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 ٧              صفحه "وال استریت را اشغال کنیم "

ھـم اکـنـون از :   کارگر کمونیست
ــھــادھــای  ــھــا و ن ــب ســازمــان جــان
ـیـن جـھـانـی  ـپ مختلفـی یـک کـم
برای آزادی کارگـران زنـدانـی بـراه 

ـنـوان روز ٥افتاده و روز   نوامبـر بـع
ــرای آزادی  ـارزه ب ــ ـب ـــی مـ ــھــان ج
ـان  ـی کارگران در بنـد و ھـمـه زنـدان

از نـظـر .   سیاسی اعالم شـده اسـت
شما جایگاه این کمپین و تاثیر ایـن 
ــد  ــوان ــت حـرکــت ســراســری چــه مــی

 باشد؟
جمـھـوری اسـالمـی :   شھال دانشفر

ــار آوردن بــر روی  ــا فش ھــمــواره ب

ـبـران كـارگـری تـالش  فعالین و رھ
ــی  ــاب ــی ــازمــان ــوی س ــل كــرده كــه ج
مبارزات كارگری را بگیـرد و كـل 
ــش  ــب ـن ــری و جـ ــش كــارگ ــب جــن
اعتراضی مردم در جامعه را عـقـب 

ـتـی كـه فضـای .  بزند طبعا به نسب
ـتـه  اعتراض در جـامـعـه جـلـو تـر رف

ــر شــده  ــشـت ـی ــن فشــارھـا ب اسـت، ای
از ھمیـن روسـت كـه درسـت .   است

ــطــی کــه ھــزاران كــارگــر  در شــرای
ـیـن  ـی پتروشیمی در پایان دو ماه تـع
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اعتصاب کارگران پتروشیمی در ماھشھر یکی از مھمترین و قدرتمندترین مـبـارزات 
. کارگری است که بار دیگر توجه کل جامعه را به طرف طبقه کارگر جلب میکند

  . باید با تمام قوا از این اعتصاب پشتیبانی کرد
  به کارگران نفت، ذوب آھن، ایران خودرو و کارگران در سراسر کشور 

خواست آنھـا .   اعتصاب ھزاران کارگر پتروشیمی ھای ماھشھر را نباید تنھا گذاشت
خواست مشترک شما و ھمه کارگران و معلمان و بسیاری از کارمندان زحمـتـکـش 

این اعتصاب میتواند پیروز شود و نتایج مھمی برای کل طبقه کارگر . ادارات است
شما خود در شرایط مشابھی قرار دارید و بارھا برای کوتاه کردن دست .   داشته باشد

شرکت ھای پیمانکار و عقد قرارداد رسمی با کـارفـرمـاھـا دسـت بـه اعـتـصـاب و 
راه عملی شدن این خواست حمایت فعال از کارگران اعتصـابـی در .   اعتراض زده اید

ماھشھر، دست زدن به اعتصابات ھمزمان در سایر مراکز کارگری و ایجاد آمادگی 
از فرصتی که کارگـران .   برای شروع اعتصابات بزرگ منطقه ای و سراسری است

ماھشھر ایجاد کرده اند استفاده کنیم و در تک تک مراکز کارگری، در مـراکـز 
کلیدی، در بیمارستان ھا و آموزش و پرورش پرچم این خواست را بلند کنیم و خود را 

  . برای یک مبارزه قدرتمند برای پایان دادن به بساط پیمانکاران آماده کنیم
حزب کمونیست کارگری ھمه مـردم را، کـلـیـه دانشـجـویـان و مـردم مـعـتـرض را 
فرامیخواند که به ھرشکل که میتوانند از اعتصاب کارگران پتروشیمی و خـواسـت 
بحق آنھا برای عقد قرارداد مستقیم با کارفرما و آزادی فـوری کـارگـران زنـدانـی 

پیروزی کارگران پتروشمی در عیـن حـال یـک پـیـروزی بـرای کـل .  حمایت کنند
مردمی است که میخواھند از شر حکومت اسالمـی سـرمـایـه داران و مـفـتـخـوران 

باید با تمام توان از این مبارزه در ھرشکل ممکن حمایت کرد و فضای . خالص شوند
  . ھمبستگی و حمایت از آنرا در سراسر جامعه دامن زد

حزب ھمچنین خانواده ھای کارگران اعتصابی، کارگران سایر پتروشیمی ھا و مردم 
. آزادیخواه ماھشھر را به ایفای نقش فعال در حمایت از این اعـتـصـاب فـرامـیـخـوانـد

شکل دادن به کمیته ھا و کانون ھای ھمبستگی با کارگران پتروشیمی ھا، شرکت 
در تجمعات آنھا و پخش ھرروزه اخبار این مبارزه از جمله اقداماتی است که ایـن بـه 

  . اعتصاب قدرت بیشتری میدھد
در مقابل قشر دزدان و مفتخورانی که میلیارد میلیارد از دسترنج کارگران و مـردم 
فقیر و محروم به جیب میزنند و اعتراض بحق کارگران را با تـھـدیـد و دسـتـگـیـری 
جواب میدھند شایسته است که صف واحدی را تشکیل دھیم و ھـمـه جـا خـود را 

  . درگیر این مبارزه کنیم
 " کارگر پتروشیمی ادامه دارد٦٥٠٠اعتصاب " بخشی از اطالعیه 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ اکتبر ١، ١٣٩٠ مھرماه ٩



 3 ١٧٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــال ــوب ــل خــوب مــا بــا حســام :   گ
ـیـســت  ـال ــیـم، ژورن الـحـمـالوی ھسـت
. مستقل و فعال اجتماعی مصـری

ــاره مصــر  مــا از او ســواالتــی درب
بـھـار " درباره به اصـطـالح .   میپرسیم

سوال اول این اسـت . در قاھره"  عرب
که بعنـوان یـک بـالگـر و فـعـال 
ــمـاعــی چــه احســاسـی دربــاره  ـت اج
ـقـالبـی در مصـر داریـد؟  پروسـه ان

این مایه افتخـار :   حسام الحمالوی
ـا شـمـا صـحـبـت  مـن اسـت کـه ب

اسم من حسام الـحـمـالوی .   میکنم

ــســت و .   اســت ــی ــال مــن یــک ژورن
یک فعال جنبش سوسیالیسـتـھـای 
ـزرگـتـریـن  انقالبی مصر ھستم که ب
سازمان در اردوگاه چـپ رادیـکـال 

 ٢٠٠٢من از سـال .   در مصر است
یک ژورنالیست بوده ام و از سـال 

 . یک بالگر ھستم٢٠٠٦
در مورد آزادی مـطـبـوعـات و 
ـادی  آزادی نوشتن قطعا مـا راه زی

. ایـم در ده سال گذشـتـه طـی کـرده
از زمانی که من به عـنـوان یـک 

 شـروع ٢٠٠٢ژورنالیسـت در سـال 
ـزی  ـیـم چـی ـتـوانسـت ـی کردم، مـا نـم
ـا  ـیـس ی ـل درباره مبارک یا درباره پ

اما طی سالـھـا مـا .   ارتش بنویسیم
ایـم  و  بر قوانین سانسور فشار آورده

. ایـم سقف را ذره به ذره بلندتر کـرده
اما باید اذعـان کـنـم کـه ایـن در 

ھای اجتمـاعـی بـودنـد  اساس رسانه
ــرار  کـه مــرزھـا را مــورد فشــار ق

ـالـه  دادند و رسانه ـب ھای رسـمـی دن
 .روی کردند

 مــا   روزه١٨بـعــد از خـیــزش 
. ایـم یک پروسه متناقضـی داشـتـه

از یک طـرف شـمـا حـاال ھـرچـه 
بخواھید میتوانید درباره مبـارک و 
یا درباره پلیس مصر بنویسـیـد، امـا 
ـنـوز یـک  در مورد ارتش، ارتش ھ

ـاسـت مصـر  ـزرگ در سـی تابوی ب
ارتش تالش مـیـکـنـد ھـمـان .   است

متدھای سـانسـور را اعـمـال کـنـد 
ـقـالب وجـود داشـت؛  که قبل از ان
ــھــا و  ــســت ــالــی چــه بــا احضــار ژورن
بالگرھا بـه دادگـاه نـظـامـی، کـه 
من شخصا ماه مه گذشته احضـار 
ـلـه بـه  ـا حـم شدم، یا زندان کردن، ی
ــھــا و عــکــاســان در  ــســت ــالــی ژورن
ـتـھـا ـی ـال . اعتراضات و در موقع فـع

ـیـل بـر ایـن  اما در عین حال این دل
نــیــســت کــه احســاس افســردگــی 
ـقـالب  کنیم یا احساس کنیم کـه ان

ـنـکـه .   پایان یافته اسـت بـخـاطـر ای
ـازه دارد .   انقالب پایان نیافته است ت

ــشــود  روزه ١٨خــیــزش .   شـروع مــی
و .   اساسا فاز اول انقالب مصر بـود

ـبـریـم،  ـی ـیـش م حاال فاز دوم را به پ
ـات تـوده ای کـارگـری  که اعتصاب

ـاری ژنـرالـھـای  ھست بـرای بـرکـن
 .ارتش
 
ـیـد بـرای مـا :   گلوبال ـتـوان ـی ـا م آی

ـقـش  ایتالیائیھا توضیح دھید کـه ن
ـزش ١٨ارتش در طی این   روز خـی

 چه بوده است؟
ــحــمــالوی ارتــش مصــر :   حســام ال

ــده را  ــن ای تــالش کــرده اســت ای

ـاظـت  بفروشد که آنھا از انقالب حـف
کردند، چون گویا بـرخـالف آنـچـه 
ـاد بـه  ـت در لیبی یا سوریه اتفـاق اف

و .   معترضین تیر انـدازی نـکـردنـد
لیبی و سوریه بعنوان یک عـامـل 

ـاده )   بوگی مـن( ترس  ـف مـورد اسـت
قرار میگیرد و تالش مـیـشـود کـه 
ـنـد . مردم موضع ارتـش را ارج نـھ

ــغــات خــود تــالش  ــی ــل ارتــش در تــب
میکند ادعا کند کـه آنـھـا طـرف 

ـنـد ـت امـا ایـن .   معترضـیـن را گـرف
ارتــش مصــر .   کــامــال دروغ اســت

ــوده  ـاتـوری ب سـتـون فــقـرات دیـکــت
، از کـودتـای ١٩٥٢است، از سال 

ناصر به اینطرف که در ژوئیه سـال 
 . صورت گرفت١٩٥٢

ـا ٢٥ ارتش بین   درصـد ٤٠ ت
ـتـرل مـیـکـنـد . از اقتصاد ما را کـن

شورای عالی نیروھای مسلـح کـه 
ــاد حــکــومــت  ــھ در حــال حــاضــر ن
درمصر را تشکیل میدھـد، تـوسـط 
ـارک،  ـبــ ـادار مــ ـاع وفــ ـــر دفــ وزی

و ایـن .   طنتاوی، رھبری مـیـشـود
شـورای ( ژنرالھای ارتش یا اسکف 

بـر اسـاس )   امنیت نیروھای مسلـح
ــارک  ــب ــا تــوســط م وفــاداری آنــھ

اند، و بنابرایـن تـردیـدی  انتخاب شده
. نیست که موضع ارتـش چـیـسـت

ــھــا،  ــســت کــه چــرا آن ســوال ایــن
ـا سـوریـه  ـبـی و ی ـی آنطوریکه در ل
ـیـک  اتفاق افتاد، به معترضین شـل
ــاده  ــار س ــکــردنــد؟ و جــواب بســی ن

ـار را .   اســـت ـــکــ ـن ــ ـا ای ـــھــ اگـــر آن
ــه  ــالفــاصــل ــش ب ــد، ارت ــردن ــک مــی

شـمـا در مصـر .   متالشـی مـیـشـد
ـا  ـلـکـه دو ت یک ارتـش نـداریـد ب

یکـی ارتـش ژنـرالـھـا، . ارتش دارید
ـاال، و  ــ ـای رده ب ـــش افســـرھــ ارت
ــه  ــربــازان، ک ــش س ــری ارت ــگ دی
ـفـورم  ـی ـا کـارگـر در یـون کشاورز ی
ـتـه  ـازی گـرف ھستند، که بـه سـرب
شده و مورد سوء استفاده در ارتـش 
ــرار  ــک تــا ســه ســال ق ــرای ی ب

ــد  ــرن ــی ــگ مــا یــک ســیــســتــم ( مــی
ــده ــچـی ــم سـربــازگــیـری پــی ) ای داری

ـازه از  باضافه افسرھای جوان که ت
ـیـرون آمـده انـد و  دانشکده ارتشـی ب

ــافــت  ــزی دری ــاچــی ــوق ن ــق ــا ح آنــھ
ـنـد فسـاد را .  میکنند ـتـوان ـی آنھا م

ببینند، آنھا به باال نگاه میکننـد و 
ـنـد کـه در  ـن ژنرالھای خود را میبی

ـاوتـی قـرار دارنـد ـف ـت و .   موقعیت م
ژنرالھا ھم بخـوبـی مـتـوجـه شـدنـد 
که اگر به آنھا فرمان میدادند کـه 
ـیـک  به معترضین در تـحـریـر شـل

 : مقدمه مترجم
 

تـریـن  انقالب مصر یکی از عـظـیـم
این یـک .   انقالبات زمان ما ھست

ـتـه  ـاتـور رف حقیقت است که دیـکـت
ـنـوز سـر  ولی سیستم دیکتاتوری ھ
جای خود است و ھمان ژنـرالـھـایـی 
االن بر مصر حکومت میکنند کـه 
ــون فــقـرات رژیـم مـبــارک را  سـت
تشکیل میدادند، اما انقـالب مصـر 
ـا  ـاده و ب به ھیچ وجه از تپش نیافت
مبارزه ھر روزه کـارگـران و اقشـار 
ـیـش مـیـرود . زحمتکش مصر بـه پ

ـا سـرعـت  نیروھای انقالبی مصـر ب
ــری،  ــھــای کــارگ ــکــل ــد تش دارن

ھای محلی و سـازمـانـھـای  کمیته
ـاورنـد و  سیاسی خود را بوجـود مـی

حکومت ژنرالـھـا . گسترش میدھند
ـات کـارگـری و  ھر روز با اعتصـاب
ـانـی بـه مصـاف  ـاب ـی تظاھراتھای خ

ـنـوز .  طلبیده میشود مـردم مصـر ھ
ــھــای آزادی، رفــاه و  بــا خــواســت
کرامت انسانی رودرروی نظام قـرار 
ــدان تــحــریــر و  ــی ــد و م ــرن ــی ــگ ــی م
میدانھای دیگر را به تصـرف خـود 

ـانـطـور کـه حسـام .   در میاورنـد ھـم
ـازه از  الحمالوی میگوید، انقالب ت
فاز اول خود عبور کرده و در فـاز 
ــدن  ــی ــیــن کش ــای دوم خــود قصــد پ

ـتـن .   حکومت ژنرالھا را دارد ـا رف ب
ــی  ـاتـوری، حسـن راس رژیـم دیـکــت
ـــرای  ــکــان ب ــن ام مــبــارک، ای
انقالبیون مصر، کـارگـران و اقشـار 
ــوجــود آمـده کــه بــا  ــکــش ب زحـمــت
ــری و بــا فضــای  امـکــانــات بـھــت
بازتری خواستھای انسانی خـود را 

با زنده بودن انقـالب و .   دنبال بکنند
ـات کـارگـری و  با تـداوم اعـتـصـاب
ـاسـی  شکل گیری سازمانھای سـی
ــم  چـپ و در مـتـن بـحـران عـظـی

ــن  ــایــه داری، ای ــتــصــادی ســرم اق
امکان ھسـت کـه نـظـام سـرمـایـه 
ـتـد و  ـف ـی داری از اساس در مصـر ب
به تبع آن انقالبات دیگر منطقه ھـم 
رادیکالیزه شده و نظام ضد انسـانـی 

 .سرمایه داری را به مصاف بطلبند
مصاحبه حاضـر تـوسـط یـک 

ـایـی از  ـی ـال ـت  Globalخبرنگار ای
Project  ـاریـخ ـت صورت گرفته و ب
 در سـایـت حسـام ٢٠١١دوم اکتبر 

در ایـن مصـاحـبـه . پست شده است
حسام از نقـش ارتـش، کـارگـران و 

ــه ــت  رســان ــمــاعــی صــحــب ھــای اجــت
او تـوضـیـح مـیـدھـد کـه .   میکند

ـبـود  انقالب مصر یک پدیده آنـی ن
ـقـه  که با فراخوان چـنـد جـوان طـب
متوسط در اینترنت و فیـس بـوک 
به وقوع پیوسته باشد، بلـکـه یـک 
پروسه طوالنـی ده سـالـه بـود کـه 
ـار ھـــر روزه و  ـا کــ ــ ـا ب ـاســ اســ

سازمانـدھـی روی زمـیـن واقـعـی 
ـقـالبـی و  مبارزه توسط نیروھـای ان
ــارگــری و بــا  ــات ک ــاب ــتــص ــا اع ب
ـا  اعتراضات علیه جنگ عراق و ب
حمایت مردم مصراز مبارزات مـردم 
فلسطین گره خورده اسـت و حـتـی 
نشـان مـیـدھـد کـه سـنـت تصـرف 
میدان تحریر قبال وجود داشتـه کـه 

 بـود و سـپـس ٢٠٠٣ابتدا در سال 
نشـان .    وجود داشته اسـت٢٠٠٦در 

ـقـالب و  میدھد که ارتش حامی ان
ارتـش بـرادر " انقالبیون نبود و شعار 

. یک افسانه بیشتر نیـسـت"   ماست
نشان میدھد که ارتش ھنوز ھـمـان 

ــوه ــکــار  شــی ــی را ب ھــای ســرکــوب
ــوط  ــق ــل از س ــب ــرد کــه ق ــی ــگ ــی م

ــارک اعــمــال مــیــشــد ــب نشــان .   م
ـقـالب مصـر یـک  میـدھـد کـه ان
پدیده بدون خشونت و بـدون جـنـگ 
ـیـس و  ـل با دستگاھھای سرکـوب پ

ـبـوده اسـت ـتـی ن ـی و .   نیروھای امن
مھمتر از ھمـه نشـان مـیـدھـد کـه 
ـا  انقالب مصر ھنوز زنده اسـت و ب

 .قدرت به پیش میرود
ـتـھـای  نکته ای کـه در صـحـب

ـامـل و بـحـث اسـت  ـابـل ت حسام ق
ـیـک  تحلیل او در مورد عـلـت شـل
ـتـرضـیـن اسـت . نکردن ارتش به مع

او میگوید که ژنرالھـای ارتـش از 
ـازان و افسـران جـوان  سرپیچی سرب
ــد ــن ــت ــان ھــراس داش ــوراتش ــت . از دس

ـیـل تـرکـیـب  شکی نیست کـه بـدل
ارتش ایـن یـک نـکـتـه درسـت و 

ـاد .   بجایی ھست ولی به احتمـال زی
ـیـت در . تمام علت نیست این وضـع

. سوریه و لیبی طور دیـگـری بـود
ـنـکـه  از اینرو بنظر من عالوه بـر ای
بخشی از عـلـت مـربـوط اسـت بـه 
ـیـن  ـاسـی و روابـط ب موقعیـت سـی
ـا کشـورھـای  المللی ھر کشوری ب
دیگر، باید به این نکته توجه کـرد 
ــعـد از  ــرای ایــنـکــه ارتــش ب کـه ب
مبارک بتـوانـد زمـام امـور را در 
ـا حـد  دست بـگـیـرد الزم داشـت ت
ممکن تصویری دیـگـری از خـود 

ــالبـی ویـژگــیـھــای .   بـدھـد ـق ھـر ان
ـقـالبـی  خاص خود را دارد و ھیچ ان

 .کپی انقالب دیگری نیست
 حبیب بکتاش

 ٢٠١١ اکتبر ٣
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ـیـکـردنـد . کنند، آنھا اینـکـار را نـم
ـزدنـد  آنھا از انجام دستور سر باز مـی

 .و سرکشی میکردند
ـزش   ١٨اما اگر شـمـا بـه خـی

روزه نگاه کنید، ارتش در تحریـر از 
ـاظـت نـکـرد آنـھـا در روز .   مـا حـف

، در دوم فوریـه، زمـانـی " نبرد شتر" 
ــاده  ــارک فــرســت ــب کــه اوبــاشــان م
ـان  ـاشــ ــ ـــی کـــه اوب ـت ـــد، وقــ شـــدن

ـیـک ( پی . دی. ان حـزب دمـوکـرات
سـوار بـر )   مـتـرجـم.   ملی مبـارک

ـاده شـدنـد و  اسبھا و شترھـا فـرسـت
شمشیر چرخانی میکرنـد و چـاقـو 
ـادنـد ـار ایسـت . کشی میکردند، کـن

ـاد و تـمـاشـا  ارتش فقط کنار ایسـت
و آنـھـا امـیـدوار بـودنـد کـه .   کرد

ـنـد  اوباشان ھمه مـا را تـمـام خـواھ
تنھا برخی از افسـران ارتـش .   کرد

ـاشـان واکـنـش نشـان  ـابـل اوب در مق
اما آنھا بـطـور خـودبـخـودی .   دادند

ــخــاطــر  ــه ب ــد ن ــش نشــان دادن واکــن
ــرای  ـنـکـه دسـتـوری از ارتـش ب ای

یـک .   انجام اینـکـار وجـود داشـت
ـان  ـت ـی مثال مشھور مربـوط بـه کـاپ
مــگــد بــولــوس اســت کــه یــک 

اسـت )   مسیحـی مصـر( کاپتیک 
او .   که با خـودروھـای زرھـی بـود

ـیـم گـرفـت  بطور خودبخودی تصـم
که اقـدام کـنـد و شـروع کـرد بـه 
ــور  ــت ــدان و بــدون دس ــی دفــاع از م

عـکـسـھـایـی از او وجـود ( ژنرالھا 
ــه  ــی اوبــاشــان ب داشــت کــه وقــت
معترضین حمله میکردند او گـریـه 

 ).میکرد
اگر شما به ھفت ماه گـذشـتـه 
ـیـد، از روزی کـه ارتـش  نگاه کـن

ـا ٢٨وارد خیابانھا شد، از   ژانویـه ت
 ١٢٠٠٠امـروز، شـمــا بــیـشــتـر از 

ـــط  ـــوس ـــد کـــه ت مصـــری داری
ــم  ــک ــی ح ــظــام ــھــای ن دادگــاھ

ـا  گرفته اند، حکم زندان از یـک ت
.  سـال و حـتـی حـکـم مـرگ٢٥

ـــد کـــه  ـا ارتشـــی را داری شـــمــ
اعتراضات را سرکوب میکـنـد، بـه 

ـیـس سـرکـوب  ھمان شیوه ای که پل
ـبـل از  مـیـکـرد، مـثـل روزھـای ق

ـیـم کـه ارتـش .   انقالب ـن ـی ـب ـی ما م
درشـکـنـجـه بــازداشـت شـدگـان بــا 
ـیـس ھـمـکـاری مـیـکـنـد و در  پل
اینمورد ویدئوھایی وجود دارند کـه 

اند و در اینتـرنـت  بیرون راه پیدا کرده
بعضی از آنھا را مـن .   اند پست شده

خـودم پسـت کـرده ام، در بــالگ 
ـیـد بـه  ـتـوان ـی شخصی خودم، شما م

بنابر این موقعیـت .   آنھا رجوع کنید
و .   ارتش در واقع عوض نشده اسـت

ــد بــه  ــای ــدم کــه مــا ب ــق مــن مــعــت
ـیـکـه  اعتصابات ادامه دھیم تا زمان

ـیـم مـا .   بتوانیم ارتش را تصفیه کـن
ـایـد .   باید ارتش را دوشقه کنیم ما ب

 .ژنرالھا را کنار بگذاریم
 
ھـا، مـا  در مـورد رسـانـه:   گلوبـال

ـاده شـگـفـت  ـف ایتالیائیھا شاھد اسـت
ــه ــگــیــز رســان ــکــه ان ــا و شــب ــای  ھ ھ

ـتـر و فـیـس  اجتمـاعـی مـثـل تـوی
خـود ( بوک بوده ایم که اتونومـی 

ـیـن )  گردانی یا استقالل و ارتبـاط ب
مــردم و ســازمــانــھــا را در طــی 
ــظ کــرده اســت ــراضــات حــف ــت . اع

بعضیھا از انقالب تویتری صـحـبـت 
ـیـد بـرای مـا در .  میکنند ـتـوان ـی م

ھـا تـوضـیـح  مورد نقش این شبـکـه
ھـای  دھید؟ آیا ارتباطی بین شبکـه

اینترنتی و زنـدگـی واقـعـی وجـود 
 داشت؟

نقش اینترنت در :   حسام الحمالوی
مـن .   انقالب بسیار اغراق شده اسـت

ــی  ــدف اصــل ــم ھ ــکــن ــکــر مــی ف
ــه ـــی  رســان ــی و حــت ـای غـــرب ھــ

ـیـن مصـری کـه  مجامعی از فعال
اند این انقالب را انقـالب  تالش کرده

ـتـری جـا  فیسبوکی یا انقالب تـوی
بیاندازند، اینست که این تصـویـر را 
ـقـالب یـک حـادثـه  بدھنـد کـه ان

ھـای  صلح آمیز بود که توسط بچه
ـلـک )   جوانان(  ـا ب طبقه متوسـط ب

ـلـک بـری .   ( ھـا انـجـام شـد بری ب
. نوعی تلفن پیشرفته موبایل اسـت

ایـن تصـویـری کـه غـرب )   مترجم
ــی  ـن ـا عـاشـق آن اســت، یـع ـق مـطـل
ـادی در  چیزی که سازماندھی زی

ـقـت .   روی زمین الزم ندارد ـی اما حق
ـزی  اینست که اوال این انقالب چـی
ـتـد،  ـف ـی نبود کـه از آسـمـان آبـی ب
ـیـن  ـال چیزی نبود که بـعـضـی فـع
فقط روی صـفـحـه فـیـس بـوک 

ـقـالب" گذاشتند  و "    ژانـویـه٢٥:   ان
. بعد ھمه به خیابانھا سرازیـر شـدنـد

ـبـود کـه یـک  اما این اولین بار ن
ـا  فراخوان به اعتصـاب عـمـومـی ی
اعتراضی در فـیـس بـوک انـجـام 
ــامــال شــکــســت  ــگــرفــت و ک ــی م
میخورد و اتفاق نیفتاد، گروه شـشـم 
ـتـمـاعـی  ـیـن اج ـال آوریل و سایر فـع

ای  ھمیشه فراخوان اعـتـصـاب تـوده

انـد ولـی  روی فیس بوک مـیـداده
ـاق  ـف ھیچـوقـت بـر روی زمـیـن ات

ــاد ــت ــف ــی ــابــر ایــن چــرا بــطــور .   ن ــن ب
  ژانویه انقالب شد؟٢٥مشخص 

شما ھرگز نمیتوانید بدانید کـه 
. ھـرگـز.   انقالب کی اتفاق میافتـد

ـقـالب را  ـیـد ان ـتـوان ـی شما ھرگز نـم
ـیـد ـیـشـه .   پیش بینی کـن شـمـا ھـم

میتوانید احساس کنیـد کـه یـک 
ــی  ـقـالب کشـور بـه یـک بـحــران ان

ـاریـخ . نزدیک میشود اما اگر به ت
ـیـن در  ـن ـال، ل نگاه کنید، برای مـث

، بلشویـکـھـای جـوان ١٩١٧ژانویه 
را مـورد خـطـاب قـرار مــیـدھـد و 
ــد کــه نســل مــن شــاھــد  ــگــوی مــی
انقـالب نـخـواھـد بـود، نسـل شـمـا 

یک ماه بـعـد .   شاھد آن خواھد بود
ـیـم ـیـن .   ما انقالب را داشـت ـن ایـن ل

ــام  ــالبــی تــم ــق ــریــن ان ــت ــزرگ بــود، ب
 ١٩٧٩اگر شما به انقالب .   اعصار
) مـتـرجــم.    شـمـسـی١٣٥٧( ایـران 

ـبـل از  نگاه کنید، تنھا یک ماه ق
انقالب شاه ایران میگفـت کـه مـن 
ـزرگ جـھـان را  ـیـن ارتـش ب شـشـم
دارم، که من کارگران را پشت سـر 
ــتـوانـد مــرا  ـی خـود دارم، کســی نـم

ـنـد .   بیاندازد چه شد؟ مردم تـوانسـت
اگر شما مـوضـع .   سرنگونش کنند

ـزش  دولت آمریکا را نسبـت بـه خـی
ــدا  ـت ــاوریـد، در اب ـی ــخـاطـر ب مصـر ب
ـنـکـه اعـتـراضـات شـروع  بمحض ای
شد، ھیالری کلینتون وزیر خـارجـه 
ـا بـه ھـمـه  ـیـرون رفـت ت آمریکا، ب
ــان بـدھــد کـه رژیـم مصــر  ـن ـی اطـم
ـیـری صــورت  ـایـدار اســت و تـغــی پ

ـایـدن مـعـاون .   نخواھد گرفت جـو ب
ـز بـه  ـی ریاست جمھوری آمـریـکـا ن
ـا بـگـویـد  خطوط ارتباطـی رفـت ت
ــاتــور  ــت ــک ــارک یــک دی ــب کــه م
ـنـکـه او دوسـت  نیست، بـخـاطـر ای
ـنـھـا  آمریکا و اسرائیل است، ایـن ت
دلیلی بود که او در آن زمـان ارائـه 

 .داد
ـنـجـم  انقالبی که در بیست و پ
ـان آب  ژانویه اتفاق افتاد، مثل جـری
ــل  ــش مـث ـی و ھـوا اســت، کـم و ب

 ١٠ در  مرحله نھایی یک پـروسـه
ــه بــا  ــت، ک ــه اس ــذشــت ســال گ
ــداری از  ــه طــرف ــی ب ــراضــات اعــت

 شـروع شـد ٢٠٠٠فلسطین در سال 
و به اعتراض ضد جنـگ در سـال 

ـیـن .     تحول یافت٢٠٠٣ و ایـن اول
بار بود که ما میدان تحـریـر را در 

ـنـکـه ٢٠٠٣مارس سال  ، بعـد از ای

ـلـه کـردنـد،  آمریکاییھا به عراق حم
و بـعـد مـا .   به تصـرف در آوردیـم

شروع اعتصابات کارگری در سـال 
ـیـکـه  صـحـنـه.  را داشتیم٢٠٠٦ ھـای

ــده ــر دی ــحــری ــدان ت ــد،  شــمــا از مــی ای
ـیـد  تصاویر مشابه آنھا را نیز میتـوان
ـیـدا  ـتـر پ از سال قبل یا سالھای قبل
کنید از کارگران اعتصابی که بـر 
ــد و تـمــام  ـامـدن ـارلـمـان فــرود مـی پ
فضای اطراف آنرا، نزدیک مـیـدان 

 .تحریر، اشغال میکردند
ـتـرنـت چـه  خوب، حاال نقش این
ـقـش داشـت ـتـه ن ـب . بود؟ اینترنت ال

ـاشـد  کسی نمیتواند مـنـکـر ایـن ب
ـقـش .   که اینترنت نقش داشت امـا ن

آن اساسا این بود که آنچـه مـا در 
روی زمین انـجـام مـیـدادیـم را بـه 

ـقـش آن ایـن .   اطالع عموم برسانـد ن
بود که اطالعات را به حامیان مـا 
پخش کـنـد، مـثـل خـود شـمـا در 
ــاط  ــکــه در ارتــب ــن خــارج، بــرای ای
ـاق  ـف باشید، از آنچه که در مصر ات
ـام مـا  میافتد و کمک کنید و پی

ـیـد امـا ایـن ھـرگـز .   را  پخش کـن
ـلـی  ـی ـلـی خ ـا خـی ـاد، ی ـت ـف ـی اتفاق ن
ـاده، کـه کسـی  ـت ـاق اف ـف بندرت ات
تویت بکند که بگذارید حاال یـک 
ـاگـھـان  ـاشـیـم و ن تظاھرات داشته ب
ھمه سرازیر شـونـد صـرفـا بـخـاطـر 

ـاده و .     اینکه کسی تـویـت فـرسـت
ـاره  بخاطر داشته باشید که شما درب

 میلیـونـی صـحـبـت ٨٥یک ملت 
ـیـون از ٢٠میکنید که تنھا  ـل ـی  م

آن .   آنھا به اینترنت دسترسـی دارنـد
ــه در  ــری ک ـا مص ــھــ ــون ـی ـ ـل ـ ـی مـ

انـد و  ھا اعتصاب مـیـکـرده کارخانه
ـا اعـتـصـاب  ـا ب آنھا بودند که نھایت

ــوده ــر  ت ــه روز آخ ای شــان در س
ـیـن کشـیـدنـد و بـه  مبارک را پای
ـا بـه امـروز ادامـه  اعتصاب خود ت
میدھند، بیشترین این کـارگـران در 
فیس بوک نیستند، بیشتریـن آنـھـا 

بنابراین بـگـذاریـد .   در تویتر نیستند
ـقـش رسـانـه ھـای  درباره اھمیت و ن

و بـگـذاریـد .   اجتماعی اغراق نکنیم
ـز دیـگـر را  ـیـن یــک چـی ھـمـچـن
ـاوریـم کـه یـک ازدواج  ـی بخاطـر ب
ـیـن  ـادی ب غیر رسمی در مـوارد زی

ھـای  ھای اجتماعی و رسـانـه رسانه
بـرای .   رسمی وجـود داشـتـه اسـت

ـاط راه  ـب مثال، وقتی یک قطع ارت
دور وجود داشت، و ما بیش از سـه 
ــل  ــای ــای مــوب ــھ ــن ــف ــل ــار روز ت چــھ

ـیـم، اس ـیـم، و .   اس. ام. نداشت نـداشـت

اینترنت نداشتیم، آنگاه ما چـگـونـه 
قادر شدیم آن اعتراض میلیونـی در 
ـیـم،  میـدان تـحـریـر را سـازمـان دھ
ـاطـات راه دور  ـب وقتی که تمـام ارت
قطع بود؟ اساسا ھر وقـت کـه مـا 
بعنوان سازمانـدھـان در تـحـریـر بـه 
ـاج بـه  توافق میرسیدیم که ما احتی
ـاج بـه مـردم  ـی تحرک داریم و احـت
بیشـتـری داریـم، آنـگـاه مـا یـک 
ـیـم بـه  ـت ـیـم و مـیـرف بیانیه مینوشت

سی یا دفتـر الـجـزیـره . بی. دفتر بی
و ما میدانیم که ھـمـه مصـریـھـا ( 

ــی. بـی ـا الـجــزیـره تـمــاشــا . ب سـی ی
میکنند تا اطـالعـات مـربـوط بـه 

و )   آنچه اتفاق میافتد را بـگـیـرنـد
به آنھا میگفتیم که فردا ما یـک 
اعتراض میلیونی در تحـریـر داریـم، 

ــد ــایــی ــی ــه .   ب ــرا ب ــره ایــن ــجــزی و ال
میلیونھایی پخش میکـرد کـه مـا 
ـیـم،  توان دسترسی به آنھا را نـداشـت

مـا .   بخاطر اینکه اینترنت قطع بـود
ـایـل  نمیتوانستیم از طریق تلفـن مـوب
که قطـع بـود بـه آنـھـا دسـتـرسـی 

و .   داشته باشیم، اینترنت قـطـع بـود
روز بعد ما شاھد یک میلیـون آدم 
ــر  ــر ســرازی ــحــری ــه ت ــم کــه ب ــودی ب

 .میشدند
ــخــار  ــالگ مــن، کــه افــت ب
میکنم، یکی از موثرترین بـالگـھـا 
ــر  ــف ــد ن ــن ــا چ در مصــر اســت، ام
ـبـل از  بالگ من را مـیـخـوانـد؟ ق

ـیـن  ـا ٢٠٠انقالب از حد پای ـفـر ت  ن
.  نفر در روز بـود١٥٠٠حد باالی 

ـیـن  ـای  ١٥٠٠بعد از انقالب از حد پ
ـاالی  ـفـر در ١١٠٠٠نفر تا حد ب  ن

ـا . روز ھست ـایسـه ب  ٢٠این در مق
ـبـری  ـنـده سـای ـاده کـن ـف میلیون است

ـیـون مـردم ٨٥یا )   اینترنتی(  ـل ـی  م
ـیـسـت ـزی ن ـقـطـه .   مصر چـی امـا ن

ـقـطـه قـدرت  قدرت بالگ من، یا ن
بالگھای سیاسی بطـور کـلـی، از 
نوع شنوندگانی میاید که بـه ایـن 

ـیـن .   بالگھا سر میزنند ـال آنھا یا فـع
ــد کــه شــبـکــه  ـن ــمـاعــی ھســت ـت اج
ارتباطی خـود را دارنـد و بـه ایـن 
ـنـد  ـتـوان بالگھا سر میزنند تا بـعـد ب
ـای واقـعـی  ـی این شبـکـه را در دن
ـا  ــ ـــد، ی ـن ــ ـن ــ ـــی ک ـــدھ ـان ــ ـازم ــ س

ھـای رسـمـی  ژورنالیستھای رسـانـه
پـی . ای ھستند که مثل الجزیره یا 

ـال .   یا رویترز ـب آنھـا بـالگ مـرا دن
ـال  ـب میکنند، صفحه تویتری مرا دن
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ـاسـی  ـنـد، و بـالگـھـای سـی میکن
ـنـد ـابـرایـن .   دیگر را دنبال میـکـن ـن ب

اگر من درباره چیزی تویت بکـنـم، 
 درصد مطمئن ھسـتـم کـه بـه ٩٩

الجزیره خواھد رفت، که باالخـره در 
ــکـصــد  ـتـھــای روز حــداقـل بـه ی ان

ـابـرایـن .   میلیون نفر خواھد رسـیـد ـن ب
ــر رســمـی وجــود  یـک ازدواج غــی

این بھیچوجه به این معنـی .   داشت
ھای رسمـی را  نیست که ما رسانه

ـنـوان  ـا بـع بعنوان متـحـدیـن خـود ی
یک سـیـسـتـم مـتـرقـی بـحـسـاب 
ــوع  ــخـاطــر یــک ن ــم، امــا ب ـاوری ـی ب
تناقضاتی که وجود داشت آنھـا بـه 
ـنـد و مـا از آنـھـا  ما احتیاج داشـت

 .استفاده میکردیم
 
ـاره :  گلوبال وقتی سیاستـمـداران درب

ـاره  بھار عرب صحبت میکننـد، درب
یک انقالب دموکراتیک صحبـت 
مثل یک نوع خـوب آن صـحـبـت 
میکنند، و وقتی با پـروفسـورھـای 
ـا صـحـبـت  ـی ـال ـت دانشگـاھـھـا در ای
میکنیم آنھا انقالب را بـه خـوب و 
ـنـد، نـظـر شـمـا  بد تقـسـیـم مـیـکـن

 چیست؟
ای  یک افسـانـه: حسام الحمالوی

وجود دارد که این انقالب در مصـر 
. این حقیقـت نـدارد.   خشونت نداشت
 کشـتـه در ایـن ٨٥٠در مصر ما 

ـاب  خیزش داشتیم، و آنھا موقع پـرت

ـیـس کشـتـه  ـل دسته گـل بـطـرف پ
ــد  ٢٨، " جــمــعــه خشــم" در .   نشــدن

ــس را  ــی ــا پــل ــه، چــگــونــه م ــوی ژان
 ١٩٠شکست دادیم؟ ما بیشـتـر از 

پایگاه پلیس را بـه آتـش کشـیـدیـم 
ــن روز ـــه .   در ای ــوئــز ب ــردم س م

ـلـه کـردنـد و  پایگاھھای پلیس حم
ـا  ٤٧. کی. ای   ـنـد و ب ھا را بـرداشـت

ـیـس  ـل ـا پ ـابـل ب ـق ـت آنھا به جنگ م
ــاده  ــف ــد، از مســلـســل اسـت ـن پـرداخــت

ــد ــردن ــی .   ک ــمــال ــنــای ش در ســی
جـی . پـی. شھروندان با استفاده از آر

ـفـجـر  تاسیسات پلیس دولتی را مـن
وقتی اوباشان در تحریـر بـه .   کردند

ما حمله کردند ما دسـتـه گـل از 
ـافـت نـکـردیـم مـا بـرای .   آنھـا دری

دفاع از خودمان کوکتل مولـوتـوف 
ـیـم، و چـاقـو  داشتیم، شمشیر داشـت

ـتـه.   داشتیم ـی ھـای مـردمـی  در کـم
که در سرتاسر مصر سـر بـرآوردنـد، 
ـیـشـتـر  برای محافظت از محالت، ب

ھا به تفنگ، مسـلـسـل،  این کمیته
شمشیر، و چاقو مسلح بودند و در 

 .اکثر موارد جنگ در گرفت
ـفـع رژیـم مصـر و  ـن اما ایـن ب
ژنـرالـھــای ارتـش و آمــریـکـایــیـھــا 
ـنـد  ھست که اینطوری تصویـر بـدھ
که یک انقالب بلک بری وجـود 
ــه آواز  ـا ھـــم ــ ــوی ــه گ ــت ک داش
ـتـه  میخواندند و دست ھـم را گـرف
ــی وجــود  ــچ خشــونــت ــد و ھــی بـودن

ــھــا از .   نـداشــت ــخــاطــر ایــنـکــه آن ب

من یـک .   عواقب آن نگران ھستند
من خشـونـت را .   آدم خشنی نیستم

. بخاطر نفس خشونـت دوسـت نـدارم
ـیـن ھسـتـم و  اما من بسیار واقـع ب
ـتـی  ـاریـخ وق میفھمم که درطـول ت
ـتـی  شما یک انقالب داریـد، و وق
که یک طبقه ممتاز حاکم مـورد 
ـیـت  تھدید قـرار مـیـگـیـرد، ایـن ال
حاکم حاضر نخواھد بود بسـادگـی 

آنھا ھر تـک .  قدرت را تسلیم کند
ــه ــول ــکــار  گــل ــد را ب ای کــه دارن

ـلـه ـی ای کـه  خواھند گرفت و ھر ح
ـافـت شـود را بـکـار  ـابـھـا ی در کت
ـنـد . خواھند گرفت تا در قدرت بمان

ــایــد از  ــا ب و بــرای مــا مــردم، م
 .*خودمان دفاع کنیم

 

شده برای پاسخ بـه خـواسـتـھـایشـان 
بودند و اعالم كرده بـودنـد كـه اگـر 
ــی داده  ــن مـدت جـواب ـا اتـمــام ای ت
ــر  ــراضــاتشــان را از س نشــود اعــت
خواھند گرفت، مردم در شـھـرھـای 
مختلف آذربایجان در اعـتـراض بـه 
ـاچـه ارومــیـه كــه  خشـك شـدن دری
ـیـشـت  مستقیما بـر زنـدگـی و مـع
ـیـر مـیـگـذارد،  ـاث مردم این منطقه ت
ــد، ســال  ــودن ــده ب ــابــان آم ــه خــی ب
ــل  ــد بــا مســای ــی جــدی ــل ــحــصــی ت
ــوی  ــراضــی بســیــاری از س اعــت
دانشجویان، معلمان و كـل جـامـعـه 
نزدیك بود، و خـالـصـه مـا شـاھـد 

ھـای  گسترش اعتراض در مـحـیـط
ــن  ــی ــم، در چــن ــی كــارگــری ھســت
ـا  اوضاعـی جـمـھـوری اسـالمـی ب
ـبـران  صدور احكام سنگین بـرای رھ
ـیـن  ـال كارگری، با تشدید احضار فع
و رھبران كارگری تالش مـیـكـنـد، 

ـزنـد بـه .   كل ایـن مـوج را عـقـب ب
بینیم بـرای شـاھـرخ  ھمین دلیل می

ـیـن كـارگـری در  ـال زمـانـی از فـع
ـز  ـبـری  سـال حـكـم زنـدان داده ١١ت

 سـال حـكـم ٥محمد جراحی .  است
زندان گرفته است و در این فاصـلـه 
ــلــف از  ــت ــارگــری مــخ ــالــیــن ك فــع
ـلـف كـارگـری از  تشكلھـای مـخـت
جمله از سندیـكـای شـركـت واحـد، 
ـتـه  ـی سندیكای نیشكر ھفت تپه، كم

ـیـگـیـری زیـر  ـتـه پ ھماھنگی، كمی
روشـن اسـت .   انـد ضرب قرار گرفتـه

ــار ــا ایــن فش ــن  کــه ب ــا رژیــم ای ھ
ھا را كه نتیـجـه تـالش خـود  تشكل

كارگـران اسـت مـیـخـواھـد در ھـم 
بنابراین این گستاخی رژیـم .   شكند

ـا .   باید پاسخ درخوری بگیرد بایـد ب
عكس العمل اعتراضی شدید ھـمـه 
. كارگران و كل جامعه روبـرو شـود

ـات  به نظرمن از سر گیری اعتصـاب
ھزاران كارگر پتروشیمی مـاھشـھـر، 
كارگرانی كه شعار میدھند، تھـدیـد 
ـلـه  ـی سرپرستان دیگر اثر ندارد، نه ح
ـاسـخ  نه تھدید دیـگـر اثـر نـدارد، پ
. محكمی به ایـن سـركـوب ھـاسـت

ای كـه  ھای حمایتی ھمینطور بیانیه
ــلــف  از ســوی تشــكــل ــای مــخــت ھ

ــه  ــمــل ــران از ج ــری در ای كــارگ
تشكلھایی چون كمیته ھماھنـگـی، 
ــری،  ــه پـگــی ـت اتـحــادیـه آزاد، كـمــی
ـار  ـز ك ـل ـفـی بـرق و ف انجـمـن صـن
كرمانشاه در اعتراض به این احـكـام 

ھـا بـر  سنگین زندان و به این فشـار

ــارگــری  و در  ــن ك ــی ــال روی فــع
ـتـروشـیـمـی  ـارزات پ حمـایـت از مـب
ماھشھـر داده شـده اسـت، عـكـس 

ایـن .   العمل به جا و بموقعـی اسـت
ــداوم یــابــد و  ــایــد ت ــراضــات ب ــت اع
ـایـد ھـمـه  ھمانطور كه اشاره كـردم ب

ـلـف  كارگران و ھمه بخش ھای مخـت
ـیـن  ـابـل صـدور چـن ـق جامعه در م
ـیـن  ـال احكامی برای كارگران و فـع
سیاسی بایستنـد و خـواھـان آزادی 
ــی و  فـوری ھـمــه كـارگــران زنـدان
ـاسـی از زنـدان  تمامی زندانیان سـی

 .شوند
ـیـن شـرایـطـی  بنابـرایـن در چـن
ـیـن را اعـالم  ـپ است كه  ما این كم

ـز ٥و روز .   ایـم كرده ـی  نـوامـبـر را ن
ـا و  ـــھــادھــ ـــگـــر ن ـا دی ــ ــمـــراه ب ھ
ـنـوان روز  ـاسـی بـع سازمانھای سـی
ـا كـارگـران  ھمبستـگـی جـھـانـی ب
ایران و اعتراض علیه ایـن فشـارھـا 

ایم و با توضیحاتی كـه  اعالم داشته

ـنـی روشـن  ـی دادم جایگاه چنین كمپ
ـتـوانـد در .     است ـی تاثیرات آنـھـم م

ــن  ــذاشــت ــر فشــار گ گــام اول زی
جمھوری اسالمی و عقب رانـدن آن 

ـاشـد از ایـن سـركـوبـگـری در .   ھـا ب
ــراضــات كــارگـــران  ـت ــن اعــ ــمــی ھ
ـیـن  ـتـم ـف پتروشیمی ماھشھـر، در ھ
روز اعتصابشان جمھوری اسـالمـی 
سه نفـر از كـارگـران را دسـتـگـیـر 

اما وقتی با تشدیـد اعـتـراض .   كرد
ـاگـزیـر شـد  كـارگـران روبـرو شـد، ن

ـنـد و جـالـب .   شبانه آنھـا را آزاد ك
اینجاست كه از آنـھـا خـواسـتـه بـود 
ـنـد،  ـن كه روز بعد خود را معرفی ك
ــجــمــع  امــا وقــتــی روز بــعــد بــا ت
كارگران روبرو شد، بـه آنـھـا اطـالع 
دادند كه بـعـدا بـرای مـراجـعـه بـه 
ــی  ــوری اســالم ــھ ــم اطــالعــات ج

ـنـد كـرد خـود ایـن .   خبـرشـان خـواھ
ـنـد كـه راه  اتفاق دارد نشـان مـیـدھ

ھـای جـمـھـوری  مقابله با سـركـوب

اسالمی چیست و اگـر مـتـحـد و 
ــران و در ســطــح  ــارچــه در ای ــكــپ ی
جھانی بایستیم، ما میتوانیم زنـدان، 
ــن ابــزار ســركــوب را از دســت  ای

 .جمھوری اسالمی را بگیریم
تجربـه ھـم نشـان مـیـدھـد كـه 

ــیـن ـپ ــی  كـم ھــای اعــتـراضــی جــھـان
ــر  ــك ابــزار فشــار مــھـم ب ھـمــواره ی

بـرای .   جمھوری اسالمی بوده است
نمونه دیدیم كه كمپین جھانی بـرای 
ــه مــحــمــدی،  ــن نـجــات جــان ســكـی
چگونه  جمھوری اسـالمـی را در 
سطح جھانی به چـالـش كشـیـده و 
ــد ــه انــزوا كشــان ــش ب ــش از پــی ـی . ب

فشاری بود حتی بر دول غرب كـه 
گفتمان خود را با دولـت جـمـھـوری 

از ھـمـه ایـن .   اسالمی تغییر دھند
تجربیات باید درس آمـوزی كـرد و 
ـیـن بـرای آزادی كـارگـران  ـپ در كـم

 ١از صفحه 
 آزادی کارگران زندانی، 
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ـتـر  زندانی با قدرتی به مراتب وسیع
جمـھـوری اسـالمـی را زیـر فشـار 

ـیـن .   قرار داد ـپ انتظـار مـن یـك كـم
قدرتمند در مـحـكـوم كـردن صـدور 
ــن  ــرای فــعــالــی ــن ب ــگــی احـكــام ســن
كارگری و بـرای آزادی كـارگـران 
ـاسـی  ـان سـی ـی زندانی و ھـمـه زنـدان

ـیـرو  و بدرجه.   است ـیـم ن ای كه بتوان
ـنـد بـه مـیـدان  بسیج كنیم و قـدرتـم
ــه ھــمــان درجــه جــلــوی  ــم ب ــایــی ــی ب

ایم و ایـن  سركوبھای رژیم را گرفته
در شرایط سیاسـی امـروز جـایـگـاه 

 . مھمی دارد
 

ـیـن بـرای :  کارگر کمونیست ـپ کم
آزادی کارگران زندانی کـه یـکـی 
ـنـده ایـن  از نھـادھـای فـراخـوان دھ
کمپین است تاکنون چه اقـدامـاتـی 
ـایـج آن چـه بـوده  ـت انجـام داده و ن

 است؟
درسـت اسـت مـا :   شھـال دانشـفـر

بعنوان یكی از نـھـادھـای فـراخـوان 
ـامـه ـیـن ن ـپ ای بـه  دھنده به این كـم

سازمانھـای كـارگـری ونـھـادھـای 
ــھــان  ــر ج ــراس ــدوســت در س انســان

ــه ــت و  نـوشــت ــم و خــواھــان حــمــای ای
ــارزار  ــا از ایــن ك ــی آنــھ ــان ــب ــی پشــت

ـا .   ایم شده خواھان ھمبستگی آنـھـا ب
ـبـدیـل آن بـه یـك ٥روز   نوامبر و ت

ـبـسـتـگـی جـھـانـی  روز بزرگ ھـم
ـانـھـای .  ایم شده این نامه مـا بـه زب

ـایـی  ـی ـال ـت انگلیسی، فـرانسـوی، ای
در .   ترجمه شده و منتشر شده اسـت

ـامـه و فـراخـوان مـا  رابطه با این ن
ـاتـھـای مـا در ٥برای  ـی  نوامبـر ھ

ـا نـھـادھـا و  كشورھای مختلف  ب
سازمانھای كارگری و انسانـدوسـت 
ـنـد  در سراسر جھـان  تـمـاس خـواھ
ــم  ــی ــوان ــت ــدواریــم ب ــی گــرفــت و  ام

 . ھا را بگیریم بیشترین حمایت
ـیـن فـاصـلـه مـا تـالش  در ھم

ــراضــات  كــرده ــار اعــت ــم كــه اخــب ای
كارگران در ایران، اخبار اعـتـراضـات 
ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر و  كارگران پ
ــار از وضــع كــارگــران  ــن اخــب آخــری

ـا .   زندانی را به اطالع آنھا برسانیـم ت

كنون اتحادیـه كـارگـران شـھـرداری 
ـلـم از سـوئـد اعـالم  شعبه اسـتـكـھ
ـیـن كـرده و  ـپ ھمبستگی با این كـم
ــن آن اعــالم  ــولــی ــكــی از مســئ ی
ـنـده  ـای آمادگی كـرده اسـت كـه نـم
كمپین برای آزادی كارگران زنـدانـی 

ـاشـد در ونـكـوور .   در كشور سوئد ب
در كانادا این مـوضـوع  از طـریـق 
ھـمــكــارمـان مســعـود ارژنــگ در 
ــر كـارگـران شـھــرداری  ـی جـلـسـه اخ
مطرح شده و فراخوان مـا در آنـجـا 
میان شركت كنندگـان پـخـش شـده 

رییس ایـن اتـحـادیـه تـوافـق .   است
ــن كـارگــران  ـی ـپ كـرده اسـت كـه كــم

 نـوامـبـر ٥زندانی و فراخوان بـرای 
در جلسه بعدی اتحادیه به صـورت 

ای در حمایت از كـارگـران  قطعنامه
و .   ایران بـه بـحـث گـذاشـتـه شـود

ـــن  ـــی خـــود را از ای ـان ــ ـب ـ ـی ــ ـت پشـ
در .   اعتراضات اعالم داشـتـه اسـت

ژآپن نیز جمال صابری یكی دیـگـر 
ـیـن بـرای آزادی  ـپ از ھمـكـاران كـم
ــی قــرار اســت در  ــارگــران زنــدان ك

ــه  جـلـسـه ای كـه از سـوی اتـحـادی
ـا در  ـب كارگـران راه آھـن دورو چـی

ــر بـرگــزار ٦ و ٥روزھـای  ـب  نـوام
كنند، یكی از سخنرانان این جـلـسـه 
باشد و در آنجا در مـورد كـارگـران 
ـاشـد و  زنـدانـی صـحـبـت داشـتـه ب
ـزی اطـالعـاتـی در  ـیـن مـی ھمچـن
ــه   ــدانـی گـذاشـت مـورد كـارگـران زن

ــســه عــالوه بــر .   شــود ــل در ایــن ج
ـنـدگـانـی  كارگران راه آھن ژاپن نمای

ھـای كـارگـری بـرزیـل،  از اتحادیـه
ـز حضـور  ـی ـنـوبـی ن آمریكا و كره ج

 . خواھند داشت
نظیر این تالشھا در كشـورھـای 
ـا  ـان اسـت كـه ب ـلـف در جـری مخـت
پیشرفت بیـشـتـر كـارھـا گـزارشـات 

طبعـا در .   آنرا منعكس خواھیم كرد
ـا نـھـادھـای  پیشرد این كمپین ما ب

ـیـم از .   مختلـف ھـمـكـاری مـیـكـن
جمله با كمیته مبارزه بـرای آزادی 
ــكــاری  ــم ــی ھ ــان ســیــاس ــی ــدان زن
تنگاتنگی داریم و فیس بـوك ایـن 
ـار  سازمان تماما بـه انـعـكـاس اخـب
ـیـن اخـتـصـاص داده شـده  ـپ این كـم

ـا كـمـك مـیـشـن .   است ھمینطـور ب

فری ایران تصمیم گرفتیم صـفـحـه 
ـاشـیـم  ویژه ای در فیس بوك داشته ب

كه بتوانیم ھر چه بیشـتـر مـوضـوع 
كارگران زندانی در ایران و حـمـایـت 
از این كمپین و مبارزات مردم ایـران 
ـیـم . را به مدیای اجتماعی بـكـشـان

ـیـم و  ما در شروع كار كمپیـن ھسـت
. كارھای بسیاری در دسـتـور داریـم

ــج  ـای ـت ـنـوز زود اسـت كـه از ن و ھ
كــارھــایــی كــه در جــریــان اســت 

 .    گزارش روشنتری داد
 

انتظارات شـمـا :   کارگر کمونیست
از این کمپین چیست و مشـخـصـا 

ھا و سازمانھای کـارگـری  اتحادیه
ـنـد  در سطح جھان چه نقشی میتوان

 ایفا کنند؟ 
ترین ھدف مـا  فوری:   شھال دانشفر

ـیـن فشـار گـذاشـتـن بـر  از این كمپ
جمھوری اسالمی و متوقـف كـردن 

ــار ــن  ایــن فش ــی ــال ــر روی فــع ــا ب ھ
ــه .   كـارگــری اســت ــرای ب تــالش ب

ـبـــش  ــ ـن حـــركـــت درآوردن یـــك جــ
ـنـد بـرای آزادی  اعتراضـی قـدرتـم
ـان  ـی كارگران زنـدانـی و ھـمـه زنـدان

ـتـظـار مـا .   سیاسی از زندان اسـت ان
اینست كه بتوانیـم حـمـایـت صـدھـا  
ــری و  ــھــاد كــارگ ســازمــان و ن
انساندوست در سراسر جھان را جـلـب 

ــم ــی ــد ٥روز .   كــن ــر شــاھ ــوامــب  ن
آكسیونھای اعـتـراضـی در صـدھـا 
شھر در سراسر جـھـان در اعـتـراض 
ــردم  ــوب كــارگــران و م ــه ســرك ب

ـا .   معترض در ایران باشیـم ـت ـای و نـھ
ـــن  ـی ــ ـپ ــ ـــم ـــن ك ـــكـــه از دل ای ـن ایـ
سازمانیافته و قدرتمند بیرون بیاییـم 

ـزرگـتـر  و خود را برای چالش ھای ب
ــم ــی ــوری .   آمــاده كــن ــھ امــروز جــم

اسالمی بیش از ھر وقت در سـطـح 
جھانی به انزوا كشـیـده شـده اسـت، 

 و ٨٨جنبش انقالبی مردم در سال 
انعكاس جھانی آن، در سطح وسـیـع 
افكار جھانی را به خـود مـعـطـوف 

ھـا بـه آن جـلـب شـده  كرده و توجـه
ــال .   اســت ــات شــم ــالب ــا انــق خصــوص

ـار آمـاده تـر كـرده  آفریقا فضا را بسی
ـنـسـت  است و ھمه چیز حاكی از ای
ــن  ــری ــشــت ــی ــم ب ــی ــوان ــت كــه مــا مــی

ـارزات  حمایت ھای جھانی را از مـب
كارگران و مردم ایران و در حـمـایـت 
از كارگران زندانـی در ایـران جـلـب 

ــم ــی ــود .   كــن ــروز در خ ــالوه ام ــع ب
كشورھای آمریكا و غـرب فضـای 
اعتراض در میان كارگـران و مـردم 

مردم در بـرابـر طـرحـھـای .   باالست
ــھــایشــان  ــت ــصــادی دول ریــاضــت اقــت

ــاده ــایــی .   انــد ایســت ــیــن فض ــن در چ
ــا  ــســتــگــی خــود ب ــب كــارگــران ھــم

ـنـد و  كارگران ایران را بھتر مـی ـن ـی ب
ـیـشـتـر  زمینه جلب حـمـایـت آنـھـا ب

ــمــان .   فـراھــم اسـت ــت و طــبـعــا گـف
ـنـكـه  ـتـمـان ای ھمیشـگـی مـا، گـف
جمھوری اسـالمـی مـردم ایـران را 
نمایندگی نمیكند، بلكه سركـوبـگـر 
مردم است و بایـد از ھـمـه مـراجـع 
ـلـه سـازمـان جـھـانـی  جھانی از جم
ــدار  كـار اخـراج شـود، بــیـشـتـر خـری

ـیـت .  دارد ما میكوشیم از این موقع
ـیـم و افـكـار عـمـومـی  ـن استفاده ك
ـارزات  جھانی را به حـمـایـت از مـب

ـیـم ـیـن .   مردم ایـران بـكـشـان در ھـم
راستاست كه  مـا تـالش مـیـكـنـم 

ــه ــحــادی ــت ات ھــای كــارگــری  حــمــای
جھانی را جلب كنیم و به نـظـر مـن 

ـنـد فشـاری  این اتحادیه ـتـوان ـی ھا م
ھای خود باشنـد بـرای  برروی دولت

اینكه جـمـھـوری اسـالمـی را زیـر 
ـنـد كـه رژیـم . فشار بگذارند بخـواھ

ھـا  اسالمی را بخاطر ایـن سـركـوب
ـا .   محكوم كنند مـانـع مـمـاشـات ب

فشـار .   جمـھـوری اسـالمـی شـونـد
ــی و  ــدان ــد كــه كــارگــران زن ــاورن ــی ب
ــاســی از زنــدان آزاد  ــی ــان س ــی ــدان زن

ــد ــون ــدازه .   ش ــه ان ــكــه تــا چ ایــن
ھـای كـارگـری در سـطـح  اتحادیـه

ـقـشـی ظـاھـر  ـیـن ن جھانی در چـن
ـفـی  ـل شوند، به فاکـتـورھـای مـخـت
بستگی دارد، و ما بـرای آن تـمـام 

 .تالش خود را میكنیم
  

اقـدامـاتـی :   کارگـر کـمـونـیـسـت
ــدی  ــع ــرای آزادی " ب ــن ب ــی ــمــپ ک

 چیست؟" کارگران زندانی
 ٥ نـوامـبـر ٥ما تا :   شھال دانشفر

ـا ٥در این .   ھفته وقت داریم  ھفته ب
ھای تبلیغی خود، با تـالش  فعالیت

ھای ھمبـسـتـگـی  برای برپایی شب
ـا گـذاشـتـن  با كارگـران زنـدانـی، ب
میزھای اطالعاتـی در مـورد ایـن 
كارگران ، با تالش بـرای بـرقـراری 

ھا و سـازمـانـھـای  ارتباط با اتحادیه
كارگری در سـراسـر جـھـان، تـالش 
ـیـرو و اطـالع  ـیـشـتـریـن ن میكنیم ب

 نـوامـبـر داشـتـه ٥رسانی را برای 
ـیـم حـمـایـت .   باشیم باید تـالش کـن

سازمانھا و اتـحـادیـھـای كـارگـری 
ـا خـود داشـتـه  ھرچه بیشتری را ب

طبعا با توجه به اینكـه ایـن .   باشیم
روز از سوی سازمانھا و جریانـھـای 
ـئـن  مختلف اعالم شده است، مـطـم
ـاری  ـیـروی بسـی ھستم كه میتوان ن
ــی  بـرای ایـن روز اعــتـراض جـھــان

ــب كــرد ــون .   جـل ــه ھــم اكــن ـل از جــم
ــدارتــی در  ــی ــای ایــران ســول ــزھ ــی م
ھمبستگی با كارگـران زنـدانـی در 
برخی كشورھا گذاشته مـیـشـود و 

ــه ــن كــارگــران  اطـالعــی ــی ھــای كــمــپ
ھای ما نیز آنجـا  زندانی و پتی شن

یا میشن فـری ایـران .   ارائه میشود
ای  ھـای ویـژه ھر سه شنبه آكسیـون

ــدانــی  ــت از كــارگــران زن ــای در حــم
ـتـه  ـف سازمانداده است و در ھمیـن ھ
ـا ایـن  ـیـكـوزی گذشته در قبرس و ن

ـارزه .   ھا برپا شدند آكسیون كمیته مـب
ـا  ـاسـی ب ـان سـی ـی برای آزادی زنـدان
ــحـت عــنـوان صــدای  فـراخــوانـی ت
ـیـن  ـپ كارگران زندانی باشیم، این كـم
را در دستور خود گذاشتـه اسـت و 
ــســت  ــونــی ــم ــالت حــزب ك تشــكــی
كارگری ایران با تـمـام قـدرت ایـن 
ـبـرد و در  ـی ـیـش م كمپین را بـه پ

ــور دارد ــروھــای .   دسـت ـی احــزاب و ن
سیاسی مختلف نیز برای آن اعـالم 

ــرده ــوان ك ــراخ ــد  ف ــالش .   ان مــا ت
میكنیم اخبار ھمه این تحركـات بـه 
ـیـن را انـعـكـاس  ـپ مناسبت این كـم

 ٥ھمانطور كه اشـاره كـردم .    دھیم
ـیـن  ـپ ـقـطـه اوج كـم نوامبر میتواند ن
ـاشـد . برای آزادی كارگران زندانی ب

ــعــا كـارزار مــا تــا آزادی  امـا طــب
ــدان ادامــه  ــی از زن ــدان كـارگــران زن

 .*خواھد داشت

 

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

كارزار ما تا آزادی كارگران زندانی "
 ." از زندان ادامه خواھد داشت
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ــم"  ــی ــن ــال ک ــریــت را اشــغ ــت " وال اس
ـتـه  ـف جنبشی است که حـدود دو ھ
ـتـمـاعـی  ـیـن اج ـال پیش از طرف فع
ــر  ــصــادی ب ــه فشــارھــای اقــت ــی عـل
ـتـکـش در  کارگران و اقشـار زحـم
آمریکا شـروع شـد و االن دارد بـه 
ـابـد ـی ـی . تمام نقاط جھان گسترش م

ھـای کـارگـری ھـم  برخی اتحادیـه
پشتیبانی خـود را از ایـن حـرکـت 

ــد اعــالم کــرده مــوضــوع اصــلــی .   ان
ـبـش حـرص   مورد اعتراض ایـن جـن
ـانـکـھـا  ـزرگ و ب و آز شرکتھای ب

این فعالین دلیل مشـکـالت .   ھست
اقتصادی و فالکتی کـه بـر آنـھـا 
ــشـود را حـرص و آز  ــل مـی ـی تـحـم

 .شرکتھای بزرگ میدانند
ــورس  ــز ب ــت مــرک ــری  وال اســت
نیویورک و بزرگترین نھـاد مـالـی 

در این مرکـز عـالوه بـر .   دنیا است
خرید و فروش سھام شرکتھا، انـواع 
ــی و  ــع و اقســام کــاالھــای واق
ــرار  ــه ق مــجــازی مــورد مــعــامــل

یک نوع از مـعـامـالتـی .  میگیرند
ــصـاد دانــان  ـت ــظـر اق ــه ن ــا ب ـن کـه ب
ــارزی در  ــش ب ــق ــایــه داری ن ســرم
بحران اقتصادی ای داشت که سـه 
ـا  ـنـوز ب سال پیش شـروع شـد، و ھ
ــــه دارد،  ـام ادام ـــ ــــم ــــدت ت ش

ـال "   اسپکوالسیون"  یعنی وھم و خـی
ـا .   و احتماالت بود اسپکـوالسـیـون ب

سرمایه گذاری تفاوتـش ایـن اسـت 
ــــه گــــذاری  ـای ــ ـــه در ســــرم ک
فاکتورھای دخیـل در سـود آوری 
ـیـل و مـطـالـعـه  سرمایه مورد تـحـل
ــی در  ــرد ول ــگــی ــرار مــی ــمــی ق عــل
اسپکوالسیون فاکـتـورھـای دخـیـل 
ـنـد و  ـیـن ھسـت ـامـتـع نامشخص و ن
ھیچ مبنـای عـلـمـی بـرای سـود 

با خـریـد .  آوری سرمایه وجود ندارد
و فـروش ایـن احـتـمـاالت و اوھـام 
ـیـونـھـا  ـل ـی تعداد اندکی میلیونھا و ب
ـیـونـھـا انسـان  ـل ـی به جیب زدند و م

ـنـد وال اسـتـریـت و .   بیخانمان گشـت
ـبـل دزدی و  ـنـوان سـم بانـکـھـا بـع
ــوان مــرکــز  ـن ــع فسـاد و طــمـع و ب
تحمیل فالکت و بیخانمانـی مـورد 
ــا قــرار  ــی نــفــرت و خشــم مــردم دن

ـز .   اند گرفته ـی مراکز مالی دیـگـر ن

به ھمین صورت مورد حملـه مـردم 
 .فالکت زده ھستند

ـتـصـادی کـه از سـه  بحران اق
سال پیش شروع شد میلیونھا انسـان 
. را در خود آمریکا بیخـانـمـان کـرد

میلیونھا انسان شغل و کـارشـان را 
ــد کــارگــری کــه .   از دســت دادن

چیزی جز نیروی کـار خـود بـرای 
زنده ماندن نداشت توان فـروش ایـن 
تنھا منبع تامین زنـدگـی خـود را 

ــاری از .   از دســت داد ــیــک ــار ب آم
چھار درصد به بیشتر از نـه درصـد 

در کشـورھـای دیـگـر .   رشد کـرد
آثار فالکتبار بحران بسیار شـدیـدتـر 

ـنـد کـه .   بود کشور کوچک ایسـل
ـا بـود  از مرفه ترین کشورھـای اروپ

ـان .   بطور کامل ورشکست شـد یـون
دارد در ورطه ورشکستـگـی دسـت 

ـا و .   و پا میزنـد ـی ـان ـپ پـرتـغـال و اس
انگلستان پشت در ورشـکـسـتـگـی 

ایران نیز عـالوه بـر .   اند صف کشیده
ــحــران  ــحــران جــھــانــی در ب فشــار ب
نکبتی بنام جمھوری اسالمـی ھـم 
دست و پا میزند، و میلیاردھا دالر 

ــه  از سـفـره بـچـه ھـای کـارگـران ب
غارت مـیـرود و بـه جـیـب گشـاد 

ــت الــلــه ــه داران و آی ــای ھــا و  ســرم
ــشــود آقــازاده ــر مــی ــاوان .   ھــا ســرازی ت

دزدیھا و فسـاد و اسـپـکـوالسـیـون 
سرمایه داران بر گردن کـارگـران و 
ـاد ـت ـتـکـش جـامـعـه اف . اقشار زحم

مردم دارند علیه این تھاجم سرمـایـه 
ـزنـد . داران به معیشت آنھا بپا میخـی

اشکـال اعـتـراض و نـکـات مـورد 
ـلـف شـایـد  تاکید در جاھای مـخـت
ـاشـد ولـی ھـمـه  اندکی متفـاوت ب

 .اند سرمایه داران را نشانه گرفته
 

ریشه مسائل اقتصادی و 
وال "ضعف جنبش 

 "استریت را اشغال کنیم
ریشه اصلی مشـکـالت و مسـائـل 
اقتصادی و سایر مسائل اجتماعـی 
انسانھا نفس وجود سیستم سـرمـایـه 

ـا .   داری و نظام کار مزدی اسـت ت
زمانی که استثمار انسان از انسـان 
ــشــود و  ــی ــه م ــت ــاخ ــن ــیــت ش بــرســم
مناسبـات جـامـعـه بـر اسـاس ایـن 
استثمار بنا میشود راه خـروجـی از 

ـتـصـادی  بیماریھای اجتماعی و اق
این که یک عـده مـعـدود .   نیست

از انسانھا صاحب و مالک وسـایـل 
ـنـد و  ـیـعـی ھسـت تولید و منابع طب
ـزی جـز  اکثریت عظیم انسانھـا چـی
فروش نیروی کار خود بـرای زنـده 
ماندن ندارند ریشـه تـمـام مصـائـب 
اجتماعی و اقتصادی مـردم جـھـان 

ــر و .   اســت ــرای رھــایــی از فــق ب
ای جـز  بیکاری و بیخانمانی چـاره

پایان دادن به نـظـام سـرمـایـه داری 
ـابـل .   نیست ـق مردم دنیا امروز در م

یک انتخاب واقعی و حقیقی قـرار 
ـا :   گرفتـه انـد ـیـسـم ی ـال ـا سـوسـی ی

ــبــری در کــار .   بــربــریــت ــان ــی راه م
 .نیست

 اما این ھنوز بطور روشنـی از 
ـتـمـاعـی درک  ـیـن اج ـال طرف فـع
ــای آنــھــا  ــھ ــل ــی نشــده و وارد تــحــل

ـلـه .   نمیشود این است که بجای حم
ـاد  ـی ـن به این ریشه، بجای حمله به ب
فقر و فالکت و بـدبـخـتـی، یـک 
پدیده جانبی، کـه خـود در رابـطـه 
ــنــی  ــع کــار مــزدی ریشــه دارد، ی
ـلـه  ـاکـیـد و حـم حرص و آز مورد ت

این ضـعـف اسـاسـی .  قرار میگیرد
ھنوز خواستـھـای .   این حرکت است

معترضین بشکل روشنـی فـرمـولـه 
ـزه  ـی نشده و به حد کـافـی رادیـکـال

ــد نشــده ــای .   ان ــھ ــت ھــنــوز در صــحــب
معترضین میشود اصالح سـیـسـتـم 
ـیـد . اقتصادی با وضع قوانین را شن

اما مردم این را میدانند که عـامـل 
ـنـد . بدبختی آنھا سرمایه داران ھسـت

این اعتراضات باید در پروسـه رشـد 
ـبـرد  و تکامل خود دست به ریشه ب

ــه داری را و  ــای ــرم ــم س ــت ــس ــی ــاس س اس
ـرار بـدھـد ـر و فـالکـت .   مورد حمله ق فـق

ـایـت  و اعتیاد و بیکاری و فحـشـا و جـن
ـفـس وجـود نـظـام  سـرمـایـه داری با ن
بـرای رھـایـی .   عجین گشته اسـت

ـایـد  انسان از بیماریھای اجتماعـی ب
این سیستم سرنگون شود و انسانـھـا 
آزاد و برابر باھم و درکنار ھـم کـار 

 .کنند و زندگی کنند
ـبـش  این جنبش بخـشـی از جـن

جھانی علیه فقر و بدبـخـتـی اسـت 
ـا  ـی که سـرمـایـه داران بـر مـردم دن

ـیـم .   انـد تحمیل کـرده ـق رابـطـه مسـت
دارد با آنچه که در مصر و سـوریـه 
و تونس و ایران و یونان و پرتـغـال و 

انسـانـھـا .   غیره در شرف وقوع اسـت
ــا مــورد تــعــرض  ــی ــای دن ھــمــه ج
سرمایه داران ھستند و ھمه جا ھـم 
ـنـد . از خـود واکـنـش نشـان مـیـدھ

ـلـحـاظ شـیـوه  جالب این است کـه ب
ـتـه  مبارزه ھمان شیوه ای بکار گـرف

ـاق  ـف میشود که در مصر و تونس ات
برای دو ھفته تمام مـردم در .   افتاد

انـد و  مقابل وال اسـتـریـت اردو زده
میگویند تا حصول تغییـر از جـای 

 .خود تکان نخواھیم خورد
 

وال استریت را "جنبش 
گسترش " اشغال کنیم

 مییابد
ـیـش  ـتـه پ ـف این جنبش از دو ھ
درنیویورک و در برابر وال اسـتـریـت 
شروع شد ولی با سـرعـت دارد بـه 
ــرش  ــت ــان گس ــار گــوشــه جــھ چــھ

پلیس آمریکا دیروز بیـشـتـر .   مییابد
ـنـدگـان ٧٠٠از   نفر از تظاھرات کـن

ـیـن را  نیویورکی بر روی پل بروکـل
ـا جـلـوی رشـد و  دستگیـر کـرد ت
گسترش این حرکت را بگیرد ولـی 
ـادن نـدارد . این حرکت سر باز ایسـت

ـیـویـورک مـرعـوب  نتنھـا مـردم ن
نشدند بلکه امروز الـجـزیـره گـزارش 
ـنـد  میداد که مردم عصبانـی ھسـت
ــشــتـری آمــاده  ـی ـار ب ــعـداد بســی و ت

ـنـد ـتـر .   مبارزه ھسـت عـالوه بـر قـوی
ـیـویــوک،  ـبـش در ن شـدن ایـن جـن
ـز بـه  ـی شھرھا و کشورھای دیگر ن

در ھمین رابطـه یـک .   آن میپوندند
ـا ھـم " سایت اینترنتی به نام  ھمـه ب

ـیـم ـتـه کـه "   اشغال کن شـکـل گـرف
ــرکــت  ــرش ح وال " بســط و گســت

را بـه تـمـام "   استریت را اشغال کنیم
ـا مـورد ھـدف قـرار داده  ـی نقاط دن

ای کـه تـوسـط  بنا به مقالـه.   است
ــه شـده و در  مـایـکـل وودز نـوشـت

کام درج گـردیـده، ھـم . سایت دستار
تورونتو را اشـغـال " اکنون در کانادا 

ـیـم کـار خـود را شـروع کــرده "   کـن
 اکتبر، یـعـنـی ١٥قرار است .   است

ـیـن  ـال تا کمتر از دو ھفته دیگر، فع
ــی شــھــر  ــخــش مــال ــش ب ــب ـن ایـن ج
. تورونتو را به اشغال خـود در آورنـد

ھمینطور قـرار اسـت در شـھـرھـای 
ـادا مـثـل ونـکـوور،  دیگری از کـان
ــگــاری،  ــوریــا، اوتــاوا، کــال ــکــت وی
ــد، و  ــن ــدل ــاون ــیــوف ــا، ن ــاشــی ــوواســک ن
ـبـش در  ـیـن ایـن جـن ـال مونتریال فع
مقابل مراکـز مـالـی ایـن شـھـرھـا 

ـنـد عـالوه بـر .   دست به اعتراض بزن
ــر از  ــھ ــرھــای کــانــادا ده ش ــھ ش
ـایـی بـرای اشـغـال  کشورھای اروپ
ــی اعــالم آمــادگــی  مــراکــز مــال

پنج شھر استرالیا، توکـیـو، .   اند کرده
و بیشتر ایالتھای آمـریـکـا خـود را 
ــا و  ــھ ــا شــرکــت ــرای رودررویــی ب ب
ـان آمـاده  ـاسـی آن بانکھا و نظام سـی

 .*میکنند

 "وال استریت را اشغال کنیم"  
 

 حبیب بکتاش



 8  ١٣٩٠  مھر  ١٢ کارگر کمونيست

 : اول مھر
 ھفت میلیون 
 دانش آموز 

 به مدرسه نرفتند
 

اول مھر روز بازگشایی مـدارس از 
ـتـشـار .   راه رسـیـد ـیـن روز ان در ھـم

آماری در مـطـبـوعـات جـمـھـوری 
در .   اسالمی  ھمه را شوکـه نـمـود

ــه شــده اســت کــه  ـت ایـن آمــار گــف
 میلیـون ١٢ میلیون تنھا ١٩بجای 

دانش آموز ثبت نام و روانه مـدرسـه 
 ٧اند و این بمعنای محرومیـت  شده

میلیون دانش آموز از حق تحـصـیـل 
ـیـون کـودک و .   است ـل ـی ھـفـت م

ـلـم و  ـتـن ق نوجوان از به دست گرف
کســب ســواد و آمــوزش مــحــروم 

ھفت میلیون  یـعـنـی سـی .   اند شده
ــودکــان و  ــد ک و ھشــت در ص
ـتـن بـه  نوجوانان جامعه ایـران از رف

ـازه .   انـد مدرسه مـحـروم شـده ایـن ت
ــاجــعــه اســت ــن .   شــروع ف ھــمــه ای

کودکان دوست دارند در اول مـھـر 
با لباس نو، کیف نو، با دفتـرھـای 
ـابـھـای جـلـد  خط کشی شده و کـت

والـدیـن .   گرفته بـه مـدرسـه بـرونـد
ھمه این کـودکـان تـمـامـی عـمـر 
ـنـد  ـتـوان ـلـکـه ب زحمت کشیدند تا ب

ای را برای فـرزنـدانشـان  چنین دوره
مھیا کنند، اما جمھوری اسـالمـی 
قدم بقدم این امر کامال بـدیـھـی و 
این حق طبیعی  را به یـک غـیـر 

رژیـمـی .   ممکن تبدیل ساخته است
که کل ثروت اجتماعی جامـعـه را 
ـات خـود، بـه درون  برای ادامه حـی
ـاژ  ـپ ـایـت اسـالمـی پـم ـن ماشیـن ج
میکند، شرایطی را برای میلیونـھـا 
خانواده کارگر و زحمتکش جامـعـه 
بــوجــود آورده اســت کــه امــکــان 
ـیـن  مدرسه رفتـن فـرزنـدانشـان از ب

جمھوری اسالمـی امـر .  رفته است
تحصیل و آمـوزش را از دسـتـرس 
فرزندان کارگر دور سـاخـتـه اسـت، 
زندگی مـردم را بـه خـط مـرگ 
ــر  ـق رسـانـده اسـت و بـه آن خـط ف

ــد ــگــوی ــی ــواده .   م ــونــھــا خــان ــی ــل ــی م
ـنـه  ـزی ـامـیـن ھ کارگری  توانایی ت
. تحصیلی فرزنـدان خـود را نـدارنـد

ـان اسـت ـاب کـودکـان .   پله بعدی خی
ـیـن  ـان، کـودکـان ھـم ـاب ـی کار و خ

ـنـد کـه بـرای زنـده  خانواده ھا ھسـت
ماندن خـانـواده مـجـبـورنـد از دوره 

ــد ــن ــن ــشــه .   کــودکــی کــار ک شــی
ــروشــی،  ــف ــت، گــل شــوری، خشــون
ــن،  ــی ــی، تــوھ کــتــک، واکــس زن
قاچاق، تجاوز و مرگ، ھمه اینھـا  
در خیابان در انتظـار ایـن کـودکـان 

در برابر این  تصویـر فـاجـعـه .   است
ـاکـیـد  آمیز باید بر نکاتی موکدا ت

 :نمود
ــه حــیــات  ــر روز ادام اوال ھ
ـا  جمھوری اسـالمـی بـرابـر اسـت ب
ـا  ـی ـان یک فـاجـعـه بـرای مـردم، ث
جمھوری اسالمی شـرایـطـی را بـر 
جامعه حاکم کرده اسـت کـه حـق 
ــب  ــدن از مــردم دارد ســل ــده مــان زن
ـارھـا  میشود، منظور قربانیان  کشـت
و اعدامھا و سرکوبھا نیست، بلکـه 
تحمیل شرایطی است که منجر بـه 
ـای اخـص  گرسنگی مردم به مـعـن

ـیـه تـریـن  کلمه و محـرومـیـت از اول
ــدگـی شـده اسـت ـاج زن و .   مـایـحـت

ــن  ـایــان دادن بـه ای ـا، بـرای پ ـالــث ث
ـارگـــران و  ـــد  کــ ـای ــ شـــرایـــط ب
زحمتکشان، دانشجو و دانش آمـوز، 
ـیـدان  زن و مرد، پیر و جـوان را بـم
ــی را  ــوری اســالم ــھ ــم آورد و ج

ـا یـک افـق .   سرنگون نمود بایـد ب
روشن، بی ابھام و رادیکال مـردم را 

ھای اساسی جـامـعـه  حول آن مولفه
ـلـی کـه در  متحد سـاخـت، مسـائ
پاسخ بـه آن جـامـعـه بـحـرکـت در 

 .  میآید
ـــرای  ـامـــعـــه ب ـان جــ ــ ــر زن اگ
ـانـھـا  ـاب ـی برانـداخـتـن حـجـاب، در خ
ـنـد،  مبارزه میکنند و قربانی میـدھ
ـیـف را  بدین معناست که باید تـکـل
ـلـه حـجـاب یـکـسـره کـرد . با مسئ

ـاری اش خـوب  ـت اینکه حجاب اخی
ــاری اش بــد اســت،  اســت و اجــب
ـاھـش  رنگی اش خوب اسـت و سـی

ای  بد است، حـرفـھـای گـز نـکـرده
اسـت کـه کسـی را بـحـرکـت در 

ــمــی ــاری ھــم .   آورد ن ــی حــجــاب اخــت
سمبل بردگی است، ھـمـه نـوعـش  

 . نمایانگر بیحقوقی زن است
ـیـش  اگر مردم ھمین دو سـال پ
در اثنایی که فرصت یافتنـد عـلـم 
ــش  ــه آت ــورا را ب ــل عــاش و کــت
ـایـد  کشیدند، بدین معناسـت کـه ب
. تکلیف را با مذھب یـکـسـره کـرد

مذھب ارتجاعی اسـت، تـوحـش و 
ــه  بـربـریـت اسـت، و زمـانـی ھـم ب

ــرود آدمــکــش اســت ایــن .   قــدرت ب
ــروســه  ــن مــعــنــاسـت کــه در پ بـدی
ـایـد  سرنگونی جمھوری اسـالمـی ب
. در مقابل مذھب، پرچم بلنـد کـرد

ــدرت  ــذھــب از ق ــدن م ــب ران عــق
ـاشـد  سیاسی باید شروع پروسـه ای ب

ــھــا ی آن مــذھــب از  ــت کــه در ان
ـا دم در .   جامعه  جارو شود بایـد ت

ـال  ـب سالن موزه توحش مذھب را دن
 . کرد

اگر مردم برای زنـده مـانـدن و 
ـات خـود و در  در دفاع از حق حـی
دفاع از حق تحصیل فـرزنـدان خـود 
ــراض  ــت ــد، اع ــن ــن ــک ــی ــتــصــاب م اع
میکنند، اگـر بـعـلـت گـرسـنـگـی 
حتی دست به خود سوزی میزننـد، 
ـیـف در  بدین معناست که باید تکل
ـان مـردم  را  مورد مسئله رفاه و ن

حرفھـایـی .   ھمین امروز تعیین کرد
ـتـصـاد بـعـدا شـکـوفـا  ـیـل اق ـب از ق
ـا کشـورھـای  میشـود، روابـط را ب
دیگر خوب میکنیم که گویا پـس 
ـبـل مـیـشـود،  ـل از آن دنیا گـل و ب
ـابـل  ـبـش ق دیگر موجب ھـیـچ جـن
ـیـن  اعتنایی نخواھد شد، مـردم ھـم
ـان خـود  امروز میخواھند تکلیـف ن

ــد ــن ــن ــغ بــرای .     را روشــن ک ــی ــل تــب
ـایـد  سرنگونی جمھوری اسـالمـی ب

ھـا  در این ابعـاد و در ایـن عـرصـه
 .  صورت  پذیرد

 

حمایت از اعتصاب 
  کارگران پتروشیمی 
ـنـی  ـی ـیـش ب ـابـل پ ھمانگونه که ق
بود، اعتصـاب کـارگـران مـجـتـمـع 
پتروشیمی ماھشھر جنـب و جـوش 
وسیعی را در جامعـه بـوجـود آورده 

برخـی تشـکـالت کـارگـری .   است
ــه، از  ــی ــان ــی ــران بــا صــدور ب در ای
کارگران اعـتـصـابـی در مـاھشـھـر 

خـواسـت .   حـمـایـت بـعـمـل  آوردنـد
ـیـمـانـکـاری و  انحالل شرکت ھای پ

لغو قـردادھـای مـوقـت، یـکـی از 
ـقـه کـارگـر  مطالبات سراسری طـب
ــروزی  اســت کــه در صــورت پــی
ــد  ــتـوان ـی ــمـی، م ــروشـی ـت کـارگـران پ
ـقـه  بسرعت در بخشھای دیـگـر طـب
ـبـدیـل و  به یک خواست فـوری ت
ــصـابــات  ــه اعـت ـایـه یـک ســلـسـل پ

ــحــالل .   کـارگــری شــود خــواســت ان
شرکتھای پیمانکاری  فی الـواقـع 

ای به  تالش جـھـت کسـب  دریچه
ـنـد  ـقـه مـان مطالبات مھم دیگر طـب
افزایش دستمزد، لـغـو قـراردادھـای 
ـیـمـه  موقت و سفید امضاء، حـق ب

از ایـن مـنـظـر .   باز مـیـکـنـد. . .   و
اعتصاب پتروشیمی ماھشھر یـک 
واقعه مھم اسـت بـدیـن عـلـت کـه 
اوال اعـتـصـاب  در یـک مـرکــز 
ـیـشـه فضـای  بزرگ اقتصادی ھم
ـقـویـت  مبارزاتی درون جامـعـه را ت

مــردم ھــمــواره  بــا .   کــرده اســت
ـزرگ  ـات ب ـار اعـتـصـاب اشتیاق اخب

ـا .   کارگری  را دنبال میکننـد ـی ـان ث
برچیده شدن شرکتھای پیمانکـاری 
بمعنـای بـرداشـتـه شـدن یـکـی از 
موانع مھم  مبارزه متحد کـارگـران 

شرکتـھـای . در صنایع بزرگ است
ـا  پیمانکاری در ھـمـه عـرصـه ھـا ب

ـان  ـلـف  در مـی سیاستـھـای مـخـت
کارگرانی که در زیر سـقـف یـک 
ـنـد،  ھـمـواره  کارخانه کار مـیـکـن

لـذا .   انـد سعی در ایجاد تفرقه داشته

برداشتن این مانع، کفه ترازو تـوازن 
ـقـه  قوا را در مبارزات آتی، بنفع طب

از .   کارگر سـنـگـیـن خـواھـد کـرد
ــھــای  ــگــر کـل  شــرکــت ــب دی جـان
ــژه  ــوی ــکــاری بــزرگ و ب ــمــان پــی
ـزرگ   ـایـع ب شرکتھایی  که با صن
ـنـد، در دســت  ــرارداد ھســت طـرف ق
ــاه و ســرکــردگــان  ــدھــان ســپ فـرمــان
وزارت اطالعات است که بـخـشـی 

ای خـود را از  از ثروتھای افسـانـه
ــا کســب  طــریــق ھــمــیــن شــرکــتــھ

شرکتھای وابسته به ایـن .   میکنند
دو ارگان برای حفظ انحـصـار خـود 
در این عرصه، به شرکتھای رقیـب 
خود بطور غـیـر رسـمـی و بشـکـل 

ھای مـعـمـولـه در جـمـھـوری  شیوه
ـــه وزارت ( اســـالمـــی  ـار ب احضــ

انـد کـه در  اخـطـار داده)   اطالعـات
ـارد  مناقصه ـی ـل ھای باالی یک می

روشـن .   تومان، اجازه شرکت نـدارنـد
است که اعتصاب ماھشـھـر آب را 
ـاسـداران  ـاش پ به النه فرماندھان اوب
ــکــاران وزارت اطــالعــات  ــایــت و جــن
ــار  ـی ــه اسـت کـه بــا در اخــت ریـخـت
ـیـروی کـار و  گرفتن  اسـتـخـدام ن
ــه  ــز، ب ــوقــھـای نــاچــی پـرداخــت حــق

 . اند میلیاردھا دالر ثروت رسیده
جمھوری اسالمی برای عـقـب 
ـتـروشـیـمـی، سـه  نشاندن کارگران پ
ــدگــان کــارگــران را  ــن ــن از نــمــای ت
ـادگــی  ــمـود امـا ایســت دسـتـگــیـر ن
ــرای آزادی  ــه کـارگــران ب ــحـدان مـت
نمایندگانشان، رژیم را وادار سـاخـت 
که آنھا را پس از بیـسـت و چـھـار 

در خـارج کشـور .   ساعت آزاد کند
ــری  ــالت کــارگ ــک ــوان تش ــت مــی
ـا اطـالع  ـلـف را ب کشورھای مـخـت
ــه  ــصــاب، ب ــی در مــورد اعــت رسـان
ـتـروشـیـمـی  حمایـت از کـارگـران پ

ــد ــان ــار .   مــاھشــھــر کش پــخــش اخــب
اعتصاب در سطح جامعه، حـمـایـت 
بخشھای وسیعتر مردم از کـارگـران 

 .*اعتصابی را امکانپذیر میکند

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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کمپین جھانی برای آزادی 
کارگران زندانی و زندانیان 

 سیاسی در ایران
 )اطالعیه ھای احزاب و سازمانھا(

 
 : پنجم نوامبر

روز جھانی اعتراض برای آزادی کارگران 
 !زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران

اکنون بسیاری در جھان میدانند که تعداد بیشـمـاری زن 
و مرد، پیر و جوان، از ھمه اقشار جامعه، به دلیل عقایـدشـان 

ھای مـخـوف  و یا اعتراض به حکومت اسالمی در سیاھچال
اما شاید بسیاری ندانند کـه .   رژیم حاکم بر ایران بسر میبرند

ـا اعـتـراضـات تـوده ـیـش، ھـمـزمـان ب ای در  ھمین چنـدی پ
ـیـن  ـال شھرھای آذربایجان شاھرخ زمانی و محمد جـراحـی فـع

تریـن  دفاع از ابتدائی"   جرم"کارگری در تبریز را دستگیر و به 
ـنـج سـال زنـدان مـحـکـوم  ـازده سـال و پ حقوق کارگران به ی

ـقـوب بـه .   کردند ھمراه با آنھا دو فعال دانشجوئی، نیما پوریـع
.  ماه زندان محـکـوم شـدنـد٦ سال و ساسان واھبی وش به ٦

شاید بسیاری ندانند که جمھوری اسالمی اخیرا تـعـدادی از 
ـز را  ـبـری فعالین اعتصاب در کارخانه تراکتورسازی در شھر ت

ـیـر  به سلول ھای انفرادی انداخت، سرشـان را بـه نشـانـه تـحـق
ـنـد .   کوتاه کرد و از کار اخراجشان کرد ـاری نـدان شـایـد بسـی

ـنـد  اوین و بسیاری از زنـدان ھـای ایـران ھـمـواره مـحـل بـه ب
کسـانـی کـه .   کشیدن فعالین و رھبران کارگری بوده اسـت

ھای کارگری بـوده  جرم شان برپایی اعتصاب و ایجاد تشکل
ھای جسمی و روانی  ھا و شکنجه است و مورد بدترین توھین

ـا  بوده اند، نظیر شالق زدن کارگران به جرم برپائی اول مه و ی
. بریدن زبان اسانلو رھبر سندیـکـای کـارگـران شـرکـت واحـد

شاید ندانند که جمھوری اسالمی بی وقفه فعالین کارگـری 
را دستگیر و زندانی مـیـکـنـد و آنـھـا را تـحـت فشـارھـای 

ـنـد کـه کـارگـرانـی کـه بـه .  مختلف قرار میدھد شاید نـدان
ھای شان به مدت یک سال و دو سال و سـه  نپرداختن حقوق

سال اعتراض میکنند سرکوب میشوند و رھبرانشان به زنـدان 
ـنـد مـی ـت ـیـه .   اف ـنـد کـه اعـتـراض کـارگـران عـل شـایـد نـدان

دستمزدھائی که یک پنجم خط فقـر اسـت جـرم مـحـسـوب 
ـایـد بـه گـوش .   میشود و سرکوب میشود این واقعیـات را ب

 .جھانیان رساند
ـیـن  ـال ما به ھمراه تعـدادی از گـروھـھـا، نـھـادھـا و فـع
ـنـجـم نـوامـبـر  سیاسی در اپوزیسیون جمھوری اسالمی روز پ

 را بعنوان روز جھانی مبارزه برای آزادی کـارگـران در ٢٠١١
ـاسـی قـرار داده ـان سـی ـی بـه سـھـم خـود .   ایـم بند و ھمه زنـدان

ـامـه مجموعه ـیـه ن ـا  ای از اقدامات از تـھ ھـای اعـتـراضـی ت
ھا و میزھای اطالع رسانی در مراکز شھرھـا و  برپایی پیکت

ھای کارگری در کشورھای مختلف را در  تماس با سازمان
ـیـم در ھـر کـجـای .  ایم دستور قرار داده از شما دعوت میکـن

ـلـی  ـل جھان ھستید با ما ھمراه شوید و به این اعتراض بین الم
ھـا و  یا اینکه خود دست به کار شوید و با تشـکـل.   بپیوندید

ـایـی  فعالین سیاسی و کارگری شھرتان تماس بگیرید و بـرپ
اجتماع اعتراضی در پنجم نوامبر را برعھده بگیرید و خواسـت 
ـیـد شـرط کـارگـران زنـدانـی و ھـمـه  آزادی فوری و بی ق

 .تر کنید زندانیان سیاسی در ایران را پر طنین
 

 تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ مھرماه ٧، ٢٠١١ سپتامبر ٢٩

  
 کارزار آزادی فوری و بی قید و شرط
 ھمه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی

ـا تشـدیـد  رژیم سرمایه داری جمھوری اسالمی ھمزمـان ب
فشار برفعالین و پیشروان جنبش کارگری، فضای شھرھـای 

شھرھای بزرگ و دانشـگـاھـی را بشـدت "   ایران، مخصوصا
امنیتی کرده، بگیر و ببند را فزونی بـخـشـیـده ، یـورش بـه 

ـتـن خانه ھـای  ھـای مـردم، بـرای جـمـع آوری و تـخـریـب آن
ـان  ماھواره ـقـدی صـاحـب ـا خشـونـت و جـریـمـه ن ای را توأم ب
ـاھـای "   ھا وسیعـا ماھواه بـه اجـراء درآورده، شـھـرھـا و روسـت

میلیتاریزه کرده و ھمزمان نیز قصـد دارد " کردستان را کامال
طرح به غایت ارتجاعی و ضد انسانی تفکیک جنسیتی را 

ھـم در بـرخـی "    کند، و بـعـضـا ھا پیاده در مدارس و دانشگاه
 .دانشگاھھا به اجراء درآمده است

جمھوری اسالمی بـه شـدت نـگـران  رشـد اعـتـراضـات 
ـزش ـقـش .   ھـای شـھـری اسـت واعتصابات کارگری و خـی ازن

ـبـش  رھبران و پیشروان کارگری در ھدایت و سازمانیابـی جـن
ـارزه  کارگری واز تالش آنان برای متحد و سراسری کردن مب

آگاه است و میخواھد جنبـش کـارگـری را "   کارگران کامال
ـبـش در  از حضور این رھبران که محصول پیـشـروی ایـن جـن

ـتـن از  چند سال اخیر بوده اند محروم کند و با زھرچشـم گـرف
دیگر فعالین کارگری آنان را در پیشبرد امر مبارزاتـی خـود 

 .محتاط کند
 ! زنان  و مردان آزادیخواه و کمونیست 

ھای مـدافـع حـقـوق  ھا ، شوراھا و کمیته  نھادھا، انجمن
 ! کارگران

 !      سازمانھا و احزاب  کمونیست و انقالبی
جنبش مبارزاتی کارگران در طی سـالـھـای اخـیـر نسـل 

ای از فعالین و پیشروان کارگری را در دل خـود پـرورده  تازه
ـیـش رو .   است ـارزه پ طبقه کارگر به وجود این رھبران در مـب

نباید گذاشت که رژیم با تشدید فشارھـای .   نیاز حیاتی دارد
خود آنھا را از محیط کار و مبارزه کارگران دور کـنـد و بـه 

وجود طیف نسبتا وسیعی از فعالیـن .   گوشه زندان انتقال دھد
ـلـف کـه روابـط  کارگری در شھرھا و مراکز کارگری مخـت

ای با ھم دارند از دستاوردھای این دوره جنبـش  نسبتا گسترده
کارگری است که حفظ آنھا از اھمیت و جایگاه خـاصـی در 

رژیـم .     امر سراسری کردن مبارزات کارگران برخـوردار اسـت
ـیـب و  مطابق طرحی از پیش تعیین شده می ـق ـا تـع خواھد  ب

بگیر و ببند و زندانی کردن این رھبران، جنبش طبقه کـارگـر 
. و آزادیخواھانه مردم ایران را از این دستاوردھا مـحـروم کـنـد

ـلـه  ـاب ـق ـاسـت رژیـم بـه م باید یکپارچه و متحدانه با این سـی
 .پرداخت

ـارزه  در خارج کشور سازمانـدھـی یـک اعـتـراض و مـب
گسترده و برپا کردن یک کارزار سیاسی و تبلیغاتی وسـیـع 

ـا حضـور و مشـارکـت  علیه سیاست ھای سرکوبگرانه رژیم ب
ـبـش کـارگـری و  ھمه نیروھایی که امر خود را دفاع از جـن

ھای اجتماعی و آزادیخواھانـه در ایـران تـعـریـف  دیگر جنبش

ھا در صورتی کـه بـطـور  این آکسیون.  اند ضروری است کرده
ـنـه سـرکـوب  موفقیت آمیز پیش برده شوند مـی ـزی ـنـد ھ تـوان

ـیـشـروان  ـبـرد و پ ـا ال ب فعالیـن کـارگـری را بـرای رژیـم ب
ــرد  ــشـب ـی ــتـری بـرای پ ــاسـب ـن کـارگــری را در مــوقـعــیـت م

 .ھایشان قرار دھد فعالیت
ــران،  ـیـسـت ای تشـکـیـالت خـارج از کشـور حـزب کـمـون

ـقـالبـی  و  آماده ـارز و ان است در کنار شما زنان و مردان مـب
ـیـشـبـرد ایـن  احزاب و سازمان ھای رادیکال و کمونیست در پ

 .کمپین و کارزار شریک و سھیم باشیم 
ـبـر  کمپین دفاع از فعالین جنبش کارگری را از اول اکـت

 در ٢٠١١ نـوامـبـر ٥شروع میکنیم و در ادامه آن روز شنبه 
ـیـه جـمـھـوری  سراسر جھان یک آکسیون اعـتـراضـی را عـل

کارزار از زمان شروع تا برگـزاری .   اسالمی سازمان میدھیم 
ــرگــزاری پــیــکــت، شــب ــاســری ، بــا ب ــون ســرت ــای  آکســی ھ

ـبـسـتـگـی بـرای کسـب  ھمبستگی، فرستادن ھیأت ھای ھـم
ھـا و  ھای کارگـری و احـزاب و سـازمـان پشتیبانی اتحادیه

 .ھای رادیکال و مترقی، ادامه مییابد شخصیت
ـیـسـت ـا ھـمـکـاری تـمـامـی کـمـون ھـای  ما امیدواریم ب

ھا و نھـادھـای مـدافـع حـقـوق  متشکل، در احزاب و سازمان
ـیـم،  ـتـوان ـفـرد، ب ـن ـیـون م کارگران و ھمچنین فعالین  و انقالب

ھای شریف جوامـع بشـری را بـرای دفـاع از  پشتیبانی توده
 .فعالین کارگری در بند و زندانیان سیاسی جلب نماییم

ـقـالب اـران  لـه شبکه جھانی تلویزیون کـومـه ، صـدای ان
ای حزب کمونیـسـت ایـران  و رادیو ماھواره)    له رادیو کومه(  

ھـا و  است فیلم و اخبار  و مستندات احزاب و سـازمـان آماده 
ـیـه مـی شـود،  نھادھائی را که در پشتیبانی از این کارزار تھ

 .رو به ایران پخش کند
 

 سرنگون باد رژیم جمھوری اسالمی
 زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

 زنده باد سوسیالیسم
 کمیته تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایران

٢٠١١ - ٩ – ٢٩ 
 

 نوامبر روز اعتراضی سراسری علیه ٥
احكام سنگین برای كارگران زندانی و 
فعالین سیاسی در ایران و برای آزادی 
 كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی

 كارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
ـیـن  ـال ـتـكـارانـه بـرای فـع ـای ـن صدور احكام سنـگـیـن و ج

ھای مختلف اجتماعی  كارگری و فعالین معترض در عرصه
 .بایست با اعتراضی جھانی پاسخ داد در ایران را می

ـنـد ٥روز   نوامبر با برپایی آكسیونھای اعتـراضـی قـدرتـم
خود در سراسر جھان اعتراض خود را علیه احـكـام سـنـگـیـن 
ـیـم و  ـن زندان برای كارگران و فعالین سیاسی در ایران اعالم ك
خواھان آزادی فوری و بدون قید و شـرط تـمـامـی كـارگـران 

 .زندانی و زندانیان سیاسی از زندان شویم
احكام صادر شده برای كارگران زندانی و فعالین سیاسـی 

ھای قضایی تشكیل شده برای كـارگـران  باید لغو شود، پرونده
و فعالین سیاسی باید لغو شود و تمامی كارگران زنـدانـی و 

 .زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند
ـایـد از  ـایـت ب ـن جمھوری اسالمی این رژیم سركـوب و ج

 .ای ال او اخراج شود سازمان جھانی كار
 "کمپین برای آزادی كارگران زندانی" 

 ٢٠١١ سپتامبر٢٩
Free Them Now! (Campaign to Free 

Jailed Workers in Iran) 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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به ھمه سازمانھای كارگری و انساندوست 
 در سراسر جھان

 نوامبر روز اعتراضی سراسری علیه ٥
احكام سنگین برای كارگران زندانی و 
فعالین سیاسی در ایران و برای آزادی 

 نكارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی از زندا
 به حركت اعتراضی ما در این روز بپیوندید

ـیـرا  ھمانطور که در جریان ھستید جمھـوری اسـالمـی اخ
. احكام سنگین زندان برای فعالین کارگری صادر كرده اسـت

ـیـن  ـال ـتـكـارانـه زنـدان بـرای فـع ـای صدور احكام سنگین و جن
ھای مختلف اجتماعی  كارگری و فعالین معترض در عرصه

 بایست با اعتراضی جھانی پاسخ داد در ایران را می
ھا و بـرای آزادی کـارگـران  در اعتراض به این سرکوب

زندانی و کلیه زندانیان سیاسی ھمراه با تعدادی از سازمانـھـا 
ـاسـی روز  ـان سـی ـی و نھادھای مدافع حقوق کارگران و زنـدان

ھای اعتراضی خود در سراسـر   نوامبر را با میتینگ٥شنبه 
ـبـدیـل  جھان، به روز ھمبستگی بین المللی با كارگران ایـران ت

 !كنیم
احكام صادر شده برای كارگران زندانی و فعالین سیاسـی 

ھای قضایی تشكیل شده برای كـارگـران  باید لغو شود، پرونده
و فعالین سیاسی باید لغو شود و تمامی كارگران زنـدانـی و 

جـای .   زندانیان سیاسی بدون قید و شرط از زندان آزاد شـونـد
 .نیست" ای ال او "چنین رژیمی در سازمان جھانی كار 

ما انتظار بیشترین حمایت را از سازمانھـای كـارگـری و 
تمامی سازمانھای انساندوست در سـراسـر جـھـان داریـم و از 
شما میخواھیم به حركت اعتراضی ما در این روز بپیوندیـد و 
ـیـد از کـارگـران زنـدانـی در ایـران  ـتـوان ـی به ھر شكلی كه م

 .پشتیبانی کنید
 

 "کمپین برای آزادی كارگران زندانی" 
 ٢٠١١ سپتامبر٢٩

  
 کارزار آزادی کارگران زندانی

 ١٣٩٠چھاردھم آبان  –  ٢٠١١پنجم نوامبر
یكصدا در سراسر دنیا صدای كارگران 

 زندانی باشیم
ھای معوقه خـود  آنھا بخاطر این زندانی ھستند که حقوق

اند، برای این برای مدتھای طوالنی تـحـت  را درخواست کرده
ھای کـارگـری  شکنجه قرار دارند که خواستار برپایی تشکل

ـنـد  ھستند، برای این ماھھا از دیدن خانواده خود محروم ھسـت
اند، به این دستگیـر و زنـدانـی  که خواستار اضافه حقوق شده

اند که  درصدد برگزاری مراسم روز خـود، روز کـارگـر،  شده
ـنـد .   اند بوده اینھا دالیل حبس صدھا نفر از کـارگـرانـی ھسـت

ھـزاران .   بـرنـد که در زندانھای جمھـوری اسـالمـی بسـر مـی
این زندانیان شریک ھستند و در "   جرائم" کارگر دیگر نیز در 

 . معرض تھدید حمالت رژیم اسالمی قرار دارند
ـاسـی در  ـان سـی ـی کارگران ھمواره بخشی زیادی از زنـدان

ھـای بـحـق و  خـواسـت.   انـد جمھوری اسالمی را تشکیل داده
انسانی آنھا مخالف مبانی ضـد انسـانـی و ضـد کـارگـری 

ـیـم . رژیم بوده است نامھای رضا شھابی، منصور اسانلو، ابراھ
ـقـوب،  ـیـمـا پـور یـع مددی، شاھرخ زمانی، محمد جراحی، ن

ساسان واھبی وش، رضـا رخشـان، شـاھـرخ زمـانـی، بـھـروز 
ـیـرضـا  مالزاده، غالمرضا غالمحسینی، بھروز نیکوفـرد، عـل
ـیـسـت  ـیـن کـارگـری ایـران در ل ـال سعیدی و بسیاری از فـع
ـا  ـیـق حـکـومـت اسـالمـی را ب زندانیان سیاسی دشمنی عـم

ـاری از .   دھـد ھـای آنـھـا نشـان مـی کارگران و خواسـت بسـی
ھا بسـر  کارگران زندانی چندین سال است که در شکنجه گاه

ـبـران  می برند و عوارض جسمی و روانی وارد شده بـر آنـھـا ج
ناپذیر است زندگی بعضی از کارگـران زنـدانـی در مـعـرض 

ـان  فشـار بـه خـانـواده.   خطرات جدی قـرار دارد  ـی ھـای زنـدان
ھـای جـمـھـوری اسـالمـی  سیاسی ھمواره بخشی از سیاسـت

ــی ھـمـواره تـحــت  خـانـواده.   بـوده اسـت ھــای کـارگـران زنـدان
ـتـصـادی در شـرایـط  فشارھای روانی سخت بوده و از نظر اق

ـاری از کـارگـران بـخـاطـر .   برند بسیار دشواری بسر می بسـی
ـیـروھـای سـرکـوب  خواست ھای خود مورد تھدید و ارعـاب ن

ھای بزرگ تحت کنتـرل  بسیاری از کارخانه.   رژیم قرار دارند
شدید نیروھای نظامی و جـاسـوسـان قـرار دارنـد و بـخـاطـر 
ـتـشـر  ـاری از کـارگـران زنـدانـی مـن فضای پلیسی نام بسـی

بسیاری از کارگران با پرونـده سـازی و اتـھـامـات .   شود نمی
ـیـت کشـور بـه حـبـس ـیـه امـن ھـای  ساختگی نظیر اقدام عـل

آنھا برای مدتھای طوالنـی .   شوند طوالنی مدت محکوم می
ھای شـدیـد  ھای انفرادی زندانی شده و تحت شکنجه در سلول
ـا خـانـواده قرار مـی ھـای خـود مـحـروم  گـیـرنـد، از تـمـاس ب

ـات بـھـداشـتـی و درمـانـی  می شـونـد، از غـذای و امـکـان
محرومند و حـتـی بـرای آزادی ھـم مـجـبـور بـه پـرداخـت 

ـیـه  وثیقه ھای سنگینی ھستند که کمتر کارگری امکان تھ
 .آن را دارد

 !کارگران زندانی باید آزاد شوند
ـا  کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیـاسـی ھـمـصـدا ب
سایر سازمانھا و گروھھای مدافع آزادی كارگران زندانـی در 
كارزاری كه برای آزادی کارگران زندانی اعالم شـده اسـت و 

ـا ٢٠١١تا پنجم نوامبر  ـان ١٤ بـرابـر ب  ادامـه دارد ١٣٩ آب
 .فعاالنه شركت میكند

ھـای انسـادوسـت و  ما از ھمه مـردم آزادیـخـواه و نـھـاد
ھـای کـارگـری،  مترقی، از ھمه احزاب، سازمانھا و تشـکـل

خواھیم کـه در  ھا می سازمانھای دانشجویی و از ھمه رسانه
ـنـد و صـدای كـارگـران زنـدانـی و  ـای این کـارزارشـرکـت نـم

 ھایشان باشند  خانواده
ـان  اگر خواسـتـه ـی اسـت، تـمـامـی "   جـرم" ھـای ایـن زنـدان

. کارگران جھان و اکثریت مردم دنیا در ایـن جـرم شـریـکـنـد
تپد و در ایـن  ھای آنھا ھمنوا با کارگران زندانی ایران می قلب

 .کمپین بزرگ با ما ھمراه ھستند
 :ما اعالم میكنیم 

 كارگران زندانی بدون قید شرط باید آزاد گردند  -
 رژیم اسالمی از سازمان جھانی كار باید اخراج شود  -

 
 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

  برابر با ھشتم مھر ماه٢٠١١ سپتامبر ٣٠
  

اعالم حمایت اتحادیه كارگران شھرداری 
  استكھلم٣٠سوئد، شعبه 

 از كمپین جھانی برای آزادی كارگران 
 زندانی

در پاسخ به اعالم كمپینی جھانی در اعتراض بـه صـدور 
ـز احكام  ـی سنگین برای كارگران زندانی و فعالین سیاسی و ن

 برای آزادی كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی از زندان
Free Them Now   

ـلـم، ٣٠اتحادیه كارگران شھرداری سوئد، شعبـه   اسـتـكـھ
ـیـن كـارگـری  ـال طی نامه ای حمله جمھوری اسالمی به فع
در ایـران را مــحـكــوم كـرده و ضــمـن اعـالم و حـمــایـت و 
ـبـش كـارگـری در  ھمبستگی خود از كارگران زندانی و جـن
ـاسـی  ـان سـی ایران خواھان آزادی ھمه كارگران زندانی و زندانی

 .متن نامه ضمیمه است. از زندان شده است
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ سپتامبر ٢٧، ١٣٩٠ مھر ٥
 ترجمه فارسی : ضمیمه

 به کمپین برای آزادی كارگران زندانی
 “Free Them Now” 

 منطقه استكھلم اتحادیه كارگران ٣٠دوستان عزیز، شعبه 
كمپین كـارگـران " سپتامبر موضوع ٢٦شھرداری سوئد در روز 

را در دستور گذاشت و در این جلسه تصمیم به حمـایـت "   ایران
ـاسـی  از مطالبات فعالین كارگری زندانی و ھمه زندانیان سـی

ـیـن .   گرفته شد ـال ما حـمـالت جـمـھـوری اسـالمـی بـه فـع
ـیـم  كارگری و ھمه زندانیان سیاسی در ایران را محكوم میكـن
ـقـویـت و  و متعھد میشویـم كـه در حـد تـوان خـود بـرای ت
ـبـش كـارگـری در ایـران و بـرای آزادی  ـا جـن ھمبستگی ب

اتحادیه مـا کـارگـران خـدمـات .   كارگران زندانی تالش كنیم
درمانی در بخش مرکزی استکھلم را سازماندھی می کـنـد 

 . نفر عضو دارد٢٨٠٠و این بخش 
 صمیمانه ترین درودھابا 

 ٣٠نشست اعضای شعبه 
 منطقه استكھلم، گوران گوستاوسون

sektion30.stockholm@kommunal.se 
  
 

در اعتراض به تشدید فشار و سرکوب 
 !فعالین کارگری

ـیـن  ـال فشار آوردن و صدور احکام سنگین زندان بـرای فـع
جنبش کارگری یک روش دائمی جمھوری اسالمـی بـرای 
جلوگیری از گسترش مبارزات کارگـری و جـلـوگـیـری از 

اما طی چند سال اخیر ھـمـراه .   اتحاد و سازمانیابی آنھا است
با نارضایتی عمومی در جامعه و گسترده شدن اعـتـراضـات 

ـیـشـتـر از ھـر دوره ـیـه تـوده  کارگری این فشـارھـا ب ای عـل
ـیـشـتـر شـده  ـیـن آن ب ـال کارگران بطور عموم و بویژه علیه فـع

نظام جمھوری اسالمی و دولت سرمایه داران در چـنـد .   است
سال گذشته سیاست سرکوب، دستگیـری و در زنـدان نـگـه 
داشتن فعالین جنبش کارگری را بعنوان حربه ضد کارگـری 

ـاسـت ضـد .   اند ای به پیش برده و ضد اعتراضات توده این سـی
ھا و محـلـھـای کـوچـک و  کارگری در سطح تمام کارگاه

جـمـھـوری .   بزرگ کاری در سرتاسر ایران بکار برده میـشـود
ـارزات عـادالنـه کـارگـران  اسالمی در وحشت از گسترش مب
ـایـع  مراکز اصلی تولیدی چون شرکت واحد، پتروشیمی، صن
ـیـشـکـر  و معادن و مراکز مختلف شرکتھای وسیع نفـت و ن

ھـا و دیـگـر مـراکـز  ھفت تپه و تعداد وسیع تری از کارخانه
 .تولیدی بزرگ را مداوما زیر حمله دارد

اکنون در کمتر کارخانه و کار گاه  و مـحـلـی کـار و 
ای ھسـت کـه تـعـدادی از کـارگـران آن بـه  شھر و مـحـلـه

ـلـی در  جرم ـی ھای پوچ و بی اساس و حتـی بـدون ھـیـچ دل
در حالیکه سران ریز درشت ایـن نـظـام و خـیـل .   زندان نباشند

ھای انگل و مفت خور میلیارد میلیارد از ثروت ایـن  آیت الله
دزدنـد، کـارگـر را بـه  مملکت و دسترنج طبقه کـارگـر مـی

خاطر خواست دریافت حقوق مـعـوقـه و تـالش بـرای ایـجـاد 
 .کشند و زندانی میکنند تشکل به محاکمه می

اند کـه  فعالین کارگری در بند گروگانھای نظام سرمایه
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ـبـش  توسط جمھوری اسالمی برای سرکوب و خفه کردن جـن
ـات روزانـه کـارگـران و  ـب کارگری و ممانعت از طرح مـطـال

ـاسـتـھـای  وادار کردن میلیونھا کارگر و خانواده ھایشان به سـی
ـقـر و فـالکـت  ـتـصـادی و تـمـکـیـن بـه ف ریاضت کشی اق

 .وبیکاری در زندانھای مخوف اسالمی در بندند
اما، جنبش کارگری در ایران با وجود این فشارھا و خـال 
رھبران و فعالین در بندش، به سیاستھای ارتجاعـی دولـت و 
بورژوازی حاکم تن نـداده و بـر ابـعـاد اعـتـراضـات خـود در 

ای ادامـه  مراکز مھم و اصلی تولیدی در سطح وسیع و تـوده
 .میدھد

کـارگـران  «١٣٩٠اول مـھـر مـاه »از سه روز گـذشـتـه،
مجتمع پتروشیمی بندر ماه شھر با اعالم اعتـصـاب وسـیـع و 
شرکت بیش از شش ھزار کارگر در اعتراض به عدم پیشـبـرد 
توافقات اعتصابات فروردین ماه، بار دیگر دست به اعتصـاب 

ـیـشـتـری از کـارگـران در  مـراکـز  زده اند و ھر روزه تعداد ب
 .پیوندند تولیدی پتروشیمی بدان می

از ھمه احزاب و سازمانھا و نھادھای مختلف کـارگـری 
و حق طلب در کشورھای اروپائی و آمریکا انتظار داریم کـه 
با اعتراضات متحدانه و ھمزمان خود از  کارگران و دفاع از 
ـنـد و نـظـام  ـای ـنـد در ایـران اقـدام نـم فعالین کارگـری در ب

ـا .   جمھوری اسالمی را زیر فشار قرار دھند تالش کنیم که ب
ھای قدرتمند کـارگـری  جلب حمایت افکار عمومی، اتحادیه

در سراسر دنیا جـمـھـوری اسـالمـی را بـرای آزادی فـوری 
کارگران زندانی و جلوگیری از فشار بیشتر بر کارگـران زیـر 

 .منگنه قرار دھیم
ما بسھم خود از تمام سازمان و احزاب سیـاسـی، تشـکـل 
ـان خـارج از کشـور دعـوت  ـی و نھادھای مـدنـی و از ایـران
میکنیم به یک حرکت ھمزمان در راستای تقویـت خـواسـت 
آزادی فوری کارگران زندانی صدای اعتراض آزادیـخـواھـانـه 

 .را رسا و پر قدرت سر دھیم
 مرگ بر جمھوری اسالمی

 مبارزان کمونیست
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٨ - ١٣٩٠مھر ماه ٧

  
 ٢٠١١، ٢٦دوشنبه، سپتامبر 

 کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی
فقط با گسترش مبارزه متحدانه آزاد 

 !شوند می
ـز  ـبـری بیدادگاه رژیم جمھوری اسالمی سرمایه داری در ت

 نفر ازفعالین کارگری و فعالین اجتماعی را  به زندانھـای ٤
این احکام در حـالـی صـادر .   طویل مدت محکوم نموده است

ـز و دیـگـر  می ـبـری شوند که تودھـھـای بـه جـان آمـده در ت
شھرھای آذربایجان بر علیه اجحافات، فقر و گرانی تطاھـرات 

این احکام در شرایطی صـادر .   اند کرده و تعدادی زندانی شده
گردند که رضا شھابی کارگر شرکت واحد اتـوبـوسـرانـی  می

تھران و حومه ماھھا است که در حالت بالتکلیف و شکنحـه 
ـتـی .   اند جسمی و روحی نگه داشته ـی ایـن احـکـام در مـوقـع

گردنـد کـه عـلـی نـجـاتـی کـارگـر و یـکـی از  صادر می
اعضای ھئیت مدیره سندیکای  کارگران ھفت تپه  به اتھام 

 .گیرد یک جرم دو باره حکم یک سال حبس می
بیدادگاه رژیم مثل ھمیشـه  اتـھـام و جـرم کـارگـران و 
فعالین را نیز مخالفت با نظام و تشکیل گروھھـای مـخـالـف 
ـیـن کـارگـری  ـال نظام اعالم کرده است، و اما، کارگران و فع
ھمگی یک جرم دارند و آن ھم دفاع از حقوق انسـانـی خـود 

 .باشد ھایشان می و ھمطبقه ای
 فعالین  کارگری محکوم شده و مدت محکومیت آنھـا 

 ٥ سال، محمد جراحـی بـه ١١عبارتند از شاھرخ زمانی  به 
 سال و سـاسـان واھـبـی وش بـه ٦سال، نیما پور یعقوب  به 

 .اند  روز زندانی تعزیزی محکوم شده١٨٢
خـارج   -نھادھای ھمبستگی با جنبش کـارگـری درایـران

 فـعـال و دیـگـر ٤کشور ضمن محکومیت حکم زندان ایـن 
ھای اجتـمـاعـی کـه  فعالین کارگری و فعالین دیگر جنبش

ـا بـه اخـاذی ھـای مـالـی  در زندان و تحت شکنجه بوده و ی
ـیـونـی مـحـکـوم  بعنوان جریمه نقدی و وثیقه ھای چندین میل

اند، یک کمپین سراسری و ھمه جانبه  یـک مـاھـه را  شده
ھـایشـان  از اول  برای حمایت و دفاع از این عزیزان و خانـواده

ھـمـه احـزاب، .    تا آخر این ماه اعالم کـرده اسـت٢٠١١اکتبر
سازمانھا، نھـادھـای کـارگـری و مـدافـع کـارگـران را بـه 

ـیـن کـارگـری .  خوانیم ھمراھی با این مبارزه فرا می ـال ما فع
متشکل در این نھادھا باور داریم که یک مبارزه متحدانه و 
ھمبسته ھمان طورکه در موارد متعدد قبلی توانسـتـه اسـت، 

توانـد، رژیـم حـامـی سـرمـایـه و سـرکـوبـگـر  اکنون نیز می
تـر نـمـوده، وادار  اسالمی و قوه قضائیه بی آبـرویـش را رسـوا

ـیـن  ـیـن را تضـم ـال بعقب نشینی کرده و آزادی کارگران و فع
در دنیای نابرابر و کارگرکش کنونی و بویژه در ایـران .   کند

ـارزه   ـقـط مـب تحت سلطه رژیم سرکوبگر جمھوری اسالمی ف
ھایش  ضـامـن  متشکل و متحد علیه سرمایه داری و دولت

ـقـه .   آزادی و رھائی است ـز طـب ـی باور داریـم کـه در ایـران ن
ـاتـی و تـوده کارگر متشکل در تشکل ای خـویـش  ھای طبق

پایان دھنده زندان، شکنجـه،  اعـدام و کـلـن نـظـم مـوجـود 
ـارزه، .   اجتماعی است برای کمک و یاری رساندن به این مـب

ـا ھـر تـوانـی کـه داریـم  در جھت آزادی کارگران زنـدانـی ب
این یک  گام واقعی در جھـت  سـرنـگـونـی رژیـم . بکوشیم

 .جمھوری اسالمی سرمایه داری است
 خواھان آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران زندانی

 !و تمامی زندانیان سیاسی ھستیم
 !به کمپین ماه اکتبر برای آزادی کارگران زندانی بپیوندید

ـبـش کـارگـری در ایـران   –نھادھای ھمبستگی با جـن
 خارج کشور

nhkommittehamahangi@gmail.com 
http://nahadha.blogspot.com/ 

boltanxaberi@gmail.com 
h t t p : / / w w w . yo u t u b e . c o m / u s e r /

NahadhayHambastegy 
ــران و کــانــادا  ــگــی کــارگــران ای ــســت ــمــب ــون ھ –کــان

kanonhambastegi@gmail.com 
ـبـش كـارگـری ایـران ـا جـن ـا   -ـ كمیته ھمبستـگـی ب ـی اسـتـرال

proletarianunite@gmail.com 
ـــران  - ـــران ای ـارگ ــ ـاع از ک ــ ـــه دف ـت ــ ـی ــ ـــم ـــروژ   –ک ن

cdkargari@gmail.com 
ـا کـارگـران ایـران  - فـرانسـه   –ھمبستگی سوسیالیـسـتـی ب

sstiran@yahoo.fr 
فرانکفورت و حومـه   –کانون ھمبستگی با کارگران ایران  -

kanoonhf_2007@yahoo.de 
ـبـش کـارگـری ایـران  - ـانـوفـر   –کانون ھمبستگی با جـن ھ

kanon.hannover@yahoo.de 
ــد  - ــوئ ــران و س ــران ای ــگــی کــارگ ــســت ــمــب ــه ھ ــت ــمــی ک

isask@comhem.se 
ـا کـارگـران ایـران  - ـبـسـتـگـی ب ـبـرگ   –کانون ھـم ـن گـوت

kanounhambastegi@gmail.com 
 info@ijcwa.comانجمن کارگری جمال چراغ ویسی  -
 iranwsn@fastmail.fmشبکه ھمبستگی کارگری  -
ــانــادا  - ــو ک ــت ــارگــران ایــران تــورن ــایــت از ک ــه حــم ــت ــی کــم

toronto_committee@yahoo.ca 
ـالـت نـورد رایـن   –کانون ھمبستگی با کارگران در ایـران  ای

 )  آلمان(وستفالن 
solidarity.labor@googlemail.com 

 کمیته ھمبستگی کارگران ایران و ترکیه
iran.turkey.workers@gmail.com      

 واشنگتن -اتحاد چپ ایرانیان 
leftalliance@yahoo.com 

ـبـش کـارگـری ایـران  ھـامـبـورگ  ـا جـن نھاد ھمبستگی ب
Kargar61@web.de 

 
  
 ،  ھای ھمبستگی  شنبه سه

 کمیته قبرس میشن فری ایران
ـبـرس مـیـشـن فـری ایـران در  ا ولین تظاھرات کمیتـه ق

ـبـه ـبـسـتـگـی ارتباط با کمپین سه شن ـان  ھـای ھـم ـی ـا زنـدان  ب
ـامـبـر در ٢٧ شنبه  سیاسی و خانوادھای آنان ، در سه ـت ـپ  س

 را  میشن فری ایران این کمپین جـھـانـی.   نیکوزیا برگزار شد
تا روز سرنگونی جانیان اسالمی ادامه خواھد داد و ھمانـطـور 

ـیـم کـه ایـن  که ما قبال اعالم کردھیـم مـا تـالش مـی کـن
 .ھای دنیا گسترش دھیم کمپین را به تمام پایتخت

ــدارک  ایـن اولــیـن تـظـاھــرات مــا پـس از تــامـیـن و ت
ھای حقوقی و تدارکاتی تـوسـط واحـد سـازمـانـده  نیازمندی

 صبح ، طبق برنامـه اعـالم شـده در ١٠آکسیونھا در ساعت 
 .مقابل سفارت تروریستھای اسالمی در نیکوزیا آغاز شد

بعد از آغاز تظاھرات آقای امیر مسعود خاقانی خوشامـد 
ھـا و   از شرکت حاضران، موج دستگـیـری گویی و قدر دانی

ھـای اخـیـر و  ھای سنگین ، و بویژه دسـرگـیـری محکومیت
ـبـش کـارگـری را  تشدید سرکوب ی کارگران فعال در جـن

ـیـشـعـار.  شدیدا  محکوم کرد   ھـای  سپس خانم آیـدا نـو زمـان
ـایـد  کوبنده مرگ این رژیم جنایتکار، زندانی سیاسـی آزاد ب

پس از ایشـان .   ھدایت تظاھرات را در دست گرفت .. گردد
ـتـه  ـی ـاتـی دیـگـر عضـو ایـن کـم آقای سید تقی حسینی بی
میکروفن را بـدسـت گـرفـت و در مـحـکـومـیـت اقـدامـات 
ـبـش  سرکوبگرانه رژیم بر علیه فعاالن سیاسی و فـعـاالن جـن

در خاتمه مـجـددا آقـای .    کارگری ایران سخنانی ایراد کرد
امیر مسعود خاقانی ضمن تشکر مـجـدد از شـرکـت فـعـال 
ـا قـرائـت  ـان ب آعضا میشن فری ایران در قبرس و سایر دوسـت

ـا  قطعنامه پایانی، این اولین سه شنبه ھمبسـتـگـی  را کـه ب
 ١١در سـاعـت .   موفقیت کامل بر گذر میشد به پایان بـرد

 .صبح به پایان برد 
 دقیقـه از شـروع تـظـاھـرات ١٠الزم به ذکر است پس از 

سفارت مجبور به تعطیل کردن شد و این امر تا پایان مـراسـم 
 .ادامه داشت 

آعضا کمیته برگذاری کمپینھا و آکسـیـونـھـای مـیـشـن 
 :فری ایران در قبرس عبارتند از

عـیـسـی ,   آیـدا نـو زمـانـی,   فـرشـاد رافـع,   بھمن شیـردل
ـنـی ,   علی آقایی,   رحیم بخشی,   گودرزی ـقـی حسـی سـیـد ت

ـلـه مـیـرزا ,   محمد فتاحـی, مسعود امیری,  بیاتی ـیـب ال حـب
 امیر مسعود خاقانی, سعید خاقانی, زینت تاجیک, خاقانی
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 حمایت از مبارزات 
 کارگران پتروشیمی 

 
در حمایت از اعتصاب ھزاران کارگر 

پیمانکاری مجتمع ھای پتروشیمی منطقه 
 ویژه اقتصادی ماھشھر

امروز ششم مھر ماه اعتصاب مـتـحـدانـه ھـزاران کـارگـر 
شرکتھای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندرامام چھـارمـیـن 

ایـن اعـتـصـاب در پـی .   روز خـود را پشـت سـر مـیـگـذارد
 روزه این کارگران و  کارگران سایر شرکـتـھـای ١١اعتصاب 

پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماھشھـر در فـروردیـن مـاه 
ــن  ـیـن ای ــف وعـده ھـای مـکــرر مسـئـول سـال جـاری و خـل

 .پتروشیمی برای تحقق خواست کارگران بر پا شده است
ھزاران کارگر شرکتھای پیمانکاری مجتمع پتـروشـیـمـی 
ـتـصـادی  بندرامام و دیگر پتروشیمی ھای مـنـطـقـه ویـژه اق
ماھشھر خواھان پایان دادن به استثمار مضـاعـف و غـارت و 
ـیـمـانـکـاری و عـقـد  چپاول دسترنج شان توسط شرکتھـای پ

 .قرارداد مستقیم و دسته جمعی ھستند
ـا  ـیـم ب ـق ـیـل عـدم عـقـد قـرارداد مسـت این کـارگـران بـدل
ـیـمـانـکـاری واسـطـه ای، از  پتروشیمی و وجود شرکتھای پ
پاداش تولید، پاداش نفت، پاداش بھره وری، حـق جـذب، حـق 
محرومیت از تسھیالت زندگی، بدی آب و ھـوا، دوری راه، 
ـیـم از آن  ـق بعد مسافت و غیره کـه کـارگـران قـرارداد مسـت
برخوردار ھستند محرومند و حاصل ایـن مـحـرومـیـت بـطـور 
ـاردھـا ثـروت بـه جـیـب شـرکـتـھـای  مستقیم و بصورت میلی

 .پیمانکاری سرازیر میشود
ـنـدرامـام و دیـگـر  دوستان و ھـمـکـاران در  مـجـتـمـع ب

 پتروشیمی ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر
ھمانطوریکه خود شـمـا بـطـور بـرحـقـی بـر آن انـگـشـت 
گذاشته اید، اجرای مصوبه ای که شش سال از تصـویـب آن 

ایـن مصـوبـه .   میگذرد دیگر چون و چرا و وعده وعید ندارد
تاکنون در برخی از مراکز کار و تولید از جمله ذوب آھـن و 
اخیرا در پستھای نگھبانی وزارت نیرو در تھـران کـه شـامـل 

 نیروی کار تحت پوشش شرکت پیمانکاری بود به اجـرا ٨٠٠
 .در آمده است و این شرکتھا برچیده شده اند

باید تا تحقق فوری، بـی چـون و چـرا و بـی !   دوستان
ـیـمـانـکـاری در صـفـی  وعده وعید برچیده شدن شرکتھای پ

ـادگـی کـرد کـاری کـه شـمـا در مـجـتـمــع .   مـتـحـد ایسـت
پتروشیمی بندرامام بـه پـرشـکـوه تـریـن وجـھـی در حـال بـه 

ما در اتحادیه آزاد کارگـران ایـران .   سرانجام رساندن آن ھستید
بر این ایستادگی متحدانه و عزم و اراده قاطعانه شـمـا بـرای 
ـانـه درود مـی  ـیـم بر چیده شدن شرکتھای پیمانـکـاری صـم
ـارزات حـق  فرستیم، دستھـای شـمـا را مـی فشـاریـم و مـب
خواھانه شما را سرمشقی برای عـمـوم کـارگـران در سـراسـر 

 .ایران قرار خواھیم داد
ـار مـھـم از حـق  ما اعتصاب شما را یـک بـخـش بسـی

بی تردید پیـروزی .   خواھی کارگران در سراسر کشور میدانیم
شما در این اعتصاب، یک پیروزی و دستاورد بزرگ بـرای 

ـقـه کـارگـر ایـران خـواھـد بـود خـواسـت بـرچـیـده شـدن .   طب
شرکتھای پیمانکاری و لـغـو قـراردادھـای مـوقـت و عـقـد 
قرارداد مستقیم و دائمی و امنیت شغلـی یـکـی از بـدیـھـی 
ترین و ابتدائی ترین خواستھای ما کارگران در سـراسـر ایـران 

ـانـه و بـی چـون و چـرای شـمـا .   است ما تا پیروزی قاطع
ـتـروشـیـمـی  دوستان و یاران در پتروشیمی بندرامام و دیـگـر پ
ـیـم  ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر در کنار شـمـا خـواھ

مـا عـمـوم کـارگـران در سـراسـر کشـور، تشـکـلـھـا و .  بود
نھادھای کارگری را بـه حـمـایـت از اعـتـصـاب شـمـا فـرا 

 .میخوانیم و چشم براه پیروزی و موفقیت شما ھستیم
ـیـمـانـکـاری  زنده باد اتحاد و مبارزه کارگران شرکتھای پ

 ھای پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر مجتمع
زنده باد ھمبستگی  و مبارزه متحـدانـه سـراسـری کـارگـران 

 ایران
 ١٣٩٠ششم مھرماه  –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

  
ی اعالم پشتیبانی از اعتصاب کارگران  بیانیه

 پتروشیمی ماھشھر
 :ھای عزیز ای رفقای کارگر و ھم طبقه

اید تا بیش از  ھم زنجیریان، از این که به این نتیجه رسیده
ـیـد  این در برابر کارفرمایان و کارگزاران سرمایه سکوت نـکـن
ـیـدار  و خاموشی سنگین چندین ساله را با اعتـصـاب خـود ب

ایـد کـه  ای را به سوی ھم زنجیریان خود گشـوده کنید، روزنه
ای را بـه سـوی خـود  سوسوی آن دیـدگـان ھـر سـتـمـدیـده

ــد مـی ــیـن روزنـه.   خـوان ــی کــارگـران و  ای سـفـره چـن ی خـال
ـا گـل تھی ـان را ب اگـر .   آرایـد ھـای سـرخ زنـدگـی مـی دست

ـــه ضـــرب ـارگـــران ــ ـــم ـث ــ ـت ــ ـــگ اس ـن ــ ـــه آھ ـای ــ ـــرم داری  ی س
مان را در وضعیت بسیار نابسامانی قـرار داده  ھای ای طبقه ھم

است، بدون شک ایستـادگـی و اعـتـراض شـمـا نسـبـت بـه 
ـا  رود تا سـفـره وضعیت موجود، می ی خـالـی کـارگـران را ب

ـیـن کـنـد ھا و شقایق آالله تـردیـدی نـداشـتـه .   ھای بھاری تزی
ـان کـارگـران و زحـمـت کشـان  باشید که نبض جھان در دسـت

مان نبندیـم و از  ھای تپد، تنھا اگر دیدگان خود را بر رنج می
ـاشـیـم مشقت ـان کـه شـکـم.   ھای خود غافل نب ھـای  ھـمـچـن
ـا مـفـھـوم  گرسنه ی کودکان، آنان را از ھمان اوان کودکی ب

سازد، بدون شک رویای سـیـر شـدن  تضاد طبقاتی آشنا می
داری را  دستان نیز تیک تیک ساعت و نبض سـرمـایـه تھی

ـثـمـار را بـرای  ـاقـوس تـوقـف اسـت به صدا در خواھد آورد و ن
ـاور  گان خواھد نواخت، تنھا اگر قـدرت جـمـعـی ھمه مـان را ب

کنیم؛ قدرتی که توان به زانو درآوردن استثمارگران را خـواھـد 
ھـای  داشت، اگر خود را دریابیم و دیدگان خـود را بـر روزنـه

 !آشنا نبندیم
. منـدانـه اسـت زنجیریان، اعتصاب شما بر حق و شرافت ھم

ـنـدج  ـیـن کـارگـری و از اعضـای سـن ـال ما کارگران و فـع
ھـای  ی ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل کمیته" 

چون دیگر اعضای این تشکل به شما افتـخـار  ، ھم" کارگری
ھـای  کرده و از ھیچ تالشی برای به کرسی  نشاندن خواست

در دنیایی کـه زنـدگـی و .  مان دریغ نخواھیم کرد مشترک
ھای طبقاتی اسـت  ساختارھای اجتماعی آن بر مبنای تفاوت

ـثـمـار  شان می و کارفرمایان ھر جور که دل خواھد مـا را اسـت
ھای جامعـه  کنند، اعتصاب و اعتراض نسبت به نابرابری می

ـایـه حق مسلم ما کارگران است و می ی رھـایـی از  تـوانـد پ
 !استثمار را بنا کند

ـا  ھای موجود در سرمایه تناقض داری، دنیای مـدرن را ب
ـان چالش ـی ـن ھـای آن را بـه  ھایی جدی روبرو ساخته است و ب

ـاتـی  چنین وضعیتـی، واکـنـش.   لرزه درآورده است ـق ھـای طـب
ـیـن اسـاس، ھـم خاص خود را می ـان کـه  طلبد و بـر ھـم چـن

ـتـر بـوده انـد،  کارگران در سراسر تاریخ پیش قراوالن زندگی بھ
آموزد کـه  مبارزات امروزی کارگران نیز بار دیگر به ما می

تـوان سـطـح زنـدگـی  با گذر کردن از شـرایـط کـنـونـی مـی
 .ستمدیدگان را ارتقا داد

ـانـه را  ھای برابـری یافتی، ما نیز این افق با چنین ره ـب طـل
ایم و در کنار شما خواھیم ماند تا این مسیر را با ھـم  دریافته

ـار تـمـامـی  پیموده و در نھایت شـیـریـن کـامـی آن را در کـن
 .ھایمان بچشیم ای طبقه ھم

 رفقا پیروزی از آن شماست
 ھای پتروشیمی ماھشھر پیروز باد اعتصاب کارگران مجتمع

ی ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه  کمیته" جمعی از اعضای 
 در سنندج" ھای کارگری ایجاد تشکل
١١/٧/١٣٩٠ 

  
در حمایت از اعتصاب و مبارزات کارگران 

 مجتمع ھای پتروشیمی ماھشھر
 کـارگـران مـجـتـمـع ھـای ١٣٩٠در فروردین ماه سـال 

مختلف پتروشیمی در ماھشھر و تبریز با خـواسـت لـغـو کـار 
موقت و پیمان کاری و عـقـد قـرارداد جـمـعـی و اسـتـخـدام 
ـبـش  رسمی که یکی از خواست ھای اصلی و فـوری  جـن

آن .   کارگری ایران است، شجاعانه دست بـه اعـتـصـاب زدنـد
اعتصاب با قول مقامات جمھوری اسالمی از جمله فرمانـدار 
ـامـیـن سـریـع خـواسـت  ماھشھر، منوچھر حیاتی، مبنی بر ت

با سپری شدن چند ماه از این وعـده و .   کارگران پایان یافت
ـلـکـه کـارگـران  وعید، نه تنھا این خواسـت مـتـحـقـق نشـد ب
ـیـن  ـال پتروشیمی با  فشار و ارعاب بیشتری روبرو شدند و فـع

 .کارگری مورد تھدید  قرار گرفتند
ـاریـخ سـوم  به گزارش اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، از ت

ـا تـکـرار ٦٥٠٠مھرماه،   کارگر مجتمع پتروشیمی بندرامام ب
ـامـات  ھمان مطالبه، و خسته از قول و فریب کارفرمـا و مـق
دولتی، از جمله نمایندگان مجلس، فرماندار شھر و  شـورای 

ـا کـنـون .   تامین امنیت، دست به اعتصاب مـجـدد زده انـد ت
ــده  ــرازن ــی کــه ب کـارگــران رســمــی بــا ھــوشــیــاری و درایــت
ھمبستگی کارگری است، تالش کارفرما برای کم اھـمـیـت 
ـیـمـان کـاری در  جلوه دادن نقش کارگران قرارداد موقت و پ

کارگـران قـرارداد مـوقـت و .   تولید را به شکست کشانده اند
پیمانکاری، عزم خود را برای دست یافتن به قرارداد جـمـعـی 
ـنـه سـنـگـیـن،  ـزی و استخدام رسمی با تقبل احتمال پرداخـت ھ

کارگران پتروشیمی تا ھمین جا نشان داده انـد .   نشان داده اند
که قصد دارند تا بر خالف اعتصاب فروردین مـاه حـتـی بـه 
دستاوردھای آنی این اعتصاب بسنده نکرده بلکه از دل ایـن 

 .مبارزات به تشکل مستقل و پایدارتر کارگری دست یابند
مستقل از نتایج آنی اعتصاب کارگـران مـجـتـمـع ھـای 
پتروشیمی، اعتصاب فـروردیـن مـاه و اعـتـصـاب کـنـونـی،  

.  دستاورد بزرگی  برای کل کارگران ایران به شمار مـی رود
ـتـخـارنـد کـه یـکـی از  کارگران پتروشیمی شایستـه ایـن اف
مطالبات فوری و اصلی جامعـه کـارگـری در ایـران را بـه 

کـارگـران مـجـتـمـع .   خواست مبارزاتی روز تبدیل کـرده انـد
ـا  ـارزه ب پتروشیمی توانسته اند در جریان پیـش بـرد یـک مـب
ـایـدار کـارگـری  ھدف و خواست مشخص، امر تشکل یابی پ

پیوستن کارگران دیگر مـجـتـمـع .   را به این مبارزه پیوند زنند
ـتـروشـیـمـی  ھای پتروشیمی، از جمله  پیـوسـتـن کـارگـران پ

بـه اعـتـصـاب   -این ھمرزمان اعتصاب فروردیـن مـاه   -تبریز
ـبـسـتـگـی کـارگـران ایـران در دیـگـر مـراکـز  کنونی، و ھم
ـیـن  صنعتی، و حمایت تشکل ھا و نـھـادھـای کـارگـری ب
ـارزه و دفـاع از  المللی، امری ضروی برای تقویـت ایـن مـب

 .مطالبات کارگران اعتصابی پتروشیمی است
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایـران ضـمـن 
تجلیل از مبارزات و اعتصاب کارگران پتروشیمـی مـاھشـھـر 
ـارزه و  و درخواست از ھمه کارگران ایران برای تقویت این مـب
ـیـمـان کـار از مـراکـز  کمک به قطع دسـت شـرکـتـھـای پ
صنعتی، و تحقق قرارداد جمعی و استخدام رسمی برای ھمـه 
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کارگران شاغل در این مراکز، با  تمام نیرو در جلب حـمـایـت 
مـا .   بین المللی از این مبارزه و اعتصاب تالش خواھـد کـرد

از ھمه تشکلھا و نھادی ھای کارگری، سازمـانـھـا، احـزاب 
ـا  طلب می خواه و برابری و شخصیت ھای آزادی خواھیم کـه ب

ـنـدر  حمایت خویش، مبارزه و اعتصاب کارگران پتروشیـمـی ب
 .امام را تقویت کنند

 اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران
 )     مھر   (     سپتامبر   

  
با تمام توان از اعتصاب کارگران 

 ھای ماھشھر پشتیبانی کنیم پتروشیمی
ـتـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر  کارگران حق طلب و مبارز پ

ـنـد  برای دومین بار از ابتدای سال جـاری، اعـتـصـاب قـدرتـم
خـواسـت کـارگـران، .   خود را از روز سوم مھر آغاز کـرده انـد

ـقـشـی )   واسطه ای(حذف شرکتھای پیمانکاری  است کـه ن
ایـن .   جزء چاپیدن بخشی از حقوق کارگران قراردادی نـدارنـد
ـتـروشـیـمـی ھـای  داللھای مراکز صـنـعـتـی کـه کـارگـران پ

ماھشھر به حق جلوداران مبارزه برای کوتاه کردن دستشان از 
ـنـد، ٩٠حق و حقوق بیش از   درصد از کـارگـران ایـران ھسـت

ـیـرون رانـده شـونـد . باید از مراکـز صـنـعـتـی و کـارگـری ب
کارگران باید به استخـدام رسـمـی در مـراکـز کـارگـری در 

 .بیایند و تمام حقوقشان به خود و خانواده ھایشان برسد
ـزکـار کـرمـانشـاه، از  ـل انجمن صنفی کارگـران بـرق و ف

ھای ماھشھر برای کوتاه کـردن  مبارزات کارگران پتروشیمی
دست پیمانکاران از حقوق خود پشتیبانی می کند و از ھـمـه 
ـارزه  تشکلھا و کارگران بخشھای دیگر می خواھد به این مب

 .بپیوندند
ــاه    ــانش ــار کــرم ــزک ــل ــارگــران بــرق و ف ــفــی ک ــن انــجــمــن ص

٤/٧/١٣٩٠ 
  

در حمايت از اعتصاب كارگران پتروشيمي 
 ماھشھر

بحران اقتصادي چند ساليست كه كشورھاي جھـان را فـرا 
گرفته است كه با ورشكستگي كارخانه ھاي بزرگ مـاشـيـن 

 .آغاز شد... سازي، بانكھا، بازارھاي مالي و بورس 
به موجب اين بحران، سطح رفاه مردم و طبقه كـارگـر بـه 
ـيـدا كـرد . طور اخص در اين كشورھا ركود قابل مالحظه اي پ

ـيـكـاري و حـتـي بـرخـي از . . .   به دليل افزايش ميزان فقر و ب
كشورھاي اروپايي تا مرز ورشكستگي نيز پيش رفته انـد كـه 
موجبات اعتراض ھاي گسترده مردم و طبقه كـارگـر در ايـن 

اين در حالي است كه سونامـي . كشورھا را در پي داشته است
ـاشـد،  بحران اقتصادي كه ناشي از جھاني شدن اقتـصـاد مـي ب
كشورھاي موسوم به جھان سومي را ھر چند ديـر نسـبـت بـه 

كشور مـا .   كشورھاي پيشرفته، اما آنھا را نيز در نورديده است
ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و سالھاست كـه كـارگـان 

ـيـشـتـي . . .   در ايران به بھانه ھاي جنگ، تحريم و  سطـح مـع
ـا اجـرايـي كـردن .   پاييني را متحمل شده اند در اين سالھا و ب

وضعيـت كـارگـران نـه ) حذف يارانه ھا(طرح تحول اقتصادي 
امـا كـارگـران .   تنھا بھتر نشده، بلكه اسف بارتر نيز شده اسـت

در برابر اين بي حقوقي ھا ساكت ننشسته اند و در اين سالـھـا 
براي بدست آوردن حقوق حقه خود كه ھمانا ايجاد تشكل ھـاي 
ـزايـش  ـيـد امضـا، اف مستقل خود، لغو قردادھاي موقت و سـف

ـار ايـران . . .   دستمزد و  ـن مي باشد، مبارزاتي را در گوشه و ك
 .به پيش برده اند

ھمچنين در تداوم اين مبازرات، كارگان مبارز در مجتمـع 
پتروشيمي بندر ماھشھر و ديگر پتروشيمي ھاي منطـقـه ويـژه 

، ٩٠ي اقتصادي نيز در ادامه اعتصابات فرورديـن مـاه سـال 
دست به اقدام شجاعانه اي زده و در روز سوم مھر مـاه حـدود 

 نفر از كارگران پيمان كاري با اعتصـاب خـود خـواھـان ٦٥٠٠
حذف پيمان كاران واسطه و عقد قرادادھاي مستقيـم و دسـتـه 

دسـت .   شـده انـد. . .   جمعي كارگران با كار فرماي اصـلـي و 
يابي كارگران اعتصابي به اين مطالبات گام بزرگي در جـھـت 
ـاشـد . كسب ديگر خواست ھاي طبقه كارگـر در ايـران مـي ب

ـنـدج، دسـت  بدينگونه ما جمعي از كارگان خباز در شھـر سـن
ـز  ـز و ديـگـر مـراك ـبـري در دست ديگر ھم طبقه ھايمـان در ت
ـار خـود را از ايـن  ـانـي تـمـام عـي ـب ـي صنعتي در ايـران پشـت
ـات بـر حـق كـارگـران در  ـب اعتصابات و خواست ھا و مـطـال
ماھشھر اعالم مي داريم و تا پيروزي قاطعانه اين كارگران بـه 

 .ھر طريقي كه در توان داريم از آنھا حمايت خواھيم كرد
 جمعي از كارگران خباز سنندج و حومه

١٠/٧/٩٠ 
  

بيانيه مشترك اتحاديه مستقل كارگران 
شمال خوزستان، اتحاديه ي مستقل 

كارگران دزفول، ھيئت موسس كارگران 
كيف و كفش مھرانه، ھيئت موسس كارگران 
شركت مخابرات انديمشك و ھيئت موسس 

رانندگان مسافربر شخصي انديمشك و 
حومه در اعالم حمايت از كارگران 

اعتصابي مجتمع ھاي پتروشيمي ماھشھر و 
 بندر امام 

 كارگران عزيز و متحد مجتمع ھاي پتروشيمي مـاھشـھـر 
ـان  ـت ـق و بندرامام درود برشما كه براي تحقق خواسته ھاي بـر ح

ما اعضاي اتحـاديـه ھـا .   متحدانه و جانانه به ميدان آمده ايد
و ھيئت ھاي موسس يادشده مراتب حمايت قاطع خـود را از 
شما عزيزان اعالم ميداريم و از ھمه ي كارگران ديگر مجتمـع 

ـنـد ـن درد .   ھاي كشور ميخواھيم كه از اين اعتصاب حمايت ك
ما طبقه ي كارگر درد مشتركي است كه بايد با اتحـاد ھـمـه 

ـايـد فـرامـوش .   جانبه و فراگير خود آن را درمان كنيم ـب مـا ن
كنيم كه عمل ھر فرد و گروھي چه در داخل و چه در خارج 
در قبال اين كارگران معيار قضاوت نھايي آنـھـا در مـورد آن 

پس ھمه به ياري اعـتـصـاب .   فرد و گروه در آينده خواھد بود
ـبـش  ـيـروزي كـل جـن كنندگان بشتابيم تا در پيروزي آنھا كه پ

 . كارگري ايران است نقش تاريخي خود را ايفا كرده باشيم
 با تشكر 

 اتحاديه مستقل كارگران شمال خوزستان  
 اتحاديه مستقل كارگران دزفول 

ـانـه مـھـرانـه  ـفـش زن ـيـف و ك ھيئت موسس شركت توليدي ك
 شوشتر 

 ھيئت موسس كارگران شركت مخابرات انديمشك
 ھييت موسس رانندگان مسافربر شخصي انديمشك و حومه

 
ھای  پخش خبر اعتصاب کارگران پتروشیمی

ماھشھر در میان کارگران پاالیشگاه شازند 
 اراک

وبالگ انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه 
 مـھـر خـبـر اعـتـصـاب کـارگــران ٥نـوشـتـه اسـت كـه روز 

ھای ماھشھر بر دیوارھای داخل پاالیشگـاه شـازنـد  پتروشیمی
ـادی در  نصب شده بود كه موجب شادی در بین کارگران زی
پاالیشگاه شازند شده و ھمچنین مورد حمایـت واقـع گـردیـده 

 .است
  

 اعتصاب و اعتراض
 

ادامه اعتصاب متحدانه کارگران مجتمع 
 پتروشیمی بندر امام

اتحادیه آزاد کارگران ایران از ادامـه اعـتـصـاب كـارگـران 
ـنـدرامـام خـبـر داده اسـت در خـبـرھـای .   مجتمع پتروشیمی ب

 مـھـر ٥منتشر شده از جانب این تشكل آمده اسـت كـه روز 
 مـھـر ٤روز .   اعتصاب این كارگران وارد سومین روز خود شد

این كارگران در میدان مقابل دفتر شركت پتروشیمی دست بـه 
کارگران در این تجمع و راھپیـمـایـی .   تجمع و راھپیمایی زدند

ظـریـف " ، "تا نتیجه نگیریم ما از اینجا نمیریم: "شعار میدادند
مزایا مزایا حق مسلم " ، " کار ظریف کار وعده و وعید کافیه

خـوردن حـق " ، "نترسید نترسید ما ھمه با ھم ھستیم"، " ماست
تبعیض برای کارگر تا کـی " ، " کارگر خیانت است به کشور

ـا کـن مـجـتـمـع رو رھـا " ، "ادامه دارد پیمانکار پیمانکار حـی
ـار آمـده اسـت كـه در سـومـیـن روز " .   کن در ادامه این اخـب

ـان  ـتـروشـیـمـی در مـی ـیـن پ اعتصاب ھیچ یک از مسـئـول
ـیـن .   کارگران حاضر نشدند کارگران نیز ھیچ یک از مسئول

ـبـول نـدارنـد و  پتروشیمی و قول و قرار و وعده ھای آنان را ق
در .   خواھان مذاکره با مسئولین رده باالی وزارت نفت ھستنـد

این اخبار ھمچنین آمده است كه با شروع اعتصاب کـارگـران 
ـان  پیمانکاری، مدیریت پتروشیمی از ھمان ابتـدا کـارھـای آن

ـز از .   را بر دوش پرسنل رسمی انداخته اسـت ـی ایـن پـرسـنـل ن
ـا  ـنـد ب ـیـدان آنجا که انجام این کارھا را جزو وظایـف خـود نـم
مسئولین خود درگیر شده اند تا جایـی کـه در واحـد بسـتـه 
ـنـدی، کـارگـران رسـمـی،  بندی یکی از چھار واحد بسته ب
ـیـل  ـیـن دل کار کارگران پیمانکاری را انجام نداده اند بـه ھـم
کارمندان رسمی در پشت دستگاھھا قرار گرفته و اقـدام بـه 
بسته بندی کرده اند و باعث خرابی در بسته بندیھا و خـراب 

 ٥شدن محصول برخی دستگاھھا شده اند که ایـن امـر روز 
ـا مسـئـول  مھر منجر به درگیری شدید یکی از کارمنـدان ب

 مھر مدیریت پتروشـیـمـی تـعـدادی ٥ھمچنین روز .   خود شد
ـا بـه  کارگر داربست بند را از بیرون وارد کارخانه کرده بود ت
جای کارگران پیمانکاری اعتصابی مشغول کار شـونـد امـا 
ــصـاب کـارگــران  ایـن کــارگـران بـه مـحــض اطــالع از اعـت
پیمانکاری، لباسھای کار خود را در آورده و حاضر به ادامـه 

ـیـرغـم .   کار نشدند در این اخبار ھمچنین آمـده اسـت كـه عـل
تالش مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام برای جـلـوگـیـری 
ـاری پـرسـنـل  از قطع تولید در این مجتمع و بکارگیـری اجـب
رسمی،  پس از گذشت چھار روز از اعتصاب این کـارگـران، 
تولید در این پتروشیمی رو به کاھش گذاشته است و تمامـی 
ـان بـر زمـیـن  تعمیرات اساسی که قرار بود انجام شود ھمچـن
ـارگـیـری مـیـشـونـد و بـویـژه  مانده، تریلی ھا به سـخـتـی ب

کـه . . .   واحدھای تعمیرات، نگھداری، ابزار دقیـق و بـرق و 
تماما انجام کـار در آنـھـا بـر عـھـده کـارگـران شـرکـتـھـای 
. پیمانکاری بوده است با مشکالت شدیدی مواجـه شـده انـد

 PVCواحـد  Bدر ادامه آمده است که در حال حاضر خط 
نیز در حـال خـارج شـدن  Aاز مدار سرویس خارج شده و خط 

 . از مدار تولید قرار گرفته است
 مھرماه نیز ایـن تشـكـل خـبـر داد كـه کـارگـران ٦روز 

بنابـر .   پتروشیمی ھای ماھشھر ھمچنان در اعتصاب بوده اند
این اخبار اینروز نیز ھمچون روزھای گذشته از ساعات اولیـه 
صبح کارگران اعتصابی در میدان مشرف به دفتر مـرکـزی 
مجتمع پتروشیمی بندر امام دست به تجـمـع و در سـاعـاتـی 

 عصر ادامـه داشـت ٤دست به راھپیمایی زدند که تا ساعت 
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ـز  ـی و عالوه بر شعارھای روزھای گذشته شعارھای دیگری ن
وعـده ھـای تـوخـالـی " ، " فرماندار خجالت خـجـالـت:   " ھمچون

ـبـه " ، " کار خجالت خجالت ظریف" ، " دیگر اثر ندارد وعده ما شـن
فرماندار فرمـانـدار خـجـالـت "شعار . سر دادند" ھمینجا ھمینجا

به این دلیل داده شد که در پایان اعتصـاب فـروردیـن "   خجالت
ـنـدر امـام،  ـتـروشـیـمـی ب ماه کارگران پیمانکاری مـجـتـمـع پ
منوچھر حیاتی فرماندار ماھشھر، در تجمع کارگران کـه در 
ـز  ـی ـنـدرامـام ن ـتـروشـیـمـی ب کنار ایشان ظریفکار مدیرعامـل پ

پس از ایـن :   " ایستاده بود به کارگران تجمع کننده اعالم کرد
ـنـده  توافقی که مابین مسئولین پتروشیمی بندرامام، من، نمای
ـامـیـن  ـنـدرامـام و شـورای ت ماھشھر، مدیرعامل پتروشیمی ب
ماھشھر و نمایندگان کارگران صورت گـرفـت، مـن شـخـصـا 
اجرای این توافق را تضمین می کنم و به ھمه شما کارگـران 

 مصوبات دولـت ١٣٩٠ شھریور ١قول می دھم اگر تا مورخه 
اجرا نشود، من خودم شخصا با شـمـا کـارگـران بـه اعـتـراض 

ـایسـتـم ـای حـرفـم ب . " می نشینم و آنقدر مـرد ھسـتـم کـه پ
ـا کـنـون نـه از فـرمـانـدار مـاھشـھـر  کارگران گفته اند كه ت

ـیـل ( ، نه از نماینده ماھشھر در مجـلـس )منوچھر حیاتی(  خـل
و نه از شورای تامین ماھشھـر در طـول مـدت )   حیات مقدم

پس از توافقات فـروردیـن مـاه و نـه حـتـی ایـن چـھـار روز 
 .اعتصاب کارگران خبری نشده است

 مھر ھم، این تشكل خبر داد اعـتـصـاب ایـن ٩روز شنبه 
ـز در مـیـدان .   كارگران ھمچنان ادامه داشته کارگران امروز نی

مشرف به دفتر مرکزی این پتروشیمی دست به تجمع زدند و 
در ساعات مختلفی در این میدان اقدام به راھپیمـایـی و دادن 

کـارگـران عـالوه بـر شـعـارھـای .  شعارھای اعتراضی نمودند
تھدید مسئولین دیگر اثـر :   " روزھای قبل، امروز شعار میدادند

ایـن گـزارش " .   تا نتیجه نگیریم این کـار ادامـه دارد" ، " ندارد
 ٣ و نیم بعدازظھر، مامورین جـراسـت ٢می افزاید كه ساعت 

ـاسـی  ـامـھـای مـنـصـور عـب نفر از نماینده ھای کارگران به ن
کارگر شرکت پیمانکاری خوارزمی و یکی از نماینـده ھـای 
ـیـمـانـکـاری  ـاقـری کـارگـر شـرکـت پ کارگران، محمد باقر ب
ـنـده ھـای کـارگـران، و جـاسـم  ـای صنایع فارس و یکی از نم
بدرانی یکی از کارگران شرکت پیمانکاری خوارزمـی را بـه 
دفتر حراست احضار کردند که به محض ایـن كـار کـارگـران 
: اقدام به تجمع در مقابل درب اصلی حراست کرده و با شـعـار

ـایـد گـردنـد"  بـه دفـاع از "   حراست حراسـت، بـچـه ھـا آزاد ب
ـنـده  ـای ـا آزادی نـم ھمکاران خود پرداختند و اعـالم نـمـودنـد ت

 و نیم مـتـوجـه ٣ھایشان از آنجا نخواھند رفت، اما در ساعت 
کـارگـران .   انتقال نماینده ھای خود به اداره اطـالعـات شـدنـد

مجتمع پتروشیمی بندر امام اعـالم کـرده انـد از فـردا بـرای 
آزادی نماینده ھایشان اعتراض خود را تشدید خواھنـد کـرد و 
ـنـی بـر  با قاطعیت تمام تا رسیدن به خواست بر حق خـود مـب
ـا کـارفـرمـا و حـذف شـرکـتـھـای  ـیـم ب ـق عقد قـرارداد مسـت
ـنـد داد و  پیمانکاری به اعتصاب و اعتراض خود ادامه خـواھ

 .در مقابل ھیچگونه تھدید و فشاری تسلیم نخواھند شد
کار در این مجتمـع  ظریف:   این اخبار ھمچنین می افزایند

ــا مــدیــران  ــســه ای ب ــرگــزاری جــل حــاضــر شــده و ضــمــن ب
اگر کارگـران فـردا کـارت :   پیمانکاریھای بزرگ اعالم نمود

ساعت زدند باید بر سر کارھای خود حاضر شوند و در غـیـر 
ـایـد ـی . اینصورت از کارت زدن کارگران جـلـوگـیـری بـعـمـل ب

ـتـروشـیـمـی تـالش  ھمچنین بنا بر تصمیم دیگری مـدیـریـت پ
کرده است از فردا از حاضر شـدن سـرویسـھـای رفـت و آمـد 
کارگران بر سر کار جلوگیری نماید تا بدین ترتیـب کـارگـران 

در ادامه آمـده اسـت .   قادر به رسیدن به محل کار خود نشوند
ـا اعـتـصـاب  فرمانداری ماھشھر برای چگونـگـی بـرخـورد ب

 .کارگران کمیته بحران تشکیل داده است
در خبر دیـگـری كـه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـفـر ١٠یكشنبه   مھر منتشر كرده است، علیرغم بازداشت سه ن
از کارگران پتروشیمی امام در روز شنبه و اعمال فشار بیشتـر 
بر کارگران از طریق تالش برای جلوگیری از زدن کـارتـھـای 
ساعت و محدود کردن سرویسھای رفت و آمد، کارگران ایـن 
مجتمع بطور قاطعانه و متحدانه ای به اعـتـصـاب و تـجـمـع 
ـتـروشـیـمـی ادامـه  خود در میدان مشرف به دفتر مـرکـزی پ

 .دادند و ھشتمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند
کارگران بارھا در میدان مشرف به دفتـر مـرکـزی دسـت 

نـه :   " در این راھپیمایی ھا شعـار مـیـدادنـد. به راھپیمایی زدند
ـیـجـه  کار ظریف ظریف" ، "حیله نه تھدید دیگر اثر ندارد ـت کـار ن

ـان دیـگـر اثـر نـدارد" ، " نتیجه کـار  ظـریـف" ، " تھـدیـد سـرپـرسـت
ـا اشـاره بـه وعـده ھـای "   کار ای حامی پیمانکـار ظریف و ب

در ادامـه ایـن " .   حیاتی حیاتی برای ما چه کردی" حیاتی، 
ـاسـی،  خبر آمده است كه كارگران بازداشت شده، مـنـصـور عـب
. محمدباقر باقری و جاسم بدرانی آخر وقت دیشـب آزاد شـدنـد

ـایـد  ھمچنین به این کارگران اعالم شده بود امروز اول صبـح ب
ـیـن ایـن  بار دیگر به اداره اطالعات مراجعه کنند اما مسـئـول
ـان اعـالم کـردنـد در  اداره طی تماسی با این کارگـران بـه آن

 . فرصت دیگری آنان را برای مراجعه خبر خواھند کرد
بنا به آخرین خبری که امروز اتحادیه آزاد کارگـران ایـران 
منتشر کرده، کارگران بندر امام امروز دھمین روز اعـتـصـاب 

 . خود را پشت سر گذاشتند
ـز ھـزاران کـارگـر  ـی بنا بر ایـن گـزارش دیـروز و امـروز ن
مجتمع پتروشیمی بندر امام با برپائی تجمع و راھپیمـایـی  و 
سر دادن شعار در میدان مشرف به دفتر مرکزی شـرکـت بـه 

ـنـی بـر  اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواست ھایشان مب
ـای  ـیـم پ ـق حذف شرکتھای پیمانکاری و عـقـد قـرارداد مسـت

 .فشردند
ـاه کـارتـھـای   طبق گزارش اتحادیه تاکنون اطـالعـات سـپ
ـاقـر  سه از نفر کارگران به نامھای منصور عباسی، محـمـد ب
باقری و جاسم بدرانی را که پس از بازداشت تـوسـط حـراسـت 
به آنجا منتقل شده و سپس آزاد شده بودند عودت نـداده اسـت 
ـنـدر  و به ھمین دلیل آنان قادر به ورود به مجتمع پتروشیمی ب

این در حالی است که امروز حراسـت مـجـتـمـع، .   امام نیستند
ـز  ـی ـا وی ن کارت یکی دیگر از کارگران را مصـادره کـرد ت
ـا اعـتـراض  قادر به ورود بـه مـحـوطـه شـرکـت نشـود امـا ب
ـاچـار شـدنـد  متحدانه و شدید کارگـران، مـامـوران حـراسـت ن

اعمال این فشارھـا بـر کـارگـران در .   کارت وی را پس دھند
حالی است که بنا بر اظھار کـارگـران مـامـوران حـراسـت بـر 
خالف روزھای اول اعتصاب که ھیچگونه تحـرکـی از خـود 
نشان نمیدادند طـی سـه چـھـار روز گـذشـتـه در تـجـمـعـات 

 .اند کارگران حاضر شده و حرکات آنان را زیر نظر گرفته
ـتـروشـیـمـی١٥مھلت  ھـا کـه در   روزه مسئولیـن سـایـر پ

ـبـول  روزھای اول  اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام با ق
ـان  ـای این مھلت بر سر کارھایشان باز گشته بـودنـد در حـال پ
یافتن است و چه بسا که در صورت خـلـف وعـده از سـوی 

ـات خـود  مسئولین، در این پتروشیمی ھا نیز کارگران اعـتـصـاب
 .را از سر بگیرند

  
 در ٢کارگران شرکت صنایع فلزی شماره 

 محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند
بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر كـرده 

 مـھـر در ٥ روز ٢است، کارگران شرکت صنایع فلزی شماره 
اعتراض به بالتکلیفی خود و عدم دریافت دستمزدھایشـان در 

 . محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند
  

یورش ماموران رژیم به تجمع اعتراضی 
 کارگران آجرپزی شل در سنندج

ـنـدج روز   مـھـر کـارگـران ٩بنابه خبر منتشر شده از سـن
 مـاه ٨معترض آجرپزی شل در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت 

دستمزد معوقه خود اقدام به اخراج کـارفـرمـا از کـارخـانـه و 
ـا کـارگـران روز بـعـد از .  تعطیلی محل کار نمودند ـب مـتـعـاق

ـابـل درب ١١ساعت  ـق ـان وقـت اداری در م ـای ـا پ  صـبـح ت
استانداری کردستان جھت احقاق حقوق خود تجمع اعـتـراضـی 

اما ماموران رژیم جھت پراکنده کردن این تـجـمـع .   برپا کردند
ـفـر از ٤٠سپس بیـش از .  به کارگران معترض یورش بردند  ن

ـنـده  ـای ـتـر نـم ـابـل دف ـق کارگران عصر ھمانروز با تجـمـع در م
مجلس اسالمی در این شھر خواستار رسیدگی به مشـکـالت 

 . خود شدند
  

تجمع اعتراضی كارگران لوله سازی 
 خوزستان

 مـھـرمـاه كـارگـران ٣در خبرھا آمده است كه روز یكشنبه 
ـاالی   ٢٠لوله سازی خوزستان كه ھمگی كارگران رسمی و ب

سال سابقه كار در این شركت را دار،ند مقابل این شركت تجمـع 
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود و ٢٣این كارگران خواھان .   كردند

ھمچنین راه اندازی شركت مطابق وعده ھای مستمر مقامـات 
یكی از كارگران میگفت من حتی بـرای بـچـه ام .   میباشند

در .   پیش دوستانش خـجـالـت مـیـكـشـد.   دفتر و كتاب نخریدم
ـنـھـا ٢٣حالیكه  ـتـوانـم از ای ـی  ماه حقوقم را طلب دارم امـا نـم

 .فقط ما را سر میدوانند. بگیرم
  

کارگران خدماتی جھاد سازندگی کرمانشاه 
 در اعتصاب ھستند

ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
ـفـر از کـارگـران بـخـش ١٤٠٠کرمانشاه منتشر كرده است،   ن

 مھر در اعتـراض ٥خدماتی جھاد سازندگی کرمانشاه از روز 
به پایین بودن دستمزد از رفتن به سر کار خـودداری کـرده و 

در ادامه ایـن خـبـر آمـده .    مھر در اعتصاب بوده اند٧تا روز 
ـز کـارگـران بـر ٦است روز   مھر به علت تعطیلی آخر ھفته نی

 مھر بـه ٨سر کارشان حاضر نبوده و احتمال می رود از شنبه 
ـاسـان .   اعتصاب خود ادامه دھند طبق این خبر، حقوق کـارشـن

 ھزار تومان در مـاه مـی ١٥٠بخش خدماتی جھاد سازندگی 
 .باشد
  

 اعتراض کارکنان پروژه مسکن مھر در اردبیل
ـان پـروژه مسـکـن مـھـر  در خبرھا آمده است كـه کـارکـن
ـان  اردبیل با مراجعه به سـازمـان مسـکـن و شـھـرسـازی اسـت

 ٩عالوه بـر آنـکـه .   خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند
ماه حقوق معوقه کارکنان شاغل در پروژه مسـکـن مـھـر بـه 
آنان پرداخت نشده است، کارکنان حسابداری آن نیز نه تنھـا از 
کار بیکار شده بلکه یکسال بدون دریافت حـقـوق کـار کـرده 

ـنـکـه دولـت بـه آن پـولـی .  اند پیمانکار مربوطه با توجـیـه ای
ـاز  ـان خـود سـر ب پرداخت نکرده است از پرداخت حقوق کارکـن

 .می زند
  

تھديد كارگران شركت پارس متال به از سر 
 گرفتن اعتراضات

ـال واقـع  در خبرھا آمده است كه كارگران شركت پارس مـت
 ماه حقوق معوقه از سـالـھـاي ١١در جاده مخصوص كرج كه 



 15 ١٧٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

در اعتراض بـه عـدم اجـراي .  گذشته خود را ھنوز طلب دارند
ـا آخـر شـھـريـور ھـمـه  وعده مديريت اين شركت كه قرار بود ت
مطالبات كارگران را پرداخت كند، كارگران تھـديـد كـردنـد كـه 

ـنـد گـرفـت مـديـريـت .   مجددا اعتراضات خود را از سـر خـواھ
ـات مـعـوقـه ٣١شركت  قرار بود در  ـب ـيـه مـطـال ـل  شـھـريـور ك

. كارگران را پرداخت كند اما به اين قـرار عـمـل نـكـرده اسـت
كارگران در ھمين رابطه پيگيرشده و قصد اعتراض داشتند كـه 

ـاتـی رسـیـدنـد٦نھايتا روز  ـق كـارگـران مصـمـم .    مھر به تـواف
ھستند در صورتي كه به خواسته ھاي آنـھـا رسـيـدگـي نشـود 

 .مجددا دست به اعتراض بزنند
  

  کارگر در گیالن ١۵بیکار شدن 
ـان گـیـالن بـه  ۵ در خبرھا آمده است كه   کارگـر در اسـت

ـایـی تـوسـط  ـی ـاوری شـیـم ـن دلیل تعطیلی کارخانه تولیدی ف
 .بانک عامل بیکار شدند

  ۵ مدیر عامل این كارخانه، علی کریمی، گفته است كه 
ـلـی  کارگر در این شرکت مشغول بکار بودند كه بدلیل تـعـطـی
ـزل  ـابـل مـن ـق کارخانه این کارگران بیکار شدند و کـارگـران م

در ادامـه .   ایشان رفته و خواھان حق و حقوق خود شده بـودنـد
ـیـل ١٠آمده است كه مدت   ماه است که ایـن شـرکـت بـه دل

کارشکنی بانک عامل تعطیل و کلیه کارگـران شـاغـل در 
 .آن بیکار و با مشکالت عدیده معیشتی روبرو شده اند

  
 آخرین خبر از کارگران اعتصابی متروی اھواز

ـتـشـر شـده ٤در خبرھا آمده است كه روز   مھر خبـری مـن
است كه آنروز مدیر طرح قطـار شـھـری اھـواز خـبـر داد کـه 
بخشی از مطالبات کارگران اعتصابی پرداخـت شـده اسـت و 

: وی افـزود.   کارگران از آنروز به کارگاه ھا باز مـی گـردنـد
 ماه از مطالبات کارگران در دستور کار اسـت کـه ٣پرداخت 

ـابـد ادامه مـی)   دوشنبه( از چھارشنبه آغاز شده و تا امروز  . ی
ـات  ـب این اولین بار نیست که خبر پـرداخـت بـخـشـی از مـطـال
. کارگران متروی اھواز و پایان اعتصابشان پخـش مـی شـود

ـیـسـت سـومـیـن روز اعـتـصـاب  آخرین بار شھردار اھـواز در ب
کارگران از پایان اعتصاب کارگران متروی اھواز خـبـر داد و 

ـانـکـار ٢در :   گفت ـیـم  روز گذشته مذاکراتی با سرپـرسـتـی پ
انجام و مقرر شد کارفرما و پیمانکار ھر کـدام مـعـادل یـک 
ماه حقوق کارگران را پرداخت کنند تا کارگران از امـروز بـه 

 .محل کار بازگردند
  

تجمع كارگران بازنشسته نساجي مازندران 
 در خانه كارگر قائمشھر

 مـھـرمـاه تـعـداي از ٧در خبرھا آمده است كه صبح روز 
 طبرستان، تـجـن ٣ و ٢كارگران بازنشسته كارخانه ھاي شماره 

و گوني بافي خواھان رسیدگی به مطالبات خود شـدنـد و در 
ـا كـردنـد ـات ایـن كـارگـران .   آنجا تجمع اعتراضی بـرپ ـب مـطـال

 . تاكنون می باشد٨٧سنوات بازنشستگي از سال 
  

 اعتصاب کارگران شرکت فالرک
بنابه خبری كه كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد 
تشكلھای كارگری منتشر كرده است، کارگران مشغول بـکـار 

ـارانـی ( در شرکت فالرک  مجری طرح لوله کشـی قـطـره ب
واقع در نزدیکی روستای الـک از تـوابـع )   مزارع کشاورزی

شھرستان کامیاران بدلیل پرداخت نشدن حقوق خـود دسـت بـه 
در ادامه این خبر آمده است كه در این شرکـت .   اعتصاب زدند

ـنـد کـه ١٠٠  مـاه ٥ کارگر و پرسنل مشغول بـه کـار ھسـت
 مـھـر ٢ و ١حقوق دریافت نکرده اند به ھمین دلیل در تاریخ 

دست به اعتصاب زدند و از ورود و خـروج مـاشـیـن االت و 
کارفرمایان به محل کار جلوگیری کرده و خـواھـان پـرداخـت 

 .حقوق معوقه خود شدند
  

 ٣تجمع اعتراضی كارگران كارخانه شماره 
 نساجی مازندران

 ٣در خبرھا آمده است كه كارگران كارخانه نساجی شمـاره 
ـار ١٣مازندران بدلیل  ـب ماه حقوق معوقه و ھمچنین عـدم اعـت

ـا ٨ مھر از ساعت ٩بیمه ھای آنھا روز شنبه   و نیم صـبـح ت
 بعدازظھر در محوطه كارخانه دست بـه تـجـمـع اعـتـراضـی ٢

ـیـت خـود شـدنـد در ایـن .   زدند و خواستار رسیدگی به وضـع
رابطه یكی ازكارگران این كارخانه گفت ما به تجمـعـات خـود 

 .تا رسیدن به خواسته ھایمان ادامه خواھیم داد
  

 کارگران سد گتوند دست به اعتصاب زده اند
ـتـشـر  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن
كرده است، کارگران  شرکت تابلیه در سد گتوند در نزدیـكـی 

. انـد  مھر دست به اعتـصـاب زده١٠شھر شوشتر، از روز شنبه 
ـان  در ادامه این خبر آمده است كه این کارگران کـه تـعـداد آن

ـاکـنـون ٣٠٠حدود  ـبـھـشـت سـال جـاری ت  نفر ھستند از اردی
ـاکـنـون ھـیـچ نـھـاد  دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند و ت

مسئولی به خواست و شکایت آنان در ایـن رابـطـه رسـیـدگـی 
 . نکرده است

  
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
عدم پرداخت حقوق کارگران شھرداری 

 سنندج
 مھر، کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد ١٠روز 
ـنـی بـر  تشکل ھای کارگر خبری از سنندج منتشر كـرده مـب

ـيـمـان  اینكه شركت پيمان كاري ھوابرد كه يكي از شركتـھـاي پ
كاري شھرداري در سنندج مي باشد حدود سـه مـاه اسـت كـه 

 نفر از كارگـران زيـر مـجـمـوعـه خـود را كـه در ٧٠٠حقوق 
ـنـدج مشـغـول بـه كـار ٥ و ٤، ٣، ٢شھرداري ھاي نواحي   سن

ـتـھـاي . ھستند، پرداخت نـكـرده اسـت  ايـن كـارگـران در قسـم
ـز در ايـن نـواحـي مشـغـول بـه  خدمات رفتگري و فضاي سـب
فعاليت ھستند و با قرادادھـاي چـنـد مـاھـه در ايـن شـركـت 

 .پيماكاري مشغول به كارند
  

 ماه ٥كارگران كارخانه فرش پارس قزوین 
 حقوق طلب دارند

كارخانه توليدي فـرش :   يكي از كارگران قزوين گفته است
ـاري بـراي  ـب ـنـون بـه ان پارس در شھرك قزويـن بـعـد از ھـم اك

 ٥نگھداري گندم تبديل شده است و به كارگـران ايـن شـركـت 
 .ماه است كه حقوقي پرداخت نشده است

  
 ماه ٢٤كارگران شركت صنايع توانبخشي 

 حقوق طلب دارند
ـبـخـشـي  در خبرھا آمده است كه پرسنل شركت صنايع تـوان

 ماه حقوق معوقه خود را طلب دارنـد امـا مـديـريـت ايـن ٢٤
ايـن شـركـت .   شركت از پرداخت حقوق كارگران امتناع ميكـنـد

ـيـش از  ـيـن بـود  ب ـلـول  ٥٠كه توليد كننده ويلچر و چرخ مع
كارگر داشت كه مديريت شركت اغلب كارگران اين شـركـت را 
از كار اخراج كرده است و شركت در آستانه تعطيلي كامل قـرار  

 .گرفته است

 اخراج كارگران و عدم پرداخت حقوق در 
 كارخانه كاشي سازي زاكرس

در خبرھا آمده است كه كارخانه كاشي سـازي زاكـرس كـه 
ـتـي  از مھمترين كارخانه ھاي كاشـي سـازي در شـھـرك صـنـع

ـزويـن ٥٠٠قزوين بود و با   كارگر از كـارخـانـه ھـاي مـوفـق ق
محسوب ميشد اكنون به صورت تعطـيـل در آمـده  و حـدود 

 . ماه حقوق معوقه طلب دارند٧ كارگر آن ٣٠٠
  

عدم پرداخت دستمزد در شرکت مدیریت 
 تجھیزات پزشکی تھران

ـتـه از  ـف در خبرھا آمده است كه علیرغم گذشـت یـک ھ
آغاز مھر دستمزدھای مربوط به شـھـریـور کـارگـران شـرکـت 

ـاشـنـد و در ١٢٠مدیریت تجھیزات پزشکی كه  ـفـر مـی ب  ن
 .شرایط بدی مشغول بكارند، پرداخت نشده است

  
  ماه طلب حقوق كارگران كارخانه ایران برك٨

در اخبار آمده است كه كـارگـران كـارخـانـه ايـران بـرك در 
رشت كه توليد كننده نخ فاستوني ميباشد و در مجموع نزديـك 

 .  ماه است كه حقوقی نگرفته اند٨ كارگر دارد ٢٨٠به 
 ماه است كـه حـقـوق مـان ٨يكي از كارگران گفته است 

پرداخت نشده و عليرغم پيگيـريـھـاي مسـتـمـري ھـم كـه طـي 
اينمدت داشته ايم ولي كسي پاسخگو نيست و مستـمـرا وعـده 

اين ميزان طلبي كه داريم مربوط به قبل .   و وعيد داده ميشود
ميباشد و در حال حاضر ھم حتي ھمين ميزان حقوقي ھـم كـه 
ـار  به عنوان حقوق ماھيانه به كارگران داده مـيـشـود كـه بسـي
پايين است در دو و يا سه مرحله پرداخت ميشود و ايـن بـراي 

 . كارگران مشكالت جدي ايجاد كرده است
  

عدم پرداخت دستمزد در کارخانه آرین 
 فرایند و خطر تعطیلی كارخانه

ـان  ـای در خبرھا آمده است كه با گذشت چـنـدیـن روز از پ
ـفـر از کـارگـران کـارخـانـه ٣٠شھریور دستمزدھای بیش از   ن

تولید کننده لوازم خودرو آرین فرایند واقـع در اشـتـھـارد کـرج 
ـا .   پرداخت نشده است ایـن كـارگـران در تـمـاسـھـای مـکـرر ب

امـا نـه .   کارفرما خواستار دریافت دستمزدھای خود شده انـد
ـتـه  تنھا اقدامی در جھت پرداخت دستمزدھای آنان انجام نگـرف
ـیـل بـحـران مـالـی  است بلکه به کارگران اعالم گردیده به دل
ـزدیـک کـارخـانـه  ـنـده ن دستمزدھا پرداخت نخواھد شد و در آی

 .تعطیل و آنان اخراج می گردند
  

 معوقه كاركنان  وعده پرداخت حقوق
 شھرداری شوشتر

ـادر  به گزارش خبرگزاری رژیـمـی فـارس از شـوشـتـر، ن
زاده، سرپرست شھرداری شوشتر، در جلسه شـورای شـھـر  پارسا

 میلیون تـومـانـی ٥٣٥در روزھای آینده اعتبار : شوشتر گفت
از محل فروش زمین به متقاضیان در حساب شـھـرداری وارد 

توان دو حقـوق مـعـوق پـرسـنـل  شود که با این اعتبار می می
 معوق این شـھـرداری  شھرداری را پرداخت کرد و تعداد حقوق

ھـای گـذشـتـه بـی  را به عدد دو رساند که این امـر در سـال
در شرایط کنـونـی در حـال پـرداخـت :   وی افزود.   سابقه است

 .حقوق و مزایای تیر ماه ھستیم
  

وعده رسیدگی به مشکالت کارگران 
 پارسیلون خرم آباد

ـیـجـه تـداوم اعـتـراضـات و  ـت در خبرھا آمده است كه در ن
ـاسـی  تشدید فشارھای کارگران بر مقامات رژیم مـعـاون سـی
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نژاد، اعـالم کـرده   امنیتی رژیم در استان لرستان، حسن شریعت
ـنـدگـان  ـای ـا نـم ـانـداری ب است نشست کمیسیون کارگری اسـت
ـیـت رژیـم جـھـت بـررسـی  کمیسیون کـارگـری شـورای امـن
ـلـون  ـارسـی وضعیت کاری و مشکـالت کـارگـران کـارخـانـه پ

مقامات رژیم ھربار كه با اعـتـراض .  برودی برگزار خواھد شد
 .كارگران پارسیلون روبرو شده اند، وعده دروغین داده اند

 مـاه اسـت ٨کارگران کارخانه پارسیلون خرم آباد بیش از 
که دستمزد دریافت نکرده و بارھا برای رفع مشـکـالت خـود 

 .تجمع اعتراضی برپا کرده اند
  

ھای خود  وزیر تعاون، کار و رفاه به وعده
 عمل نمی کند
ـیـس کـانـون " ھا كه ایلنا از وی بعنوان  علی اکبر خباز ری

ـام "   عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی سراسـر کشـور ن
ـیـس جـمـھـور اشـاره کـرد :   برده، گفته است ھمانگونه کـه ری

ـامـیـن  شاھد پاداش ھای میلیونی در شركت سرمایه گذاری ت
ـاب ـابـرایـن ھـر .   اجتماعی ھستیم آن ھم بدون حساب و کـت ـن ب

شـود  گذرد و تغییری در سـازمـان ایـجـاد نـمـی روزی که می
کارگران و بازنشستگان ھستند که زیان فراوانی را مـتـحـمـل 

شوند پس الزم اسـت کـه وزیـر وعـده خـود در خصـوص  می
  ھای اقتصادی دیـگـر را عـمـلـی و بخش"   شستا"تغییرات در 

 .کند
  

 اخراج و بیكارسازی
 

 چھار واحد توليدي در کاشمر تعطيل شدند
در خبرھا آمده است كه جواد خزایی، مديـرعـامـل شـركـت 

ـنـگـي و :   ھاي صنعتي كاشمر گفته اسـت شھرك ـقـدي ـبـود ن كـم
سرمايه در گردش موجب شد چھار واحد توليـدي در كـاشـمـر 

ـقـر در ١٠٠: او می گوید. تعطيل شوند  درصد واحدھاي مست
ـنـد ـنـك .   شھرك صنعتي با كمبود نقدينگي مواجه ھسـت ھـم اي

ـا  ـا ٤٠برخي واحدھاي توليدي تنھا ب ـيـت ٦٠ ت  درصـد ظـرف
ـلـوم .   كنند فعاليت مي ـاشـد، مـع ـيـن روال ب اگر شرايط به ھـم

ـنـد  نيست كارخانه ـتـي خـواھ ـي ـنـده چـه وضـع ھاي كاشمر در آي
 .داشت
  
 كارگر قراردادي كارخانه ايرانيت ٣٠٠

 سازي فالورجان اصفھان ھم اخراج شدند
ـيـت فـالورجـان  در خبرھا آمده است كه كارخانه توليد ايـران

 كارگر قـراردادي ايـن كـارخـانـه را اخـراج كـرده ٣٠٠اصفھان 
ـزرگـي .  است الزم به یادآوری است كه كارخانه ھاي مـھـم و ب

ھمچون فارسيت درود، ايرانيت تھران، ساريت مازندران و چـنـد 
ـا آزبسـت دچـارمشـكـل نـداشـتـن  كارخانه ديگر در حوزه كار ب
ـاعـث اخـراج  ـيـد خـود شـدنـد كـه ب مواد اوليه و توقف در تول
ـا االن بـه آنـھـا  كارگران آنھا ميشود و دولت ازمـاه رمضـان ت
وعده حل و فصل اين مشـكـل را داده ولـي ھـيـچ اقـدامـي 

 .تاكنون نكرده است
  

 افزایش اخراج کارگران از واحدھای تولیدی
یكی از عوامل شـوراھـای اسـالمـی كـار، عـلـی اکـبـر 
ـتـه اسـت . عیوضی، از وضعیت بحرانی واحدھای تولیدی گف

 درصـد از مـدیـران واحـدھـای  ۵در حال حـاضـر :   می گوید
ـتـه اسـت كـه .   تولیدی فاقد صالحیت ھستند او ھمچنین گف

ـیـدی  شاھد افزایش بی رویه اخراج كارگران از واحـدھـای تـول
 .ھستیم
  

شركت لوازم خانگي پارس به حالت تعطيل 
 كامل در آمده است 

در خبرھا آمده است كارخانه لوازم خانگي پارس به حـالـت 
ـيـش از .   تعطيل كامل در آمده است اين شركت كـه زمـانـی ب

ـنـھـا ٤٥٠ ـيـه ١٦٠ كارگر داشت اكنون ت ـق  كـارگـر دارد و ب
 .كارگران اين شركت در طي دو سال اخير اخراج گرديدند

  
 ناامنی محیط كار

 
 نفر از کارگران واحدھای    طی سال گذشته 

 صنعتی اصفھان جان باختند
ـیـس  در خبرھا آمده است كه امیرمسعود حاجی رسـتـم، رئ
ـتـه  اداره بازرسی اداره كار و امور اجتماعی استان اصفھـان گـف

 مورد حادثه در کـارخـانـجـات و ١٥٠٠در سال گذشته :  است
ـیـن  واحدھای صنعتی استان اصفھان روی داده کـه از ایـن ب

ـفـر دچـار قـطـع ١٤٠٠ نفر جان خود را از دست داده و ١٠٠  ن
وی در ادامـه مـی .  اند عضو و یا از کار افتادگی شدید شده

در بیشتر موارد نیز پس از بروز حادثه به دلیل از کـار :   گوید
افتادگی شدید، کارفرمایان کارگر حادثه دیده را مـجـدد بـه 

ـتـصـادی،  کار نمی گرفتند و این خود برای آن مشـکـالت اق
 .آورد اجتماعی و روحی و روانی زیادی به وجود می

  
یکی از کارگران کشت و صنعت کارون خود 

 را در محل کارش حلق آویز کرد
ـبـه  ـنـجـشـن  ٨اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد كه روز پ

 ساله متاھل و دارای فرزند کشت و صـنـعـت ٤٥مھر کارگر 
ـار  ـب کارون در شوشتر به نام عزت منجزی، نگھبان قسـمـت ان
شكر زد، در ساعت ناھار کارگران خود را در مـحـل کـارش 

کـارگـران ایـن .   حلق آویز کرد و به زندگـی اش خـاتـمـه داد
اند كه عزت به عـلـت مشـکـالت فـراوانـش از  کارخانه گفته

 . وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبود
  

  كارگر در بوكان در حین كار٣جانباختن 
ـبـه   ١٠در خبری از شھر بوكان آمده است كه روز یـکـشـن

مھرماه در نتیجه نبود امکانات ایمنی در مـحـل کـار، یـک 
ـبـوار رحـیـم زاده  کارگر شاغل در اداره برق شھر بوکان بنام ری

در ادامـه .   در نتیجه برق گرفتگی جان خود را از دسـت داد
ـام  ـن این خبر آمده است كه چند روز قبل نیز کارگر دیگـری ب
ناصر نمازی به ھمین وضع در این اداره جان خود را از دسـت 

 .داده بود
در خبر دیگر از شھر بوكان آمده است كـه یـک کـارگـر 
ـقـه سـوم  ساختمانی در یك ساختمان در دست احـداث، از طـب

 .آپارتمان سقوط می كند و جان خود را از دست می دھد
  

 مرگ کارگر جوان در عمق چاه
 سـالـه، كـه رسـانـه ٢٦در خبرھا آمده است كه کارگری 

ھای رژیم او را تبعه افغانستان عنوان كرده اند، با سـقـوط در 
وی .    متر، جان خود را از دست داد٦٥عمق چاھی به عمق 

ـان  ـیـمـارسـت ـاری چـاھـی در مـحـوطـه ب در حین عملیات حـف
 مـھـرمـاه، ٧امیراعلم در خیابان سعدی شمالی در تھـران روز 

 .دچار حادثه شد و جان خود را از دست داد
  

 خودکشی یک کارگر جوان در سنندج
ـبـه  ـنـدج، روز شـن  مـھـر ٢بنا به خبر منتشر شده از سـن

کارگر جوانی بنام ولی قادری بدلیل مشكالت و فشـارھـای 

شدید اقتصادی، خود را در محل کارش در شھر سنندج حـلـق 
 . آویز كرد و جان سپرد

  
 آسیب دیدن یك كارگر در حین كار

بنابر خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد 
ـتـه ٤تشکل ھای کارگری روز  ـف  مھر منتشر كـرده اسـت ھ

گذشته کارگر برقکاری با نام اسماعیل مـحـمـدی در حـیـن 
کار بر اثر افتادن از بلندی، از ناحیه گردن و کمر آسیب دیـد 

ـان .   و او را به بیمارستان انتقال دادند نامـبـرده سـاکـن شـھـرسـت
ـیـل جـراحـات وارده  ـز بـه دل ـی کامیاران بوده و در حال حاضر ن

 .بستری می باشد
  

 معلمان
 

بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به مناسبت 
 ١٣٩٠روز جھانی معلم 

 مھرماه به مناسبت روز ٩كانون صنفی معلمان ایران، روز 
در بـخـشـی از ایـن .   ای صادر كـرده اسـت جھانی معلم بیانیه

ـلـم و در آغـازیـن :  " بیانیه آمده است در آستانه روز جھانی مـع
ـلـمـان ایـران، ضـمـن  روزھای سال تحصیلی، کانون صنفی مع
تبریک این دو مناسبت فرخنده به ھمـه ی مـردم، بـه ویـژه 

ـا، ھـر چـنـد گـذرا، بـه  فرھنگیان تالشگر، الزم می ـنـد ت ـی ب
. بررسی برخی مسائل کنونی آموزش و پرورش کشور بپـردازد

رسـد  پیش از ھر چیز، یادآوری این نکته ضروری به نظر مـی
که پنجم اکتبر ھر سال، برابر سیزدھم مھر، از سوی سـازمـان 
ـامـگـذاری شـده اسـت ـلـم ن . جھانی یونسکو، روز جھانی مـع

ـتـی"شعار امسال این روز نیز  " آموزگاران برای برابـری جـنـسـی
ـا  است، که نشانه ـارزه ب ای است از مسئولیت معلمان برای مب
ـز، ھـمـواره .  ھر گونه تبعیض ـی ھمان موضوعی که در ایران ن

چالش آفرین بوده است و متآسفانه گاھی آنچنان سـطـحـی و 
ـتـی و درد  شعاری با آن برخورد می شود که مایه ی شـگـف

ـیـش .   گردد می ـتـی خـردسـاالن پ برای نمونه، تفکیک جنسی
توان آن را یکی از باورھای سسـت  دبستانی، که به جرآت می

و بی پایه ی کارگزاران آموزشـی کـنـونـی بـه شـمـار آورد؛ 
ـار ایـن  سخنی که شنیدنش، دل ھر دلسوخته ی فرھنگ پـرب

در بخش دیگری از آن آمـده ... . "   آورد مرز و بوم را به درد می
اما در ارزیابی کلی شرایـط آمـوزش و پـرورش حـال :  "  است

ـایـد بـه آن  حاضر کشور، بی گمان نخستین مسآلـه ای کـه ب
ـان  ـنـگـی پرداخت وضعیت نامناسب اقتصادی و معیشتی فـرھ

ای نیست و  ھرچند که این، نکته ی ناگفته و ناشنیده.   است
بسیاری از کارگزاران حکومتی نیز، از گذشته تاکـنـون، ایـن 

اند، اما با تاسف، گویا کسـی در انـدیشـه  واقعیت را پذیرفته
ـیـسـت . ی درمان درست این درد کھنه ی آموزش و پرورش ن

اگر از اختالف میان نرخ تورم رسمی و نرخ تـورم واقـعـی . . .   
ـان در چـنـد سـال  ـنـگـی بگذریم، باید پذیرفت که حقـوق فـرھ
ـزایـش  گذشته، چیزی نزدیک به نصف نرخ تورم رسـمـی، اف

و کیست که در ایران کنونـی زنـدگـی کـنـد و .   یافته است
ـیـت،  اختالف بسیاری از آمارھای رسمی اعالم شده را با واقـع
ـا یـکـدیـگـر  و حتی اختالف آماری مراکز گوناگون رسمی ب

از این رو، سخنی پربیراه و گـزاف نـخـواھـد . را، نبیند و نداند
ـان،  ـنـگـی بود اگر گفته شود ھر سال وضعیت اقتـصـادی فـرھ

ـقـر واقـعـی اعـالم . گردد بدتر و اسف انگیزتر می اگر خـط ف
روشن   -که گویا به تازگی، به رازی مگو بدل گشته   -شود
ـیـن خـط  می شود که معیشت فرھنگیان تا چه اندازه زیر ھـم

 ." گذرد فقر است و زندگی آنھا چگونه و به چه سختی می
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این بیانیه سپس به وضعیت اقتصادی و اختالس در ایـران 
ناگفته پیداست که چنین شرایـط بـد :  " گوید پردازد و می می

چندی پیـش، بـرخـی .   اقتصادی، تنھا از آن فرھنگیان نیست
ـا ٧تارنماھای خبری اعالم کردند که شمار افراد بین   ١٩ ت

 میلیون، و تعداد دانش آموزان امسـال کشـور ١٩سال، بیش از 
بر پایه ی این آمار،ھم اکـنـون . باشد  میلیون نفر می١٢حدود 

ـا بـه کـلـی از ٧چیزی حدود  ـیـون کـودک ایـرانـی، ی  میل
مدرسه بازمانده و بی سوادند و یا چند کالسی درس خـوانـده 
و سپس ترک تحصیل کرده اند؛ که البته با دیدن ایـن ھـمـه 
ـتـی آور  کودک کار و خیابان، چندان ھم دور از ذھن و شگف

ـیـت .   نیست روشن است که یکی از دالیل بنیادیـن ایـن وضـع
ـنـد و سـرمـایـه داری  اندوه بار و شرم آور برای کشـور ثـروتـم
ـاری از مـردم  ھمچون ایران، وضعیت نامناسب اقتصادی بسـی

ـام  از آن سو، خبر از اختـالس.   است ـا ارق ـاورنـکـردنـی ب ھـای ب
ھای نفتـی  ھای کالن از درآمد براستی نجومی و سوء استفاده

شود که ھمچون آب سردی است بر جان و روح ھـر  شنیده می
 ٤٠٠  -٥٠٠کارگر و کارمند درستکار ایرانی، که با درآمـد 

ـا .... ھزار تومان در ماه،  ـنـد کـه ب و از این میان آمـوزگـاران
اما از این ھـمـه .. .   کنند  کمترین شرایط مادی، زندگی می

ـتـی، دریـغـا کـه روز بـه روز  تبعیض و نابرابری و بی عـدال
 ."دھند انگیزه ی خویش را بیشتر از دست می
ـان، :   " شـود این بیانیه با این جمالت تمـام مـی ـای امـا در پ

ـازگشـایـی  ـلـم و ب ـار روز جـھـانـی مـع ضمن تبریک دیگر ب
ھـای  کشـور بـه ھـمـه ی مـردم ایـران،  مدارس و دانشـگـاه

فرھنگیان، دانشجویان و دانش آمـوزان ارزنـده و روشـن نـگـر، 
بایسته است یادی کنیم از آموزگاران دربند که برخی از آنـھـا 
اکنون بیش از دو سال است بدون حتی یک روز مرخصی در 

برند، آموزگاران شایسته و ارزشمندی که ھـمـه  زندان بسر می
ی توش و توان خویش را بر پرورش نوجوانان و جوانان ایـرانـی 

 ماه است دور از خانـواده ی خـویـش، در ٢٥اند و اکنون  نھاده
ما آرزومندیم که ھرچه زودتر، شـاھـد آزادی . باشند زندان می

ـادانـی و  ـزه شـان جـز آب ـاشـیـم کـه انـگـی ھمه ی زندانیانی ب
ـان، ھـمـه  ـیـسـت، و از آن مـی ـان ن ـی سرافـرازی ایـران و ایـران

ـنـد رسـول بـداقـی، مـحـمـد داوری، عـبـدالـه :   آموزگـاران درب
 ..."مومنی، علی پورسلیمان و 

  
 جلوگیری از تجمع معلمان مقابل مجلس اسالمی

 نفـر از ١٠٠٠ مھر آمده است كه حدود ٣در خبرھای روز 
معلمان شرکتی وزارت آمـوزش و پـرورش، صـبـح آنـروز در 
اعتراض به عدم رسیدگی به مشکالت خود مقابل ساخـتـمـان 

ـار  این معلمان که پیش از ایـن ده. بھارستان تجمع کردند ھـا ب
ـا  ـز ب ـی در مقابل مجلس اسالمی تجمع کـرده بـودنـد، آنـروز ن

ـار شـدنـد در خـبـر .   تجمع مجدد حل مشکالت خود را خواسـت
ـنـد كـه تـجـمـع  دیگری آمده است كه معلمـان در نـظـر داشـت
ـنـد كـه  اعتراضی خود را در مقابل مجلس اسالمی برگزار كن
ـتـی  نیروھای سركوب رژیم از تجمع آنھا در مقابل این نھاد دول

 .جلوگیری كردند
  

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 احضار کوروش بخشنده و مھرداد امین وزیری

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
 مھر خبر داد كه طی احضـاریـه ای کـه در ٦کارگری روز 

ـایـد در ٥روز   مھر به کوروش بخشنده ابالغ گردید نامـبـرده ب

ـبـه یـک ٩ مھر ساعت ٢٠روز   و نیم صبح خود را بـه شـع
ـادآوری اسـت .   دادگاه انقالب سنندج معرفی نمایـد الزم بـه ی

ـازداشـت ٥که كوروش بخشنده در روز   شھریور در منزل خود ب
 میلیونـی از زنـدان ٧٥ شھریور با قرار وثیقه ٢٩شد و در روز 

ـازداشـت در اداره اطـالعـات . آزاد گردید وی در طـی دوره ب
ـیـت  ـز وضـع ـی دچار سکته قلبی شده بود و در حـال حـاضـر ن

 . جسمی وی مناسب نمی باشد
 مھر ھم گزارش داد كه روز سـه ٧این نھاد كارگری روز 

 مھر طی احضاریه ای که به مھـرداد امـیـن وزیـری ٥شنبه 
فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 

 ٢٠ایجاد تشکلھای کارگری ابالغ شد، نامبرده باید در روز 
ـبـه یـک دادگـاه ٩مھر ساعت   و نیم صبح خـود را بـه شـع

 ١٠مھرداد امین وزیری در روز .   انقالب سنندج معرفی نماید
بھمن سال گذشته در محل کار خود بازداشت شـد و پـس از 

 میلیـون تـومـانـی از زنـدان آزاد ٣٠یک ھفته با قرار وثیقه 
 .شد

  
 اطالعیه

 
كارگران بازداشتی پتروشیمی ماھشھر آزاد 

 شدند
" اتـحـادیـه آزاد كـارگـران ایـران" بنا بر خبر سـایـت اتـحـاد 

اعتصاب ھزاران كارگر پتروشیمی ماھشھر امروز ھشتمین روز 
خود را پشت سر گذاشت و سه كارگر دستگـیـر شـده در ایـن 
ـیـمـانـکـاری  ـاسـی کـارگـر شـرکـت پ اعتصابات منصور عـب

ـاقـری  خوارزمی و یکی از نماینده ھای کارگران، محمدباقـر ب
ـایـع فـارس و یـکـی از  ـیـمـانـکـاری صـن کارگـر شـرکـت پ

ھای کارگـران و جـاسـم بـدرانـی یـکـی از کـارگـران  نماینده
شرکت پیمانکاری خوارزمی  كه روز گذشته دسـتـگـیـر شـده 
بودند، زیر فشار اعتراضات كارگران در پایان ساعات آخر شـب 

آزادی این كارگران را به آنـھـا، بـه .   گذشته از زندان آزاد شدند
ھایشان و كارگران پتروشیمی ماھشھر و ھمه انسانـھـای  خانواده

 .آزادیخواه تبریك میگوییم
آزادی این كارگران بدنبال تجمع كـارگـران اعـتـصـابـی در 
ـا شـعـار  روز گذشته مقابل مقر حراست صورت میگیرد كـه ب
دادن و با اعتراضشان خواھان آزادی فوری ھمكارانشان شـدنـد 
و اعالم كردند كه اگر آنھا آزاد نشـونـد بـه اعـتـراضـات خـود 

در ادامه ھمین اعـتـراضـات در اول صـبـح .   شدت خواھند داد
امروز كارگران اعتصابی پتروشیمی ماھشھر بارھا و بارھـا در 
ـا  میدان مشرف به دفتر مركزی دست به راھپیمایی زدنـد و ب
ـلـه نـه  ـی شعارھایی چون تھدید سرپرستان دیگر اثر ندارد، نه ح
ـامـات مسـئـول را  تھدید دیگر اثر ندارد، پاسخ سركوبگری مق
دادند و بر روی خواست كوتاه شدن دست پیمانكاران از محیـط 

 . كار پافشاری كردند
ـتـروشـیـمـی  طبق ھمین خبر به كارگران دسـتـگـیـر شـده پ
ماھشھر اعالم شده بود كه امروز اول صبح باید بار دیـگـر بـه 

ـیـن ایـن اداره طـی .   اداره اطالعات مراجعه كنند امـا مسـئـول
تماسی با این كارگران به آنان اعـالم كـردنـد كـه در فـرصـت 

ـیـب كـارگـران .   دیگری آنان را احضار خواھنـد كـرد بـدیـن تـرت
ـاسـخ  ـا شـعـارھـایشـان پ پتروشیمی با اعتصاب جانانه شان و ب

ـارزات .   سركوبگرانه جـمـھـوری اسـالمـی را دانـد ـا ایـن مـب ب
كارگران پتروشیمی ماھشھر راه واقـعـی آزاد كـردن كـارگـران 

 .زندانی و تمام زندانیان سیاسی از زندان را نشان دادند
ـارزه  مبارزه علیه احكام سنگین برای كارگران زندانی، مـب
برای آزادی تمامی كارگران و زندانیان سیاسی، یك گام مھـم 
. برای پیشروی جنبش كارگری و مبارزات كل جامـعـه اسـت

ـاسـی  با تمام قدرت برای آزادی كارگران زندانی و زندانیان سـی
 .از زندان تالش كنیم

ـیـه احـكـام زنـدان بـرای ٥  نوامبر روز جھانی اعتراض عل
فعالین كارگری و برای آزادی كارگران و زندانیان سیاسـی از 
ـفـی فـراخـوان  ـل زندان است كه از سوی جریانات و احزاب مخـت

 . با تمام قوا به استقبال این روز برویم. داده شده است
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ اكتبر ٢، ١٣٩٠ مھر ١٠
  

  کارگر پتروشیمی ادامه دارد٦٥٠٠اعتصاب 
 حراست سه نفر از کارگران را دستگیر کرد

ـیـن ٦٥٠٠ ـتـم ـف  کارگر پتروشیمی بندر امام در ماھشھر ھ
ـنـد کـارگـران اعـالم .   روز اعتصاب خود را پشت سـر گـذاشـت

کردند تا حصول مطالبات خود یعنی برچـیـدن شـرکـت ھـای 
ـانـه  ـا کـارفـرمـا مصـمـم پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیـم ب
اعتصابشان را ادامه میدھند و حراست و مدیریت پتـروشـیـمـی 

ـفـر از .   نیز از امروز تھدیدات خود را شروع کردند حراست سه ن
ـتـروشـیـمـی در  کارگران را دستگیر کرد و ظریف کار مدیر پ
جلسه ای با مدیران پیمانکاری ھای بزرگ از آنھـا خـواسـت 
ـنـد جـلـو کـارت  در صورتی که کارگران حاضر به کار نیسـت

ـتـه شـود ـتـه اسـت کـه در .   زدن آنھا گرف اتـحـادیـه آزاد گـف
فرمانداری ماھشھر نیز برای چگونگی برخورد با اعـتـصـاب 

 . کارگران کمیته بحران تشکیل شده است
کارگرانی که توسط مزدوران حـراسـت دسـتـگـیـر شـدنـد 
ـاقـر  ـام مـحـمـد ب ـن عبارتند از دو نفر از نمایندگان کـارگـران ب
ـام جـاسـم  ـن باقری و منصور عباسی و نیز کارگر دیـگـری ب

ـتـر حـراسـت احضـار .  بدرانی کارگران دستگیر شده ابتدا به دف
ـنـد .  شدند و سپس به اداره اطالعات منتقل شدند کارگران مـان

ـیـمـائـی  ـپ روزھای دیگر در میدان مقابل کارخانه دست به راھ
تھدید مسئولیـن دیـگـر " زدند و در مقابل تھدیدات شعار دادند 

ـابـل "   تا نتیجه نگیریم این کار ادامه دارد" ، " اثر ندارد ـق و در م
دستگیری رفقایشـان تـوسـط عـوامـل حـراسـت شـعـار دادنـد 

کـارگـران اعـالم " .   حراست حراست، بچه ھا آزاد باید گـردنـد" 
ـا حصـول خـواسـتـھـای خـود ادامـه  کردند که به اعتصاب ت
میدھند و برای آزادی نماینده ھای خود اعتراضشان را شـدت 

 .خواھند داد و تسلیم فشارھا نخواھند شد
ـتـروشـیـمـی در مـاھشـھـر یـکـی از  اعتصاب کارگران پ
مھمترین و قدرتمندترین مبارزات کارگری است که بار دیگـر 

ـایـد .   توجه کل جامعه را به طرف طبقه کارگر جلب میکند ب
 . با تمام قوا از این اعتصاب پشتیبانی کرد

به کارگران نفت، ذوب آھن، ایران خـودرو و کـارگـران در 
 سراسر کشور 

ـایـد  اعتصاب ھزاران کارگر پتروشیمی ھای ماھشھر را نب
خواست آنھا خواسـت مشـتـرک شـمـا و ھـمـه .   تنھا گذاشت

ـتـکـش ادارات  کارگران و معلمان و بسیاری از کارمندان زحم
این اعتصاب میتواند پیروز شود و نتایج مـھـمـی بـرای .   است

شما خود در شرایط مشـابـھـی .   کل طبقه کارگر داشته باشد
ـاه کـردن دسـت شـرکـت ھـای  قرار دارید و بارھا بـرای کـوت
ـا کـارفـرمـاھـا دسـت بـه  پیمانکار و عقـد قـرارداد رسـمـی ب

راه عـمـلـی شـدن ایـن خـواسـت .   اعتصاب و اعتراض زده اید
حمایت فعال از کارگران اعتصابی در ماھشھر، دست زدن بـه 
اعتصابات ھمزمان در سایر مراکز کارگری و ایجاد آمادگـی 

از .   برای شروع اعتصابات بزرگ منطقه ای و سراسری اسـت
فرصتی که کارگران ماھشھر ایجاد کرده اند استفاده کنیم و 
ـیـدی، در  در تک تک مـراکـز کـارگـری، در مـراکـز کـل
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ـنـد  ـل بیمارستان ھا و آموزش و پرورش پرچم این خـواسـت را ب
کنیم و خود را برای یک مبارزه قدرتمند برای پایان دادن بـه 

 . بساط پیمانکاران آماده کنیم
ـان  حزب کمونیست کارگری ھمه مردم را، کلیه دانشجـوی
ـنـد  ـتـوان ـی و مردم معترض را فرامیخواند که به ھرشکل که م
از اعتصاب کارگران پتروشیمی و خـواسـت بـحـق آنـھـا بـرای 
عقد قرارداد مستقیم با کارفـرمـا و آزادی فـوری کـارگـران 

ـتـروشـمـی در عـیـن .  زندانی حمایت کنند پیروزی کارگران پ
ـنـد از  حال یک پیروزی برای کل مردمی است که میخـواھ
. شر حکومت اسالمی سرمایه داران و مفتخوران خالص شوند

باید با تمام توان از این مبارزه در ھرشکل ممکن حمایت کـرد 
و فضای ھمبستگی و حمایت از آنرا در سراسر جامعـه دامـن 

 . زد
حزب ھمچنین خانواده ھای کارگران اعتصابی، کارگـران 
ـای  ـف سایر پتروشیمی ھا و مردم آزادیخواه مـاھشـھـر را بـه ای

شکـل دادن . نقش فعال در حمایت از این اعتصاب فرامیخواند
ـا کـارگـران  ـبـسـتـگـی ب به کمیتـه ھـا و کـانـون ھـای ھـم
ـار  پتروشیمی ھا، شرکت در تجمعات آنھا و پخش ھـرروزه اخـب
این مبارزه از جمله اقداماتی است که این به اعتصاب قـدرت 

 . بیشتری میدھد
در مقابل قشر دزدان و مفتخورانی که میلیارد میلیارد از 
ـنـد و  ـزن ـی دسترنج کارگران و مردم فقیر و محروم به جـیـب م
ـا تـھـدیـد و دسـتـگـیـری جـواب  اعتراض بحق کارگـران را ب
ـیـم و  میدھند شایسته است که صف واحدی را تشـکـیـل دھ

 . ھمه جا خود را درگیر این مبارزه کنیم
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ اکتبر ١، ١٣٩٠ مھرماه ٩
  

 درباره انتخابات شوراھای اسالمی كار 
 عزیز و زحمتكش شركت واحد ) رانندگان(قابل توجه كارگران 

ـات  ـتـخـاب ـیـشـه مـوقـع ان ھمانطور كه خودتان میدانیـد ھـم
ـا فشـار و  شوراھای اسالمی كار در شركـت واحـد عـده ای ب

تھدید و نگه داشتن تعرفه رانندگان آنان را اجبار به شركت در 
ـانـونـی تـخـلـف . انتخابات شوراھا میكنند كه این امر از نظر ق

ـیـد ١٧٨است و ماده   قانون كار آن را جرم میداند و شما میتوان
ـا وزارت  افراد خاطی را به بازرسی اداره كار استان تـھـران و ی

ـا نـگـه داشـتـن . كار معرفی كنید افرادی كـه كـارگـران را ب
تعرفه مجبور به شركت در انتخابات شورای اسالمی میكننـد 

 .  روز حبس محكوم میشوند١٢٠ تا ٩١مطابق قانون به 
اید؟ و شـاھـد  آیا تا به حال در كمیته انضباطی شركت كرده

اید؟ آیا خبر دارید كه تمامـی رای  برخورد نمایندگان شورا بوده
ـنـدگـان شـورا امضـا و  اخراج رانندگان حق طلب را ھمین نمای

 اند؟  تایید كرده
آیا خبر دارید نمایندگانی را كه مورد تایید شما ھستنـد و 
ـیـسـت  آگاھی الزم را جھت دفاع از حـقـوق شـمـا دارنـد از ل

انـد و رد صـالحـیـت  اند؟ كسانی را خط زده كاندیداھا خط زده
 . اند از حقوق كارگر دفاع میكنند اند كه میدانسته كرده

آیا میدانید اگر این انتخابات با شركت نكردن شما بـه حـد 
ـان  نصاب نرسد شما خودتان میتوانید با خواست و نیروی خـودت
تشكل مستقل خودتان را تقویت كنید و یا تشـكـل دلـخـواه و 
ـاولـه  ـق ـلـه م ـانـون و از جـم ـیـد؟ ق مستقل خودتان را ایجاد كن

 سازمان جھانی كار ایـن حـقـوق را بـرای ٨٧ و ٩٨ھای  نامه
ـز بـه  ھمه ی كارگران غیر قابل تعطیل شمرده و كشور ایران نی

 . اجرای آنھا متعھد شده است
آیا خبر دارید كه در طول بیست سـال گـذشـتـه شـوراھـای 

انـد؟ در  اسالمی شركت واحد حتی یك بار ھم مجمع نگذاشته

صورتی كه باید در سال یك بار مجمـع بـرگـزار مـیـكـردنـد و 
 . كارگران نظرات و اعتراضات خود را به آنھا اعالم میكردند

ـیـچـكـدام از  ـقـررات، شـوراھـا ھ آیا خبر دارید كه طبـق م
ـا  وظایف قانونی خود را انجام نـداده انـد؟ بـه جـز ھـمـكـاری ب

ـایـمـال شـدن حـق و ... مدیریت  و بستن چشمشان بـر روی پ
 ! حقوق كارگران

ـاده .   دیگر حق انتخاب با شماست از حق خود آگاھانه استف
 . كنید

ـا در  با شركت نكردن در انتخابات شـورای اسـالمـی و ی
صورتی كه ناخواسته تن به شركت دادید با ننوشتن اسم كسـی 

ـیـد اگـر ھـر .   و خط زدن برگه رای، اعتراض خود را نشان دھ
ـا  ـانـون كدام از كاندیداھا كمتر از یك سوم كل آرا رای بیاوردند ق
آن انتخابات منتفی میشود و كاندیداھای انتـخـابـی مـدیـریـت 

 . نمیتوانند به عنوان نماینده كارگران به ما تحمیل شوند
 . با آگاھی تصمیم بگیرید

جمعی از كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه 
 ١٣٩٠ مھر ٨

  
علیه صدور احکام سنگین زندان برای 

 فعالین کارگری اعتراض کنیم
ـال  ـب ـز بـه دن ـبـری ـقـالب اسـالمـی ت شعبه یک دادگـاه ان
محاکمه شاھرخ زمانی، نیما پوریعقوب، ساسان واھبی وش و 

ـبـه  ـنـج شـن ، ایـن ١٣٩٠ مـرداد ٢٧محمد جراحی در روز پ
فعالین را به زندانھای طویل المدت محکوم و احـکـام صـادره 

الزم به ذکر است کـه .    شھریور ابالغ کرده است٦را در تاریخ 
در جلسه دادگاه، سه تن از متھمان، وکیل نداشتند و از ورود 
کلیه افراد خانواده و دوستان این فـعـاالن بـه جـلـسـه دادگـاه، 

ـاکـنـون ٩٠این افراد از خـرداد .   ممانعت به عمل آمده است  ت
بازداشت و به مدت یک ماه در سلولھای انفرادی بسـر بـرده 

 .اند
 :احکام صادره علیه این فعالین به شرح زیر است

ده سال حبس تعزیری به اتھام تشکیـل :  شاھرخ زمانی -١
گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتھام فعالیـت 

 تبلیغی علیه نظام
 پنج سال حبس تعزیری: محمد جراحی -٢
ـزیـری بـه اتـھـام :   نیما پوریعقوب  -٣ پنج سـال حـبـس تـع

تشکیل گروه مخالف نظام و یک سال حبس تعزیری به اتھام 
 فعالیت تبلیغی علیه نظام

نود و یک روز حبس تعزیری بـه :   ساسان واھبی وش  -٤
اتھام عضویت در گروه مخالف نظام و نود و یک روز حـبـس 

 تعزیری به اتھام فعالیت تبلیغی علیه نظام
برای ھـر .  معلوم است چنین اتھاماتی کامال بی اساسند

ـانـدن ایـن نـوع  فعال و معترضی بـه شـرایـط مـوجـود، چسـب
اتھامات کاری معمول و ھمیشگی دسـتـگـاه قضـائـی بـرای 

 .ایجاد رعب و وحشت و به سکوت کشاندن عموم است
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه، احـکـام 
ـیـن کـارگـری، شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد  ـال صادره علیه فـع
ـقـوب و سـاسـان واھـبـی وش را شـدیـدا  جراحی، نیما پـوریـع
ـان  محکوم کرده و خواھان آزادی فوری و بی قید و شـرط آن

 .می باشد
٢٥/٦/١٣٩٠ 

  
 جمعی از رانندگان شركت واحد 

تالش برای قانونی كردن شیوه برده داری 
 نوین بر ضد كارگران با نام اصالحیه قانون كار
ما رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه كـه 

ـاسـان  ھمواره در شرایط آلودگی شدید ھوا كه به گفته كـارشـن
ـیـن  در اغلب روزھا در شرایط ھشدار و خـطـر اسـت و ھـمـچـن
آلودگی صوتی و شرایط غیرعادی ترافیـك تـھـران و ھـجـوم 
ـبـود دسـتـمـزدھـا بـه  مسافران بعلت عدم توانائی مالی و كـم
نسبت ھزینه ھای زندگی، ھمچنان مشغول خدمت رسانی بـه 

نظر خود را در مورد این اصالحیه قانون كار كـه .   مردم ھستیم
چیزی غیر از پایمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعـالم 

 .میداریم
 دو تغییر وضعیـت ١٢در شرح ارائه شده در متن ماده   -١

یـكـی .   مالكیت كارگاه به نسبت متن موجود حذف شده است
ـیـر  ـی ـنـی اگـر تـغ تغییر نوع تولید و دوم ملی شدن كارگاه یـع
وضعیت رخ دھد كارفرمای جدید قائم مقام تعھدات و حـقـوق 
كارفرمای قبلی نخواھد بود و مشـخـصـا كـارفـرمـای جـدیـد 
ـیـن در  ھیچ تعھدی در قبال كارگران نخواھد داشت و ھـمـچـن
متن ھمین ماده بجای نوشتن رابطه قـردادی كـارگـرانـی كـه 

: در متن جایگزین نوشته( قطعیت یافته است موثر نمی باشد 
ـیـد .  در رابطه قرداد كارگر و كارفرما موثر نمی باشد ـن توجه ك

از یك رابطه اجتماعی و عمومی و حق قرارداد كار مشترك و 
ـاده شـده  ـف پیمان دسته جمعی كه با واژه جـمـع كـارگـران اسـت

) نه كـارگـران( از واژه تنھا و بی كس و بی پناه كارگر .   است
و كارفرما تغییر حاصل شده است كه كارگران را افـرادی بـی 
ـفـی  دفاع و بدون قانون و پیمان دسـتـه جـمـعـی و نـھـاد صـن
ـیـم در  مستقل و مشترك در برابر كارفرما به حالت از اول تسـل

 .آورد
به نظر میرسد كه پیشنھاد دھنده در ١٧در تغییر ماده   -٢

تغییر كامال جانب كارفرما را در روابط كار به عھده گرفته و 
در باره كارگری كه موفق شده بعد از دوران تعلیق بـه سـركـار 
ـیـشـنـھـادی حـق داده كـه  خود بازگردد به كارفرما در ماده پ
كارگر را اخراج نماید و به او كار ندھد و فقط سنوات خـدمـت 
او را به میزان ھر سال سابقه كار معادل یكمـاه آخـریـن حـقـوق 

ـار بـرای .   پرداخت نماید و این بدان معنی است كه مـحـیـط ك
ـیـق  ـل كارگران ناامن میشود و چنانـچـه كـارگـری در اثـر تـع
كارفرما توانست رای بازگشت بكار بگیرد كارفـرمـا بـدون در 

 روز او را اخراج كند و بـه ١۵نظر گرفتن رای میتواند بعد از 
 . سر كار باز نگرداند

 كه كارفرما را وادار می كرد در دورانـی ١٨در ماده   -٣
ـا زمـان صـدور رای  كه خودش از كارگر شكایت كرده بـود ت

برای رفع احتیاجات خانواده كارگـر ١٨نھائی طبق تبصره ماده 
حداقل پنجاه درصد از حقوق كارگر را ماھیانه بپـردازد و اگـر 
. حكم محكومیتی علیه كارگر در مراجع قضائی صادر نشـد

مدت زمان توقیف جزو سابقه كـارگـر مـحـسـوب مـیـشـود و 
ـان وارده كـه  كارفرما مكلف است عالوه بر جبـران ضـرر و زی

ـامـبـرده را .  مطابق حكم اداره كار باید بپردازد ـای ن مزد و مزای
ـانـچـه  نیز باید پرداخت كند و وی را مشغول بكار نماید و چـن
ـلـی  ـی كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای كارگر بـه ھـر دل
ـای  ـزان مـزای حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مـورد مـی
پایان كار بین كارگر و كارفرما توافقی حاصل نشـود مـراجـع 
حل اختالف پیش بینی شده در قانون كار می توانند با تـوجـه 
به اوضاع و احوال طرفین به نسبت ھر سال سابقه كار حقـوقـی 

ـیـن و ٧۵ تا ۴۵معادل   روز تحت عنوان مزایای پایان كار تعی
ـا صـدور رای .   بنفع كارگر اقدام به صدور رای نمایند و اما ب

 ھیئت عـمـومـی دیـوان ٨٦/ ١٧/۴ مورخ ٢۵٠ تا ٢۴٨شماره 
 به شـرح ذیـل جـایـگـزیـن را ١٨عدالت اداری جایگزین ماده 

چنانچه توقیف كارگر بـه سـبـب شـكـایـت :   پیشنھاد داده اند
كارفرما باشد و این توقیف در مراجع قانونی منتھی به حـكـم 
ـقـه كـارگـر مـحـسـوب  محكومیت نگردد مدت آن جـزو سـاب



 19 ١٧٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

میشود و كارفرما مكلف اسـت مـزد و مـزایـای وی را در 
ـانـچـه  مدت مذكور پرداخت و وی را مشغول بكار نماید و چـن
ـیـف بـه ھـر  كارفرما پس از پرداخت مزد و مزایای مدت تـوق
ـزان  ـاشـد و در مـورد مـی ـب دلیل حاضر به ادامه كار كارگـر ن
مزایای پایان كار بین كارگر و كارفرما توافقی حاصـل نشـود 
ـنـد بـه  مراجع حل اختالف پیش بینی شده در قانون كار میتوان

 روز تحت عـنـوان ۴۵نسبت ھر سال سابقه كار حقوقی معادل 
مزایای پایان كار تعیین و به نفع كارگر اقدام بـه صـدور رای 

در این تجدید نظر خواھی بر علیه كارگران عمال ادامـه .   نماید
ـیـت شـغـلـی  بكار كارگری كه تبرئه شده از بین میرود و امـن
ـایـد  بی معناتر میشود و جالب آنكه دیوان عدالت اداری كـه ب

ـا ۴۵جانب عدالت را بگیرد بـه جـای  ـابـت ٧۵ روز ت  روز ب
 روز را جایگزین بیكاری غیـر ارادی ۴۵پرداخت سنوات فقط 

 .كارگر كرده
ـیـت شـغـلـی را نشـانـه :   ١٩در ماده   -۴ بطور كامل امـن

گرفته بطوری كه در جایگزین این ماده آمده در دوران خدمت 
ـثـر  سربازی قرارداد كار به تعلیق در آمده ولی كارگر باید حداك
ـانـچـه  دو ماه پس از پایان خدمت به كار خود بازگـردد و چـن
ـافـت سـنـوات  شغل وی حذف شده باشد كارگر مسـتـحـق دری
. خدمت به میزان سالی یك ماه آخرین حقوق خود خـواھـد بـود

در صورتی كه در قانون آمده كه كارفـرمـا مـكـلـف اسـت در 
صورتیكه شغل كارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن كـار 

و در اصل در جـایـگـزیـن ایـن مـاده بـه .   به كار مشغول شود
ـال شـغـل كـارگـر ھـیـچ  ـب كارفرما اختیار مـیـدھـد كـه در ق
ـا  مسئولیتی ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده كند البته ب
این اوضاع بیكاری مشخص است سرنوشت ایـن كـارگـر چـه 

 .خواھد شد
 دادن حق دخالت به شـورارھـای اسـالمـی ٢٧در ماده  -۵

ـیـرامـون اخـراج  ـنـده كـارگـر پ كار و یا انجمن صنفی و یا نمای
كـه در .   كارگرتوسط كارفرما ودادن حق سنوات به آن كـارگـر

ـا انـجـمـن  قانون فعلی باید رای مثبت شوراھای اسالمی و ی
ـا رای اخـراج بـه  صنفی و یا نماینده كارگر لحاظ شده باشد ت

ـیـن آمـده . رسمیت شناخته شود اما در پیشنھاد جایگزیـن چـن
 ٨٦/ ۴/ ١٧ مـورخ ٢۵٠ تا ٢١۴٨با صدور رای شماره :  است

) ١٨( ھیات عمومی دیوان عـدالـت اداری جـایـگـزیـن مـاده 
ـامـه .   قانون كار به شرح ذیل خواھد بود ـیـن ن ھر گاه كارگر آئ

ـتـمـاعـی  انضباطی كارگاه را كه به تائید وزرات كار و امور اج
ـقـص نـمـایـد  رسیده است به تشخیص مـراجـع حـل اخـتـالف ن
كارفرما حق دارد با وی قطع ھمكاری نموده و سالی یك مـاه 

 .به عنوان سنوات خدمت به وی پرداخت نماید
ما طی تجربه بیست و چـنـد سـالـه خـود دیـده ایـم كـه 
ـبـودنـد و  شوراھای اسالمی چون نمایندگان واقعی كارگران ن
ـتـخـاب  ـاره ان كارفرماھا و حراستی ھا و اطالعـاتـی ھـا در ب
اعضای آن نظر میدادند پس چنان نقش موثـری در دفـاع از 
حقوق كارگران و بھبود شرایط كار و زندگی آنھا نداشتند امـا 
ـارزات كـارگـران  ـانـونـی در بـرخـی از مـب وجود ایـن مـواد ق
ـا  ـا ب ـپـه كـمـك كـرد ت سندیكای شركت واحد و نیشكر ھفت ت

ـانـون كـار كـه ٢٧ و ١٨وجود ھمین مواد قانـونـی مـاده   ق
كارفرما بدون در نظر گرفتن این مـواد اقـدام بـه صـدور رای 
اخراج برای این كارگران حق طلب صادر كرده بـود رای دیـوان 
عدالت اداری احكام اخراج را نقص و كارگران اخراجی مـوفـق 
ـال  ـا ری شده به كار خود بازگردند و حقوق و مزایای خـود را ت

ـبـصـرھـای .  آخر پس بگیرند به نظر میرسد حذف این مواد و ت
ـنـدگـان  ـای ـز نـم ـیـت آمـی ـق قانون كار در ارتباط با تجارب مـوف

ـقـل كـارگـری، بـه سـود  سندیكائی و تشكل ھای آزاد و مست
كارفرماھا كه عموما دولتی و وابسته بـه قـدرت حـكـومـتـی 

ھستند جایگزین می شوند بیكاری گسـتـرده ورود كـاالھـای 
ـتـه  چینی و قاچاق از اسكله ھای برادران قاچاقچی بـه گـف
ـانـه را بـه  ـیـرحـم ریاست جمھوری ایـن فـرصـت گسـتـرده و ب
ـیـت شـغـلـی و  مسئوالن داده تا این جایگزین ھای ضـد امـن
ـیـن  ـا از ب ـال خـود ب حقوق كارگران را پیشنھاد دھند تا به خـی

ھای قانونی از كارگران زمینه را بـرای سـرمـایـه  بردن حمایت
ـنـجـا  گذاری خارجی فراھم نمایند تا به خارجی ھا بگوینـد ای
ـاسـب تـر  از چین ھم برای استثمار كارگران و سـود بـردن مـن

ـتـر از روزی ٣اگر درآمد كارگران درجه .  است  چینی به كـم
یك دالر رسیده است اینجا حتی با روزانه سی سنت ھـم مـی 
ـیـد و از  ـن توانید كارگران و خانواده ھای ایرانی را استثـمـار ك
نیروی كار مجانی و جسم و جان و تن و نیرو و استعداد آنـھـا 

ھای قانونی را ھـم بـرای  استفاده كنید و در ضمن ما حمایت
ھمانطور كه به بھانه خصـوصـی سـازی .   این برده كشی داریم

ـیـن بـردنـد  تمام حمایت ھا را از امنیت شغـلـی كـارگـران از ب
نتیجه جایگزینی این پیشنھاد ویرانی بیشتر امنیت شـغـلـی و 

 . زندگی كارگران كشور است
ـلـه از مـاده ٣١ماده -٦  ٣١ سوال این است حذف این جـم

ـیـشـنـھـاد  چه عواقبی بـرای كـارگـران دارد در ایـن مـاده پ
ـلـه وجـه عـالوه بـر مسـتـمـری از :   جایگزین حـذف ایـن جـم

كارافتادگی و یا بازنشستگی كارگر است كه توسط سـازمـان 
 .تامین اجتماعی پرداخت میشود

 ٢٠/٧ پیرامون ساعات كـار در حـال حـاضـر ۵١ماده -٧
 ساعت محسوب میشود ٨دقیقه در روز است كه تحت عنوان 

ـانـونـی فـعـلـی :    ساعت كار در ھفته۴۴یعنی  در ذیل ماده ق
ـا تـوافـق   -تبصره ای دارد تحت عنوان تبصره یـك كـارفـرمـا ب

نماینده یا نمایندگان قانونی كارگران میتواند سـاعـات كـار را 
ـقـرر و در دیـگـر  در بعضی از روزھای ھفته كمتر از میزان م
روزھا اضافه بر این میزان تعیین كند به شرط آنـكـه مـجـمـوع 

 ٢در تبـصـره .  ساعت تجاوز نكند۴۴ساعات كار ھر ھفته از 
ـا تـوافـق  ھم در كارھـای كشـاورزی كـارفـرمـا مـی تـوانـد ب
ـانـه روز را  كارگران نمایندگان قانونی آنان ساعات كار در شـب

 .با توجه به كار عرف و فصول مختلف تنظیم نماید
در پیشنھاد جایگزیـن آمـده اسـت كـه مـدت كـار روزانـه 
كارگران بر اساس توافق طرفین تعیین می گردد مشـروط بـر 

ـتـه ۴۴این كه مدت كار در ھفته از  ـف  ساعات و در چـھـار ھ
 .ساعت تجاوز ننماید) ١٧٦(متوالی از 

این پیشنھاد ھم برای حذف ارگان نمایندگی كارگران كـه 
ـنـعـی  عامل وحدت و گردھمائی آنھاست طراحی شده اسـت ی
ـاه در  كارگر را بدون نمایندگان صنفی اش بـه صـورت پـر ك

 .برابر كارفرما قرار میدھد
ـا  -٦٢ماده  -٨ روز جمعه روز تعطیل ھفتگی كـارگـران ب

ـانـونـی . استفاده از مزد می باشد در ذیل تبـصـره یـك مـاده ق
ـیـب روزھـای  آمده است كارگرانی كه به ھر عنوان به این تـرت
جمعه را كار می كنند در مقابل عدم استفاده از تـعـطـیـل روز 

ـنـد كـرد۴٠جمعه  و در .    در صد اضافه بر مزد دریافت خواھ
ـانـونـی ھـم حـق یـك شـشـم ٣ و تبصره ٢تبصره   این مـاده ق

مجموع مزد با حقوق دریافتی برای كسانی كه روزھـای كـار 
آنھا در ھفته كمتر از شش روز باشد را طراح و بـرای كـارگـاه 

 ساعت كار قانـونـی دارنـد ۴۴ روز كار در ھفته و ۵ھائی كه 
و دو روز تعطیل و كار در ایام تعطیل دارند مـی گـویـد مـزد 
ھر یك از دو روز تعطیل ھفتگی برابر با مزد روزانـه كـارگـران 

 .خواھد بود
روز :   حال ببینیم جایگزین پیشنھادی ماده چه می گویـد

ـاشـد . جمعه تعطیل ھفتگی كارگران با استفاده از مـزد مـی ب
ـار تـعـطـیـل  چناچه در كارگاھی حسب نوع كار با ضرورت ك

ـتـه بـه عـنـوان  ـف روز جمعه میسر نباشد یك روز دیـگـر در ھ
ـتـی از حـق .   تعطیل ھفتگی خواھد بود یعنـی دیـگـر صـحـب

 درصد و یك شـشـم و سـایـر مـوارد حـق ۴٠اضافه كاری و 
ـایـمـال شـدن حـق  افزایش حقوق روز كارگری تعطیل نیـسـت پ
اضافه كاری ایام تعطیل یك گام دیگـر در جـھـت كـم كـردن 
ـاب  ـقـالب در غـی دستمزد كارگران و دستاوردھای حمایتـی ان

یعنی فقـر .   ھای مستقل و واقعی كارگران سندیكاھا و تشكل
بیشتر برای كارگران و خانواده ھای ایشان از یك سـو گـرانـی 

 درصد حـق ۴٠و تورم و اجاره خانه سنگین و از یك سو ندادن 
كار كرد ایام تعطیل و دیگر حقوقی كه كارگران طـی صـدھـا 

 .سال مبارزه بدست آوردند
ـا ٦۴ماده -٩ ـانـه كـارگـران ب ـی ـاقـی سـال  مرخصی استحـق

استفاده از مزد و احتساب چھار روز جمعه در یـك مـاه اسـت 
سایر روزھای تعطیل جزو ایام مرخصی محسوب نخواھـد شـد 
برای كار كمتر از یك سال مرخصی مزبور به نسبت مدت كـار 

 .انجام یافته محسوب می شود
ـاقـی :   پیشنھاد جایگزین اما می گوید مرخصـی اسـتـحـق
روز كـاری اسـت و )   ٢١( ساالنه با استفاده از حـق السـعـی 

ـتـگـی جـزو مـرخصـی  ـف روزھای تعطیل رسمی و تـعـطـیـل ھ
 روز ٩متاسفانه با این پیشنھاد كـارگـران .   منظور نخواھد شد

ـیـن .   مرخصی استحقاقی خود را از دست میدھند ـنـی ھـم یـع
حاال ھم كارگران بخاطر دستمزد پائین مجبورند كه تمـام طـول 

 روز مـرخصـی ھـم كـم ٩ھفته را كار كنند چه رسد به اینكه 
ـنـكـه .  شود آیا این ماده نفعی برای كارگر دارد آیا مگر نـه ای

ـتـه و  برای این دستاورد در سراسر جھان ھزاران كارگر زندان رف
ـفـر  بیكار شده اند و خانواده ھا سختی كشیده و حتی صـدھـا ن
كشته شده اند تا امروز كارگران میتوانند در سـراسـر جـھـان از 
این دستاوردھا بھره برند اصال شما چه نقشـی داریـد كـه حـق 
ـیـد از مـا  مسلم كارگران بخاطر منافع سرمایه داری میخواھ

 .كارگران بگیرید
ـانـه كـارگـرانـی كـه بـه :   ٦٥ماده   -١٠ ـی مـرخصـی سـال

ـنـد مـثـل كـارگـران  ـن كارھای سخت و زیان آور مشغـول ھسـت
معدن و یا آبكاری ھا و تراشكاریھا و یا ما رانندگـان شـركـت 

 ھفته میباشد ھـر چـنـد ٥در سال . . .   واحد و كارگران نفت و 
ھنوز تا به حال رانندگان شركت واحـد از مـرخصـی كـارھـای 
ـاده از ایـن مـرخصـی  ـف سخت و زیان آور استفاده نكرده اند است
حتی االمكان در دو نوبت در پایان ھر شش مـاه كـار صـورت 

 .میگیرد
مرخصی استحقاقی كارگرانی كـه بـه :   پیشنھاد جایگزین

 روز كـاری خـواھـد ٢۴كارھای سخت و زیان آور اشتغال دارند 
گویا دیگر كار از این حرفھا گذشتـه كـارگـری كـه بـه .   بود

ـیـر گـذاری  ـاث كار سخت و زیان آور مشـغـول اسـت بـخـاطـر ت
صدمات ناشی از كارھای سخت و زیان آور نیاز بـه درمـان و 
ـار ایـن اجـازه را بـه خـود  بازسازی خود دارد چطور وزرات ك
میدھد بخاطر منافع كارفرما این حق را كه در كمسـیـونـھـا و 
ـلـف  كمیته ھای مختلفی كه تشكیل شده از متخصصین مخت

تائید شده با این پیشـنـھـاد از ...  پزشكی و جامعه شناسی و 
و به راحـتـی .   كارگران بگیرد آن ھم بدون ھیچ كار كارشناسی

 روز از مرخصی كارگران مشاغل سخت و زیان آور را كـم ١١
مثل اینكه قرار اسـت تـه مـانـده ھـای حـمـایـت ھـای .   كند

و چرا باید تـمـام .   قانونی انقالب را می خواھند از ما بگیرند
سختی ھا و مشكالت و ضررھا را كارگران متحمل شـونـد و 

 .ھزینه ناكارآمدی شما را ما كارگران باید بدھیم
جمع بندی كه بخشی از ما رانندگان به آن رسیـده ایـم از 

این پیشنھادات و تغییراتی بـود كـه حـتـی بـه :   این قرار است
شكل وسیع در اختیار كـارگـران قـرار نـدادنـد و مـا كـارگـران 
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ـات  شركت واحد به زحمت بسیار آن را بـدسـت آوردیـم و نـظـری
ـیـشـنـھـادات  ـان كـردیـم ایـن پ ـی ـا آن ب خود را درباره مخالفت ب
ـان مسـئـول وزرات  تغییرات آنقدر مفتضحانه است كه خود آقای
كار ھم رویشان نمی شود آن را كامال علنی در اختیار ھمگـان 
قرار دھند برخالف شعارھای محروم پروری و كـارگـردوسـتـی 
ـای  ـنـد از مـعـدود مـزای ـن كه می دھند ھر چـه كـم مـی ك

اگـر آن روز كـه در مـجـلـس .   باقیمانده قانونی كارگران است
ـتـر بـود )   ۵(آقایان كارگاھھا ئی را كه كارگران آنھا از  نفر كم

از شمول قانون كار محروم می كردند فریاد ھمه كارگران ایـران 
ـا .   به اعتراض بلند می شد امروز كار به اینجا نـمـی رسـیـد ب

ورود كاالھای چینی و امثالھم و قاچاق آنھا در ھـمـه رشـتـه 
ھای تولیدی بیكاری فزاینده بر ھمه اركان جامعه تولیـدی و 
كارگری حاكم شده است و به دولت و كارفرمـاھـا جـرات داده 
ـار  است كه تمام دستاوردھای انقالب را كه برای كارگران بسـی

كارگر قـراردادی كـارگـر .   محدود بود از كارگران پس بگیرند
روزمزد كارگر بی قرارداد كارگر قرارداد سفید كـارگـر قـرارداد 
ـنـد  شفاھی كارگر ساعتی تعریفی كه از اشتغال ارائه می دھ

ـتـه را شـاغـل حسـاب ٩ ـف  ساعت كار یا یك ساعت كار در ھ
ـیـمـی از  میكنند تا آمار واقعی كارگران بیكارو بـخـصـوص ن
جامعه كه زنان ھستنند به عنـوان خـانـه دار آنـھـا را شـاغـل 

كنند كه در حقیقت جزو بیكاران ھستنند چـون نـه  حساب می
ـیـمـه  قرارداد كار دارند و نه دستمزد مشخصی می گیرند نه ب
ھستند نه كارفرمای آنھا مشخص ھستنند در جامعه ای كـه 
ـا  میخواھند دستمزد نیروی كار آن را نزدیك به صفر برساننـد ت
ـا  ثابت كنند مثل چینی ھا می توانند برده داری مـدرن را ب
ـازار كـار  استفاده از نیروی كار تقریبا مجانی كارگران تازه به ب
 -آمده برقرار كنند تا بتوانند نظر سـازمـان ھـای كـارفـرمـائـی

سازمان تجارت جھانی و سرمایـه  WTOدولتی جھانی مثل 
ـا داللـی بـرای  گذاران خارجی را به كشور ما جلب كنند تا ب
آوردن آنھا به اینجا خودشان میلیونھا به جیب بزند و كـارگـران 
بی پناه و بی تشكیالت ایران را به عنوان برده به آنھا معرفـی 

ـابـت بـرای .  كنند برده بی جیره و مواجب و حمایت در بازار رق
ـا  عرضه نیروی كار ارزان دولتھا و كارفرماھا در سطح جھـان ب
ـنـد تشـكـل ھـای كـارگـری جـھـانـی و  ـن ھم رقابـت مـی ك
ـات و وجـودشـان  كشورھای پیشرفته باید با تمام نیرو و امكـان
به كارگرھای كشورھای عقب مانده كمك كنند تا تشكـیـالت 
ـیـروی  ـا ن ـنـد ت كارگری خود را با حمایت ھای جھانی بنا كن
كار مفت و ارزان كارفرماھا و سـرمـایـه داران آنـھـا را بـرای 
ـا  ـانـده وسـوسـه نـكـنـد ت ـبـم سرمایه گذاری در كشورھای عق

ـتـه( خودشان  ـیـشـرف ـیـكـاری و )   كارگران كشورھای پ دچـار ب
ـال  ـامـه ھـای امـث ـتـصـادی و بـرن ـتـمـاعـی و اق بحراھای اج

ھمانطور .   برولوسكونی ھا و ساركوزی ھا و دولت یونان نشوند
 –ھای مـالـی  ھا و تراست كه سرنوشت سرمایه داران و كارتل

صنعتی دنیا به ھم گره خورده است و راه را بـرای   –نظامی 
ـتـكـشـان و  ھمدیگر باز می كنند سرنوشـت كـارگـران و زحـم

مـا .   متخصصان و روشنفكران جھان نیز به ھم گره خورده است
ـز را  كارگران در ھمه جھان باید با دیدگاھی گسترده ھمه چـی
ـیـم مـا  ـن ببینیم و از یكدیگر ھرطور كه می شود حـمـایـت ك
اعتراض خود را به پیشنھادھای جایگزین اصالحیه قانون كـار 

 .كه توسط وزرات كار تعیین شده اعالم مینما ئیم
 جمعی از رانندگان شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

  
ای جدید به  تغییرات قانون کار حمله

 !معیشت کارگران است
داری ایـران بـرای اعـمـال  چند ماھی است دولت سرمایـه

ـیـر  تر به طبقه فشار بیش ـی ی کارگر، پیشنھاداتی را بـرای تـغ

باز گـذاشـتـن :   مواردی از قانون کار ارائه کرده است، از جمله
ی  ی دست کارفرمایان برای اخراج گستـرده طرفه کاملن یک

ی  کارگران، رسمیت بخشیدن به قراردادھای مـوقـت و شـیـوه
ـزان عـیـدی کـارگـران، حـوالـه دادن  پیمان کاری، کاھش مـی

ـتـصـادی  ـتـمـاعـی و اق حقوق کارگران به شرایط سیاسی، اج
ی استثمار کارگـران از طـریـق اعـمـال  مملکت، افزایش درجه

مزد، تھاجم تـمـام  ی کارآیی و مھارت در تعیین دست ھا مقوله
 ...!عیار قانونی به حقوق کارگران مھاجر و 

ـلـف  ـا گـرایشـات مـخـت در این زمینه محافل کارگری ب
اظھارنظرھای متفاوتی کرده و ھر کدام از منظر خود مخالـف 

اند و یا برخی دیگر اصولـن  ھایی از این تغییرات کل یا قسمت
ی  به عنوان مثال خـانـه. از اساس با قانون کار مخالف ھستند

کارگر از این منظر با تغییرات در قانون کـار مـخـالـف اسـت 
ـفـوذش در  که نقش شوراھای اسالمی کار به عـنـوان اھـرم ن

ـاره.   شـود رنگ می مراکز کار، کم شـان بـرای  ای دیـگـر دل پ
ـبـه سـه ـانـون، سـه  گـرایـی سـوخـتـه و مـی جـان ـنـد ایـن ق گـوی

 ...کند و  گرایی را تضعیف می جانبه
ــب  ــدامـی جــدیـد از جــان ــرات اق ــی ـی ــغ ــن ت ـاور مـا ای بـه ب

ـانـونـی سرمایه ـیـل بـی  داری برای رسمی و ق تـر کـردن تـحـم
ھـایـی  تر به حداقل حقوق ی بیش ھا به کارگران و حمله حقوقی

ی  ھایی از قانون کار و آن ھـم بـه واسـطـه است که در بخش
ی متشکل کارگران گـنـجـانـده شـده اسـت، بـه  ھا مبارزه سال

ـتـه بـه  ھمین مناسبت ما کارگران را به اعتراضات سازمان یاف
ـلـه این مرحله از قانونی داری، دعـوت  ی سـرمـایـه تر شدن حـم

ـاره،  چنین الزم و ضـروری مـی ھم.   کنیم می ـیـم در ایـن ب دان
 :نکاتی را با کارگران در میان بگذاریم

ی دیـگـر از رونـد مـداومـی  ا این تغییرات در واقع مرحله
کند بیـش از  داری ھر روز سعی می است که طی آن سرمایه

کافی است نـگـاھـی بـه .  پیش به حقوق کارگران حمله کند
ـیـم مـواردی کـه اکـنـون بـه  سال ـاب ھای گذشته کنیم تا دری

نویس تغییر قانون کار به مجـلـس سـرمـایـه داری  عنوان پیش
ھاست در بسیاری از مراکز کار اجرا شـده  ارائه شده است، سال

داری توانسته پیش از رسـمـی  بدین ترتیب سرمایه.  شود و می
ھـای  کردن و قانونی کردن این تھاجم، کم کم آن را بین بخش

ـنـه وسیعی از طبقه ـا زمـی ھـای  ی کارگر بـه اجـرا در آورد ت
ـا کـنـد ـی ـیـجـه .   مادی و روانی قانونی شدن آن را مـھ ـت در ن

ھـا،  خواھیم دید که پس از اعالم قانونی شدن این بی حقوقـی
ـز  قسمت اعظمی از افراد طبقه ـا چـی ی کـارگـر در عـمـل ب

ھاست توسط کـارفـرمـا  اند و این موارد سال جدیدی روبرو نشده
اش  ھاست کارفرما ھر جـور دل شود؛ سال در موردشان اجرا می

اش  ھـاسـت ھـر وقـت دل ھـا عـیـدی داده، سـال خواسته به آن
ھاست ھر جور خواسته سنـوات  خواسته آنان را اخراج کرده، سال

 :تر به عقب برگردیم کمی بیش...! پرداخت کرده است و
ی کارگران به شکلی گسـتـرده در  تعدیل نیروی گسترده

ـنـگـام وزیـر کـار  دوره ی ریاست جمھوری رفسنجانی و در ھ
ی کـارگـر بـود، صـورت  بودن کمالی که خود نیزعضو خانه

ی قراردادھـای مـوقـت از سـال  نوشته اجرای قانون نا.  پذیرفت
ی ھفتاد و   به بعد و سپس قانونی شدن این موارد در دھه٦٨

خروج کـارگـاه .   پس از چندین سال اجرای عملی آن انجام شد
 نفر از شمول قانون کار بـر اسـاس ١٠ نفر و سپس ٥ھای زیر 

ـاسـت  ی کـارگـر در دوره طرح ارائه شده از طرف خـانـه ی ری
ـیـم در ایـن  جمھوری خاتمی مصوب شد و جـالـب اسـت بـدان

ـلـن ایـن کـار انـجـام  مورد نیز از سال ھا قبل از تصویـب، عـم
ای از کارگـران رسـمـی و  چنین حذف بخش عمده ھم.  شد می

: ھـایـی مـثـل با تجربه و آگاه به حقوق کارگران توسـط طـرح
جات و مراکز تولیـدی،  بازخریدھای اجباری، تعطیلی کارخانه

ـقـه٢٠سختی کار با ( بازنشستگی پیش از موعد  )  سال سـاب
ـانـون ٢٥و قانون بازنشـسـتـگـی  ای   مـاده١٠ سـال طـبـق ق

تـر بـه  نوسازی صنایع به منظور ھموارتر کردن راه ھجوم بیـش
 .در تمام این سال ھا انجام گرفته است... حقوق کارگران و 

ی دیگر نشـان  تمامی موارد باال و بسیاری موارد ناگفته
شان اسـت و  چه برای آنان که مورد قبول  -دھد قانون کار می

ھـا  در واقـع از سـال  -شان نیست  چه برای آنان که مورد قبول
پیش عقیم مانده است؛ یعنی در بسیاری از مـراکـز کـار بـه 
ـیـروی مـتـشـکـل و  دلیل عدم توازن طبقاتی و فقدان وجود ن

ی کارگران، موارد نادری از قانـون کـه حـاصـل  یافته سازمان
ھاست، فاقد قدرت اجرایـی بـوده  مبارزات کارگران و به نفع آن

است و به ھمین سبب کارفرمایان خود را ملزم به رعـایـت آن 
 .دانستند موارد نمی

ـزرگ و کـارخـانـه در بخش جـات  ھای وسیعی از صنایع ب
ـفـت و خـودروسـازی ـنـوز  بزرگ مانند صـنـعـت ن ھـا، کـه ھ

بنـد اجـرا  داری مجبور است قانون کار را به صورت نیم سرمایه
ـیـمـان  از شرکت کند نیز اکثرا  با استفاده ـانـون  ھـای پ کـاری ق

ـال خـود را راحـت  کار را دور زده اند و اکنون قصـد دارنـد خـی
ـیـف را  کرده و با رسمی کردن نھایی این بـی ـتـی، تـکـل عـدال

حقوقی مطلق را بـه صـورتـی رسـمـی و  سره کرده و بی یک
 .قانونی به کلیت طبقه تعمیم دھند

تر تحـت  ھایی از این تغییرات پیش ناگفته نماند که قسمت
ـلـه بـخـش ـامـه عنوانین مختلف از جـم ـیـن ن ـامـه ھـا و آی ھـای  ن

ـال  گوناگون به قانون کار الـحـاق شـده بـود؛ بـه عـنـوان مـث
ـانـون ٢١ی  پیشنھاد برای اضافه کردن بندھایـی بـه مـاده  ق

ی  کار کـه دسـت کـارفـرمـا را بـرای حـق اخـراج گسـتـرده
قانون رفـع بـرخـی از " گذارد، قبلن به عنوان  کارگران باز می

 الـحـاق ٢١ی  به ماده"   گذاری صنعتی موانع تولید و سرمایه
تـر  ی جدید در نـھـایـت رسـمـی اما ھدف از اصالحیه.   شده بود

ھـای  ھـا در مـحـیـط ھایی است که سال کردن این بی حقوقی
ی مـھـلـک  آورند و وارد کردن ضربـه کار بر سر کارگران می
ی  ی کارگر و اجـرای مـرحـلـه ی طبقه جدیدی است بر پیکره

دیگری است از رونـدی کـه سـازمـان تـجـارت جـھـانـی بـه 
 .کند داری دیکته می کشورھای سرمایه
و در زمانی که بحث تغییر قانون کـار روی  در این برھه 

ـانـون میز مذاکرات و ماموریت جدیـد نـھـاد گـذاری و  ھـای ق
اجرایی سرمایه داری است، کارگران آگاه باید مـوارد زیـر را 

 :ھای کار مد نظر داشته باشند در محیط
باید با صحبت و بحث و با آگاه کردن دیگر کارگـران   -١

ـیـن  و با افشاگـری گسـتـرده در مـحـیـط ھـای کـار و در ب
ھـایـی  مان، آنان را به حقوق خود و تھاجم به آن قسمت ھمکاران

ی متشکل آنان اسـت  ھا مبارزه آورد سال از قانون کار که دست
 .آگاه کنیم

ـیـت را بـه  با تقویت روحیه  -٢ ی کار جـمـعـی ایـن واقـع
ـبـود حـرکـت مـتـحـدانـه و  ـیـم کـه در ن کـارگـران نشـان دھ

ـنـھـا  شان، سرمایه یافته و عدم فشار طبقاتی سازمان داران نـه ت
ـان وارد مـی ستم ـنـد، بـل ھـای جـدیـدی را بـه آن کـه بـه  کـن
آورنـد و از ایـن  آوردھای پیشین کارگران نیز ھجوم مـی دست

  منظر باید به ھر شکل حرکات اعتراضی مختلفی را سازمـان
ای  تـوانـد بـه گـونـه داد که این تحرکات و اعـتـراضـات مـی
ھـای  ھـای تشـکـل بستری باشد برای کمک به ایجاد نـطـفـه

ـقـل از دولـت  ادارات ( کارگری خودساخته، طبقاتـی و مسـت
 .و کارفرمایان...) کار و وزارت کار و 

ھایی از طبقه کارگر که ھنوز دسـت و  باید به بخش  -٣
پا شکسته برخی از قوانین در مورد آن ھا بـه اجـرا گـذاشـتـه 

ـنـد  می شود ھشدار داد که به شرایط امروزشان دل خوش نـکـن
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ـتـن  چرا که نوک تیز این حمالت برای بیکار سـازی و گـرف
ھا از شماست و اگر از طریق اعتراضات متحدانـه  ھمین حداقل

و متشکل نتوانید از حقوق خود دفاع کنید، بـه زودی شـمـا 
ـقـه ـاری از ھـم طـب ھـای خـود وارد بـی  ای ھم به مانند بسـی

 .حقوقی کامل خواھید شد
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری

 ١٣٩٠مھرماه 
  

سه نفر از كارگران پتروشيمي ماھشھر 
 بازداشت شدند

از مبارزات كارگران پتروشيمي ماھشھر 
 حمايت كنيم

ـاه شـدن  ھزاران كارگر پتروشيمي ماھشھر با خـواسـت كـوت
دست پيمانكاران از محيط كار، دست به اعـتـصـابـي گسـتـرده  

" اتحاديه آزاد كـارگـران ايـران" به گزارش سايت اتحاد .   زده اند
ـيـم روز  ـيـن روز ٩در ساعت دو و ن ـتـم ـف  مـھـر مـاه،  در ھ

اعتصاب كارگران اين مجتمع سه نفر از كارگـران بـه اسـامـي 
منصور عباسی کارگر شرکت پیمـانـکـاری خـوارزمـی و از 
ـاقـری کـارگـر شـرکـت  ـاقـر ب نمايندگان كارگـران، مـحـمـد ب
پیمانکاری صنایع فارس و يكي ديگر از نمايندگان كـارگـران 
ـیـمـانـکـاری خـوارزمـی  و جاسم بدرانی از کارگران شـرکـت پ
توسط حراست پتروشيمي ماھشھر احضار شده و ساعت سـه و 

 . نيم عصر اين روز به اطالعات اين شھر منتقل شدند
ھزاران كارگران اعتصابي ماھشھر در برابر اين اقـدام فـورا 
در برابر دفتر حراست جمع شدند و با شعار حـراسـت، حـراسـت، 
ـنـد و  بچه ھا آزاد بايد گردند، به دفاع از ھمكاران خود پرداخت
ـنـد رفـت . اعالم كردند تا آزادي نمايندگانشان از آنـجـا نـخـواھ

كارگران اعالم داشتند كه تا از فردا براي آزادي نماينـدگـانشـان 
و در مقابل ھيچ تـھـديـد . اعتراض خود را تشديد خواھند كرد

 .  و فشاري تسليم نخواھند شد
ـتـروشـيـمـي مـاھشـھـر  ـارزات كـارگـران پ با تمام قوا از مـب

كارگران زنداني ماھشھر منصور عباسي، جـاسـم  .  حمايت كنيم
 . بدراني و محمد باقر باقري بايد فورا از زندان آزاد شوند

ـاه شـدن  خواست كارگران پتروشيمي ماھشھر، خواست كـوت
دست پيمانكاران و قراردادھاي مستقميم خواست ھمه كـارگـران 

خواست كارگران نفت و بخش وسيعي از كارگراني اسـت .   است
اعتـصـاب .   كه به شكل قراردادھاي پيماني به كار اشتغال دارند

ھزاران كارگر پتروشيمي نقطه اميدي براي ھمه كارگران و كـل 
ـارزاتشـان .   جامعه است بايد از خواستھاي ايـن كـارگـران و مـب

 .وسيعا حمايت كرد
جمھوري اسالمي از ترس گستـرش اعـتـراضـات كـارگـران 
ـفـي تـالش دارد ايـن  ـل پتروشيمي ماھشـھـر بـه اشـكـال مـخـت

ـنـون .   اعتصابات را در ھم شكند كميته بحران تشكيل داده و اك
ـارزات  با تھديد كارگران به اخراج و دستگـيـري مـيـكـوشـد مـب

مبارزات كارگران پتروشيـمـي مـاھشـھـر .  كارگران را عقب بزند
 . بايد با حمايت وسيع ھمه كارگران و كل جامعه روبرو شود

ـا تـمـاس  ما در ادامه كمپين براي آزادي كارگران زندانـي، ب
قوا تالش خواھيم كرد كه صداي كارگران پتروشيمي مـاھشـھـر 

كارگران دستگير شده پتروشيمـي مـاھشـھـر و .   را جھاني كنيم
ھمه كارگران زنداني و زندانيان سياسي بايد فورا از زنـدان آزاد 

 . شوند
 نوامبر روز جھاني اعتراض ما عليه دستگير كـارگـران، ٥

عليه صدور احكام سنگين براي فعالين كارگري و بـراي آزادي 
ـاسـي از زنـدان اسـت ـان سـي ـي  ٥.   ھمه كارگران زنداني و زنـدان

ـا  نوامبر را به يك روز بزرگ ھمبستگـي جـھـانـي كـارگـري ب

 .كارگران ايران و كارگران زنداني تبديل كنيم
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٠١١ اكتبر ١، ١٣٩٠ مھر ٩
  

كارگران بازداشتي پتروشيمي ماھشھر آزاد 
 شدند
 

" اتـحـاديـه آزاد كـارگـران ايـران" بنا بر خبر سـايـت اتـحـاد 
اعتصاب ھزاران كارگر پتروشيمي ماھشھر امروز ھشتميـن روز 
خود را پشت سر گذاشت و  سه كارگر دستگير شـده در ايـن 
ـیـمـانـکـاری  ـاسـی کـارگـر شـرکـت پ اعتصابات منصور عـب
ـاقـر  خوارزمی و یکی از نماینـده ھـای کـارگـران، مـحـمـد ب
باقری کارگر شرکت پیمانکاری صنایع فـارس و یـکـی از 
نماینده ھای کارگران  و  جاسم بـدرانـی یـکـی از کـارگـران 
شرکت پیمانکاری خوارزمی  كه روز گذشته دسـتـگـيـر شـده 
ـان سـاعـات آخـر  ـاي بودند، زير فشار اعتراضات كارگران در  پ

آزادي اين كارگران را به آنـھـا، .   شب گذشته از زندان آزاد شدند
ـتـروشـيـمـي مـاھشـھـر و ھـمـه  به خانواده ھايشان و كارگران پ

 .انسانھاي آزاديخواه تبريك ميگوييم
آزادي اين كارگران بدنبال تجمع كارگران اعتصابـي در روز 
گذشته مقابل مقر حراست صورت ميگيرد كه با شـعـار دادن 
و با اعتراضشان خواھان آزادي فـوري ھـمـكـارانشـان شـدنـد و 
اعالم كردند كه اگر آنھا آزاد نشوند به اعتراضات خـود شـدت 

در ادامه ھمين اعتراضـات در اول صـبـح امـروز .   خواھند داد
كارگران اعتصابي پتروشيمي ماھشھر بارھا و بارھا در مـيـدان 
ـا  ـيـمـايـي زدنـد و ب ـپ ـتـر مـركـزي دسـت بـه راھ مشرف به دف
ـلـه نـه  شعارھايي چون  تھديد سرپرستان ديگر اثر ندارد، نه حي
ـامـات مسـئـول را  تھديد ديگر اثر ندارد، پاسخ سركوبگري مـق
دادند و بر روي خواست كوتاه شدن دست پيمانكاران از مـحـيـط 

 . كار پافشاري كردند
ـتـروشـيـمـي  طبق ھمين خبر به كارگـران دسـتـگـيـر شـده پ
ماھشھر اعالم شده بود كه امروز اول صبح بايد بار ديـگـر بـه 

ـيـن ايـن اداره طـي .   اداره اطالعات مراجعه كنند امـا مسـئـول
ـان اعـالم كـردنـد كـه در فـرصـت  تماسي با اين كارگران به آن

ـنـد كـرد ـيـب كـارگـران .   ديگري آنان را احضار خواھ بـديـن تـرت
ـاسـخ  ـا شـعـارھـايشـان پ پتروشيمي با اعتصاب جانانه شان و ب

با اين مبارزات كـارگـران . سركوبگرانه جمھوري اسالمي را داند
پتروشيمي ماھشھر راه واقعي آزاد كردن كارگران زنداني و تـمـام 

 .زندانيان سياسي از زندان را نشان دادند
ـارزه  مبارزه  عليه احكام سنگين براي كارگران زنداني، مـب
براي آزادي تمامي كارگران و زندانيان سياسي، يـك گـام مـھـم 

ـا .   براي پيشروي جنبش كارگري و مبارزات كل جامعـه اسـت ب
ـاسـي از  ـان سـي ـي تمام قدرت براي آزادي كارگران زنداني و زنـدان

 .زندان تالش كنيم
ـيـه احـكـام زنـدان بـراي ٥  نوامبر روز جھاني اعتـراض عـل

ـاسـي از  ـان سـي ـي فعالين كارگري و براي آزادي كارگران و زنـدان
ـفـي فـراخـوان  ـل زندان است كه از سوي جريانات و احزاب مـخـت

 . با تمام قوا به استقبال اين روز برويم. داده شده است
 

 كارگر زنداني، زنداني سياسي آزاد بايد گردد
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

Free Them Now 
 ٢٠١١ اكتبر ٢، ١٣٩٠ مھر ١٠
  
   
 

  
اعتصاب کارگران بنادر برای دستمزد : کویت
 باالتر

 سپتامبـر ۵ روز یکشنبه  KHALEEJ TIMESبه گزارش 
ـزایـش  صدھا کارگر   بندر اصلی تجاری کویت با خواسـت اف

مـدیـر سـنـدیـکـای کـارگـران .   دستمزد دست از کار کشیدند
ما امروز کارمان را بـمـدت :   " بنادر علی السکونی گفته است

ـا    ساعت متوقف کردیم و این کار را ھر روز تکرار میکنیم ت
ـاسـخ  به مطالباتمان برای دستمزد باالتر و بھبود شرایط کـار پ

 کـارگـر  ۵ علی السکونی میگوید اغـلـب . "   مثبت داده شود
ـاری از  شاغل در این   بندر به اعتصاب پیـوسـتـه انـد و بسـی

 .عملیات تحت تاثیر اعتصاب فلج شده است
 در صـد ۵  سال پیش نیز این کارگران با خواست  بیش از 

اضافه دستمزد، دست به اعتصاب کوتاه مدت زده بودنـد کـه 
بعد از گرفتن قول مساعد برای رسیدگی به خـواسـتـشـان بـه 

 .اما خواست آنھا ھیچوقت متحقق نشد. سر کار بازگشتند
  
  اعتصاب کارگران وسایط نقلیه عمومی: مصر

کارگران وسایط  AL MASRY AL YOUMبه گزارش 
 در قاھره با پیوستن راننـدگـان اتـوبـوس در روز  نقلیه عمومی

.  سپتامبر اعتصـاب خـود را گسـتـرده تـر کـردنـد۵ یکشنبه 
ـقـل  محمد عبدالستار علی رئیس ھیأت مدیره اتـحـادیـه مسـت

ـیـش اعـتـراض ۵آنھا : کارگران وسایط نقلیه گفته است  روز پ
ـا  خود را بعد از بی نتیجه ماندن مذاکرات آغاز کـرده انـد و ت

ـنـد داد . رسیدن به مطالباتشان به اعتـراض خـود ادامـه خـواھ
ـا  صدھا کارگر در مقابل دفتر نخست وزیری تجمع کـردنـد ت

ـزایـش . اعتراض خود را بیان کنند     از جمله خواستھای آنان اف
ـیـم .    کمیسیون کارگران است  درصد ی عبدالله مـحـمـد ابـراھ

   کـارگـران بـه مـدت :   گـویـد  مسول خزانه داری سندیکا می
ھای ناچیز تن داده اند و رژیـم سـابـق ھـمـواره  سال به دستمزد

ـقـالب مـردم  گفته است که پول و بودجه ندارند، ولی بعد از ان
ـار دارد  ـی ـت مشخص شد که دولت پول و بودجه کـافـی در اخ

ـبـرنـد ـی او .   ولی مقامات رسمی ایـن پـولـھـا را بـه غـارت م
شان این است که بـه  گوید مقامات حکومت تمام نگرانی  می

ـنـکـه  چه طریق اعتصاب کارگران را در ھم بشکنند و نـه ای
مـحـمـد صـالـح .    برای مشکالت کارگران بیابند چه راه حلی

گویـد جـانشـیـن مـدیـر   یکی دیگر از کارگران اعتصابی می
شركت، سرگرد ھشام عطیه تھدید کرده است که کـارگـران و 

 .اعضای سندیکا را به دادگاه نظامی بکشاند
  

  HSBCاعتصاب کارمندان بانك : اردن
 سپتامبـر ۶ از روز دوشنبه  Ammon Newsبه گزارش 
دست به اعتصاب نامـحـدود زدنـد و  HSBCکارمندان بانك 

ھمان روز در مقابل ساختمان اداره این بانک در اعـتـراض بـه 
تصمیم این موسسه برای اخراج تعدادی از کارمندانـش دسـت 

ـأت مـدیـره اتـحـادیـه .   به تجمع زدند ـیـس ھـی حـیـدر راشـد رئ
ـتـه اسـت ایـن  عمومی بانکھا، شرکتھای بیمه و بازرسی گـف

تواند یکطرفه اتخاذ شود و باید بـه دادگـاه ارجـاع  تصمیم نمی
ـیـمـشـان .  داده شود وی از مسئولین بانک خواست تا در تصـم

ـانـکـھـا .   تجدید نظر بکنند وی ھمچنین از کارمندان دیـگـر ب
ـیـونـدنـد ـپ در .   خواست تا در اعتراض به این اقدام به اعتصاب ب

یادداشت داخلی که اخیرا به بیرون درز پیدا کـرده اسـت آمـده 

 اخبار بين المللی
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ـیـروی کـار خـود را در    است که بانک قصد دارد   نفر از ن
 .ھای خاورمیانه و شمال آفریقا از کار اخراج بکند کشور
  

اعتصاب گسترده معلمان در : فرانسه
 اعتراض به اخراج سازی ھا

ـبـه روز  The dailyبه گزارش  ـامـبـر در   سه شـن ـت ـپ  س
ـلـمـان فـرانسـه دسـت بـه  اعتراض به اخراج سـازی ھـا، مـع

ـیـش از  ھایشان که تعداد اعتصاب زدند و با خانواده     شان به ب
ھـای فـرانسـه بـه  رسید در پاریس و دیگـر شـھـر  ھزار نفر می

ـنـه دولـت فـرانسـه قـرار اسـت روز .   راھپیمایی پرداختند کابی
 معلم را بـه    ۴  سپتامبر طرح خود مبنی بر اخراج   چھارشنبه 

 معلم اخراج شده انـد     ۵ تاکنون حدود     از سال . تصویب برساند
 معلم دیگر نیز به این رقـم    ۴  قرار است تعداد     و تا پایان سال 

ـیـکـه   ھای کارگری می اتحادیه.   اضافه شوند گویند در حـال
ـا کـم  ھر سال بر تعداد دانش آموزان افزوده میـشـود، دولـت ب
کردن تعداد معلمان با ھدف صرف جویی اقتصادی، چگونـه 

 .خواھد کیفیت تحصیلی دانش آموزان را حفظ بکند می
  

اعتصاب کارمندان وزارت تجارت و : کویت
 صنایع

 سپتامبر کـارمـنـدان   روز سه شنبه  ZAWYAبه گزارش 
وزارت تجارت و صنایع کـویـت دسـت از کـار کشـیـدنـد و 

ـیـم .   ھای خود شدنـد خواھان افزایش دستمزد ـق ـت ـل عـجـمـی الـم
ـتـه اسـت کـارگـران :   رئیس ھیأت مدیره اتحادیه کارگران گـف

ـیـن  ھا و بار بار ھا خواست خود را از طرق قانـونـی بـه مسـئـول
ـیـن  ابالغ کرده اند ولی ھیچگونه پاسخی نگرفتـه انـد، بـھـم
ـبـوالنـدن  ـزاری اسـت کـه بـرای ق ـنـھـا اب دلیـل اعـتـصـاب ت

ـیـن مـی.   مطالباتشان در اختیار دارند گـویـد حـق   وی ھمـچـن
ھـای کـارگـری تـوسـط  اعتصاب برای دستیابی به خواسـتـه

ـاخـتـه شـده و  موافقت نامه ـیـت شـن ھای بین المللی به رسـم
 .ھا را امضا کرده است دولت کویت نیز این موافقت نامه

ـیـم کـارمـنـدان  از جانب دیگر گزارشات حاکـی از تصـم

ـا  بازار بورس در روز چھارشنبه از ساعت  .  صـبـح اسـت   ت
آنـھـا .   گـیـرد زمانی که بیشترین معامالت بورس صورت می

 .ھای خود ھستند نیز خواھان افزایش دستمزد
  

تظاھرات ھزاران نفر در : مجارستان
 ھای دولت اعتراض به سیاست

ـبـر  شنبـه روز  Monster & Criticsبه گزارش   اکـت
ـتـخـت  ھزاران نفر در میدان جلوی پارلمان در شھر بوداپست پای

ھای اقتصادی دولت دسـت  مجارستان در اعتراض به سیاست
ـیـن   ھای کارگری می اتحادیه. به تظاھرات زدند ـنـد قـوان گوی

اقتصادی دولت به نفع ثروتمندان و به ضرر اقشار کـم درآمـد 
ـا اتـحـادیـه ھـای  جامعه است و آنان خواھان مشـورت دولـت ب

ـتـوانـد بـر  ـی کارگری، قبل از تصویب قوانینی ھستند کـه م
آنھا ھمچنین نـگـران تصـویـب .  زندگی کارگران تاثیر بگذارد

قانون جدیدی ھستند که قرار است سال آینده اجرائی شـود و 
. بر طبق این قانون حق و حقوق کارگران محدود تـر مـیـشـود

ـانـکـھـا را  یکی از قوانینی که اخیرا بـه تصـویـب رسـیـده، ب
ـانـک در ازای پـرداخـت  موظف میکند که به بدھـکـاران ب
ـقـد  ـت وامشان تخفیف مخصوص داده شود کـه کـارگـران مـع
ـتـه شـده  ھستند که این فقط برای ثروتمنـدان در نـظـر گـرف

 .است
  

پشتیبانی از اتحادیه ھای ایتالیا از : ایتالیا
 کارگران مصر

ـیـر کـل  ـا کـامـوسـو دب به گزارش احمد فاطمی، سـوزان
ـا کـه  اتحادیه ـی ـیـون کـارگـر در ۵ھای کارگری ایتال ـل ـی  م
ـنـدگـی مـی بخش ـای   کـنـد طـی ھای خدمات و صنایع را نـم

 :پیامی به شرح زیر از کارگران مصر پشتیبانی کرده است
ـان،  ـت ـارزات ـیـروزی در مـب با گرمترین سالمھا و آرزوی پ
کارگران ایتالیا حمایت کـامـل خـود را از کـارگـران مصـر 

 .اعالم میکنند
  

تشکیل اتحادیه کارگران معادن و : مصر
 اعالم اعتصاب نامحدود

ـیـسـتـھـای " بنا به گزارش احمد فاطمی از منبع  ـال سوسـی
ـا  ، کـارگـران مـعـادن در ال     اکتبر  روز گذشته "  انقالبی ـی ـن م

 .اولین اتحادیه صنفی خود را ایجاد کردند
.  نفر تخمین زده مـیـشـود     تعداد کارگران معادن المیا به 
ـأسـیـس      اتحادیه معادن با عضویت رسمی  کارگر در لحظه ت

ـاسـبـت  ـیـن مـن آغاز بکار کرد و در مراسم جشنی که به ھـم
برپا شده بود تعدادی از رھبران صنفی و سیـاسـی کـارگـری 

 .حضور داشتند
ـیـم  اتحادیه جدید التاسیس کارگران معادن بالفاصله تصم

ـبـه  ـبـر دسـت بـه اعـتـصـاب  گرفت که از روز یکـشـن  اکـت
 .نامحدود بزند
 :ھای کارگران عبارتند از خواسته

ـیـمـه  - ـنـه ب ھـای  روشن شدن سرنوشت صـدھـا ھـزار گـی
 اجتماعی پرداخت نشده

  استخدام کارگران غیر رسمی -
 که در حال حاضر ضـایـع  ارائه خدمات بھداشتی حقی  -

 میشود
 تضمین ایمنی محیط کار -
ممنوعیت استثمار کارگران از طـریـق افـزودن سـاعـت   -

 ساعت و استفاده از روش دوپینگ و افزودن ایـن    به  کار از 
 مواد به غذای کارگران

 افزایش دستمزد ھا -
  
 اعتصاب کارگران نساجی: مصر

ــر  ــت ــع تــوی ــب ــن ــاطــمــی از م ــزارش احــمــد ف ــا بــه گ ــن ب
 کارگر نساجی مصر و ایـران ٢٠٠٠سوسیالیستھای انقالبی، 

 کـارگـران  خواسـتـه اصـلـی.   در سوئز دست به اعتصاب زدند
استعفا نماینده کارفرما به دلیل ضایع کردن حقوق کـارگـران 

 . است

 ترازنامه عملی -سرمایه داری 
این بورژوازی و نظام سرمایه داری است که دائما به سرسختانه ترین وجه با تالش ھر روزه توده ھای وسیع مردم ... 

تالش ھر روزه . در چھارگوشه جھان برای فائق آمدن بر این مشقات و محرومیت ھا و عقب ماندگی ھا مقابله میکند
کارگر برای بھبود اوضاع اقتصادی و رفاھی و حقوق مدنی توده وسیع مردم با مانعی جز بورژوازی و دولت ھا و 

خیزش ھای توده ھای وسیع مردم در مناطق عقب مانده و محروم برای دخالت در . احزاب و مبلغینش روبرو نیست
دولت، نھاد مذھب، . سرنوشت خویش، بعنوان اولین مانع با نیروی قھریه بورژواھای محلی و بین المللی روبرو میشود

رسانه ھا و دستگاه ھای تبلیغاتی عظیم بورژوازی، سنت ھا و اخالقیات و نظام تربیتی و آموزشی طبقه حاکمه 
جای تردید نیست . سازنده ذھنیت ھای عقب مانده، متعصب و تبعیض گر در بین توده مردم و نسلھای پی در پی است

که این سرمایه داری و بورژوازی است که سد راه نقد و تغییر جھان امروز توسط میلیون ھا انسانی است که نه فقط 
از نظام موجود به تنگ آمده اند بلکه کمابیش خطوطی را که یک جامعه شایسته انسان باید بر طبق آن سازمان یابد 

 . ...شناخته اند
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 


