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ـارزه : کارگر کمونیست کمیته مـب
برای آزادی زندانیان سیاسی یـکـی 
ــن  ــی ــپ ــان کــم ــدگ ــن از فــراخــوان دھ
ــرای آزادی کــارگــران  ــی ب جــھــان
ـاسـی  ـان سـی ـی زندانی و ھـمـه زنـدان

ـاره خـود ایـن .   است ـا درب ابتدا لـطـف
ــت آن  ــحــوه فــعــالــی ــه و ن ــت کــمــی

 .توضیحاتی بدھید
ـتـه  :   شیوا مـحـبـوبـی ـی ھـدف كـم

اینست كه در سـطـح جـھـانـی  بـه 

ـان  ـی ـیـت زنـدان طور مـتـمـركـز وضـع
ـات  ـای ـن سیاسی  را انعكاس داده، ج
ــا را افشــا كــنــد،  ــھ ــدان ــم در زن رژی

ــواده ــان را  صــدای خــان ــی ــدان ھــای زن
ـات رژیـم  ـای منعكس كند، اسناد جن
را جــمـع آوری كــرده  و حـمــایــت 
ــان  ــی ــدان ــی را در دفــاع از زن جـھــان

این كمیته بـرای .   سیاسی جلب كند
ـاسـی  ـان سـی ـی آزادی تمـامـی زنـدان
تالش میكند و حمایت از كـارگـران 

ـتـھـای  زندانی ھمواره یكی از اولـوی
 .ما بوده است

ـایـمـان تـالش  ـتـھ ـی ـال ما در فـع
ـان  كرده ایم تا عالوه بـر كـار در مـی

ایرانیان نیروی عـمـده را روی كـار 
ـان بـگـذاریـم و  ـی در میان غیر ایـران
ـیـن  ـبـسـتـگـی ب كمك كنیم یـك ھـم
ــیــان  ــت از زنـدان ــی در حــمـای ـل الـمــل

ھدف اصلی جنبش برابری خـواھـی 
در سطح دنیا، الغاء ھرگونـه روابـط 

یـكـی .   نابرابر در جامعه بـوده اسـت
ـانـه  از این جنبش ـب ھای بـرابـری طـل

ـبـعـیـض در  جنبش زنان برای رفع ت
جـامـعـه .   تمام شئون زنـدگـی اسـت

ــام ــرای  بشــری گ ــنــدی ب ــل ھــای ب
. رسیدن به این ھدف برداشـتـه اسـت

ــاتــی امــا ھــر از  ــق ــم طــب ــت ــس ــی س
چندگاھی با چھره دیگری ظـاھـر 
شده و مـوانـعـی بـرای رسـیـدن بـه 

. گـذارد برابری جلوی جـامـعـه مـی
ھای بلنـدی در راه  اگر جامعه گام

ـار بـرابـر* دستمزد"  " برابر در ازای ك
برداشته و عـدم پـرداخـت دسـتـمـزد 
ــرابــر را یــك  ــار ب ــر در ازای ك ــراب ب
ـابـل دفـاع  ننـگ آشـكـار و غـیـرق
ساخته است، سیستم طبقاتی بـرای 

عدم پرداخت دستمزد بـرابـر، كـارھـا 
را زنانه و مردانه كرده است كه ایـن 

 .نابرابری را تداوم ببخشد
ـاراگـراف مـقـدمـاتـی،  با ایـن پ

بـررسـی " خواھم در حاشیه بحث  می
ـان شـاغـل و  وضعیـت دسـتـمـزد زن

مندرج در وبـالگ "   طرح دورکاری
در "   كانون مدافعان حـقـوق كـارگـر" 

دسـتـمـزد بـرابـر در " ھمان خصـوص 
به چند نكتـه اشـاره "  ازای كار برابر

در این بحث الھام ھومین فـر .   بكنم
ــه آمــاری اشــاره مــی ــه  ب ــد ك كــن

ـان مـثـال در  میانگین دسـتـمـزد زن
 درصد كمتر از مـردان ٢٢.٤آمریكا 

: گـویـد درباره ایـران ھـم مـی.   است
ھـایـی  در کشور ما ھمواره آمـوزش" 

 شغل زنانه، شغل مردانه
 دستمزد نابرابر در ازاي کار برابر

 ناصر اصغری

 ٣صفحه 

 ٢صفحه                نوامبر٥شنبه                     
 تظاهرات سراسري براي آزادي کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی                           

 !ادامه فعالیت متمرکز تا آزادی کارگران زندانی
 مصاحبه با شیوا محبوبی

 سخنگوی کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 

 !جواب سوسیالیسم است
 ٨صفحه                        گزارش یک روز پر هیجان             

 ٥صفحه 

 نکته اصلی 
 جھانی که ما خواھان آن ھستیم: پانزده اکتبر* 
 اولین زن راننده اتوبوس در ایران اخراج شد* 
 کنند مردم قبض گاز را پرداخت نمی* 

 ٦صفحه 

 اخبار کارگری
 ١٠صفحه 
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 .اساس سوسياليسم انسان است
 .سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

fateh.bahrami@gmail.com 
 

 ھيئت  تحريريه

 فاتح بھرامی : سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com  

 محمدرضا پويا
mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com  

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com  

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر 
 مرکزی

 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

 : سوئد
 : استکھلم

ـا ١ نوامـبـر، سـاعـت ٥شنبه  ـارت ٣ ت ـابـل سـف ـق  م
 جمھوری اسالمی 

 : تلفن تماس
Faramarz Ghorbani 0765647616 

Göran Gustavsson 0704009033 
 

 گوتنبرگ 
  در برنز پارکن ٣ تا ١ نوامبر، ساعت ٥شنبه 

 07317178819عبداله اسدی : تلفن تماس
 

 لندن: انگلیس
  عصر٤ الی ٢شنبه پنج نوامبر، ساعت 

 میدان ترافالگار در مقابل نشنال گالری
 : تلفن ھای تماس

 07838156819بھروز بھاری 
   07712810675علیرضا رشیدی 

 
 : کانادا

 تورنتو 
  بعد ازظھر٥ تا ٢ نوامبر ساعت ٥شنبه : زمان
ـتـن ( تقاطع خیابان یانگ و دانداس :   مكان ـابـل ای ـق م
 )سنتر
 : تماس

 4164717138: یدی محمودی
hkki.vca@gmail.com  

 :ونكور
ـا ٣ نوامبـر، سـاعـت ٥شنبه   down عصـر، ٥ ت
town 

 Vancouver)شورای كارگری ونكوور و حـومـه 
district Labour council)  حمایت خود را از این

 فراخوان اعالم کرده است
Masoud Arjang 

001-6046495453 
  
 

 آمستردام : ھلند
  4 تا 2 نوامبر از ساعت 5شنبه 
 بورس پالین  -امستردام: مکان

       0031651273261بھمن خانی : تلفن تماس
 

 فرانكفورت: آلمان
  نوامبر٥شنبه 

 . اطالعات تكمیلی بعدا به اطالع میرسد
 شھناز مرتب: تلفن تماس

05774650186  

 نیویورک : آمریکا
  نوامبر ٥شنبه 

 میشن فری ایران : سازمانده
 اطالعات تکمیلی بعدا به اطالع میرسد 

 
 اسلو: روژن

  نوامبر ، مقابل پارلمان ٥شنبه 
 اطالعات تکمیلی بعدا به اطالع خواھد رسید 

 ٠٠٤٧٩٨٦٩٤٠٠١:  صابر رحیمی:تماس
 

 لیون : فرانسه
  عصر٥ تا ٤ نوامبر ساعت ٥شنبه 

 اطالعات تكمیلی بعدا به اطالع میرسد
 .... پیام آذر : تماس

  
 توکیو : ژاپن

 نوامبر سخنرانی جمال صـابـری کـادر ٦ و ٥روزھای 
ـیـن  ـپ ـیـن كـم ـال حزب كمونیست كارگری ایران و از فـع
برای آزادی كارگران زندانی درمورد كارگـران زنـدانـی 
در ایران در جلسه  اتـحـادیـه كـارگـران راه آھـن دورو 

ـنـدگـانـی از اتـحـادیـه ـای ھـای  چیبا که با حضـور نـم
 . كارگری برزیل، آمریكا و كره جنوبی برگزار میشود

 
 نیکوزیا : قبرس

  صبح ١١ تا ١٠ نوامبر، ساعت ٥شنبه 
 مقابل سفارت جمھوری اسالمی 

 اطالعات تکمیلی بعدا به اطالع میرسد
  

 . لیست در حال تکمیل شدن است
 

ـیـن حـقـوق  ـال از ھمه آزادیخواھان، از ھمه نھادھا و فـع
ـیـم کـه  ـاسـی دعـوت مـیـکـن ـان سـی ـی کارگر و زندان
ـا خـود  ـنـد و ی فعاالنه در این آکسیون ھا شرکت کـن
ـنـد و  آکسیونی را در شھری که ھستند سـازمـان دھ
ـنـد کـه بـه ایـن  اطالعات مربوطه را برای ما بفـرسـت

 . لیست اضافه کنیم
 

ـیـد بـه فـیـس بـوك و  ـتـوان ـی  برای اطالعات بیشتر م
 : سایت ھا و وبالگ ھای زیر مراجعه نمائید

 
http://free-them-now.blogspot.com/  
www.iranpoliticalprisoners.com  
 
http://on.fb.me/oWSQb8 
www.missionfree iran.org 
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 3 ١٧٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

تـر اسـت در  که خیلی تـخـصـصـی
ــان  ــرار دارد و زن ــار مــردان ق ــی اخــت

ـلـمـی و  بیشتر برای رشته ھای مـع
ھـایـی  دبیری، پرستاری و یا شـغـل

ــی  ــه ارزش مــال ــع کــه در جــام
ــه  ــد در نـظــر گـرفــت کـمــتـری دارن

ـزگـرد . "   شوند می در حاشیه این مـی
جالب، كه خیلی آمـوزنـده اسـت، و 
ـلـی نـكـات  ـی ـانـد كـه خ ناگفته نـم

ای و غیرسازنده ھـم  نادرست، كلیشه
مطرح شـده و از آنـھـا دفـاع شـده 

شـود مـطـرح  است، چند نكته مـی
 .كرد

ـتـوانـد  احتمال اینكه یك محقق ب
ـنـد كـه  ـیـدا ك در آمریكا شركتـی پ
مثال دو ھمكارـ یك مرد و یـك زن 
ـنـد،  ـ كه واجد شرایط بـرابـری ھسـت
ــد،  ـابـرابـر بـگـیـرن امـا دسـتـمـزدی ن

ـیـد اسـت اگـر كـارفـرمـا .   بسیار بـع
چنین كاری بكند مورد بازخـواسـت 

گـیـرد كـه دارد یـك كـار  قرار مـی
ــجــام  ــور ان ــون آن كش خــالف قــان

دسـتـمـزد بـرابـر در ازای .   دھـد می
كار برابر اكنون یك امـر بـدیـھـی و 

 در قانون ھر كشوری اسـت  جاافتاده
كه ارزشی حداقل بـورژوائـی بـرای 

ـنـد ـتـھـا .   بشر امروز قائـل ھسـت ـن م
ـاویـن و دالیـل  ـا عـن اگر كارفرما ب

زنـد و در  مختلـف آن را دور مـی
ـبـرئـه ھـم مـی شـود، ایـن  دادگاه ت

موضوع دیـگـری اسـت كـه فـعـال 
ـیـسـت سـرمـایـه .   مورد نـظـر مـن ن

ـا دروغ و  ـیـسـت كـه ب داری الزم ن
ـنـد امـا آن  كلك قانونی را وضـع ك
ـقـض  قانون را با كلكی مـرغـابـی ن

ـانـون و ٣دارد حدود .   كند  قرن با ق
بسیار ھم مشروع دمار از زنـدگـی 

خـواھـم  مـی.   جامعه در آورده اسـت
بگویم كه برای نابرابر كردن جامـعـه 
راه حل خودش را جـلـوی جـامـعـه 

ـنـد گذارد و قانون وضع مـی می . ك
ـنـد  دسـتـمـزد بـرابـر در " گنجاندن ب
در قوانیـن اداری و "   ازای كار برابر

مملكتی در یـك مـحـیـط كـار ھـم 
ـانـه  حاصل تالش جنبش برابری طلب

ـلـمـه و " ( فرھنگی"آن . بوده است ك
ـقـولـه ـزگـرد فـوق  م ای كـه در مـی

ـتـه ـادی قـرار گـرف ) مورد تأكید زی
ـان را در بـرابـر  كه دستـمـزد كـم زن
دستمزد نسبتا بیشتر مردان تـوجـیـه 

ـنـد اگـر امـروز در ایـران در  مـی ك
حــكــومــت اســت، در كشــورھــای 
غربی ھم دوره خـودش را گـذرانـده 

ــه در .   اســت ــمــان كــارگــری ك ھ
ـات  ـبـه بـه چـرنـدی روزھای یـكـشـن
ـفـه  ـی كشیش محـلـه در مـورد ضـع
بودن زنان و اھمیت در خانه مـانـدن 

ــره گـوش مــی داد، آن  آنـھــا و غــی
فرھنگ را بـه كـارخـانـه فـورد و 
جنرال موتورز و رنـو و مـعـادن ھـم 

ـفـه  می برد، اما ایـن تـالش بـی وق
ـلـكـت بـود  فعالین كمونیست آن مـم
كه توانست كلیسا و فرھنگ عھـد 

ایـن كـاری .   عتیقش را پـس بـرانـد
است كه در ایران ھم در حـال شـدن 

 .است
 

دستمزد برابر در ازاء 
 كار اجتماعا برابر

ـان و مـردان در  باالتر گفتم كـه زن
كشـورھـای غـربـی، در ازای كــار 
برابر در یك شركـت دسـتـمـزد بـرابـر 

! گیرند و یا قانونا باید بـگـیـرنـد می
اما ھمچنانكه الھام ھومین فرــ در 

ــ مـی ــران ـ ـاره ای ــد، جــامــعــه  ب گــوی
ھـا را  سرمایه داری امروزی، شـغـل

ـانـه كـرده اسـت و ایـن  مردانه ــ زن
دیگر ربـطـی بـه ایـران و آمـریـكـا 

در آمریكا و سـوئـد و ژاپـن .   ندارد
ـانـه اسـت، و  ـلـمـی زن ھم شغل مـع
ــم ذکــر نشــده  ــل ھ ــن دلــی ــھــمــی ب

ـتـھـا از .   دستمزدش کمتر اسـت ـن م
ـتـدائـی كـه عـبـور  معلمـی دوره اب

ـان می ـیـرسـت ھـا  كند و به معلمی دب
ـیـشـتـر  می رسد، شغل معلمی ھـم ب

ــزد آن  مــردانــه مــی ــم ــت شــود و دس
ـای آن  افزایش می یابد؛ یعنی مـزای

جـالـب حـتـی !   شـود ھم مردانه مـی
ـزشـكـی  اینجاست كه شغلی مثل پ
كه در فرھنگ سـیـسـتـم سـرمـایـه 

ـا بـرای خـودش ارج و  ـب داری غـال
قربی دارد، در جامـعـه شـوروی از 
آنجا كه زنانه تعریف شـده بـود، در 
نتیجه از ارج و قـرب و دسـتـمـزد 
! كمتر و پائین تـری بـرخـوردار بـود

خواھم بگویم كه روابط جـامـعـه  می
ـامـرئـی  ـان ن سرمایه داری و دسـت
ـان عـمــل  ــرای سـود، چــن ـیـد ب تـول

كنند كه كارھا ظاھرا خودبـخـود  می
شوند و در نتیجـه  مردانه ـ زنانه می

ــاط بــا  ــب ــاه خــود را در ارت ــایــگ ج
ارزشمند بودن و یا بی ارزش بـودن، 

 .پیدا میکنند
گفتم كه امروز جنبـش بـرابـری 
ـتـر در  طلبانه با معضل دستمزد كـم

حـداقـل .   برابر كار برابر روبرو نیـسـت
ـاال بـه آن  به آن صـورتـی كـه در ب

اما كـارھـا را كـه .   اشاره شد نیست
ـنـد، ارزش  زنانه و مـردانـه مـی ـن ك

ـنـی "  ارزش( " و "   نـرخ" اینجا به مـع
ـتـمـاعـی بـكـار بـرده  ارج و قرب اج

ـیـن . )   شده اسـت ـائ ـانـه را پ كـار زن
سئوالی كه در بـرابـر مـا .   آورند می

ـا  قرار می گیرد باید این باشد كه آی
كار زنانه كـه دسـتـمـزد و مـزایـای 
كمتری را شـامـل حـال شـاغـل در 

كند، اجتماعا از كـار  این كارھا می
ـنـجـا "   ارزش( " تـر  مردانه كم ارزش ای

به معنی الزامی برای تولید ارزش 
ـاسـی  اضافه مورد نظر اقتصـاد سـی

. ) و ماركس بكـار بـرده شـده اسـت
است؟ آیا كار مربیان مھد كـودكـھـا 
ـا دسـتـمـزد و  ـانـه ب كه عـمـومـا زن
ـا  مزایای كمتر است، از كـار عـمـدت
مردانه مثال كار مكانیـكـی و كـار 
ـا  ـت در معادن كـه دسـتـمـزدش نسـب

ــر اســت، كــم ارزش ــت ــھ ــر اســت؟  ب ت
ـنـجـا .   معلوم است كه نیسـت امـا ای

این فرھنگ مردساالرانه اسـت كـه 
زند تا آن را  به این موضوع باد می

ـانـه كـم  چنین جلوه دھد كه كـار زن
ـزیـكـی بـدن ! تر است ارزش قدرت فی

انسان را، فرھنگ صدھا و ھـزاران 
ـانـده و  ـبـم سال پیش را، خلقیات عـق
ــی را ھــمـه وارد مـعــادالت  ـب مـذھ

ـنـد  می ـن كنند كه مخاطب را قانع ك
كـار در !   تر اسـت كار زنانه كم ارزش

ــن از  ــه را بــا كــمــك گــرفــت خــان
ـانـده و مـذھـب كـم  فرھنگ عقبم

دھند و بر دوش زن  ارزش جلوه می
حتی اگر بـر دوش زن .   گذارند می

خانه دار و بدون دستـمـزد و حـقـوق 
ـفـت ھـا گـذاشـتـه  نباشد، بر دوش كل

شود كـه حـتـی در فـرھـنـگ  می
ـلـمـه  امروز مردساالر جامعه، خود ك

ـز اسـت كـه "  كلفت"  چنان تحقیرآمـی
ـاشـد  با كمترین دستمزد زن حاضـر ب
سرش را زیر بیاندازد و بی حقـوقـی 

ـنـد در واقـع در !   مطلق را تحمـل ك
این فرھنگ، زن نسـبـت بـه مـرد 
ــاه بــی ارزشــی دارد و در  ــایــگ ج
نتیجه كاری كه تـوسـط زن انـجـام 

ـاری كـــم ارزش  مـــی ـــرد، كــ ـی گــ
 !شود می

ـانـه ھـم  ـا زن كارھای دیگر سنت
ـاری،  ـافـی، پـرسـت ـب ـی ـال ھمینطور؛ ق

ـنـدی در  كار در نساجی ھا، بستـه ب
ـزارھـا، مـیـوه  ـی انبارھا، كار در شـال

به نـظـر .   چینی، گل كاری و غیره
ـایـد "   فرھنگ" من این  اسـت كـه ب

" فـرھـنـگ" امـا ایـن .  عوض شود
باز بـرمـی . شود چگونه عوض می
آیا كـاری كـه . گردیم به سئوال باال

زنانه تعریف شده است، اجتماعا ھـم 
ـا كـار مـردانـه اسـت؟ اگـر  ارزش ب
است باید ھمان حق و حقوق شـامـل 
آن شود؛ و در نتیجـه آن تـحـول در 
شیوه زندگی انسانھا و نـگـاه آنـھـا 
بـه خــود و جــامـعــه خـود، ایـجــاد 

ـنـگـی .  شود می و ایـن ھـمـان فـرھ
بـر ایـن .   است كه عوض شده اسـت

ــعــریــف از  ــد "   فــرھــنــگ" ت تــأكــی
ــج  مـی شـود، چـرا كـه تـعـریـف رای

ـا  علی العموم ایـن اسـت كـه گـوی
ـنـجـوری فـكـر  انسانھا درباره زنان ای

گـری و  شود با آگاه كنند و می می
موعظه طـرز فـكـر كـردن آنـھـا را 

غافل از اینكه مسئلـه .   عوض كرد
نابرابری در جـامـعـه و بـخـصـوص 
ـار ریشـه  تبعیض بر علیه زن، بسـی

ـنـھـا .   دارتر از این مسائل است نه ت
ــن  آدم ــار زیــادی از ای ھــای بســی

ــالــی  ــادی و م ــع م ــف ــیــض ن ــع تــب
ـتـصـادی  می برند، بلكه در روابط اق

سرمایه داری جـامـعـه، حـتـی در 
ـفـع  خصوصی ترین روابط ھم باز به ن

ـابـرابـر  ـا مـرد ن مرد است كـه زن ب
بماند، چرا كه كل روابط در جامعـه 

 .بر نابرابری و تبعیض استوار است
 

 كار مولد، كار غیرمولد
تقسیم امروزه كـارھـا بـه مـردانـه ـ 
ـاسـانـه  زنانه، در تحلیل جامـعـه شـن
در واقع بـه دو بـخـش خـدمـات و 

ـقـسـیـم شـده اسـت و ایـن .   تولیـد ت
تحلیل در نھایت بـرمـی گـردد بـه 
ـار بـه كـار مـولـد و كـار  تقسیم ك

خواننده عالقمند بـه ایـن .   غیرمولد
مقـدمـه " بحث با ارزش را به نوشته 

ـاره کـار  به مقاله کارل مارکس درب
نوشـتـه مـنـصـور "   مولد و غیرمولد

بـخـشـی از .   دھـم حكمت ارجاع می
طبقه کارگر توسط سرمایه نامولـد 

سرمایه تجاری، ربائی و مالـی و ( 
ـیـم ارزش ) غیره ، كه در تولید مستق

ــخــدام  ــت ــدارد، اس ــت ن اضــافــه دخــال
ــشــود ــن .   مــی ــد ای ــول ــرم کــار غــی

کارگران از نقطه نظر کل سـرمـایـه 
اجتماعی به ھمـان درجـه ضـروری 
ــد . اسـت کـه کــار کــارگــران مــول

برای مثال ساده به این مـوضـوع و 
ـیـم ـن بـرای یـك :   این مثال تـوجـه ك

ـان،  صبحانه ساده مثل یك قـرص ن
صد گرم پنیر و یك چائی شـیـریـن 
با شكر و آب و وسـائـل الزم بـرای 
تھیه آب گرم چائی و غـیـره، چـه 

ای طی شده است؟ از بـذری  پروسه
كـه نــان از آنـجـا تـھــیـه شــده، تــا 

ـفـی  چائی ـان نـحـی ـا دسـت ای كـه ب
ـیـر و  ـن كاشته شده، تا پروسه تھیه پ
ـا دسـتـی كـه  چراندن گاو شیرده، ت
لوله كشی كرده و دستی كـه اجـاق 
ـا غـیـره و  گاز را كار گذاشته و ت
غیره و غیره، چـه تـعـداد انسـان و 
چه اندازه كار و چه نیـروی كـاری 
دخیل بوده؟ در این پـروسـه از چـه 
تعداد كودك باید در مھد كودكھـا و 

شــده؟ از  مــدارس نــگــھــداری مــی
ـیـد  چند نفر مریض در پـروسـه تـول

ـان ـیـمـارسـت ھـا  ایـن صـبـحـانـه، در ب
ـفـر  نگھـداری شـده اسـت؟ چـنـد ن
ـتـه  احتیاج به پوشیدن لباس گرم باف
ــوســط كــارگــران نســاجــی  شــده ت

كـدام یـكـی از .   اند؟ و غـیـره داشته
ـتـر  كارھا در این پروسه از ارزش كـم
و یا بیشتری نسـبـت بـه دیـگـری 
برخوردار بـوده؟ ایـن بـحـث بـرمـی 
ـال  ـت ـی ـاپ گردد به بحث ماركس در ك
ـتـمـاعـا الزم  درباره ارزش و كـار اج

 . برای تولید ارزش

 ١از صفحه 
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خواھم از ایـن  ای كه می نتیجه
ـا مـطـلـب حـاضـر  بحث در رابطـه ب

كـار " بگـیـرم ایـن اسـت كـه ارزش 
در تولیـد ارزش اضـافـه، بـه "   زنانه

" كـار مـردانـه" ھیچ وجه از ارزش 
 .كمتر نیست

 
Pay Equity 

ـا آن  ای كه امروزه مـی پدیده تـوان ب
كار برابر و در نتیجه دستـمـزد بـرابـر 

 Payرا توضیح داد و تحلیل كرد، 
Equity بـرابـری در " شـایـد .  است

بھترین و نزدیكترین ترجمـه "   دستمزد
ـاشـد ـفـی كـه از .   فارسی آن ب تـعـری

: این مقوله شده است، چنیـن اسـت
ـاوت "  ـف دستمزد برابر بـرای کـار مـت

 ".اما معادل
ـالـه  ـق یك نكته را مورد بحث م
حاضر، الزم است كه توضیح بدھـم، 

دستمزد برابـر در ازاء "كه در مقوله 
ــرابــر ــا ب ــمــاع ــت ــان " كــار اج ، یــا ھــم

ـاوت "  ـف دستمزد برابر بـرای کـار مـت
ــری" ، " امـا مــعــادل ــظــر "   بـراب مــد ن

یعنـی بـرابـری در كـارھـای .   است
الزاما برابر؛ نه اینكـه ھـمـه كـارھـا 
برابرند و در نتیجه باید دسـتـمـزد و 

ایـن آخـری .   مزایای برابر بـگـیـرنـد
ـیـسـم و  وظیفه ـال ای است كه سوسـی
ای كه كار مزدی در آن لغـو  جامعه

دھـد؛  شده است، به آن جـواب مـی
اما ما فعال در باره خـود سـیـسـتـم 

 . زنیم سرمایه داری حرف می
 Pay)"   برابـری در دسـتـمـزد" 

Equity)  ـ بقول متخصصـیـن ایـن
عرصه ـ ابزاری است كه بـرابـری را 
ــنــای آن ارزش  ــر مــب ــجــد و ب بسـن

ـنـد ـیـن ك بـرای .   مالی برای آن تعی
" كار مـردانـه" مثال، در خود عرصه 

در سیستم سرمایـه داری، بـه كـار 
در اداره آتش نشانی با ھـمـان ارزش 
مالی در سطح كار در مـثـال جـمـع 

ھـا نـگـریسـتـه  آوری زباله در خیابان
ـانـه" یا در عرصه .   شود نمی " كار زن

ھـا،  كار معلمی با كـار در نسـاجـی
ـیـسـت . ھم سطح در ارزش مـالـی ن

ـیـشـتـری  یعنی اولی ارزش مالی ب
ـــی دارد ـــری در .   " از دوم ـــراب ب

ھم با در نظر گرفتن ھـمـه "   دستمزد
خواھد ھـم سـطـح بـودن  جوانب می

" كـار مـردانـه" با یك "   كار زنانه"یك 
ـای ھـم سـطـح  ـن را بسنجد و بر مـب

كـار " بودن آنھا، ارزش مالـی بـرای 
این نكتـه مـھـم .   ( تعیین كند"   زنانه

بـرابـری در " است تا ذكر شـود كـه 
فقـط ارزش مـالـی بـرای "   دستمزد

كـار " كند، نـه  تعیین می"   كار زنانه" 
كار مـردانـه صـرفـا حـكـم " .   مردانه

ــایســه ــرای مــق . ) ابــزاری اســت ب
ابتدا با در نـظـر "   برابری در دستمزد" 

ای از كـار و درصـد  گرفتن رشتـه
ــه اشــتـغــال  ـانـی كـه در آن رشـت زن

رسد كـه آن  دارند، به این نتیجه می
بـرابـری .   " كار زنانه است یا مـردانـه

ـاگـوری از " در دستمزد ـات چندین ك
گیرد و  یك كار زنانه را در نظر می

ـایسـه  ـق آن را با یك كـار مـردانـه م
ـایسـه، وظـایـف .   كند می در این مق

ھـای كـارگــر،  كـارگـر، مسـئـولــیـت
مدارك تحصیلی كـارگـر، سـاعـات 
ـتـه  كار كارگر و غیره در نظـر گـرف

ــا كــاری در  مــی ــد و آن را ب شــون
سنجـد و بـر  عرصه كار مردانه می

ھمین مبنا ارزش مـالـی بـرای آن 
ــن مــی ــی ــد تـعــی ــن .   كــن تــا "   ابــزار" ای

دستـمـزد بـرابـر در "حدودی معضل 
. را جـواب داده اسـت"   ازاء كار برابر

ــون  ـن ــسـت كـه اك ـی ــظـورم ایـن ن مـن
ــرداخــت  ــری در پ ــراب ــاب مشــكــل ن
ـلـكـه  دستمزدھا حـل شـده اسـت، ب
ـیـن  ـال ـار فـع ـی ـت اكنون ابزاری در اخ
ـان  ـبـش زن برابری طلبانه عرصه جـن

ـا آن در  قـرار دارد كــه مـی شـود ب
ھـایـی  وضع معیشتی زنان پیشـروی

 .كرد
 

 !فرھنگ كار گریزی
باالتر گفتم كه میزگرد فوق نكـات 

ای و غـیـرسـازنـده  نادرست، كلیـشـه
در این میزگـرد از .   زیادی ھم دارد

ـادرسـت و "   فرھنـگ" مقوله  درك ن
ــه  ــه شــده اســت ك ــی ارائ ــائ ایســت
ـای  بسیاری از مسـائـل جـلـوی پ
ـان  جامعه و بخصوص زنان و كار زن

ربـط "   فرھنگ" را به ھمین درك از 
چندین جا و از جـانـب .   اند داده شده

ـزی  شركت كنندگان مختلف از چـی
ـنـوان  ـزی" بع " فـرھـنـگ كـار گـری

صحبت شده و انگار ھـمـه بـر ایـن 
ھـا دارای  اتفاق نظر دارند كه ایرانـی

مـثـال .   یك چنین فرھنگی ھستنـد
ــرودی  ــگ ــرتــاضــی لــن ــو م ــن مــی

ای  از طرفی در جامعـه:   " گوید می
و "   کـار" که نگرش عـمـومـی بـه 

ـا  ـا پسـونـد ی حتی کلمـاتـی کـه ب

ـز اسـت  پیشوند کار باشد، تحقیرآمی
ـتـن یـک نـوع  و از زیر کار در رف

شــود، در  زرنـگــی مــحــسـوب مــی
ــت طــالــب  جــامــعــه ــری ای کــه اکــث

ــعــیـت ــد و در  ھــای اکــازیـون مـوق ان
ای که فرھنگ کار در آن  جامعه

ـتـه کـه بـر اســاس  ـان پـس رف چـن
ـبـه ســوم  آمـارھـای جـھـانـی در رت
تنبلی در جھان قرار گرفته اسـت و 
در فرھنگ غلطـی کـه در دوران 
نو رواج پیدا کرده کـه کـار کـردن 

داند، مثال مـادر بـه  را ارزشمند نمی
ــدش مــی ــد فــرزن اگــر درس :   گــوی

ــی  ــخــوان ــه" ن ــل در .   شــوی مــی"   عــم
فرھنگی که انـگـار درس خـوانـدن 
ــکــردن صــورت  ــه قصــد کــار ن ب

ـیـدی  می گیرد و فرھنگ یقه سـف
مبتنی بر پشت میز نشینـی در آن 

ـار  رواج پیدا می کند، وقتی در کـن
ـا  اقتصاد تک پایه و غیر مـولـد ب

ھـای  ویژگی دالل صفتـی و طـرح
زود بازده قـرار بـگـیـرد، دورکـاری 
ـا مـردانـه  ـانـه و ی اعم از اینکـه زن
باشد دردی از دردھای مزمـن ایـن 
ـان ایـرانـی را  ملت و به خصوص زن

ــخــواھــد کــرد و بــاز ایشــان . "   دوا ن
ـا  من فکـر مـی:  " گوید می کـنـم ب

ـز از کـار و  توجه به فرھنگ گری
مسئولیت که در جامعـه ایـران جـا 

ـفـكـر " .   خوش کـرده اسـت از روشـن
كارگردوست كه بگذریم، در جامعـه 

 درصـد ٩ و ٩٩به درست در چشم 
از شھروندان عـادی، كـارگـر بـودن 
! در ایران یعنی بی حقوقی مـطـلـق

ـتـه .   پردازند دستمزدھا را نمی به گـف
 درصـد كـارگـران ٨٥مقامات رژیم 

ـــد ـن ــ ـت ـــراردادی ھســ ـارگـــران .   ق ــ ك
قراردادی ھم حداكثر دستمزدی كـه 

گیرند حداقل دستمزد رسمـی و  می
ـیـمـه و  قانونی دولـت اسـت و از ب
ــســت ــی ــگــر خــبــری ن . مــزایــای دی

ـقـر  خودشان ھم گفته اند كـه خـط ف
 میلیون تـومـان ٢در ایران نزدیك به 

است؛ در حالی كه حداقل دسـتـمـزد 
 تـومـان ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠در ایران 

ـیـت، اگـر .   است ـا ایـن وضـع ـا ب آی
كسی برای فرزندش آرزوی كـارگـر 
ــم  ــال شــدن كــرد، از یــك عــقــل س
ـنـھـا در ایـران،  برخوردار است؟ نه ت
ــان،  ــكــه در ھــیــچ كــجــای جــھ ــل ب

ـیـدا كـرد كـه  مادری را نمی تـوان پ
نخواھد فرزندش دارای یـك شـغـل 
ـای  ـتـر و مـزای ظاھرا با استثمار كم

ـلـه بشـود  بھتر بشود، بلكه برود عـم
كه در ھمه جای جھـان مـورد بـی 

ــرار مــی ــی ق ــرد حــرمــت اگــر .   گــی
كارگری در ایـران از زیـر شـرایـط 
كار در آن جامعه بخواھـد در بـرود، 
ـبـش چـپ  باید مـورد تشـویـق جـن

ــه  قـرار بـگــیـرد كــه نـمـی خــواھـد ب
ـایـد مـورد !   بردگی تن بدھد چـرا ب

سرزنش قرار بگیرد؟ بھـرحـال ھـدف 
ـیـسـت كـه روی  نوشته مـن ایـن ن

ــی چــون  ــگ" مســائــل ــرھــن و "   ف
ـزی"  . خـم بشـود"   فرھنگ كار گری

فرھنگ كـار " اما از آنجا كه بحث 
ـزی ـادرسـت ھـم در ایـن "   گری بـه ن

میزگرد و ھم در جاھـای دیـگـری 
مطـرح شـده اسـت، الزم دیـدم كـه 

 .ای به آن بكنم اشاره
 
 ھای عملی گام

ــل ریشــه دار  ــه مســائ ــم ك ــت گــف
ــاه ــمــاعــی بــا آگ گــری صــرف  اجــت

ــی ــم ــوض ن ــد ع ــون ــری  آگــاه.   ش گ
ــرای آن  مــی ــط را ب ــرای ــد ش ــوان ت

تر كند، امـا تـحـوالت  تحوالت آماده
ـیـم و  ریشه ـق ای حاصل پراتیك مست

ــت ــھــاس ــكــرت انســان ــجــا .   كــن ایــن
خواھم چنین برداشت شـود كـه  نمی

ـیـك  گویا عمل آگاه گری را از پـرات
ام؛ بلكه بیشتـر بـر كـار  تفكیك كرده

ـتـری از  پراتیكی كه بـخـش وسـیـع
ـیـد  جامعه را در بر مـی ـأك گـیـرد، ت

ـانـونـی كـه .   دارم برای مثال وضع ق
ـان و  ـیـه زن ـتـی بـر عـل آزار جـنـسـی
ـار  كودكان و غیره را جرم كنـد، بسـی

ـاره  بیشتر از آگـاه گـری صـرف درب
ـاربـرد  ـتـی آنـھـا ك عدم آزار جـنـسـی

 . دارد
تاریخ نشـان داده اسـت كـه در 

ھایی كه كارگران مـتـشـكـل  محیط
ـبـعـیـض  ـابـرابـر و ت ھستند، قوانین ن

تر از آن محیط، چـه  ای آمیز، ریشه
ـا كـارفـرمـا و چـه در  در رابـطـه ب
رابطه با روابط كارگران زن و مـرد، 

موضوع بـی ارزش . شوند جارو می
ـانـه" جلوه دادن  تـوسـط "   كارھـای زن

ـیـن كـارگـری و تشـكـل ھـای  فعال
كارگری پیگیری شده و به چالـش 

ھـا،  فرھنگ توده.   كشیده شده است
ــار و چــه در  ــط ك چــه در مــحــی
ـیـن  ـال محالت كارگری، توسـط فـع
ـاز ھـم  ـتـمـاعـی و ب كارگری و اج

ــن تشــكــل ــی ــال ــارگــری  فــع ــای ك ھ
 .عوض شده است

ھای عملی در ایـران بـرای  گام
ـان و مـردان در  متشـكـل كـردن زن
ــردن  ــرای عــوض ك ــم، ب ــار ھ كــن

ـتـر  فرھنگ توده ھا، بـرای درك بـھ
و غـیـره "   كارھای زنانه و مردانه"از 

ــد؛ خــود  ــن ــت ــائــی ھس ــزھ ــی چــه چ
ـنـد كـه الزم بـه  موضوعاتی ھسـت
كنكاش بیشتری دارند و الزم اسـت 
ـبـش  ـان و جـن ـبـش زن ـیـن جـن ـال فـع
ـنـد  كارگری در این باره بیشتر بگوی
ــد و الزم اسـت كـه راه  ــویسـن ـن و ب

ھای خود را بیشتر بـه بـحـث و  حل
 .گفتگو بگذارند

--------------------- 
 

 توضیح
ـا  اشاره به یـك نـكـتـه در رابـطـه ب

دسـتـمـزد بـرابـر در " شعار و مطالبه 
ـاشـد"   ازاء كار برابر در .   شاید الزم ب

جامعه سـرمـایـه داری، حـتـی در 
ـیـن،  پیشرفته تریـن كشـورھـا و قـوان

ـانـه  ـب جائی كه جنبـش بـرابـری طـل
دستاوردھای زیادی به دسـت آورده 
است، ھنوز ھم دسـتـمـزد و حـقـوق 
برابر به زنان و مـردان در مـحـیـط 

ــی ــم ــق ن ــعــل ــر ت ــراب ــرد كــار ب . گــی
ـنـم  می ـیـد ك ـأك خواھم این نكته را ت

كه در برابر كار برابر دسـتـمـزد بـرابـر 
شود؛ اما زنـی كـه بـه  پرداخت می

ـتـی بـرای مـدتـی از  دالئل جنـسـی
ــار دور  ــط كــار و بــاالجــب ــحــی م

ماند، دستـمـزد و حـقـوق بـرابـر  می
برای مثال زن و مـردی .   گیرد نمی

ـتـی  ـا شـرك كه در یك كارخانـه و ی
كنند دستمزدی برابر در ازا  كار می

ـانـون .   گیرند كار برابر می امـا در ق
ـلـكـت آمـده  كار و دیگر قوانین مـم
است كه اگر زن برای وضـع حـمـل 
و نگھـداری از فـرزنـد خـردسـالـش 

ای را بـه دور از مـحـیـط  یك دوره
ــا بــخــشــی از  ــھ ــن كــار گــذرانــد، ت

ــا مــی ــون ــزدش را قــان ــم ــوانــد  دســت ت
دریافت كند و تـمـامـی آن حـقـوق 
دوره اشتغال دیگر شامـل حـال وی 

ـار .   شود نمی ـاالجـب ـا و ب ـانـون بلكه ق
باید برای نـگـھـداری كـودكـش در 
خانه بماند و در این دوره بخشـی از 
مزایای دوره اشـتـغـال را از دسـت 

 . دھد می
 ٢٠١١ اكتبر ٣
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ایـن ھـدف را .   سیاسی بوجود بیاید
ــرگــزاری  مـا عــمــومـا از طــریـق ب

ــه  بـرنــامــه ــف از جــمــل ـل ھـای مــخــت
ــشــار   ــت ــار و ان ــن ــی ــون و ســم ــی آكس
ماتریالھای مختلف پیش میبریـم و 
ـیـسـی  ـیـم انـگـل مشخصا مـیـخـواھ
ـا وضـعـیـت  زبانان را ھرچه بیشتر ب
ـیـم و  ـن ـا ك ـاسـی آشـن ـان سـی ـی زندان
بتوانیم ارتباطی حمایتی بین كسـی 
كه ھر گز در ایران زنـدگـی نـكـرده 
ـزنـد  ـی است اما قلبش برای آزادی م
را با زندانیان سیاسی و وضعیتـشـان 

ـا  ما سـعـی كـرده.  برقرار كنیم ایـم ت
ــر دادن آمــار و ارقــام، از  عــالوه ب
ـامـه و  ـن طریق مطرح كـردن زنـدگـی
ـا  ـیـم ت ـن شرح حال زندانیان كـمـك ك
ـار  مخاطبینمان فراتر از صـرف اخـب
ـان  ـی و رویدادھای مـربـوط بـه زنـدان
سیاسی را بببیند و رنج و شكـنـجـه 

ـان و خـانـواده ھـایشـان  و در  زندانی
ـاومـتـشـان را  عین حال مبارزه و مق
از طریق این شرح حـالـھـا مشـاھـده 

ـا مـا سـال .   كننـد ـیـن راسـت در ھـم
مـن صـدای او " گذشته در كارزار 

ــم ــت ــم كــه "   ھس ــی از مــردم خــواســت
صدای زندانیان سیـاسـی بشـونـد و 
یكی از ابتكـاراتـمـان ایـن بـود كـه 
ـاسـی  شرح حال سیزده  زنـدانـی سـی
ـلـه كـارگـران زنـدانـی را بـه  از جـم
ـیـسـی و فـارسـی و  صـورت انـگـل
ـتـه  ـف كلیپ ویدیوی فارسی ھـر ھ
ـیـر  ـاث در اختیار مردم بگذاریـم كـه ت
ـان  زیادی در اطالع رسـانـی در مـی
مردم داشت و امیدواریـم ایـن را در 

ـیـم ـن بـراص .   آینـده مـجـددا آغـاز ك
جلـب تـوجـه افـكـار عـمـومـی در 
سطح جھان  و درسـت  كـردن یـك 

 ٢٠١٠ھمبستگی جھانی، ما سال 
ایده روز حمایت از زندانیان سیـاسـی 
در روز پیستم ژوئن را مطرح كردیـم 
ــھــا و  ــوجــه ســازمــان كــه مــورد ت
ـز قـرار گـرفـت ـی . جریانات دیـگـر ن

ــا  ــی ــھــر دن ــجــاه ش پــارســال در پــن
ـلـف  مراسمھـایـی در اشـكـال مـخـت
ـیـت كـارگـران  برگـزار شـد و وضـع

ـیـن روزی در  زندانی در پـرتـو چـن
ـنـجـاه شـھـر  سطح وسیعی در ایـن پ

 .مطرح شد
 

ـیـن :   کارگر کمونیست ـپ ایـن کـم
ــرای آزادی کــارگــران  ــی ب جــھــان
ـیـل فـراخـوان داده  زندانی به چه دل
ــن و  ــی ــه کــمــپ ــرای ادام شــد؟ ب
مشخصا برگزاری یـک آکـیـسـون 

 نوامبر چـه اقـدامـات ٥بزرگ در 
و فعالیتھائـی در دسـتـور اسـت و 

 ھائی دارید؟ چه توصیه
جـلـب حـمـایـت از :   شیوا محبوبی

ــی و تــالش بــرای  ــدان كــارگــران زن
ـیـن آزادی  ـپ آزادیشان  از سوی كـم
ـیـن  ـپ كارگران زنـدانـی كـه یـك كـم
ـا بـه  ـب ـاشـد مـرت ـب مستقل از ما می
ـا  پیش برده شده است و ھمـكـاری ب
این كمپین و فشار بـه رژیـم بـرای 
آزادی این كارگران ھمواره یكـی از 
ـارزه بـرای  ـتـه مـب ـی اولویتـھـای كـم

 . آزادی زندانیان سیاسی بوده است
ــران  مـطــالــبــات كـارگــران در ای
ھمیشه با تـعـرض رژیـم اسـالمـی، 
دستگیری و زندان كـارگـران روبـرو 

ــوق .   شـده اســت كــارگــری كــه حــق
معوقه خود را مطالبه میكند، حـق 
تشكل و اعتصاب میـخـواھـد و از 
ھمكاران دستگیـر شـده خـود دفـاع 
میكند از سوی رژیم تـھـدیـد شـده، 
دستگـیـر مـیـشـود و خـانـواده اش 
. مورد اذیت و آزار قـرار مـیـگـیـرد

این دستگیریھا و دادن احكام زنـدان 
به كارگران زندانی در چـنـد مـاھـه 
ـتـه اسـت . اخیر شدت بیشتری گرف

ـلـی  ـل ـیـن الـم از طرفـی مـجـامـع ب
ـنـد سـازمـان مـلـل و بـه طـور  مان
ــار  ــانــی ك ــان جــھ ــازم مشــخــص س

اند كه چشمانشـان را بـر  ترجیح داده
ـیـحـقـوقـی كـارگـران در  روی این ب
ـان تـوسـط رژیـم  ایران و سركـوب آن
ـنـدگـان  ـای ببندند و با آغوشی باز نم

 . رژیم را بپذیرند
ـا حـال در پـرتـو  ـانـه ت خوشبخت
ــف  ــل ــت ــات مــخ ــارزات و اقــدام ــب م

ـتـی بـرداشـتـه شـده  ـب ـث قدمھـای م
ــارزات و .   اســت ــه  مــب ــمــل از ج

ــت  ــراضـات مـردم ایـران، حـمــای اعـت
ـارزات و رسـوا  جھانـی از ایـن مـب

ـاتـش  شدن ھرچه بیشتر رژیم و جنای
ـیـن بـرای  ـپ در دنیا، فعالیتھای  كم
آزادی كارگران زنـدانـی و حـركـات 
سمبلیك اعتراضی آنھـا در اجـالس 
ـار، تـمـاس  ساالنه سازمان جھانی ك

ھـای كـارگـری و   مداوم با اتحادیـه
ـیـن  ـال كارزارھایی كه از سـوی فـع
ــارگــران  ــارگــری بــرای آزادی ك ك
ــف  ــل ــی در كشــورھـای مــخــت زنـدان
صورت گرفته است، اینھا و مـوارد 

اند که تـوجـه و  دیگری باعث شده
ھـای  حمایت تـعـدادی از اتـحـادیـه

ـا و  ــ ـی ـــ ـــری دن ـارگ ـــ ـزرگ ك ــ ب
ـیـت  سازمانھای بشردوست  به وضع
این كارگران جلب شود و اقدامـاتـی 

ـال .   در دسـتـور بـگـذارنـد بـرای مـث
ـلـی كـارگـران  ـل ـیـن الـم فدراسیـون ب
ـزرگـی را بـرای  ترانسپورت كمپین ب
ـلـو بـراه  نجـات جـان مـنـصـور اسـان

ـلـل .  انداخت ـیـن الـم سازمان عـفـو ب
كمپین كـارگـری دارد و كـارگـران 
زندانی در ایـران ھـمـواره جـزوی از 
اولویت كمپینی ایـن سـازمـان بـوده 

ـاعـث شـده اسـت .  است تمام اینھا ب
ـیـت كـارگـران  كـه تـوجـه بـه وضـع
زندانی در سطح جھان بیـشـتـر شـود 
اما ایـن بـه ھـیـچ عـنـوان كـافـی 
ـزتـری در  نیست و باید كار مـتـمـرك
ـا بـه  این رابـطـه صـورت بـگـیـرد ت
آزادی ھمه کارگران زندانی مـنـجـر 
ـان  بشود، و اعالم روز چـھـاردھـم آب

مصادف با پنجم نوامبـر در جـواب 
 .به این نیاز فراخوان داده شده است

در رابطه با حـركـت اعـتـراضـی 
روز چھاردھم آبان مصادف با پنـجـم 
ـتـه  ـی ـا حـال از سـوی كـم نوامبر ت
ــان  ــی ــدان ــرای آزادی زن ــارزه ب مــب
سیاسی به سازمانھا و نـھـادھـا ی 
ـا   بشردوست و ھمچنین اتحادیه اروپ
اطالعیه ارسال شده اسـت و ضـمـن 
اشاره به وضعیت كارگران دستـگـیـر 
شده از آنھا خواسته شـده اسـت كـه 
خواستار آزادی كارگـران زنـدانـی و 
اخـراج رژیـم اسـالمـی از سـازمــان 

از آنـجـایـی كـه . جھانی كار شـونـد
ـتـی  رسانه ـتـرن ـن ـتـمـاعـی ای ھـای اج

ـتـر در  مانند  فـیـس بـوك  و تـوی
اطالع رسانی و جلب حمایـت مـردم 
نقش مھمی  دارند، ایـن دو رسـانـه 
ـال  به طور وسیعی  با پخش مـاتـری

ھـای كـارزار  و كلیپ و اطـالعـیـه
عالوه بـر .   اند پنجم نوامبر فعال بوده

ــرھــای  ــھ ــت در ش ــرار اس ــن ق ای
ـنـجـم نـوامـبـر  ـفـی در روز پ ـل مخت
ــجــمــعــاتــی صــورت  ــظــاھــرات و ت ت
بگیرد تا از این طریق تـوجـه مـردم 

ھا به وضعیت این كـارگـران  و رسانه
مـا در عـیـن حـال از .   جلب شـود

ایــم كــه از طــریــق  مــردم خــواســتــه
ــامــه ــم  ن ــراضــی بــه رژی ــت ــای اع ھ

اعتراض كنند و سـازمـان جـھـانـی 
به نـظـر .  كار را تحت فشار بگذارند

من كارزار آزادی كـارگـران زنـدانـی 
ـابـد،  نباید پنجـم نـوامـبـر خـاتـمـه ی
حمایتی كه از طـریـق  ایـن كـارزار 
ـایـد تـخـتـه پـرشـی  جلب میشـود ب

ـاشـد ـایـد .   برای حركتھای بعدی ب ب
ـاسـنـد  مردم كارگران زندانی را بشـن
ـیـن  ـیـت آنـھـا و ھـمـچـن و از وضـع

ھایشان كه تحت فشار ھـمـه  خانواده
ــاخــبــر بشــونــد ــد ب ــن ــه ھســت ــب . جــان

پتانسیل قابل توجھی جـھـت جـلـب 
ــی در  ــارگــران زنــدان حــمــایــت از ك
كشورھای مختلـف و مـخـصـوصـا 

ھای كـارگـری جـھـانـی  در اتحادیه
این پتانسیل باید شـكـل .   وجود دارد

داده شده و بـه صـورت عـمـلـی در 
ــدانـی و  جـھـت آزادی كــارگـران زن
بھبود سطح معیشتیشان بـكـار بـرده 

 .*شود

 ١از صفحه 
 

 ادامه فعالیت متمرکز
 !تا آزادی کارگران زندانی

 

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی
 !آزاد باید گردد
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 : پانزده اکتبر* 
جھانی که ما خواھان 

 آن ھستیم
 

ـبـر مـردم، در صـدھـا  در پانزده اکت
ـقـر،  کشور جھان در اعتـراض بـه ف
ـیـکـاری و  بی حقوقی، تبعیـض، ب
ـیـشـت خـود بـه  بدتر شدن وضع مع

ـار در .   خیابان آمـدنـد ـیـن ب ایـن اول
تاریخ جامعه بشری است که مـردم  
دنیا در اعتراض به جھـان سـرمـایـه 
ــیــن  ــچــن داری، در یــک روز، ایــن
ـان آمـدنـد ـاب .  گسترده و وسیع به خی

ـنـدگـان ایـن تـظـاھـرات  برگزار کـن
ـام آن را  ـبـر ١٥جھانی، که ن  اکـت

اند، ھدفشان از ترتیـب دادن  گذاشته
این تظاھـرات را در وبسـایـت خـود 

آغـاز :   " انـد اینگونه تـوصـیـف کـرده
تغییری جھانی که ما خـواھـان آن 

 ."ھستیم
ـتـه شـده : در وبسایت آنـھـا گـف

ما متـحـد و ھـمـصـدا، نـخـبـگـان " 
مالی و سیاستمـدارانـی را کـه در 
ـیـم  خدمت آنھا ھستند، متوجه خواھ
کرد که به عھده ماست، به عـھـده 
ــده  ـن ـاره آی مـا مـردم اسـت کـه درب

ھـای  اما ویـژگـی".  تصمیم بگیریم
ـلـی  این بحران چیست و چـه مسـائ
ـتـصـادی  مورد جدل است؟ بحران اق
جھان سـرمـایـه داری کـه از سـال 

ـنـھـا در حـوزه ٢٠٠٨  آغاز شـده، ت
 .  اقتصاد باقی نمانده است

تمامـی تـالـشـھـا بـرای :  یک
ــجــاد قــطــب بــنــدی ھــای جــدیــد  ای

ـاشـی دیـوار  جـھـانـی پـس از فـروپ
نـظـم .   برلین شکـسـت خـورده اسـت

ــگــھــای  ــی در جــن ــھــان ــن ج ــوی ن
ـاتـالق نشـسـت و  ـانـه بـه ب ـی خاورم
ــش پــس از اعــتــراف بــه  ــاران مــعــم
ـنـد ـت . شکست به پشت صـحـنـه رف

میشل فـوکـو "   پایان تاریخ" دکترین 
ـتـه  در مدیای غرب به تمسخر گرف

ـلـوک غـرب .   شد سمبل پیروزی ب
ـــی  ـن ــ ـــع ـــرق، ی ـــوک ش ـل ــ ـــر ب ب
ـنـمـی  نئولیبرالیسیم اقتـصـادی، جـھ

برای مردم مھیا ساخـت کـه ابـداع 
ھایش ھم دیگر جـرئـت دفـاع  کننده

ماحصل کـل پـروسـه .   از آنرا ندارند
ــان  ــن اســت کــه جــھ طــی شــده ای
ــه داری نــتـوانسـت پـس از  سـرمـای
ـلـوک شـرق بـه یـک  فروپاشی ب
. قطب بنـدی جـدیـد شـکـل بـدھـد

عروج قدرتھای جدید مانند چـیـن، 
ـنـدی  ھند، و برزیل به یک قطب ب
تعریف شده جـھـانـی مـنـجـر نشـده 

 . است
پایان جنگ سرد سـواالت :   دو

ـیـروز  ـلـوک پ جدیدی را در برابـر ب
شکسـت  دول غـربـی و .   قرار داد

ـاسـخ بـه ایـن  بویژه امریکا بـرای پ
سواالت تبعاتـی بـه ھـمـراه داشـتـه 

ــل.   اســت ھــای ســیــاســی و  ســمــب
ــکــی پــس از  ــصــادی غــرب ی اقــت
ـاشـی اسـت . دیگری در حال فرو پ

ـتـه اسـت کـه  ھنری کیسینجر گف
سرنگونی حکـومـت مصـر تـوسـط 
ـابـه فـرو ریـخـتـن دیـوار  ـث مردم، بم
ـلـوک غـرب بـوده اسـت ـیـن ب . برل

اشاره کسینجر تنھا بـه سـرنـگـونـی 
یک رژیم  پرو غرب نیست، بلـکـه 
و عمدتا سـرنـگـونـی یـک شـیـوه 
ـاسـی   ـار سـی حکومت و یک ساخت

ـــــظـــــر اوســـــت کـــــل .   مـــــد ن
ـاکـنـونـی غـرب  فرمولبندی ھای ت

در مورد شیـوه حـکـومـت چـه در 
ـتـصـاد، دچـار  سیاست و چه در اق

ـــده اســـت ـــحـــران ش ـــل .   ب ـب ــ ـــم س
ــی در  ــرب ــرو غ ــھــای پ حــکــومــت
خاورمیانه یـعـنـی مصـر سـرنـگـون 

تــحــوالت درونــی حــکــومــت .   شــد
ــحــران  ــی عــمــق ب ــخــوب ــان ب پــاکســت
ــی  ــی مــدل ــحــران ب ــاســی و ب ــی س

یـک .   سیـاسـی را نشـان مـیـدھـد
حکومت  شـشـدانـگ نـظـامـی و 
طرفـدار غـرب، بـه دسـت احـزابـی 
سپرده شد که امروز غـرب آنـھـا را 
ـاعـده  ـق ـان و ال ـب به ھمدستی با طـال

ــســازد ــم مــی ــھ ــر آن  . مــت عــالوه ب
جنبشھای اعتراضی مـردم کـار را 
به جایی رسـانـده اسـت کـه غـرب 

ـنـد  اعالم میکـنـد نـمـی ـان تـوانـد بـم
ـاتـوری  سابق از حکومتھای دیـکـت

ـلـھـا و .   منطقه حمایـت کـنـد ـب سـم
ــاســی و اداری  ــای ســی ــارھ ــت ســاخ
شناخته شده تاکنونی دچار بـحـران 

ـنـد ایـن .   انـد موجودیـت شـده ـنـد ب ب
ساختارھا، مھر دوران جـنـگ سـرد 

نظم نـویـن .   را بر پیشانی خود دارند
شکست خورد و نتـوانسـت بـه فـرم 
ـنـدی جـھـانـی  جدیدی از قـطـب ب

ـاسـخ و . شکل بدھد سواالت بـی پ
ـا شـدت  بالتکلیف دیـروز، امـروز ب

انـد  و  ھرچه بیشتری مـطـرح شـده
 . طلبند پاسخ می
ــژگــی:   ســه ــکــی از وی ھــای  ی

ـلـه  ـاب ـق مھم بحران کنونی، شـیـوه م
. مردم با بحران در خود غـرب اسـت

ـا  ـان رابـطـه مـردم ب قیام مـردم یـون
ـا را   دولت در غرب و بویژه در اروپ

بیش از پنـج دھـه مـردم .  تغییر داد
ـیـشـت  برای اعتراض و دفاع از مـع
ــی  ــود از ابــزارھــای ــدگــی خ و زن
استفاده میکردنـد کـه در جـامـعـه 

ھـا،  داشتند، مانند اتحادیـه"  رسمیت" 
. سنـدیـکـاھـا و تشـکـالت مـدنـی

ـلـه  ـتـصـادی و حـم بحران عمیـق اق
سنگین دولت یونان بـه رفـاه مـردم 
موجب شد که مردم برای پیـشـبـرد 

ــه  ــود ب ــراضــات خ ــارزه " اعــت مــب
ـیـم ـام روی "   مستق ـی ـانـی و ق ـاب ـی خ

ـاکـنـونـی  ظـرف .   آورند ابزارھای ت
ــرد یــک  ــشــب ــرای پــی ــی ب ــاســب ـن م

ـبـودنـد بـرخـالف .   مبارزه  رادیکـال ن
گذشته که انتھای ھـر اعـتـراضـی 
به پارلمان و احزاب پارلـمـانـی خـتـم 
ـان  ـاب ـی میشد، اینبار مردم خود در خ
تصمیم سیاسی میگرفتند و عـمـل 

ــد ــکــردن کــل دول اروپــایــی از .   مـی
ـان و  ـام یـون شعله ور شدن مجدد قی
سـرایـت آن بـه کشـورھــای دیـگــر  

ــد ــونــان یــک .   واھــمــه دارن ــام ی ــی ق
مکانیسم جدید از اعـتـراض را بـه 
نسبت گذشته، بـه جـوامـع غـربـی 

ـام .   معرفی کرد ـی ـیـر  ق ـاث امروز ت
ــشــود در  ــونــان و مصــر را مــی ی
ــردم در  ــکــال م ــراضــات رادی اعــت

 . امریکا مشاھده نمود
ـلـوک :   چھار ـابـل ب ـق جبھـه م

ـاسـی  غرب یعنی جنبش اسالم سـی
ـیـق بسـر  ھم در یـک بـحـران عـم
ـقـالبـی  میبرد ھر چند که خیزش ان

ــه ٨٨مــردم در ســال  ــجــر ب  مــن
سرنگونی رژیم  اسالمی نشد، امـا 

ـا  رودرویی وسیع و میلیونی مردم ب
آدمکشان اسالمی موجب شـد کـه 
جــمــھــوری اســالمــی بســیــاری از 
ـاسـی  ابزارھای ایدئولوژیک و سـی

ای از  خود را در جدالھای مـنـطـقـه
ـزش مـردم، . دست بدھد پس از خـی

ـــگـــر  جـــمـــھـــوری اســـالمـــی دی
ـز  نـمـی ـا پ مسـتـضـعـف " تـوانسـت ب

ــاھــی ــن "   پــن ــت " مشــروعــیــت" و داش
ـاسـی  ظــاھـر شـود مـردم در .   سـی

منطقه خاورمیانه رژیم اسـالمـی را 
ضـد " امروز نه بعنوان یـک رژیـم 

ـاه" یی و " امریکا ـن ، " مسـتـضـعـف پ
بلکه بعنوان یک رژیم آدمـکـش و 

ـاسـنـد سرکوبگـر، مـی ـزش .   شـن خـی
ـالـی را ٨٨انقالبی مردم در سال   ق

از زیر پای اسالم سیاسی کشیـد و 
ــوژیــک  ــول ــدئ ــی و ای ارکـان ھــویــت
ـلـرزه در  جنبش اسالم سیـاسـی را ب
ـانـی  آورد تا جاییکه  حـتـی  جـری
ـیـن  در مصـر  مانند اخوان المسـلـم
ـتـدا   ـاسـی، اب برای ابـراز وجـود سـی
باید قسم بخورد که ھیچ  نسـبـت 
و نزدیکی با جمھوری اسـالمـی و 
ــران نــدارد . جــریــان اســالمــی در ای

مردم در ایران، ابزارھای سیـاسـی و 
ـبـش اســالم  ـیـغــی شـاکـلـه جـن ـل ـب ت
سیاسی یعنی جمـھـوری اسـالمـی 
ـنـد و مـاھـیـت  ـت را  از کـار انـداخ
ـبـش را جـلـو  جنایتکارانـه ایـن جـن

ـنـد ـایـع .     چشم مردم جھان گرفت وق
ـبـش  مصر بخوبی نشان داد که جـن

ـا  اسالم سیاسی دیگر نـمـی تـوانـد ب
ـاکـنـونـی ایـن  تکیه به ابزارھـای ت
ـقـش  ـاسـی ن جنبش، در صحنـه سـی

ـبـھـه .   بازی کند بازیگران ھر دو ج
دوران سیاه نظم نوین جھانی، امـروز 
ـاسـی و  ـیـق سـی در یک بحران عم

 .اقتصادی بسر میبرند
اینبار بر خالف بحرانھـای :   پنج

ــظــر  ــت ــه، مــردم مــن بــزرگ گــذشــت
ـا  نماندند تا  دول سـرمـایـه داری ب

ای،  براه انداختن جنگھـای مـنـطـقـه
ـار .   بحران خود را تخفیف دھند ـب ـن ای

ـای خـــود را الی در  مـــردم پــ
ـار  ـنـد  ب ـیـسـت گذاشتند و حـاضـر ن
. بحران اقتصادی را بدوش بـکـشـنـد

در نیویورک و واشنگتن مـردم بـر 
ایـن :   پالکاردھای خود نوشـتـه انـد

ــه داران و  ــده ســرمــای ــایــن ــم ــت ن دول
بانکداران است، سرمایه داران یـک 

یـک .    در صـدیـم٩٩درصند و ما 
ـیـه نـظـم  خیزش عظیم جھانی بر عل

آنـچـه کـه .   موجود بپاخاسته اسـت
ـزرگ  این بحران  را از  بحرانھای ب
ـیـسـتـم  جھان سرمایه داری در قرن ب
ـارزه سـراسـری  مجزا مـیـکـنـد، مـب
مردم بر علیه فقری است که نـظـام 
ـیـل  سرمایه داری بـه  آنـھـا تـحـم

 .کرده است
سیمای سیاسی جھـان در حـال 

جدالھـای حـاد امـروز، .   تغییر است
بخشـی از پـروسـه  شـکـلـگـیـری 

ــکــه ایــن .   جــھــان جــدیــد اســت ــن ای
انـجـامـد  جدالھا به چه نتایجی مـی

بـه .   از پیش قابل پیش بینی نیسـت
ـیـروھـای چـپ و  ھر میزان کـه ن
ــســت  ــران کــمــونــی رادیـکــال، و رھــب
ـبـشـی قـرار  ـن کارگری در راس ج
ـنـد حـزب  گیرند و یا در جایی بتوان
ـنـد، بـه ھـمـان  خود را تشکـیـل دھ
میزان شانس پیروزی  جبھه  مـردم 

 .بیشتر خواھد شد
 

اولین زن راننده * 
 اتوبوس در ایران 

 اخراج شد
علیـرغـم تـالش سـی و دو سـالـه 
جمھوری اسالمی در راندن زنان بـه 

ـان " مـاشـیـن جـنـسـی"موقعیت  ، زن
سنگرھای بیشماری در جامـعـه را 
فتح کردند و موقعیت خـود را بـه 
. جمھوری اسالمی تحمیل نـمـودنـد

تصویر و جـایـگـاه زن در جـامـعـه 
فرسنگھا با قوانین اسـالمـی رژیـم  

ـازار کـار، یـکـی از .  فاصله دارد ب
ھایی است که زنان بایدھا و  عرصه

نبایدھای قوانین اسالمی  را پـس 
ــد و در رشــتــه ھــایــی کــه بــه  زدن

مـعـروف اسـت، "   مردانـه"ھای  رشته
فرحناز شـیـری .   مشغول بکار شدند

اولین زن راننده اتوبوس که از سـال 
 در شرکت واحد مشغـول بـکـار ٨٦

بود، به ھمراه سی تن از ھـمـکـاران 
ـنـھـا .   زنش، از کار بیکـار شـدنـد ای

زنانی بـودنـد کـه تـمـامـی مـوانـع 
ــاالرانــه رژیــم  اســالمــی و مــرد س
ـنـد  اسالمی را از سر راه خود برداشت
ـایـه  و موفق به کسب گواھینامه پ
یک شدند و بمدت چھـار سـال در 
مسیر مـیـدان آزادی دپـوی شـرق 

اخراج دسته جـمـعـی .   کار میکردند
ـیـسـت و بـه  رانندگان زن اتفاقـی ن

ـیـشـگـی اخـراج  علت بھانه ھای ھـم

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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ــال آن  ــیــرو و امــث ــد مــازاد ن ــن مــان
ایـن تصـویـر .   صورت نگرفته اسـت

از زن یعنی ھدایت یـک اتـوبـوس 
ـلـسـفـه وجـودی مـاشـیـن  با کل ف

ـاقـض اسـت ـن ایـن .   اسالم رژیم در ت
تصویر اگر کمی بزرگتـر شـود بـه 
سرنگونـی رژیـم اسـالمـی مـنـجـر 

ھمین دیـروز یـکـی از .   خواھد شد
اصحاب کھف قم گفته اسـت کـه 

ــه ــت ــای ورزشــی  زنــان مــا در رش ھ
اند، اینھا آبروی اسـالم را   مدال آورده

ـاشـنـد و  برده اند، زنان باید محجب ب
ایـن .   به امور خانه و بـچـه بـرسـنـد

علت اصلی اخـراج دسـتـه جـمـعـی 
ـان رانــنـده شــرکــت واحــد اســت . زن

اسالم یک وصله ناچسب بر پیـکـر 
مردم قدم بـه قـدم در .   جامعه است

ـابـل  ـق زندگی روزانه، خود را در م
 .*بیینند اسالم و قوانینش می

 
مردم قبض گاز را * 

 کنند پرداخت نمی
ــوی  ــگ ــخــن ــی س ــن ـی ــمــاد حسـ ع
ــرژی مـجــلـس  در  ـیـســیـون ان کـم
ـا خـبـرگـزاری مـجـلـس  ـتـگـو ب گف

ـنـج  اعالم کرده که دولت بیش از پ
ماه کسری بـودجـه بـرای پـرداخـت 

ـیـم بـه مـردم دارد ـق او .   یارانه مسـت
دلیل این کسـری را عـدم تـحـقـق 

ـیـش ـنـی  بخشی از درآمـدھـای پ ـی ب
شده دولت و بدھی یک میلیـون و 
ــه  ــی ب ــوار ایـران شـشـصــد ھـزار خـان
شرکت ملی گاز دانستـه و افـزوده 

ـتـی ایـن تـعـداد خـانـوار، :   " است وق
بدھی خود به شرکت ملی گـاز را 

ــمـی ــه صــورت  پـرداخــت ن ــد، ب ـن کــن
طبیعی درآمدھای پیش بینی شـده 

ـافـت . "  برای دولت تحقق نخواھند ی
ھا از روز  جنبش عدم پرداخت قبض

اول قطع سـوبسـیـدھـا، در جـامـعـه 
مـردم در .   اعالم مـوجـودیـت نـمـود

ـا تـجـمـع در  ـلـف ب شھرھای مـخـت
ھـای  ھا و شـرکـت مقابل فرمانداری

ـتـن سـرسـام   ـاال رف برق و گاز بـه ب
. آور قیمت انرژی اعتراض نـمـودنـد

علیرغم تھدیدات رژیم اسالمـی دال 
بر قطع کردن برق و گـاز،  یـک 
میلیون و ششـصـد ھـزار خـانـوار از 
ــض انـرژی خــودداری  ـب پـرداخــت ق

ـیـر روز .   کردند این جنبش بدلیل فق
افزون مردم چاره ای جـز گسـتـرش 

ــخــواھــد داشــت ــخــشــی از .   ن ــن ب ای

ـیـه جـمـھـوری  جنگ مردم بـر عـل
ـیـشـت  اسالمی و در دفـاع از مـع

 .خود است
ــات  ــج ــت ــن جــنــگ دس ــت ــر م ب
اســــالمــــی درون حــــکــــومــــت، 

ھای مخالف جناح احـمـدی  روزنامه
ـبـض ـارھـا کـپـی ق ھـایـی را   نژاد ب

اند که وجه آن به چنـد  منتشر کرده
ـیـن دو .   میلیون تومان میرسیـد ھـم

ماه پیش دو دخـتـر دانشـجـو بـرای 
ـبـض  آب مصرفی ماھیانه خـود، ق
ـافـت  چھارده میلیـون تـومـانـی دری

ـبـضـھـا نشـان .   کردند افشای این ق
ــم  ـان رژی ــدســت ــدھـد کــه  کـارب مـی

ـتـه ـیـم گـرف انـد کـه ھـر چــه  تصـم
تیغشان میبرد، مردم را سـرکـیـسـه  

ـبـودن .   کنند از جانب دیگر اعـالم ن
ـبـض ھـا،  بودجه بعلت عدم پرداخت ق

کر ھماھنگی است که مـیـخـواھـد 
ــرداخــت  ــه را بــرای عــدم پ ــن ــی زم

ـا کـنـد یارانه ـی ـلـم .   ھـا مـھ یـک ق
ـارد دالر "   غیـب"  ـی ـل ـی ـازده م شـدن ی

بودجه دولتی، غیب شـدن بـخـشـی 
ـتـه  ـفـت بـه گـف از درآمـد فـروش ن
ــلــس اســالمــی،  ــان مــج ــدگ ــن ــای نــم

ـنـده را  پرداخت یارانه ھای یکسال آی
رژیم  اسـالمـی .   تامین خواھد کرد

ـیـغـات، عـدم  ـل ـب ـا ایـن ت میخواھد ب
ـارانـه ھـا را بـگـردن مـردم  پرداخت ی

ـبـضـھـا را .  بیندازد مردم حق دارند ق
ـنـد، دزدان اسـالمـی  پرداخـت نـکـن

ھای دولتی را تا ھر جاییکـه  بودجه
ــده، جــارو کــرده ــشـان رسـی ــد دسـت . ان
ھـا  چند صد برابر وجه سالیانه یارانه

توسـط کـانـگـسـتـرھـای اسـالمـی 
ـقـل شـده  ـت رژیم به  خارج کشور من

ـقـومشـان .   است اینھا را بایـد از حـل
 .*بیرون کشید

 

 

 نفر از مخالفین جمھوری ١١
 روز ١٢اسالمی بعد از 

 بازداشت در کپنھاگ آزاد شدند
  
ـا (  اکتبر ٥ نفر از مخالفین جمھوری اسالمی که در تاریخ ١١ بـرابـر ب
ـنـھـاک تـوسـط )    مھر١٣ در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در کـپ

ـا اراده ای  پلیس دانمارک بازداشت شده بـودنـد امـروز آزاد شـدنـد و ب
مصمم برای تداوم مبارزه برای سرنگونی جمھوری اسـالمـی و بـرای 
ـال گـرم تـعـدادی از  ـب ـق آزادی کارگران زندانی در ایران، در میان اسـت

ـال آنـھـا  مخالفین جمھوری اسالمی که با دسته ـب ـق ھای گـل بـه اسـت
ـامـت خـود در جـنـوب سـوئـد  رفته بودند، به مالمو، شـھـر مـحـل اق

 . بازگشتند
ـیـن جـمـھـوری ١٤ اکتبر ٥یادآوری میکنیم که روز   نفر از مخالف

اسالمی در مقابل سفارت جمھوری اسالمی در کپنـھـاگ دسـتـگـیـر 
ـا امـروز در ١١شدند، سه نفر از آنھا روز بـعـد آزاد شـدنـد و  ـفـر ت  ن

 . بازداشت بودند
ـزان را بـه  واحد حزب کمونیست کارگری در سوئد آزادی این عزی

ھایشان تبریک میگوید و دست آنھا را بخاطر اقدام بـجـا  آنھا و خانواده
 . در سازماندھی آکسیون اعتراضی برای کارگران زندانی میفشارد

 
 : اسامی آزاد شدگان
 کوھستان مظھری

 مھران مجیدی
 سالم شیخی
 اسرین واصلی
 طال چلمبری
 سامان رستمی

 کامران خواجه دھی
 کیوان خواجه دھی

 شایان حیات پور
 محمد رساجو

 ھیوا یوسف سرشت
 

 سوئد -تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران
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ـبـر، سـاعـت  ـزده اکـت ـان روز شنبه، پ
دوازده و نیـم بـه مـیـدان چـرچـیـل 

ـتـی .   رسیدم ـی ـا جـمـع انتظار داشتم ب
ــر مــواجــه شــوم٣٠٠حــدود  ــف .  ن

ادمونتون از آن شـھـرھـایـی ھسـت 
ـاسـی در  که به ندرت اتفاقـات سـی

ــد ـت ــاف ـی ایـن شـھـر بـه شـھــر .   آن م
ــا"  ــزھ کــه بــه راســت "   گــردن قــرم

. سیاسی مربوط است مشھور اسـت
ـیـت از  دور میدان گشت زدم و جمع

ـا کسـانـی .    نفر بیشـتـر بـود٨٠٠ ب
که در گوشه و کنار میدان بـودنـد 

ــت کــردم ــه صـحــب ــن .   شـروع ب اولــی
نفری که با او صحبت کردم یـک 

ھـردو از .   جوان حدود سی سال بـود
حضور در ایـن اعـتـراض خـوشـحـال 

ـایـی  او ایده.   بودیم ـب ھای انسانی زی
ـلـمـھـا و  ـی داشت اما آغشـتـه بـه ف

ـالـی بـود پدیده ـی مـیـگـفـت .   ھای خ
ـفـره٣٠یک گروه  ای دارنـد کـه   ن

ھر از چند گاھی جمع میشـونـد و 
ـنـد ـا .   سر مسائل صحبـت مـیـکـن ب

خود گفتم کـه از تـعـداد ھـر چـه 
ـنـجـا  بیشتر مردم باید پرسید چـرا ای

ـادی از .   ھستند بنابر این تـعـداد زی
ــرار دادم ــورد ســوال ق . آنــان را م

میخواستم بدانـم مـردم فـی الـحـال 
ـنـد و اگـر پـرده ھـا و  چه میـخـواھ

ھـای رسـمـی  زنگارھایی که رسانه
ـنـگـی بـر  ـاسـی و فـرھ و نظام سـی
ـیـم آن  ـزن ـار ب ذھنشان پیچیده را کـن

ـا دقـت بـه .   ته قضیه چی ھست ب
ــدادم و  ــھــایشــان گــوش مــی حــرف

ھایی مطرح میکردم تا به تـه  سوال
 .قضیه بروند

 
 شعار 

 "جواب سوسیالیسم است"
از کسانی که شعاری در دستـشـان 
ـنـد راجـع بـه آن شـعـار سـوال  داشت

ـنـوع بـودنـد، از .  کردم ـت شعـارھـا م
بـر " ، " ھمه قـدرت بـه مـردم" جمله 

ــد ــدی ــن ــب ــدان مــالــیــات ب ــمــن ، " ثــروت
ـــالب"  ـق ــ ـا " ، " ان ــ  درصـــد ٩٩م

اما ھـیـچ شـعـاری از .. .   ،" ھستیم

ـان .   سوسیالیسم نبود داشـتـم در مـی
جمعیت پرسه میزدم که بـه مـحـل 

از دخـتـری .   شعار نـویسـی رسـیـدم
ـنـوشـت پـرسـیـدم  جوان که شعار می
ـنـویسـم،  آیا منھم میتوانم شعـاری ب
ــتــم  ــف ــاری، گ ــت آره چــه شــع گــف

ـیـسـم اسـت" بنویس  " . جواب سوسیال
ـا  نگاھی دودل به من انـداخـت و ب

ـاشـه ـا مـاژیـک .   تردید گـفـت ب ب
ــون  قـرمــز روی یـک تـکــه کــارت

ـائـی نـوشـت از .   شعار را با خط زیب
ـان  او تشکر کردم و شعار را در مـی

ـا .   جمعیت چـرخـانـدم دیـدم مـردم ب
چشمانی حـیـرت زده بـه آن نـگـاه 

ـزدیـک شـدم و .   میکنند به آنھـا ن
ـاره شـعـار پـرسـیـدم . نظرشان را درب

بودند کسانی که از دیـدن آن ابـراز 
ــد ــکــردن ــی مــی کســان .   خــوشــحــال

ـنـوز  دیگری بودند که میگفتنـد ھ
ــسـم در  ـی ــال ــی ســوسـی زود اســت ول

کسـانـی .   نھایت جواب مسئله است
تبلیغات جنگ سـردی را بـخـاطـر 
ـیـسـم  ـال داشتند و از کـلـمـه سـوسـی

ــد ــن ــه .   واھـمــه داشــت روی ھــم رفــت
تعداد کسانی که بعد از بـحـثـھـای 

ـزوم ایـن شـعـار  چند دقیقه ای بـه ل
ـاد بـود و شـعـار جـا  قانع شدند زی

ـاد ـزدیـک .   افت کسـانـی بـه مـن ن
شدند و گفتند که شـعـار درسـتـی 

 .است
 

 سخنرانیھا
. اولین سخنران اسمش مالـکـوم بـود

او را از فعالیتھای ضد جـنـگ و 
ـاخـتـم . روزھای اول ماه مـه مـیـشـن
. یک برنامه رادیوئی اجرا میکـنـد

به بـی .   از چپھای پوپولیست است
عدالتیھای جـامـعـه اعـتـراض دارد 
ـا اصـالحـات  اما فـکـر مـیـکـنـد ب
ــامــعــه عــادالنــه تــری  ــشــود ج مــی

دومـیـن سـخـنـران صـاحـب .   ساخت
ـام  سلسله مـغـازه ـن غـذای " ھـایـی ب

ــن ــود"   زمــی ـــه .   ب ــردم ب ـــالش ک ت
ـیـش گـوش کـنـم ولـی در  سخنران
ــان آمــار و ارقــام گــم شــدم و  مــی

از حـرفـھـایـش .   نتوانستم دنبال کنم
ـازاری  ھمان ذھـن یـک حـاجـی ب

ـا مـا .   تراوش میکرد او تمام وقت ب
ماند و در اشغال پارکی در مـرکـز 
ــد ــه مـا یــاری رســان ــون ب ــت . ادمـون

سخـنـران سـوم . اسمش مایکل است
ــن ھســت ــش وی ــاد .   اســم او اســت

ــن چــپ  دانشــگــاه و از فــعــالــی
ــســت اســت ــروتســکــی ــرانــی .   ت ســخــن

ـیـت را بـه  پرشوری داشت و جـمـع
من در جـاھـایـی .   ھیجان آورده بود

ــی  کـه درد ھــا و درمــانـھـای اصـل
ـا تـمـام  جامعه را مطرح مـیـکـرد ب
ـیـت  وجودم تشویقش میکردم و جمع
ــم ــت ــداش ــی ــه تشــویــق وام . را ھــم ب

موضوع اصلی سـخـنـرانـی او ایـن 
ـیـم  بود که ما برای چه اینجا ھست

ـیـم نـکـات مـھـم و .   و چه میخواھ
بجایـی مـطـرح کـرد ولـی او ھـم 

ـزد از حـرفـھـای او .   حرف آخر را ن
ــامـد کــه  ــرون مــی ــی ــجــه ب ـی ــت ایـن ن
تعییرات بزرگی الزم اسـت ولـی از 
ـابـودی نـظـام سـرمـایـه داری، از  ن
ـیـسـم حـرفـی  ـال انقالب و از سـوسـی

ــزد ــکــی از .   ن ــران ی ــن ــن ســخ آخــری
ـیـو دمـوکـرات  نماینـدگـان حـزب ن

او چیزی بـرای .   بود)   پی.دی.ان( 
تالشش ایـن بـود از .   گفتن نداشت

آب گل آلود ماھی بگیرد و بـرای 
ــاورد ــی ــر ب ــود رای گــی . حــزب خ

ــاح . دی. ان " چــپ" پــی حــزب جــن
بورژوازی کانادا و یکی از احـزاب 

 .پارلمانی طبقه حاکم است
من احساسم این بود که حـرف 
اصلی در ھیچ یک از سخنرانیـھـا 

ــدھــان .   زده نشــد ــم بــا ســازمــان رفــت
تظاھرات صحبت کـردم و از آنـھـا 
ـا  ـنـد ت خواستم به مـن فـرصـت دھ

ـزنـم چند دقیقه ـنـد .   ای حرف ب ـت گـف
ـامـه جـا  که در حال حاضر تـو بـرن

گفتنـد کـه بـعـد .  نیست و نمیشود
ــاھــرات مــجــمــع عــمــومــی  از تــظ
ــی  ــوان ــت ــو مــی ــم داشــت و ت خـواھــی

من از ایـن .   حرفھایت را آنجا بزنی
پاسخ راضی نبودم ولـی نـخـواسـتـم 

تظـاھـرات شـروع .   تنشی پیش بیاید
ــر در  ــف ــدود دو ھــزار ن شــد و ح
ــزی شــھــر رژه  ــای مــرک ــھ ــان ــاب خــی

 .رفتیم
 

 تظاھرات
ـفـر کـه  دیدن نزدیک بـه دوھـزار ن
ـا  ـپ علیه نابرابریھـا و نـظـم حـاکـم ب
ـار  خواستـه بـودنـد بـرای مـن بسـی

در ایـن رژه دو .   ھیجان انگیز بـود
ھزار نفره یک دنیای دیـگـری در 

ـبـسـت ـایـی .   ذھن من نقش مـی ـی دن
ـزرگـتـر شـدن ایـن حـرکـت  که با ب
ـتـری  میتوانست یک زنـدگـی بـھ
ــان آورد ــا بــه ارمــغ ــرای انســانــھ . ب

 ٩٩مـا " ترین شعار تظـاھـرات  عمده
ــیــم ــت ــای .   بــود"   درصــد ھس شــعــارھ

ـلـه .   دیگری ھم داده مـیـشـد از جـم
ـان مـال   -خیابان مال کیـسـت"  ـاب ـی خ

ـات " ، " ماست ـی ـنـدان مـال بـر ثـروتـم
ــد ــدی ــن ــب ــعــار " .   ب ــری ش ــد نــف چــن

" اعتصاب عمومی تنـھـا راه اسـت" 
اما جمعیت بـرای .   را مطرح کردند

تـالش کـردم .   تکرار آن مـردد بـود
ـتـد ـف ـی ـاد و .   این شعار جا ب ـا فـری ب

تشویق بـرای مـدتـی یـک گـروه 
ـفـره شـعــار را تـکــرار  چـنـد صـد ن
کردند ولی شـعـارھـای مـعـمـولـی 
کـه در بــاال ذکــرش رفــت دوبــاره 

ـاد " مـن شـعـار .  غالب شدند زنـده ب
ـاد زدم"   سوسیالیـسـم چـنـد .   را فـری

ـا مـن ھـمـراھـی  نفـری زیـر لـب ب
شـعـار .   کردند ولی شعـار نـگـرفـت

ـتـر .   را فریاد زدم"   انقالب"  پاسـخ بـھ
ــری بــا مــن  ــد ده نــف ــن ــود، و چ ب
ھمراھی کردند ولی این شـعـار ھـم 

تـمـام " چشـمـم بـه شـعـار .   نگرفت
ـاد .   افتاد" قدرت به مردم آن را فـری

ــه .   زدم ــرم شــروع ب مــردم دور و ب
دیـدم شـعـار .   تکرار شـعـار کـردنـد
ــافــتــد در اول صــف .   دارد جــا مــی

ــودم ــظــاھــرات ب ــا .   ت ــواش ب ــواش ی ی
فریاد شعار راھم را بطرف تـه صـف 
باز کردم و مردم را دسته دسته بـه 

ـیـج کـردم ـی ـاسـخ .   تکرار شعار تـھ پ
ـتـظـارش  ـتـر از آنـی بـود کـه ان بھ

ــرفــت ــکــی از .   مــی ــعــار ی ــن ش ای
شعارھای غالـب تـظـاھـرات شـد و 
. اکثریت جمعیت آنرا تکـرار کـردنـد

ایـن یـک .   احساس خوبـی داشـتـم
ــکـال و مـھـم بـود کــه  شـعـار رادی

ـیـسـت .   داشت جا میافتاد خـاطـرم ن
. که تظاھرات چـقـدر طـول کشـیـد

ــام شــده بــود و در  ــاھــرات تــم تــظ
پارکی نزدیـک مـیـدان چـرچـیـل 

ـاقـی .   بودیم ـفـر ب حدود چھـارصـد ن
وقت مـجـمـع عـمـومـی . مانده بود

 .بود
 

مجمع عمومی و 
 سخنرانیھا

ـفـره کـه  بعد از تظاھرات دو ھـزار ن
ـزرگ  در ادمونتون یک تظاھرات ب
بشمار میاید مردم احسـاس خـوبـی 

ـار .   داشتند من خـودم احسـاس بسـی
ـارک دور ھـم .   خوبی داشـتـم در پ

ـیـن .   جمع شدیم ـادی ب بحثـھـای زی
ـفـره در گـرفـت . گروھھای چنـد ن

ــه آن گــروه  ــن گــروه ب مــن از ای
میرفتم تا ببینم بحثھا بر سـر چـی 

ــائــل مــھــم .   ھســت مــردم ســر مس
ــظــر  ــادل ن ــحــث و تــب ســیــاســی ب

ھـمـه از شـرکـتـشـان در .   میکردند
ـاد  ـا زی ـت تظاھرات و از شـمـار نسـب

ــد ـــودن ــی ب ــردم راض ــمـــع .   م ــج م
ــد ــروع ش ــومــی ش ــر .   عــم ــف دو ن

از تظاھـرات و از .   سخنرانی کردند
موفقیت آن و مسائل دیـگـر حـرف 

وقـت آن .   نـوبـت مـن شـد.   زده شد
از .   بود که حرف اصلـی زده شـود

دنیای سیاھی که سرمایه داران و 
دولتھـای آنـھـا بـرای مـا سـاخـتـه 

از جـنـگـھـای .  بودند صحبت کردم
ـبـھـای  خانمـانسـوز، از ریـخـتـن بـم

ای و ناپالم بـر سـر مـردم، از  ھسته
ـیـون  کشتن بچـه ـل ـی ھـا، از یـک ب

گرسنه، از دزدیھـای نـجـومـی، از 
سنگسار، از بی حقوقی زنان، و از 
ناسیونالیسـم و از دخـالـت مـذھـب 

از اینکـه ھـمـه ایـن . صحبت کردم
ـیـھـا بـه نـظـام ضـد انسـانـی  بدبخت

ــوط اســت ــه داری مــرب از .   سـرمــای
ـابـل اصـالح  اینکه این سـیـسـتـم ق

ـابـود شـود از .   نیست و باید تماما ن
اینکه دولتھـا بـه آن یـک درصـد 

ـنـد ـلـق ھسـت ـاال مـتـع ـنـکــه .   ب از ای
دستگاه قضایی و پلیس و ارتـش و 
ــت تــمــامــا مــال یــک درصــد  دول
باالئیھا ھستند و بـه آنـھـا خـدمـت 

ـنـکـه .   میکنند صحبت کـردم از ای
ـیـرات ریشـه ـی ای  ما احتیاج بـه تـغ

ـیـسـم .   داریم ـال از انقالب و از سـوسـی
ـنـکـه سـرمـایـه .   صحبت کردم از ای

ـاھـی  ـب داری انسانیـت مـا را بـه ت

 !جواب سوسیالیسم است
 

 گزارش یک روز پر هیجان
 حبیب بکتاش
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ـنـکـه مـا ھـمـه .   کشیده است از ای
و در آخـر شـعـار .   انسانیم و برابریـم

ـیـسـم اسـت"  ـال را کـه "   جواب سوسی
ـنـد کـردم و  ـل ھنوز با خود داشتـم ب

ـیـسـم " فریاد زدم که  ـال جواب سوسـی
ـتـی کـه تـردیـدھـای " .  است ـی جمـع

ـقـالب  ـیـسـم و ان ـال زیادی به سوسـی
ـتـم  داشت سر ھر جمله ای که میگف

ــق  ــد و تشــوی ــدن ــکــشــی ــورا مــی ھ
سوسیالیسم داشـت جـای .   میکردند

ـیـت  خود را با سرعت در میان جمـع
بعد از سخنرانی بیشـتـر .  باز میکرد

از بیست نفر دست بر شانه ام زدنـد 
ـنـد کـه تـو حـرف دل مـرا  ـت و گف

ـار .   زدی چشمھا و لبخندھای بسـی
. بیشتری ابراز حـمـایـت مـیـکـردنـد

فھمیدم که زیپ پوست ھـر انسـان 
ـیـن بـکـشـی یـک  ـای منصفی را پ
ــرون  ــی ــســت دو آتشــه ب ــی ــال ســوســی

ــجــھــد ــا .   مــی ــدم کــه حــق ب فــھــمــی
 .منصور حکمت بود

 
  اکتبر١٥درسھای 

بزرگترین واقعیت دنیای امروز ایـن 
ـیـشـمـاری از  است که انسانـھـای ب
ـاتـی  اجحافات و ستمھای نظام طبق

ـنـگ آمـده . انـد سرمایه داری بـه ت
بخش عظـیـمـی از ثـروت جـامـعـه 
ـار  بشری در دست یـک عـده بسـی
کوچک، یک درصد، مـتـمـرکـز 
شده است و اکثریت عظیم انسانـھـا، 

ـا ٩٩ ـنـد ی  درصد، یا گرسنـه ھسـت
ــده ــن ــگــی در آی ــن ای  نــگــران گــرس

ـیـجـه .   نزدیک ـت مردم دنیا به این ن
اند که این نـظـام بـرای آنـھـا  رسیده

ــد ــکــن ــمــی ــجــه .   کـار ن ــی ــت ــن ن ــه ای ب
نظـام سـرمـایـه داری " اند که  رسیده

و "   یک خشونت سازمانیافته اسـت
ــدان  ــه مـی بـه ھـمــیـن خـاطــر ھـم ب

اند تا راھی برای خـالـصـی از  آمده
در اینکـه ایـن نـظـام .  آن پیدا کنند

به نفع اکثریت جامعه نیست جـای 
ــت ــس ــردم نــی ــرای م ــدی ب ــردی . ت

بخصوص کمکھای مـالـی صـدھـا 
ـتـھـای سـرمـایـه  بیلیون دالری دول
ــکـھـا و شـرکـتـھــای  ـان داری بـه ب
بزرگ جای تـردیـدی بـرای مـردم 
نگذاشته است کـه نـظـام سـرمـایـه 
ـزی جـز  داری و دولتـھـای آن چـی
یک نظام چپاول و غارت نجـومـی 

ــســت ـی ــاول و .   ن ــن چــپ ــار ای در کـن

غارت سازمانیافته مردم از جنـگ 
ــروت  ــاده از ث ــف ــت ــار و اس و کشــت
جامعه برای سرکوب خـودشـان بـه 

ـیـن خـاطـر .   انـد تنگ آمـده بـه ھـم
ـا اشـغـال  است که حـرکـتـی کـه ب
یک پارک در نیویـورک تـوسـط 
چند صد نفر شروع شـد در عـرض 
کمتر از یک ماه بیـشـتـر از ھـزار 

 اکتبر به حرکـت در ١٥شھر را در 
 .آورد

مــردم در مــورد ایــنــکــه چــه 
ـادی روشـن  ـا حـد زی ـنـد ت نمیخواھ
ھستند اگر چه جای زیادی بـرای 

امـا در .   وجود دارد"   نه" تعمیق این 
ـیـھـا  ـاروشـن ـنـد ن اینکه چه میخـواھ

بخش راست جامعـه و .   فراوان است
ــھــای ســیــاســی  احــزاب و گــروھ
ـیـه  ـیـم عـل ـق مربوط به آن اگر مسـت
ــد  ـتـرض مــوضـع نـگـیـرن مـردم مـع
ـنـد در صــف مــردم  تـالش مــیـکــن
حاضر میشونـد و خـود را مـدافـع 
ـنـد  خواستھای معترضین نشـان دھ
ــوری  ــردم را ط ــراض م تــا اعــت
ـیـرات و  ـی ـا تـغ کانالیزه بکنند که ب
رفرمھای حـداقـل مـوج را از سـر 

ـاتـھـای .   بگذرانند ـی آنھـا وضـع مـال
ـانـکـھـا،  سنگینتر بر شـرکـتـھـا و ب
وضع قوانینی که از امکان دزدی 
ــد،  ــن ــوگــیــری مــیــک ــل ــاد ج و فس
دموکراسی بیشتر، سـر کـار آمـدن 
ـایســه بــا  ـق ــر در م ـت احـزاب مــالیـم
ـیـه  راست افراطـی و اقـدامـات شـب
ـیـشـنـھـاد  اینھا را بعنـوان راه حـل پ

ـا .   میکنند بخش چـپ جـامـعـه ت
آنجایی که به احزاب و گـروھـھـای 
چپ سنتی مربوط است راه حـلـی 
. متفـاوت از بـخـش راسـت نـدارنـد

ـیـشـتـر  ـنـد ب ـا غـرول ھمان راه حـل ب
ـنـھـا از .   سیاست اینھا ھب ھسـت ای

ــھــای  ــواســت ــعــارھــا و خ طــرح ش
ـاز  ـیـسـتـی سـرب ـال مستقیـمـا سـوسـی

بھانه این اسـت کـه طـرح .   میزنند
به اتحاد مـردم "   افراطی" شعارھای 

ـبـش .   ضربه میزنـد ـنـکـه جـن ـا ای وی
ھنوز در آن مرحله نیسـت کـه ایـن 
شعارھا مطرح بشوند و باید قدم بـه 

 .قدم پیش رفت
چپ واقـعـی جـامـعـه، چـپ 
ـیـسـت، چـپ کـارگـری در  کمون
ـنـوز  ـتـه خـود ھ ـاف ـی شکل سـازمـان

ـیـسـتـی، .  ضعیف است جنبش کمون
ـا کـارگـری  ـق ـی کمونیسمی که عم
ـنـوز  ـزنـد، ھ باشد و حـرف آخـر را ب

ـنـه در . سازمانیافته نیست اما زمـی
ھای وسـیـع مـردم بـرای  میان توده

ـا  ـی باال آمدن کمونیسم کارگری مھ
ـادی بـرای شـکــل .   ھسـت کـار زی

گیری احزاب کمونیست کـارگـری 
تبلیغات جنـگ سـردی .   الزم است

ھای سـرمـایـه داری  دولتھا و رسانه
ــر  ــوز ب ــن ــالــیــســم ھ ــی ــه ســوس ــی ــل ع
ـنـی  افکاربخشی از مـردم سـنـگـی
میکند ولی در عین حال مـردم بـه 
ــه  ـاکــاری نـظـام سـرمـای دروغ و ری

ــد داری ھــم پــی بــرده در واقــع .   ان
ــن اســت کــه مــردم بــه  ــه ای ــت ــک ن
ــی  ـیـف و ضـد انسـان مـاھـیـت کـث

انـد و آن را  سرمایه داری پی بـرده
نمیخواھند ولی اینکه چه نـظـامـی 
باید جای آن بنشیند مورد بـحـث و 

ـیـت .   مناقشه اسـت خـود ایـن واقـع
انـد کـه نـظـام  که مـردم پـی بـرده

ــظــام ضــد  ــه داری یــک ن سـرمــای
انسانی ھست حساسیتھا را نسـبـت 
به سوسیالیسم کم کرده اسـت ولـی 
ـیـسـم  ھنوز کار میخواھد تا سوسیال

 .بعنوان یک آلترناتیو جا بیافتد
من در این تظاھرات و مـجـمـع 
ـنـھـا بـودم و کـارم بـی  عمومی ت

ــود ــر نــب ــاثــی اگــر یــک جــمــع .   ت
ـا چـنـد ده  سازمانیافته چند نفره ی
ــض  ــره وجــود داشــت مــیـشــد نــب ـف ن
تظـاھـرات و مـجـمـع عـمـومـی را 
تماما در دسـت گـرفـت و پـرچـم 
سوسیالیسم را محکم و پـرصـدا در 

با رشـد . مرکز میدان مبارزه کوبید
ـنـه  ـی اعتراضات این امـر حـتـمـا زم

ـیـدا خـواھـد کـرد مـردم .   بیشتری پ
دنیا بیشتر از ھر زمان دیگـر آمـاده 
ــھــای  ــکــار و راه حــل ــرش اف ــذی پ
ـانـه و  رادیکال، انسانـی، آزادیـخـواھ

ـیـن .   برابری طلبانه ھستند ـال بـر فـع
کمونیست ھست که بـی تـردیـد و 
ــت و  ــم انســانــی ــرچ ــروا پ ــی پ ب

ـیـسـم را بـر افـرازنـد ـال کـار .   سوسـی
ـنـه  بسیاری الزم ھسـت ولـی زمـی

 .*ھست
   ٢٠١١ اکتبر ١٧

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد  

 و آنرا بدست 
 دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد

  اکتبر ١٥ 
 در تورنتو، برلین، رم، ھامبورگ
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 حمایت از مبارزات 
 کارگران پتروشیمی

 
از خواست بر حق کارگران شرکتھای پیمانکاری منـطـقـه 

 ویژه اقتصادی ماھشھر حمایت میکنیم
ـتـروشـیـمـی  کارگران شرکتھای پیمانکاری مجمتع ھای پ

منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر و بندرامام بـر اسـاس مصـوبـه 
 ھیئت وزیران خـواھـان بـرچـیـده شـده شـرکـتـھـای ١٣٨٤سال 

ـنـد و  پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی ھست
 .اند به دلیل عدم اجرای این مصوبه دست به اعتصاب زده

سندیکای کارگران شرکت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
حومه با حمایت از اعتصاب برحق این کارگران خواھان تحـقـق 
فوری خواستھای آنان و برچیده شدن قـراردادھـای مـوقـت و 
سفید امضا و شرکتھای پیمانکاری در ھمه مراکز صنـعـتـی 
و تولیدی و خدماتی و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمـعـی 

 .کارگران با کارفرمایان است
 با امید به گسترش صلح و عدالت در ھمه جھان

 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه
 ٩٠مھر ماه 

 
از اعتصاب کارگران پتروشیمیھای ماھشھر 

 حمایت کنیم
 !ھمکاران

ــه اســت کــه  ــت ــش از دو ھــف  کــارگــر در ٦٥٠٠بــی
ھای بندرامام و ماھشھر بر سـر حـذف شـرکـتـھـای  پتروشیمی

ـان از مـراکـز صـنـعـتـی و  پیمانکاری واسطه ای و اخـراج آن
ـنـد وجـود شـرکـتـھـای دالل و .   کارگری در اعتـصـاب ھسـت

ـا  واسطه ـیـروی انسـانـی ی ـأمـیـن ن ای در قالب شـرکـتـھـای ت
ھـای در  شرکتھای اجرائی دست دوم، سوم و چندم در پـروژه

حال ساخت یا مراکز تولیدی، نقشی جز اینکه انـگـل وار بـر 
ھر آنچه که بعد از استثمار توسط شرکـتـھـای اصـلـی بـرای 

ماند مک بزنند و سھمی از دستمزدھا را بـرای  کارگران می
ای اکـثـرا  این شرکتھای دالل و واسـطـه.   خود بگیرند، ندارند

توسط عوامل و مدیران و سھامداران شرکتھای بزرگی ماننـد 
نفت، پتروشیمی، نیرو، معادن، فوالد، خودروسـازیـھـا و غـیـره 

ـیـشـتـری  تأسیس شده اند تا از این طریق ضمن زدن بخشھـای ب
از سھم کارگران از حاصل کارشان، برای جلوگیری از ایـجـاد 

 .اتحاد و ھمبستگی آنھا را شقه، شقه و از ھم جدا سازند
این شرکتھا باید از مراکز صنعتی و کـارگـری بـرچـیـده 

حق ماست که قرارداد مستقیم با شـرکـتـھـای اصـلـی .   شوند
ای از دسـتـمـزد  داشته باشیم و ھر آنچه که شرکتھای واسطه

ــد، بـه خـود مـا بـرسـد مـا را مــی ـن ـن امــروز کـارگــران .   چـی
خواست ایـن .   اند پتروشیمیھای ماھشھر جلودار این حرکت شده

کارگران خواست ھمه مـا کـارگـران در سـراسـر ایـران اسـت، 
ـایـد در سـطـح  ـز ب ـی بنابراین مبارزه برای تحقق این خـواسـت ن

ـیـوسـتـن بـه اعـتـصـاب .   سراسری به پیش برود با حمایت و پ
ـیـرون رانـدن  ـارزه بـرای ب کارگران پتروشیمیھای ماھشھر، مـب

 .ای را به جنبشی سراسری تبدیل کنیم شرکتھای واسطه
 زنده باد کارگران اعتصابی پتروشیمیھای ماھشھر

ـبـش سـراسـری بـرای حـذف  پیش بـه سـوی ایـجـاد جـن
 شرکتھای واسطه ای

 جمعی از کارگران شرکت پرھون طرح
٢٣/٧/١٣٩٠ 

 
اعالم ھمبستگی تعدادی از کارگران سایپا با 

 کارگران پتروشیمی ماھشھر
ـا  ـا ب ـپ در خبرھا آمده است كه تـعـدادی از كـارگـران سـای

مـتـن .   انـد كارگران پتروشیمی ماھشھر اعالم ھمبستگی كـرده
 : نامه حمایتی این كارگران به قرار زیر است

کارگران عزیز، ھم زنجیران اعتصابی صنایع پتـروشـیـمـی " 
 ماھشھر

ـایـع خـودروسـازی  گـروه ( ما تـعـدادی از کـارگـران صـن
ھمبستگی و پشتیبانی خـود را از شـمـا )   خودروسازی سایپا

داریم و عزم جـزم شـمـا  کارگران با شھامت و شجاع اعالم می
ـتـخـار  را می ـا اف ـان شـمـا را بـه گـرمـی و ب ستاییم و دسـت

ـان را مـی می مـا از تـمـامـی .   بـوسـیـم فشاریم وروی گـرمـت
نماییم و خـواھـان، آزادی بـی  ھای شما پشتیبانی می خواسته

ـیـم . قید و شرط تمامی افراد جامعه در بیان عقیـده خـودھسـت
ــوعــات،  مـا خــواھــان آزادی تشــکــل ھــای کــارگـری، مــطــب

ـیـن آزادی  اعتصاب، تحصن، تظاھرات، راھپیمایـی و ھـمـچـن
ما خـواھـان الـغـای .   کارگران دربند و فعالین سیاسی ھستیم

 .ھرگونه تبعیض جنسی ھستیم
 ھای سراسری و ضدسرمایه داری به امید ایجاد تشکل

 تعدادی از کارگران گروه خودروسازی سایپا
 "١٣٩٠ مھر ١٧ –تھران 

 
اعتصاب کارگران پتروشیمی و وحشت 

 !جمھوری اسالمی
ـبـه  اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر ماھشھر امروز دوشن

ـقـی ١٧بعد از سپری شدن  ـنـد در تـواف  روز اعتصـاب قـدرتـم
 .مابین کارگران اعتصابی، دولت و وزارت نفت بپایان رسید

ـات مـھـم در  این اعتصاب در نوع خود یکی از اعـتـصـاب
ھـای ایـن  درسـھـا و آمـوزه.   تاریخ جنبش کارگری ایران است

ـاران و آمـوزگـاران  ـبـش کـارگـری، پـرسـت اعتصاب برای جـن
روزمزد که وضعیتی مشابه به وضعیت کـارگـران اعـتـصـاب 

ـابـل  کننده در شرکت ھای پیمانکاری بندر ماھشـھـر دارنـد، ق
 .اتکا و توجه  است

ھـا و  جنبش کارگری در ایران و کـارگـران در کـارخـانـه
ـزرگ کـاری، و  ھا و دیگر محل شرکت ھای کوچـک و ب

مطالبات حق طلبانه پرستاران و آموزگاران میتوانند بـر شـانـه 
بـرچـیـده شـدن “ این دستاوردھا برای تحقق خواست و مطالبـه 

اعـتـراض و ”   بستن قـراردادھـای دائـم“ و ”   قراردادھای موقت
ـنـد ـنـدر .   اعتصاب سازماندھی کـن اعـتـصـاب کـارگـران در ب

ماھشھر صدای بلند و قدرتمند این مطالبه سراسری کارگـران 
 ١٣٩٠اعتصابات اخیر در فروردین ماه و مھر ماه سال .   بودند

ـقـه  یک گام جدی و گوشه کوچکی از قدرت عـظـیـم طـب
کارگر در ایران بود که در شکل ایـن اعـتـصـاب قـدم بـجـلـو 

ھمین اندازه از قدرت متحدانه و مصمم کارگران حـق .  برداشت
طلب دولت و مقامات ریز و درشت مدیـریـت و کـارفـرمـا در 
پتروشیمی و وزارت نفت را وادار به عقب نشینـی و تـن دادن 

 .به صدای حق طلبانه کارگران کرد
ـتـروشـیـمـی ١٧نقطه قوت مھم اعتصاب   روزه کـارگـران پ

ـانـکـارو  ـیـم ـبـسـتـگـی کـارگـران پ بندر ماھشھر با اتحاد و ھم
ھایشان، با مشورت با ھم در مجامع عمومی و تـکـیـه  خانواده

 .آنھا به اعتصاب بعنوان وسیله اعتراض و مبارزه عملی شد
ـاتـی ایـن اعـتـصـاب در مـاھـیـت  ـب نقطه قوت مھم مطـال

” ھای پیـمـانـکـاری برچیدن شرکت"خواست سراسری کارگران 
این مطالبه بخش جدایی .   بود”   بستن قرار دادھای مستقیم“ و 

ناپذیر از کشمکش دیرینه سرمایـه داری و بـورژواھـا در راه 
تـحـقـق و خـواسـت ایـن .   بھره برداری از قبل کار ارزان اسـت

مطالبه به بخشھای میلیونی طبقه کارگر در صنایع مختلـف 
تـحـقـق و خـواسـت ایـن .   تولیدی از جمله نفت مـربـوط اسـت

مطالبه به جنبش حق طلبانه ھمه کارگران شاغل و روزمزد و 
آن بخشھایی از مـراکـز کـار کـه کـارگـران خـارجـی بـویـژه 
کارگران افغانستانی و عراقی تحت شدیدترین شرایط استثمـار 

 .اند مربوط است به برده کارفرماھا و سرمایه داران تبدیل شده
اھمیت طبقاتی این اعتصاب و وحشت جمھوری اسالمـی 
با تمام اعوان و انصار بورژوا و کارفرما  را در این جملـه شـاه 

ـیـم کلید از مقامات رژیم می ـن مـعـاون فـرمـانـدار ».   توانیم ببی
رژیم در شھر ماھشھر با حضور در میان کارگران اعـتـصـابـی 

ـار “ به آنان اعالم کرده است،  ـلـه بسـی خواست شما یک مسـئ
کالن است و نیازمند یک تصمیم گـیـری در سـطـح کـالن 

ـلـه  است، ما نمی توانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که این مسئ
ھای پتروشیمـی در مـاھشـھـر اسـت و  خیلی فراتر از مجتمع

ھـای  ھا در ایـران و تـمـامـی بـخـش مربوط به کل پتروشیمی
 «".وزارت نفت است

ـفـت و فـرمـانـداری  اعتصاب با وعده ـا وزارت ن ھای آشـن
ـان رسـیـده اسـت ـای ـپ ـنـده .   ماھشھر ب کـارگـران اعـتـصـاب کـن

 ١٣٩٠ھای پیمانکاری بندر ماھشھر در فروردین مـاه  شرکت
ـنـد با این گونـه مـذاکـرات و وعـده ـا ھسـت . ھـا کـامـال آشـن

کارگران عجز و ناتوانی فرماندار و مدیریت و کارفـرمـاھـا را 
ـا فـریـب کـاری  در برابر با صف متحد خود و در عین حال ب

از کارگران اعـتـصـابـی سـه مـاه مـھـلـت .   اند آنھا آشنا و دیده
ـات کـارگـران تـن .  خواستند ـب به بخشھایی کوچکی از مطـال

اینبار نیز از ترس و وحشت سـراسـری شـدن اعـتـراض .   اند داده
کارگران، با چند دور مذاکره خواستند راه پیشروی و تـحـقـق 

اگر توطئه و ایـجـاد .   مطالبات را بر کارگران اعتصابی ببندند
تفرقه و چند دسته کردن کارگران، دسـتـگـیـری و سـرکـوب 
روش معمولی و آشنای دولت و کـارفـرمـا و سـرمـایـه داران 
است، مذاکرات مکرر و بی نتیجه برای اینھا و کش دادن آن 
ـتـی در  و حواله دادن نتایج مذاکرات به مقامات و مراکز دول
ـلـه  دیگر شھرھا برای بـدر بـردن کـارگـران از مـیـدان از جـم

کارگران ھم به مـذاکـرات .   ھای کارفرما و دولت است توطئه
ـا سـرمـایـه داران  بعنوان بخشی از مبارزه و رو در روئی خود ب

 .اند نگاه میکنند و از آن درس و تجربه گرفته
ـایـد بـعـد از  به نظر ما کارگران اعتصاب کننده امـرزو ب
پایان اعتصاب بنشیننـد و از دو دوره اعـتـصـاب خـود و از 

ھـای   روزه  امروزشان، از نقاط قوت و ضعف، راه١٧اعتصاب 
سخت و دشواری که دولت و وزارت نفت، شھردار و فـرمـانـدار 
و کارفرماھا در بندر ماه شھر در راه رسیدن به اھداف نـھـایـی 
اعتصاب کنندگان ایجاد کردند ارزیابی دقیق و واقـعـی خـود 

ـقـشـه .   ھایشان در میان بـگـذارنـد را با ھم طبقه ای ـلـه و ن ـی ح
ـنـد ـنـدی کـن ـب درسـھـا و .   تفرقه افکنانه مـذاکـرات را جـمـع

ـارزه و  ھای اعتصاب و راه آموزه ھای تداوم ھمبستـگـی و مـب
 .تحقق خواستھای خود را مرور کنند

اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری بنـدر مـاھشـھـر بـه 
ـنـوز بـر دوش .   اھداف نھایی خود نرسید قراردادھای موقت ھ

ھایشان بـه  ھزاران کارگر و خانواده.   کارگران سنگینی میکند
امید بستن قرار داد دائمی و امنیت کار و شغل متحـدانـه در 

برچیده شدن بساط پیمانکاری و .   این اعتصاب شرکت کردند
ـنـوز  بستن قراردادھای دائم برای قسمت اعظمی از کارگران ھ

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 .خواست اصلی است
 مبارزان کمونیست

 ٢٠١١ اكتبر ١٠
 

تظاھرات در مقابل سفارت جمھوری اسالمی 
در دفاع از کارگران پتروشیمی و جنبش 

 کارگری ایران
ـارزات   اکتبر١٥روز شنبه   بدعوت شورای حمایـت از مـب

ـانـی تـعـدادی از  ـب آزادیخواھانه مردم ایران در استکھلم و پشتی
احزاب و سازمانھای چپ، تظاھراتی در دفاع از اعتصـاب و 
ـبـش  ـات و اھـداف جـن ـب مطالبات کارگران پتروشیمی و مطـال

ـا خـوش آمـدگـوئـی .   کارگری در ایران برگزار شد تظاھرات ب
ـیـه  مھرنوش شفیعی از مجریان تظاھرات و سر دادن شعـار عـل
جمھوری اسالمی و در حمـایـت از کـارگـران ایـران و آزادی 

 . زندانیان سیاسی و پخش سرود و موزیک شروع شد
ـیـن  ـال در ادامه تعدادی از نمایندگان احزاب سیاسی و فـع
. کارگری و سیاسی حاضر در تظـاھـرات سـخـنـرانـی کـردنـد

ـیـسـم کـارگـری  فـرھـاد  سیاوش دانشور از حزب اتحاد کـمـون
ـانـی از حـزب  شعبانی از حزب کمونیـسـت ایـران  حـامـد کـی

 بـھـرام   فرامرز قربانی از حزب کمونیست کارگری حکمتیست
 از طـرف   بھروز خباز فـعـال کـارگـری رحمانی از جانب شورا

پناھجویان محمدباقر عابدیان پناھجو از شھر بودین و مـژگـان 
ـارزات  و محمد امیری اطالعیه سـوئـدی در حـمـایـت از مـب
کارگران خوانده شد و سخنانی در حمایـت از کـارگـران ایـراد 

سخنرانان ضمن ارائه دیدگاه خود مجموعا بر ضـرورت .   گردید
ـبـش کـارگـری و دفـاع از  حمایت مبارزاتی و عملی از جـن
خواست کارگران پتروشیمی بعنوان یـک خـواسـت سـراسـری 

در طول تظاھرات شعارھـائـی .   طبقه کارگر ایران تاکید کردند
علیه جمھوری اسالمی و در حـمـایـت از کـارگـران ایـران و 

 .اردوی آزادیخواھی سر داده میشد
ـال  ـب ـق در پایان قطعنامه تظاھرات قرائت شد که مورد اسـت
ـارزه  شرکت کنندگان قرار گـرفـت و بـر تـداوم تـالش و مـب
متحدانه در دفاع از جنبش کارگری ایران و خواستھای برحـق 

ـفـر شـرکـت ١٣٠در تظاھرات امروز بیش از .   آن تاکید شد  ن
 .داشتند

 -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مـردم در ایـران 
 استکھلم
 ٢٠١١ اکتبر ١٥

  اکتبر١٥قطعنانه تظاھرات
ـبـه و  نظر به اینکه کار قـراردادی، قـراردادھـای یـکـجـان
سفید امضا، کار کنتراتی و روزمزد اشـکـالـی بـرای تشـدیـد 

 استثمار طبقه کارگر است؛ 
نظر به اینکه شرکتھای پیمانی و پیمانکاران و نـھـادھـای 
واسطه در امر استخدام و تعیین سطح دستمزدھـا تـالش دارنـد 
کارگران را در موقعیت بشدت ناامن شغلی و حـقـوقـی قـرار 
دھند و بخشھای مختلف طبقه کارگر را چه در یک مرکـز 

 صنعتی و چه در سطح سراسری متفرق کنند؛ 
ـیـت شـغـلـی و بـرخـورداری از  نظر به اینکه تامـیـن امـن
ـازھـای زنـدگـی خـانـواده  دستمزدھای مناسب و جوابگوی نی

 کارگری از مطالبات سراسری کارگران در ایران است؛ 
ـائـی  نظر به اینکـه تـالش بـرای مـتـشـکـل شـدن و بـرپ

ـبـش  تشکل ـنـه جـن ھای مستقل کارگری یک خواسـت دیـری
کارگری ایران است و ھم اکنون تعدادی از فعالین کـارگـری 

 در زندان بسر میبرند؛ 
 شرکت کنندگان در تظاھرات امروز؛ 

از مبارزات و اعتصابات برحق کارگران پتروشیمی در   -١
ـیـت شـغـلـی  تبریز و ماھشھر و آبادان جھت تحقق مطالبه امـن

 . قاطعانه حمایت میکنند
لغو شرکتھای پیمانـکـاری و عـدم دخـالـت آنـھـا در   -٢

انعقاد قرارداد و تعیین سطح دستمـزدھـا، اسـتـخـدام رسـمـی و 
مستقیم کارگران توسط ھر شرکت و مرکز صنعتی، خواسـت 
ـا  طبقه کارگر ایران و یک جبھه نبرد سـراسـری کـارگـران ب

 . سرمایه داران و حکومت اسالمی است
کار قراردادی و موقت، سفیـد امضـا و یـکـطـرفـه،   -  ٣

شرایط کـار و چـھـارچـوب .   کنتراتی و روزمزد باید لغو شود
قراردادھا باید توسط نمایندگان منتخب کارگران و تشکلھـای 

 . مستقل آنان تعیین و تصویب شود
ـیـن کـارگـری بـرای   -  ٤ ـال ما از تالش کارگـران و فـع

ایجاد تشکلھای واقعی و مستقل کارگری قاطعانه حـمـایـت 
 . میکنیم
ـیـل سـرکـوب مسـتـمـر  -٥ ما جمھوری اسالمی را به دل

مبارزات کارگری و ھر مبارزه آزادیخواھانه محکـوم و بـرای 
ـیـه  ـیـد و شـرط کـارگـران زنـدانـی و کـل آزادی فوری و بیق

 . زندانیان سیاسی و برچیدن زندانھای سیاسی مبارزه میکنیم
ـان   -٦ در مقابل سیاست اعمال تفرقه کارفـرمـاھـا در مـی

کارگران، تنھا سالح طبقه کارگر اتحاد و تشکل و اعتصـاب 
ما اتحاد و منافع عمومی طبقه کـارگـر را . و اعتراض است

منفعت خود میدانیم و از ھر تالشی برای تقویت یک اتـحـاد 
 . واقعی و مبارزاتی حمایت میکنیم

ما از مبارزات بخشھای مختلف طبقه کـارگـر بـرای   -٧
ـقـل کـارگـری،  افزایش دستمزدھا، ایـجـاد تشـکـلـھـای مسـت
خواست آزادی و رفاه و تامین یک زنـدگـی انسـانـی بـرای 

 . ھمگان حمایت میکنیم
ـقـالبـی  -٨ ما بر تـالش مـتـحـدانـه بـرای سـرنـگـونـی ان

جمھوری اسالمی و دفاع از راه حـل کـارگـری در ایـران در 
 .مقابل راه حلھای سرمایه دارانه و ارتجاعی تاکید میکنیم

ـانـه مـردم ایـران  ـارزات آزادیـخـواھ  -شورای حمایت از مب
 استکھلم
 ٢٠١١ اکتبر ١٥
 

پیروز باد اعتصاب کارگران مجتمع 
 پتروشیمی ماھشھر

ـتـروشـیـمـی   کارگر مجتمع٦٥٠٠اعتصاب بیش از  ھای پ
آغاز شد کماکـان )   دوم مھر ماه(  سپتامبر ٢٤ماھشھر که از 

خواست اصلی کارگران لغو قـراردادھـای مـوقـت، .  ادامه دارد
ـات دولـت در  ایجاد قرارداد مستقیم و رسمی و اجرای مصـوب

ـا  کارگران اعـتـصـابـی اعـالم کـرده.   این زمینه میباشد انـد ت
ھای بر حقـشـان بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه  رسیدن به خواسته

ـان کـل  خواھند داد و در صورت مقاومت دولت و کـارفـرمـای
 .پروسه تولید را متوقف خواھند کرد

ـا )  مارس(در اردیبھشت  ـیـمـانـی ب امسال این کـارگـران پ
ـیـه  ـیـمـانـی، بـرخـورداری از کـل خواست انحالل شرکـتـھـای پ
ـاسـب  ـامـن مزایای کارگران رسمی و در اعتراض به شـرایـط ن

آن .    روز دسـت بـه اعـتـصـاب زده بـودنـد١١کاری بـمـدت 
اعتصاب که با حمایت فعال سایر واحدھای تولیدی مـنـطـقـه 
ـنـدگـان دولـت و  ـای ـا قـول و قـرارھـایـی کـه نـم ھمراه شـد ب

ھای اعـتـصـاب  کارفرمایان در رابطه با بر آورده کردن خواسته
ـاکـنـون دولـت .   به کارگران دادند به پایان رسید از آن زمـان ت

بجای اجرای توافقات بعمل امده و از جمله مصوبات خود در 
این مورد، تمامی تالش خود را بـر روی در ھـم شـکـسـتـن 
ـان مـتـمـرکـز  مقاومت کارگران و ایجاد تفرقـه در صـفـوف آن

 .نمود
ـنـی انـحـالل  خواسته ھای اصلی کارگران اعـتـصـابـی یـع

شرکتھای پیمانی و عقد قراداد جمعی و استخـدام رسـمـی از 

. ھای طبقه کارگـر ایـران اسـت مھمترین و اساسیترین خواسته
 ٧٠اھمیت این خواست آنجا نمایان میشود که دریابیم بیش از 

ـقـده ٨٠و به برآورد برخی کارشناسان   درصد قراردادھای مـنـع
بنابـرایـن، ھـر .   کار در ایران، قرار داد موقت و یا پیمانی است

ـیـر جـدی در  ـاث ـیـروزی ایـن اعـتـصـاب ت قدم پیشروی و یا پ
 .وضعیت و مبارزات کل طبقه کارگر ایران خواھد گذاشت

اعتصاب وسیع کارگران پتروشیمی تاکنون از سوی سایـر 
کارگران چه در ایران و چه در خـارج کشـور مـورد حـمـایـت 

در مقابل رژیـم سـرمـایـه داری جـمـھـوری .   قرار گرفته است
ـا وعـده و  اسالمی و کارفرمایان رنگارنگ تالش ورزیده اند ب

وعید و تفرقه و یا  تھدید و دستگیـری و اخـراج، اعـتـصـاب 
 . کارگران را در ھم بشکنند

ـیـن شـرایـطـی کــه کـه دولـت سـرمـایـه دارن و  در چـن
ـات و تـوان خـود را بـرای در ھـم  کارفرمایان تمامی امکان
شکستن این اعتصاب بکار گرفته و میگیرد، وظیفه عـاجـل 
ما کارگران و یا مدافعین جنبش کارگری ایران بکـارگـیـری 
تمامی توان، ارتباطات و امکانات خود و محیط پیـرامـون در 

 .ھای آن است دفاع از این اعتصاب مھم و خواسته
کارگران اعتصابی صندوق کمک بـه اعـتـصـاب را ھـم 

حمایت مادی و عملی از این اعتـصـاب . اند اکنون ایجاد کرده
ـتـصـادی و  ـابسـامـان اق با توجه به فشارھای رژیم و اوضاع ن
معیشتی کارگران یکی از راھھای اساسـی حـمـایـت از ایـن 

 .اعتصاب و بطریق اولی طبقه کارگر ایران است
شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ایران ضمن تجلیل از 
اعتصاب کارگران مجتمع پروشیمی ماھشھر و حمـایـت ھـمـه 
ـاسـی و  جانبه از آن، تمامی نھادھای کارگری و فعالین سـی
حقوق بشر را فرا میخواند تا بـطـور عـمـلـی و فـعـال از ایـن 

 .اعتصاب حمایت کنند
 شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ایران ـ لندن

 ٢٠١١اکتبر 
 

 اعتصاب و اعتراض
 

خبرھایی در مورد اعتصاب كارگران 
 ھای ماھشھر پتروشیمی

ـزكـار كـرمـانشـاه روز   ٢٠انجمن صنفی كارگران برق و فل
ـتـروشـیـمـی:   " مھر در خـبـری نـوشـتـه اسـت ھـای  کـارگـران پ

ماھشھر و بندر امام ھفدھمین روز اعتصاب خود را پشـت سـر 
 ١٢٠ مھـر ١٩بر اساس این گزارش، روز سه شنبه .  گذاشتند

ـا  نفر از کارگران پتروشیمی اروند که بـه خـاطـر اعـتـصـاب ب
ـابـل  خواست حذف شرکتھای واسطه ـق ای اخراج شده بـودنـد، م

تـجـمـع ایـن کـارگـران در .   درب پتروشیمی تجمع کرده بودنـد
ـفـت در مـنـطـقـه ویـژه  حالی در جریان بود که معاون وزیـر ن

ـا اطـالع .   ماھشھر مشغول بازدید از اوضاع بوده این کارگران ب
ـا وی شـده ـتـگـو ب از .   انـد از حضور معاون وزیر خـواھـان گـف

ـافـت نشـده اسـت . " مالقات احتمالی و نتیجه آن خـبـری دری
 ٢١امروز پنجشنبه : "  مھر نوشت٢١ھمین نھاد كارگری روز 
ـیـر  مھر کارگران پتروشیمی ھای بندر امام، اروند و امـیـر کـب

بر اساس ایـن .   برای ھجدھمین روز متوالی در اعتصاب بودند
خبر، دو روز پیش که معاون وزیر نفت در منطقه ویژه جضـور 

ـتـروشـیـمـی ارونـد ١٢٠داشته و   نفر از کارگران اخـراج شـده پ
ـبـه  ـا مـطـال ـاط ب ـب قصد داشتند با وی مالقات کنند و در ارت
ـا او صـحـبـت  کارگران اعتصابی و ھمچنین اخراج خودشان ب

ـتـه اسـت ـتـه مـی.   کنند، این مالقات صورت نگـرف شـود  گـف
ـابـل  ـق معاون وزیر حاضر نشده از ماشین خود پیاده شود و از م

ـنـد، گـذشـتـه  کارگرانی که می خواستند با او صـحـبـت کـن
ـتـشـر شـده . "  است در خبر دیگری كه در سایتھای مختلف من
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كارگران روزانه در واحدھای خود حـاضـر " است، گفته شده كه 
ـنـد میشوند ولی كار نمی : در خـبـر دیـگـری آمـده اسـت. "   كن

ھـای خـود  كارگران پتروشیمی بندر امام برای تامین خواسـتـه" 
ھـا،   روز مھلت دادند و در صـورت عـدم تـحـقـق خـواسـتـه٨

بدنبال اعتصابی كه از روز سـوم .   اعتصاب را از سر میگیرند
ـنـدر   -مھر در پتروشیمی ایران  ژاپن، موسوم به پتـروشـیـمـی ب

ـتـھـای  ـانـون حـذف شـرك امام  در اعتراض به عـدم اجـرای ق
ـبـه  ـا  ٢٠پیمانكاری شروع شده بود روز چھارشـن ـت  مـھـر مـوق

ـتـھـای در  خاتمه یافت و كارگران و نمایندگان كـارگـران شـرك
 روز به ھیئت مذاكره كننده مركب از ٨حال اعتصاب به مدت 

ـنـده دولـت و اداره  ـای نماینده فرماندار، نماینده وزارت نفت و نـم
ھای كـارگـران  كار مھلت دادند تا مراحل احرایی شدن خواسته

ھـا عـمـلـی نشـود مـجـدد  چنانچـه ایـن خـواسـتـه. طی شود
 مھـر خـبـرگـزاری ٢٢روز ." اعتصاب را از سر خواھند گرفت

ـیـسـی  ـل ایلنا به نقل از نماینده رژیم از ماھشھر از تشدید جو پ
حاکم بر اعتراضات کارگران مجتمع پتروشیمی ماھشھر خـبـر 

ـنـدرمـاھشـھـر در تـذکـری .   داد حیات مقدم، نماینده رژیم از ب
ـتـه  شفاھی در صحن علنی مجلس خطاب به احمدی نژاد گف

 ھـزار ٥٠٠ میلیون و ٢خواھیم که    جمھور نمی از رئیس:  است
در .   شغل ایجاد کند، کارگران بندر ماھشھر را اخـراج نـکـنـد

حال حاضر حقوق و مزایای کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر بـه 
ـیـسـی و گـارد  درستی پرداخت نمی شود و از طرفی با جو پل

 .شود ویژه به اعتراضات این کارگران رسیدگی می
 

گزارشی از ادامه اعتصاب کارگران شرکت 
 پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان 

اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داده است كـه جـلـسـه روز 
ـیـمـانـکـاری   مھر نماینده١٨ ھای کارگران اعتصابی شرکت پ

ـنـده ـای ھـای اداره کـار بـه  پتروسینا با مدیریت کارخـانـه و نـم
ھای کارگران با مـدیـریـت  در جلسات نماینده.   ای نرسید نتیجه

و مسئولین اداره کار آبادان تا کنون سـه نـوع قـرار داد بـرای 
بازگشت بکار این کارگران به آنان پیشنھاد شده اسـت امـا از 

ھـای کـارگـران  آنجا که در ھیچکدام از این قراردادھا خواست
ـبـول  لحاظ نشده بود این قراردادھا از سوی کـارگـران مـورد ق

ای  واقع نشده است و بدین ترتیب مذاکرات تاکنونی به نتیـجـه
نرسیده و کارگران علیرغم تھدیدھای مدیـریـت بـه اعـتـصـاب 

 مھر و پس از شکسـت مـذاکـرات، ١٩روز . اند خود ادامه داده
ـانـچـه بـه  مدیریت پتروشیمی بـه کـارگـران اعـالم کـرد چـن

ـان را بـه ٢٠اعتصاب خود پایان ندھند از روز   مـھـر مـاه، آن
کارخانه راه نخواھد داد و دست به اخـراج ھـمـگـی کـارگـران 

ـا ٢٠بدنبال این تھدید صبح روز .   خواھد زد  مـھـر کـارگـران ب
ـان  درب بسته کارخانه بر روی خود مواجه شدند کـه خشـم آن

ـا . را برانگیخت ـیـت ب کارگران خشمگین با مشاھده این وضـع
درگیری مختصری که با حراست کارخانه پیش آمـد مـوفـق 
به ورود به کارخانه شده و در محلھای کار خـود، نشـسـتـه و 

حتی اگـر :   در اعتصاب، مستقر شدند و متحدانه اعالم کردند
ـیـت عـواقـب و  ـفـر از کـارگـران اخـراج شـود مسـئـول یک ن
پیامدھای اعتراضات شدیدتـر کـارگـران بـعـھـده مـدیـریـت و 

و از طرفی تھدید کـردنـد . پیمانکار و نیز اداره کار خواھد بود
که با ھر نیروی کار اعتصاب شکنی که خارج از کـارخـانـه 
و برای جایگزینی کارگران اعتصابی وارد شود بشدت مقابلـه 

 .خواھند کرد
 مھر خبـر داد كـه ایـن ٢٥اتحادیه آزاد كارگران ایران روز 

ـان دادنـد٢٣کارگران روز شنبه  در .    مھر به اعتصاب خود پای
ـبـه   مـھـر مـاه ٢٣ادامه این خبر آمده است كه صبح روز شـن

ـا قـرارداد  مدیریت پتروشیمی ضمن قبول ادامه کار کارگران ب
قبلی و دادن برخی امتیازات به آنان، از کارگران یک مھلـت 

ـنـی بـر  دو ماھه برای رسیدگی به خواست اصلی آنـھـا  مـب
ـقـت  حذف پیمانکار درخواست کرد که این امـر  مـورد مـواف
ـتـه  ـف کارگران اعتصابی قرار گرفت و آنھا از ظھر روز شنبه ھ

 .جاری بر سر کارھای خود بازگشتند
 

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه ماشین 
 سازی پارس وارد پنجمین روز خود شد

در خبرھا آمده است كه كارگران كارخانه مـاشـیـن سـازی 
 نفر ھستند و در سه مجـمـوعـه كـاری ٣٥٠پارس كه بیش از 

شامل كارخانه ماشین سازی در تھرانپارس، كارخـانـه مـاشـیـن 
سازی در جاده قدیم كرج و كارخانه ماشین سازی در ماھشھر 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٥میباشد، در اعتراض به عدم دریافت 
خود و سایر مشكالت منجمله قطع كردن كلیه حقوق شناخـتـه 

 مـھـر بـرای ٢٤شده كارگران و ندادن ناھار به كارگـران، روز 
ـارس  ـپ پنجمین روز در كارخانه ماشین سازی در منطـقـه تـھـران
دست به تجمع اعتراضی زده و مانع آمدن مدیـر كـارخـانـه بـه 

ـادی كـه در .   اند كارخانه شده با توجه به دزدیھا و اجحافات زی
ـار  حق كارگران از طرف مدیرعامل میـشـود كـارگـران خـواسـت

 .بركناری وی ھستند
 

درگیری ماموران نیروی انتظامی با 
 كارگران معترض در اھواز

 كـارگـر ١٥٠ مھر بیش از ١٧در خبرھا آمده است كه روز 
لوله سازی خوزستان كه مقابل استانداری اھواز تـجـمـع كـرده 

ایـن .   بودند با حمله مامورین نیروی انتظامـی مـواجـه شـدنـد
 سـال دسـتـمـزدھـای ٢كارگران در اعتراض به عدم پـرداخـت 

 .معوقه خود اقدام به برگزاری این تجمع نموده بودند
 

جمعی از کارگران شرکت فریمکو مقابل دفتر 
 حراست منطقه ویژه ماھشھر تجمع کردند

ـزکـار  ـل بنابه خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
ـبـه   مـھـر حـدود ٢٤کرمانشاه منتشر كرده است روز یـکـشـن

 نفر از کارگران شرکت فـریـمـکـو ٢٠ صبح بیش از ٨ساعت 
ـابـل اداره حـراسـت  ـق در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر، در م

تجمع کنندگان بالفاصلـه مـورد یـورش .   دست به تجمع زدند
ـیـل ایـن .   نیروھای حراستی واقع شده و متفرق گردیدنـد از دل

شرکـت فـریـمـکـو یـکـی از .   تجمع خبری منتشر نشده است
شرکتھای پیمانکاری است که در چندین پـروژه و مـجـتـمـع 

 .تولیدی در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر فعالیت دارد
 

اعتراض کارگران تخلیه و بارگیری بندر 
 امام خمینی

ـتـشـر كـرده  در خبری كه اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران مـن
ـیـم  است، سرکارگران تخلیه و بارگیری در اعتـراض بـه تصـم
ـیـه و  اداره بنادر مبنـی بـر واگـذاری بـخـشـی از کـار تـخـل

ھای خصوصی در اسـتـراحـتـگـاه فصـلـی  بارگیری به تعاونی
تجمع نموده و با نوشتن طومار و اعتراضیه نارضایتی خـود را 

سرکارگران مـذکـور طـی .   از شرایط بوجود آمده اعالم نمودند
ـان  نامه ای به مدیر کل اداره بنادر و دریانوردی استان خـوزسـت

اعالم نمودند با توجه به موارد ذیل حاضر به انجام کار تـحـت 
ـاشـیـم پوشش شرکتھای تعاونی نـمـی شـرکـت تـعـاونـی   -١:   ب

باشند که ماھیت آنھا سودآوری برای اعضـای  خصوصی می
ـافـت  ـنـده جـھـت دری ھیئت مدیره است و ممـکـن اسـت در آی

ـیـم  مطالبات خود از شرکت ھای مذکور دچار مشـکـل خـواھ
ھا تعداد محدودی از کـارگـران را بـه شـیـوه  تعاونی  -٢.  شد

ای تحت پـوشـش  سالھای قبل از تاسیس انجمن و بطور سلیقه
ـادی از کـارگـرانـی کـه  قرار میدھند و در نتیجـه تـعـداد زی

ـنـد  باالی دھھا سال در این بندر زحمت کشیده اند بیکـار خـواھ
بسیاری از شرکتھا از اینکه ما کـارگـران از طـریـق   -٣.  شد

ـاراضـی  انجمن صنفـی بـه حـق و حـقـوق خـود مـی رسـیـم ن
 .باشند می

 
 راننده سرویس در ٣٠٠٠استعفای اعتراضی 

 اصفھان
ـاكسـی  روزنامه رژیمی ابرار خبر داده است كه راننـدگـان ت
سرویس مدارس در اصفھان در یـک حـرکـت اعـتـراضـی بـه 

ھـا و گـران شـدن سـوخـت،  خاطر یک نوبته شدن آموزشـگـاه
ـنـدگـان .  دیگر حاضر به جابجایی دانش آموزان نیستند ایـن ران

ـا تـوجـه بـه  می گویند چون مدارس یک نوبتی شده و نیز ب
گران شدن سوخت پس از اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه از 

 . كنند سوی دولت دیگر در سرویس مدارس كار نمی
 

 اعتراض کارگران نیروگاه رامین اھواز
ـیـروگـاه  ـیـمـانـکـاری ن در خبرھا آمده است كه کارگـران پ
رامین اھواز در واکنش به عدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـای خـود 

ـات .   دست به اعتراض زدند چندی پیش رئیس دیوان مـحـاسـب
کشور رژیم نیز بـه عـدم پـرداخـت بـه مـوقـع دسـتـمـزدھـای 
ـنـد  کارگران شرکتھای زیر مجموعه وزارت نیرو بعد از ھـدفـم

ـزایـد  این خبر ھمچنیـن مـی.   ھا اذعان نموده بود کردن یارانه اف
 .كه این نیروگاه بزرگترین نیروگاه حرارتی است

 
کارگران معترض نساجی مازندران خواستار 

 پاسخ فرماندار قائم شھر ھستند
ایلنا این ھفته ھم از تجمع اعـتـراضـی كـارگـران نسـاجـی 

در ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه تـعـدادی از .   مازندران خبر داد
 نفر بـود ٢٠٠کارگران نساجی قائمشھر که تعدادشان بیش از 

ـا  از محل کارخانه به سمت فرمانداری قائمشھر راه افتاده و ب
ـار  ـان اصـلـی شـھـر خـواسـت ـاب ـی ـا بسـتـن خ سر دادن شعار و ب
ـیـرغـم  پاسخگویی فرماندار به حل نشدن مشکـالت خـود عـل

كارگران خواستار احضار سـرمـیـه گـذار .   وعده مسئولین شدند
علی پیرفلک فرماندار قائمشھر با حضـور در جـمـع .   اند بوده

احضار سرمایه گـذار :   کارگران با دعوت آنھا به آرامش گفت
ـیـن  در حدود و اختیارات این فرمانداری نمی باشد ولی مسـئـول

شھرستانی و استان پیـگـیـر مسـائـل و مشـکـالت کـارخـانـه 
ـا حضـور .   نساجی مازندران ھستند ـتـه جـاری ب ـف در اواخـر ھ

ـیـن شـرکـت  مسئولین استانی جـلـسـه ای در تـھـران ومسـئـول
شـود و بـه مسـائـل شـرکـت  نساجی مـازنـدران بـرگـزار مـی
 . شود ومطالبات کارگران پرداخته می

 
نشست مشترک کارگران مجتمع کشتارگاه 

 کشت و صنعت مھاباد با مقامات رژیم
ـئـت ٢٠در خبرھا آمـده اسـت كـه روز  ـی  مـھـر یـک ھ

ـتـظـامـی رژیـم در  مشترک از سوی فرمانداری و نیـروط ان
ـا کـارگـران  شھر مھاباد در مـذاکـره و جـلـسـه ای رسـمـی ب

ـنـظـیـم صـورت  ـا ت کشتارگاه کشت و صـنـعـت ایـن شـھـر، ب
اند كه در اسـرع وقـت بـه خـواسـت  ای به آنان تعھد داده جلسه

ـان  کارگران مبنی بر پرداخت مزایا و دستمزدھـای مـعـوقـه آن
پس از اخذ این تعھد کـارگـران بـرسـر کـارھـای .   اقدام نمایند

ـنـد در صـورت عـدم .   خود حاضر شدند کارگران مصمم ھسـت
پرداخت دستمزدھای معوقه آنان در اسرع وقت، مـجـددا دسـت 

ـارگـاه کشـت و .   به اعتصاب بزنند کارگـران مـجـتـمـع کشـت
ھـایشـان   مھر برای رسیدن بـه خـواسـتـه١٧صنعت مھاباد روز 

ـال آنـکـه بـه ١٨دست به اعتصاب زدند و روز   مھر نیز به دنب
ـیـب  آنھا وعده دادند که روز چھارشنبه به خواسته ھـایشـان تـرت
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 .دھند، به اعتصاب خود پایان دادند اثر می
 

 اعتراض کارگران کارخانه آجرپزی شل در سنندج
ـنـدج، روز   مـھـر کـارگـران ١٩طبق خبر منتشـره از سـن

ـانـداری  کارخانه آجرپزی شل با تجمع در مقابل ساختمـان اسـت
این تجمع که دو سـاعـت . در این شھر، دست به اعتراض زدند

به طول انجامید با ھجوم و سرکوب ماموران نیروی انتظامـی 
ـابـل .   پراکنده شد ـق روز قبل از آن نیز کارگران با تجـمـع در م

درب کارخانه مانع از تردد کارفرمای این کارخـانـه شـدنـد و 
خودروی وی را در محوطه داخل کارخانه متوقف نـمـودنـد و 

 . درب را بستند
 

بیانیه جمعی از کارگران خباز سنندج در 
 اعتراض به اصالح قانون کار

ـاز  طبقه خبر منتشر شده از سنندج، جمعی از کارگران خب
ـیـه ـانـون کـار  سنندج با انتشار بیان ای در خصـوص اصـالح ق

ـزرگ در حـق  ـتـی ب ـان ـی جمھوری اسـالمـی، ایـن امـر را خ
ـیـشـتـر بـه سـرمـایـه داران و  کارگران و در خدمت ھر چـه ب

ـیـه آمـده اسـت.  اند صاحبکاران توصیف کرده مـا :   " در این بیان
جمعی از کارگران خباز شھر سنندج اعتراض شـدیـد خـود را 

ـبـسـتـگـی و  به چنین قانونی اعالم می داریم و خـواھـان ھـم
ـانـه نـظـام سـرمـایـه  اتحاد تمامی کارگران علیه قوانین ظـالـم

 ."داری حاکم بر ایران ھستیم
 

 تجمع اعتراضی بازنشستگان نساجی بافت بلوچ 
 نفر از ٦٠ مھر  بیش از  ٢٤در خبرھا آمده است كه روز 

ــرانشــھــر كــه ھــمــگــی دارای شــرایــط  ــاجــی ای كــارگــران نس
ـلـوچ بـودنـد در  ـافـت ب بازنشستگی و اخراج شده از نساجی ب
ـازنشـسـتـگـی و بـه مـنـظـور  ـانـون ب اعتراض به اجرا نشـدن ق
پیگیری مطالبات خود در مقابل دفتر نماینده مـجـلـس رژیـم 

  .تجمع كردند
تجمع اعتراضی کارگران شرکت جھاد 

 سازندگی مشھد در آبادان
در خبرھا آمده اسـت كـه دھـھـا کـارگـر شـرکـت جـھـاد 

 کیلومتری آبادان در اعتـراض بـه ٥سازندگی مشھد واقع در 
ـاره ـابـل  عدم دریافت دستمزد و پ ـق ای از مشـکـالتشـان در م

ـا کـردنـد . دادگستری رژیم در شھر آبادان تجمع اعتراضی بـرپ
ـیـگـیـری طـرح  ـز پ این كارگران در ادامه اعتراضات خود و نی
ـال  ـب شکایت شان از مقامات و کارفرمای ایـن شـرکـت در ق

 مـھـر ١٩ ماه حقوق و دستمزدھای خود، روز ١١عدم پرداخت 
ـایـی تـجـمـع  در مقابل دادگستری رژیم در آبادان اقدام بـه بـرپ

ھـای  اعتراضی نموده و متحدانه بر تحقق مطالبات و خـواسـت
در واکـنـش بـه ایـن حـرکـت اعـتـراضـی .   خود پای فشردند

ـیـه مـاشـیـن آالت  کارگران، دادگستری رژیم حکم فروش کل
موجود در ایـن شـرکـت را بـه مـنـظـور پـرداخـت حـقـوق و 

کـارگـران .   دستمزدھای معوقه کارگـران صـادر نـمـوده اسـت
ـات خـود بـه اعـتـراض  اعالم کرده ـب اند تا دریافت کامل مطال

  . ادامه خواھند داد
ھا کارگر مخالف پیش نویس اصالحیه  میلیون

 قانون کار ھستند
ایلنا خبر داده است كه علی تركاشوند، دبیر اجرائـی خـانـه 

ھا کارگر سـراسـر  میلیون:   كارگر رژیم از شھر ری گفته است
 کشور با پیش نویس اصالحیه قانون کار مخالف ھستند

 
تجمع کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان 

  معوقه ماه حقوق٢٤در اعتراض به 
 مھر نوشته بود كه طـی ١٩خبرگزاری دولتی فارس روز 

ـان، در  دو روز گذشته کارگران کارخانه لـولـه سـازی خـوزسـت
ـانـداری ٢٤اعتراض به  ـابـل اسـت ـق  ماه حقـوق مـعـوقـه، در م

این خبرگزاری در ادامه گـزارش خـود .   خوزستان تجمع کردند
ـان کـه از :   نویسد می مشکالت شرکت لوله سـازی خـوزسـت

ھای مورد نیاز کشـور اسـت، از  ھای اصلی لوله تولید کننده
ـاکـارآمـد آغـاز ٨١سال   با واگذار شدن به بخش خصـوصـی ن

ھا در اعتراض به وضعیت خـود  شد، و کارگران این شرکت بار
در دو روز گذشته بار دیـگـر کـارگـران .  اند دست به تجمع زده

ـانـداری بـرای  ـابـل اسـت ـق ـان در م شرکت لوله سازی خـوزسـت
حـقـوق کـارگـران .    ماھه خود تجمع کـردنـد٢٤مطالبه حقوق 

این شرکت چندین ماه است که به دلیل مشکالت کـارخـانـه 
ـانـک از جمله بـدھـی ھـای  ھـا و مـدیـریـت ھـای کـالن بـه ب

تجمع ایـن کـارگـران امـروز ھـم .   ناکارآمد پرداخت نشده است
 .ادامه یافت

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 تن از رانندگان  زن ٣١بازخرید اجباری 

 شرکت واحد
ـنـده  ـیـن ران ـاز شـیـری، اول در خبرھا آمده است كـه فـرحـن

تی مسیر میدان آزادی دپوی شرق بـه ھـمـراه .  آر.  خطوط بی
انـد كـه خـود   زن راننده دیگر از شرکت واحد بازخریـد شـده٣٠

ـاری را نـمـی ـنـد دلیل این بازخـریـد اجـب ـاز شـیـری .   دان فـرحـن
پنج راننده زنی که پـس از مـن در اتـوبـوسـرانـی :   " گوید می

مشغول به کار شدند، رسمی شده بودند و من ھنوز بالتکلیف 
ـان  نگاری ھای بسیار و نامه با وجود دوندگی.   بودم ھا ھـمـچـن

این وضعیت ادامـه داشـت .   از رسمی کردن من امتناع کردند
در ادامـه . "    اردیبھشت که حکم اخراج مـن صـادر شـد١٠تا 

ـاز  آمده است كه فرحناز شیری با حکم دادگاه دوباره به کار ب
 زن دیـگـر کـه در ٣٠گردد اما تا تیرماه که او به ھمراه  می

ــن خــط آزادی  ــت مــی  -ای ــوی شــرق فــعــالــی ــد،  دپ کــردن
ـز  ھایشان را تحویل ندادند و ریالی از حق بیمه اتوبوس ـی اش را ن

ـیـمـار اسـت .   اند پرداخت نکرده فرحناز شیری که مدتی ست ب
ـیـمـه نـدارم و امـکـان پـرداخـت :   " گوید می ـتـرچـه ب حتی دف

یـک روز :   " افزایـد او می. "   ھای درمان خود را ھم ندارم ھزینه
که رفتم ماشین را تحویل بگیرم، دیدم جـلـو تـعـرفـه مـن را 

ـیـکـار شـده٣٠.   اند گرفته انـد   زن دیگری که به ھمـراه مـن ب
ـبـل از رسـیـدن  بیشترشان از زنان سرپرست خانواده ھستند و ق

 ."اند ھایشان مجبور به بازخرید شده مھلت قرارداد
 

 ماه حقوق ٣کارگران شرکت پروفیل ساوه 
 معوقه دارند

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه خـبـر داد 
ـیـل سـاوه   مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٤كه کارگران شرکـت پـروف

اند که اخیرا شرکت فقط حقوق خرداد را پرداخت نـمـوده  داشته
ـیـر، مـرداد و .   است این کارگران ھم اکنون حقوق ماھھـای ت

ـان خـود  ـای ـز بـه پ ـی شھریور را طلب دارند، در حالیکه مـھـر ن
 .شود نزدیک می

 
عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت 

 غربی سیر سمنان
در خبرھا آمده است كه کارفرمای شـرکـت غـربـی سـیـر 
ـان از پـرداخـت دسـتـمـزدھـای  ـن واقع در شھرک صنعتی سـم

ایـن .   ورزد  ماھه کارگران این شرکت خودداری مـی٤معوقه 
ـیـرغـم کـار در ٨٠کارگران که تعداد آنان به   نفر میرسد، عـل

ـتـھـای فـراوان  ـی  مـاه اسـت کـه ٤شرایط سخـت و مـحـروم

ـیـت  ھیچگونه دستمزدی دریافت نکرده اند و ھمین امـر وضـع
 . معیشتی آنان را با وخامت ھرچه بیشتری روبرو کرده است

 
تضییع حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت 

 مواد غذایی
در خبرھا آمده است كه اکثریت کارگران شرکت کشت و 
صنعت مواد غذایی در تھران از دریافت حق سنـوات و سـایـر 

این شرکت مـدت چـھـار سـال .   اند مطالبات خود محروم مانده
این در حـالـی اسـت . است که اعالم ورشکستگی کرده است

 ٦٠که اکثریت کارگران شاغل در آن که شمار آنان به حدود 
 مـاھـه از ١٨ تا ٦رسید عالوه بر دستمزدھای معوقه  نفر می

 .اند دریافت حق سنوات خود نیز باز مانده
 

کارگران شرکت توان سیال یک ماه حقوق 
 دریافت کردند

ـفـی  ـتـشـر شـده تـوسـط انـجـمـن صـن بر اساس گزارش من
ـال از  ـزکـار کـرمـانشـاه، شـرکـت تـوان سـی کارگران برق و فل

ای در  ذوب آھن اصفھان که بـه کـارگـران  شرکتھای واسطه
ـا بـه ٤اعتصابی وعده پرداخت   ماه حقوق معوقه را داده بود ت

ـان اعـتـصـاب، ١٦سر کارشان بروند،  ـای  مھر دو روز بـعـد از پ
کارگران شـرکـت تـوان .   فقط حقوق تیر را پرداخت کرده است
 ١٠ ماه حقوق مـعـوقـه، ٤سیال در اعتراض به پرداخت نشدن 

ـنـی بـر  روز اعتصاب کرده بودند که با وعـده کـارفـرمـا مـب
ـبـول کـردنـد بـه سـر  پرداخت کلیه حقوقھا طی یک ھفته، ق

 .کارشان بروند
 

 ماه ٥كارگران كارخانه آزمایش مرودشت 
 حقوق پرداخت نشده
 كـارگـر كـارخـانـه آزمـایـش ١٨٠در خبرھا آمده است كه 

 ماه حقوق معوقه طلب دارند كـه مـدیـریـت ٥مرودشت، ھنوز 
ـتـه .   شركت از پرداخت آن امتناع میكند یكی از كـارگـران گـف

كارخانه آزمایش تھران را بطور كامـل تـعـطـیـل و جـمـع :   است
ـنـوز .   اند كرده  مـاه حـقـوقـھـای ٥كارگران كارخانه آزمایـش ھ

در حالیكه اگر فقط زمیـن خـالـی .   معوقه خود را طلب دارند
ـنـد آنـرا بـرای ٤محوطه جلویی كارخانه را كه   میلیارد فروخت

ـاده  ـف پرداخت حق و حقوق كارگران و بدھی بیمه و مالیات اسـت
میكردند این شركت میتوانست سرپا بماند و كارگران بیشـتـری 

 .ھم جذب كند
  

عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت 
 تولید گچ و سیمان سمنان

خبر منتشره از سمنان، از عدم پرداخت دستمزدھای دھـھـا 
تن از کارگران شرکت تولید گچ و سیمان واقع در شـھـرک 

در ادامـه آمـده .  صنعتی سمنان بمدت چھار ماه حکایت دارد
ـفـرسـا  ـت است كه شرایط کار در این شرکت بسیار سخت و طاق

 .است و کارگران آن با استثمار شدید روبرو ھستند
 

ھا، آمار ھم  كودكان شاغل در كارگاه
 ندارند

ـتـر  به گزارش ایلنا، فرید ارجمندی، یكی از مسئـوالن دف
ـتـه اسـت : آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بھزیستی رژیم گـف

ـیـن .   ھا وجود نـدارد آماری از كودكان شاغل در كارگاه  ٦از ب
ـانـی،  ـاب ـفـر غـیـر ٢ھزار نفر كودك ساماندھی شده خی  ھـزار ن

ـفـر ٢ نفر آنھـا ، ٢٩١ ھزار و ٣ایرانی بودند و از بین   ھـزار ن
وی تعداد كودكان ترك تحـصـیـل كـرده را .   كودك خیابان بودند

ـفـر آنـھـا ١٤٠٠حـدود :    ھزار نفر اعالم كـرد و افـزود٢نیز   ن
 .سوادند بی
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 درصد ٥٠بیش از : عضو خانه كارگر رژیم
 کارگران زیر خط فقر قرار دارند

ایلنا از قول حمید حاج اسماعیلی یكی از اعضـای خـانـه 
ـیـش از   ٧٠٠كارگر رژیم اسالمی گفته است، نرخ خط فقر ب

میزان فاصله مزدی کارگـران :   افزاید او می.  ھزار تومان است
 . ھزار تومان است٥٠٠بر اساس خط فقر کنونی بیش از 

 
وضعیت کاری کارگران پارکبان شھرداری 

 شھرستان کامیاران
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـیـت كـاری  ـان ٩کارگری گزارشی از وضـع ـب ـارك  كـارگـر پ
در بـخـشـی از . شھرداری شھرستان كامیاران منتشر كرده است

شـرایـط کـاری ایـن کـارگـران بـه :   " این گزارش آمـده اسـت
 صـبـح سـر کـار ٧صورتی است که روزانه باید از سـاعـت 

ـنـد١٨حضور داشته  و تا سـاعـت  از !   . . .    غـروب کـار کـن
این کـارگـران در تـعـطـیـالت !   اضافه کاری ھم خبری نیست

رسمی ھم باید سر کار حاضر شوند و سـاعـات طـوالنـی در 
ـفـرسـا  ـت محیط باز و در سرما و گرما به کار سـخـت و طـاق

این در حالی است که ھر کدام از آنان، ماھانـه .   مشغول شوند
ـلـغ  ـب ـافـت ٢٠٠تنھا م  ھـزار تـومـان بـه عـنـوان حـقـوق دری

ـنـھـا حـدود ... کنند  می  درصـد از ٦٠یعنی این کارگران ت
عـالـی کـار را  میزان حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورای

قراردادھای آنان نیز مانند بسیاری از ھـم ."  " کنند دریافت می
ـیـد ای طبقه امضـا  ھای خود در ایران، به صورت مـوقـت و سـف
ـز خـبـری . "  " است ـی در اینجا از بیمـه و عـیـدی و سـنـوات ن
ـاالی سـر آنـھـا کشـیـک .  ...  نیست ـا  ب ـب ـز مـرت کارفرما نی
ی شـھـر  کند وآنان را از این نقطه ھا را کنترل می دھد و آن می

ـتـی  ی دیگر منتقل می به نقطه ـاب ـان مـحـل کـار ث کند و آن
 ." ندارند
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

   میلیون کارگر٣احتمال بیکاری 
ـات مـدیـره  ایلنا گفته است كه محمد انتظامی رییـس ھـی

ھـای خـدمـاتـی  ھای صنفی کارفرمایان شرکـت کانون انجمن
ـامـه ای از احـتـمـال  پشتیبانی و فنی و مھندسی کشور در ن

ـامـه آمـده .   ھا خبر داده است ورشکستگی این شرکت در این ن
 ھزار شرکت خدمـاتـی و ٢٣ انجمن، ١٤٦این کانون با :  است
 .  میلیون کارگر در سراسر کشور مشغول به کار است٣

 
 ھزار كارگر ٢٠ کارخانه و ٥٢بالتكلیفی 

 پس از افشای اختالس اخیر در ایران
ـازه  ـبـعـات ت روزنامه رژیمی اعتماد نوشته است یکی از ت

ـارد تـومـانـی در ایـران ٣کشف شـده اخـتـالس  ـی ـل ـی  ھـزار م
 واحد صنعتی و کارخانه تحت کنترل عـوامـل ٥٢بالتکلیفی 

از .    ھزار کارگر شاغل در آنھا اسـت٢٠اختالس و بالتکلیفی 
 كارخانه بخش فوالد از جمله فوالد لـوشـان و ٣٨مجموع آنھا 

در حـال حـاضـر .  شركت فوالد ملی صنعتی خوزستان ھستند
برنـد  با وضعیت بوجود آمده این واحدھا در بالتکلیفی بسر می

 .و آینده کاری آنھا کامال ناروشن است
 

 کارگر در تعطیلی ١٠٠بیکاری بیش از 
  ساله اھواز٥٠کارخانه 

 سـالـه ٥٠در خبرھای این ھفته آمده است كـه كـارخـانـه 
.  كارگر آن بیكار شـدنـد١٠٠زمزم خوزستان تعطیل و بیش از 

مدیران زمـزم .   باشد این شركت متعلق به بنیاد مستضعفان می
ـلـی زمـزم  خوزستان نبود بازار فروش را بھانه ای بـرای تـعـطـی

 . اند اعالم كرده
 

 بحران در واحدھای مرغداری در ایران
در خبرھا آمده است كه رئیس اتحادیه مرغداران گـوشـتـی 
ـانـه  ایران اعـالم کـرد اغـلـب واحـدھـای مـرغـداری در آسـت
ورشکستگی قرار دارند و در صورت ادامه شـرایـط کـنـونـی، 

ـتـه اسـت در .   در آینده دیگر مرغی تولید نخواھد شـد او گـف
 ١٦٠حال حاضر ظرفیت تولید ماھانه مرغ کشـور در حـدود 
ـاسـت ـیـل سـی ھـای  ھزار تن است و در شرایط کـنـونـی بـه دل

ـارانـه ھـا  اقتصادی دولت از جمله اجرای قانون ھدفمند کردن ی
ـاقـی  ـیـد ب برای تولیدکنندگان راھی به جز کاھش میزان تـول

 .نمانده است
 

 تعطیلی بزرگترین پروژه گاز غرب ایران
ـاالیشـگـاه گـاز  خبرگزاری حکومتی مھر نوشتـه اسـت پ
استان ایالم به عنوان بزرگترین پروژه گاز غرب کشور پـس از 

در ادامـه آمـده .   فعالیت چندباره با رکود مـواجـه شـده اسـت
ـنـد  است كه بیشتر پروژه ھا در این استان یا در حال رکود ھسـت

چندی پیش نیز پروژه پتروشیـمـی ایـالم . اند یا اصال اجرا نشده
 .متوقف شده بود

 
 درصد از كارگران ایران امنیت شغلی ٩٩

 نخواھند داشت
ـئـت ـی ھـای حـل  در خبرھا آمده است كـه یـک عضـو ھ

اختالف رژیم اعتراف كرده است كه در صورت تائید و تصویب 
 درصد کارگران ایـران ٩٩پیش نویس فعلی اصالح قانون کار 

 .دھند امنیت شغلی خود را از دست می
 

 درصد ٢٠نرخ بیکاری تا پایان سال به 
 رسد می

ایلنا نوشته است كه محمد عطاردیان عضو شورای عالـی 
ـتـه اسـت ـارانـه بـه :   اشتغـال گـف در صـورت عـدم پـرداخـت ی

 ١١.١واحدھای تولیدی نرخ بیکاری تا پایان سال جـاری از 
وی میزان بدھـی دولـت . یابد  درصد افزایش می٢٠درصد به 

:  ھزار میلیارد تومان اعالم کـرد و افـزود١٤را به پیمانکاران 
ـانـکـاران  ـیـم دولت برای ایجاد اشتغال باید بدھی خـود را بـه پ

 . بخش خصوصی پرداخت کند
 

 كارگاه صنایع دستی در ١٢٠٠بیش از 
 آستانه تعطیلی

در خبرھا آمده است كه به دلیل عدم تامین منابـع مـالـی 
ـایـع  ١٢٠٠ دسـتـی،  سوخت و حمایتھای ویژه در بـخـش صـن

کارگاه این صنعت دچار رکود شده و در آستانه تعطیلی قـرار 
 .اند گرفته
 

تعطیلی رو به گسترش صنایع نساجی استان 
 کردستان

ـتـه اسـت  خبرگزاری حکومتی مھر با ارائه گزارشی گـف
ـلـی قـرار  كه واحدھای نساجی استان کردستان در مسیر تعطی

 .اند گرفته
 

 ناامنی محیط كار
 

 کشته در انفجار مخزن سوخت ٣
 ای در پاکدشت کارخانه

 کارگر که در حال جوشـکـاری ٣در خبرھا آمده است كه 
ـاکـدشـت  ـتـی در پ مخزن حاوی مازوت سوخت کارخانه آسفال

 مھر در پی نشـت سـوخـت در یـكـی از ١٨بودند صبح روز 

 مـخـزن ٥ایـن کـارخـانـه .   مخازن و انفجار مخزن جان سپردند
ـتـر ٢٠آور مازوت با ظرفیت ھر کـدام  سوخت اشتعال ـی  ھـزار ل

 .دارد
 

 دستگاه پرس ھر دو پای یك کارگر را له کرد
ای بـه اسـم   سـالـه٤١در خبرھا آمده اسـت كـه كـارگـر 

غالمرضا ھنگام كار با دستگاه پرس سنـگـیـن آھـن آالت در 
ـاد شـرقـی دچـار  بازار آھن جنوب تھران در كـوری صـالـح آب

 .آسیب دیدگی شد و ھر دو پایش شکست
 

 ساله از ١٥سقوط یک کارگر ساختمانی 
 طبقه سوم یک ساختمان در سنندج

بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر كـرده 
ـتـمـانـی ٢٣است، روز   ١٥ مھر یـک کـارگـر نـوجـوان سـاخ

ـقـه سـوم  ساله ای  به نام کیوان جعفری در حیـن کـار از طـب
ساختمانی در محله بردشت سنندج سقوط کرد و از ناحیه سـر 
ـاھـای وی از دو  و صورت بشدت مصدوم شد و یـکـی از پ

 .ناحیه دچار شکستگی گردید
 

 جانباختن یک کارگر دیگر چاه کن
 سالـه چـاه کـن ٥٠بر اساس اخبار منتشره، یک کارگر 

که قصد داشت برای کار حفاری وارد چـاه فـاضـالب یـک 
ـان عـرب ٥ساختمان  ـاب ـی ـازسـازی واقـع در خ  طبقه در حال ب

احمدی در یافت آباد تھران شود، بدلیل نبود امکانات ایـمـنـی 
در محل کار به درون چاه سقوط کرد و متاسفانـه جـان خـود 

 .را از دست داد
 

قصد خودكشی كارگری در نیروگاه فردیس 
 كرج بر اثر فقر

طبق خبری كه به فعالین حزب كمونیست كارگری رسیده 
ـیـمـانـکـاری ٢٧است، بھروز چمندی كارگر   سـالـه شـركـت پ

ـیـروگـاه  نگین پاکان، پیمانکار شرکت پارس ژنراتور واقع در ن
 مھر به دلیل فقر و فشـار بـدھـی ٢٢فردیس کرج روز جمعه 
 مـھـر سـه ٢١وی که روز پنجشنبه . دست به خودکشی زد

روز مرخصی گرفته بود ھمچنان بعد از مـرخصـیـش بـه سـر 
 مھر ھـمـسـرش بـه ٢٤کارش بر نگشته بود که روز یکشنبه 

نیرو گاه رجوع میکند که مرخصیش را تمدید کند تا بعـد از 
ـا دا از کـار اخـراج  بھبود حالش به سر کار برگردد کـه مـب
شود، و وقتی کارگران جویای احوال بھروز میشوند ھـمـسـرش 
ـادی قـرص  توضیح میدھد که روز جمعه با خوردن تـعـداد زی
دست به خودکشی زده و خوشبختانه زود فھمیدیم و او را بـه 
بیمارستان لقمان دوله بردیم که در آنجا معده اش را شـسـتـشـو 

 .  روز استراخت نوشته است١٠دادند و االن دکتر برایش 
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
 

بی خبری از وضعیت و عدم تعیین تكلیف 
 پرونده رضا شھابی

ـیـن  ـال در خبرھا آمـده اسـت رضـا شـھـابـی یـكـی از فـع
سندیكای كارگران شركت واحد كـه بـعـد از طـی دادگـاه و 

ـقـه  بازجویی ـی ھای مختلف نھایتا  قرار شده بود كه با تأمین وث
ـلـی از طـرف قـوه  ـی آزاد گردد اما این موضوع بدون ھیـچ دل
ـنـوز در زنـدان بسـر  قضاییه بایكوت گذاشتـه شـده و وی ھ

 .میبرد
 

ھا درباره وضعیت عضو  افزایش نگرانی
 بازداشتی انجمن چیا

 روز از ٨٠در خبرھا آمده است كه با گذشت نزدیک به 
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بازداشت شریف باجور، فعال محیط زیست و عضو انجمن سبز 
ھا نسبت به وضعیت وی افزایش یافتـه  چیای مریوان نگرانی

ـال احضـار ب ادارە ١شریف باجور روز .   است ـب  مـرداد بـه دن
ـازداشـت شـد . اطالعات مریوان توسط ماموران امنیتی رژیم ب

ـیـچـگـونـه خـبـری از  اکنون نزدیک به یکمـاه اسـت کـه ھ
 .وضعیت وی بدست نیامده است

 
بازداشت یکی دیگر از اعضای انجمن سبز 

 چیا در مریوان
ـاجـور عضـو  بنا به خبر منتشر شـده از مـریـوان، رحـیـم ب

ـازداشـت شـد ـا در شـھـر مـریـوان ب وی روز .   انجمن سبز چـی
 مھر تلفنـی از سـوی اداره اطـالعـات مـریـوان ٢١پنجشنبه 

ـازداشـت شـد در ادمـاه .   احضار و در پی مراجعه به این اداره ب
آمده است كه ھنوز از محل نگھداری و اتھام احـتـمـالـی وی 

ـز .  اطالعی در دست نیست ـی ـاجـور ن شریف باجور برادر رحیم ب
روز شنبه اول مرداد ب ادارە اطالعات شھر مـریـوان احضـار و 

 . سپس بازداشت شد
 

 تشکیل دادگاه فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان
در خبرھا آمده است كه دادگـاه فـرشـتـه شـیـرازی فـعـال 

گـزارش .    مھر، در دادگاه انقالب آمل برگزار شد٦حقوق زنان 
ـیـت مـلـی" شده است كه  ـیـه امـن و "   نشـراکـاذیـب" ، " اقدام عـل

ـا "   توھین به مسئولین نظام"  از جمله اتھاماتی است که وی ب
فرشـتـه شـیـرازی .   تفھیم آنھا مورد محاکمه قرار گرفته است

ـتـر وزارت اطـالعـات در ١٢روز   شھریور بعد از اینکه بـه دف
ـقـل شـد ـت ـن ـیـل .   آمل احضار شد دستگیر و به زندان آمل م دل
رود بـه  اصلی دستگیری او نامعلـوم اسـت ولـی گـمـان مـی

ـتـھـای حـقـوق  پرونده ـی ـال ـا فـع ای که دو سال قبل در رابطـه ب
ـاط داشـتـه  زنانش و نوشته ـب ھا در بالگش علیه او باز شـد ارت

ـاکـنـون :   در ادامه آمده اسـت.   باشد ـازداشـت وی ت از زمـان ب
او بـه ھـمـراه حـدود . امکان مالقات با پسرش را نداشته است

 .  متری بسر میبرد٦٠ زندانی زن دیگر در اتاقی ٩٠
 

 تبعید یک معلم از مریوان به قروه
ـان  در خبرھا آمده است كه وزارت آمـوزش و پـرورش اسـت

ھای شھر مـریـوان  کردستان عزیز ناصری دبیر ادبیات دبیرستان
تـر  وی پیش.   را به دوسال تبعید به شھرستان قروه محکوم کرد

به پنج سال تبعید به استان یزد محکوم شده بود کـه پـس از 
 . اعتراض به مدت دو سال تقلیل یافت

 
 اطالعیه

 
 محمد جراحی آزاد شد، 

 میلیون تومان تعیین شـده ٢٠٠برای شاھرخ زمانی وثیقه 
 است

بنا به خبر منتشر شده از سوی كمیته حمایت از شـاھـرخ 
زمانی محمد جراحی كارگر اخراجی عسلـویـه و از اعضـای 

 مھـر ١١ھای كارگری روز  كمیته پیگیری برای ایجاد تشكل
ـیـون تـومـان از ١٠٠ روز در قبال وثیقه ١١٧ پس از ٩٠ ـل ـی  م

آزادی محمد جراحی را به او، به خـانـواده اش، .   زندان آزاد شد
به كمیته پیگیری و ھمه ھمكارانـش و بـه ھـمـه انسـانـھـای 

 .آزادیخواه تبریك میگوییم
ـال   ـب بنا بر خبر منتشر شده دیگری جانیان اسـالمـی در ق
ـقـه  ـی ـیـون وث ـل ـی آزادی شاھرخ زمانی از زندان مبلغ دویسـت م

ـامـیـن ایـن پـول را  تعیین كرده اند و بدلیل اینكه وی امكـان ت
تعیین وثیقه بـرای .  نداشته است، ھمچنان در زندان بسر میبرد

ـنـھـا فشـاری اسـت بـر روی آنـھـا و  زندانیان سیـاسـی نـه ت
ـان و  خانواده ـازگـذاشـتـن پـرونـده آن ـنـی ب ھایشان، بلكه بـه مـع

. نگاھداشتن چماق احضار و دستگیری بر روی سر آنھا اسـت
شاھرخ زمانی و ھمه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قیـد و 

 ١٣٩٠خـرداد ٣٠محمد جراحی در .     شرط از زندان آزاد شوند
و شاھرخ زمانی در تبریز دستگیر شـدنـد و ) ٢٠١١ژوئن ٢٠( 

ـیـغ و )  اوت١٨( شھریور ٢٧در تاریخ  ـل ـب به اتھاماتی چـون ت
ـیـب بـه   سـال زنـدان ١١ سـال و ٥فعالیت علیه نظام به تـرت

این احكـام مـورد اعـتـراض وسـیـعـی قـرار .   محكوم گردیدند
گرفت و جمھوری اسالمـی زیـر فشـار اعـتـراضـات مـحـمـد 

ـزیـم ٥. جراحی را آزاد كرد ـی  نوامبر با تمام قوا به اعتراض بـرخ
ـاسـی از  ـان سـی ـی و خواھان آزادی ھمه كارگران زندانی و زندان

 .زندان شویم
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ اكتبر ١٧، ١٣٩٠ مھر ٢٥
 

 
اعتصاب ھزاران کارگر شرکت : آلمان

  Airbusھواپیما سازی 
ـبـر حـدود ٧روز جـمـعـه  AFPبه گزارش   ١١٠٠٠ اکـت

ـیـمـا سـازی  ـنـکـه  AIRBUSکارگر شرکت ھـواپ بـعـد از ای
مذاکرات بین کارگران و کارفرمایان به نتیجه نرسـیـد، دسـت 

اعـالم  خواست عمده کارگران امنیـت شـغـلـی.   از کار کشیدند
کـارگـران را  اند که امنیت شغلـی کارفرمایان گفته.   شده است
اند کـه  کنند ولی در مقابل خواسته   تضمین می٢٠٢٠تا سال 

ـیـد ٨کارگران تعھد کنند که سالیانه  ـزان تـول  درصـد بـه مـی
ـا   کارگران می.   اضافه شود  درصـد ٢گویند حاضر ھستند ت

 ١اضافه تولید تعھد بدھند که باعث افزایش درامدی معادل 
کـارگـران اعـتـصـابـی شـامـل .   شود  میلیارد یورو در سال می

 HAMBURG ،BREMEN ،STADEھا  ھای شھر   کارخانه
 .شوند می BUXTEHUDEو 

 
 ھای پائین اعتراض معلمان به دستمزد: روسیه

ـبـر حـدود ٧روز  RADIO LIBERTYبه گزارش   اکـت
ـان در اعـتـراض بـه ٢٠٠  معلم مدارس راھنمایی و کودکسـت

ایـن اعـتـراض .   شان دست به اعتراض زدنـد ھای ناچیز دستمزد
ـام  از ایالت در یکی ـن  IRKUTSKھای واقع در شرق روسیه ب

OBLAST ھایی کـه  معلمان بر روی پالکارد.   صورت گرفت
ـارلـمـان :   " با خود حمل میکردند نوشته بودند دستمـزد اعضـا پ
دستمزد معلـمـان رسـوایـی " ، " باید برابر با دستمزد معلمان باشد

وزیـر آمـوزش  FURSENKOو دسـتـمـزد "   برای روسیه است
وزیـر آمـوزش " .   روسیه است، باید معادل دستمزد معلمان باشـد

با معلمان دیدار کرد و از آنـھـا  IRKUTSK OBLASTایالت 
خواست که مشکالتشان را به سطح عمومی نکشانند و فقط 
ـنـد . از طریق مسئولین محلی مشـکـالتشـان را مـطـرح بـکـن

ـیـن  ـان ب حقوق متوسط معلمان مدارس راھنمایی و کـودکسـت
 .در ماه است)  دالر٤٨٠ تا ٣٧٠( روبل ١٥٥٠٠ تا ١٢٠٠٠
 

اعالم اعتصاب جدید دانشجویان و : شیلی
 کارگران

ـلـی  BBCبه گزارش  دانشجویان و دانش آمـوزان در شـی
 اکتبر دسـت بـه اعـتـصـاب ١٩ و ١٨اند روزھای  اعالم کرده
انـد دسـت  کارگران نیز در ھمبستگی با آنھا گفته.   خواھند زد

ـنـد  از کار خواھند کشید و به این حـرکـت اعـتـراضـی خـواھ
 مـاه ٥دانش آموزان، دانشجویان، استادان و معلمان از .  پیوست

ـنـد  قبل با خواست آموزش رایگان برای ھمه در اعتراض ھسـت
ـیـن . ھای درس خودداری میکنند و از رفتن به کالس ـاسـت سب

ـاردر اسـت،  ـی ـل ـی پینرا رئیس جمھور شیلی که یک بازرگان م
 میلیارد دالر اصـالحـاتـی ٤گفته است قصد دارد با تخصیص 

در سیستم آموزشی بوجود بیاورد ولی آمـوزش رایـگـان بـرای 
این اعتراضات تاکنون به درگیـریـھـای .   ھمه را رد کرده است

ـتـی کشـیـده شـده اسـت و  ـی ـن متعدد با پلیس و نیروھـای ام
طبـق نـظـر .   را در پی داشته است ھای گسترده ی  دستگیری

ـا خـواسـت  سنجی ھای به عمل آمده اکثریت مردم در شیلی ب
دانشجویان ھمنظر ھستند و بـر آمـوزش رایـگـان بـرای ھـمـه 

 .تاکید میکنند
 

 اعتصاب ھزاران کارگر گمرک: کویت
ـبـر ١٠روز دوشنبه  KHALEEJ TIMES به گزارش   اکت

ـزایـش ٣٠٠٠بیش از   کارگر گمرکھای کویت با خـواسـت اف
فـھـد .   دستمزد و بھبود شرایط کار دست بـه اعـتـصـاب زدنـد

ـتـه  العجمی عضو ھیأت رئیسه اتحادیه گمرکھای کویت گـف
ـابـی بـه :  " است ـی ـا دسـت ـامـحـدود اسـت و ت اعـتـصـاب مـا ن

در اثر این اعتصاب گـمـرک ." مطالباتمان ادامه خواھد یافت
ـیـش از  تنھا فرودگاه کویت به حالت نیمه تعطیل در آمد و ب

ـار بـودنـد، ١٠٠٠  کامیون که حامل میوه، سبزی و خوار و ب
ـز .   ھای زمینی متوقف شـدنـد در پشت مرز ـی در مـرز آبـی ن

ـنـد ٥حدآقل  ـت ـاف ـی  کشتی نفتکش اجازه خروج از گمرک را ن
ـتـرل مـدارک آنـھـا نشـد . چون ھیچ کارمندی حاضر به کن

ـا  ابراھیم الغانیم مدیر گمرکھای کویت از کارگران خـواسـت ت
ـان داد کـه .   به سر کار خود بازگردند ـن وی به کارگران اطمی

ـتـه اسـت کـه بـه خـواسـت  او از وزیر مالیه قول مساعد گرف
ـأت .   کارگران پاسخ مثبت بدھد ولی فھد العجمـی عضـو ھـی

ما به وزیر مالیه اعـتـمـاد : " گوید رئیسه اتحادیه گمرکھا می
ای از خواست ما حمـایـت نـکـنـد،  نداریم و تا کابینه در بیانیه

 ."اعتصاب ادامه پیدا خواھد کرد
ـیـش  اعتصاب کارگران بخش دولتی در کـویـت از مـاه پ

ـزایـش .  شروع شد ـفـت بـرای اف موقعی که کارگران شرکت ن
ـنـه کـویـت بـالفـاصـلـه  ـی دستمزد دست از کار کشیدند و کاب

ـا ١٥.٥موافقت کرد که دستمزد آنھـا را از   در صـد ٦٥ ت
افزایش دھد؛ در پی آن بخشھای مختلف از جمله کـارمـنـدان 

ھا و آتش نشانی با خواست مشابه دست به اعـتـراض  وزارتخانه
آخرین آن اعتصاب کارگران گمرکھا اسـت کـه از روز .   زدند
 . اکتبر نیز ادامه یافته است١١ اکتبر آغاز شده و روز ١٠

ـافـت   بر اساس آخریـن گـزارش ھـا کـارگـران پـس از دری
ـاتشـان روز  ـب ـان از دولـت بـرای رسـیـدگـی بـه مـطـال ـن ـی اطم

 .اند  اکتبر به سر کار باز گشته١٢چھارشنبه 
 
 ھا، پیروزی کارگران افزایش دستمزد: لبنان

ـبـل  AFPبه گزارش  اعتصاب عمومی که از مـدتـھـا ق
ـیـل ١٢برای چھارشنبه   اکتبر برنامه ریزی شده بود با  تـحـم

در آخرین ساعـات روز .  خواست کارگران به حکومت، لغو شد
، پـس از  سه شنبه یعنی یک روز قبل از اعتصاب عمومـی

ــی ــجــامــیــد، ٧کــه  یــک مــذاکــره طــوالن ــطــول ان  ســاعــت ب
 درصد دستمـزد ٤٠ھای کارگری موفق شدند افزایش  اتحادیه

ـامـه .   حدآقل را به دولت تحمیل بکنند ـن ـت ـق بر طبق ایـن مـواف
ـیـره ٧٠٠ ھزار به ٥٠٠دستمزد حدآقل از   بـه ٣٣٤از (  ھزار ل

ـیـن )   دالر٤٦٧ ـیـون و ١و دستمزد کسانی که ب ـل ـی  ١.٨ م
ـیـره ٣٠٠میلیون درآمد دارند،  ـزایـش )    دالر٢٠٠(  ھـزار ل اف

کارگـران  رئیس ھیأت مدیر کنفدراسیون عمومی.   خواھد یافت

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

ما اعتـصـابـمـان را : گفته است GHASSAN GHOSNلبنان 
ـایـج بـدسـت  لغو کرده ـت ایم ولی به این معنا نیست که ما از ن

ـان شـرکـتـھـا . آماده کامال راضی ھستیم کارفرمایان و صاحب
ـاعـث  اند و می این تصمیم دولت را رد کرده گویند این اقـدام ب
 .تورم و بیکار سازی میشود

 
  به سفیر بحرین (TUC)نامه : بحرین

 اکتبر در ١١روز  (TUC)ھای کارگری  کنگره  اتحادیه
ـا از  نامه ـان، از وی خـواسـت ت ای به سفیر بحرین در انگلست

دولت مطبوعش بخواھد تا بالفاصله و بدون قید و شـرط، بـه 
ـاسـی را  ـان سـی ـی محاکمه شھروندان معترض خاتمه دھد، زندان
ـازگـردانـد و بـه  آزاد کند، اخراجیان از کار را بـه سـر کـار ب

 .صدمه دیدگان خسارت بپردازد
  
 قانونی شدن حق تشکل: برمه

ـیـس  بر اساس قانون جدید کار که این ھفته به امضائ رئ
ـفـر حـق تشـکـل ٣٠جمھور رسید، کارگران با تعداد حدآقل   ن

ـات کـارگـری ) تشکیل اتحادیه و سندیکا(  را دارند و اعتصاب
ـنـد  ـتـوان ـی با اطالع قبلی مقامات قانونی ھستند و کارگران م
ـنـد ـزن . برای دستیابی به مطالبات خود دست بـه اعـتـصـاب ب

 .اند  ممنوع بوده١٩٦٢ھای کارگری در برمه از سال  تشکل
 

ادامه اعتصاب کارکنان چاپخانه : فرانسه
 روزنامه لوموند

ـامـه ١٢روز چھاشنبه  ـان چـاپـخـانـه روزن ـبـر کـارکـن ـت  اك
لوموند چاپ فرانسه در اعتراض به سیاست اخراج سـازی در 

بـه .   این روزنامه چھارمین روز از اعتصاب خود را ادامه دادند
گزارش خبرگزاری فرانسه چاپخانه لوموند که صد درصد بـه 
ـا بـحـران شـدیـد مـالـی  گروه انتشاراتی لوموند وابسته است ب

 کارگـر دارد و ٢٢٥این چاپخانه که حدود .   باشد مواجه می
ـلـه  مدیران این روزنامه فرصت ھای شغلی زیادی را جھت مقاب

ـتـه مـی.   اند با بحران مالی دامنگیر خود حذف کرده شـود  گـف
 .كه گفتگوھا برای پایان دادن به این اعتصاب ادامه دارد

 
 ھزار كارگر تا دو سال آینده ١٥٠: یونان

 شوند اخراج می
جورج ماوریکوس نماینده پارلمان یونان گفته اسـت بـحـران 
ـیـون  ـل ـی اقتصادی یونان باعث افزایش بیکاری بیش از یک م

ـتـه اسـت کـاھـش .   نفر در این کشـور شـده اسـت  ٢٠او گـف
درصدی پوشش تإمین اجتماعی، افزایش سن بازنشستگـی و 
ـاری از  به تبع آن کاھش امنیت شغلی، و ورشکستگـی بسـی

 درصدی بیکـاری در ٢٥ھای تولیدی علت اصلی رشد  واحد
ـا  ما تالش می:  گوید او در ادامه می. یونان است کنیم کـه ب

اعتصابات عمومی کارگری بیمارستانھای خصـوصـی را در 
ـتـمـاعـی و  اختیار دولت قرار داده تا ھمه بتوانند از تأمـیـن اج

ــد ــرخــوردار شــون ــمــاعـی ب ـزایــش رفــاه اجــت وی در ادامــه .   اف
ـان بـه گـونـه برنامه:   گوید می ای  ھای ریاضت اقتصادی یـون

ـزان  است که بخش  ٢٠ و ٤٠ھای دولتی و خصوصی به می
ــوق ـان در ادامــه .   انـد ھـا را کــاھـش داده درصـدحـق ــون ــت ی دول

ـان سـال  برنامه ـای  ٢٠١٢ھای ریاضتی خود قرار است که تا پ
ـا دو سـال ٣٠میالدی   ھزار کارگر را از کار اخراج كنـد و ت

ـزایـش خـواھـد ١٥٠آینده این میزان به حـدود  ھـزار کـارگـر اف
ـیـن  یافت که با اعتصابات عـمـومـی و گسـتـرده و ھـمـچـن
مخالفت صندوق بین المللی پول این موضوع در حال پیگیـری 

 .است
 

سه اتحادیه بین المللی کارگری از ایران به 
 سازمان بین المللی کار شکایت کردند

ـاسـت حـکـومـت  سه اتحادیه بین المللی کارگری از سـی
ھا و فعاالن کـارگـری  جمھوری اسالمی ایران در قبال تشکل

 .اند در ایران به سازمان بین المللی کار در ژنو شکایت کرده
ھای کارگری، فدراسـیـون  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه

جھانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین المللی کـارگـران 
صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی بر لزوم تـوقـف فشـارھـا 

ـز آزادی فـعـاالن  بر تشکل ھا و فعاالن کارگری در ایران و نی
 .اند کارگر زندانی تاکید کرده

ـتـه آزادی این اتحادیه ھـای  ھا در شکایت خود که به کمی
حقوق کارگری در سازمان بین المللی کار تحـویـل داده شـده 
ـیـه نشـسـت  ـار عـل است، به مواردی مانند حمالت خشونـت ب

ھای کارگری و بازداشت تعـدادی از اعضـای  فعاالن تشکل
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حـومـه 

 .اند ھای امنیتی اشاره کرده به اتھام
ـیـن  ھای تشکل کمیته آزادی ھای کارگری در سازمـان ب

المللی کار نیز در گزارشی که پس از ایـن شـکـایـت تـدویـن 
کرده، نوشته است که حـکـومـت جـمـھـوری اسـالمـی ایـران 

ـیـن آزادی اتـحـادیـه ـاولـه  ھمچنان از تضـم ـق ای و اجـرای م
 سازمان بین المللی کار که خود آنـھـا را ٩٨ و ٨٧ھای  نامه

 .کند امضا کرده است، خودداری می
این دومقاوله نامه از جمله بر حق کـارگـران بـر تشـکـیـل 

 .کنند  ھای مستقل صنفی تاکید می آزادانه تشکل
ـقـل کـارگـری در ایـران  در سالیان اخیر، تشکل ھای مست

بارھا از نقض این دو مقاوله نامه بین المللی توسط حکـومـت 
جمھوری اسالمی ایران انتقاد کرده و در این ارتباط به اعـمـال 
ـابـل  ـازداشـت شـمـار ق ـز ب ـی فشارھای امنیتی و قضـایـی و ن

 .اند توجھی از فعاالن کارگری اشاره کرده
ھای کارگری در گـزارش خـود  ھای تشکل کمیته آزادی

در عین حال از اقدامات وزیر کار و امور اجتماعی وقت ایـران 
برای آزادی منصور اسانلو، رئیس ھیـات مـدیـره سـنـدیـکـای 
ـال  ـب ـق کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حـومـه، اسـت

 .کرد
ـتـی   بـه اتـھـام١٣٨٦آقای اسانلو که در سال  ـی ـن ھـای ام

ـان  ـابسـت بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شـده بـود، در ت
ھا محاکمه و بـه یـک سـال  سال گذشته دوباره به ھمان اتھام

ھـای گسـتـرده  زندان دیگر محکوم شد؛ حکمی که اعـتـراض
 .ھای بین المللی کارگری را به دنبال داشت اتحادیه

 .وی در خرداد ماه سال جاری آزاد شد
ـار  ھای تشکل البته کمیته آزادی ھای کـارگـری خـواسـت

ھـایـی  انجام تحقیقات مستقل فوری برای رسیدگی بـه اتـھـام
 .که به منصور اسانلو وارد آمده بود، شده است

این کمیته در بخش دیگری از گزارش خود از حـکـومـت 
جمھوری اسالمی ایران خواسته است تا اقدامات الزم را بـرای 
ـیـس ھـیـت مـدیـره  ـایـب رئ ـیـم مـددی، ن آزادی فـوری ابـراھ
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تھران و حومـه، 

ـازداشـت و بـه ١٣٨٦آقای مددی نیز در سـال .  انجام دھد  ب
 .ھای امنیتی زندانی شد و تاکنون آزاد نشده است اتھام

ـاط  ھای تشکل کمیته آزادی ـب ھای کارگری در ھمین ارت
ـالـجـه  نیز خواستار انجام تحقیقات مستقل در مـورد رونـد مـع

 .آقای مددی در زندان شد
این کمیته وابسته به سازمان بین المللـی کـار در بـخـش 

ھـای وارد آمـده بـه  دیگری از گزارش خود خواستار لغو اتھام
شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتـوبـوس 
رانی تھران و حومه، بازگشت به کار آنان و آزادی آن دسـتـه 

 .از این فعاالن کارگری شد که زندانی ھستند
ــی، نــاصـر غـالمــی،  ـابــاخـان در ایـن گـزارش از عــطـا ب
ـنـی، غـالمـرضـا  عبدالرضـا تـرازی، غـالمـرضـا غـالم حسـی
میرزایی، علی زاد حسـیـن، حسـن کـریـمـی، داود رضـوی، 
یعقوب سلیمی، ابراھیم نوروزی گـوھـری، ھـمـایـون جـابـری، 
ـبـی  ـات غـی سعید ترابیان، عباس نژند کودکی و منصور حـی

 .نام برده شده است
ـتـه آزادی ـی ھـای کـارگـری در بـخـش  ھـای تشـکـل کم

دیگری از گزارش خود از حکومت جمھوری اسـالمـی ایـران 
ھـای  خواسته است تا حق کارگـران بـرای تشـکـیـل اتـحـادیـه

ـان  ـز در جـری ـی مستقل خود را محترم بشمارد و آن کمیته را ن
 .اقدامات آینده اش در این جھت قرار دھد

در این گزارش ھمچنین از حکومت جـمـھـوری اسـالمـی 
ھـای  ایران خواسته شده است تا به حق کارگران برای اعتـراض

ھـای کـارگـری احـتـرام  صنفی و حق تظاھرات برای تشـکـل
 .بگذارد

ـلـی  ـل این کمیته ھمچنین به شکایت سه اتحادیه بیـن الـم
کارگری در زمینه برخوردھای صورت گرفته با سنـدیـکـای 

 .کارگران شرکت نیشکر ھفت تپه اشاره کرده است
ھای کارگری، فدراسـیـون  کنفدراسیون بین المللی اتحادیه

جھانی کارگران حمل و نقل و فدراسیون بین المللی کـارگـران 
ـبـران و  صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی به فشارھا بر رھ
ـان  ـازداشـت شـمـاری از آن اعضای این تشکل کـارگـری و ب

 .اند اعتراض کرده
این سندیکا حدود سه سال پیش فعالیت خود را کـه پـس 
ـیـت شـرکـت  ـال از انقالب متوقف شده بود، با ھدف حـفـظ فـع
نیشکر ھفت تپه و دفاع از حقوق صنفی کارگران آن، از سـر 
ـبـران و اعضـای آن تـحـت  گرفت و از آن زمان تاکـنـون، رھ

 .اند فشارھای امنیتی و قضایی قرار داشته
ھای کارگری بار دیگـر خـاطـر  ھای تشکل کمیته آزادی

نشان کرد که حکومت جمھوری اسالمی ایران در ایـن مـورد 
ـلـی ٩٨ و ٨٧ھای  نیز از اجرای مقاوله نامه ـل  سازمان بین الـم

کند و خواستار آزادی فـعـاالن کـارگـر در  کار خودداری می
ـرام گـذاشـتـن حـکـومـت  ـان و احـت نیشکر ھفت تپه، پرداخت غرامت به آن

 .ھای صنفی خود شد به حق کارگران برای ایجاد تشکل
در این گزارش از حـکـومـت جـمـھـوری اسـالمـی ایـران 
خواسته شده است تا مشخص کند که علی نجاتی، فـریـدون 
ـیـل احـمـدی  نیکوفرد، قربان علیپور، محمد حیدری مھر و جل

ـاضـا شـده . اند یا خیر به سر کار خود بازگشته ـق ضمن آنکـه ت
ـات مـدیـره  است که اتھام ـیـس ھـی ھا علیـه رضـا رخشـان، رئ

ـپـه، و مـحـمـد  ـیـشـکـر ھـفـت ت سندیکای کارگران شرکت ن
اولیایی فرد، وکیل مدافع فعاالن کارگری نیشکر ھفت تپـه، 

 .لغو شود
این کمیته ھمچنین از تالش نیروھای پلیس برای بـر ھـم 

ھـای کـارگـران شـرکـت  ھای صنفی و اعتصاب زدن اعتراض
 .نیشکر ھفت تپه انتقاد کرد

 رادیو فردا: منبع


