپــدیــد م چــنــدی ن
ـیـن آن سـرکـوب  سوئی به شدت فعـال
ـان  مـیـشـونـد و از سـوی دیـگـر بـھـم
نسـبـت بـرای تــوده کـارگــر ضــرورت 

 .وجودی اش را از دست میدھد
ــده  ــھــوری اســالمــی در آیــن جــم
ــھـمــی کـه در چشــم  ـاریـک و مـب ت
ـنـد بـه  ـی ـب انداز حـکـومـت خـودش مـی
شدت نگران ایـن مـوضـوع اسـت کـه 

ـان کـارگـران واقـع "  انفـجـاری در مـی
ــال " .   بشــود  بــا حــرکــت ٩٠شــروع س

ـمـی ـروشـی ھـا آغـاز  وسیع کـارگـران پـت
گشـت و بـرای جـمـھـوری اسـالمــی 
ــود تــحــت  ــه ب کــه کــمــر ھــمــت بســت

ــکــه امســال ســال  ــوان ایــن جــھــاد " عـن
است و فشـار مضـاعـفـی "   اقتصادی

ـتـکـش وارد  به کارگران و تـوده زحـم
کند شروع بسیار بدی بـود، و نشـانـه 
ــردم کــه  ــرای تــوده م خــوبــی بــود ب
ــد کــه  ــدوار بــاشــن ــد امــی ــوانــن مــیــت
ـا قــدرت شــان کـمــر ایــن  کـارگـران ب

ـنـد تـظـاھـرات اول .   حکومـت رابشـکـن
ــامــه ــای  مــه در ســنــنــدج و قــطــعــن ھ

ـری  ـارگــ ـال تشـــکـــالت کــ ـــکــ رادی
ـیـن  بمناسبت این روز که ھمـیـن فـعـال
عضو آن بـودنـد نشـانـه دیـگـری بـود 
ـرود کـه  که جنبش طبقه کارگـر مـی

ـاشـد ـا اجـرای .   میداندار اعتراضات ب ب
ـتـظـار  حذف یارانه ھا ھمـانـطـور کـه ان

میرفت جامعه بیش از پـیـش قـطـبـی 
گشت و برای کارگران ھـیـچ راھـی 
باقی نگذاشته اند جز اینـکـه بـه ایـن 
ـرون رفـت از ایـن  بیندیشند کـه راه ب
ـاسـتـھـای  وضعیت مقابله شدید با سـی
. ضد کارگری ایـن حـکـومـت اسـت

ـیـه  ـان ـی ـتـوان در ب انعکاس ایـن را مـی
شدید اللحن تشـکـالت کـارگـری در 

ـایـه ٩اعتراض به افزایش   درصـدی پ
حقوقھا مشاھده کـرد کـه وعـده داده 

ـاال خـواھـنـد زد و  بودند آستین ھا را ب
ــوق  ــد گــذاشــت کــه حــق ــواھــن ــخ ن
ـلـه  ـاب کارگران ضایع گـردد و بـه مـق
. با تحقیر کارگران برخـواھـنـد خـاسـت

ـر از آن  فعالین کارگری خیلی بیـشـت
کسانی ھستند که اسم و رسـم شـان 
منـتـشـر شـده اسـت، ھـر اعـتـراض و 
ـران خـود را  اعتصاب کـارگـری رھـب
ـا طـیــف جـدیـدی بـه آن  دارد و دائـم
ـقـوه  ـال ـیـروی ب اضافه میشود و اینھا ن
ــد  ـن ـارزات سـراســری ھســت ای در مــب

 . که میتوانند بالفعل بشوند
ـازداشـتـھـا بـر  تشدید فشارھـا و ب
ـاشـی  فعالین جنبش طبـقـه کـارگـر ن
ازتـرس مـدام ایـن حـکـومـت وحشــی 
ــحــرکــت  ــفــجــار ب اســت از ھــمــان ان
ـتـدای ایـن  درآمدن کارگران کـه از اب
. حکومت امامشـان ھشـدار داده بـود

ـا ارعـاب و تـھـدیـد و  این حکومت ب
ــه  ــه شــده ب ـران شـنــاخـت ـازداشــت رھــب ب
ــوده  ــخــواھــد ت خــیــال خــام خــود مــی
ــده  ـقـوه را تـرسـان ـران بــال کـارگـر ورھــب

ـاسـت ھـمـه .   باشد سیاست ارعاب سـی
ـیـروی تـوده  دولتھائی اسـت کـه از ن
مردم ترسیدند بخصـوص ایـنـکـه اگـر 
ـاعـی  ـم ـیـروی اجـت این نیرو بـخـواھـد ن

ای باشـد کـه کـل جـامـعـه بـه  طبقه
ــد  ــولــی ــده اســت و ت یـمــن تـالش او زن

ـیـن کـارگــری .   ثـروت مـیـکـنـد فـعـال
ـان ایـن  ـنـد، زب زبان طبقه کارگر ھسـت

ـریـد، آرزوئـی کـه  طبقه را نمـیـشـود ب
بورژوازی و به طریـق اولـی جـمـھـوری 

 .اسالمی به گور خواھد برد
کـه ( جمھـوری اسـالمـی شـایـد 

ـا ـم ـبـشـھــای )   حـت ـایـنـدگـان جـن ـا نــم ب
ـاتـی  دیگر امید داشته باشد بـه تـوافـق

ـا تـریـن  دست یابد اما میداند بـی مـعـن
چیز توافق با کـارگـران و تشـکـالت 

ــدانــد کــه .   کــارگــری اســت او مــی
ـقـه  ـبـش ایـن طـب طبقه کـارگـر و جـن
افق سیاسی روشن و مشـحـصـی در 
ـابـل ایـن حـکـومـت دارد و  نقطـه مـق
قدرت اجتماعی این را ھـم دارد کـه 
ـال خـود بـکـشـانـد و  ـب جامعه را به دن
ـیـد و تـوزیـع ثـروت  از اساس شیوه تول

ــن .   را دگــرگــون ســازد بــرای ھــمــی
ـیـدھـد کـه  ـم اصال به خیال خـود راه ن

ـاتـی" با کـارگـران بـه  . بـرسـد"   تـوافـق
ـاشـد؟  ـتـوانـد ب ـات چـه مـی این تـوافـق

ـریـن آن  ـا " کمـت ـاسـب ب ـن ـمـزد مـت دسـت
است کـه ایـن عـیـن "   زندگی انسانی

حکم مرگ بـرای ایـن حـکـومـت و 
کل حـکـومـتـھـای بـورژوازی اسـت، 
ــن بــا کســی شــوخــی  بــرای ھــمــی

ـمــیـکــنـد کـارگــری کــه در یــک .   ن
شـرکـت داشـتـه "   گلگشت کارگـری" 

ـا شـایـد  را محکوم به زندان میکنـد ت
ـقـه را  ـابـی ایـن طـب جلو روند قدرت ی

ـا  ، چـون نـمـی" شاید.   " بگیرد تـوانـد؛ ب
ــنــده و شــکــنــجــه  ــار فــزای وجــود فش
ـاز  ـقـه ب ـنـدگـان ایـن طـب بسیار اما نمـای
. ھم شکل میگیرند و چـھـره مـیـشـونـد

ـــن  ــره ای ــھ ــوان در چ ــرس را مــیــت ت
ــــرای  ـــد کــــه ب ـــومــــت خــــوان ـــک ح
کوچکترین حرکت کـه بـوی تشـکـل 
ـقـه اسـت  سازی و تشکل یابی این طـب

 .به نمایندگان آن حمله میبرد
ــه  ـایــت ھــم ــفــه مـا امــا حــم وظـی
ـایـنـدگـان  ـم جانبه و بی دریغ از ایـن ن

ـایـد .   زندانی طبقه کارگر اسـت مـا ب
ـم ـاشـی ـان ب ـی ـایـد .   صدای ایـن زنـدان ـب ن

بگذاریـم کـه صـدای آنـھـا خـامـوش 
ــی .   " گــردد ــدان ــدانــی، زن کــارگــر زن

ـایـد شـعـار "   سیاسی آزاد بایـد گـردد ب
ـایـد .   ھمگانی شـود ایـن حـکـومـت ب

ـر وزنـدانـی کـردن  ـا دسـتـگـی بفھمـد ب
ـیـشـود  ـم ـر ن کـارگـران روزگـارش بـھـت

. افـتـد بلکه بیشتر به مخمـصـمـه مـی
بورژوازی بطور کل بایـد قـبـول کـنـد 
ـان پـیـدا کـرده  اکنون طبقه کارگر زب

انـد  است و نمایندگان اش چـھـره شـده
ــــی ـم ـــ ــــورژوازی ن ـر  و ب ــــد ھـــ ــــوان ت

ـیـن کـارگـزاران خـودش  معامـلـه ای ب
ــه کـارگــر را سـازمــان  ـق بـر ضــد طــب

 .*دھد

 !توانند ببرند زبان طبقه کارگر را نمی
 یاشار سھندی
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سه نفر دیگـر از کـارگـران درایـران 
ـار و .   در حین کار جان باختند ـب ـن ای

ــاری مــواقــع دیــگــر،  ــد بســی ــن مــان
. قربانیان کارگران ساختمانی بـودنـد

عکسھای منتشر شده بسیار اسـف 
انگیز است، کارگران زیـر آوار زنـده 

ـنـکـه .   زنده مدفون شدند خبر جـز ای
اشاره کنـد ایـن واقـعـه در مشـھـد 
ــز  ــچ چــی ــاده اســت ھــی اتــفــاق افــت

گـویـد امـا عـکـسـھـا  دیگری نمی
ـفـر بـر  نشان میدھد دست کم سـه ن

 . اثر این حادثه جان باختند
ـتـمـانـی در ایـران  کـارگـر سـاخ

ھـای  ترین بـخـش یکی از بی حقوق
ــنـد ــران ھســت کــارگــر .   کـارگــران ای

ـیـر از  ساختمانی یا آنگونه به تـحـق
ـلـه ھـا" آنھا یاد میشود  ـاتـوق "   عم پ

شان سر چھار راھھای بخـصـوصـی 
در شھر ھستند که معـمـوال صـبـح 
زود با وسایل و لبـاس کـارشـان در 
آن محلھا حاضر میشوند و بـه ایـن 
امید میمانند که کسی پیـدا شـود 
. و آنھا را صدا بزند و ببـرد سـرکـار

ـیـسـت، کسـانـی  کار اما ھمیشـه ن
ــه ســراغ شــان  کـه کــارفـرمــائـی ب

 ٩آید میروند و بقیه تا سـاعـت  می
ـانـجـا مـی ـنـد و اگـر  صبح ھم مـان

ـانـگـونـه  کسی سراغشان نیایـد ھـم
ــدیــد  ــاپ ــود ن ــدایشــان شــده ب کــه پــی

کـارگـران . میشوند به امید روز بعد
ساختمانی معموال بی جـا ومـکـان 

مکانشـان مـعـمـوال ھـمـان .   ھستند
ـنـد . ساختمانی است که کار میکـن

ای از این ساختمان چـھـار  در گوشه
ــگــذارنــد و  ــی تــا آجــر روی ھــم م

ـیـه  پنجره ـب ای کوچـک در آن تـع
ـانـجـا شـب را بـه  میکنند و در ھم

ــد ــن ــان ــرس ــی ــیــچــگــونــه .   صــبــح م ھ
کـرم و دسـت "مزایائی ندارند مگر 

از .   کـارفـرمـای خـویـش"   سـخـاوت
پایه ساختمان شروع میکننـد و ھـر 
ـاالتـر مـیـرود عـمـر  چه ساختمان ب

ـا روزی . کار ایشان کوتاه میشود ت
ـیـل مـیـگـردد و  که ساختمان تکـم

خـود .   ایشان نیز مرخـص مـیـشـونـد

ـاه  ـن خانه میسازند اما از ھیچ سر پ
ـنـد ـیـسـت ـنـی بـرخـوردار ن در .   مطمئ

ـنـد ناامن . ترین شرایـط کـار مـیـکـن
ای  اگر قرار باشد ساختمان فـرسـوده

تبدیل بـه یـک سـاخـتـمـان چـنـد 
ـنـگ از  طبقه شود کارگران با کـل
پشت بام شروع میکنند به تـخـریـب 
ساختمان بدون ھیچ امـکـانـی کـه 
ــه ایشـان را مصـون نـگــه  از حـادث

ـنـد و  بر سـر دیـوار مـی.   دارد ایسـت
ــورنــد  ــان را مــجــب ــوار زیــر پــایش دی

در زیر آفتـاب داغ و .  تخریب کنند
اگر ھـر وقـت .   سوزان کار میکنند

ساعت از شبانه روز مصالـح بـرسـد 
ـلـه و جـابـجـایـی آن  بایـد در تـخـی

نـه شـامشـان مشـخـص .   بکـوشـنـد
ــان ــه نــھــارش . اســت چــی ھســت ن

ـنـد و  درمیان خاک و خول مـی لـول
کار میکننـد امـا دریـغ از حـتـی 

در حـال حـاضـر . یک مزد مناسب
ـتـمـانـی   ھـزار ٢٠مزد کارگر ساخ

تومان در روز اسـت اگـر سـی روز 
ـا  ـت ـای ماه را کامل کار کنند آنھا نھ

 ھزار تومان در آمـدشـان اسـت ٦٠٠
ـنـد  و این بـرای یـک کـاری مـان
کار ساختمانی که در سال ممـکـن 

 ماه آن بیکار باشی یـعـنـی ٦است 
ـنـھـا .    ھزار تومان در مـاه٣٠٠ و ای

ــود  ــه خــودی خ ــه خــودش ب ــم ھ
مصیبت است، و وقتی کار مـنـجـر 

ای اسـت  به فوت میـشـود فـاجـعـه
ــواده  ــر سـر خــان ــار کــه ب تـمــام عـی

ــد مــی ــک .   آی ــرای ی بســاز و " ب
عنوانی که مردم ایران بـه "   ( بفروش

ــد ـتـمــانـی دادن ـان ســاخ ) کـارفـرمــای
بصرفه این است که بـه سـرعـت و 
با ھزینه کمتری ساختمان سـاخـتـه 
ـیـد و  ـیـن ھـیـچ ق شود، برای ھـم
بندی ندارند که جان کـارگـر را از 

ــد ــدارن ــون ب ــوادث مص ـزش .   ح ــ ری
ساختمان در حـیـن کـار بـه یـک 
ـبـدیـل شـده  پدیده شایـع در ایـران ت

ـیـن " است که ھیچیک از  مسـئـول
ـال آن  وظیفه"   این مملکت ـب ای در ق

ـیـکـنـد ـاق اسـت کـه .   " حس نـم ـف ات

، " اجلشان سـر رسـیـده بـود" ، " افتاده
اینھـا ھـمـه . . .   و" خواست خدا بوده" 

ـیـھـاتـی بـرای وجـدان نـداشـتـه  توج
اگـر حـادثـه وسـیـع .   خودشان اسـت

ــرامــون آن  ــاشــد چــنــد روزی پــی ب
گفتگو میشود و اگر قرار باشد بـه 
ـنـدس  کسی گیر داده باشند به مـھ
ـتـی  ناظر گیر میدھند و آن ھـم وق
ـاظـر  ـنـدس ن آبھا از آسیاب افتاد مھ
ھم دوباره بـر سـرکـار خـود حـاضـر 

 ! میشود و ھیچی به ھیچی
در مورد خبر ریزش سـاخـتـمـان 

گویند جـز  درمشھد ھم ھیچی نمی
ـتـشـار عـکـس واقـعـه مـربـوطـه . ان

ــد  ــدھ ــه نشــان مــی عــکــســی ک
کارگری کـه دسـتـکـش کـار بـه 
دست دارد و صـورتـش در خـاک 
فرو رفته و جان سپرده اسـت عـمـق 
این فاجعه را نشـان مـیـدھـد، امـا 
ـاصـر  کک ھیچ سرمایه دار و عـن
ـیـشـود، ایـن  حکومـتـی گـزیـده نـم
ـنـھـا  انتظاری بیـھـوده اسـت کـه ای

ـنـد ـتـی شـرایـطـی .   کاری بـکـن وق
 سـالـه ٥ترتیب دادند که دخترکی 

ـار پـدر  به کار ساختـمـانـی در کـن
ـتـظـاری  بیمار بپردازد دیـگـر چـه ان
ـاخـتـه  است که بـه کـارگـر جـان ب

یک خـانـواده "   نان آور. "توجه کنند
کشته مـیـشـود و ھـیـچـکـس ھـم 

پرسد چـه بـر سـر آن خـانـواده  نمی
آید شاید کـودکـان آن خـانـواده  می

 ٥ھم به سرنوشت یگانه دخـتـرک 
ساله دچار شـونـد امـا کـارگـزاران 

ـتـی .   سرمایه را غمی نیسـت ـا وق ت
ـنـد  سرمایه و حـکـومـتـھـائـی مـان
ـنـد  ـا ھسـت جمھـوری اسـالمـی بـرپ
متاسفانه این وقایع تکـرار مـیـشـود 
و تکرار میشود و ھـیـچـکـس ھـم 

قتل کـارگـران در .   پاسخگو نیست
ـاه  ـقـه سـی ھنگام کار باید به  سـاب
این حکومت اضافه گردد و ھـمـه 
ــل  ــت ــاب ق ــب کســانــی کــه ایــن اس

ــه  کـارگـران را فـراھــم مـی ــد ب آورن
ـایـد رفـاه .   محاکمه کشیده شـونـد ب

خانواده مقتولین تضمین شود و ایـن 
انتظاری بیـھـود از ایـن حـکـومـت 

ـتـی ایـن حـکـومـت و .   است تا وق
حکومتھای سرمایه داری از نـوع 
ـات  ـای ـن دیگر ھم سرپا باشند ایـن ج
ـیـن ایـن  تکرار مـیـشـود بـرای ھـم

 .*حکومت باید سرنگون شود

 مرگ کارگران ساختمانی 
 تکرار در تکرار جنایت 

 یاشار سھندی
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توانند گسـتـرده و ھـمـاھـنـگ  می
ای كـه  با وضعیت بـحـرانـی.   بشوند

جــمــھــوری اســالمــی در آن گــیــر 
ـانسـیـل ایـن وجـود  ـت افتاده است، پ
دارد كه كل طبقه كارگـر وارد یـك 
ـیـجـه یـك  ـت سلسله اعتصاب و در ن
اعتصاب عمومی بشود كه طومـار 
این ھمه بدبختی و رژیم حـافـظ آن 

جامـعـه حـق دارد .   را در ھم بپیچد
ـبـش كـارگـری  كه چشمش بـه جـن
باشد؛ چرا كه در عمـل دیـده اسـت 
كه با ھر تحركی كـه كـارگـران بـه 

دھند، رژیـم وارد بـحـرانـی  خود می
 .شود عمیقتر می

 
 اعتصاب چیست؟

اعــتــصــاب شــكــل فــرمــولــه شــده 
اعتـراض و شـكـایـت كـارگـران در 
ـان اسـت . برابر اجحافات كـارفـرمـای

ـتـه و مـوثـر  اعتصاب شکل پیشرف
اعتـراض کـارگـر، نـمـایـش قـدرت 
. جمعی و مـتـحـد کـارگـران اسـت

ـقـطـه ای اسـت  اگر دستمزد یـک ن
ــرو  كــه كــارگــر بــا كــارفــرمــا روب

شود، اعتصاب شـكـل رزمـنـده  می
ـا كـارفـر بـرای  روبرو شدن كارگر ب
ـزایـش  نقد كردن ھمان دستمـزد و اف
ــری از كــاھــش  ــوگــی آن، و یــا جــل

ای آن  مزایائی است كه در یك دوره
این به نـظـر .   را به دست آورده است

من جـوھـر روبـرو شـدن كـارگـر و 
ـقـالب  ـا بـه ان ـت كارفرماست كه نھای
ـیـه شـرایـط كـار  كارگـری، بـر عـل
كارگران و رفتار سیـسـتـم سـرمـایـه 

 . انجامند داری با انسان، می
ــصــاب"  ــت ــل "   اع ــب در دوره مــاق

ـزی كـه  سرمایه داری بـه ھـر چـی
ـات مـدرن  اطالق می شد، اعـتـصـاب

ـیـد بـرای  اما حاصل سر برآوردن تول
ـیـروی  سود، و حاصل كـاال شـدن ن

حــاصــل ســر .   كـار كــارگــران اســت
ـبـوه  ـیـد ان برآوردن كارخانجات و تـول

ھـر جـائـی كـه .   بـرای سـود اسـت
ـادی بـرای در  تـعـداد كـارگــران زی
ـیـجـه در  ـت آوردن لقمه نانـی و در ن
محیط كار بزرگتری دور ھم جـمـع 

شوند، احتمال اعـتـصـاب ھسـت  می
و اعتراض و اعـتـصـاب كـارگـری 

ھا و رعایا ھـم  برده.   ( دھد معنا می
ـئـودالـھـا  ـیـه بـرده داران و ف بر عـل
اعتراضات و شـورشـھـای خـود را 
داشتند كه با اعتصاب و اعـتـراض 
به معنای امروزی آن فرق اساسـی 
ــر مــا  ــظ ــورد ن ــه م ــد، ك ــن داشــت

 .)نیستند
ـال كـارفـرمـا و  ھـر چـقـدر خــی

ــشــان از  ــر" دولــت ــط ــصــاب "   خ اعــت
تر بشود، فشار را بر كـارگـران  راحت

ـنـد بیشتر مـی ـن ھـر چـقـدر ایـن .   ك
ـاشـد، "  خطر"  عمده و در چشم انداز ب

ـتـر  ـا كـارگـران مـالیـم برخوردشان ب
ــصــاب كــارگــران .   شــود مــی از اعــت
ــه  مــی ــك ــرای ایــن ــد اوال ب ــرســن ت

ــصــاب مــی ــت ــد را  اع ــولــی ــوانــد ت ت
ـز  ـی بخواباند كه بدون تولید سـودی ن
به جیب سرمایه دار و دولت حـافـظ 

رود؛ و دوم  نظام سرمایه داری نمی
ـقـالب" اینكه  " اعتصـاب مـدرسـه ان
 !است

 
چرا كارگران اعتصاب 

 كنند؟ می
ـنـگ بـه دسـت  ـف با وجود گـلـه ت
پاسداران سرمایه و با وجـود صـدھـا 
ـان بـه نـرخ روز  نوكر رنگـارنـگ ن
خور توجیه كننده بـربـریـت سـرمـایـه 
داری، از آخوند و كلیسـا و خـاخـام 
ـتـصـاددان و  ـیـد اق ـا اسـات گرفتـه ت

ـای  ـــھــ ـت ـــســ ـی ــ ــال ـاشـــرف" ژورن ــ و "   ب
روانشناس و روانكاو و غیره، روزانـه 
شاھد صـدھـا و ھـزاران اعـتـصـاب 
ـیـم ! بزرگ و كوچك كارگران ھسـت

با این حال چرا كارگران اعـتـصـاب 
ـیـسـم  می ـال كنند؟ تصویری كه ژورن

رسمی و دیـگـر طـرفـداران گـاھـا 
خـجـول ســرمـایـه داری از كـارگــر 
ــصـاب كــارگــری  ــرض و اعــت مـعــت

دھند، تصـویـری اسـت از یـك  می
عده آدم شرور و خرابكار كه دوسـت 

که نظم حالیـشـان . دارند شلوغ كنند
كه به صاحب كارخـانـه، كـه !   نیست

ـفـی اسـت و  ـلـی آدم شـری گویا خی

سـوزد و  دلش بـرای كـارگـران مـی
ـیـن  شب و روزش برای راحـتـی ھـم
ـار  ـــكــ ـارگـــران شـــرور و خـــراب ــ ك

دھنـد كـارھـا  گذراند، اجازه نمی می
ـنـد ـتـھـا آدم !   را راست و ریس ك ـن م

ــكــت  ــی ــار پ ــن ــفــی كــه از ك مــنــص
گـذرد، درد دلشـان را  كارگران مـی

ــت  كــه گــوش مــی دھــد، وضــعــی
ـا  معیشتی شان را كه مـی ـنـد، ب ـی ب

ماشین آخـریـن سـیـسـتـم و لـوكـس 
" شـریـف" ھـمـان صـاحـب كـارخـانـه 

شود، با یك تصویر كامـال  روبرو می
ــت ــروس ــی روب ــاوت ــف ـت ــر .   مـ كــارگ

ـنـكـه  اعتـصـاب مـی ـنـد بـرای ای ك
كارفرما و نمایندگان سیاسـی آنـھـا 
ــشــان جـز زبــان زور، زبــان  در دولــت

ـیـسـت كـارگـر .   دیگری حالیـشـان ن
ـاضـافـه ١٢ تا ٨روزی   ساعت را ب

چندین ساعت را ھم در راه رفـت و 
برگشت به كار و بـه خـانـه اش را 
صرف پر كردن جـیـب سـرمـایـه دار 
ـیـت شـغـلـی  كرده است، اما نه امـن
دارد، نه دستمزد مـكـفـی دارد، نـه 
امنیت جانی دارد، شـرایـط كـارش 
ـار بـردگـان دو ھـزار  مثل شرایط ك
سال پیش است، دسـتـمـزدش را دو 

ـیـمـه  سال دو سال نمی پردازند، حق ب
گـذارنـد  پـردازنـد، نـمـی اش را نـمـی

ــده و  ــمــایــن ــود، ن ــل بش ــك ــش مــت
ــت و آزار  ــش را اذی ــوی ــگ ــخــن س

كنند و ھزار و یـك زور دیـگـر  می
ــھــش مــی ــد ب ــن .   گــویــن ــی در چــن

ترین فـرد  وضعیتی، سر براه و مطیع
ــه  ھـم اعـتـراض مـی ـنـد و سـر ب ك

اگـر نـكـنـد جـای .   زند شورش می
 !تعجب دارد

 
اعتصاب مدرسه انقالب 

 !است
باالتر گفتـم كـه سـرمـایـه داران از 

ـات كـارگـری مـی تـرسـنـد  اعتصـاب
ـقـالب  چرا كه اعتصـاب مـدرسـه ان

در این نوشته به ھمه جـوانـب .   است
قبال و در .  پردازم یك اعتصاب نمی

ھای دیگری بـطـور مـفـصـل  نوشته
. ایـم این مـوضـوع را بـررسـی كـرده

ـات  می ـیـت اعـتـصـاب خواھم به اھـم
كارگری در این دوره مشـخـص از 
تاریخ ایران بپردازم و بر اھمیت آنـھـا 

 .تأكید كنم
واقعیت این اسـت كـه جـامـعـه 
ـقـالبـی  ایران دستخوش تالطـمـات ان
ـقـه  است و در این انقالب ھنـوز طـب

ای سازمانیافتـه  كارگر بعنوان طبقه
ــھــای خــود وارد ایــن  و بــا تشــكــل

ــیــچ آدم .   انــد انــقــالب نشــده ــا ھ ام
تـوانـد مـنـكـر ایـن  منـصـفـی نـمـی

ـیـت  ـیـب جـمـع واقعیت باشد كه تـرك
ـیـش از  ـان ب ـاب ـی  ٨٠معترض در خ

ــران و اعضــای  درصــد را كــارگ
ـنـد خانواده آنـھـا تشـكـیـل مـی . دھ

ـا  ـقـالبـی ب منتھا این تـالطـمـات ان
ــالب  ــل انــق ــی كــه بشــود مــث زمـان

ـا مـه و ژوئـن ١٩٠٥  روسـیـه و ی
ـام و ١٨٤٨ ـا آمـار و ارق  فرانسه ب

ـا  فاكـت نشـان داد كـه كـارگـران ب
ـات و  ـابــ ـــصــ ـت ـا و اعــ ـــھــ ـل تشـــكــ
ـیـری بـر  ـأث میتینگھای خود چه ت

ــه ــالب گــذاشـت ـق ــوز  رونـد ان ـن انـد، ھ
ـادی دارد ــحــال .   فـاصــلـه زی ـن ـا ای ب

ـنـد راه  اعتصابات این دوره مـی تـوان
ـیـن  را برای ھموار شدن به یـك چـن

 اما چگونه؟. شرایطی باز كنند
ـنـھـا بـه  اعتصاب كارگری نه ت

ـفـس مـی دھـد،  كارگر اعتماد بـه ن
ـنـد بلكه او را متوجه قدرتش می . ك

او را از اینكه در برابـر كـارفـرمـا و 
حراست و اداره اطـالعـات و غـیـره 

دھـد  تنھا و ایزوله است، نجات مـی
و كارگر خود را در جمع كثیـری از 

بینـد كـه یـك درد  رفقای خود می
ــد و دشــمــن واحــدی ــا !   دارن اگــر ب

ــرمــا در  ــی كــارف ــن ـی ــب نشـ عــق
ـز و مـاھشـھـر كـل  پتروشیمی تبـری
ـبـش كـارگـری  جامـعـه و كـل جـن

كند، كـارگـری  احساس پیروزی می
ـارزه  كه مستقیما در جریان ایـن مـب
بوده، احساس قدرتمند بـودنـدش در 

ـیـن .   اوج خود اسـت ـال اگـر كـل فـع
جنبش كارگری در شنیدن خـبـر بـه 
زانو در آمدن كـارفـرمـای كـارخـانـه 
ـنـد  ساسان در برابر اعـتـراض قـدرتـم
ـار بـرگشـتـن  کارگران كه به سـر ك
ـنـدگـانشـان انـجـامـیـد احسـاس  نمای

كنند، كـارگـری كـه ایـن  پیروز می
تحقیر را بـه كـارفـرمـا و حـراسـت 
كارخانه مزبور تحمیل كـرد، در اوج 

ـنـد افتخار و سربلندی پرواز مـی . ك
ـات  ـقـره اعـتـصـاب ـیـن دو سـه ف ھم

ــل دو  ــن دوره، مــث ــد ای ــروزمــن پــی
ــصــاب  ـاد شــده و اعـت ــصـاب ی اعـت

ـان ٤٠٠٠  نفر از کارگران و کـارکـن
شرکت کشـت و صـنـعـت کـارون 
شوشتر كه كارفرما را مـجـبـور بـه 
عقب نشینی كرد، كـل جـامـعـه را 

ــاز دیــگــری كــرد بــه .   وارد یــك ف
ــش كــارگـری حــال و ھــوای  ــب ـن ج

 .دیگری داد
ـاال،  اعتصاب بجز چند نكـتـه ب
ـز  ـی ھمچنین خـانـواده كـارگـران را ن
وارد بحث و گفتگو بر سر مسـائـل 
روز و مسائلی كه كـارگـران را بـه 
سمت اعتـصـاب و اعـتـراض سـوق 

ھـمـه سـرھـا بـه .   داده است، میکد
چـرخـد كـه  طرف آن كارگرانی مـی

ـانـــش در  ـــدگــ ـن ــ ـای ـــمــ دولـــت و ن
كارخانجات را بـه چـالـش كشـیـده 

ــالب .   اسـت ـق اعـتـصــاب مـدرســه ان
ــیــاســی  اسـت كــه جــامــعـه در مــق
كوچكتر با نمایندگان دولـت روبـرو 
ــرد و بــاخــت كــارگــران  شــده و ب
مربوطه، ربط مستقیمی بـه بـرد و 

 .باخت در مقیاسی وسیعتر دارد
اعتصاب كارگران یـك مـحـیـط 
كار مشخص در ایران، چه امـروز و 
چه از ھمان اوایل انقالب ھـم، یـك 
ـبـوده . اتفاق جدا از اتفاقات دیـگـر ن

اعتصابات كـارگـری در ایـران ابـدا 
ـات " صنفی"  ـای اعـتـصـاب بـه مـعـن

ــی  ــی در كشــورھــای غــرب ــف صــن
ھر وقت اعتصابی بـر سـر .   نیستند

ـتـد،  دستمزدھای معوقـه راه مـی اف
ـیـدا  سر و كله نیروھای انتظـامـی پ

اعتصاب و پیكت بـجـای .   شود می
ـابـل ادارات  ـق مقابل كارخانـه، در م

و درسـت از .   شونـد دولتی برپا می
ھـای  ھمین سر ھم مردم و خـانـواده

كارگران و كـارگـران دیـگـر مـراكـز 
ــور را  ــصــاب مــزب كــاری ھــم، اعــت
جنگ خود با كـل دم و دسـتـگـاه 

از كل جامعه كـمـك .   دانند رژیم می
خواھند و بجای دادخـواھـی از  می

مقامات دولتی، بـه تـوده مـردم و 
ھای اپـوزیسـیـون رژیـم روی  رسانه
اگر در ادبیات كـالـسـیـك .   آورند می
" اعتصاب مدرسه انقـالب اسـت" به 

بعنوان آگـاھـی دادن بـه كـارگـران 
ــصـاب مشــخـص اشــاره  ھـمــان اعــت

شده، در دوره كنونی اعـتـصـاب  می
كارگران مدرسه انقـالب بـرای كـل 

 .سنگر انقالب است. جامعه است

 ١از صفحه 
 درباره 

 اعتصاب كارگری در این دوره
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اعتصاب كارگری یك 
 موضوع سیاسی است

ــه  ــل ــئ ــاالتــر بــطــور گــذرا بــه مس ب
ــی بــودن اعــتــصــابــات  ــف ــرصــن ــی غ

اگـر .   كارگری در ایران اشـاره كـردم
بطـور مشـخـص بـه ایـن مـوضـوع 
ــك  ــم كــه ی ــد بــگــوی ــای ــردازم، ب ــپ ب

ــه ــل ــئ ــتــصــاب كــارگــری مس ای  اع
ـاسـی اسـت اوال دولـت .   تمامـا سـی

بزرگترین كارفرما در ایـن جـامـعـه 
ــگــر .   اســت ــاه پــاســداران و دی ســپ

ـزرگـتـریـن  نھادھای سركوب رژیـم ب
. سرمایه داران در این كشور ھستنـد

ـنـد  نه تنھا این، بلكه تعیین مـی ـن ك
كه چه كاالئی از خـارج وارد شـود 

ـیـد در ایـن  و چه رشتـه ای از تـول
دوم اینـكـه .   كشور از رده خارج شود

ـتـصـاد در ایـن  مھمتریـن بـخـش اق
ھـا،  كشور، مثل نفت و پتـروشـیـمـی

ـتـرل خـود دولـت  ـن ـیـمـا در ك مستق
ـــد ـن ــ ـت ـام .   ھســ ــ ـــم ـــم ت ـــران رژی س

ــجــات را مــالخــور كــرده و  كــارخــان
ـلـھـای  مالكیت آن را به فك و فامی

انـد و  ھا واگـذار كـرده خود و آقازاده
لذا آنھا ھر اعـتـصـاب کـارگـران را 
ـیـه دم و دسـتـگـاه و  مستقیما عـل
ـقـــی  ــ ـل ــ ـادآورده خـــود ت ــ ـــی ب دارائ

 .كنند می
ــكــه اگــر  ــگــر ایــن ــه دی ــكــت ن
اعــتــصــاب و اعــتــراضــی صــورت 
بگیرد اطالعات و پلیس مخفی آن 

ـال  مستقیما دخالت مـی ـب ـنـد و دن ك
ــدگــان"  ــن ــك كــن ــحــری ــران "   ت كــارگ

در چند سـال گـذشـتـه .   گردند می
یك كار اصلی رژیم پـرونـده سـازی 

علیه فعالین جنبش كارگـری بـوده 
ــروژه.   اســت ای را كــه رژیــم  یــك پ

ـال كــردن آن اســت،  سـخــت در دنــب
ـاه قـرار  بیكار كردن و در لیست سـی
دادن كارگرانی است كـه در مـوارد 
ـات  مختلف كارگران را در اعـتـصـاب

كـارگـران .   انـد مختلف رھبری كـرده
در این جامعه قبل از آن كه نـگـران 
روبرو شدن با امنیت شغلی و غـیـره 
در رابطه با كارفرمـای مـحـل كـار 
ـا  خود باشند، نـگـران روبـرو شـدن ب

ـنـد واقـعـا جـرم .   پلیس سیاسی ھست
ـلـو، رضـا  كسانی مثل منصور اسـان
ــام  ـن ــم مـددی، بـھ ـی شـھـابـی، ابـراھ
ابراھیم زاده، علی نجاتی، مـحـمـود 
صالحی، محمـد جـراحـی، شـاھـرخ 
زمانی و امثال آنان چه چیزی جـز 
ـبـری اعـتـصـاب و اعـتـراضــات  رھ
كارگری بوده كه ھر كدام سالھا در 
ــدان جــمــھــوری اســالمــی مــورد  زن

 ھا قرار گرفتند؟ شدیدترین شكنجه
از این سر، وقتی كه اعتصابـی 

دھد، كارگران خود را رسـمـا  رخ می
ــابــل رژیــم مــی ــق ــنــد و  در م ــن ــی ب

مطالبات بعدی آنھـا ھـم پـس زدن 
ـا ھـمـان  سركوب رژیـم در رابـطـه ب

مـجـبـورنـد در .   شـود اعتصاب مـی
ــراض  ــت ــتــی اع ــابــل ادارات دول مــق
ـنـد كــه دولـت را در  ــدھ سـازمـان ب
سركوب و دستـگـیـری كـارگـران و 

ـنـد از .   رھبران كارگـری عـقـب بـران
اینرو یك پای اصلی وعده و وعـیـد 
دادنھا برای خواباندن اعـتـراضـات و 
ــامــات  ـق ــصـابــات كـارگــری، م اعـت
ـلـه امـامـان جـمـعـه  دولتی و از جم

 . ھستند
 

گامھای اساسی در 
 اعتصابات این دوره

ـانـدن  كارگران جز اعتـصـاب و خـواب
چرخه تولید، سالح دیـگـری بـرای 

ـتـھـا صـرف .   دفاع از خود ندارند من
ــت بــاعــث رو آوری  ــعــی ــن واق ای

شـود  كارگران بـه اعـتـصـابـی نـمـی
ـایـد  ـنـه دارد و ب ـزی چون برایشان ھ
ــنــد ــز را بــکــن . حســاب ھــمــه چــی

ای كــه بــا  كـارگـران در طــول دوره
ـنـد  كارفرما طرف ھستند، نـمـی تـوان

حتی برای یك دم ھـم از اعـتـراض 
در طول اعـتـراض بـر .   غافل بمانند

تـریـن مـوضـوع و  سر ظاھرا ابتدائی
یابند كـه بـدون یـك  مطالبه در می

شـود  ھماھنگی و یك رھبری نـمـی
كـارگـر !   ھیچ قدم مؤثری بـرداشـت

ـا كـارفـرمـا و  در طول دوره ای كه ب
ـتـد،  حراست و اطالعـات در مـی اف

گیرد كه اعتصاب سـازمـان  یاد می
ـا  یافته و حساب شـده كـارگـری ب
شورش و اعتراضی كه موقعیت او 
را از قبل از آن شورش و اعـتـراض 

ـاوت  ناگھانی بـدتـر مـی ـف ـنـد مـت ك
ــی .   اســت خــالــصــه ھــر اعــتــصــاب

ملزومات خاصـی را ھـم دارد كـه 
ــر وارد جــزئــیــات آن  ــشــت ــی مــن ب

ــمــی ــه .   شــوم ن ــن ب ــرداخــت قصــدم پ
ملزومات اعتصاباتی اسـت كـه در 

توانند سمت و سـوئـی  این دوره می
 .به وقایع سیاسی بدھند

اولین مسئله به نـظـر مـن ایـن 
ــران  ــران و رھــب ــه كــارگ ــت ك اس
كارگری چه چشم اندازی جـلـوی 

گذارند كه كارگران را یـك  خود می
ــد ــبـرن ــر ب ــوت ـل در یـك دھــه .   قـدم ج

ـا  گذشته، اعـتـراضـات كـارگـری ب

تصمیمات مجمع عمومی كـارگـران 
ـبـری شـده . انـد به پیش رفتـه و رھ

اعتراضاتی ھم بـوده اسـت كـه در 
ـــل  ـی ــ ـــه تشـــك ـــود ب ـــداد خ ـت امــ

در .   سندیكاھائی منجر شـده اسـت
موارد متعددی ھم كارگران تـوسـط 

ــده كــارگــران"  ــن ــمــای ــا "   ن كــه خــود ب
ـای  ـزمـھـای مـتـعـدد و آشـن مكانی
ـنـده  ـای ـنـوان نـم جنبش كـارگـری بـع
كــارگــران انــتــخــاب شــده و طــرف 
مذاكره با مدیریت و اداره اطـالعـات 

بـه .   انـد اند، نمایندگی شده رژیم بوده
نظر من در این دوره با ھر دوری و 
نزدیكی و ھر انتقادی کـه بـه ھـر 
ـزمـھـا داشـتـه  ـی كدام از ایـن مـكـان
ـقـط  ـبـش كـارگـری را ف باشیم، جن

ــه  مـجـامـع عـمـومــی مـی ــوانـد ب ت
ـنـد بـطـور .   بھترین نحو نمایندگی ك

خالصه در مجمـع عـمـومـی تـمـام 
ـــظـــر  ـارگـــران دارای رأی و ن ــ ك
ـا  مساوی ھستنـد و بـطـور بـرابـر ب
ــم  كـارفـرمــا و اداره اطـالعــات رژی

ھست كـارگـرانـی .   باشند طرف می
ـنـد كـه  كه به ھر دلیلـی مـی خـواھ

ـنـد  وكالت خود را به اشخاصی بـدھ
ــصــاب و  ــت ــدازی اع كــه در راه ان
تشكل كارگری نقـش داشـتـه انـد؛ 
اما مجمع عمومی ایـن تصـویـر را 

كنـد و كـارگـران را بـه  عوض می
ــاســی و دارای  ــی عــنــوان افــراد س
ـا اعـتـمـاد  قدرت تشخیص برابر و ب

ــو مــی ــه جــل ــد ب ــع .   ران ــجــم در م
عمومی کارگر احساس شخـصـیـت 

در یـک کـالم، مـجـمـع .   میکنـد
ــارگــران را در  عــمــومــی ھــمــه ك

 .كند تصمیم گیریھا دخیل می
ـنـد  اعتصابات این دوره مـی تـوان

ــات  ــصــاب ــرای اعــت ــد راه را ب ــای و ب
ــارگــران  ســراســری و عــمــومــی ك

از اعتـصـاب عـمـومـی .  ھموار كند
ھم منظورم لزوما شـیـوه كـالـسـیـك 
فراخوان اعتصاب عمومی، چیـزی 
مثل فراخوان اعـتـصـاب عـمـومـی 

 در وینی پگ كانادا و ١٩١٩سال 
ـا  یا ھمان سال در سیاتل آمریكا و ی

ـیـسـت، ١٩٢٦در سال  ـا ن  در بریتانی
ـا  كه معموال از طـرف احـزاب و ی

تشكلھای عمده كارگـری فـراخـوان 
ـلـكـه مـنـظـورم راه .   شـود داده می ب

افتادن چـنـد اعـتـصـاب در چـنـد 
ـلـه  مركز مھم كارگری است كه فتی
ـاال بـكـشـد . اعتصابات بعـدی را ب

ـاتـی در چـنـد  مثال اگـر اعـتـصـاب
ــه  ــی ــر عــل ــمــی ھــمـزمــان ب ــروشــی ـت پ
ـیـت  ـا وضـع وضعیت قراردادھـا و ی
ــراه  ــزدھــا ب ــم پــرداخــت نشــدن دســت
ـاعـث  ـلـه ب بیافتد، خـود ایـن مسـئ
شعله ور شدن اعتصابات كـارگـری 

ـاشـد دیگری در دیگر جاھـا مـی . ب
 در ١٩٠٥اعتصابی كه در انقالب 

كارخانه پولیتوف براه افتاد و چـنـد 
كارخانه دیگر از آن حمایـت كـردنـد، 

 را روشـن كـرد ١٩٠٥شعله انقالب 
ــم تــزار را تــا دو قــدمــی  و رژی

 .سرنگونی برد
 

 در خاتمه
آنچه را كه در ایـن نـوشـتـه سـعـی 
ـفـرت  ـیـد بـگـذارم، ن ـأك كردم بر آن ت
جامعه از جمھوری اسالمی، نفـرت 

ـیـشـتـی ای  كارگران از وضعیت مـع
ـیـل شـده اسـت و  كه به آنھـا تـحـم
ــر قــدرت  ــاره ب ــدیــن ب ــن ــد چ ــی ــأك ت
كارگران و اھمیت مجمع عـمـومـی 

ـات .  بود تأكید بر جـایـگـاه اعـتـصـاب
متحـدانـه و ھـمـاھـنـگ كـارگـران 

ـنـد كارگران می.   بود كـارگـران !   تـوان
با قدرتی كه در تولید و در قـدرتـی 
ــد،  ــیــت و تــعــداد دارن كــه در كــم

ـیـت امـروز را كـه  می توانند وضـع
. شایسته انسان نیست، عوض كننـد

ای كـه در فـكـر  فعالین كـارگـری
ـنـد،  سازمـان دادن اعـتـصـاب ھسـت
ـات خـود  شایسته است كه اعـتـصـاب
را با فعالین كارگری كـارخـانـجـات 

ـنـد ـن الزم اسـت .   دیگر ھماھنگ ك
ـا ھـم  كه در یك رابطه تنگاتنگ ب
قرار بگیرند و عـقـربـه سـاعـتـھـای 

ـنـد ـن ـنـظـیـم ك ایـن .   خود را با ھـم ت
ـیـن ایـران زیـر  شدنی است و در ھم
سیطره جمھوری اسالمی ھم تجربـه 

 .ایم اش را شاھد بوده
 ٢٠١١ ژوئیه ١٨
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ـان و عـــراق و  ــ ـن ــ ـب ــ ــروز در ل ام
افغانستان عملیات انتـحـاری انـجـام 
ــوان عضــو  ــن دھــد و روز بــعــد بــع
ــوس  سـازمـان تـجـارت جـھـانـی جـل

جمـھـوری اسـالمـی تـالش .     کند
ـنـه" نمود با  کـردن تـروریسـم "   نـھـادی

ـلـی  ـل اسالمی در مناسبات بین الـم
ـا غـرب "   صـاحـب حـق" از موضع  ب

روبرو شود، اما نتوانست و مـجـبـور 
پـس از آن .     به عقب نشینـی شـد

تالش شانزده سالـه رفسـنـجـانـی و 
دوم خــرداد بــرای گــذار از یــک  

ـامـتـعـارف" حکومـت  بـه یـک "     ن
شـکـسـت خـورد "   متعارف"سیستم  

ـیـچـگـاه  .   و بجایی نـرسـیـد مـردم ھ
ــم اسـالمــی را در  ــت رژی مـوجــودی

در نـگـاه مـردم، .   جامعه نپذیرفتنـد
ــده  جـمـھــوری اسـالمــی یـک پـدی
ــود کــه  ــعــه ب گــذرایــی در جــام

ـا آن   می ـتـر ب بایست ھـرچـه سـریـع
اسالمیت رژیـم .   تسویه حساب کرد

و پرچمداری جمھوری اسالمی در 
ـیـشـه  جنبش تروریسم اسـالمـی ھـم
ـتـه شـدنـش در  مانعی برای پـذیـرف

از جـانـب .   اقتصاد جھانی بوده است
دیگر سرمایه جھانی برای سرمـایـه 
ـازمـنـد  ـی گذاری در یک منطقه، ن

در ایـن .   با ضریب باالسـت"  امنیت" 
ـیـچـگـاه  زمینه ھم رژیم اسالمی ھ
ـاعـد  ـق نتوانست سرمایه غربی را مت

در جامعه بـرقـرار " آرامش"کند که 
ـیـدا کـرده  ـات پ ـب است و رژیمـش ث

زیرا خواست سرنگـونـی ایـن .   است
ـاسـی  رژیم چنان در فرھـنـگ سـی
ـا ھـر  مردم عجین شده است کـه ب
. چشم بینائی ھم  میشـد آنـرا دیـد

لذا و به این دالیـل ورشـکـسـتـگـی 
ـلـه  اقتصادی  رژیم اسالمی، در وھ

امـا حـتـی .   اول علت سیاسی دارد
ـتـصـاد ھـم  ورود  اگر به حـوزه اق
کنیم، بالفاصله به نتیجه مشابھـی 

 .خواھیم رسید
ـــم اســـالمـــی  ـاد رژی ـــصــ ـت اقــ

حـتـی  . ورشکسته و ویران شده است
در سطح فرمال ھم دیگر ھیچ بانـد 
ـامـه  و جناحی ادعـای داشـتـن بـرن

ــرای  ــت "   درمــان" ای ب ــن وضــعــی ای
ـار روزانـه .   اقتصـادی را نـدارد اخـب

ـز  ـی منتشر شده در مطبوعات رژیم ن
گواھی بر ھمین مـدعـا اسـت کـه 
بند بند اقتصاد جمھـوری اسـالمـی 

ـانـکـھـا .   از ھم  گسـیـخـتـه اسـت ب
ــس  ــی ــد، و رئ ــن ــه ھســت ــت ورشــکــس
ــس  ــمــاعــی مــجــل ــون اجــت ــســی کـمــی

ــگــویـد کــه  عــده ھــای  ای وام مـی
ـانـک ـاردی از ب ـی ھـا  چھارصد میل

اند و حاضر به پـس دادن آن  گرفته
ــد ــن ــت ــیــس ــزی ھــر .   ن ــانــک مــرک ب

ـتـوانـد بـه خـواسـتـه ھـای  جاییکه ن
مالی دولت پاسخ دھد، بـالفـاصـلـه 
ــه چــاپ  ــوان ــدون پشــت اسـکــنــاس ب
ـاز  میکند و تورم چند ده درصـد ب

ـتـه . ھم بیشتر صعود میکند به گـف
ــصــادی مــجــلــس  ــســیــون اقــت کــمــی
اسالمی که این روزھا در دعـوای 
جناحی با احمدی نژاد  آمـارھـای 
ـیـرون  تاکنون مخفی شده را رو به ب
منتشر مـیـکـنـد، در حـال حـاضـر 
ـیـت  ـا ظـرف ـتـی ب کارخانجات صنـع

ـنـد٣٠ تا ١٠ .  در صد کار مـیـکـن
ـزایـش  ـزان رو بـه اف این  آمار با می
اخراجھای دسـتـه جـمـعـی کـامـال 

ـــی دارد ـای ــ ـــوان ـار .   خ ــ ـــورم افس ت
گسیخته و رکود در تولید مـوجـب 
ـتـصـاد جـمـھـوری  ـبـی اق ـل ایست ق

ـتـی .   اسالمی گردیده اسـت ـی وضـع
ـا  که دیگر ھیچ شباھتی حـتـی ب

ترین اقتصاد سـرمـایـه داری  بحرانی
ــدارد ــگــر ن ــم .   کشــورھــای دی رژی

ــای  ــاری از نــھــادھ ــی اســالمــی بس
اقتصادی که در سیسـتـم سـرمـایـه 
ـتـصـادی  داری تنظیمات مالی و اق
را بر عھده دارند منحل کـرده اسـت 
ـامـه  که معروفترین  آن سازمان بـرن
و بودجه بوده است، بـه ایـن عـلـت 
که این نھادھا  دیـگـر کـارکـردی 

کار بجایی رسیده است کـه .   ندارند
بسیاری از کارگزاران رژیـم شـک 
ــد تــا آخــر  ــوان ــت ــت ب دارنـد کــه دول

ـارانـه ھـا را بـه مـردم  امسال پـول ی
ــردازد ــپ ــی .   ب ــت ــار دول ــق آم ــب بــر ط

 در صـد ٦٠جمھـوری اسـالمـی، 
پول قبضـھـای آب و بـرق و گـاز  
ــردم از  ــت و م ــده اس وصــول نش

ـیـد .   انـد پرداخت آن امتناع کـرده حـم
کاتوزیان نماینده مجـلـس اسـالمـی 

ـامـیـن  گفته است که دولت برای ت
ھا از بودجه  عـمـرانـی پـروژه  یارانه

ـاده کـرده اسـت . پارس جنوبی استف
ـتـصـاد بـه  اقتصاد این رژیم یک اق
گل نشسته، ورشکسته و بدون افـق 
اسـت کـه ھـیـچ سـازمـانـش کــار 
نمیکند و حتی از دادن دستمزد بـه 

 . کارگران امتناع میکند
ــاطــع  ــق ــقــه کــارگــر در م ــب ط
مختلف نسبت به شـرایـط کـنـونـی 
ــعــمـل نشــان داده اســت . عـکــس ال

ـارگـــران  ـاب مـــوفـــق کــ ـــصــ ـت اعــ
ــم  ــســت ــه ســی ــی ــمــی عــل ــروشــی پــت
ـاول دسـتـمـزدشـان  پیمانکاری و چـپ
توسط پیمانکـاران گـمـارده شـده از 
جانب رژیم اسالمـی یـک نـمـونـه 
ــه از صــدھــا  ــرجســت ــق و ب ــوف م
اعتصاب کـارگـری اسـت کـه در 
ــال اخــیــر روی داده اســت . یــکــس

ـتـصـاد  شرایط از ھـم گسـیـحـتـه اق
ھـای  رژیم اسالمـی مـوجـب اخـراج

ـا  دسته جـمـعـی شـده اسـت کـه ب
توجه به نبودن بیمه بیکـاری، فـی 
ـای دادن حـکــم  الـواقـع  بـه مــعـن

و لـذا .   گرسنگی به کارگران است
ـز حـکـم  ـی ـات کـارگـری ن اعتصـاب

کـارگـر را "   حــق حـیــات" دفـاع از 
با توجه بـه شـرایـط مـوجـود، .  دارد

ـنـد  پرداختن بـه مـوضـوعـاتـی مـان
ــارگــر رفــتــن بــه  قــدرت خــریــد ک

ـیـت ھـای  حاشیه و دور شدن از واقـع
گـرچـه سـرمـایـه .   پیش روی است

داران و حکـومـت آنـھـا اسـاسـا بـه 
ـیـشـت کـارگـر کـاری  ـبـود مـع بـھ
ندارند، اما امروز حتـی اگـر بـرای 
ـتـصـادی  ـا ھـر کـلـک اق تظاھر ب
ـنـد  قـدرت خــریـد کـارگــر  بـخـواھ
نسبت به تورم و امکـان دسـتـرسـی 
ــدگــی را  ــاج اولــیــه زن ــت ــح ــه مــای ب
ـاز ھـم بـه عـدد  ـنـد ب محاسبه کـن
ــد رســیــد کــه در  ــن ــی خــواھ ــف مــن
ـای  زندگی واقعی و روزانـه بـمـعـن
ـاپـذیـر بـودن ادامـه زیسـت  امکان ن
ـزیـکـی کـارگـران  ـی اقتصـادی و ف

از اینرو شرایط کنونی طـلـب .   است
میکند که طبقـه کـارگـر بشـکـل 

ـا  ای و فـرا مـنـطـقـه فرا رشته ای ب
ـلـه  ـاب سالح اعتصاب متحدانه به مق

ـزد ـای .   با فقر روز افزون برخـی ـن مـب
عزیمت فعالین و رھبران کـارگـری 
ـقـه  برای طرح مطالبات کنونی طـب
نباید شرایط تحمیـل شـده کـنـونـی 

ـــد ـاش ــ ـــی از .   ب ـل ــ ـــک ـــچ ش ـی ــ ھ
ــره  نـمــی"   امـکــانـگــرایـی"  ــد حــف تـوان

عمیق فقر اقتصادی طبقه کـارگـر 
شاید تا ھمین چند مـاه .   را پر کند

ـانـکـاران از  ـیـم پیش مطالبه حذف پ
پروسه اسـتـخـدام کـارگـران امـری 
دست نیافتنـی بـود امـا کـارگـران 
ـارزات رادیـکـال و  پتروشیمی با مـب
ـیـن گـام را بـرای  متحـد خـود اول
ـنـد و  تحمیل ایـن خـواسـت بـرداشـت
ــا ابــراز وجــود  ــان دادنــد کــه ب نش

ــه مــی ــحــدان ــوری  مــت ــھ ــوان جــم ت
ـنـی  اسالمی را وادار به عقـب نشـی

 .  نمود
جـمـھــوری اســالمـی در ھـمــه 

ھــا شـکــل ظـاھــری یــک  عـرصـه
. را  از دســت داده اســت"   دولــت" 

ــر  عـده ای  آدمـکــش اسـالمـی ب
انـد کـه  مقدرات مـردم حـاکـم شـده

ــت  ــدرت نــف ــدن در ق ــرای مــان ب
ـیـم  ـق میفروشند و درآمـدش را مسـت
ـتـه  بین خود و اشرافیت شکل گـرف

ـنـد بـخـشـی .   اسالمی تقسیم میکـن
از  آن بـه نـھــادھـای نـظــامـی و 
امنیتی تعلق میگیرد تا بتوانند بـه 
سرکوب ادامه دھند، و آدمکـش و 
ـنـد . اوباش و شکنجه گر تربیت کن

ھـای  آخـونـد  بخشی را خرج گـلـه
میکنند تا از پشت تریبونھا عـربـده 

ـنـد . بکشند و مردم را تـھـدیـد کـن
ــب آدمــخــواران  ــھــم نصــی ــی آن مـابــق
ــاه، آقــازاده ھــا، و  اســالمــی ســپ

ـــی ـــم ـــورچش ـــم  و  ن ـای رژی ــ ھ
ـان و  ـن ـب سازمانھای تروریستی در ل
ـان  ـنـسـت فلـسـطـیـن و عـراق و افـغ

ـنـھـا صـدھـا .   میشود ھر کدام از ای
ـانـک ھـای  میلیون دالر پـول در ب

ـاول .   خارج دارند یک غارت و چـپ
عــمــومــی در جــریــان اســت کــه 
ــم یــازده  ـل بسـادگـی و در یـک ق
ـتـی اش  میلیارد دالر از بودجـه دول

ــشــود و کســی ھــم در "   گــم"  ــی م
ــد ــزن ــمــی ــی ن ــرف ــن .   مــوردش ح ای

ـیـل  وضعیت فقری را به مردم تـحـم
کرده است که آنرا دیـگـر نـه خـط 
ـامـیـد . فقر بلکه خط مرگ باید ن

زندگی و حیات فیزیکی مـردم بـه 
وجـود جـمـھـوری اسـالمــی "   یـمـن" 

اخراجھای دسـتـه . بخطر افتاده است
ـیـکـه مـاھـھـاسـت  جمعی، کارگـران

انـد، نـداشـتـن  حقوقی دریافت نکرده
ـیـکـاری  تامین شغلی، نبود بیمـه ب
ــد صـد در صــدی  ـزایــش چـن و اف
ـتـھـا، ادامـه زنـدگـی را بـرای  قیم

امـروز .   ھمگان ناممکن کرده اسـت
ـانـدن، بـرای  حتی برای گرسنـه نـم
زنده ماندن و ادامه زندگی ھم بایـد 
ــگــون  جـمــھــوری اســالمــی را ســرن

باید به این توحش و بربریـت .   نماییم
برای ھـر .   سرمایه داری پایان دھیم

درجه کسـب رفـاه و خـوشـبـخـتـی 
باید گانگسترھای اسالمـی را بـه 

 .*موزه توحش بسپاریم

 ١از صفحه  
 "شوم"اقتصاد 
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 اعتصاب و اعتراض

 
پایان موفقیت آمیز اعتصاب كارگران فوالد 

 سازان كرج
بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 

 كارگر شركت فوالد سازان كرج واقع ١٥٠ تیر بیش از ٢١روز 
 مـاه ٤در شھرك صنعتی صفا دشت كه بخاطر عدم دریافـت 

دستمزد خود دست به اعتصاب زده بودند، با مـوفـق شـدن بـه 
ایـن .   دریافت طلبھـایشـان بـه اعـتـصـاب خـود خـاتـمـه دادنـد

 خرداد شروع شده و طی ایـن مـدت كـارگـران ٢٨اعتصاب از 
ھر روز خود را با سرویس به محل كار میرساندند اما تولید را 
متوقف كرده بودند و با اعتصابی متحد اعتراض خـود را بـه 

ـارھـا .  پیش بردند ـارھـا و ب در این حركت اعتراضی كارفرمـا ب
كارگران را مورد تھدید قرار داد، وعده و وعـیـد داد، آنـھـا را 
ـنـد، امـا  ـا نـكـن زیر فشار گذاشت كه تجمعات اعتراضـی بـرپ
ـان  كارگران ھمچنان اعتراض خود را به پیش بـردنـد و از مـی

 نماینده انتخاب كرده و اعـتـراض خـود را بـه مـراجـع ٤خود 
بدنبال این اعتراضات متحـد .   دولتی مختلف و ادارات كشاندند

 روز ٢٥سرانجام كارگران شـركـت فـوالدسـازان كـرج بـعـد از 
ـقـد  اعتصاب توانستند كارفرما را عقب زنند و طلبھایشان را ن

 .كنند
 

كارگران نساجی مازندران مجددا دست به 
 تجمع اعتراضی زدند

ـتـشـر كـرده اسـت،  بنابه گزارشی كه سایت مازندنومه مـن
ـیـر حـدود ٢٢صبح روز   تـن از کـارگـران نسـاجـی ١٠٠ ت

ـانـداری دسـت بـه تـجـمـع  مـازنـدران جـلـوی در اصـلـی اسـت
ـارچـه نـوشـتـه.   اعتراضی زدند ای  کارگران با سر دادن شعار پ

 ماه حـقـوق مـعـوقـه ١٣را به ھمراه داشتند که در آن خواھان 
 .شان بودند

 و نیم ھادی ابراھیمی، معاون سیاسی و ١٢حدود ساعت 
امنیتی استاندار به میان کارگران معترض آمد و تالش کـرد 

ــرانــی، آن ــن ــه آرامــش فــرابــخــوانــد ضــمــن ســخ وی .   ھــا را ب
ـیـه آغـاز کـرد کـه  صحبت ـان ـب ـام شـع ھایش را با تبـریـک ای

ـنـد ـت ـبـریـک مـی:   " کارگران با صدای بلند گـف خـوایـم  مـا ت
ـیـم ! "   چیکار؟ ابراھیمی گفت که به دنبال مطالبات شما ھسـت

کنیم، و روز شنبه استاندار و نماینـده  و از حقوق شما دفاع می
کنند که کـارگـران  ولی فقیه در استان از کارخانه بازدید می

ـتـی !   شنبه کارخانه تعطـیـل اسـت:   به او یادآوری كردند او وق
کنیم و  این جمله را گفت که ما از شما کارگران حمایت می

ـنـد جـواب  ـل مشکل شما مشکل ماست، کارگران با صدای ب
 !گیریم؟ پس چرا ما نتیجه نمی: دادند

 
 اعالم اعتصاب نانواھا

ـانـوایـی ـتـی در  در خبرھا آمده است كه ن ھـای پـخـت سـن
ھمایون شھر اصفھان به علت کاھش سھمیه پخت و شـرایـطـی 
که برای آنھا در نظر گرفته شده تھدید بـه اعـتـصـاب یـک 

ـتـه اسـت كـه بـه . ھفتگی نمودند ـانـواھـا گـف یکی از ایـن ن
ـا ظـرف یـک مـاه از سـازمـان  تازگی از آنھا خواسته شده ت

ـامـه  فنی و حرفه ای در پـخـت تـخـصـصـی خـود گـواھـی ن
ـا  ھمچنین از نانوایی.   بگیرند ھا خواسته شده تا کادر خود را ب

ـیـل ایـن .   شش کارگر به اداره کار معرفی کنند به ھمیـن دل
ـا  نانوایان ضمن نوشتن نامه اعالم کرده اند اگـر ایـن شـرایـط ت

ـتـه  ـف دوشنبه ھفته آینده به صورت رسمی لغو نشـود یـک ھ
 .اعتصاب میکنیم

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده

 
  كارگر را باال كشید٤٠٠دولت پول مسكن 

 ٨٥یكی از كارگران در اراك گفته اسـت دولـت از سـال 
 واحد مسكونـی در اراك و ٢٠٠قرار بود زمین ساخت و ساز 

 كارگر بـی مسـكـن ٤٠٠ واحد مسكونی در ساوه را به ٢٠٠
 بعد از چندین سـال مـراجـعـه و ٩٠تحویل دھد، االن در سال 

انـد و زیـرآب  پیگیری موضوع را به انتخابات مجلس ربط داده
 كـارگـر از ٤٠٠این در حالی است كه .   اند این موضوع را زده

ـا  پنج سال پیش ھمه طال و امكانات خودشان را فـرخـتـه انـد ت
پول خرید این زمینھا را در بیاورند و صاحـب خـانـه بشـونـد و 

االن بـه سـادگـی ھـیـچ كـس .   اند ھمه زندگی خود را فرخته
پاسخگوی این موضوع نیست و دنبال كردن ایـن مـوضـوع را 
نیز یك اعتراض میدادند در صورتی كه اعتراض حق كارگـران 

 .است برای اینكه حقوق خود را مطالبه كنند
 

 ماه ٢٥كارگران لوله سازی خوزستان، 
 حقوق معوقه 

لـولـه :   یكی از كارگران لوله سازی خوزستان گفتـه اسـت
 ٢٥ كارگر قـراردادی  دارد كـه ١١٠سازی خوزستان اكنون 

 مـاه ١٨ كارگر رسـمـی  دارد كـه ٣٢٠ماه حقوق معوقه و 
 .حقوق معوقه طلب دارند

 
 ماه حقوق و مزایای معوقه كارگران فرش ٥

 مخمل كاشان
در خبرھا آمده است كه كارگران كـارخـانـه فـرش مـخـمـل 

ترین كارخانجات فرش بافی كـاشـان  كاشان كه یكی از قدیمی
ـافـت  می باشد، بیش از پنج ماه است كـه حـقـوق خـود را دری

 كارگر بیكـار ١٠٠ كارگر این كارخانه ٤٢٠نكرده ھمچنین از 
 .اند اند و در نوبت بیمه بیكاری مانده شده

 
ھای توخالی به كارگران شھرداری  وعده

 خرمشھر
كـارگـران :   یكی از كارگران شھرداری خرمشھر گفته است

نواحی مختلف شھرداری خرمشھر و بویـژه كـارگـران فضـای 
ـیـر بـخـاطـر ١٣روز دوشنبه ... سبز، كارگران آتش نشانی و   ت
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود را ٤اینكه حق اضافه كـاری و 

ـابـل  ـق دریافت نكـرده بـودنـد دسـت بـه تـجـمـع اعـتـراضـی م
ـا وعـده  فرمانداری این شھر زده بودند و مقامات فرمانداری ب
اینكه این مشكالت را در اسرع وقت حل خواھیم كرد كارگـران 
ـنـون ھـیـچ اقـدامـی  ـاك را به سر كار برگردانده بـودنـد، امـا ت

اند و  ھنوز حقوقی به كارگـران فـوق الـذكـر داده نشـده  نكرده
 .است

 
 ماه ٢كارگران كارخانه پارس تابلو ساوه 

 حقوق طلب دارند
 تیر گفته است كـه ٢١یكی از كارگران در خبری در روز 

ـلـوھـای بـرق  ـاب ـنـده ت كارگران كارخانه پارس تابلو كه تولید كن
 كارگـر دارد در ٢٥٠فشار قوی و ضعیف میباشد و بیش از 

ـنـوز بـه كـارگـران  حال حاضر حقوق اردیبھشت و خـرداد را ھ
 .پرداخت نكرده است

 
كارخانه قند شازند اراك از فروردین سال 

  تعطیل است٩٠
به گزارش یكی از كارگران كارخانه قند شـازنـد اراك كـه 

ھای قدیمـی اراك اسـت   كارگر رسمی دارد و از كارخانه١٢٠
وی افزود كارگران ایـن .    تعطیل شده است٩٠از فروردین سال 

 .اند  سال سابقه كار حقوق خود را دریافت نكرده٢٤كارخانه با 
 

 ماه و دیگر حقوق كارگران ٦دستمزد 
 پرریس سنندج پرداخت نشده است

بنابه اخبار منتشر شده، كارگران كارخانه پرریس سنندج از 
ـاداش ٦دیماه سال گذشته، یعنی  ـاضـافـه عـیـدی و پ  ماه، ب

در .   انـد  را، ھنوز حقوق كارگران خود را دریافت نكـرده٩٠سال 
ادامه این خبر آمده است كه حقوق آذرماه كـارگـران چـنـد روز 

 .پیش پرداخت شده است
 

 ماه حقوق ٦کارگران قطار شھری اھواز 
 معوقه طلب دارند

 تیر بنقل از رییـس سـازمـان قـطـار شـھـری ٢٠ایسنا روز 
اھواز در رابطه با پرداخت حـقـوق كـارگـران و پـرسـنـل قـطـار 

 ماه پایانی سال گذشـتـه و سـه ٢حقوق :   شھری اھواز نوشت
. ماه نخست امسال به كاركنان قطار شھری پرداخت نشده اسـت

ھمیشه پرداخت حقوق به كاركنان قطار شـھـری :   او گفته است
 . تر از روال طبیعی پرداخت حقوق است  ماه عقب٤

 
 ساعت کار در ماشین سازی اراك١٧

ـتـه  یکی از کارگران پیمانی ماشـیـن سـازی اراک گـف
کارگران قراردادی و پیمانی كه تعدادشان بیش از ھـزار :   است

ـیـل  باشد و در دو و بعضا سه شیفت كار می نفر می كنند، بـدل
ـاس روزانـه   ١٥پایین بودن دستمزدھا و گرانی روزافـزون اجـن

ـامـیـن ١٧الی  ـاسـخـگـوی ت  ساعت کار میکنند تا بتوانند پ
ـتـه اسـت. معاش زندگی خود باشند ایـن :   وی در ادامـه گـف

 .اند كارگران بلحاظ جسمی و ذھنی فرسوده شده
 

 ماه است حقوق كارگران كارخانه ٥بیش از 
 پارس متال پرداخت نشده است

ـال  ـارس مـت در خبرھای این ھفته آمده است كه كارخانـه پ
 مـاه از ٥ كارگر دارد در حال حاضر حـقـوق ٥٠٠كه بیش از 

 . كارگران خود را پرداخت نكرده است
 

 ماه حقوق كارگران ٧عدم پرداخت 
 خانه طبس تصفیه

 تیرماه خـود ٢١خبرگزاری رژیمی فارس در خبرھای روز 
ـیـه خـانـه آب  نوشته است كه حقوق كارگران پروژه احداث تصـف

 .شرب شھر طبس ھفت ماه است که پرداخت نشده است
 

 ماه است که ٤کارگران شرکت آونگان 
 حقوق نگرفته اند

ـتـه اسـت : یکی از کارگران شـرکـت آونـگـان اراک گـف
کارگران این کارخانه چھـار مـاه اسـت کـه حـقـوق خـود را 

 .اند دریافت نکرده
 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 ماه ٣کارگران شرکت بلند پایه مترو تھران 
 حقوق طلب دارند

ـیـش از  ـتـه آمـده كـه ب ـف  تـن از ١٣٠در خبرھای این ھ
کارگران شرکت بلند پایه مجری احداث بخشھـایـی از مـتـرو 

 .اند  ماه گذشته خود را دریافت نکرده٣تھران حقوق 
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران کارخانه 
 گلریس

در خبرھای این ھفته آمده است كـه کـارگـران کـارخـانـه 
ـنـوز  نساجی گلریس زنجان حقوق اردیبھشت و خرداد خود را ھ
دریافت نکرده اند؛ ھمچنین حقوق فروردین ماه این کـارگـران 

 . حدود دو ھفته پیش پرداخت شد
 

 ھزار كارگر ٣: مدیرکل تأمین اجتماعی قم
 ساختمانی بیمه ندارند

ـأمـیـن  ـبـی مـوسـوی، مـدیـركـل ت ایلنا از قول سید مـجـت
 ھـزار ٣اجتماعی قم وعده داده است كه تا پایان سـال جـاری 

ـأمـیـن  ـیـمـه ت ـان، تـحـت پـوشـش ب کارگر ساختمانی این اسـت
 .اجتماعی قرار خواھند گرفت

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 شركت راه سازی بتون آسه ھم تعطیل شد
ـارانـه ھـا و  در اخبار این ھفته آمده است كه بعد از حذف ی

چندین برابر شدن قیمت حاملـھـای انـرژی، ھـمـه واحـدھـای 
ـا سـوخـت كـار مـیـكـردنـد بـحـرانـی  صنعتی و تولیدی كه ب
ـتـون آسـه  گردیدند كه یكی از این شركتھا، شركت راه سازی ب

ھـمـه .    كارگـر داشـت١٣٠در مرودشت شیراز بود كه بیش از 
ـز ٤كارگران این شركت بجز   مـاه ٦ نفر اخراج شدند كه آنھا نی

 .اند حقوق نگرفته
 

  ھزار کارگر در یك اقدام دولت٥بیکاری 
ـاصـر مـوسـوی، عضـو  در خبرھا آمده اسـت كـه سـیـد ن

ـتـه  کمیسیون اقتصادی مجلس گـفـت در مصـاحـبـه ای گـف
ـیـه آزبسـت بـه :   است ممنوعیت و توقف یکباره ورود ماده اول

 ھـزار کـارگـر را ٥کشور از سوی سازمان مـحـیـط زیسـت 
 .بیكار ساخته است

 
بیكاری سازی و عدم پرداخت دستمزد در 

 مجتمع خلیج شیراز
: گـویـد یكی از كارگران مجتمع خلیج فارس شـیـراز مـی

 ھزار كـارگـر داشـت، ٣شركت مجتمع خلیج فارس كه زمانی 
اكنون با بحران مواجه شده و اقـدام بـه اخـراج كـارگـران كـرده 

ـتـل اسـت و بـعـد از .  است كار این شركت، ساخـت و سـاز ھ
ـا   ١٣٠٠گرانی مصالح ساختمانی از تعداد كـارگـران خـود ت

ـاقـی . كارگر كاسته است این كارگـران كـه در حـال حـاضـر ب
ـا ٣اند ھم  مانده  ماه است كه بدون ھیچـگـونـه حـقـوق و مـزای

 !برند ھستند و در وضعیت سخت معیشتی به سر می
 

اخراج دھھا کارگر دیگر در پاالیشگاه 
 آبادان

ـا اتـمـام  ـتـه گـذشـتـه ب ـف طبق خبر منتشره از آبادان، در ھ
ـادان و  ـاالیشـگـاه آب قرارداد کاری کـارگـران رسـتـورانـھـای پ

 تـن از کـارگـران رسـتـوران ٢١جایگزینی پیمانکـار جـدیـد، 
ـاالیشـگـاه کـه ھـر یـک دارای  مرکزی کارگاه مرکـزی پ

ـنـد اخـراج و بـه جـای ١٨ تا ١٢سابقه شغلی بین   سال ھست

 .آنان، تعدادی بسیجی جایگزین شدند
 

 كارخانه تابلوسازی ھمراه با ٢تعطیلی 
 بیكاری كارگران آنھا

ـلـو سـازی در  ـاب بر اساس  اخبار منتشر شده دو كارخانه ت
ـا صـنـعـت و  ـلـوسـازی آری ـاب ـامـھـای ت شھرك عباس آباد به ن

ـنـد ٤٠تابلوسازی كنترل قدرت كه ھر كدام حدود   كارگر داشـت
 .تعطیل و تمامی كارگران آن اخراج گردیدند

 
تعطیلی كارخانه و عدم پرداخت دستمزد 

 در تولید شیر خشك نوباوه
ـاوه در  در خبرھا آمده است كه كارخانه تولید شیرخشك نـوب
شھرستان بروجن كه متعلق به فالحیان، وزیر پیشین اطـالعـات 

یكـی از كـارگـران ایـن كـارخـانـه .   رژیم است، نیز تعطیل شد
 ماه بوده كه حقوقی به پـرسـنـل ٣گفته است كه این كارخانه 

 .كرده است اش پرداخت نمی
 

 نفر ٧٠٠ نفری کفش ملی  ١٠٠٠٠از پرسنل 
 باقی ماند

ـال ٣٢در خبرھا آمده است كه بعد از  ـب  سال فعالیت و بـدن
 ھزار نفری كارخـانـه ١٠تشدید اخراج و بیكارسازیھا، از پرسنل 

در ادامـه ایـن خـبـر .   اند  نفر باقی مانده٧٠٠كفش ملی، تنھا 
ھـای کـفـش مـلـی بـه عـرضـه  اکنون فـروشـگـاه:   آمده است

ـبـدیـل شـده تولیدات صنایع کوچک و دیگر کارخانه . انـد ھا ت
ـار شـرکـت ـب ـز ان ـی ھـای خـودرو  پارک صنعتی کفش ملی ن

 .سازی است
 

 ھزار نفر از كاركنان برق ١٠خطر بیكاری 
 استان تھران

ـفـی  بھروز كاظمی، مسئول روابط عـمـومـی انـجـمـن صـن
ـادن  ـت پیمانكاران ساختمان و تاسیسات استان تھران از به خطر اف

 .  ھزار نفر از كاركنان این صنعت خبر داد١٠اشتغال 
 

 كارگر در ١٤٠٠كارخانه برفاب شھركرد با 
 آستانه ورشكستگی

اخیرا یکی از مدیران کارخانه برفاب اعالم كرده است كـه 
ـلـی  این كارخانه در آستانه ورشکستگی است و به زودی تعطی

 ١٤٠٠این کـارخـانـه .   ھای مختلف خود را اعالم میکند فاز
ـزرگـتـریـن واحـد ـیـد لـوازم  کارگر دارد و یکـی از ب ھـای تـول

 .خانگی در ایران است
 

  كارگر كارخانه قند ورامین٧٠اخراج 
ـنـد ورامـیـن كـه :   یكی از كارگران گفته است كارخـانـه ق

 كـارگـر ٧٠ كارگر داشت طی چنـد روز اخـیـر ٥٠٠بیش از 
 . خود را اخراج كرده است

 
تھدید به " بدحجابی" معلم باسابقه بخاطر ٥

 اخراج شدند
ـلـمـھـای مـقـطـع  ـنـج تـن از مـع در خبرھا آمده بود كـه پ
راھنمایی در شھرکرد به بھانه بد حـجـابـی تـھـدیـد بـه اخـراج 

ـا .   گردیدند ـلـمـھـا جـزو ب به گفته اکثر ھمکاران شان، این مـع
 . ترین دبیران استان ھستند تجربه
 

 ٥٠اخراج كارگران پیمانكار شركت سیلوی 
 ھزار تنی روكندی اردبیل

ـانـكـار شـركـت  ـیـم در خبرھا آمده است كه ھمه كارگـران پ

یـكـی از .    ھزار تنی روكندی اردبیل اخراج شـدنـد٥٠سیلوی 
ـفـر ١٠٠ نفر كـارگـر  تـعـداد ٦٠٠از : كارگران گفته است  ن

ـز ١٠٠شاغل باقیمانده بودند و این  ـی ـانـده ن ـیـم ـاق  نفر كـارگـر ب
 .اخراج، و به خیل بیكاران كشور پیوستند

 
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه ھمچنان 

 تعطیل است
ـا گـذشـت   روز از بـروز ١٢در خبرھا آمـده اسـت كـه ب

سوزی در شرکت صنایع پتروشیمی کرمـانشـاه كـه اوایـل  آتش
ـپـرسـورھـا شـد، ایـن شـرکـت ٧صبح   تیر دچار آتشی در كـم

 .ھمچنان تعطیل است
 

از پنج واحد تولیدی نخ استرچ در اراك 
 تنھا یك كارخانه باقی مانده است
ـیـدی ٥طبق اخبار منتشر شده، در حال حاضر از   واحد تول

ای از مسائل تنھا یك كارخانـه  نخ استرچ اراك بدلیل مجموعه
ـیـه كـارخـانـجـات  ـق یعنی كارخانه آذرنخ باقی مانـده اسـت و ب

بـطـور . . .   منجمله كارخانه نخ خمین، كارخانه نخ مـحـالت و 
در خبر دیگری در ھمین رابـطـه، از در .   اند كامل تعطیل شده

آستانه تعطیلی قرار داشتن كـارخـانـه آذرنـخ ھـم گـزارش شـده 
 .است

 
 ناامنی محیط كار

 
 نفر را ٣انفجار دیگری در پاالیشگاه تھران 

 مجروح كرد
ـزده روز از  ـان ـنـوز پ در خبرھای این ھفته آمده است كه ھ
ـاالیشـگـاه تـھـران  حادثه سقوط جرثقیل در بخش طرح توسعه پ

ـان ایـن ٤که منجر به کشته و زخمی شـدن   تـن از کـارکـن
ـیـل ٢٢پاالیشگاه شد نگذشته که خبر رسید روز   تیر نیز به دل

ـاالیشـگـاه  انجام تعمیرات در سوئیچ برق یکی از واحـدھـای پ
ـتـی دچـار  ـف نفت تھران، سه نفر از کارکنان این مـجـمـوعـه ن

اند و خوشبختانه باعث مـرگ ھـیـچ كـدام از  سوختگی شده
 .آنھا نشد
 

 جانباختن دھھا کارگر شاغل در صنعت نفت
در خبرھای این ھفته در باره ناامـنـی مـحـیـط كـار آمـده 

ـاالیشـگـاه ھـای ایـران در  است كه وقوع حوادث گوناگون در پ
ـایـع ٥٠یکسال و نیم گذشته جان بیش از   تن از کارکنان صـن

ـبـود ایـمـنـی در  ـزات و ن ـی نفت ایران به دلیل فرسودگی تجـھ
 .محیط کار گرفته است

 
دو کارگر ساختمانی در مشھد زیر آوار 

 جان باختند
ـات ایـمـنـی  بر پایه گزارش منتشر شده، عدم وجود امکـان
ـزش آوار در  در محیط کار در یك گـودبـرداری و بـر اثـر ری

ـبـه ١٩خیابان ادیب   شھرک قاسم آباد مشھد که روز پنـجـشـن
 کارگر ساختمانی کشـتـه و یـک ٢ ژوئیه بوقوع پیوست ٧

 .کارگر دیگر به شدت مصدوم شده است
 

یك راننده تاكسی در اثر فشارھای 
 طاقتفرسای مالی خودكشی كرد

ـنـده ٢٢صبح روز چھارشنبه   تیر در زرین شـھـر یـک ران
ھا تن از مردم و ھمکـاران   ساله در مقابل چشم ده٤٩تاکسی 

ـیـک کـرد و جـان  خود با یک کلت کمری به سر خود شـل
ـاکسـی .   باخت این راننده که ابوالفضل نام داشت راننده یک ت
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 ھزار تـومـان ٣٥٠بود که خود مالک آن نبود و فقط ماھی 
وی صاحب دو فرزنـد دخـتـر کـه ھـر .   حقوق دریافت میکرد

از قرار معلوم برای دختر بزرگ او .   دوی آنھا دانشجو ھستند
آمده اما فقر مالی و نداشتن پـول جـھـت  مرتب خواستگار می

این موضـوع .   تھیه جھیزیه باعث رد کردن خواستگاران میشده
پس از چند بار تکرار بر روح و روان ابوالفضل اثر میـگـذارد و 

 .اندازد در نھایت فشار مالی او را به فکر خودکشی می
 

 مرگ زن زحمتکش در حین کار در روانسر
ـیـر زن کشـاورز ٢٠بنابه خبر منتشر شده، روز دوشنبه   ت

ـپـری   ساله٥٥ ـام شـاھ ای از روستایی از تـوابـع روانسـر بـه ن
ـا خـرمـنـکـوب بـه درون دسـتـگـاه  بھرامی فر در حین کار ب

 .کشیده شد و جان سپرد
 

 جانباختن کارگر دیگری در محل کار در سنندج
ـام  در خبرھا آمده است كه در شھر سنندج کـارگـری بـه ن
نسیم محمودی كارگر فصلی اھل روستانی ھرسین ژاوه رود، 
ـتـمـانـی در  در حین کار و در پی سقوط از طبقه پنـجـم سـاخ

 .دست احداث جان خود را از دست داد
 

 اطالعیه
 

 سندیکای ھفت تپه و رویکرد کار جمعی
ـیـشـکـر  ھفته گذشته ھیأت مدیره سندیکـای کـارگـران ن

ای خبر برگزاری نشـسـت خـود را  ھفت تپه با انتشار اطالعیه
ـأت .   به اطالع عموم رساند بر اسـاس ایـن خـبـر، اعضـای ھـی

ـیـت سـنـدیـکـا و  مدیره، موضوع ھای مختلفی از جمله وضـع
. بازگشت به کار اعضای اخراجی را مورد بررسی قرار دادنـد

اطالعیه این تشکل کارگری ادامه داده که یکـی دیـگـر از 
ـاحـث " مباحث، انتخابات ھیأت مدیره بوده کـه  ـان مـب در جـری

ـأت  مربوط به انتخابات پیشنھادی مبنی بر تغییر رویکرد ھـی
ـیـس  ـتـخـاب رئ مدیره و جایگزین کردن کار جمعی به جای ان

و این پیشنھاد به اتفاق آرا به تصـویـب ."   ھیأت مدیره طرح شد
 .رسد ھیأت مدیره سندیکای ھفت تپه می

ھای  سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه، از جمله تشکل
ھـای اخـیـر، عـلـی رغـم  مستقل کارگری است که در سـال

مشکالت و موانع مختلف، توانسته ضمن تالش برای دفاع و 
ـار  ـپـه، در کـن پیگیری مطالبات کارگران مـجـتـمـع ھـفـت ت

ـتـه و از  تشکل ـبـش کـارگـری قـرار گـرف ھای مـوجـود جـن
بـی تـردیـد .   ھای دیگر کارگران ایران حـمـایـت کـنـد خواسته

ـیـس  ـتـخـاب رئ تصمیم جایگزین کردن کار جمعی به جـای ان
ھیأت مدیره و تصویب آن به اتفاق آرا، تشخیصی درسـت بـوده 

ھـای  و به تقویت ھر چه بیشتر روحیه کار جمعی در تشـکـل
امـری کـه ھـمـان طـوری کـه در .   انـجـامـد کارگـری مـی

به ھیأت مـدیـره سـنـدیـکـا امـکـان " اطالعیه این تشکل آمده 
دھد که با وحدت و ھمدلی بیشتری به امور پـرداخـتـه و  می

امکان مشارکت و مسئولیت پذیری را به طور یکسـان بـرای 
 ."کلیه اعضاء ھیأت مدیره فراھم نماید

ما اعضای کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 
ھای کارگری، تصویب این پیشنھاد مثبت را از سـوی  تشکل

ـپـه را بـه تـمـامـی  ـیـشـکـر ھـفـت ت ھیأت مدیره سندیکای ن
ھای ھـر  اعضای این تشکل تبریک گفته و آرزوی موفقیت
ـان کـارگـر داریـم ـتـه .   چه بیـشـتـر را بـرای ایـن دوسـت ـی کـم

ھماھنگی که ھمواره از شکل گـیـری و ایـجـاد ھـر گـونـه 
ـیـشـکـر  تشکل مستقل کارگری و به خصوص سـنـدیـکـای ن
ـاور اسـت کـه ایـن اقـدام،  ھفت تپه، حمایت کـرده، بـر ایـن ب

گامی موثر در راستای تقویت اراده کار جـمـعـی و رویـکـرد 
ـال .   باشد شورایی در جنبش کارگری می رویکردی که با انتق

ھای کارگری، ضـامـن دخـالـت  و گسترش آن به بدنه تشکل
ھا و حضـور  تر کارگران در تصمیم گیری گری ھر چه وسیع

 .و شرکت فعاالنه در سرنوشت خود آنھاست
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
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بیانیه ھیئت موسس تشکیل سندیکای رانندگان 
 مسافربرھای شخصی اندیمشک و حومه

سالم بر کارگران و فعاالن کارگری به ھمه ی کسـانـی 
ـنـد . که برای یک زندگی شرافت مندانه و برابر تالش میکن

ـقـل  این بیانیه ھیئت موسس برای تشکیل سـنـدیـکـای مسـت
ـاشـد رانندگان مسافربر شخصی اندیمشک و حومه می مـا .   ب

آقایان محمدامین رشدنو، امیر حسین پارسا، مھدی شـھـاونـد، 
ـنـدگـان مسـافـربـرھـای  ـار، از ران ـازی محمود چگنی، بھـرام ب
ـا سـایـر  شخصی اندیمشک تمام تالش خود را برای رایزنـی ب
ھمکاران به منظور تشکـیـل سـنـدیـکـای شـرکـت دارنـدگـان 

مـا .   مسافربرھای شخصی اندیمشک به کار خواھیم گرفـت
ـفـی  در طول سالھای اخیر نه تنھا از ابتدایی تریـن حـقـوق صـن

ـلـکـه عـمـال از سـوی کسـانـی کـه  خود برخوردار نبوده ایم ب
ـبـه و بـی  نمایندگاه واقعی ما نیستند مورد ھجوم ھـمـه جـان

ایم و عالرغم تالش فراوان ھمکـارانـمـان بـه  رحمانه قرار گرفته
دلیل عدم وجود یک تشکل منسجم نتوانسته بودیم به حقـوق 

بندیم که در راه تـحـقـق  با خود عھد می.  حقه ی خود برسیم
 .وصول مطالبات قانونی و مشترکمان بی وقفه تالش کنیم

ما در این راه به یاری ھـمـه ی ھـمـکـاران و فـعـاالن و 
ھای بین المللی کارگری و مدافعـان حـقـوق کـارگـر  سازمان

ـتـه شـده ی  نیازمندیم و خواستار اجرای کامل قوانین پـذیـرف
بین المللی کارگـری و حـقـوق بشـری از سـوی مسـئـوالن 

 .محترم کشورمان ھستیم
 با تشکر

ـنـدگـن  ھیئت موسس برای تشکیل سندیکای شرکـت ران
 مسافربرھای شخصی اندیمشک و حومه

 
انتقال شاھرخ زمانی به زندان تبریز و پایان 

 اعتصاب غذای وی
شاھرخ زمانی، از اعضای ھیات بازگشائی سـنـدیـکـای 

ـفـرادی، امـروز از ٣٤کارگران نقاش، بعد از گذراندن   روز ان
شـاھـرخ زمـانـی، .   اداره اطالت تبریز به زندان تبریز منتقل شد

که بعد از گذشت یک ھفته از بازداشت، برای اعـتـراض بـه 
بازداشت غیر قانونی خود، دست به اعتـصـاب غـذا زده بـود، 
ـان، بـه  ـی پس از انتقال به زندان تبریز، با درخواست دیـگـر زنـدان

 . اعتصاب غذای خود پایان داد
ـیـت  به گفته خانواده این فعال کارگری، وی از نظر وضـع
جسمی و روحی، در شرایط بدی قرار داشته و نیاز بـه مـداوا 

در حال حاضر ھـیـچ اتـھـامـی بـه . و رسیدگی پزشکی دارد
 . شاھرخ زمانی تفھیم نشده است

ـز، ١٨شاھرخ زمانی، شب  ـبـری  خرداد، در مسیر تھران به ت
ـازداشـت . بازداشت شده بود ـیـل در ب وی تا این لحظه، بدون دل

 .برد به سر می
 ١٣٨٩ تیر ٢٢چھارشنبه 

 کانون مدافعان حقوق کارگر
 

 زندان و دادگاه علیه فعالین كارگری
 شاھرخ زمانی به زندان تبریز منتقل شد

ـتـمـانـی ٢٢روز چھارشنبه   تیر شاھرخ زمانی، كارگر ساخ

و عضو كمیته پیگیری ایجاد تشكـلـھـای كـارگـری بـعـد از 
 روز انفرادی، از اداره اطالعات تبریز به زندان ایـن ٣٤گذراندن 

شاھرخ زمانی، کـه بـعـد از گـذشـت یـک . شھر منتقل شد
ھفته از بازداشت، برای اعتراض به بازداشت خـود، دسـت بـه 
ـا  ـز، ب ـبـری ـال بـه زنـدان ت ـق ـت اعتصاب غذا زده بود، پـس از ان
ـان داد ـای . درخواست دیگر زندانیان، به اعتصاب غذای خـود پ

ـیـت  به گفته خانواده این فعال کارگـری، وی از نـظـر وضـع
ـاز بـه مـداوا و  ـی جسمی در شـرایـط بـدی قـرار داشـتـه و ن

ـتـه .   رسیدگی پزشکی دارد شاھرخ زمانی، بنا به گزارش كمی
 خرداد در حالی که در حال مسـافـرت بـود، ١٧پیگیری روز 

ـز تـوسـط مـامـوریـن اطـالعـات   -در میانه ی راه تھـران ـبـری ت
 . جمھوری اسالمی از اتوبوس پیاده و دستگیر و زندانی شد

 
  دادگاه جمھوری اسالمی محاكمه شد٢یدالله قطبی در شعبه 
 تیر یـدالـه قـطـبـی فـعـال کـارگـری ٢٢روز چھار شنبه 

 دادگاه انقالب جمھـوری ٢وعضو کمیته ھماھنگی در شعبه 
او چند روز قبـل از .     اسالمی در  شھر سنندج دادگاھی شد

مراسم اول ماه مه امسال به ھمراه سه تـن دیـگـر از اعضـای 
 روز ١٢این کمیته به اداره اطالعات احضـار شـد و پـس از 

 .بازداشت با قرار وثیقه از اداره اطالعات آزاد شدند
 

 پدرام نصراللھی محاكمه شد
ـتـه ٢١روز سه شنبه  ـی  تیر پدرام نصراللھی از اعضای کـم

ھای کـارگـری  بـه  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل
ـبـه  ـقـالب ٢اتھام اجتماع وتبانی علیه نظام در شـع  دادگـاه ان

پـدرام .   جمھوری اسالمی توسط قاضی طیاری محاكمـه شـد
ـیـب ٨٩ دی ٥نصرللھی ھمچنین  در تاریخ   در منزل پدر حـب

الله لطیفی دستگیر ومدتی را در اداره اطالعات سـپـری كـرد 
 .وسپس با قرار وثیقه چھل میلیون تومانی از زندان آزاد شد

 
 وفا قادری در سنندج محاكمه شد

ـیـن ٢١روز  ـال ـادری از فـع  تیر سـاعـت ده صـبـح وفـا ق
ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد  كارگری و عضو كمیته ھماھ

ـقـالب جـمـھـوری ٢ھای كارگری در شعبه  تشكل  دادگـاه ان
وفا به ھمراه چند تـن .   اسالمی در شھر سنندج دادگاھی شد

ـاریـخ   ١٠دیگر از اعضای کمیته و فعالیـن کـارگـری در ت
اردیبھشت ماه یعنی یک روز قبل از بـرگـزاری مـراسـم اول 
مه در شھر سنندج  اداره اطالعات این شھر احضار و پـس از 

ـیـن مـاه . چند روز با قرار وثیقه آزاد شد ـادری ھـمـچـن وفـا ق
گذشته ھمراه با یازده نفر دیگر از فعالین كارگـری بـه اتـھـام 

 در دفـاع از كـارگـران زنـدانـی، ٨٨شركت در  گلگشت سال 
محاكمه و ھمراه با صدیق سـبـحـانـی  یـكـی دیـگـر از ایـن 
كارگران به یك سال زندان محكوم شد كه این محكومـیـت بـه 

 . پرداخت یك میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل گردید
ـیـم مـددی،  به غیر از شاھرخ زمانی منصور اسانلو، ابـراھ
ـام  ـن رضا شھابی از اعضای سندیكـای شـركـت واحـد و  بـھ
ابراھیم زاده عضو كمیته پیـگـیـری و فـعـال دفـاع از حـقـوق 

ـان .   كودك در زندانند ـی تمامی كارگران زنـدانـی و ھـمـه زنـدان
ھای تشكیل شـده  پرونده.   سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

ـاسـی در تـمـامـی  ـیـن سـی ـال ـیـن كـارگـری و فـع ـال برای فع
تھدیـد و فشـار بـر . ھای اجتماعی باید فورا لغو شوند عرصه

 .روی فعالین كارگری باید فورا متوقف شود
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئیه ١٤، ١٣٩٠ تیر ٢٣

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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 !!!سید بیوک سیدلر آزاد باید گردد
داریم نام کارگر شرکت مسافر بری قـطـارھـای  اعالم می

ـز، ٣٦صبا که حدود  ـبـری  روز قبل دستگیر شده و در زنـدان ت
آمـده اسـت . . .   ھای قبلی با نام سید  زندانی است و در بیانیه
باشد که ایشان بـه ھـمـراه تـعـدادی از  سید بیوک سیدلر می

دوستان خود مانند شاھرخ زمانی، و محمد جراحـی حـدود ده 
در انـجـمـن .   سال قبل اقدام به تشکیل انجمن سالمت کـردنـد

ـان تـالش  سالمت برای حفظ سالمت فکری و جسمـی جـوان
کردند از جمله فعالیت انجمن سالمت عبارت بود از شـب  می

ـیـم ـیـن سـیـد  شعر، ادبیات و تشکیل ت ھـای ورزشـی، ھـمـچـن
ـار مـورد  بیوک سیدلر در نزد کارگران و اھـالـی مـحـل بسـی

 . احترام و متعمد کارگران بوده و ھست
ـبـل، از  ـانـش روز ق ھم اکنون بیوک سیدلر با بقیه دوسـت

 . انفرادی به بند عمومی زندان تبریز منتقل شده است
ما از تمامی آزادیخواھان، کارگران، دانشجویان ھم چنیـن 

ھای کارگری داخلی و جھانی، از احـزاب  از تشکل ھاو نھاد
ـزیـون و افراد انقالبی، از رادیو ـیـم بـرای  ھـا مـی ھا و تلوی خـواھ

ـنـج زنـدانـی  آزادی زندانیان سیاسی و کارگری بـخـصـوص پ
به امید روزی . اخیر تالش خود را ھرچه بیشتر افزایش بدھند

 .که کارگر زندانی و زندانی سیاسی نداشته باشیم
 : پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 .کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی

٢٣/٤/١٣٩٠ 
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری
 

برگزاری دادگاه وفا قادری، یداله قطبی و 
 پدرام نصراللھی

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  كمیته ھمـاھ
كارگری، در سه خبر جداگانه، خبر از برگـزاری دادگـاه وفـا 
قادری، یداله قطبی و پدرام نصراللھی، از اعضای این تشكـل 

ـنـدج، خـبـر داد در ایـن .   كارگری و فعالین كارگری شھر سن
ـبـه ٢٢اخبار آمده است كه روز   ٢ تیر، یداله قـطـبـی در شـع

دادگاه انقالب انقالب شھر سنندج دادگاھی شد که در بـرابـر 
 تیر نیز، پـدرام ٢١روز .  اتھامات وارده به دفاع از خود پرداخت

نصراللھی در ھمین دادگاه دادگاھی شد كه اتھامات وارده را 
 صبح ھمان ١٠ھمچنین ساعت .   رد کرده و بی اساس دانست

 .روز، وفا قادری نیز در ھمین دادگاه دادگاھی شد
 

جلسه محاکمه فعالین کارگری در شھر تبریز 
 برگزار نشد

كمیته حمایت از شاھرخ زمانی خبر داده است كـه جـلـسـه 
 فعال کارگری به نامھای شاھرخ زمانی، محـمـد ٣محاکمه 
 تیر برگزار شود، بـرگـزار ١٩، كه قرار بود روز "سید"جراحی و 

ـاریـخ  نشد و این محكمه به تاریخ نامعلومی موكول شد و به ت
در ادامه این خبر آمده است كه بـه .   نامعلومی موکول گردید

ـنـد عـمـومـی ٣خانواده این   نفر اعالم شده است که آنان بـه ب
ـان صـادر شـده  زندان تبریز انتقال یافته اند و اجازه مالقات با آن

 .است
 
 
 
 
 
 

 
نامه ھمبستگی با کارگران و : سوئد

 ھای کارگری در مصر اتحادیه
 ژوئن، حکومت موقت مصر اعالم کرد کـه قصـد ٨روز 

مـانـع از " دارد قانون ممنوعیت اعتصاب و اعـتـراضـی کـه 
به وحـدت مـلـی " و یا "   ادامه کاری مؤسسات دولتی میشود
ـزنـد ـی را بـه اجـرا در آورد و "   و نظم و آرامش جامعه لطمـه م

ـنـد را   کسانی که در این حرکتھای اعتراضی شرکت می کن
ـا حـد اقـل یـکـسـال ١٠٠ تا ٣٠به   ھزار لیره مصر جریمه و ی

 . حبس محکوم کند
ـنـی،  ھمان روز به گزارش خبر گـزاری ھـا و شـاھـدان عـی

ـابـل مـجـلـس در  ـق پلیس تحصن مسالمت آمیز کارگران در م
ـازداشـت ٥قاھره را به ھم زد و  ـنـدگـان را ب  تن از شرکت کـن

ـفـت کـه در ٥چند روز قبل از آن نیز پلیس .   کرد  کـارگـر ن
 . مقابل وزارت نفت دست به تحصن زده بودند را بازداشت کرد

ھا و گزارشات دیـگـری کـه  ما عمیقا نگران این بازداشت
ـز کـارگـران بـعـد از  از سرکوب اعـتـراضـات مسـالـمـت آمـی

ـیـم و    فوریه می١١استعفای حسنی مبارک در  رسـد، ھسـت
خواھیم که از ھـرگـونـه اعـمـال   قویا  از مسئولین مصری می

ـنـده،  خشونت آمیز بر علیه کارگران معترض و اعـتـصـاب کـن
ـانـون .   خودداری کنند ما از دولت مصر میخواھیـم کـه در ق

ـانـونـی  -ممنوعیت اعتصاب باز نگـری کـنـد  کـه تـخـلـف  ق
آشکار از قوانین بین المللی است که بـه امضـای مصـر ھـم 

 .رسیده است
ـلـی  از حقوق پایه حق اعتصاب یکی ـل ای در قوانین بین الم

به اجرا در آوردن قانون ممنوعیت اعتصاب، چیزی جـز .   است
خیانت به انقالب مردم مصر و مطالبات مشـروع مـردم بـرای 

 .دستیابی به عدالت و دموکراسی نیست
ما ھمچنین از دولت مصر میخواھیم که بـه وعـده خـود 

ھـای  برای تضمین حـق کـارگـران، بـرای تشـکـیـل اتـحـادیـه
مـا بـر ادامـه حـمـایـت .   مستقل و دموکراتیک عمـل کـنـد

ھای کارگری مصـر  کامل خود از فدراسیون مستقل اتحادیه
 .کنیم  ھا تاکید می برای دستیابی به این خواسته

ھای کارگری آزاد و مستقل یک واقـعـه  تشکیل اتحادیه
ـایـد تـوسـط  بسیار مھم برای مصر و کل منطقه اسـت کـه ب

ـیـک و اتـحـادیـه ھـای کـارگـری در  ھمه نیروھای دموکرات
 .سراسر جھان مورد حمایت قرار بگیرد

 :امضا کنندگان
BJORN A. Borg از اتحادیه کارگران بار انداز سوئد 

Hans Hinde  عضو پارلمان سوئد -از حزب چپ سوئد 
Josefin Brink  عضو پارلمان سوئد -از حزب چپ سوئد 

Amineh Kakabaveh  عضـو   -از حـزب چـپ سـوئـد
 پارلمان سوئد

Lotta Johnsson Fornarve  از حـزب چـپ سـوئـد- 
 عضو حزب مرکز

Mussie Ephrem  عضو حزب مرکز -حزب چپ سوئد از 
Ann Margarethe Livh دبیر جبھه بین المللی چپ 

Jytte Guteland دبیر جوانان سوسیال دمکرات سوئد 
ھای کارگری سوئـد،  این نامه ھمبستگی در بین اتحادیه

. فعالین کارگری و اعضا پارلمـان سـوئـد پـخـش شـده اسـت
ـاشـد مـی ـامـه ب ـا   چنانچه کسی مایل به امضا این ن تـونـد ب

 .ای میل زیر تماس بگیرد ایمیل آدرس
egyptensolidaritet@gmail.com 

برای اخراج   Ciscoبرنامه شرکت  -آمریکا 
  تن از نیروی کارش١٠٠٠٠

ـزی  ـامـه ری به گزارش رویترز شرکت بزرگ تولیـد و بـرن
 ٧٠٠٠اعالم کرد در نظـر دارد  Ciscoھای کامپیوتر  شبکه

ــه  ــد و ب ـفـر را از کــارشـان اخــراج کـن ـفـر دیـگــر ٣٠٠٠ن  ن
 ١٤این تعداد نیروی کـار مـعـادل . بازنشستگی زودرس بدھد

سـخـنـگـوی ایـن .   درصد از کل نیروی کار این شرکت اسـت
 میلیارد دالر از ١شرکت گفته است كه در نظر دارند سالیانه 

آنھا افت تجارت و کمی درآمد را .   ھایشان را کم بکنند ھزینه
 .اند ھا اعالم کرده علت این اخراج سازی

 
   Codelcoاعتصاب کارگران معدن مس : شیلی

ـبـه  CNBCبه گزارش  ـیـه کـارگـران ١١روز دوشن  ژوی
.  ساعـتـه زدنـد٢٤دست به اعتصاب  Codelcoمعادن مس 

این کارگران به برنامه مدرنیز کردن این شرکـت بـرای جـذب 
ھای خارجی معترض ھستند و خواھـان دخـالـت  بیشتر سرمایه

ـنـد ـیـن .   بیشتر در تصمیم گیریھای کالن شرکت ھسـت مسـئـول
ـزه کـردن  اتحادیه کارگری مس شیلی میگویند برنامه مدرنی
معادن ممکن است منجر شود صدھا تن از کـارگـران شـغـل 

 کارگـر ایـن شـرکـت ٤٥٠٠٠بیش از . خود را از دست بدھند
ـتـه مـیـشـود ھـر روز  در این اعتصاب شرکت کرده انـد و گـف

 میلیون دالر بـرای ٤٠اعتصاب این کارگران خسارتی معادل 
ـانـچـه  کارگران اعـالم کـرده.   شرکت داشته باشد انـد کـه چـن

حتی یک کارگر تھدید شود، آنھا اعتصاب شـان را تـمـدیـد 
 .خواھند کرد

 
اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی : الجزایر

 این کشور
 Radio Netherlands Worldwideبه گـزارش 

(RNW)  بدلیل اعتصاب کارکنان شرکت ھواپیمایی الجزایـر
 ژوئن وارد چـھـارمـیـن روز خـود شـد، ١٤که روز پنجشنبه 

ـازمـانـدنـد . ھزاران مسافر در فرود گاھھای مختلف از پـرواز ب
ـنـد١٠٦آنھا خواھان  ای  اتـحـادیـه.    درصد اضافه دستمزد ھسـت

ـا  که این کارگران را نمایندگی میکند، گفته است مذاکـره ب
مدیر عـامـل ایـن .   نتیجه است مسئولین شرکت ھواپیمایی بی

گفته است با توجه  Mohamed Saleh Boultifشرکت،  
ـزایـش  ـادر بـه اف  ١٠٦به وضعیت بد مالی شـرکـت، آنـھـا ق

ـنـد   ھا نیستند و فقط می درصدی دستمزد  درصـد بـه ٢٠توان
 کـارمـنـد ٩٠٠٠ایـن شـرکـت .  دستمزد این کارگران بیفزایند

 .کند   نقطه جھان پرواز می٧٠دارد و به 
 

خشم مردم از تصویب تدابیر ریاضت : ایتالیا
 اقتصادی

مجلس نمایندگان ایتالیا بـرای  Euro Newsبه گزارش 
ـاسـتـھـای ١٤ھای دولتی  پنجشنبه  کاھش ھزینه  ژوییـه سـی

ـیـشـتـر در .   ریاضت اقتصادی را تصویـب کـرد ـیـر پ ایـن تـداب
دولت قـرار اسـت در سـه سـال .   مجلس سنا تصویب شده بود

ثابت نـگـه داشـتـن .  میلیارد یورو صرفه جویی کند٤٨آینده 
ـازنشـسـتـگـی، کـاھـش  حقوق کارمندان دولت، افزایش سـن ب

ھا، باال بردن سـن  ھا، کاھش معافیتھای مالیاتی خانواده یارانه
ـلـه  بازنشستگی و خصوصی کردن چند شرکت دولتی از جـم

ھای خود در نـظـر  تدابیری است که دولت برای کاھش ھزینه
ـنـوز .   گرفته است این تدابیر سختگیرانه که البته اجـرایشـان ھ

یـک .   آغاز نشده خشم مردم ایتالیا را به ھـمـراه داشـتـه اسـت
ـتـصـاد :  " شھروند رمی میگوید ـانـون بـه اق من نمیدانـم ایـن ق
ـا . کند یا نه کشور کمک می من فقط مطمئن ھستم کـه ب

 ."*شود تر می اجرای آن جیب ما خالی

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

اگر از کسی بپرسند کـه آن جـنـایـات . ..   
اصلی که در تاریخ بشر میـشـود اسـم بـرد 
ــگــشــت  کـدام اســت روی ایــن چــیــزھــا ان
میگذارد، دو جـنـگ جـھـانـی، فـاشـیـسـم 

ھای آدم سوزی، ھیروشیـمـا،  ھیتلری، کوره
جنگ ویـتـنـام، جـنـگ ایـران و عـراق و 

اینھا جنایتھای بـزرگـی بـوده اسـت .   غیره
ــیــان را .   کـه ھــمــه مــیــشــنــاســنــد ھــم جــان

امـا یـک .   میشناسند و ھم قربانیـانـش را
جنگ اعالم نشده و یک جنایت در حـال 
جریانی در مـتـن جـامـعـه سـرمـایـه داری 
ھست که ھمـه ایـنـجـا اشـاره کـردنـد کـه 
قربانیـانـش از نـظـر تـعـداد کـمـتـر از ایـن 

. ھای برجسته جنایت در تاریخ نیـسـت نمونه
ھـمـانـقـدر آدم روانـه گـورسـتـان مـیـکـنــد، 
ھمانقـدر آدم روانـه بـیـمـارسـتـان مـیـکـنـد، 

ھا را از ھم میپاشد، ھـمـانـقـدر  ھمانقدر خانه
ھا را به غصه و غم تبدیل مـیـکـنـد  شادی

ھای نـنـگ آور در  که ھرکدام از این دوره
اما فرقش در این است کـه در . تاریخ بشر

ـلـیـن و جـانـیـان دارنـد کـنـار  این مورد قات
قربانیان خـودشـان قـدم مـیـزنـنـد و کسـی 
نمیتواند نشانشان بدھـد و بـگـویـد مسـئـول 
مرگ آن ھزاران نفر این کسی که ایـنـجـا 
دارد راه میرود یـا ایـن نـھـاد اسـت و ایـن 
موجودی است که تـازه خـودش را ھـم از 
. بقیه جامعه مـعـتـبـرتـر و بـاالتـر مـیـدانـد

ـلـوم و  ـلـی مـع قـربـانـیـان ایـن جـنـایـت خـی
این جنایت قربانیانی طبـقـاتـی .   اند مشخص

ــمــبــی روی .   دارد ــیــســت کــه ب ــنــطــور ن ای
ای جـانشـان را از  ای افـتـاده و عـده محله

این جنگی است علیه بـخـش . اند دست داده
. علیه طبقه کـارگـر.   مشخصی از جامعه

من فکر میکنم آن چیزی که کارگـر در 
بحث ایمنی محیط کـار بـایـد مـتـوجـه آن 
باشد در درجه اول کل این مساله در ھمیـن 

در کشوری مثل ایران و در .   ابعاد آن است
کل در کشورھـای سـرمـایـه داری عـقـب 

ھـای عـقـب  تر و ھمیـنـطـور در حـوزه افتاده
تــر تــولــیــدی در خــود کشــورھــای  مــانــده

پیشرفته، مثل شمال انگـلـسـتـان و جـنـوب 
ایــتــالــیــا و غــیــره، ایــن را مــا بــه طــرز 

چند سال قبل بود که .   ای میبینیم برجسته

مساله نشت گاز در بوپال ھندوستان وجـدان 
دوھـزار نـفـر فـقـط .   تمام دنیا را آزرده کرد

بخـاطـر ایـنـکـه گـاز در یـک کـارخـانـه 
انگلیسی نشت کرده بود در شـھـر مـجـاور 
مردند و عده خیلی بیشتری از پیر و جـوان 

ایـن اتـفـاق را .   و بچه کور و معلول شدنـد
ــیــســی اجــازه نــمــیــدھــد بــه  ــگــل کــارگــر ان
. اینصورت در جامعه انگلسـتـان رخ بـدھـد

ای را  اما سرمایه دار انگلیـسـی کـارخـانـه
که کارگر انگلیسی اجازه نمیدھد در ایـن 
کشـور نصــب بشـود بـرمـیــدارد و مــیـبــرد 
. ھندوستان چون آنجا جان آدم ارزش نـدارد

خــود دولــت ھــنــدوســتــان مــیــگــویــد جــان 
ــازارش دارد .   کــارگــران مــا ارزش نــدارد ب

. میگوید جـان کـارگـران مـا ارزش نـدارد
کارخانه تان را بیاورید، از کارگران استفاده 
ــخــواسـتــیــد دور  کـنــیــد و ھــر وقــت ھــم ن

در ھمان ھندوستان در ھمـان دوره .   بیاندازید
فاجعه بوپال گزارشی بود از یک کارخانه 

ای است نسوز بـرای  ماده.   تولید اسبستوس
ایزوالسیون و عایق صنعتی که در کـالچ 

در اروپـا .   و ترمز ماشین ھم ھست و غـیـره
اگر کارگر مـتـوجـه بشـود کـه در فـالن 
ایزوالسیون اسبستوس بکار رفـتـه اتـحـادیـه 
فورا دستور مـیـدھـد کـه تـکـان نـخـوریـد، 
دست نزنیـد، مـتـخـصـص بـایـد بـا وسـائـل 
خاصی بیاید و آن یک پاکت اسـبـسـتـوس 

چون سرطان خاصی در ریه .   را پاک کند
اما در ھمـان ھـنـدوسـتـان و .   ایجاد میکند

مطمئنا در کشـوری مـثـل ایـران کـیـسـه 
انـد  اسبستوس را مثل کـیـسـه سـیـمـان داده

دست یک نفر پابرھنه از این گوشه انـبـار 
به آن گوشه ببرد و گرد و خـاک آن ھـم 

این یعنی سرمایـه دار .   در ھوا پخش بشود
و دولت سرمایه داری در این کشورھا دارد 
میگوید کـه مـن در ایـن کشـور کـاری 

کارگـران .   کرده ام که جان آدم ارزش ندارد
ما مفت ھستند، بیائید مصـرف کـنـیـد و 

یا خبر ریزش معادن و حبـس .   دور بیاندازید
دھـھـا و صـدھـا .   شدن کارگران زیر زمیـن

نمونه ازاینھا ھست که فقط موارد برجستـه 
ولـی ایـن .   ھا مـیـنـویسـنـد آن را در روزنامه

. یک جنایت در حال جریان و دائمی اسـت

چیزی که من فکر میکنم ایـنـسـت کـه، 
ھمانطور که رضا مقدم گـفـت، یـک نـفـر 
آمده و در این قانون کار اعتراف به قتـل و 

دارد مـیـگـویـد بـرنـامـه .   مردم کشی کرده
دارد میگوید ھمان بـفـرمـائـی .   اش چیست

ھـای ایـن نـوع کشـورھـا بـه  را کـه دولـت
شـمـا .   سرمایه میزننـد را مـیـخـواھـم بـزنـم

البته اگر دیدم جـانـتـان .   جانتان ارزش ندارد
در خطر است من اینھا را در یک دفتـری 

این حداکثر چیزی است کـه .   ثبت میکنم
بنظر من ایـن بـایـد از .  در این قانون ھست

بـنـظـر .   طرف کارگر ایرانی تودھنی بخورد
من ھیچ بخشی از طبقه کارگر در ایـران 
نباید چنین موقعیت پائینی را بـرای خـود 
ـلـه آن چـیـزی را کـه  قبول بـکـنـد کـه ب
کارگر آلمانی نـمـیـگـذارد بـه او تـحـمـیـل 

ایـن .   بکنید را بیاورید به ما تحمیل بکنیـد
بدترین نوع تسلیم شدن به طبقه سرمایه دار 

منھم فکر مـیـکـنـم بـایـد بـاالتـریـن .  است
استانداردھای بین المللی در کشوری مثل 
ایران و در ھر کشور دیگری از نظر امنیت 

این دستگاھھـایـی .  محیط کار برقرار باشد
که ساخته میشود در کشور مـادر ھـزار و 
یک مقررات وشرط و شروط بـرای نصـب 

سرمایه دار فکـر .   و استفاده اش ھمراه دارد
میکند اگر بخواھد اینھا را رعایت کند از 

بـرمـیـدارد و تـا بـتـوانـد .   سودش زده اسـت
ھای ایمنی را حرس میکند و دور از  جنبه

چشم افکار عـمـومـی اروپـا، کـه بـرایـش 
. مساله است، یـکـجـائـی بـکـار مـیـانـدازد

چیزی که ما باید بخواھیم اینست که این 
دستگاھھا باید با ھمان موازین ایمنی کـه 
مورد نظر بـوده اسـت نصـب بشـودو بـکـار 

در خـود .   تازه ھمانھم کافی نیست.   بیافتد
روند ساختن این دستگاھھا به اندازه کافـی 

یکی از مشـخـصـات .   اند از امنیت آنھا زده
اختراع کردن ابزار برای سرمایه اینست کـه 
مخترع بتواند کاری بـکـنـد کـه دسـتـگـاه 

خـود مـحـقـق و .   بـاشـد" اقتصادی"ارزان و 
فقـط .   سازنده قبال از امنیت اینھا زده است

ای این ضوابط وارد شده که یـک  به درجه
مـراجـع کـارگـری در ایــن جـوامــع فشــار 

بھرحال ما باید بخواھیم باالتریـن .   میگذارند

ـلـی رعـایـت بشـود ـل . استانداردھای بین الم
خودمان ھم دیگـر "   مخترع مسلمان" تکلیف 

بـنـظـر مـن کـارگـران نـبـایـد .   روشن اسـت
ھمینطوری به کار با دستـگـاھـھـایـی کـه 
یکی بی ھیچ صالحیتی گـل ھـم کـرده 

ھر ابزاری باید بـه ھـزار و . است تن بدھند
یک طریق تست شده باشد تا کارگر بـرود 

دوم اینکه بنظر مـن بـایـد .   با آن کار بکند
تمام قضیه نظارت و کنترل ایمنی مـحـیـط 

مسـخـره اسـت کـه .   کار کارگـری بـاشـد
یک چیزی من را به خطر بـیـانـدازد ولـی 

خوب مـن .   شما مواظب باشی اتفاق نیافتد
خودم بھتر از شما بلدم مواظب باشم اتـفـاق 
ــد  ــھـدی نـیــافـتــد چــون خــود مــن را دارد ت

مـمـکـن اسـت بـگـویـنـد کـه مـا .  میکند
ـلـشـان  کارگران را بیسواد نگھداشته ایم، عـق

اما خود اینھا ھم عقلشان نمیـرسـد .   نمیرسد
مـنـتـھـی .   و میروند استاد دانشگاه میاورند

انگار کارگر نمیتواند بـرود و مـتـخـصـص 
اتحادیه کارگری ھم میتواند بـرای .   بیاورد

بازرسی خطرات محـیـط کـار کـمـیـسـیـون 
تشکیل بدھد و استاد دانشگاه مـربـوطـه را 

ھزار و یک اسـتـاد .   ھم آنجا استخدام کند
و متخصص کمونیست ھم پیدا میشود کـه 

ھـا  خیلی.  نسبت به این مساله حساس باشد
رشته تخصصی شان مـمـانـعـت از حـوادث 

کسانی ھستند که ھـمـیـن . حین کار است
ـلـوی دولـتـھـا مـیـایسـتـنـد و ایـن  امروز ج
خطرات را بازگو میکنند و بعضا شغلـشـان 
. را ھم به ایـن خـاطـر از دسـت مـیـدھـنـد

ــنـھــا حــقـوق مــیـدھــد و از  کـارگــر بـه ای
بنابراین مساله .   تخصصشان استفاده میکند

نظارت و کنترل این امـر بـایـد دسـت خـود 
جـالـب اسـت کـه خـود ایـن .   کارگر باشد

قانون وقتی پـای بـازرسـی پـیـش کشـیـده 
مشـارکـت " میشود مـیـگـویـد بـه مـنـظـور 

فالن مرجع برای نظارت تشکیـل "   کارگران
اما در آن مرجع کـمـتـر از ھـمـان .   میشود

در .   یعنی اصال نیست.   اولی کارگر ھست
مرجعی که نکته دیگر این است که بـایـد 
باعث حوادث حیط کار شدن جرم جـنـایـی 
قرار است مشـارکـت کـارگـران را تـامـیـن 

 ....*کند اصال کارگر نیست
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