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ـاع دارد کـه "   برج میالد"  ـف آنقدر ارت
تقریبا از ھر نقطه تھران نگاه کـنـی 

قرار بـود و ھسـت .   آنرا خواھی دید
ـتـخـارات  ـیـسـت اف که این برج به ل

اضافه گردد و اضافـه "   ایرانی" من 
گویا باید کاله ام را !   ھم شده است

ـاال کـه یـک  ـنـدازم ب ـی ھفت قـد ب
ـاال . چنین برجی وسط تھران رفته ب

ـاال بـه طـوری کـه  این برج رفت ب
ـیـد  ـیـد بـخـواھ ـایسـت ـای آن ب اگر پ
ـان از  ـت نگاھش کنید حـتـمـا کـالھ

ـنـد ایـن بـرج .   افتـد سرتان می ـت گـف
ــران جــزو  ــراتــی اســت و ای مــخــاب
ــاســت کــه  ــی ــن کشــور دن ــی ــدم چــن
صاحب این برج میشود، ھـمـه کـه 

آن باالیـش رسـتـوران :   گفتند!   ندارند
ــز  ـی گـردان مـیـسـازیـم کـه مـلـت ن

صفایش را ببرند و ایـن بـرج بشـود 
این بـرج . نماد افتخار ایران اسالمی

ـاال از دور کســی .   ذره ذره رفـت ب
دید که روی آن کـار  آدمی را نمی

ـاال  کند گویی خودش به آرامـی ب
کارگران ھیچ وقـت دیـده .   میرفت

نشدند، برج رفت باال و سـازنـدگـان 
ــد ــب شــدن ــی کــی و کــجــا .   آن غ

نوشتند که در احداث فالن افتـخـار 
داوود " و "   حسـن جـوشـکـار" مـلـی 

ــد ــن ــد؟ "   آرمــاتــور ب ــن شــرکــت داشــت
ـایـد ایـن  اصوال از نظر ایشان چـرا ب
ـزی  را بنویسند؟ بلکه یک لوح فـل
ــنــگ جــا ســاز  تــو دل یــک س
ـنـد ـفـرمـای ـی ـنـد و مـرقـوم م : میکن

ـای .. .   این "  در تاریخ فالن در راسـت
پیـشـرفـت ایـران اسـالمـی در پـی 

ـنـمـودھـای  ـبـری و رھ ـات رھ منوی
ــس  ــه ھــمــت رئــی ــانـه ایشــان ب ـی داھ
جمھور فالنی در سایه حق تـعـالـی 
و یاری ائمه و نـظـارت امـام زمـان 

ـانـی و ."   ساخته شد ـیـچـی و روب ق
ـا فشـفـشـه و  صلواتی و چـھـار ت
ـال  ـزرگـان نـه از امـث مھمانـی از ب

ــر و خــوشــی "   ا س جــعــفــر"  ــی ــه خ ب
افتتاح میشود و از ھمان لحظه تـو 
ـفـر  سر داوود آرماتور بند و ا س جـع
و حسن جوشکار و ھـمـه مـردمـان 
ـیـد  فقیر زده خواھد شد که نگاه کن
که مغـز ایـرانـی چـه مـیـکـنـد و 
اسالم چگونه استعدادھا را پـرورش 
ـیـد و  میدھد، به این برج نـگـاه کـن

" فـعـال كـارگــری" ظـاھـرا صـرف 
ــی ـل ــه  بـودن سـرقـف ای اسـت كـه ب

بعضی ھا اجازه میدھد كه از ھـر 
ای  سـیـاسـت راسـت و ارتـجـاعــی

دفاع كنند، بلندگوی صندوق بین 
المللی پول در جـنـبـش كـارگـری 
باشند، و كسی ھم باالتـر از گـل 

یـك نـمـونـه آن، .   به آنـھـا نـگـویـد
ما از خـوزسـتـان "   فعال كارگری" 

 . است
او تحت این عنوان، مـبـارزات 
كارگران شركت واحد را زیر سئوال 
میبرد، فعالیت تشكلھایی كـه بـه 
ھمت خود كارگران ایجاد شـده را 
به ریشخند میگیرد، خط چپ و 
رادیكال در جـنـبـش كـارگـری را 
مورد حمله قرار میدھد، كـارگـران 
ــیــم طــلــبــی آشــكــار  ــل را بــه تس
فرامیخواند، و گویا حقانیت اینھـا 
را ھم از اینجا میگیرد كه ایشـان 

. در كارخانه اسـت" فعال كارگری" 

تازه اولین نكته ایـنـسـت كـه اگـر 
ــیـوسـتــه" قـرار اسـت  " آھسـتــه و پ

حرکت كرد، اگر قرار نیست زورو 
و لوک شد و علیه حکومت ھـم 
چیزی نگفت، خب چـه لـزومـی 
دارد  بی نام و نشـان و زیـر نـام 

مخفـی "  فعال کارگری خوزستان" 
شد؟ ایشان از چه کسـی خـودرا 
مخفی کرده است؟ از حـکـومـت 

ای کـه  یا از تشکلھای کارگری
آنھا را مورد حمله قـرار مـیـدھـد؟ 
وقتی در نوشته قبلی ام گفتم كه 
این سیاست بـوی بـدی مـیـدھـد، 
آنــوقــت عــبــاس فــرد یــکــی از 
ــودگــی  ــا ل مـدافــعــان ایــن خـط ب
میپرسد، چه بوی بدی، بحـث بـر 
سر ھمین بوی آزار دھنده تـوطـئـه 

 . و دسیسه علیه کارگران است
ھا قبال نخ نمـا و  اما این شیوه

 درباره ضرورت تحزب کمونیستی
 ٥صفحه 
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 ٧صفحه 

خوزستان و " فعال كارگری"
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رسوا شده است و ما وظیفـه خـود 
میدانیم كه نـگـذاریـم  كسـی بـا 
قــایــم شــدن پشــت ایــن عــنــوان، 
بلندگوی سـیـاسـتـھـای راسـت و 
ارتجاعی صندوق بین المللی پـول 
ــش  ــب ــن ــژاد در ج ــدی ن ــم و اح
كارگری باشد و مثـل یـك مـانـع 

بـگـذریـم كـه بـه زعـم .  عمل كند
برخی از چنین مدعیانی،  حتـی 
وارد شدن به دایره بحث در عرصـه 
كارگری قلمرویی ممنوعه اسـت، 

ای داشـتــه  مـگـر جـواز كـارخــانـه
ایــن گــرایشــی راســت و .   بـاشــی

عقـب مـانـده اسـت كـه تـاریـخ و 
ســنــت خــود را  دارد و  ھــمــه 
تالشش اینست كه كارگر خـود را 
فقط یك صنف ببیند، كـاری بـه 
سیاست و تحزب و غیـره نـداشـتـه 
باشد و حرف را فـقـط از كـارگـر 
بغل دسـتـش و یـا از كسـی كـه 

" فـعـال كـارگـری" فرضا به اسـم 
سخن میگوید بشنود، حتـی اگـر 
ـلـنـد كـرده  پرچم تسلیم طلبی را ب

این گرایش و خطی اسـت .   باشند
ــرای  ــمــش ب ــی ــق ــه ســود مســت ك
حكومت است و حـتـی اگـر الزم 

 . باشد برای آن ھزینه میكند
ھمانطور كه اشاره كردم اخـیـرا 

ما از خـوزسـتـان "  فعال كارگری" 
دقیقا با ھمین ژست به جلو آمـده 

ای از  و ظاھرا در پاسخ به نوشتـه
ـلـی آسـمـان و ریسـمـان  من، با ك
چیدن، لـب و اسـاس حـرفـش را 
.  بیان میكند، كه شنـیـدنـی اسـت

البته این را ھم بگویم كه نـوشـتـه 
او از ھمان آغاز با ھمان ادبـیـاتـی 
شــروع مــیــشــود كــه جــمــھــوری 
اسالمی مخالفین درون حكومتـی 
خودش را تحت عنوان سران فتـنـه 
. و جریان انحرافی و غیره مـیـزنـد

ایشان ھم فـكـر مـیـكـنـد كـه بـا 
گفتن سبز و آبی و غیره، میتـوان 

ایـم  از زیر بار نـقـدھـایـی كـه كـرده

جالب اینـجـاسـت .   شانه خالی كرد
كه وقتی سر تا پای نوشته او را 

ای خشـم و انـزجـار  میخوانید  ذره
ـــی و  ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم از ج

بـیـنـیـد،  سركوبھایش را در آن نمـی
اما در مقابل، ایـن رادیـكـالـیـسـم 
جنبش كارگری اسـت كـه تـحـت 
عنوان زورو بازی و غـیـره تـوسـط 
. ایشان به تمسخر گرفته مـیـشـود

این مبارزات كارگران شركت واحد 
است كه خشم و عصبانیت ایشـان 
را برانگیخته است  و این كسانـی 
مثل من ھستند او را خشمیگـیـن 

ایم كه بـحـث  کرده چون اعالم كرده
اصلی بر سـر سـنـدیـكـا و شـورا 
نیست، بحث حتـی در اسـاس بـر 
ـــام رضـــا رخشـــان بـــه  ـــی ســـر پ
ـلـكـه  سندیكاھای فرانسه نیست، ب
بحث بر سر خطی پاسیفیسـتـی و 
ــار  راســت اســت كــه عــمــال كــن
جــمــھــوری اســالمــی ایســتــاده و 
چپ و رادیكالیسم را مورد حمله 

من در ایـن نـوشـتـه .   قرار میدھد
سعی میكنم جای پای این خـط 

از .   و گرایش راست را نشان دھـم
جمله دو پارگراف زیر از نـوشـتـه 

بـه روشـنـی "   فعال كـارگـری" این 
. كنه نظرات او را بـیـان مـیـكـنـد

ایشان در قسمتی از نـوشـتـه اش 
 :مینویسد

نـکـتـه دیـگـر ایـنـکـه شـمــا " 
گویید مثال سندیکـای واحـد  می

وقتی توانست تشـکـلـی مـعـتـبـر 
شود که فـراخـوان بـه اعـتـصـاب 

خـوب .    داد٨٤غیر قانونی سـال 
نـتـیــجـه چــی شـد؟ آیـا چــنـیــن 
سندیکایی اصال و اسـاسـا امـروز 

ــه !   وجـود خــارجـی دارد؟ مـگــر ن
اینست که رئیس سندیـکـا آقـای 
اسانلو زندانی شد دیگران گفـتـنـد 
که خـوب حـاال کـه بـه نـتـیـجـه 

ھایمان ھم بطور  ایم و خواسته رسیده
ــگــر  ــرآورده شــد پــس دی نســبــی ب

سندیکا بی سندیکا ورفتنـد پـی 
کارشان و تنھا منصور بـی چـاره 

 !!بود که سرش بی کاله ماند
بلکه اگر سندیکای مـحـتـرم 

ای حسـاب شـده و  واحد با برنامه
ـلـو  به طور آھسته اما پـیـوسـتـه ج
ــن روز  ــه ای ــروز ب ــت ام ــرف ــی م

ــمــی ــاد ن جــنــبــش مــجــامــع .   افــت
عمومی کارگران ایران عزیـز مـن 
ــس  ــا لــوک خــوش شــان زورو ی

خواھـد کـه بـیـایـنـد و فـورا  نمی
شمشیـر بـکـشـنـد و طـی مـدت 
کوتاھی یا بـکـشـنـد یـا کشـتـه 
شوند و بعد ھم تمام شـود و بـرود 
پی کارش این چنیـن اقـدامـاتـی 
فــقــط حــاکــمــیــت را واکســیــنــه 

کند وبس فقط ضـرر اسـت و  می
امـروز .   ای ھم در بـر نـدارد نتیجه

ھـای مـا ھـمـیـن  زوروھا و لـوک
ــان کــمــیــتــه ھــمــاھــنــگــی و  آقـای
اتحادیه آزاد کارگران ایران ھستند 
که اوال برخالف عناوین عریض و 
ــعـداد اعضـای آنـھــا  ـلـشـان ت طـوی
ــگــشــتـان دســت ھــم  ــه ان حـتــی ب

ثانیا ھیچ گلی به سـر .   رسد نمی
اند چـه بـرسـد بـه  خودشان ھم نزده

 ."سر ما کارگران کشور
ــه  ــد ك ــی ــن ــی ــی ب ــال " م ــع ف

ما از خوزستان، بعد از "   كارگری
ھا، چـگـونـه كـم كـم  حاشیه رفتن

آورد و  حرف دلش را  به زبان مـی
خـطـی .   دم خروس بـیـرون مـیـزنـد

راست و شكست طلب كه ھمصـدا 
با جمھوری اسـالمـی عصـبـانـی 
است از اینكه چرا كارگر شـركـت 

 با اعتـصـابـاتـش ٨٤واحد در سال 
ــو آمــد ــل عصــبــانــی اســت از .   ج
ھــا و بـقــول ایشــان زورو  تـنــدروی

ای كـه  بازی تشكلھای كـارگـری
بـه ھـمــت خــود كــارگـران شـكــل 

اند و نتیجه عملی ھمه این  گرفته

 ١از صفحه  
 خوزستان و " فعال كارگری"

 فراخوان تسلیم طلبی
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ھا نیز صاف و سـاده  به خشم آمدن
فراخواندن كارگران بـه تسـلـیـم بـه 
. سیاستھای احـمـدی نـژاد اسـت

گرایشی نا امیـد و غـالف كـرده  
كه بطور واقعی به قـدرت كـارگـر 
امید و باوری نـدارد و ھـمـانـطـور 
كه در دو پـاراگـراف مـورد اشـاره 

بینید كه بـه  مشاھده میكنید، می
اینجا رسیده است كه مبارزه كـردن 

ای نـدارد و بـایـد بـا  دیگر فایـده
ـلـو  مبارزات آرام و البته پیوسته ج
رفت تا شـایـد روزی امـام زمـان 

از ھـمـیـن روسـت كـه  .   ظھور كند
وقتی ھـم یـكـی مـثـل مـن  از 
وضعیت انفجاری مراكز كارگـری 
و اعــتــراضــات كــارگــران ســخــن 
میگوید برایش تمـسـخـرآور اسـت، 
چون از قبل پرچم سفیـد خـود را 

 .  بلند كرده است
در ھمین راستاست  كـه ایـن 

ما از خـوزسـتـان  " فعال كارگری" 
نقطه قدرتھای جنبش كارگری و 
ــا شــكــوه  ــه اعــتــصــاب ب از جــمــل

 ٨٤كارگران شركت واحد در سـال 
ـلـكـه  را نه تنھا یك نقطه قـدرت ب
ــن  حــتــی ضــرر مــیــخــوانــد و ای
مبارزات را مورد حمله قـرار داده 
و حتی به نفی وجود سنـدیـكـای 

ــد ــد مـــیـــرس ـــیـــجـــه .   واح ـــت در ن
سندیكایی كه رھبرانش در سـطـح 
جھانی و كل جامعه شناخته شـده 

ــه ــی ــان ــی ــد و در ب ــن ــت ــا و  ھس ھ
ھـا  ھای مختلف با بیانـیـه مناسبت

و با اعتراضاتش جلو آمده و حـق 
و حقوق كارگر را نمایندگی كرده 
است، برای او كـارش تـمـام شـده 

استداللش ھـم ایـنـسـت كـه .  است
ببیند منصور اسانلوی بیچـاره در 

بـیـنـد كـه  زندان اسـت، امـا نـمـی
ھمین رھبران برای این زندانند كـه 
مبارزات خود را به حق دانستـه و 
ــاه  ــوت ــود ك ــای خ ــھ ــت ــواس از خ

بدین تـرتـیـب ایشـان از .   اند نیامده
ــه  پشــت دیــوارھــای كــارخــانــه، ب
دنیای بیرون نگاه كرده، و قادر به 
دیدن كل صحنه سیاسی جـامـعـه 
ـلـه اھـمـیـت و جـایـگـاه  و از جـم
مبارزات باشكوه كارگـران شـركـت 

 و دستـاوردھـای ٨٤واحد در سال 
آن برای جنبش كـارگـری و كـل 

بیند كه نـفـس  نمی.   جامعه نیست
بمیدان آمدن ھزاران كارگر شـركـت 
واحــد درســت در آغــاز ریــاســت 
جمھوری احمدی نژاد كه اتـفـاقـا 
ــا  ــد ت ــودن او را روی كــار آورده ب

ھا را از رو بـبـنـدد، و بـا  شمشیر
گسترش سیاست ترور و زنـدان و 
ــه  كشـتــار و اعـدام جــامــعـه را ب
ــك  ــد، ی ــكــشــان ــامــل ب ارعــاب ك
شــكــســت ســیــاســی مــھــم بــرای 

بـیـنـد  نمی.   جمھوری اسالمی بود
كه ایـن كـارگـران و مـردم و در 
ــارگــران  ــارزات ك ــب ــا م ــھ راس آن
ــود كــه ســیـاســت  شـركــت واحــد ب
ارعاب جمھوری اسالمی را ھمان 
آغاز با شكست روبـرو كـرد و در 
تداوم ایـن مـبـارزات و گسـتـرش 
اعتراضات كارگری و كل جامعـه  
بود كه جنبش انقـالبـی مـردم در 

 بـه اوج خـود رسـیـد و ٨٨سـال 
ھمین امروز نیز جامعه چنیـن در 

 . التھاب مبارزه قرار دارد
ــی  ــالم ــوری اس ــھ ــم ــه ج بــل
میكوشد بـا زنـدان نـگـاھـداشـتـن 
رھبران سندیكای شركت واحد، بـا 
فشار ھر روزه بـه ایـن كـارگـران، 
برروی این حـقـایـق آشـكـار خـاك 

ـپـاشــد، و صـحــبـت فـعــال " ھــای  ب
ما از خـوزسـتـان ھـمـان "   كارگری

ــیــامــی اســت كــه  جــمــھــوری  پ
ــدان  ــا زن اســالمــی مــیــكــوشــد ب
نگاھداشتـن رھـبـران سـنـدیـكـای 
شركت واحد و با فشار ھر روزه به 
این كارگران به جامعه بدھد و بـر 
فضای ارعاب در میان كـارگـران 
ــدرت  ــا كــارگــر ق ــد، ت دامــن زن
مبارزات متحدانه خود و جـایـگـاه 

 .  و نقش مھم خود را نبیند
فـعـال " از ھمین رو برای ایـن 

مــایــوس و شــكــســت "   كــارگــری
ــتــن از  خــورده مــا، ســخــن گــف
اعتصاب، سخن گفتن از مـجـمـع 

ـــیـــه ـــیـــان ھـــا و  عـــمـــومـــی، و ب
اعتراضاتی كـه از سـوی دیـگـر 
ــالم   ــارگــری اع ــای ك ــھ ــكــل تش
میشود،  ھمه و ھمه  زورو بـازی 

بـا . و شمشیر بازی بیحاصل است
رسیدن به چنین نقطـه ایسـت كـه 
ـــی مـــثـــل او بـــه  او و كســـان
سـخـنـگـویـان گـرایـش راسـت در 
جنبش كارگری تبدیل میشونـد و 
ــژاد و  عــمــال كــنــار احــمــدی ن

جمھوری اسالمی قرار گرفـتـه و 
ـــارزه آرام  ـــه مـــب كـــارگـــر را ب
فرامیخوانـنـد، تـا مـبـادا طـوفـان 

 . شود
اما طبعا واقعیـت جـامـعـه و 
ــچــه كــه در جــنــبــش  واقـعــیــت آن
كارگری میگذرد، چیز دیـگـری 

واقعیت اینست كه جـامـعـه .   است
در حال غلیان اسـت، اعـتـراضـات 

ــرده ــر روز گســت ــر  كــارگــری ھ ت
ــیــش آن  ــیــشــاپ مــیــشــود و در پ
ــتـروشـیـمــی مـاھشـھــر  كـارگـران پ
ــرای  ــوم دو مــاھــه را ب ــتــیــمــات اول
پاسخـگـویـی بـه خـواسـتـھـایشـان 

واقعیاتی كـه .  پشت سر میگذارند
دیدن آنھا شعف آور اسـت و بـایـد 
آنھا را دید تا بتوان ھمه این نقطـه 
قوتھا را به سكوی پـرشـی بـرای 

 .  ھای بعدی تبدیل كرد پیشروی
در ھـر حـال نـگـاھـی بـه دو 

ــاراگــراف مــورد اشــاره  ــال " پ فــع
ــارگـــری ـــان "   ك مـــا از خـــوزســـت

ای متوجه  كافیست كه ھر خواننده
. شود كه بـحـث بـر سـر چـیـسـت

بـرای ھـمــیـن اســت كــه مــن در 
نوشته قبلی نیز به ایشـان خـاطـر 
نشان كردم كه بحث ما بـا كسـی 
كه از قبل پرچم تسلیم طلـبـی را 
بلند كرده است، یا با كسانی  كـه 
مدافع سیاست ریاضت اقتصـادی 
حكومت و لـه كـردن زنـدگـی و 
ـلـغ و  معیشت مردم بوده و به مـب
بلندگوی سیاستھای صندوق بین 
ـلـی پـول در مـیـان كـارگـران  المل

اند، صرفا بحث بـر سـر  تبدیل شده
چـون .   تشكل و نوع تشكل نیسـت

بسادگی سئوال مـن ایـنـسـت كـه 
اگــــر قــــرار اســــت مــــدافــــع 

ھــای اقــتــصــادی ایــن  ســیــاســت
حكومت باشیم، اگر قرار است بـا 
مبارزات آرام و سر به زیر سرگـرم 
رایزنی كردن باشیم دیگر بحث بـر 
سر سندیكا، یا ھر شكل دیگـری 

آیـد؟  از تشكل بـه چـه كـار مـی
مــگــر ایــنــكــه ھــنــوز در تــوھــم 
سـنـدیـكـا بـعـنـوان ظـرفـی بـرای 
مبارزه در چـھـارچـوب مـبـارزات 
مسالمت آمیز و قـوانـیـن مـوجـود 
باشیم، كه بی پایـه بـودن چـنـیـن 
خواب و خیالی را نـیـز مـبـارزات 
قدرتمند كارگران شركت واحـد بـه 

ـلـه . روشنی نشان داده است از جـم

ــكــا نــه در  تشــكــیــل ایــن ســنــدی
ــود  ــن مــوج ــی ــوان ــارچــوب ق چــھ
ــكــه در  جــمــھــوری اســالمــی، بــل
حاكمیت جمھوری اسالمی عـمـل 
این كارگران عملی غیـر قـانـونـی 

خطایی بود كه حتی بخـاطـر .   بود
آن چماقداران شورای اسالمی بـه 
ــد  ــردن ــه ب ــمــل ــكــا ح ــدی ــن ســن ای
. ومیخواستند زبان اسانلو را ببـرنـد

و اكنون ھم رھبران ایـن سـنـدیـكـا 
تحـت عـنـوان اخـالل در امـنـیـت 

بـنـابـرایـن .   اجتماعی در زنـدانـنـد
ـلـی ھـم  ھمانطور كه در نوشته قـب

مـا "   فعال كـارگـری" تاكید كردم، 
از خوزستان و مـدافـعـیـن دیـگـر 
چنین نظراتی، اول سیـاسـت خـود 

اند و برای پـیـشـبـرد  را تعیین كرده
ـــه  آن ســـیـــاســـت اســـت كـــه ب

انـد، چـون  سندیكالیسم آویزان شـده
فكر میكنند شكل مـنـاسـبـی از 
سازمـانـیـابـی بـرای پـیـشـبـرد آن 
سیاستھا و مبارزه در چھـارچـوب 

اینـجـاسـت كـه . نظام موجود است
بحث میـرود بـر سـر سـنـدیـكـا و 

امـا .   ھای نـبـرد مـا شورا و جبھه
واقعیت جامـعـه ایـران و جـنـبـش 
اعتراضی كارگران ھـمـانـطـور كـه 
جلوتر نیز اشاره كردم بـه روشـنـی 

ھـا  پوچی ھمه این خواب و خـیـال
از ھمین رو به .   را نشان داده است

نطر مـن ھـر جـایـی ھـم كـه بـه 
فــرض ســنــدیــكــایــی بــا چــنــیــن 

مـا  "   فعال كـارگـری" ای كه  نسخه
ــا  مـی ــیـچــیـد تشـكــیـل شـود، ی پ

كارگران از آن عبور كرده و مـثـل 
كارگر شركت واحد ونیشكر ھـفـت 
تپه آنرا بـه ظـرف اعـتـراض خـود 
ــا در  ــنــد كــرد، ی ــبــدیــل خــواھ ت
ــارزات آرام و  ــب ــارچــوب م ــھ چ
پیوسته و مدام ایشان به بـاتـالقـی 
راكــت تــبــدیــل خــواھــد شــد، راه 
. سومی برای آن متصـور نـیـسـت

چـون بسـادگــی ســوالـی كـه در 
مقابل ما قرار میگیرد اینست كه 
ــدف از  ــكـــه ھ ــن ـــه ای ــر ن ــگ م
سازماندھـی، قـبـل از ھـر چـیـز 
قدرتمند شدن در نبردی است كـه 
میخواھیم به جلو ببریم، بـنـابـرایـن 
چرا باید كارگر برای حـركـت آرام 

" فعال كـارگـری" ای كه  و پیوسته
مـا از خــوزسـتــان فــراخـوانــش را 
میدھد، لزوما باید متشكل شـود؟ 

ــی و  ــظـر مــن در ھـر شــكـل از ن
ای  تالشی برای سازمانیابی تـوده

كارگری نـبـرد مـا روشـن اسـت، 
نبرد مـا بـا جـمـھـوری اسـالمـی 
است كه حافظ بندھای اسـتـثـمـار 
. و شرایط برده وار در جامعه است

نـبـرد مـا در مـقـابـل تـھـاجـمـات 
ھـرروزه ایـن حـكـومـت و بـر سـر 
. داشتن یك زندگی انسانی اسـت

برای ھمین است كه در بـرابـر ھـر 
" یك فـعـال كـارگـری" كسی حال 

ـارا مـــدافـــع  ـــد و آشـــكــ ـای ــ ـی ــ كـــه ب
ـاســـت ـیــ ـاشـــد  ســ ـای حـــكـــومـــت بــ ھــ

 . ایستیم و نقد و افشایش میكنیم می
بـیـنـیـم كـه  بدین تـرتـیـب مـی

ــه  ــت ــوش ــری" ن ــارگ ــال ك ــع از "   ف
خوزستان نـكـات بسـیـاری بـرای 
بحث دارد، امـا لـب و اسـاس آن 
ھمانطور كه تاكید كردیم، فـراخـون 
ـلـی  به  شكست طلبی و بی عـم

طبعا روشن است كـه بـیـان .  است
چنین چیزی مقدماتی الزم دارد 
كه بـد نـیـسـت نـگـاھـی ھـم بـه 

ھای ایشـان داشـتـه  مقدمه چینی
او در این نوشته نیز تـالش .   باشیم

میكند تـوافـق ضـمـنـی خـود بـا 
گرایشات راسـتـی كـه اخـیـرا بـه 
مبلغین فعال  شكست طـلـبـی و 
سیاستھـای اقـتـصـادی احـمـدی 
نژآد در جنبش كـارگـری تـبـدیـل 

اند، را از سر تـوافـق بـا پـیـام  شده
ــكــاھــای  ــه ســنــدی رضـا رخشــان ب
فرانسه و فراخوان آنھا بـه تـجـمـع 
در مقابـل سـازمـان جـھـانـی كـار 
اعالم كند و این را از نـظـر خـود 
دریچه خوبی برای حملـه بـه مـا 
كه خواھان سرنگـونـی جـمـھـوری 
اسالمی در سطح جھانی ھستیـم، 

ھـای  خواھان بسته شدن سفارتخانه
این حـكـومـت در ھـمـه كشـورھـا 
ھستیم، خواھان بیرون انداختن ایـن 
رژیم از ھمه نھادھای بین المللـی 
ـلـه سـازمـان جـھـانـی كـار  از جـم

در حـالـیـكـه .   ھستیم، یافته است
اتفاقا اینجا ھم بحث بر سر صرف 
پیام رضـا رخشـان و دفـاع از آن 
ـلـوتـر  نیست، بلكه ھمانطور كـه ج
اشاره كردم بحث بسـیـار فـراتـر از 

از ھـمـیـن رو در ایـن .   اینھـاسـت
بخش از بحث نیز ایشان صحبتـش 
را از دفاع از پیام رضا رخشان بـه 
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ــروع  ــرانســه ش ــاھــای ف ــك ــدی ســن
میكند، تا ما و ھمه كسانیكه بـه 
فراخـوان ایـن سـنـدیـكـاھـا پـاسـخ 
ـلـه قـرار  مثبت دادند را مورد حـم
دھد، بدون اینكه حتی كوچكترین 
اعتراضـی بـه حضـور جـمـھـوری 
اســالمــی كــه اتــفــاقــا مــوضــوع 
فراخوان این تـجـمـع بـود، داشـتـه 

و با این دفاع او نـیـزعـمـال  .  باشد
جمھوری اسالمی را از زیر چـتـر 
اعــتــراضــات كــارگــران در جــھــان 

 . بیرون میكشد
.  حـكـومـت را یـكـسـره كـنـد

بنابراین از چھارچـوب فـکـریـتـان 
بیرون بیـایـیـد، بـه جـامـعـه و بـه 
مبارزات کارگران نگـاه كـنـیـد و 
منصف بـاشـیـد، آنـگـاه جـایـگـاه 

 . بینید چپ و ما را می
یک نمونه دیگر نوشـتـه ایـن 

ما از خـوزسـتـان "  فعال كارگری" 
ـــر  ــه در زی ــی اســـت ك ــارت ــب ع

شـمـا خـانـم دانشـفـر :   " میخـوانـیـد
محترم برای ما بگویید ببینیم بـا 

خـواھـیـد جـنـبـش  کدام روش مـی
مـجـامــع عــمـومــی کــارگـران را 

ای برای  ھدایت کنید؟ چه برنامه
ــه  کــارگــران داشــتــه ــا ارائ ــد وی ای

اید؟ آیا کسانی کـه خـود را  داده
پشت القاب عرض و طویلی چون 
اتحادیه آزاد کارگران ایـران و یـا 

انـد  کمیته ھماھنگی پنھـان کـرده
و شما و دیگـر ھـمـکـارانشـان در 
واقع مدافع آنھا ھستید آیـا ھـیـچ 

 سـال گـذشـتـه ٦ یا ٥دانید که طی  می
ایـد یــک سـنـدیـکــای  حـتـی نـتــوانسـتـه

 !"محیط کار ھم بوجود آورید؟
اینجا دیگر به روشنی میتوان 

فـعـال " دید كـه روی سـخـن ایـن 
در واقـع مـن نـیـسـتـم، "   كارگری

بلكه حمله به تشكلھایی است كـه 
اند و بـایـد  به زعم ایشان تند رفته

ــه.   مــھــارشــان كــرد ــه  حــمــل ای ك
ــب  ــه جــی ــقــیــمــا ب ســودش مســت
جمھوری اسالمی میرود و در ھم 
شكستن چنین تشكلھایی كـه بـه 
ھــمــت خــود كــارگــران تشــكــیــل 

ھـای  اند، اتفاقا یكی از پـروژه شده
ھـمـانـطـور كـه . این حكومت است

سندیكای شركت واحد و نـیـشـكـر 
ھفت تپه نیز ثمره مبارزات جانـانـه 
خود این كارگران است و بـه جـرم 

ھمین كار نیز اكنون رضا شھابـی، 
ــد ــن ــدان ــراھــیــم مــددی، در زن . اب

 سال زنـدان بـوده ٤منصور اسانلو 
و االن ھم بعنوان مرخصی موقـتـا 
بیرون است و رھبـران سـنـدیـكـای 
نیشكر ھفت تپه ھم به ھمین جـرم 

 .اند از كار اخراج شده
اما تـا آنـجـایـی كـه بـه ایـن 
جنبه از مساله نیـز بـر مـیـگـردد 

ما از ھـر .   كارنامه ما روشن است
تشكلی كـه در بـرابـر تـھـاجـمـات 
جمـھـوری اسـالمـی و صـاحـبـان 
سرمایه ایستاده و از حق و حـقـوق 
كــارگــر دفــاع كــرده اســت دفــاع 

این را در كوران مـبـارزات .  ایم كرده
كارگران شركت واحـد و نـیـشـكـر 
ــه و مــبــارزات ھــرروزه  ــپ ھــفــت ت

مـا از .   انـد كارگران، ھمگان دیـده
ـلـویـزیـون و نشـریـاتـمـان و  طریق ت
مدیای اجتماعی بیشتریـن كـمـك 
را به رساندن صدای اعتراض آنـان 
در ســطــح جــامــعــه و جــھــانــی 

ایـم كـه اخـبـار  ایم و كوشیـده داشته
مبارزات كارگران و تشكلـھـایشـان 

امـا .   را وسـیـعـا انـعـكـاس دھـیـم
" فعـال كـارگـری" اینكه واقعا این 

كدام اھدافی را به پـیـش مـیـبـرد 
كه تالش دارد بـطـور دلـبـخـواھـی 
ما را مدافع بـخـش مـعـیـنـی از  

ھای موجود كـارگـری  و  تشكل
در برابر بخشی دیگر تعریف كند، 

تنھـا .   فقط باید از خودشان پرسید
مـانـد  حرفی كـه بـرای مـن مـی

ــه  ــه ایشــان و ب ــه ب ــســت ك ــن ای
ھـا  مشاورانشان بگویم، ایـن بـازی

را كنار بگذارید، و بحث سیـاسـی 
 .تان را بكنید

آخرین نكته از ھمین این در و 
، " فـعـال كـارگـری" آن در زدن این 

سوالی است كه ظاھرا به تمسـخـر 
در مقابل ما قـرار مـیـدھـد و در 

ــحــث ھــای فــوق و  چــھــارچــوب ب
بعنوان یك عالمت سئـوال بـزرگ 
از ما در مورد چگونگی ایـجـاد 
مــجــمــع عــمــومــی كــارگــری و 

غافـل . راھكارھایمان سوال میكند
از آنكه جنبش كارگری ھـر روزه 
دارد عملی بودن و مـمـكـن بـودن 
آنرا بـا اعـتـراضـات مـتـحـد خـود 

ـلـه كـارگـران .  نشان میدھد از جـم
ــایـر بـا تشـكـیـل مـجـمــع  كـیـان ت
عمومی بزرگ خـود و انـتـخـاب 

نمایندگانشان و به چالش كشـیـدن 
ـــن  ــی در ای ــوراھـــای اســـالم ش
ــن ســوال را  ــه جــواب ای ــان كــارخ

ـــد داده ـــن را .   ان ـــا ایشـــان ای ام
بیند، چون از قبل شكست را  نمی

به جان خریده است و تصمیم خـود 
 . را گرفته است
و "   فعال كـارگـری" من به این 

ھــمــه یــارانشــان مــیــگــویــم اگــر 
میخواھید جایگاه مجمع عمومـی 
ــد  ــن ــم ــدرت ــارگــران و حضــور ق ك
كارگران از طریق تجـمـعـاتشـان را 
ببینید، به اعتراضات ھزاران نـفـره 
پتروشیمی ماھشھـر در فـروردیـن 

آنجا جمع شـدن . امسال نگاه كنید
ــن كــارگــران و قــدرت  ھــرروزه ای
ــود كــه رژیــم را  اعــتــصــابشــان ب
ــیــز  ــداخــت و اكــنــون ن بـوحشــت ان
چیزی ھم كه ضامن پـیـروزی و 
رسیدن این كارگران به خواستـشـان 
ــرپــایــی مــنــظــم مــجــمــع  اســت، ب
عمومی خود و حضور مـتـحـدانـه 
ھمه كارگران در میدان و نشـسـت 
منظم نمایندگان منتخب كارگـران 

از ایـن .   در سطح مـجـتـمـع اسـت
طــریــق اســت كــه ایــن كــارگــران 
میتوانند ھر وقت اراده كننـد، كـل 
نیروی كارگران را به میدان آورنـد 
و رژیم و كارفرمـایـان و دولـت را 
وادار كنند كه بـه خـواسـتـھـایشـان 

این راھكار مـا و .   گردن بگذارند
مضمـون اصـلـی جـنـگ ھـرروزه 
جنـبـش كـارگـری در ایـران بـوده 

 .  است
در خاتمه بـد نـیـسـت تـاكـیـد 

فـعـال " كنم، كه اتقاقـا بـحـثـھـای 
مــا از خــوزســتــان و "   كــارگــری

ھمنظرانشان امروز بیـش از پـیـش 
جایگـاه مـھـم مـجـمـع عـمـومـی 

چـون .   كارگران را نشـان مـیـدھـد
شكی ندارم كه گـرایـش راسـتـی 
كه عمال كنار سیاستـھـای راسـت 
احمدی نژآد و جمھوری اسالمـی 
قرار بگیرد، گرایـش راسـتـی كـه 

بینـد و  خود را شكست خورده می
كارگر را به تسـلـیـم طـلـبـی فـرا 
میخواند، جایی در میان كارگـران 
ندارد و نـمـایـنـدگـانـش مـنـتـخـب 
كارگران نخواھند بـود و اگـر ھـم 
قبال چنین انتخابـی شـده بـاشـد، 
كارگران حتما از آن عبور خواھنـد 

 .*كرد
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ـقـالبـی  جامعه ایران در یك غلیان ان
ـنـد .   است یك دوره از اعـتـراضـات ت
ای آمدند و جمھوری اسـالمـی  توده

ـــد،  ـــدن ـی ــ ـب ــ ـل ـــش طــ ـال ـــه چــ را ب
ھائی كردنـد و تـجـاربـی  زورآزمائی

ھائی بـه  كسب كردند، عقب نشینی
ـنـون  آنھا تحمیل شد و تـوده ھـا اك
خـود را بـرای یـك دوره دیـگـر از 
زورآزمائی با جـمـھـوری اسـالمـی 

ــاده مــی ــنــد آم ــچــه كــه آن .   كــن آن
ای به مـا آمـوخـت،  اعتراضات توده

در میان بسیاری دیگر از درسـھـا، 
ـیـسـت و  این است كه فـعـال كـمـون
ــارگــری  ــال ك ــالســت و فــع ــی ســوس

ـتـظـار  نمی تواند كناری بایستـد و ان
ـاشـد كـه خـود ایـن  این را داشتـه ب
اعتراضات سمت و سوئی رادیـكـال 

در واقـع .   و سوسیالیستی بـگـیـرنـد
ـانـت بـه خـود  سمت و سوئی میلیت

ـبـت مـطـلـوبـی  می گیرند، اما عـاق
ــد داشـت ـن ــالب .   نـخــواھ  ١٨٤٨انــق

ـقـالب .   فرانسه بـه مـا نشـان داد ان
ـابـت كـرد و ١٣٥٧  ایران بـه مـا ث

 . دھھا نمونه دیگر
ــرج  ــور س ــكــت  Victor)وی

Serge)  كه تا قبل از پیوستـن بـه
ـال سـوم،  حزب بلشویك و انترناسـیـون
ـــش  ـــرای ـــران گ ـب ــ ـــی از رھ ـــك ی
ـلـژیـك،  ـیـسـتـی در ب آناركوسندیكـال
فرانسه و اسپانیا بود، درباره لنیـن و 

ــه مــی ــالب روســی ــه  انــق ــد ك گــوی
ـات كـس و كسـانـی را الزم  انقـالب

دربــاره ایــن كــس و كســان .   دارنــد
ـیـن  می اسـت و "   آن كـس" گوید لن

ــان"  ھــم حــزب و اعضــای "   آن كس
ـلـشـویـك اسـت . حزبی مثل حـزب ب

ـا قـوت " گوید كه  می اگر حزبـی ب
ــص درســت و اراده داشــتــه  ــی تشــخ

در . "   باشیم، تاریخ ساز خـواھـد بـود
گوید اما اگر ایـن چـنـد  ادامه می

ـاشـنـد،  عنصر در انقالبـی غـایـب ب
ـاقـی "  ـبـت( ھیچ اتف نـخـواھـد )   مـث

ـقـالب را بـه  افتاد؛ رفرمیسـم آن ان
كوره راه بی افقـی ھـدایـت خـواھـد 
ـیـھـوده  ـیـن خـون ب كرد و در ایـن ب

 ."زیادی ھم به جوش خواھد آمد
امـا بـی انصــافـی اسـت اگــر 
ـیـسـت را  ـال فعالین رادیكال و سوسـی

ـادن" به  صـرف مـتـھـم "   كناری ایست

كنم؛ منظورم ایـن اسـت كـه فـعـال 
ـاشـد . سوسیالیست بایـد مـتـحـزب ب

ـتـن  این رفقا و دوستان با اوج گـرف
ای ســخــت وارد  اعــتــراضــات تــوده

شـونـد و از دخــالـت و  كـارزار مــی
ـیـش بـردن  شیوه ھای دیگر بـرای پ

ـنـد این اعتـراضـات دریـغ نـمـی ـن . ك
ـا  ـت ـنـگـی نسـب منتھا مرعوب فـرھ

انـد و بـه آن  ای شده تازه و عقبمانده
ــاھــات ھــم  ــب فــرھــنــگ، گــاھــا م

مستقـل بـودن " فرھنگ :   ورزند می
ـتـریـن " !   و مستقل ماندن و یا در بـھ

ـاره تشـكـیـل حـزب  حالت دائـم درب
ـنـد و آن  كمونیسـتـی حـرف مـی زن
دھند، امـا  حزب را به ما وعده می

ـنـھـا  نمی دانیم كه باالخره از نـظـر ای
این عمل چه مـوقـعـی قـرار اسـت 

گـویـم ایـن یـك  می. صورت بگیرد
ـانـده  ـبـم ـازه عـق ـا ت ـت فرھنـگ نسـب
ــكــه آنــچــه كــه  ــن اســت؛ بــرای ای
ـارشـیـسـتـھـا و  كمونیستـھـا را از آن
ـقـالبـی  حداقل در مورد تالطمات ان
ــك  در یـك مـورد مشــخـص تــفـكـی

ــی ـاری  م ـافشــ ــ ـزب و پ ـــحــ داد، ت
ــسـتـھـا بـر اھـمــیـت تـحــزب  ـی كـمـون

ـتـھـا .   كارگران بوده اسـت ـن امـروز م
ـلـه شـدیـد و  ــه و حــم ورق بـرگشـت
ــد از  ــع ــورژوازی ب ــن ب ــك ــرش ــم ك
ـیـن بـه تـحـزب  فروپاشی دیـوار بـرل
ـیـن  كمونیستی، تحزب گریزی در ب
ـیـن چـپ را  بخش وسیعی از فعال

ـــرد ــد ك ـــطـــق را از !   م ـن ـــن مـ ای
ـتـذل  تئوریسین ھای بقول ماركس مـب

ـنـد كـه  ـت مشـكـل كـارگـران " پذیرف
ــودن اســت ــب ــل ن ــق مشــكــل " !   " مســت

ـزب  ـــحــ ـــت و ت ـی ــ ـزب ـارگـــران حــ ــ ك
ـیـسـتـی اسـت بـه نـظـر مـن " !   كمون

ـات  ـقـالب  در ٢٠١١اعتراضات و ان
ـانـه، ایـن بـحـث را  ـی اروپا و خـاورم
ــی اش  ــع ــر جــای واق ــروز س ام

تا كارگر و جـامـعـه .   گذاشته است
ـایـد  ـاشـد، ب معترض حزب نداشتـه ب
مدام، مثل مـورد مصـر و تـونـس، 

ـاشـد و !   در حال انقالب و اعتراض ب
جالب ھم اینـجـاسـت كـه ایـن تـوده 
ــنــد كــه  ــت ــده ھس ــن ــام كــن ــی مــردم ق
متحزب نیستند؛ و ھمه ھم متـوجـه 
! این كمبود این اعتراضات شـده انـد

ـنـدگـان  طنین این صدا در ایران نمای

ــل " خـط  ــق مشـكــل كـارگــران مسـت
ــودن اســت ـب ــه"   ن ای كــرده  را حــاشــی

دیگر نه كسی ایـن رتـوریـك .   است
ــه كســی  را تــكــرار مــی ــد و ن ــن ك

ـــدی  ـــروزش را ج ـــده دی ـن ــ گـــوی
ـتـھـا .  گیرد می ـن طنین این صدا، م

ـادی از چـپـھـا و  ھنـوز تـعـداد زی
كـمـونــیـســتـھــای جـامــعـه ایـران را 

 .متقاعد متحزب شدن نكرده است
حكمت ایـن بـحـث مـن، روبـرو 
شدن با چند بحث از جـانـب افـراد 
ـا  متعددی است در این دوره كـه ی
ــن  ــرای ای ــد و ب ــن ــســت ــی ــحــزب ن مــت
ـنـوز در  ـا ھ كارشان بھانه دارند و ی

ـنـكـه در .   تدارك آن ھستنـد ـا ای و ی
ـنـوان  واقع حزب دارند، اما آن را بـع

 .كنند حزب معرفی نكرده و نمی
 

 !كارگران حزب ندارند
گفتم كه افراد مـتـعـددی در واقـع 
ــرار  ــث ق ــح ــك ب ــرف ی در دو ط

اند و با زبان و ادبیـات خـود،  گرفته
اند كه در چـھـارچـوب  حرفھائی زده

از .   گـنـجـنـد ھمین دو قـطـب مـی
ـنـد  ـیـسـت میان تعدادی كه متحزب ن
و برای آن حـرف ھـم دارنـد، اجـازه 
ـال نـوعـی اشـاره  بدھید بـه دو مـث

یكـی از ایـن انـواع ظـاھـرا .   بكنیم
ــد، بــه  اھــمــیــت حــزب را مــی ــن دان

ــت حـزب در فـرمــولـه كــردن  ـی اھـم
ــاره  ــه كــارگــر اش ــق ــات طــب ــب مــطــال

ــد و غــیـره، امــا  مـی ـن ــی " كــن حــزب
ـقـه كـارگـر را  كمونیستـی كـه طـب

ـاسـنـد ، نمـی" نمایندگی كند و، .   شـن
ــمــونـه ــگــر ھــم  یـكــی از ن ھــای دی

 ١٣٥٦محافلی ھستند كه از سـال 
ـال ٥٧و  مـوانـع سـر "  تاكنون به دنب

ـنـد"   راه تشكیل حزب اگـر .   سرگردان
ـنـد، بـعـد از  ـن ھم حـزبـی درسـت ك

رسـنـد كـه  مدتی به این نتیجه مـی
ھنوز حزب نیستند و باید بیشتر در 

 !این باره تحقیق كنند
ـاالخـره آدم  ـاره ایـن آخــری ب درب

بـحـثـھـای .   دانـد چـه بـگـویـد نمـی
ـیـسـت كـه  ـلـوم ن جدیدشان فعال مع
چه ھستند؟ جنبش كمونیستی یـك 

ــا طــوالنــی ــت ــب ای بــر ســر  دوره نس

ـیـسـت "  موانع تشكـیـل حـزب كـمـون
بحـث كـرده اسـت و "   ھا ھستند چه

ـئـوری ھـای مـوجـود كـه در  تز و ت
واقع خود مـوانـع واقـعـی تشـكـیـل 
ـقـد كـرده  حزب كمونیست بودند را ن
ــت ــرده اس ــور ك ــھــا عــب . و از آن

ـیـسـت  بازگشت به آن بحثھا معلوم ن
 ؟!چه حكمتی دارد

ــحــث اولــی ھــم در واقــع در  ب
ـبـال  ای دور مـی محدوده زنـد كـه ق

ـتـه حـزبـی كـه بـه .   " انـد جواب گرف
ـاشـد " طور واقعی حزبی كارگـری ب

یعنی چه؟ یعنی اگر حزبی مـثـل 
ــزب  ــزب، ح مــن فــكــر كــرد آن ح
كمونیستی كارگری واقعی است و 

ـنـد طبقه كارگر را نمایندگی می !ك
ـاشـنـد؟  ؟ تمام اعضـایـش كـارگـر ب
ـار آن چـیـسـت؟ چـه  ـی باالخره مـع

 كسی قاضی این معیارھاست؟ 
ـامـه .  احزاب برنامه دارند قـعـطـن

ـامـه .   و مصوبه و كنگره دارنـد ـارن ك
مـا حـزب . و بیالن كار عملی دارند

ــازخــانــه . ای كــارگــری نــداریــم ســرب
یعنی اینكه از دھان و قلم فرمـانـده 
حزب ھر چه بیرون آید، ھمـه مـثـل 

ھای قرآن به آن قسم بـخـورنـد و  آیه
ردخور نداشته باشد؛ اما حـزب تـك 

ـنـی حـزبـی .  بنی كارگری داریم یع
ــه ــھ ــه جــب ــرایشــات و  ك ای از گ

ـاشـد ـب ـلـف ن یـك .   جنبشھـای مـخـت
ـیـن  جنبه مھم بحث جنبشھا در ھـم
ـیـسـتـی  تك بنی بودن گرایش کمون

 .کارگری است
 

 !خواھند كارگران حزب نمی
آن طرف دیگر قطب بحـث، بـحـثـی 
. است كه كارگران حزب الزم نـدارنـد

ای كه افراد ضدكمونیسـت  یك نكته
ـنـده  كارگرنما می ـنـد بـه خـوان خواھ

بگویند این است كه كـارگـر بـرای 
ـبـه خـود بـه  پیروزی و تحقق مطـال

این مشخـصـه ! حزب احتیاجی ندارد
ـاتـــی اســـت كـــه  ـام گـــرایشــ ـــمــ ت

ـا بـرده  می خواھند كارگر در این دنی
ـانـد چـه ایـن افـراد .   مزد باقـی بـم

ــقــصــر ســركــوب  صــاف و ســاده م
ـنـد؛  كارگران را خـود كـارگـران بـدان
ـیـسـت  چه آنكه شبه آناركوسندیـكـال

ویكتور سرج در ادامه بـحـث .   باشند
ــزب  ــح ح ــی ــوض ــاال، در ت یــادشــده ب

ــون  مـی ـفـدراسـی گـویـد كــه یـك كــن
تـوانـد  ھـای كـارگـری مـی اتحادیـه

را )   نقـش یـك حـزب( چنین نقشی 
ـنـد نـویسـد  او سـپـس مـی.   بازی ك

ــاره خــود  ــانــی درب ــچــه كــه جــری آن
ـلـكـه  می ـتـی نـدارد، ب ـی گوید اھـم

آنچه كه مھم اسـت ایـن اسـت كـه 
ـال !   كند این جریان چه كار می و مث

ــری  ــســت ایــب ــون آنــارشــی فــدراســی
(federacion anarquista 

iberica)  عضوCNT  ـا در اسپانی
ــویســد آورد و مــی را مــی ــن :   " ن ای

ـیـشـه مـدعـی بـوده كـه  جریان ھـم
حزب نیست؛ اما در عالم واقـع بـه 
ـلـمـه، جـز حـزب  معنای واقـعـی ك

ــســت ــگــری نــی ــز دی ــمــام . "   چــی ت
ـقـالل  كارگرپناھانی كه با بھانه اسـت
ـاحـھـایـی از رژیـم  كـارگـران از جـن

انـد و  جمھوری اسالمی دفـاع كـرده
ـاحـھـای  ـاسـتـھـائـی از جـن یا از سی

ــد، خــود را  رژیــم حــمــایــت كــرده ان
اند كه در بـرابـر تـحـزب  مجبور دیده

ـنـد ـا .   كمونیستی كارگران بایست و ب
ـقـل از احـزاب  اینكـه ظـاھـرا مسـت

ـاگـوش  عمـل كـرده ـن ـا ب انـد، امـا ت
ـقـول .   انـد حزبی عمل كرده ـتـھـا ب ـن م

اند حـزب؛  ویكتور سرج، بخود نگفته
ــحــزب" و چــون  شـان در خــدمــت " ت

بردگی مـزدی بـوده اسـت، بـخـود 
ـتـه ـیــأت مـؤســس، فـعــال  گـف ــد ھ ان

ـتـه فـالن، انـجـمـن  ـی كارگـری، كـم
فالن، ضد سرمایه داری، لغـو كـار 

ـنـھـا .   مزدی، مستقل و غیره مـا ای
ـاخـتـه ایـم؛ امـا  ـیـت شـن را به رسـم

ــداده ــازه ن ــن  اج ــی ــن چــن ــم كــه ای ای
قورباغه را رنگ كنند و بـه جـای 
ـفـروشـنـد ! قناری به كسان دیگری ب

در عین حال برای فـعـال كـارگـری 
و یا فعال جنبشھـای دیـگـری ھـم 
كه باوری به تحزب نـداشـتـه اسـت، 
ــه دفــاع از  ــزم ب ــود را مــل و خ
ـا  جمھوری اسالمی ندیده است و ی
ـلـه بـه  ـا حـم فعالیتھایـش را ھـم ب
تحزب كارگران تزئین نـكـرده اسـت، 

ـه ـم و ایشـان را در انـجـام  احترام گذاشـت ای
 .ایم فعالیتھایش یاری ھم رسانده

نكته دیگر اینكه یـكـسـری از 
ـیـسـتـھـای كـارگـرنـمـا بـه  ضدكمـون
ــرای  جــریــانــات راســت جــامــعــه ب
تشكیل و مسـلـح شـدن بـه حـزب 

گـیـرنـد و آن را حـق  ایـرادی نـمـی
منطق اینـھـا .   دانند مسلم ایشان می

ـایـد خـود را  ـب این است كه كارگر ن
ــه داری  بـه ابــزار جــامــعــه ســرمــای

حزب، از ھر جنـسـی و . مسلح كند
ھر تركیب و با ھر برنامه و تاكتیـك 

ـــراتـــژی ـت ای، یـــك ســـالح  و اســ

 درباره ضرورت تحزب كمونیستی 
 ناصر اصغری
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ـاشـد  ـان ب ـادت افتخار کنید و حتما ی
که در جـمـھـوری اسـالمـی و در 

 !زمان رھبر فرزانه ساخته شد
ــاح، یــک  ــت و از فــردای افــت
تابلو نامرئی در سر در ورودی بـرج 

ورود مـردمـان " نصب میشـود کـه 
ھـر کـس پـول دارد !   پاپتی ممنوع

! " اما بفرمایید قـدمـش روی چشـم
ـا " اند  گفته این حق مردم است كـه ب

پول خود ھـرچـه كـه دوسـت دارنـد 
یـک "   مـردم" البته باید ایـن "  بخرند

کم بیشتر از توده مردم پـول داشـتـه 
 دالر ٢٥٠باشد چون یک بستنی 

گـزارشـگـر واشـنـگـتـن .   قیمت دارد
ـاده  ـت پست که گذرش به این برج اف
ــاد  ــن بــرج نــم ــدھــد ای ــی گــزارش م
. فاصله طبقاتی در ایران شده اسـت

در :   " این گزارشگر تاکید مـیـکـنـد
ـادرسـت دولـت و  اثر سیاست ھـای ن

ـتـصـادی مـوجـود در  نیز فسـاد اق
ای جـدیـد از سـرمـایـه  ایران، طبقـه

ـتـه اسـت . داران در ایران شكل گـرف
ــرخــی  ــدان ب ــه از فــرزن ــق ــن طــب ای

ــامــات  ــه و )   آقــازاده(   مــق گــرفــت
ــع و  ــای ــواده صــاحــبــان صــن خــان

ھا و نیز افـرادی را شـامـل  كارخانه
ـنـد و بــا  مـی ـا زد و ب شـود كـه ب

سودھای پایین میلیاردھا تومان از 
ـتـه بانـك انـد و ایـن در  ھـا وام گـرف

ـزایـش در آمـد  حالـی اسـت كـه اف
(ھای گـذشـتـه  نفتی ایران در سال

ــارد دالر در ٥٠٠ ــی ــل ــی ــال ٥ م  س
این طبقه جـدیـد سـرمـایـه )   گذشته

ــیــش از دیــگــر  دار در ایــران را ب
ـقـه .   طبقات منتفـع كـرده اسـت طـب

سرمایه دار جدید در ایـران مـاشـیـن 
ــی ــوار م ــه س ــورش ــرای  پ ــود، ب ش

ـار سـرو  پارتی ھای آخـر شـب خـاوی
ـنـد می ـل تـریـن رسـتـوران  كند و در ب

رسـتـوران بـرج ( چرخشی در جـھـان 
ــالد ــنـی روكــش طــال بــا )   مـی بســت

از .   خــورد  دالر مــی٢٥٠قــیــمــت 
 فـوتـی بـرج ١٤٢٧باالی ساختمان 

ـقـطـه ـقـرای تـھـران ن ھـای  میـالد ف
رسـنـد كـه بـه  كوچكی به نظر می

ــابــان ھــا  صــورت گــروھــی در خــی
ـنـد حركت مـی ـن بـر اسـاس ایـن . "   ك

ـابـت مـنـوی غـذاھـای " گزراش  قیـمـت ث
ـا ٢٨٠آن رقمی بیـن   دالر اسـت ٣٠٠ ت

ـنـی  كه البته ایـن رقـم شـامـل دسـر بسـت
 ."شود روكش طال نمی

ــوشــه کــوچــکــی از  ــن گ ای
ـان  فاجعه ای کـه در ایـران در جـری
ــت ــه .   اس ــدال ـب ــرج عـ ــن ب ــر ای زی

 سن برای دویسـت ٧٦مرحومی با 
ـانـھـای  ـاب ـی ھزار تومان شب را در خ

ـالـه ـا جـمـع کـردن زب ھـا بـه  تھران ب
ـایـی  ـا در روشـن صبح میرساند و ی

ـا پـدر ٥روز یگانه   ساله ھـمـگـام ب
بیمارش کار ساختمانی مـیـکـنـد و 
ـان رسـتـوران گـردان  یکی از صاحب
این برج میگویـد مـردم حـق دارنـد 
ـنـد  که پول شان را ھر جـور خـواسـت
ـاسـت ربـط  خرج کنند و این به سـی

ـنـد !   ندارد در زیر این برج بسیار ھست
که نان شب ندارند و جـائـی نـدارنـد 
ـادیـن شـلـوغ  بخوابند جز وسـط مـی

ــار .   شــھــر ــرج بســی ــن ب ــر ای در زی
ـنـد  ـزن ـی کسانی روز به ھـر دری م
ـا  ـنـد ت ـا کـن که کاری دسـت و پ
بتوانند حـداقـل شـکـم خـودشـان را 
ـان بـربـری  سیر کنند آنھم فقط با ن
ــم  ــن ھ ــر، کــه ای ــی ــی پــن و کــم
ـیـسـت و  ـیـن شـده ن بھیچوجه تضـم

بسیار از ھمین کسان به آنجا سـوق 
داده میشوند که راه بر مردم دیـگـر 
ـا از  ـنـدنـد ی ـب ـی در تاریکی شـب م
دیواری باال میروند بعد بـه عـنـوان 
ــمــا  ــگــشــت ن ــھــکــار ان دزد و تــب

ـان .   میشوند ـار زن در این شـھـر بسـی
ـلـف  برای اینکـه از گـرسـنـگـی ت
ـیـن  نشوند در کنار خیابان و زیر ھـم

ــن خــود را  بـرج مـی ـا ت ــنـد ت ایســت
ـنـد اگـر  معـرض فـروش قـرار بـدھ
ــس  ـی ـل ـاورنـد بـه دسـت پ ـی شـانـس ب
نیفتند که در آنصـورت جـز تـجـاوز 

ـیـت" نصیـب شـان از  ـزی "   امـن چـی
ـانـی  دیگری نخواھد بود، به مشتری
ـاده از  ـف برمیـخـورنـد کـه بـعـد اسـت
ــول خــودداری  کـاالیشــان از دادن پ
ـتـل  میکنند و حتـی تـھـدیـد بـه ق

ـنـد در .   میشوند اگر پافشـاری کـن
این شھر به ھر گوشه آن انـگـشـت 
ـان  میگذارید فاجعه اسـت کـه جـری
دارد و جناب رئیس رستوران گـردان 
ــگــویــد ایــن کــه  ــی ــالد م ــی ــرج م ب
ـابـت  ـقـط ب کسانی پول دارند که ف

ـاسـی ٢٥٠بستنی   دالر بپردازند سـی
ـاسـی .   نیست این اتفاقا کـامـال سـی

ـاسـتـھـای " است و این نه نتیجه  سـی
ــط ــورژوازی  "   غــل کــه ســیــاســت ب

ــجــه ــی ـت ــدارد ن ــن ن ــت .   ای جــز ای دول
ـیـس ظـاھـرا مـثـال  ـاسـت " انگـل سـی

ـیـجـه آن "  درست را اجرا میکند و نت
ـیـش شـاھـد بـودیـم  را در دو ھفته پ
که مردم گرسنه و عـاصـی دسـت 
ـلـی راحـت  به غارتگری زدند و خـی
نخست وزیر انگلیس ھمه این مـردم 
را تبھکار و جانی مـعـرفـی کـرد؟ 
ـا  مگر دولت جمھـوری اسـالمـی ب
سیاستھای مثال نادرست اش غـیـر 
از این به مردم نگاه مـیـکـنـد کـه 
ـبـل و رذل  ـن آنھا را یـک مشـت ت
ـاالی سـرشـان  ـایـد ب میـدانـد کـه ب

ــر"  ــن کــامــال " چــوب ت بــاشــد؟ ای
ــاســی اســت و ایــن  ــه " ســی ــل ــاص ف

نتیجه وجود نظام سرمـایـه "   طبقاتی
ـاسـتـھـای حـکـومـتـی  داری و سـی
است که جز غارت و کشتار مـردم 

 .شناسد ھیچ راھی نمی
ــت ٣٠"  ــس از گــذش  ســال پ

ـا  انقـالب اسـالمـی در ایـران كـه ب
شعارھای رفع محرومیت و برابـری 
طبقاتی به وقوع پیـوسـت، شـكـاف 
طبقاتی در ایـن كشـور بـه حـدی 

ـازو  رسیـده اسـت كـه عـده ای در ن
ای دیـگـر  نعمت غوطه ورند و عـده

ایـن . "   جنـگـنـد برای بقای خود می

پارگراف شروع گـزارش واشـنـگـتـن 
ـارگـراف  پست است اما بایـد ایـن پ

سـی و :   را اینگـونـه اصـالح کـرد
ـقـالبـی بـه  دوسال پیش در ایـران ان
ـز در پـی  ـی وقوع پیوست و مـردم ن
رفع محرومیـت و بـرابـری و رفـاه 
ــا ســیــاســت  ــق ــن دقــی ــد و ای ــودن ب
ــالب  ــود کــه ضــد انــق بـورژوازی ب
اسالمی را به جان مردم انـداخـت و 
این حکومت سی و دوسال تمـام از 
ـا االن، کشـت و  لحظـه تـولـدش ت

ــو  ــت تــا جــل ــط کش ــع " فــق رف
ـاتـی ـق را "   محرومیت و بـرابـری طـب

نتیجه این سیاست که کـل .   بگیرد
بورژوازی حامی آن بود شده یـک 
جامعه کامـال قـطـبـی کـه یـک 

ـازو نـعـمـت  عـده" طرف آن  ای در ن
ای دیـگـر بـرای  غوطه ورند و عده
ــای خــود مــی ــق ــگــنــد ب ــن ــن . "   ج ای

ــانــک  ــای ب ــاســتــھ ــی حــکــومــت س
جھانی و صندوق بین اللـمـلـی پـول 
ـیـن   را اجـرا مـیـکـنـد و صـنـدوق ب
اللمـلـی پـول ھـم بـه ایشـان دسـت 
ـنـد  مریزاد گفته اسـت کـه تـوانسـت

ـارد دالر از پـولـی کـه ٦٠ ـی ـل ـی  م
میشد خـرج رفـاه مـردم کـرد ایـن 

ـارانـه ھـا  حکومت با سیاست حذف ی
به جیب گشاد آخوندی اش ریخـتـه 

و میبینیم که روز بروز تـوده .   است
ـایشـان  ـق وسیـعـی از مـردم بـرای ب

ای بـدون ھـیـچ  میجنگنـد و عـده
ـلـکـس  دغدغه  ٢٥٠ای راحت و ری

ـایـه  ـزدیـک حـقـوق پ دالر معادل ن
ـنـی خـوردن  یکماه کارگر خرج بست

ـنـھـا .   اش در یک وعده میکـنـد ای
ھمه سیاستھای سـی و دو سـالـه 

ــه ــوصــی ھــای  ایــن حــکــومــت و ت
کارشناسان بـورژوازی اسـت  کـه 

دانند پـولشـان را چـکـار  برخی نمی
ـاری بـرای بـه دسـت  کنند و بسـی
آوردن روزی فقـط ده ھـزار تـومـان 
ـتـی و  ـنـد بـه ھـر خـف مجبور ھست
ــنــد ــاری تــن دھ ــیــری و ک ــق ــح . ت

ـاسـتـھـای  فاصله طبقاتی زایده سـی
ـلـکـه  ـیـسـت ب نادرست حـکـومـت ن
اساس نظام سرمایـه داری اسـت و 
سیاست درست برعکس در خـدمـت 
ـا آنـرا  ـاتـی اسـت ت ـق این نـظـام طـب

 .توجیه کند و حفظ کند
ــه  ــم ــن ھ ــوه روتــی اصــوال شــی
ـاتـی اسـت کـه از  ـق نظامھای طـب
ـلـی  ـی ـل کار توده مردم فقط جـمـع ق
استفاده میکنـد و بـعـد نصـیـب آن 
ـتـکـش جـز رنـج و  برای مردم زحم

بدبختی چیز دیگری نیست، ھـمـه 
ـیـم کـه در  اینھا بماند، شاھد ھسـت
ــچ کــجــا  ــی شــرمـی ھــی کـمــال ب
ـتـکــش زنـدگــی ســاز  ازمـردم زحــم
ـنـد مـگـر  ـیـکـن ـتـی نـم ھیچ صحب
ـنـد ـیـرشـان کـن . اینکه بخواھند تحق
: باید مانند برتولـت بـرشـت پـرسـیـد

چه کسی شـھـر ھـفـت دروازه ی 
ـام /   را بناکرد؟" تب"  ـابـھـا، ن در کـت

ــده اســت ــی آم ــروای آیــا . /     فــرمــان
فرمانروایان، تـخـتـه سـنـگ را بـه 

ــد؟ ــدن ــه /   دوش کشــی ــل ک ــاب و ب
چـه /   چندین و چند بار ویران شـد،

ھای شـھـر  فعله/   کسی باز ساخت؟
خود در کدام خـانـه بـه "   لیما" زرین 

در آن شب کـه دیـوار /  سر میبرند؟
ـزرگ چـیـن / تـمـامـی گـرفـت،/   ب

ـنـد؟ ـت ـانـش بـه کـجـا رف ـای ـن روم /   ب
پر از اتاق نصـرت ھـاسـت /  بزرگ،

ـا داشـت؟ و /   چه کسی آنھا را بر پ
ـیـروز  قیصـرھـا بـر چـه کسـانـی پ

آیا بیزانـس پـر آوازه، بـرای /   شدند؟
در /   ساکنانش، فقط قصـر داشـت؟

حـتـی در آن /   آتالنتیش افسانه یی
/ شب که دریا به کـامـش کشـیـد،

ـادگـان، بـر سـربـردگـان  ـت به دریا اف
و . /   . . . .   کشـیـدنـد خـود نـعـره مـی

باید پرسید سازنـدگـان بـرج مـیـالد 
ـنـد حـتـی  چرا ھیچ وقت نـمـی تـوان

برای تماشای رستوران گـردان بـرج 
ـنـھـا بـه قـول  ـنـد؟ ای قدم در آن نـھ

پـرسـشـھـای یـک کـارگـر " برشت 
ـاســـواد ــ اســـت کـــه از ســـوی "   ب

ـنـمـی جـز  نگبھانان ایـن نـظـام جـھ
ــه و اعــدام پــاســخــی داده  ــول گــل

ـیـشـود ــنـدای شـھــر .   نـم ـل اگــر در ب
 دالری س رو مـیـشـود ٢٥٠بستنی 

ـا  در سـطـح شـھـر تـوده وسـیـعـی ب
گروگان گرفته شدن زندگـی شـان 
محکوم به نابودی اند و اگـر قـرار 
باشد یکبار ھم شده دیـگـر در ایـن 
ـتـی  جھـان از ایـن فـاصـلـه صـحـب
نباشد تنھا یکـراه وجـود دارد و آن 

تـوده " به دست گرفتن قدرت توسط 
ـنـد ھـر " مردم پاپتی ـتـوان است که ب

ــوشــت ســیــاســی  ــحــظــه در ســرن ل
ـا نـگـذارنـد  خودشان دخالت کننـد ت
ـــب دادن  ـی ــ ـــرت ـا ت ــ ـــی ب ـان ــ کس
ـتـی و  ـی ـن دستگاھھای مـخـوف ام
ـقـر را بـرای تـوده وسـیـع  پلیسی ف
مردم به ارمغان آورند و این ممـکـن 

زیـرو رو " نیست جز با یک انقالب 
ـاتـی "   کننده ـق که اساس جامعه طـب

 .* را نابود کند

 ١از صفحه 
 برج میالد، نماد فاصله طبقاتی

ـایـد از آن  بورژوائی است و كارگر ب
درھـم شـكـسـتـن " قضیه !   پرھیز كند

در دسـت ایـن "   ماشـیـن بـورژوازی
ـبـدیـل  ـاریـكـاتـور ت طیف بـه یـك ك

در جامعه ایران امـروزی، .   شود می
ـنـگـی ایـجـاد تشـكـل "  كمیته ھماھ

ـان "  كارگری ـیـك یـك جـری نمونه تیپ
مضر بحال کـارگـران اسـت كـه بـه 

ـاره  ـاال درب درھـم شـكـسـتـن " شیوه ب
حـرف "   ماشین سـركـوب بـورژوازی

ـنـجـاسـت كـه .  میزند اما طنز تلخ ای

ــارگــری  ــا جــریــان ضــدک ــا ب ــھ ــن ای
شوراھای اسالمی كار با مالطـفـت 
ـنـد، امـا در ھـر دو  برخورد میـکـن
ســـطـــری كـــه در ھـــر مـــوردی 
ـار بـه تـحـزب  بنویسند، حداقل یكـب
ـیـراه  كمونیـسـتـی كـارگـران بـد و ب

ھمچنانكه باالتـر اشـاره .   گویند می
ـنـھـا را خـوب  كردم، ویكتور سرج ای

درھم شـکـسـتـن .   فرموله كرده است
ماشیـن سـرکـوب بـورژوازی بـدون 
ــارگــری  ــســتــی ک ــی ــزب کــمــون ــح ت

 .* ممکن نیست
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 اعتصاب و اعتراض

 
اند كه بزور  كارگران كارخانه آزمایش گفته

 حقشان را خواھند گرفت
ـتـه اسـت كـارگـران :   یكی از كارگران در استان فارس گـف

ـنـد ھـمـه كـارخـانـه ـیـدی لـوازم  كارخانه آزمایش مان ھـای تـول
خانگی در بحران به سر میبرند و شركت حـقـوقـھـای مـعـوقـه 

ـاز .   پردازد این كارگران را نمی ـی از طرف دیگر كـارگـران ھـم ن
ـیـشـتـی  دارند كه حداقلھای الزم برای زندگی و مـخـارج مـع

این مـوضـوع اعـتـراضـات .   ھمسر و فرزند خود را تامین كنند
ـنـده بـه  ـبـه آی ـا شـن كارگران كارخانه آزمایش ھست كه اگـر ت

 ماه حقـوق مـعـوقـه مـا اقـدام ٦وعده داده شده برای پرداخت 
ـنـد و  ـزن نكنند كارگران ناچار ھستند كه دست به ا عتصـاب ب

  .بزور حقشان را بگیرند
تجمع كارگران لوله سازی در مقابل ساختمان 

 اداری شركت لوله سازی خوزستان
 نفر از كارگران كارخـانـه لـولـه ٥٠در خبرھا آمده است كه 

 مرداد مقابـل سـاخـتـمـان اداری ایـن ٢٣سازی خوزستان روز 
ـتـه اسـت.  شركت تجمع كردند ـامـات :   یكی از كارگران گف مـق

ـنـد و ھـمـه را  به شیوه ھای مختلف كارگـران را سـر مـیـدوان
ـاشـیـده . اند خسته كرده برخی از كارگران زنـدگـیـشـان از ھـم پ

ـا ٢٣مطالبات و حقوقھای پرداخت نشده از  .  شده  ٢٦ ماه  ت
ھایی میدھنـد كـه انـگـار فـردا  ھر روز وعده. ماه بالغ میشود

ـیـرون .   حل میشود كارگران را با یك امیدی از ایـن تـجـمـع ب
  .میكنند؛ ولی بعد معلوم میشود كه خبری نبوده

كارگران مجتمع گوشت نسبت به پاسخ اداره 
 كار مرودشت معترضند

در خـبـرھـا آمـده اسـت كـه بـعـد از سـلـسـلـه تـجـمـعـات 
اعتراضی كارگران مجتمع گوشـت و اصـرار كـارگـران بـرای 

 ماھه كـارگـران ایـن شـركـت، اداره ١٨تعیین تكلیف مشكل 
ـیـم بـه واگـذاری ایـن شـركـت بـه  ـا تصـم ـت كار مرودشت نھای

ـیـم :   در ادامه آمده است. كارگرانش گرفت كارگران ایـن تصـم
گیری را رفع تكلیف تلقی كرده و میگویند كه مشـكـلـی از 

یـكـی از كـارگـران در ایـن .   مشكل كارگران را حل نمیكـنـد
ـار  رابطه توضیح داد كه كشتارگاه مجتمع گوشت مجوز كشـت
ـیـت آنـرا داشـت  ندارد و سالیان گذشته كه شركت پگاه مسئـول
مجوز كشتار در كشتارگاه این شركت لـغـو گـردیـده بـود، لـذا 
ـاشـد یـك  ـار نـداشـتـه ب واگذاری كشتارگاھی كه مجوز كشـت
ـاشـد ـب . اقدام انحرافی و ادامه دار بودن سرگردانی كارگران مـی

ـنـد و  كارگران گفته اند كه خواھان تعیین تكلیف مشكل ھسـت
گفتند كه تا تعیین تكلیف نھایـی اعـتـراض خـود را بـه ھـر 

  .صورت ادامه خواھند داد
وعده اعتراض : كارگران مخابرات راه دور

 بیشتر بعد از ماه رمضان
 مـرداد جـمـعـی از كـارگـران و كـارمـنـدان ٢٩روز شنبه 

شركت مخابرات راه دور در مقابل درب ورودی این شـركـت در 
ـتـی بـه  ـامـات دول شیراز تجمع كردند و به عـمـل نـكـردن مـق

ـنـد وعده یـكـی از .   ھای داده شده به كارگران اعـتـراض داشـت
ـقـوقـمـان را ٢٦: كارگران این شركت گفت  مـاه ھسـت كـه ح

ـیـم نداده ـان خـالـی ھسـت وی افـزود .   اند و اكنون در حسـرت ن
ـتـه بارھا اعتراضات وخواسته ـیـرا  ھایمان را گف  روز ٤ایـم و اخ

مقابل نھاد ریاست جمھوری و مـجـلـس در تـھـران تـجـمـع و 
تحصن داشتیم و آنھا نیز دستور و وعده حـل شـدن مشـكـالت 

ـقـط وعـده بـود سـوال مـا ایـن ھسـت كـه .     را دادند، ولی ف
وی افـزود .   دردمان را كجا باید فریاد كنیم كه اثر گذار باشـد

ـابـل  ـق بعد از تعطیالت ماه رمضـان مـجـددا اعـتـراضـات را م
 .استانداری و یا تھران از سر خواھیم گرفت

 
 اعتراض كارگران بازنشسته ذوب آھن اصفھان

ـازنشـسـتـه  در خبرھا آمده اسـت كـه یـكـی از كـارگـران ب
كارخانه ذوب آھن اصفھان گفته است حقوق بازنشستگـان ایـن 
كارخانه ماھانه در سه قسط پرداخت میشود و در ھـر قسـط 

ـازنشـسـتـگـان .   بخشی از حقوق پرداخت  میگردد وی افـزود ب
ـیـت و مشـكـالتـی كـه ھسـت  چندین بار نسبت به این وضع

ـیـش نسـبـت بـه .   انـد دست به تجمع اعتراضی زده یـك مـاه پ
مشكالتی كه داریم و نسبت به شیوه پرداخت حقوقمان تـجـمـع 
اعتراضی داشتیم ولی تاكنون تـوجـھـی بـه خـواسـتـھـای مـا 

ـیـل مشـكـالتـی كـه ھسـت تـمـامـی  .   نشده است او گفت بدل
 .كارگران بازنشسته ناراضی بوده و اعتراض دارند

 
تجمع کارکنان روزنامه شرق مقابل 

 ساختمان این روزنامه
ـفـر از ١٠٠در خبرھا آمده است كه در پی اخراج حـدود   ن

کارمندان و پرسنل روزنامه شـرق و عـدم پـرداخـت حـقـوق و 
ـابـل ٢٧معوقات آنھا، ایـن افـراد عصـر روز  ـق  مـرداد در م

گفته شده است كه تـجـمـع .  ساختمان این روزنامه تجمع کردند
ـامـه  كنندگان از بھمن ماه سال گذشته تـوسـط مـدیـریـت روزن

ـز  شرق از کار برکنار و یا تعدیل شده ـی ـیـش از اخـراج ن اند و پ
. انـد  ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نـکـرده٨ تا ٦حدود 

ـار  تجمع كنندگان با در دست داشـتـن پـالکـاردھـایـی خـواسـت
ــد ــوق مــعــوقــه خــود بــودن ــق ــرداخــت ح ــان  تــجــمــع.   پ ــدگ ــن ــن ک

ـفـر ١٠٠اخراج بیش از " پالکاردھایی با مضامینی از جمله   ن
ــت " ، " از پـرسـنـل شـرق بـدون پـرداخـت حـق و حـقـوق صـحـب

 .در دست داشتند" کافیست، حقوقمان را پرداخت کنید
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 كارگر مترو قطار شھری اھواز ٨٠٠بیش از 
  ماه حقوق معوقه طلب دارند٧

 كارگر در قـطـار ٨٠٠در خبرھای این ھفته آمده است كه 
ـیـمـانـی از  شھری اھواز به كار مشغول ھستند كه شركتھای پ

ـنـد٧پرداخت   .  ماه حقوق معوقه  این كارگران امتناع مـیـكـن
ـا شـرکـت ٤٠٠بیش از   نفر از این کـارگـران طـرف قـرارداد ب

کیسون میباشند و بقیه كارگران با شركتھای پیـمـانـی دیـگـر 
یـكـی از .   كار میكنند اما حقوقشان به موقع پرداخت نمیشود

ـان مـطـابـق  با سابقه  قطار شھری اھواز گفته است در خوزست
مصوبه دولت کارمندان از حـق بـدی آب و ھـوا بـھـره مـنـد 

ـاالی .   ھستند شایسته نیست به کارگرانی که در گـرمـای ب
تـر  کنند و شرایط کارشان به مراتب سـخـت  درجه کار می٥٠

از کارمندان است از پرداخت این حق دریغ گردیده و بـه آنـھـا 
 كارگر و پـرسـنـل ١٢٠٠قطار شھری اھواز بیش از .  ظلم شود

ـفـر از آنـھـا در دو سـال اخـیـر اخـراج ٤٠٠داشت كه حدود   ن
 نفر استخدامی و بقیـه كـارگـران ٣٠گردیدند و در حال حاضر 

 .پیمانكاری میباشند
 

  ماه حقوق معوقه کارگران شرکت توسعه معادن٣
ـبـھـشـت،  در خبرھا آمده است كه دسـتـمـزد و حـقـوق اردی

 كارگران شركت ساختمانی تـوسـعـه و ٩٠خرداد و تیرماه سال 
كارگـران بـه ایـن مـوضـوع .   معادن تاكنون پرداخت نشده است

اند و در جواب اعـتـراضـات کـارگـران مـوسـوی  معترض شده
ـا روزھـای :   مدیر شرکت به کارگران وعـده داده كـه شـایـد ت
 .آینده بخشی از دستمزدھایتان را بپردازیم

 
  واحد تولیدی صنعتی بحران زده در قزوین٥٠

 كـار  رییس ھیات مدیره كانون عالی شـوراھـای اسـالمـی
 واحد تولیدی صنعتی بـحـران ٥٠استان قزوین گفته است كه 

ــان مــوجــودنــد ــن اســت ــارگــران ایــن :   گــویــد مــی.   زده در ای ك
ـیـش از یـكـسـال حـقـوق  ـا ب واحدھای بحران زده از یك مـاه ت

ـیـه  تعدادی از این واحد.   معوقه دارند ـق ـنـد و ب ھا تعطیل ھسـت
ـیـد دارنـد  ـایـی تـول ھم در حال تولید ھستند و تعدادی ھم توان

 ٤:   گـویـد او در ادامـه مـی.   بـرنـد اما در تعطیلی به سر مـی
ـنـه  واحد بزرگ نساجی از جمله فرنخ، مه نخ، نازنخ و پـوشـی

ـات دولـت بـه  بافت مشكل دارند  كه در سفر سال گذشتـه ھـی
ـازنشـسـتـه  استان قزوین مصوب شد تا كارگران ایـن واحـد ھـا ب
 . شوند كه ھنوز این مصوبه اجرایی نشده است

 
 اند   ماه است حقوق نگرفته٧کارگران پارسیلون 

در خبرھا آمده است كه نماینده رژیم در مجلـس اسـالمـی 
 مـاه حـقـوق كـارگـران شـركـت ٧آباد از عدم پـرداخـت  از خرم

ـتـه اسـت كـه  پارسیلون در استان لرستان خبر داده اسـت و گـف
مسئوالن امـر ھـم اقـدامـی بـرای حـل ایـن مشـكـل انـجـام 

ـان در رده .   دھند نمی ـان لـرسـت او ھمچنین گفته است كه اسـت
ــنــدی ــا دوم در درجــه ب ــرار دارد و  اول ی ــاری ق ــك ــی ھــای ب

افزاید برخی از کارخانجات قدیمی یکی پس از دیـگـری  می
ای  در حال تعطیلی اسـت و بـه جـای آنـھـا ھـیـچ کـارخـانـه

 .تاسیس نشده است
 

بجای وعده و وعید، دستمزدھای كارگران 
 سدید پروفیل را پرداخت كنید

در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه كـارگـران كـارخـانـه 
 مـاه اسـت كـه ٤سدید تولید كننده پروفیل در تھران نزدیك به 

ـتـه اسـت.   انـد حقوق دریافـت نـكـرده : یـكـی از كـارگـران گـف
ایم ولی متاسفانه بیشتـر وعـده و  علیرغم پیگیریھایی كه كرده

 . ایم وعید داده میشود و ھنوز ھیچ پاسخی دریافت نكرده
 

عدم پرداخت دستمزد اضافه کاری در 
 شرکت مخابراتی موج آسا

در خبرھا آمده است كه شرکت مـخـابـراتـی مـوج آسـا از 
ـفـر ٩پرداخت دستمزدھای مربوط به اضافه کاری تیر مـاه   ن
ـنـد از کارگران شاغل در ایـن شـرکـت خـودداری مـی در .   ك

ـابـت  ادامه این خبر آمده اسـت كـه ھـر یـک از کـارگـران ب
ـلـغ  ـب  ھـزار ٢٠٠اضافه کاری تیرماه خود بطور مـتـوسـط م

 . باشند تومان طلبکار می
 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 اخراج و بیكارسازی ھا
 

بزرگترین کارخانه تولید ماکارونی کشور 
 تعطیل شد

درخشـان مـاکـارون »در خبرھا آمده اسـت كـه کـارخـانـه 
 ٥٠٠بزرگترین کارخانه تولید ماکارونی کشـور کـه  «پارس

ـاح شـده بـود، بـه  ـت ـت كارگر داشت و کمتر از دو سال قبـل اف
ــه ـن ـزی ـزایــش ھ ـیـل اف ھــای  ھـای انـرژی و تشـدیـد تـحـریـم دل

ـنـه ـزی ـقـل  اقتصادی علیه ایران و باال بـودن ھ ھـای حـمـل و ن
 .تعطیل شد

 
خطر اخراج باالی سر كارگران شرکت جلوه 

 گاه ساخت رویا
در خبرھا آمده است كـه کـافـرمـای شـرکـت جـلـوه گـاه 
ساخت رویا در تھران مدعی گردیده است به دلیـل مشـکـالت 
ـیـسـت و جـھـت جـلـوگـیـری از  مالی قادر به ادامه کاری ن
ورشکستگی باید شماری از کـارگـران را اخـراج و دسـتـمـزد 

 . درصد کاھش دھد١٠کارگران باقی مانده را نیز به میزان 
 

 درصد واحدھای دامی صنعتی ٩٨بیش از 
 خوزستان تعطیل شدند

ـات مـدیـره شـرکـت  ـیـس ھـی در خبرھا آمده اسـت كـه ری
ـیـالتـی  ـیـچـگـونـه تسـھ تعاونی دامداران اھواز با بیان اینکه ھ

ـارانـه برای دامداری ـنـدی ی ھـا و  ھا پس از اجرای قانون ھدفم
ـتـه نشـده اسـت،  حذف یارانه بخش کشـاورزی در نـظـر گـرف

ـیـش  افزایش شدید ھزینه:   گفت ھای تولید منجر به تعطیلی ب
ـا ٦٠ درصد واحدھای دامی صنعتی و ٩٨از   درصـد ٧٠ ت

 . واحدھای دامی سنتی در استان شد
 

 اخراج تعدادی از کارگران پاالیشگاه آبادان
ـادان  ـاالیشـگـاه آب در خبرھا آمده است كه خدمات اداری پ
ـان كـار  ـای بخاطر امتناع كارگران از انجام كار اضـافـی بـعـد پ

ـیـروگـاه شـمـاره ٣قانونی و روتین روزانه در فـاز   ایـن ٣ و ن
 نفر از کارگران شـاغـل در ایـن ١٢پاالیشگاه، اقدام به اخراج 

 .پاالیشگاه نموده است
 

  سال سابقه كار تعطیل شد٢٤ایران كاسك با 
ـقـه كـار ٢٤كارخانه ایران كاسك كارخانه ایست با   سال سـاب

ـیـد  كه سقف و تجھیزات سقف خودروھایی مانند پرایـد را تـول
ـتـدای .   میكند به گزارش یكی از كارگران این كـارخـانـه از اب

 ٤٠مردادماه این كارخانه بطور كامل تـعـطـیـل شـده اسـت و 
 .اند كارگر آنرا نیز اخراج  كرده

 
 كارخانه آزمایش تھران در آستانه تعطیلی

در خبرھا آمده است كه مدیریت كارخـانـه آزمـایـش تـھـران 
ـفـروشـنـد  قصد دارد بخاطر قیمت زمینھای آن این شركـت را ب
كه ھمین زمزمه فروش كارخانه عامل نگرانی كـارگـران ایـن 

 .شركت گردیده است
 

 ناامنی محیط كار
 

 افزایش سوانح کار در بخش ساختمان سازی
ـتـه اسـت  معاون اداره کل کار استان خراسان رضـوی گـف
ـبـود  ـیـل ن ـتـمـانـی بـه دل كه حوادث كـار در واحـدھـای سـاخ
ـاسـب ایـمـنـی و عـدم نـظـارت بـر پـروژھـھـای  تجھیزات مـن

ـات را از كـارگـران شـاغـل  ـف ـل ـاالتـریـن ت ساختمانی سازی، ب
 .گیرد و رو به افزایش گذاشته است می

 
 جانباختن یک کارگر بر اثر برق گرفتگی

 مردادمـاه کـارگـری ٢٨طبق خبر منتشر شده، روز جمعه 
به نام حیدر دارسیرانی در روستائی نزدیك مریـوان، در حـالـی 
که مشغول تعمیر دینام پمپ یک چاه آب بـود، دچـار بـرق 
ـیـل  گرفتگی شد و به بیمارستان منتقل گـردیـد، امـا بـه دل

 .شدت آسیب دیدگی در بیمارستان جان سپرد
 

 مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج
خبر منتشره از سنندج از مرگ یک کـارگـر جـوان بـه 
ـأمـیـن مـخـارج  نام عدنان ورمزیان كه دانشجو بوده و جـھـت ت
ـیـل عـدم وجـود  تحصیل به كـارگـری مشـغـول بـوده، بـه دل

ـاد" امکانات ایمنی در محیط کار در روستای  ایـن "   حسـن آب
ـات ایـمـنـی در .   شھر حکایت دارد ـبـود امـکـان وی به دلیل ن

محل کار از داربست یک ساختمان در دست احـداث سـقـوط 
کرد و به دلیل شدت ضربه وارده در دم جان خود را از دسـت 

 .میدھد
 

 مرگ یک کارگر ساختمانی دیگر در شھر سنندج
ـا  در خبرھا آمده است كه یک کارگر نقاش ساختمـانـی ب
ـزی داخـلـی در  ـیـل خـونـری نام ھوشنگ فیضی بخش بـه دل
ـنـدج جـان  نتیجه سقوط از بلندی به ھنگام کار در شـھـر سـن

ـیـن .  باخت ـای وی چند روز قبل در ھنگام کار از داربست به پ
ـنـدج،  سقوط کرد و پس از انتقال به بیمارستانی در شـھـر سـن
ـبـود از  به دلیل اینکه دارای صدمـات جسـمـانـی ظـاھـری ن

 روز پس از مـرخـص شـدن ٢گردد اما  بیمارستان مرخص می
از بیمارستان به دلیل خونریزی داخلی جـان خـود را از دسـت 

 .داده است
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری
 

گزارش از دادگاه فعاالن کارگری و 
 دانشجویی تبریز 

ـنـج  ـز، روز پ ـبـری دادگاه فعاالن کارگری و دانشـجـویـی ت
ـز ١٣٩٠ مرداد ٢٧شنبه  ـبـری ـقـالب ت  در شعبه یک دادگاه ان

ـقـوب، سـاسـان واھـبـی .   برگزار شد شاھرخ زمانی، نیما پوریـع
ـا  ـفـده ت وش، محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، در تاریـخ ھ

ـازداشـت شـده، حـدود یـک مـاه را در ١٣٩٠بیستم خرداد   ب
ھای انفرادی گذرانده و پس از آن و تا لـحـظـه بـرگـزاری  سلول

 . اند دادگاه، در زندان تبریز، زندانی بوده
در این دادگاه که در ساعت یازده تشکیـل و در سـاعـت 
دوازده و نیم به اتمام رسید، کلیه متھمـان و وکـالی مـدافـع 
ـات خـود را  ـقـوب، دفـاعـی آقایان شاھرخ زمانی و نیما پـوریـع

الزم به ذکراست که آقایان سـاسـان واھـبـی وش، .  ارائه دادند
ـنـد در ایـن .   محمد جراحی و سید بیوک سیدلر، وکیل نداشـت

ـقـه ی  دادگاه، برای آزادی آقای سید بیوک سیدلر، قرار وثی
اعضـای خـانـواده آقـای .   سی میلیـون تـومـانـی صـادر شـد

ـقـه، اقـدام کـردنـد، امـا بـه عـلـت  سیدلر، برای ارائه سند وثی
بـه .   تشریفات اداری، آزادی آقای سیدلر به شنبه موکول شـد

وکال گفته شد که طی ھفت تا ده روز آینـده، حـکـم دادگـاه 
 . اولیه، صادر خواھد شد

در کیفرخواست دادستان، اتھامات آقای شـاھـرخ زمـانـی، 
 : عبارت است از

مشارکت در تشکیل گروه غیرقانونی مـخـالـف نـظـام   -١
به نام جنبش دموکراتیک کـارگـری بـه قصـد بـر ھـم زدن 

 امنیت کشور از طریق اعتصاب کارگری و قیام مسلحانه 
ـانـی بـرای ارتـکـاب جـرم   -٢ ـب مشارکت در اجتمـاع و ت

ـا تشـکـیـل جـلـسـات و سـازمـانـدھـی  علیه امنیت کشـور ب
 ھا برای فعالیت غیر قانونی  ھا و اجرای برنامه برنامه
ـیـه نـظـام جـمـھـوری  -٣ مشارکت در فعالیت تبلیغی عـل

ـیـک  ـبـش دمـوکـرات ـانـونـی جـن اسالمی به نفع گروه غیـر ق
ھای غیر قانونی سازمان مجاھدیـن خـلـق و  کارگری و گروه

ھای فدایی خلق از طـریـق چـاپ و تـوزیـع نشـریـه  چریک
 ...و 

ـیـش مشـابـه اتـھـامـات  اتھامات بقیه متھمان نیز، کم و ب
 . آقای زمانی بود

ـا در  تناقضات کیفرخواست آنچنان آشـکـار بـود کـه حـت
ـیـه اتـھـامـات رد شـده  الیحه ی دفاعیه ی وکال، صرفا کل
بود، اشاره دیگری به اتھامات نشده بود و بیشـتـر روی اصـل 

ـام .   آزادی بیان تاکیـد شـده بـود ـا ردیـف کـردن ن ـان ب دادسـت
ـقـت  گروه ـی ـق ھا و آوردن عباراتی مانند قیام مسـلـحـانـه، در ح

ـیـت ـال ـتـمـاعـی، کـارگـری و  ناآگاھی خود را از فـع ھـای اج
ـار .  دانشجویی به نمایش گذاشته بود ـفـرخـواسـت، بسـی این کـی

ـفـرخـواسـت تر و عقب مانده ناشیانه ھـای  ھـای دادگـاه تر از کـی
ـاب و  ـق نظامی شاه بود که در آن، ھرگونه مخالفتی را بـه ال

در ایـن دادگـاه، بـه رسـم .   کردنـد انساب نامربوط متصل می
ھای انقالب، از اعتقادات و افـکـار مـتـھـمـان  ھمه ی دادگاه

ـیـن مـوجـود و مصـداق  سوال شد، که یک رویه خالف قـوان
 . بارز تفتیش عقاید است

برخورد خشن ماموران با فرزندان سید بیوک سیدلـر، کـه 
خواھان احوالپرسی و صحبت با پـدرشـان بـودنـد، صـحـنـه ی 

ـزی را بـه وجـود آورد ـانـه .   بسیار زشت و نفرت انگـی ـاسـف مـت
ـازداشـت  برخوردھایی از این دسـت، ھـر روزه در زنـدان ھـا و ب

 . شود ھا مشاھده می گاه
بسیاری از معیارھای حقوقی و قانونی، در ایـن دادگـاه 

ـاد روز . وجود نداشت ـت ـف کـه ( زندانیان که به مدت بیش از ھ
ـازداشـت )   ھای انفرادی سپـری شـد یک ماه آن در سلول در ب

ـتـه ی  ـف به سر برده بودند، تا ارجـاع پـرونـده بـه دادگـاه در ھ
ـنـد ـات پـرونـده اطـالع نـداشـت در .   پیش، ھیچ کدام از محـتـوی

حالی که علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه اعالم نشـده بـود و 
ـاشـد، امـا بـه ھـیـچ  طبق قانون، می ـنـی ب بایست دادگاه عـل

ـان را .   کس اجازه ی ورود به دادگاه را ندادند ـی ماموران، زنـدان
 . با دستبند به دادگاه برده و در کنار آنان نشسته بودند

دادگاه که به روشنی، یک دادگاه متھمان سیاسـی بـود 
ـیـد  ـای ـاسـی بـودن دادگـاه را ت و حتا اتھامات وارده ھـم، سـی

ای از یـک دادگـاه حـقـوقـی را  کرد، کوچکترین نشانه می
ای وجود داشت و نه ھیـچ یـک از  نه ھیات منصفه.   نداشت

ـبـل از  متھمان، اجازه یافته بودنـد کـه پـرونـده ی خـود را ق
ـار .   دادگاه مطالعه کنند ـی ـت سه تـن از مـتـھـمـان، امـکـان اخ

ھـای  این موارد ھـم، از روال.  کردن وکیل را پیدا نکرده بودند
غیر قانونی و مغایر با تمام استانداردھای حقوقـی اسـت کـه 

تنھا به وکالی دو تن از متـھـمـان، .   افتند سالھاست اتفاق می
و آن ھم چند روز قبل از دادگاه، اجازه ی مطالعه ی پـرونـده 

ـار  از این نظر ھم، دادگاه.   داده شده بود ھای انقالب امروز بسـی
ــر از دادگـاه عـقـب مـانـده ـنـد ت در .   ھـای نـظــامـی شــاه ھســت

ھای نظامی شاه، به متھم اجازه ی پرونده خـوانـی، ھـم  دادگاه
ـبـل ارائـه آخـریـن دفـاع، داده  قبل از جلسـه دادگـاه و ھـم ق
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 . شد می
علی رغم ھمه فشارھا و نگھداری مـتـھـمـان در شـرایـط 

ـان از  سخت زندان، روحیه باالی متھمان، نشان می داد کـه آن
ـان بـوده، دفـاع کـرده فعالیت . انـد ھای خود که حق قانونی آن

ـتـمـاعـی و حـق تشـکـل  آنان از آزادی ـاسـی و اج ھـای سـی
کارگران و دانشجویان و سایر اقشار، دفـاع کـرده بـودنـد کـه 

 . ھا، حق طبیعی ھمه افراد است این گونه فعالیت
ــان و ھــم  ــت ــانــواده و دوس ــرده اعضــای خ ــت حضــور گس

ـیـه  کالسی ھای متھمان جلوی درب دادگـاه، از سـاعـات اول
صبح تا اتمام دادگاه و بازگرداندن آنھا بـه زنـدان، چشـمـگـیـر 

ـازداشـت.   بود ـاد روزی کـه از ب ـت ھـا  خانواده متھمان، طی ھف
مـراجـعـه .   انـد گذشت، فشارھای گوناگونی تحـمـل کـرده می

ـلـف و  ـیـن ادارات مـخـت روزانه به دادگاه و زندان و دوندگی ب
نگرفتن جواب، قـطـع درآمـد خـانـواده و مشـکـالت مـالـی، 

ـاده مـامـوران  ھا بی خبری از وضعیت بازداشتی مدت ھا، استف
ـیـوتـر داخـل  از عکس ـپ ھای خصوصی خانوادگی که از کـام

ـنـھـا  ـلـف، ت خانه آنھا برداشته بودند و شنیدن تھدیدھای مـخـت
ـیـر و جـوان .   بخشی از این فشارھا بود حضـور کـودک و پ

ـازداشـتـی ھا و دوستان و ھمکالسـی اعضای خانواده ھـا  ھـای ب
ـیـجـه بـودن ایـن  ـت ـنـده بـی ن در جلوی درب دادگاه، نشان دھ
ـازداشـت  فشارھا و عزم جدی آنھا برای دفاع و حـمـایـت از ب

 . شدگان بود
 کانون مدافعان حقوق کارگر

 
 احضار علی نجاتی برای اجرای حکم زندان

بنابه خبری كه فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایـران 
ـایـه احضـاریـه منتشر كرده ای کـه از سـوی اجـرای  اند، بـر پ

 ٣احکام به علی نجاتی رسیده است وی باید خـود را ظـرف 
روز جھت اجرای حکم به دادگاه رژیم معرفی كنـد، در غـیـر 

عـلـی نـجـاتـی .   این صورت حکم جلب وی صادر خواھد شـد
ـیـش از آن  در فروردین ماه امسال براسـاس اتـھـامـاتـی کـه پ

 ماه زندان آن را سـپـری کـرده بـود ٦علیه وی مطرح و حکم 
 .مجددا محاکمه و به یکسال زندان محکوم شده است

 
 معلمان

 
نیروھای حق التدریسی برای دومین روز 

 متوالی تجمع کردند
ـیـروھـای حـق ٢٦روز   مردادماه در خبرھا آمده بـود كـه ن

ـیـه صـبـح  التدریسی آموزشگاه ھای فنی کشور از ساعات اول
 نفر بودند، برای دومین روز مـتـوالـی ١٠٠آنروز كه نزدیك به 

این تـحـصـن .   در مقابل ساختمان مجلس دست به تحصن زدند
ـات مـجـلـس در  در اعتـراض بـه عـدم اجـرایـی شـدن مصـوب

ـنـدگـان پـالكـاردھـایـی در دسـت .   استخدامشان بود ـن تجمع ك
چـرا پـس " ، " عدالت عدالت عـدالـت:  " داشتند كه از جمله آنھا

ـنـی بـر اسـتـخـدام ٣از گذشت   سال از مصـوبـه مـجـلـس مـب
ـاده اسـت ـت ـاف ـی ـاق ن و غـیـرده "   نیروھای حق التدریسی این اتف

 .دیده میشد
  

 اطالعیه
 

 سید بیوك سیدلر از زندان آزاد شد
بنابه خبر منتشر شده از سوی کمیته حمایـت از شـاھـرخ 

زمانی سید بیوك سیدلر كارگر شركت مسافربـری قـطـارھـای 
ـبـه  ـز روز شـن ـبـری  ٢٢صبا و از فعالین كارگـری در شـھـر ت

ـیـوك سـیـدلـر .  مردادماه از زندان تبریز آزاد گردید آزادی سید ب
ـبـریـك  را به وی و خانواده اش و ھمه انسـانـھـای آزادیـخـواه ت

 .میگوییم
 خـرداد مـاه  بـه جـرم دفـاع از ٢٠ سید بیوک سیدلر 

حقوق كارگر و فعالیتھای درخشان اجتمـاعـی اش در رابـطـه 
از جمله فعالیتـھـای او تشـكـیـل . با جوانان، دستگیر شده بود

انجمنی به نام انجمن سالمت است كه ایـن انـجـمـن را او بـه 
ـبـل  ھمراه شاھرخ زمانی و محـمـد جـراحـی حـدود ده سـال ق
ـارت بـود از شـب شـعـر،  تشكیل دادند و فعالیتـھـای آن عـب

 . ھای ورزشی ادبیات و تشکیل تیم
ـز  ـبـری شاھرخ زمانی و محمد جراحی ھمچنان در زنـدان ت

عالوه بر آنھا رضا شھابی و ابراھیـم مـددی از .   به سر میبرند
ـیـن افشـیـن .   كارگران شركت واحد ھمچنان در زنداننـد ھـمـچـن

 مـاه اسـت ٩اسانلو یكی دیگر از كارگران شركت واحد مدت 
ـنـد  ـیـف در ب  زنـدان اویـن بسـر ٣٥٠که به صورت بـالتـکـل

ـال جـنـوب تـوســط ٨٩او اول آذر سـال .   بـرد مـی ـن ـی  در تـرم
ماموران امنیتی بازداشت شـد و پـس از تـحـمـل فشـارھـای 

ـنـدھـای  ، دچـار ٢٤٠ و ٢٠٩فراوان در دوران بازجویی در ب
ـزشـکـان  آسیبھای جدی شده است بطوری که بر اساس نظـر پ
ـیـرون از  ـانـی ب ـیـمـارسـت زندان نیاز به انجام عمل جراحـی در ب

اما جانیان اسالمی رژیم با مـرخصـی وی بـرغـم .   زندان دارد
ـفـت مـی٩گذشت  ـنـد  ماه از بازداشـت کـمـاکـان مـخـال . کـن

ـز  ـی منصور اسانلو رئیس ھیات مـدیـره سـنـدیـكـای واحـد را ن
انـد، امـا چـمـاق  تحت عـنـوان مـرخصـی از زنـدان آزاد كـرده

ـاالی سـر او  ـان ب دستگیری و بازگرداندن وی به زندان ھمچن
ـیـگـیـری و .   قرار دارد ـتـه پ ـی بعالوه بھنام ابراھیم زاد عضو كم

ـنـون در  ـا ك فعال دفاع از حقوق كودك از خرداد سال گذشته ت
تـمـامـی .   انـد  سـال حـكـم زنـدان داده٥زندان اسـت و بـه او 

. كارگران زندانی و زندانیان سیاسی بایـد از زنـدان آزاد شـونـد
ـیـن  پرونده ـال ھای تشكیل شـده بـرای كـارگـران زنـدانـی و فـع

 .سیاسی باید لغو شود
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ اوت ١٨، ١٣٩٠ مرداد ٢٧
 

اولین جلسه ی رسمی ھییت موسس سندیكای زنان 
 شركت كیف و كفش مھرانه شوشتر برگزار شد

ـئـت مـوسـس ٢٦روز چھارشنبه   مردادماه اعضای این ھی
ـزوم  طی نشستی كه با حضور ھمه ی اعضا بـرگـزارشـد بـر ل
ـزنـی  مشورت با كارگران این شـركـت و اطـالع رسـانـی و رای
فعال برای تشكیل سندیكای درون محیط كار به عـنـوان یـك 

ـیـد شـد راھكار موثر برای رسیدن به خواسته ـاك . ھای جمعی ت
ھمچنین اعضا تصمیم گرفتند از این به بعد جلسات خـود را 
ـاتـی  ـق ـارزه طـب ھر پانزده روز یك بار برگزار كنند و بـرای مـب
ـلـی  ـل ـیـن الـم ـیـن و مـجـامـع ب ـال موثرتر ارتباط خود را با فـع

مـا اعـالم مـیـداریـم كـه آمـاده ی .   كارگری گسترش دھند
ـیـن  ـال ھرگونه ھمكاری با نھادھای بین المللی كارگری و فـع
ـفـی خـود بـه  كارگری برای رسیدن به تـمـامـی حـقـوق صـن

 .عنوان زنان كارگر ھستیم
ـیـف  ھیئت موسس برای تشكیل سندیكای زنان شركـت ك

 و كفش مھرانه شوشتر
 
  

 
اعالم اعتصاب عمومی توسط : ایتالیا

 بزرگترین تشکل کارگری
ـبـه   اوت ١٤به گزارش خبرگزاری فـرانسـه، روز یـکـشـن

فـدراسـیـون عـمـومـی "  بزگترین تشکل کارگری ایتالیا یعنی 
ـا  ـی ـال ـت اعـالم کـرد در اعـتـراض بـه  "(CGIL)کارگران ای

ـا دسـت  ـی ـال ـت اقدامات ریاضت کشی اقتصادی جدید دولـت ای
ـیـر ایـن فـدراسـیـون خـانـم .   به اعتصاب عمومی خواھد زد دب

Susanne Camusso  اوت جـلـسـه ٢٣گفتـه اسـت روز 
خواھند داشت و در ھمان روز، تاریخ شروع اعتصـاب را اعـالم 

ـا .   خواھند کرد ـی ـال ـت ـنـه ای ـی ـیـم کـاب ـال تصـم ـب این اعتراض بدن
ـاضـت  صورت می ـامـه ری گیرد که اخیرا اعالم کرد یک بـرن

ـا سـال  کشی اقتصادی تدوین کرده است که بـر اسـاس آن ت
ـارد دالر صـرف جـویـی خـواھـد ٦٤،٨ میالدی ٢٠١٣ ـی ـل  می

ـنـه.  کرد ـزی ھـای  این طرح شامل افزایش مالیاتھـا، کـاھـش ھ
اتـحـادیـه .   ، آسان کردن اخراج کارگران و غیره میـشـود رفاھی

ـتـه اسـت  اروپا خشنودی خود را از این طرح ابراز کرده و گـف
ـتـصـادی ایـن کشـور و  ـیـت اق ـبـود وضـع این طرح بـرای بـھ

ـایـد .   ھمچنین وضعیت یورو الزم و ضروری است ایـن طـرح ب
 .در ماه آینده، سپتامبر، به تصویب پارلمان ایتالیا برسد

 
تظاھرات کارگران با خواست : تونس

 پافشاری بر اھداف انقالب
ــه گــزارش  ــه  AFPب ــب ــه دعــوت ١٥روز دوشــن  اوت ب

ھای کارگری چند ھـزار کـارگـر در جـلـوی وزارت  اتحادیه
کشور تونس دست به تظاھرات زدند و خواھان مـتـحـقـق شـدن 

ـقـالب شـدنـد ـا شـعـار.   اھداف ان مـردم " ھـای  کـارگـران کـه ب
آزادی بـرای " ، " انقالب جدید" ، " خواھان سرنگونی نظام ھستند

ـانـدازیـد دسـتـگـاه قضـائـی را از " ، " تونس و دزدان را بیرون بی
دست به راھپیمـایـی زده "   قضات و وکالی فاسد پاک کنید

آنـھـا .   بودند با ممانعت پلیس و گاز اشـک آور روبـرو شـدنـد
گویند دولت موقت ھیچ تالشـی بـرای مـتـحـقـق کـردن   می

اھداف انقالب انجام نـداده اسـت و آنـھـا بـرای ایـن کـار بـه 
 .مبارزه خود ادامه خواھند داد

 
 ساعته کارگران ٢٤اعتصاب : نیوزیلند
  تولید استیل کارخانه

ـیـش از ١٥روز  NZ Heraldبه گزارش   ٨٥٠ اوت ب
 Taharoaو  Glenbrookتولید استیل در  کارگر کارخانه 

دلیل این اعـتـصـاب .    ساعته زدند٢٤دست به یک اعتصاب 
ـنـدسـی ـیـد  را رئیس ھیأت مدیره اتحـادیـه مـھ ، چـاپ و تـول

(EMPU)  آقایStuart Hurst  دست نیافتـن بـه قـرارداد
گـویـد   وی مـی.  دسته جمعی با کارفرمایان اعالم کرده است

وقتی به کارگران حق تصمیم گیری درباره شرایط و دسـتـمـزد 
ـیـدا  کار داده نمیشود، آنھا راه خود را برای ابـراز نـظـر خـود پ

 Blue Scope شـرکـت  مالک این کارخانه.  خواھند کرد
Steel  ـنـده ورقـه است و این کارخانه ـیـل  تولید کـن ھـای اسـت

 در صـد از ایـن ٦٠.   برای ساختمان، صنایـع و غـیـره اسـت
 .شود  تولیدات به خارج از نیوزیلند صادر می

 

 اخبار بين المللی
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را تکثير کنيد و آنرا کارگر کمونيست 
 !بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد

  اعتصاب وسیع کارگران راه آھن: لھستان
ـبـه  Critics & Monsterبه گزارش   ١٧روز چھـارشـن

ـزایـش  ـا خـواسـت اف ـان ب اوت کارگران خطوط راه آھـن لـھـسـت
در اثـر ایـن .    سـاعـتـه زدنـد٢٤دستمزد دست به اعـتـصـاب 

ـازمـانـدنـد و ٢٧٠٠اعتصاب   ھـزار ٣٠٠ قـطـار از حـرکـت ب
ھا استفاده میکنند، مـجـبـور بـه  مسافر که روزانه از این قطار

ـال .   استفاده از وسائط نقلیه جایگزین شدند ـب این اعـتـصـاب بـدن
ـان بـرای  بی نتیجه ماندن مذاکرات بین کارگران و کـارفـرمـای

ــمـزد  ـزایــش دســت ــود)    دالر٩٧)(Zloty  ٢٨٠( اف . در مـاه ب
ـزایـش  در  Zloty  ١٢٠کارفرمایان قبال موافقت خود را با اف

ـنـد ایـن مـقـدار  ماه اعالم کرده بودند، ولی کارگـران مـیـگـوی
ـان خـواسـت آنـھـا را  ـانـچـه کـارفـرمـای قابل قبول نیست و چن

گـویـد  این گزارش مـی.   نپذیرند، اعتصابات ادامه خواھد یافت
با وجود اینکه در اثر اعتصاب، مسافـریـن دچـار سـرگـردانـی 
شده بودند، ولی عکس العمل آنھا بسیار مثبت بـوده و اغـلـب 

 .کنیم گفتند که ما مشکل دستمزد آنھا را درک می می
 

تھدید به اعتصاب توسط کارگران : مکزیک
  فولکس واگن کارخانه

ــه  Bloombergبـه گـزارش  ـب  اوت ١٧روز چـھــارشــن
اتحادیه کارگران شرکت اتومبیل سـازی فـولـکـس واگـن در 
مکزیک اعالم کرد که چنانچه مـدیـریـت ایـن شـرکـت بـه 

ـاسـخ ٧.٥خواست آنھا مبنی بر افزایش   درصد دسـتـمـزدشـان پ
 اوت دسـت بـه اعـتـصـاب ١٨  مثبت ندھد، از روز بعد یعنی

این اتحادیه تھدید کـرده اسـت کـه در کـارخـانـه .  خواھند زد
دست از کار خواھند کشید، جـایـی کـه مـدل  Puebloشھر  

ترین مدل فولکس واگـن در آمـریـکـا،  پرفروش Jettaمعروف 
ـزایـش .   تولید میشود ـقـت ٤.٥کارفرمایان با اف  درصـد مـواف

ـیـسـت و   اند ولی کارگران می کرده گویند این درصد کافـی ن
شرکت فـولـکـس واگـن .  شان ادامه خواھند داد به اعتراضات 
 دسـتـگـاه ٢١٥٠ کارگر دارد و روزانـه ١٥٧٠٠در مکزیک 

کند که بیشتر آنھا به خـارج از مـکـزیـک  اتومبیل تولید می
 .صادر میشود

 
 اعتصاب سراسری کارگران: آفریقای جنوبی

ـفـر از کـارگـران مـعـادن و ٢٠روز شنبـه   اوت ھـزاران ن
ـیـدی و شـمـاری از  صنایع، کارگران شاغل در بخشھای تـول
کارگران شھرداریھا با آغاز اعتصاب و برگزاری تـظـاھـرات در 
ژوھانسبورگ، به وضعیت نامناسب دستمزدھا و شغلـی خـود 

ـای  رھبران اتحادیه. اعتراض کردند ـق ھـای کـارگـری در آفـری
ــی مــی ــوب ــن و  جــن ــری ــدت ــکــی از ب ــه ی ــد کشــورشــان ب گــویــن

ـبـدیـل  ناعادالنه ترین کشورھا در زمینه حقوق و دسـتـمـزدھـا ت
ھـای کـارگـری خـواھـان  در حـالـی کـه اتـحـادیـه. شده است
ــد، ١٨افــزایــش  ــن ــت ــارگــران ھس ــای ک ــزدھ ــم ــت  درصــدی دس

ـقـت ٦کارفرمایان فقط با افزایش   درصدی دسـتـمـزدھـا مـواف
 .* اند کرده

 حزب و بین الملل کمونیستی طبقه کارگر
 

یک شرط حیاتی شکل گیری و پیروزی انقالب اجتماعی طـبـقـه کـارگـر، 
پیدایش احزاب کمونیستی کارگری است که چنین افقی را پیشاروی طبقه 

ایـن .   کارگر بگذارند و نیروی طبقه را در این مبارزه بسیج و ھدایت کـنـنـد
احزاب که باید قبل از ھر چیز تشکل متحد کننده آگاھتریـن و فـعـالـتـریـن 
. رھبران مبارزات کارگری باشند، باید در کشورھای مختلف شکل بگیـرنـد

سرمایه داری نظامی جھانی است، طبقه کارگر طبـقـه ای جـھـانـی اسـت، 
کشمکش طبقه کار با بورژوازی کشمکشی ھر روزه در مقـیـاسـی جـھـانـی 
است، و سوسیالیسم آلترناتیوی است که طبقه کارگر در برابـر کـل بشـریـت 

جنبش کمونیسم کارگری نیز باید در مقیاسی جھانی سـازمـان .  قرار میدھد
ایجاد یک انترناسیونال کمونیستی کارگری، بـعـنـوان مـرجـع مـتـحـد .   یابد

کننده و رھبری کننده مبارزه جھانی طبقه کارگر برای سوسیـالـیـسـم یـک 
وظیفه مبرم بخشھای مختلف جنبش کمونیستی طبقه کارگر و کلیه احزاب 

  .کمونیست کارگری در کشورھای مختف است
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر" از 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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