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جمھوری اسالمی حکـمـی را کـه 
ــن  ــعــالــی ــن از ف ــورد دو ت در م
ـامـھـای  کارگری شھر سنندج بـه ن
شیث امانی و صدیق کریمـی بـعـد 
ـیـس  از چھار سال که به دستـور رئ
وقت قوه قضائیه این حکومت لـغـو 
گردیده بود، مجددا به این دو ابـالغ 
ــزل پــدری صــدیــق  ــن ــه م ــمــوده، ب ن
ـا ایشـان را  کریمی ھجـوم بـردنـد ت
دستگیر کننـد کـه وی در خـانـه 

ایـن در ادامـه حـکـم دیـگـر .   نبود

فعال کارگری، کـوروش بـخـشـنـده 
میباشد که ھنـوز احضـاریـه را بـه 
ایشان ابالغ نکـرده دادگـاه را بـدون 
حضور ایشان تشکیـل دادنـد حـکـم 
ـار  ھم صـادر کـردنـد، ایـن در کـن

 سـال حـکـم زنـدان ٥قطعیت یافتن 
بھنام ابراھیم زاده است کـه جـرمـش 
این است که قلبش برای کـودکـان 

تپد، و باالخره دسـتـگـیـری   کار می
ــافــر گــوشــه دیــگــری از  ــی ــت ن آی
مجموع تحرکـات اخـیـر جـمـھـوری 

اسالمی اسـت بـه مـنـظـور ایـجـاد 
ـان صـفـوف  رعب و وحشت در مـی
فعالین کارگری و به تبع آن تـوده 

ـارھـا .   کـارگـران ـانـگـونـه کـه ب ھـم
ــحــرکــات  ــوع ت ــن ن اشــاره شــده ای
ـارز  جمھوری اسالمی یک نشانه ب
ـابسـامــان حـکـومـت و  از اوضـاع ن
ــل اوضــاع  ــدالی ــف شــدن آن ب ضـعــی

ترسـشـان .  داخلی و بین المللی است

نیویورك تایمز اخیرا نوشته بـود كـه 
در چھارگوشه آمریكا، از كـارخـانـه 
ـا مـدرسـه و  و كارگاه و مـزرعـه ت
دیسكو و حتی در كاخ سفید، ھـمـه 
ـنـده سـرمـایـه داری حـرف  درباره آی

ــه .   زنــنــد مــی ــده ســرمــای ــن آری، آی
ـاشـی دیـوار !   داری در بحبوحه فروپ

برلین، یكی از ایدئولوگھـای نـظـام 
ـا  سرمایه داری و دمكراسی اش، ب

ـاریـخ  اعتماد به نفس ویژه ای پایان ت
ـنـون كـه ھـمـه .   را اعالم كـرد و اك

دارند از متزلزل بودن آینـده سـرمـایـه 
زنند، شك دارم كـه  داری حرف می

آن ایدئولوگ از گفته اش پشیـمـان 
ای كـه سـیـسـتـم  در زمـانـه.   نباشد

سرمایه داری پر از بـحـران اسـت و 
از ھر گوشه و كناری به نوعی بـه 
چالش كشیده شـده اسـت، دفـاع از 

ـتـر كسـی .   آن زیادی نخ نماست كـم
آشكارا و زمـخـت بـه خـود جـرأت 

ــد ــكـن ــن كــار را ب ــن .   داده كــه ای ای
ای است كه كاظم علـمـداری  عرصه

ـــده اســــت وی در .   وارد آن ش

ـبـش وال " ای تحت عنوان  نوشته جـن
كـه ظـاھـرا "   استریت و چپ سنتی

ــریــت  ــال وال اســت ــش اشــغ ــب ــه جــن ب
پرداخته اسـت، زمـیـن را بـه زمـان 
بافته است كه بتواند برای سـیـسـتـم 
عمیقا بـحـران زده و در بـن بسـت 

یـك .   سرمایه داری اعتباری بـخـرد
ـنـسـت کـه  واقعیت تلخ سیـاسـی ای
ـتـرنـت  ـن علیرغم اینکه در عصـر ای
زندگی میکنیم امـا در یـكـی دو 

ـار زمـیـن لـرزه ھـای  دھه اخیر، اخـب
سیاسی گویا دیرتر به گـوش عـده 
ای از ایدئولوگھای مدافع سیسـتـم 
سرمایه داری در ایران رسیده اسـت؛ 
ـنـسـت كـه رسـالـت  یا شاید دلیل ای
ـزی  برخی از اینھا قبل از ھـر چـی
دفاع گاه ضمنی و گـاه صـریـح از 

 .جمھوری اسالمی بوده است
در جواب به كاظم علـمـداری و 
ـنـدگـان  آن نـوشـتـه اخـیـرشـان، خـوان
كنجكاو این سـطـور را بـه نـوشـتـه 

 ! گیرد دفاع از سرمایه داری نمی
 ناصر اصغری

 گرامیداشت انقالب اکتبر    
جهان به انقالب اکتبر دیگري 

 نیازمند است
  نوامبر١١تورنتو، جمعه، 
 ٢صفحه 

 ٣صفحه 

 اخبار کارگری
 ١٥صفحه 

 هاي  گزارشی از آکسیون
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 ١٠صفحه 

 !یک لحظه جنگ متقابل! یک نقطه عطف
 مصاحبه ایمی گودمن با بوتس رایلی و کلرنس تامس درباره اعتصاب اکلند        

 ٥صفحه 

 گزارشی از اعتصاب عمومی اوکلند
 ٨صفحه 

 ٤صفحه 

کارگران باید یک پاسخ محکم و دندان شکن 
 !به رژیم بدھند

 یاشار سھندی
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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 

  گرامیداشت انقالب اکتبر
 جهان به انقالب اکتبر دیگري نیازمند است

 
 

ترین واقعه قرن بیست، چشم انداز رھائی انسان از اسارت نظام  انقالب اکتبر، این عظیم
انقالب اکتبر اثبات این حکم بنیادی است که تغییر جھان .   سرمایه داری را ترسیم کرد
 . بدست انسان امکانپدیر است

گرامیداشت انقالب اکتبر امسال ھمزمان است با یک حرکت جھانی و میلیونی علیه 
نظام سرمایه داری، از انقالبات آفریقا و خاورمیانه تا یونان و جنبش وال استریت و جنبش 

 .اند  درصد، علیه سرمایه، بپاخاسته١علیه "  درصدیھا٩٩"اشغال در سراسر غرب، 
برای تغییر وضع موجود، عبور از بربریت . جھان به انقالب اکتبر دیگری نیازمند است

ھم حضور : ای آزاد و برابر، انقالب اکتبر راه نشان میدھد سرمایه داری و ساختن جامعه
طبقه کارگر سازمانیافته و وجود حزب بلشویک و رھبری لنین که پیروزی انقالب 

اکتبر را ممکن کرد، و ھم آموختن از شکست انقالب اکتبر که انقالب اقتصادی و لغو 
 !کار مزدی در دستور آن قرار نگرفت

طبقه کارگر برای آزادی خود و آزادی کل جامعه راھی جز انقالب علیه سرمایه داری 
 .ندارد

 !زنده باد سوسیالیسم
 
 

 :سخنرانان
 لیدر حزب کمونیست کارگري ایران: حمید تقوائی
 دبیر کمیته مرکزي حزب کمونیست کارگري چپ عراق: عصام شکري

 

 برنامه ھمراه با شام و موزیک
 

  دالر7 ساله 16 تا 7کودکان  - دالر  15بزرگساالن : ورودي
 
 

  شب٧ نوامبر ساعت ١١:  زمان
 

  Cecil Street, Toronto 25:   مکان
 College St. and Spadina Ave:  تقاطع اصلی

  

 4164717138:  تلفن تماس
 

 حزب کمونیست کارگری ایران، واحد شرق کانادا
 حزب کمونیست کارگری چپ عراق، واحد کانادا



 3 ١٨٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـبـش ضـد سـرمـایـه " خـوانـدنـی  جـن
ـاسـخـی  داری اشغال وال استریـت، پ

ـا "   به كاظم علمداری از عباس گـوی
ـاھـی از  ـادداشـت كـوت و ھمچنین ی

ـیـت"من،  " كاظم علمداری و روحـان
در یادداشت حـاضـر .   دھم رجوع می

قصدم پرداخـتـن بـه خـود سـرمـایـه 
ـنـھـا  داری است كه دفاع از آن نه ت

ـز  نمی ـی گیرد، بلكه مدافعین آن را ن
 .كند بیشتر بی اعتبار می

 
سرمایه داری چه ھست و 

 چه نیست؟
ـتـی كـه بـرای  ھر كس بنا به رسـال
خود تعریف كرده است، و یا بخـاطـر 
ـبـع درآمـدی كـه دارد،  شغل و مـن
ـبـخـواه  شاید مجبور باشد و یا به دل
ــرای  بـخـواھــد سـرمــایـه داری را ب

ـنـد ـاشـی ك ـق ـنـش ن ـی امـا .   مخـاطـب
مـالـکـیـت " اساس سـرمـایـه داری " 

" سـود بـری" و "   رقابت" ، " خصوصی
با دمكراسی، مثل آمـریـكـا . "   است

ــی  و ــد، و یــا ب ــی و ھــن ــت ھــائــی
دمكراسی، مثل عربستان و چـیـن 
ـیـن  و قطر، سـرمـایـه داری بـر ھـم

كاركرد این سیستـم بـه .  اساس است
ـتـون  شیوه ـل ـی ای است كه به قـول م

فریدمن نباید جلوی رشدش را سـد 
كنی و گرنه جـلـوی مـنـطـق ایـن 

ـقـول . ای سیستم را سد كرده ـاز ب و ب
ھای این سیسـتـم كـه ھـر روز  خبره

جایزه نوبل و اسكار و غـیـره بـرای 
تئوریزه كردن و شناخت بھتر داشـتـن 

ـیـن  از آن می گیرند، اگر در ایـن ب
ــایــه داران  ــفــوف خــود ســرم در ص
تعدادی زیر پای ھم له شدنـد، ایـن 

مدیون لـت .   منطق این سیستم است
ـار كـردن انسـانـھـاسـت مـدیـون .   و پ

مدیون مكـیـدن ارزش .  توحش است
ای كـه  ارزش اضـافـه.  اضافه است

در ادامه خود بر سرمایه مـوجـودی 
ــه گــذاری شــود  ــد ســرمــای ــای كـه ب

شود و این ارزش افـزوده  افزوده می
رسـد كـه  به مرور زمان بحدی مـی

ــشــتــر ارزش  ــی ســر راه اســتــخــراج ب
ـنـد اضافه مانع ایجاد می كسـی .   ك

ـا دمـكـراسـی و  كه فكر می كند ب

جـامـعـه مـدنـی و غـیـره و غـیـره 
زنـد، نـه  لگامی بر این سیستم مـی

درك درستی از دمـكـراسـی دارد و 
ھـایـی " لـگـام.   " نه از سرمایه داری

كه در چھارچوب ھمین سیستـم بـر 
شوند، درمانـھـای  توحش آن زده می

موضعی ھستند كـه بـمـرور زمـان 
ــت  ــودشــان را از دس ــرد خ كــارك

 .*دھند می
كاظم علمداری در بـخـشـی از 

ـتـه اسـت ـیـت :   " نوشته اش گف واقـع
دیگر ایـن کـه جـوامـع بشـری در 
قلمرو سیاست، بیش از پیش طـالـب 

تـر مـردم  دمکراسی و نقش برجستـه
ــد در نـھـاد قـدرت ــه . "   ان و ایـن را ب

ــانــده اســت ــب ــایــه داری چس . ســرم
. اما چیز دیـگـری اسـت"   واقعیت" 

دمكراسی، نقش بـرجسـتـه ــ و نـه 
تـر ــ مـردم در نـھـاد  حتی برجستـه

ـــســـت ـی ــ ـــدرت ن ـــی !   ق ـــراس ـــك دم
ــخــش  ــت ب ــمــی ــت حــاك مشــروعــی

 ١كــوچــكــی از جــامــعــه، ھــمــان 
ھا، بر بقیه جامـعـه، ھـمـان  درصدی

ـاســــت٩٩ ایــــن .    درصــــدی ھـــ
ـیـد  مشروعیت توسـط آخـونـد، اسـات
مشخصا علوم انسانی دانشگـاھـھـا، 

ھـا و  كشیش، پلیس، ارتـش، رسـانـه
. آیـد غیره و غـیـره بـه دسـت مـی

ایـن اسـت "   واقعیت جامعه بشـری" 
ـیـن وال  كه رسما گفته اند و در ھـم

انـد كـه سـیـسـتـم  استریتھا ھم گفته
توحش حاكمیت احزاب وال اسـتـریـت 

ــمــی ــد را ن ــب .   خــواھــن ــگــر فــری دی
ــردم"  ــر م ــردم ب ــت م ــوم ــك را "   ح

ـتـه.   خورند نمی انـد و رسـمـا ھـم  گف
اند كه حـكـومـت خـودشـان را  گفته
ــر  مـی ــد و نـه حــكــومــت ب خــواھــن

ـایـق !   خودشان را ـق ظاھرا درك این ح
ــگــر ھــر  ــاده كــه دی ــت ــش پــا اف پــی
روزنامه و روز نامه نویسـی ھـم آن 

ھـا  كند، بـرای بـعـضـی را تكرار می
 .سخت است

 
حقایق دنیای امروز و 

 قطبی شدن آن
ـنـگـره  ـیـسـیـونـھـای ك یكـی از كـم
آمریكا در گـزارشـی نـوشـتـه اسـت 

درآمد مردم آمـریـكـا در یـكـی دو 
ـثـریـت  دھه اخیر، تا آنجا كـه بـه اك
ـاد فـرق نـكـرده  مردم برمیگـردد زی

ــكــی  ــان  ١اســت؛ امــا حســاب ب
درصدیھائی كه امروز اعـتـراض بـر 
علیه آنھا دور گرفته اسـت، بـطـور 

و .   انـد تـر شـده ای فـربـه باورنكردنـی
ـار" این اختالف درآمد نه از قبـل  " ك

(Labour)  سرمایه گـذاری" و یا "
(Investment)  ـلـكـه از اسـت، ب

ـار"   Business)"   كســـب و كــ
income) ــگــار كســی .   اســت ان

شـود  ھنوز این توھم را دارد كه مـی
ـا !   با كار كردن سرمایه دار شـد ـا ب ی

مـثـل خـریـدن ( ھـای جـزئـی  سـھـام
) سھام با بیمه بازنشستگی و غـیـره

كسـی !   تواند سرمایه دار بشـود می
كه بـخـواھـد از ایـن سـر سـرمـایـه 
ـاشـی  داری را نجات دھد، زیادی ن

ـیـن اسـت .  است سرمایـه داری ھـم
كه جلوی چشمان حیرت زده ھـمـه 

ـتـد اتفاق می تـوحـش، جـنـگ، .   اف
ـاتـوری  جنایت، ورشكستگی، دیكـت

ــره ــد .   و غــی ــخــواھ ــه ب ــكــس ك آن
اینجوری نشان بدھـد كـه سـرمـایـه 
ـا  داری از راه سـرمـایـه گـذاری، ب
سرمایه داری از راه كسـب و كـار 

معلوم ھم نیست كـه واقـعـا دارنـد ( 
ــد چــه مــی ــن ــا ھــم فــرق ! )   گــوی ب

كنند و یـكـی سـرمـایـه داری  می
است و دیـگـری نـه، راه درسـتـی 
ــه داری  ــرمــای ــرای دفــاع از س ب

ـبـل از ھـر .   انتخاب نـكـرده اسـت ق
شـایـد و !   چیزی قاطی كرده اسـت

فقط شـایـد، بـه ایـن شـیـوه بشـود 
برای دو روز بیشتر سر تـعـدادی را 
ـای سـر  ـی شیره مالیـد، امـا یـك دن

ــمــی ــه را ن ــرداشــت شــود  بشــورش ب
 !اینچنین قانع كرد

ــــی  ـت ــ ـــت راس ـــه دس ـل ــ ـــج م
ـاره  ـبـی درب اكونـومـیـسـت در مـطـل
ـابـل  ـق جنبش اشغال وال استریت در ت

 Tea Partyھای  با دست راستی
گوید ھر كس كه بـگـویـد ایـن  می

ـبـش  ـیـه ٩٩جـن  ١ درصـد بـر عــل
درصد است نه جنبشی چپ علیـه 

و .   زنـد راست، خودش را گـول مـی
گوید حتی اگر بخشی از ایـن  می
ـان را در ٩٩ ــ ـــودش ـــد خ  درص

ــدی ــن ھــای چــپ و راســت  قــطــب
ــن  ــد، ای ــامــعــه چــپ ھــم نــدان ج
ـقـی  جنبشی است كه در ادامـه اف

و .   چپ به خـود خـواھـد گـرفـت
گـیـرد كـه مـگـر ایـن  نتیـجـه مـی

جنبشی نیسـت كـه تـوسـط چـپ 
ـال  ـب جامعه سازمان داده شد و به دن

ھـای  آن توسط تمام محافل و گـروه
چپ حمـایـت شـد؟ بـه نـظـر مـن 

گـیـرد كـه ایـن  بدرست نتیجـه مـی
ـاتـی اسـت كـه  جنبش جنبشی طبق
ــه  ــدازه كــافــی فــرمــول ــوز بـه ان ـن ھ

 . نیست
ــت،  ــری ــبـش اشــغـال وال اسـت ـن ج
جنبشی طبقاتی است كه در بـرابـر 
ـتـه  توحش سرمایه داری شكل گرف
ــه كــارگــر  ــق ــراض طـب اسـت و اعــت

ــت  مــی ــی اگــر شــرك بــاشــد، حــت
ـنـه ھـای خـود  كنندگان در آن بر سی

ای را كه در آن اشتـغـال  اسم كارخانه
ـاشـنـد، كـه یـك  دارند حك نـكـرده ب

ـنـھـان " لحظه فروكش نكرده و  گاه پ
در جریان بـوده اسـت، "   و گاه آشكار

امروز آشكـارتـر از ھـر زمـانـی در 
 .جریان است

 
دفاع از توحش جنایت 

 است
در نوشته كاظم عـلـمـداری بـه مـا 

ــی ــه  یــادآوری م ــود ك اســاس " ش
ـــه داری  ـای ـــت " ســـرمــ ـی ـــکــ ـال مــ

" سـود بـری" و "   رقابت" ، " خصوصی
ـــت ـــت، و " و "   اس ـاب ــ آزادی، رق

سودجویی، سه پایـه اسـاسـی رشـد 
ـتـی بـوده انـد " . سرمایه داری صنع

ــتـه از  ــب ــظـور ایشــان ال " آزادی" مـن
ھمان آزادی مالكیت خصوصـی بـر 
ـبـل  ـلـه ق ابزار تولید است كه در جـم

آمـده "   و سـودبـری" رقابت"ھم ھمراه 
ـا .   است این نوشته تقریبا ھمـزمـان ب

گزارشی از سازمـان مـلـل مـتـحـد 
ــشــر شــده اســت ــت ــزارش .   مــن در گ

ـیـت : " مزبور آمده است دو سوم جمـع
ـفـری کـره زمـیـن،  ـارد ن ھفت میلی
ـتـمـاعـی زنـدگـی  بدون حمـایـت اج

ـارد و .   کنند می ـی ـل ـی حدود یک م
ـفـر از مـردم کـره ٤٠٠ ـیـون ن ـل ـی  م

زمین با درآمد روزانه یـک دالر و 
 ١٦٠٠ سنت آمریکایی، حـدود ٢٥

در ایـن . "   کننـد تومان، زندگی می

ـیـن آمـده اسـت كـه  گزارش ھمچـن
ـفـر از گـرسـنـگـی ٩٢٥ ـلـون ن ـی  م

 ٩بـرنـد و سـاالنـه  مزمن رنـج مـی
ـنـج سـال بـه  میلیون کودک زیر پ

ـیـمـاری ـابـل  دلیل ابتال بـه ب ھـای ق
پیشگیری جـان خـود را از دسـت 

ـفـر ٨٨٤حدود .  دھند می ـیـون ن  میل
از مردم جھـان بـه آب آشـامـیـدنـی 

ــد ــرســی نــدارن ــم دســت ــا ایــن .   ســال ب
ـپـرسـم كـه آن  وضعیت می خواھـم ب

ـا  ـفـی اسـت كـه ب كدام انسـان شـری
دیدن چنین وضعیتـی كـه مسـبـب 
آن ھم سیستم سرمایه داری اسـت، 

دانـد كـه از ایـن  وظیفـه خـود مـی
ــد ــم دفــاع كــن ــســت ؟ گــزارش ! ســی

ـیـن  سازمـان مـلـل مـتـحـد ھـمـچـن
گوید كه تولید ناخـالـص مـلـی  می

ـا سـال ١٩٥٥در جھـان از سـال   ت
 بـرابـر شـده، ١٠ مـیـالدی، ٢٠١٠

که برغم شش دھه رشد اقتـصـادی 
ھـای  قوی دسـتـرسـی بـه حـمـایـت

ــخــش  ــرای ب ــمــاعــی فــقــط ب ــت اج
. کـوچـكـی در جـھــان وجـود دارد

ــه چــاك  ــن ــن ســی ــعــی ــداف چــرا م
دمكراسی و جامعه مدنی سرمـایـه 
داری آن سـیـسـتـمـی كـه زنـدگـی 
انسانھا را به گرو گرفته اسـت، بـه 

ـیـشـكـش  چالش نمی ـنـد كـه پ ـب طـل
ـزك كـردن  خودشان، اما سعـی در ب

 ؟ !آن ھم دارند
 

ما را از قدرقدرتی 
 سرمایه داری نترسانید

ـادآوری  علمداری به خوانندگانـش ی
ـا  می كند كه تمام كشورھائی كـه ب

ـا  سرمایه داری و گـاھـا ایـن را ب
ـیـس یـكـی خـوانـده  آمریكا و انـگـل
ـام  ـن ـت ـنـد و چـیـن و وی است، از ھ
ـا كـاسـتـرو و جـمـھـوری  گرفته، ت
اسالمی و غیره، اكنون در برابر ایـن 

ـا .   انـد سیستم سر تعظیم فرود آورده ب
حساسیت قدرقدرتی سرمـایـه داری 
ــده  ــد، كشــی ــن ــه رخ انســان درب ب

اما فرض كنیم كـه ھـمـه .   شود می
ـات غـلـطـی  اینھا درست كه فرضـی
ـا  است و حاكمین آن كشـورھـا را ب

كند، مگـر  مردم آن یكی فرض می
ھمین وضعیت نیست كه امـروز در 
ـاھـره، تـونـس،  ـنـد، ق ـل نیویورك، اوك
مادرید و آتن و غـیـره بـه چـالـش 
ـان  ـیـن دسـت كشیده شده اسـت؟ ھـم

 ١از صفحه 
 

 ! گیرد دفاع از سرمایه داری نمی
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ـاشـی حـکـومـت و تشـدیـد  از فروپ
معضالت آن باال میـرود و عـکـس 
ـیـت فشـار  العملشان بـه ایـن وضـع
روی فعالین کـارگـری و مـردم و 
ــد اســت ــن ــب ــر و ب ــگــی ــه ب . شــروع ب

ـنـد  میخواھند باصطالح ارعاب کـن
ـنـد و بـه  تا بلکه معضل را دور بزن
ـثـمـار و دزدیـھـایشـان  چپاول و اسـت

ـنـد امـا ارعـاب دیـگـر .   ادامه بـدھ
ــکــه  ــخــصــوص ایــن ــر نــدارد، ب تــاثــی
بپاخاستن مردم علیه حکومتـھـا در 
منطقه و تمام دنیا قوت قلب مـردم 
و امید آنان به خالص شـدن از شـر 
ـزایـش داده و  ایـن حـکـومـت را اف
ـا ایـن خـود رژیـم اسـت کـه  ـاق ـف ات
رعب و وحشت از سرنگـونـی تـمـام 

ـتـه اسـت در .   وجودش را فـرا گـرف
واقع با وجود حکومتی کـه زنـدان 
و اعدام در مال عام  و سنگسـار و 
ـنـدی و  ـل ـاب از ب اسید پاشی و پرت
ھر جنایت ضد بشـری دیـگـر کـار 
ـیـگـرد  ھر روزش است، و با وجود پ
ـار  و دستـگـیـری و زنـدان و کشـت
فعالین کارگری در طی این سـی 
ودو ساله اگر باز ھم ھر روز طـیـف 
ـیـن کـارگـری و  ـال جدیدی از فـع
دیگر جنبشھای آزادیخواھانه پا بـه 
جلو میگذارند  و از حقـوق خـود و 
ـنـد،  از آزادی و برابری دفاع میـکـن
فقط نشان از ایـن دارد کـه یـک 
ـبـی  حرکت و جنبش عظیم حق طـل
ـنـد  ـل و آزادیخواھی در جـامـعـه سـرب
ــل  ـی ــه تـحــم کـرده و نـمــیـخـواھــد ب
زندگی مادون انسانی تـوسـط ایـن 
ـیـن  ـال رژیم تن بدھد، و رھبران و فـع
این جنبش با اتـکـا بـه قـدرت ایـن 
ـانـی  ـب ـی ـا اتـکـا بـه پشـت جنبش و ب

ــدگــی  مــردمــی کــه خــواھــان زن
ـاده انـد ـت از .   بھتری ھستند جلـو اف

ـقـه کـارگـر مـدام  اینرو جنبش طـب
رھبران خود را با وجود جـو ارعـاب 

 .و وحشت به جلو صحنه میراند
ـقـه ای کـه تـالش و   برای طب

ــد  ـی ــول کـار او ثـروت جــامـعــه را ت
میکند این موقعیت این امـکـان را 
به او میدھد که منطمـا دسـت بـه 

ـنـھـان و " اعتراض  و مبارزه  گاه پ
بزند، این طبقه مجـبـور "   گاه آشکار

است حتی برای سیر کـردن شـکـم 
ـزنـد،  ـارزه مـداوم ب اش دست به مـب
این امری طبیعی است که در ایـن 
ـیـدا بشـونـد کـه  پروسه  فعالینی پ
ــش  ــب ــن ــر ج ــب ســخــنــگــو و یــا رھ

ـاشـنـد ـقـه ب ـا .   اعتراضی طـب اگـر ت
ـقـط  ـیـن ف ـال چند سال پیش این فـع
ــاه  ــارگ ــا ک ــه ی ــان ــارخ در ســطــح ک
معروف بودند اما جنبش اعتراضـی 
ــه کــارگــر یــک قــدم مــھــم  ــق طـب
برداشته و جـمـھـوری اسـالمـی را 
وادار به عقب نشینی بزرگی کـرده 

ـا .  است این جنبش فعالین اش را ب
اسم و رسم، بـه جـامـعـه مـعـرفـی 

ایشان دیـگـر آدمـھـای .   کرده است
ـنـد ـیـسـت ــق .   بـی چـھـره ن ـام صـدی ن

ـا  کریمی و شیث امانی و دیگران ب
ــران  ــصــا کــارگ ــخ ــارزات مش مــب
ـنـدج گـره  کردستان و بخصوص سـن

ـام .  خورده است یا ھنگامی کـه  ن
ــام ابـراھــیـم زاده بـگــوش مــان  ـن بـھ
میخورد بالدرنگ کـودکـان کـار، 
و مبارزه برای بھبـود زنـدگـی ایـن 
کودکان و رھایـی آنـھـا از رنـج و 
ــداعــی  ــان ت ــمــار در ذھــن م ــث اســت

جــرم ھــر کــدام از ایــن .   مــیــشــود

ـنـسـت کـه از  فعالین کـارگـری ای
حق کارگـر دفـاع کـرده انـد، جـرم 
آنھا اینسـت کـه خـواھـان زنـدگـی 
بھتری بـوده انـد و بـه اجـحـافـات 
کارفرمایان و رژیم آنھا اعـتـراضـی 
کرده اند، جـرمشـان ایـن بـوده کـه 
ـیـت  خواھان این بوده انـد کـه انسـان

ھـر کـدام از .   مردم زیر پا له نشود
این فعالین به یکی از ایـن دالیـل 
ــم ســرتــاپــا  ــن رژی ــعــرض ای مـورد ت
جنایت قرار میگیرند و عمرشـان در 
ــود ــش ــف مــی ــدان تــل . گــوشــه زن

ـا دسـتـگـیـری  حکومت اسالمی ب
ـا  این نوع فعالین عـمـال و رسـمـا ب
ـا  صدای بلند اعالم میکـنـد کـه ت
چه حد با ھر آنچـه کـه بـوئـی از 
انسانیت و عدالـت و حـق خـواھـی 

 .  دارد سر دشمنی دارد
ـــه  ـــده ک ـاره ش ــ ـا اش ــ ـارھ ــ  ب

در این حکـومـت بـی " دادگستری" 
ــت ــوچ اس ــا و پ ــعــن ــن .   م در ای

ای  حکومت به طـرز بـی شـرمـانـه
دستگـاه قضـاوت و قـاضـی بـدون 
ھـیـچ تـعـارف و پـرده پـوشـی در 
خدمت مستقیم سود سرمـایـه داران 

ھــیــچ جــای پــرده پــوشــی .   اســت
نیست حتی جمھوری اسالمـی ھـم 
سعی نمیکـنـد آنـرا پـوشـیـده بـدارد 
ــه  ــارا و ب ــکــه بــرعــکــس آشــک ــل ب
ـازوی اعـمـال  صراحت قوه قضائیه ب
قوه قھریه نظام معرفی مـیـشـود و 
ـلـکـه  این ھم نه از سر قدر قدرتی ب
ــن  ــی ای ــون ــر ضــعــف و زب از س

اگر امـروز بـعـد از .   حکومت است
ـبـرئـه شـدن ایـن  چھار سال حکـم ت
فعالین کارگری را لغـو کـرده انـد 
ــھــا  ــســت کــه آن ــل نــی ــن دلــی ــه ای ب

خـود .   مرتکب جرم جدیدی شده انـد
ـنـد کـه  مقامات رژیم خوب مـیـدان
ــی  ــن کــذائ ــوانــی ــق ق ــی طــب حــت
ـیـن جـرمـی  ـال حکومتشان ایـن فـع

دفـاع از حـق .   مرتـکـب نشـده انـد
کودک، خواستار افزایش دسـتـمـزد 
و اعـتـراض بـه پـرداخـت دسـتـمـزد 

مـعــوقــه، شــرکــت در مــراســم روز 
ــل  ــارگــر، تــالش بــرای تشــکــی ک
ــارگــری،  ــا و تشــکــل ک ســنــدیــک
اعتراض به ناامـنـی مـحـیـط کـار 
که به قتلگاه کارگران تبدیـل شـده 
ـنـھـا دالیـل مـحـکـومـت  و امثال ای
شدن این فعالین به زندان است کـه 
خود این حکومـت حـتـی رسـمـا و 
ـا آنـھـا را جـرم اعـالم نـکــرده  ـن عـل

ـیـن بـه .  است ـال با اینوجود ایـن فـع
زندان میرونـد  و زنـدگـی خـود و 
ـاه مـیـشـود بـخـاطـر  ـب خانواده شان ت
ـتـکـار اسـالمـی  ـای ـن اینکه رژیـم ج
ــخــواھــد از مــردم زھــر چشــم  ــی م

ـلـی وقـت اسـت .   بگیرد اما این خی
که این کمکی به ایـن حـکـومـت 
نمیکند زیرا مردم دیـگـر مـرعـوب 

زندگی را برای اکـثـریـت .   نمیشوند
جامعه غیر قابل تحمل کرده انـد و 
ـقـه  ـیـسـاب فالکت اقتصادی و فقر ب
ـیـل کـرده انـد و خـود  ای را تـحـم
ـارد مـیـدزدنـد و بـه  ـی ـل ـی میلیارد م
جیب میزننـد، و واضـح اسـت کـه 
ــاب  ــنــد، ارع ــول نــمــیــکــن ــب مــردم ق
نمیتواند مـردم کـارد بـه اسـتـخـوان 

رژیـم ھـم .   رسیده را سـاکـت کـنـد
ــاقــض  ــد امــا ایــن تــن ــدان ــرا مــی ایــن
حکومت اسالمی اسـت کـه چـاره 
ـنـکـه دائـمـا  دیگری نمیبیند جـز ای
. چنگ و دندان بمردم نشـان بـدھـد

اما بـطـور واقـعـی اوضـاع طـوری 
ـال  ـــوع اعـــمــ اســـت کـــه ایـــن ن
جنایتکارانه رژیم به ضد خـود بـدل 
ـتـری را  میشود و اعتراضات وسیـع

ـیـسـت .   بھمراه خواھد داشت معلوم ن
که چـگـونـه کسـانـی را مـدتـی 
طوالنی زیر فشار و سین جیم قـرار 
ــرایشــان روشــن  ــعــد ب ــد و ب ــدھــن مـی
میشود که جرمی ندارند و مجـبـور 
ـنـد  میشوند آنھا را تبرئه و آزاد کـن

ـاره ھـمـان ٤اکنون پس از   سـال دوب
ــه اجــرا  ــد ب ــخــواھــن حــکــم را مــی

ـیـکـنـد، .   بگذارند ـبـول نـم جامعـه ق
ـنـد  مردم و کارگران ساکـت نـخـواھ
ـار  ــ ـت ــ ـــن رف ـــد ای ـای ــ ــســـت و ب نش
ـا قـدرت بـر  جنایتکارانه رژیـم را ب

 . سرشان خراب کرد
زندگی این کارگران و خـانـواده 
ـانـه ای  ھای آنھا دارد بطرز وحشـی
مورد تعرض رژیم قـرار مـیـگـیـرد، 

ــد اجـازه داد ــای ـن ــن .   ب بـخــصــوص ای
ـنـکـه  ـیـل ای  سـال ٤موارد اخیر بدل

پیش این احکام از جانب رئیس قـوه 
قضائیـه لـغـو شـده بـود بـه یـک 
. پاشنه آشیل رژیـم بـدل شـده اسـت

رژیم وضـع خـوبـی نـدارد و بـرای 
مرعوب کردن مـردم دارد آنـھـا را 

عکس العمل به ایـن .  تست میکند
ـنـد و  ـایـد قـدرتـم گستاخی رژیـم ب
وسیع باشد و جواب دندان شـکـنـی 

کارگران و مـردم آزادیـخـواه .   بگیرد
ـیـدان  باید مـتـحـد و مـتـشـکـل بـم
ـنـد کـه اجـازه  بیایند و نشـان بـدھ
ـار  ـت نمیدھند با رھبران آنـھـا ایـن رف
بغایت جنایتکارانه و ضـد انسـانـی 

ـایـد .   صورت بگیرد ـب از اینرو نتنھا ن
ـلـه  سکوت کرد بلکه بـه ھـر وسـی
ممکن باید به پیگرد ودسـتـگـیـری 
ـیـن کـارگـری  و زندانی کردن فعال
ــد ھــم  ــن ــراض کــرد و قــدرتــم ــت اع

ــراض کــرد ــد در فــکــر .   اعــت ــای ب
اقدامات ھماھنگ و سراسری بـود 
تا این حکومت را وادار کـرد کـه 
بالدرنگ فعالین کارگری را آزاد 
کند و از پیـگـیـرد و آزار و اذیـت 

ـان دسـت بـردارد ایـن حـکـومـت .   آن
باید پاسخ محکم و دنـدان شـکـنـی 
ـتـکـش  از جانب توده کارگر و زحـم

 .*و مردم آزادیخواه بگیرد

، ١٦ھـای مـردم لـوئـی  خالی توده
ـارك و  تزار، شاھنشاه آریامھر و مـب

 .بن علی را پائین كشیدند
ــه و  ــرانســه، روســی ــالب ف انــق
ــران ھــم، شــاھــد لــجــن  ــقــالب ای ان
پراكنی كسانی بود كه روزیشـان را 

ــوحــش، و  ــردن ت ــون بــزك ك ــدی م
ـپـراطـورھـا  سخاوتمند نشـان دادن ام

ــد در ســوگ مــرگ مــری .   بـودن
ـیـن و آریــامـھــر  ــوت ـپ ــت و راس ـتـون آن

زیر شـنـل .  گریستند و افسرده شدند
ــی و  ــون ــی د ل ازھــاری، مــارك
ـنـشـان را  ـی كورنیلوف ناخنھای چـرك
ـات  ـقـالب جویدند و در گرد و غبار ان

و آه دل توده فقیر پرونده شان بسـتـه 
ـاك  ـادھـا پ شد و برای ھمیشـه از ی

مدافعیـن حـاكـمـان امـروزی .  شدند
ـنـد  ـتـری را نـخـواھ ھم سرنوشت بـھ

ــوان .   داشـت ـاریـخ از آنـھـا بـه عـن ت
ــوش و  ــه گــان جــورج ب گــمــاشــت

ـاد خـواھـد  ساركوزی و خامنه ای ی
 .كرد

ھـائـی کـه راه حـل  راه حـل:   " خوانندگان را در ایـن رابـطـه بـه نـوشـتـه*    
ـیـش  رجوع می"   نیستند، در نقد اظھارات جمشید اسدی دھم كه در آن كمـا ب
 .به تفصیل در این رابطه بحث شده است

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk124/html/
kk124-na2.htm 
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ــه ــب ای کــه  مصــاح
در اختیار شمـاسـت 
ـــی  ـــم ـــط ای ـــوس ت
ـا دو تـن  گودمن ب
ـبـش  از فعالین جـن
ـال صـــورت  ــ ـــغ اش
ـــه اســـت ـت . گـــرفــ
ای  ایمی گـودمـن یـک شـخـصـیـت رسـانـه

شناخته شده است که طی سالھا از رادیـوی 
ـیـن حـاال، " دموکراسی ناو"  ، دموکراسـی ھـم

برنامه اجرا میکند و بخش چپ جـامـعـه را 
ـای رسـانـه ـی ـنـدگـی  در دن ـای ای آمـریـکـا نـم

او ھمچنین یک فعال اجتمـاعـی و .   میکند
 .نویسنده ھست

ـزدیـک دو مـاه  جنبش اشـغـال اکـنـون ن
اســت کــه ادامــه دارد و ھــر روز بــزرگــتــر 
میشود و اقشار ھر چه بیشتری از مـردم را 

ــد ــکـن ــب مــی اشـغــال مــحــالت .   بـه خــود جـل
نزدیک به مراکز مالی مـثـل وال اسـتـریـت 
تقریبا تمـام شـھـرھـای آمـریـکـای شـمـالـی، 
ـادا، اکـثـر شـھـرھـای  ایاالت مـتـحـده و کـان
ـا و ژاپـن را و حـتـی  ـی بزرگ اروپا و استرال
ـتـه اسـت . شھرھایی از چین را در بـر گـرف

ـازی  جنبش اشغال پاسخی ھست بـه یـکـه ت
نـظـام سـرمــایـه داری کـه ھـر روز فــقـر و 
ــر کــارگــران و اقشــار  ــری ب ــشــت ــی فـالکــت ب

در حالی کـه .   زحمتکش دنیا تحمیل میکند
ھـا، ھـر روز  سرمـایـه داران، یـک درصـدی

ـتـکـشـان  ثروتمندتر میشوند، کارگران و زحـم
بیشتر از پیش به قعر دره فقر رانده مـیـشـونـد 
ـیـشـتـری از کسـانـی کـه  و تعداد ھر چه ب
ـنـد  حداقلی ا ز رفاه و امنیت اجتماعی داشـت

 . به صف بیکاران و فقرا افزوده میشوند
با شکست شوروی و اقـمـار آن کـه بـه 

ـودنـد  در حـالـی کـه ( اردوگاه سوسیالیسم مـعـروف ب
ــد ــودن ـب ــی ن ـت ) چـیــزی جـز ســرمـایــه داری نــوع دول

ـازار آزاد  ) اردوگـاه غـرب( اردوگاه سـرمـایـه داری ب
ـه کـارگـر و  ـق دست خود را در حمله به معیشـت طـب
اقشار زحمتکش باز دید و تـمـام تـوحـش ذاتـی نـظـام 

ـایـش گـذاشـت ـنـھـا و .   سرمایه داری را بنم ـوریسـی ـئ ت
ـه  رسانه ـل ـتـھـای آنـھـا حـم ھای سرمـایـه داری و دول

ـتـصـادی وحشیانه  خود را تحت نام سیـاسـت اق

ـتـصـادی بـه  ـاضـت کشـی اق ـا ری نئولیبرال ی
از یـک طـرف بـه تشـکـلـھـای . پیش بردند

کارگری حمله کردند و صحنه رشد و عـمـل 
را بر آنھا تنگ کردند و از طـرف دیـگـر بـه 
دستمزد و مزایا و امنیت شغلی و اجتـمـاعـی 

ـا شـروع بـحـران عـظـیـم .   آنھا ھـجـوم بـردنـد ب
ـنـوز ادامـه ٢٠٠٨اقتصادی در سال   کـه ھ

ـتـر مـیـشـود  دارد و ھر روز گسترده ـق تر و عمی
ـیـت  اوضاع اقتصادی مردم دنیا به یک وضع

ـارزه  فالکت باری رسید که چاره ای جـز مـب
 . و نبرد پیش پایشان نبود

ـات در تـونـس و مصـر و  با شروع انقـالب
ـا و  ـق سایر کشورھـای مـنـطـقـه شـمـال آفـری
ـاتـورھـایـی  خاورمیانه و سرنگون شـدن دیـکـت
ـا  که اکثرا توسط غرب بر سر کار آمـده و پ
برجا مانده بودند تحرک و جنب و جـوش در 

ـیـشـتـر از .   غرب ھم شروع شد یونان حـتـی پ
انقالبات منطقه وارد میدان مبارزه با سرمـایـه 

ـتـمـاعـی ضـد .   داری شده بود جنبشـھـای اج
ـا  ـی ـان ـپ سرمایه داری بسرعت در انگستان و اس
ــکــای  ــد و آمــری ــغـال و فـرانســه سـر بــر آوردن و پــرت
ـبـش  ـه جـن ـق ـریـت حـل شمالی با جنبش اشغال وال اسـت

 . جھانی علیه سرمایه داری را تکمیل کرد
جنبش وال استریت امروز به یک تـھـدیـد 
ــســتــم ســرمــایــه داری و  ــی جــدی بــرای س

ـبـشـی کـه .   دولتھای آن تبدیل شده اسـت ـن ج
اشغال پارک زوکاتی در نیـویـورک تـوسـط 
چند صد نفر شروع شد امروز ھمه جـا را در 
ـبـرد  بر گرفته است و دارد نیروھای اصـلـی ن

 . کار و سرمایه را به میدان میاورد
ــنــد کــه  ــل ــصــاب عــمــومــی در اوک اعــت

ــر ٢٥٠٠٠تـوانســت بــیـشــتـر از  ـف بـرخــی (  ن
ـیـشـتـر از  رسانه  ١٠٠ھا تعداد معترضین را ب

ـانـھـا )     ھزار نفر ذکـر کـرده انـد ـاب ـی را بـه خ
بیاورد و یکی از بزرگترین بندرھای آمـریـکـا 
ـلـی بـکـشـانـد،  را برای یک روز بـه تـعـطـی
ـنـمـایـش  ـبـش وال اسـتـریـت را ب پتانسیل جـن

ــشـتـر اتـحـادیـه.   گـذاشـت ـی ھــای کـارگــری  ب
ـاسـتـھـای راسـت روانـه  آمریکا که سنتا سـی

اند مجبور شدند از این اعـتـصـاب و از  داشته
ـنـد اعضـای .   جنبش وال استریت حمـایـت کـن

ھا و کارگرانی که عضـو ھـیـچ  پایه اتحادیه

ـقـش  اتحادیه ای نیستند در ایـن اعـتـصـاب ن
ـفـر ٢٠٠٠ نفر از ٣٦٠. فعالی بازی کردند  ن

معلم ناحیه اوکلند در این اعتـصـاب شـرکـت 
ـنـجـره.   کردند ـنـد از پ ھـای خـود  مـردم اوکـل

ـنـد  شعارھای حمایتی از جـنـش اشـغـال اوکـل
ــد ــصــاب در مــجــمــع .   آویــزان کــردن ــن اعــت ای

ـنـد در ٣٠٠٠عمومی   ٢٥ نفره اشـغـال اوکـل
در ھـمـان روز .   اکتبر فراخوان داده شـده بـود

ـلـه کـرد ٢٥  اکتبر پلیس به کمپ اشغال حم
ـیـرون انـداخـت . و چند صد فعال کمـپ را ب

ـنـد کـمـپ را  در ھمان روز معترضین توانست
ـاره  از دست پلیس پس بگیرنـد و کـمـپ دوب
ـار  ـب ـن ـتـرضـیـن درآمـد، ولـی ای به اشغـال مـع

تر شـده  صفوف معترضین محکمتر و گسترده
ـال ایـن حـوادث بـود کـه مـجـمـع .   بود ـب بـدن

 نفره تشکیل شـد و فـراخـوان ٣٠٠٠عمومی 
بـرخـی از .   اعتصاب عمومی را صـادر کـرد

ایـن :   شعارھای روز اعتصاب از این قرار بـود
مـرگ -سیستم باید بمیرد، ھورا ھـورا اشـغـال

 .زنده باد کامیون اوکلند-بر کاپیتالیسم
ـقـه کـارگـر و حـمـایـت  بمیدان آمدن طـب
مردم از جنبش اشغال وال استریت یک نقـطـه 

اگـر ایـن رونـد .   عطف برای این جنبش است
ـتـوان  ـی در شھرھای دیگر ھم صورت پذیـرد م
ــرد شـــدن  ــه صـــدای خ ـــود ک ــدوار ب امــی
استخوانھای پوسیده نظام سـرمـایـه داری ھـم 

دنیا علیه نظام غارتـگـر .   بگوش خواھد رسید
ـا .   سرمایه داری بپاخاسته اسـت ـا ت ـق از آفـری

ـا  ـنـوبـی ت خاورمیانه تا اروپا تا آمـریـکـای ج
ـبـرد  آمریکای شمالی، ھمه جا سنـگـرھـای ن
ـا  ـثـمـار انسـان از انسـان بـر پ علیه نظام اسـت

ـافـت و .   میشوند ـا بـه عـمـق کـث ـی مـردم دن
ـا انسـان نـظـام  جنایت و دورویی و ضـدیـت ب

انـد و ھـر روز ایـن  سرمـایـه داری پـی بـرده
تر و عمیقتر مـیـشـود  آگاھی طبقاتی گسترده

ـیـه نـظـام سـرمـایـه داری  ـارزه عـل و آتش مب
وقت آن است که کمونیسـتـھـا .   داغتر میشود

ـا  ـبـی، ب با پرچم آزادیخواھـی و بـرابـری طـل
ـیـسـم  ـا پـرچـم کـمـون ـیـسـم، ب ـال پرچم سـوسـی
ـیـدان بـگـذارنـد و بشـریـت را  کارگری پا بـم

 .      بسمت یک جامعه انسانی پیش برند
 ***** 

! یک نقطه عطف 
 !یک لحظه جنگ متقابل

 
حال میخواھیم به برکلـی در :   ایمی گودمن

. کالیفورنیا برویم، جایی که دو مھمـان داریـم
ـا( بوتس با گـروه کـوپ  و )   مـتـرجـم.   کـودت

ـان  ـاب ـی سـتـریـت ( کلوپ اجتماعی رفتـگـر خ
، ساکن اوکلند، که در حنبش اشـغـال ) سویپر

مـا .   و اعتصاب امـروز شـرکـت کـرده اسـت
ھمچنین کلرنس تامس را با خـود داریـم کـه 
ـال النـگـشـور  دبیر سابق خزانه داری انترناسیون

او .    بـوده اسـت١٠و انبار،  اتحادیه لـوکـال 
جنبش مارش یـک " امروز بعنوان سخنگوی 

ـلـی و .  با ما ھست" میلیون کارگر بوتس رای
ــی نــاو  ــراس ــوک ــه دم ــس ب ــس تــام ــرن کــل

خوش آمـدیـد، ایـن ) دموکراسی ھمین حاال( 
 اعتصاب درباره چیست؟

این اعتصاب یک فـراخـوان :   کلرنس تامس
ـاالت  است به کارگران، نه تنھا در سرتاسـر ای
ـا، کـه  ـی ـاسـر دن متحده آمریکا، بلکه در سـرت

ـنـد ـنـھـا زمـانـی کـه .   کار را تعـطـیـل کـن ت
ـقـه  ـا طـب ـنـد تـوجـه روسـا ی ـتـوان کارگران می
حاکمه را جلب کنند موقـعـی اسـت کـه از 

ـنـد ـزرگـتـریـن .   کار کردن خودداری کن ایـن ب
اقدامی است که ما میتوانیم علیه سـرمـایـه 

من فکر میکنم چیزی کـه در .   انجام دھیم
این مورد بسیار حیاتی است اینست کـه مـا 
ـار  در جنبش کارگری  واقف باشیم کـه بسـی
سخت است که یک اعتصاب عـمـومـی در 

اما مـن .   عرض یک ھفته سازمان داده شود
فکر میکنم چیزی که در این مـورد واقـعـا 
قابل توجه و مـھـم اسـت ایـن اسـت کـه در 
ـنـد، کـه  پاسخ به حمله به فعالین اشغال اوکل
بسیار وحشیانه بود، و ھمانطور که  شـمـا بـه 
زخـمـی شـدن جـدی اسـکــات اولســن اشــاره 
ـبـش  ـا بـر روی ایـن جـن ـی کردیـد، تـوجـه دن

ـاسـب .  متمرکز است ـاسـخ مـن و ایـن یـک پ
 . است

من ھمچنین فکر میکنم که ایـن مـھـم 
ـبـودنـد  است متوجه باشیم که این کارگـران ن
ــکـه مـجـمــع  ـل کـه ایـن فـراخــوان را دادنـد ب

 !یک لحظه جنگ متقابل! یک نقطه عطف
 مصاحبه ایمی گودمن با بوتس رایلی و کلرنس تامس 

 درباره اعتصاب اوکلند
 حبیب بکتاش:  ترجمه

 

 بوتس رایلی کلرنس تامس

 

  درصدیھا در اوکلند بپا میخیزد٩٩غول خفته : مقدمه مترجم

 



 6  ١٣٩٠  آبان ١٧ کارگر کمونيست

ـنـد  ـبـش اشـغـال اوکـل عمومـی جـن
اما اکـثـریـت مـردم .   اینکار را کرد

ھـا  دراین کشور بخشی از اتـحـادیـه
تنھا ھفت درصد مـردم در .   نیستند

بخـش خصـوصـی و دوازده درصـد 
ـا اتـحـادیـه ـنـد بطور کل ب . ھـا ھسـت

بنابر این مـن فـکـر مـیـکـنـم کـه 
ـیـم کـه  بسیار مھم اسـت کـه بـدان
نسل جوان، که نیروی محرکه ایـن 
ـنـده  جنبش ھستند، در برابر یک آی

ــه ــرفــت ــرار گ ــص ق ــخ ـــد نــامش . ان
ـیـون قـرض  ـل دانشجویان با یک تری

ـنـد ای کـه از  جـامـعـه.   روبرو ھسـت
ـیـکـنـد جـامـعـه  جوانان مواظبت نـم

 .ایست که آینده ندارد
 

کلرنس تامس نقش :  ایمی گودمن
ـیـر  کارگران النگشور، که شـمـا دب
ــن  ــودیــد، در ای ــه داری آن ب ــزان خ

 اعتصاب چیست؟
ــامــس ــس ت ــرن خــوب، مــا از :   کــل

جنبش اشغال وال اسـتـریـت حـمـایـت 
ـبـش .   میکنیم ـیـن از جـن ما ھمچـن

ـیـم مـا .   اشغال اوکلند حمایت میکن
یک اتحادیه، در سـطـح اعضـای 
ـیـم، و مـا  پایه، دموکراتیک ھست
ـــورد  فـــرصـــت رای دادن در م

ـا .   ایـم اعتصاب عمـومـی نـداشـتـه ب
ــک  ــروز ی ــر ام ــن، اگ ــود ای وج
ــه بــاشــد،  ــت ــصــاب وجــود داش ــت اع
کارگران النگشور صف اعـتـصـاب 

در عـیـن حـال .   را نخواھند شکست
مـن امـروز .   ما انتخاب آزاد داریـم

کار نمیکنم، و مطمئن ھسـتـم کـه 
ــــــــــگــــــــــری  ـای دی اعضـــــــــ

ـنـد .   یـو. دابلیـو. ال. ای از کـار نـخـواھ
ـنـکـه مـا اھـمـیـت  کرد، بخـاطـر ای

ـیـم در .   اعتصابات را درک مـیـکـن
 در سـان فـرانسـیـسـکـو بـود ١٩٣٤

کــه دو کــارگــر دریــایــی کشــتــه 
شدنـد، کـه مـنـجـر بـه اعـتـصـاب 
عمومی در سان فرانسیسـکـو شـد، 
ـادر شـدیـم یـک قـرارداد  که ما ق

 . برای سرتاسر سواحل بدست آوریم
ـتـی  یک نکته دیگر،امـروز وق
ـیـمـایـی  ـپ جوانان به بندر اوکلنـد راھ
میکنند، آنھا اینکار را در حـمـایـت 
از کارگـران النـگـشـور در النـگ 
ـنـد  ویوو در واشینگتن انجـام مـیـدھ
که با وال اسـتـریـت در مـحـلـھـای 

تـی، . گـی. ای . کار در نبرد ھستند

یک شرکت بین المللی گندم کـه 
ــد  ــی ــدر النــگ ویــوو ســوبس ــن از ب
دریافت میکند اما برمیگردد و بـه 
ـانـت  ـی کارگران و محله النگشور خ

 سـال کـارگـران ٧٧بـرای .  میکند
ــدم را در  ـار گــن ــور کــ ــش ــگ الن

شمال غـرب ( پسیفیک نورت وست 
ــوس آرام ــان ــجــام داده)   اقــی ــد ان و .   ان

ـانـگ  نیروی محرکه پشـت ایـن ب
ــد  ــی ــت ــی ــم ــی شــرکــت انــحــصــاری ( ل

این یـک شـرکـت .   ھست)   بانگ
ــلــی مــواد غــذایــی و  ــن الــمــل ــی ب
کشاورزی ھست که برای ده سـال 
ــریــت  ــازار وال اســت ــه در ب گــذشــت

این شرکـت چـھـره .   شرکت میکند
ـابـر .   وال استریت در ساحـل اسـت ـن ب

این من فکر میکنـم کـه ایـن بـه 
ــز  ــمــرک ــش در حــال ظــھــور ت ــب جــن

 . میدھد
 

ـلـی، در :   ایمی گودمن بـوتـس رای
ـتـظـار  ـنـکـه ان ـقـش خـود و ای باره ن
ـنـد  داری چه اتفاقی امروز در اوکل

ـیـد چـرا یـک .   بیافتد صحبت کـن
ھنرمـنـد ھـیـپ ھـاپ در اشـغـال 

 اوکلند شرکت میکند؟
این آن چیزی ھسـت :   بوتس رایلی

آنچه کـه .   که من میخواھم بگویم
من دوست دارم بـگـویـم ایـن اسـت 
که این اعتصاب عمومـی بـه ایـن 

ـیـم٩٩ما "شعار که  "   درصـد ھسـت
مسئله تنـھـا .   میدھد) دندان(برایی 

ــســت کــه مــا   درصــد ٩٩ایـن نــی
ـلـه  ھستیم و آنھا یک درصد، مسـئ
این اسـت کـه یـک درصـد تـمـام 

 ٩٩ثروت خود را از طریق استثمـار 
ــاورد ــت مــی ــدس و مــا .   درصــد ب

ــم، مــا  ــم نشــان دھــی ــخــواھــی مــی
میخواھیم به مردم نشان دھیـم کـه 

) ایـن ثـروت را( آنھا میتوانند آن را 
 . پس بگیرند، اگر بخواھند

نقش من اینست که من پیشتـر 
. از اشغال وال استـریـت دیـدن کـردم

ـیـن، در اوایـل سـال، از  من ھمچـن
ـاگـمـا در آتـن و از  ـت ــن مـیـدان سـی
بارسلونا دیدن کردم، جـاھـایـی کـه 

ــن  ــخــش ای ــش وال ( الــھــام ب ــب جــن
ـار از .   ھستند)  استریت و مـن دو ب

اشغال اوکلند دیدار کردم و بـرایشـان 
زمانی کـه آنـھـا .   برنامه اجرا کردم

ـام را  ـی بیرون رانده شدند مـن ایـن پ
که در ساعت چھار بـعـد از ظـھـر 
مردم برای یک رژه برای باز پـس 

گیری میدان جمع شونـد را پـخـش 
و در حال رژه کسـی یـک .  کردم

شاخ گاو به من داد، و مـن از آن 
 . زمان در این جنبش شرکت کرده ام

 
بوتس، انتظار داری :  ایمی گودمن

 امروز چه اتفاقی بیافتد؟
 ٣٠٠٠روز پیش مـا : بوتس رایلی

ـیـم، بـه  نفر در مجمع عمومی داشت
این مـعـنـی کـه بـرای شـروع مـا 

بنابر ایـن، .    سازمانده داشتیم٣٠٠٠
ـنـکـه ایـن  با داشتن این، و دیـدن ای

 سازمانده سخت و تمام وقـت ٣٠٠٠
ـیـش  ـا ایـن امـر پ کار میکـردنـد ت
ــر آن، مــا از آن  ــرود، و عــالوه ب ب

ـتـوم  ـن ـاب( موقع تا حال مـوم ) شـت
. یـو. آی. ای. اس  -کسب کـرده ایـم

ــھــا  ــدان آمــده اســت، و آن بــه مــی
ـنـد  کارگران خود را تشویق مـیـکـن
که روز کار را تعطیل کنند، و در 
ـنـد و بـه  حقیقت، آنھا تلفن مـیـکـن
مراکز کار سر میزنند تا کـارگـران 

ــد ـن ــعـطـیـل کـن و ھـمــه .   کـار را ت
ــه ــه . آ. ای. ھــا، او اتــحــادی ــحــادی ، ات
خیلیـھـا کـار را تـعـطـیـل   -معلمان

میکنند و به والدین اطالع میدھنـد 
ـانـھـا . که کار نخواھند کرد دبیرسـت

گـروھـھـای فـعـال .   تعطیل میشوند
ــنــد ــکــن . در مــحــالت شــرکــت مــی
ــد ــن ــن ــک ــی ــا شــرکــت م ــاھ ــس ــی  -کــل

ـانشـان  ـا دوسـت کشیشھایی ھـمـراه ب
ــد ـن مـردم زیــادی .   شـرکـت مــیـکـن
 . حضور خواھند داشت

بنابر این، میخواستم بگویم کـه 
ـا  ـفـر ٣٠٠٠ما سازماندھی را ب  ن

ـابـر ایـن حـداقـل  ـن شروع میکنیم، ب
آنجا باشید، و احتمـاال مـا بـمـراتـب 
مردم بیشتری خواھیم داشت، دھـھـا 

 .ھزار نفر
 

میخواستم نظـر ھـر : ایمی گودمن
 .دو تای شما  را داشته باشم

ایمـی، اگـر اجـازه :   کلرنس تامس
دھید اضافـه کـنـم کـه کـارگـران 
ـز از ایـن حـمـایـت  ـی سیاه پـوسـت ن

ـاه  ائتالف اتحادیه.   میکنند ھای سـی
ـا،  ـی ـفـرن ـی پوست، بخش شمالـی کـال

امـــروز .   شـــرکـــت خـــواھـــد کـــرد
تظاھراتی در بانـکـھـا و نـھـادھـای 

 . مالی صورت خواھد گرفت
من ھمچنین میخواھم اضـافـه 
ـنـد را  کنم که سه چیز اشغال اوکل

ـیـه جـدا مـیـکـنـد اول، عـدم .   از بق

وجود سیاستمداران، دوم، عدم وجـود 
ـیـس در  احزاب، سوم، عدم حضور پل

و من فـکـر مـیـکـنـم ایـن .   کمپ
بسیار مھم است، بخاطر اینکه مـن 
ـا الـگـویـی  میدانم که در رابـطـه ب
ــش رژه یــک  ــب ـن کـه مـا بــیـن ج
ـنـد  میلیون کـارگـر و اشـغـال اوکـل
مشاھده میکنیم، سازماندھی و بـه 
ـام خـودمـان  حرکت در آوردن تحت ن
ــقـل از دو حـزب وال  ھسـت، مسـت

حزب دمـوکـرات و حـزب ( استریت 
 ).مترجم. جمھوری خواه

 
و ھمانطور که گفتـم :  بوتس رایلی

این یک حرکت مھم برای اشـعـال 
وال استریـت ھسـت، بـطـور کـلـی، 
ـبـش اشـغـال  بخاطر اینکه نقد بر جن
ـام آنـھـا  ـی وال استریت اینست کـه پ

ـئـن .  روشن نیست خـوب، مـا مـطـم
ھستیم که با میلیـونـھـا دالر ضـرر 
ـنـدر تـوسـط مـا  که در اثر بستن ب
ـاد و سـودی کـه  ـت اتفاق خواھد اف
امروز از دست خواھد رفت، از ایـن 
ـام پـرصـدا و  ـی اعتصاب عمومی، پ
ــاده  روشـن بـه یـک درصـد فـرسـت

ــک .   خــواھــد شــد ــن صــرفــا ی ای
این صـرفـا .  شلیک اخطاری ھست

. یک اعتـصـاب یـک روزه اسـت
ــچ قــراردادی  ــی ــاضــر ھ در حــال ح

آنـچـه .   برای مـذاکـره وجـود نـدارد
ـقـه  که ما میگوییم اینست که طـب

تـر شـدن  کارگـر در صـدد رزمـنـده
ـتـه ـاف ـی تـر  است و اینکه ما سـازمـان

 .خواھیم شد
 

میخواھم پاسخ شما : ایمی گودمن
را در رابطه با شھردار اوکلند، جـیـن 
ــه بــاشـم کـه خــودش  کـوان، داشـت

او تـالش کـرد .   یک سازمانده بود
که روز پنجشنبه در کمپ اشـغـال 
ــمــان  ــر ســاخــت ــد، دور و ب ــن اوکــل

بـعـد از .   شھرداری، سخنرانی کـنـد
اینکه فرصت سخنرانی بـه او داده 
نشد، او یک پیام ویدیویی ضـبـط 
کرد و آنرا در صفحه فـیـس بـوک 

 :پیام این بود. خود پست کرد
آنـچـه کـه :   شھردار جین کـوان

من میخـواھـم امشـب بـرای شـمـا 
بگویم اینست که نتیجه عـمـل روز 
سه شنبه چـقـدر بـرای مـن مـایـه 

این چیزی نبـود کـه . تاسف ھست
ـاشـد . کسی انتـظـارش را داشـتـه ب

من میفھمم که مسئولیت مـتـوجـه 

من بود و من مـیـخـواھـم از تـمـام 
ـاق  ـف افـراد در مـورد آنـچـه کـه ات

 . افتاد معذرت خواھی کنم
ـامـس، :   ایمی گـودمـن کـلـرنـس ت

ـقـش شـھـردار کـوان را  ـیـد ن میتوان
ـبـال  توضیح دھید، که در حقیقت ق
ـاده، کـه  ـیـس ایسـت ـل ھم در بـرابـر پ
ـیـس ھسـت،  ـل ـاد پ ـق ـت حاال مـورد ان
برای گفتن اینکه کارگران اوکلنـد 
میتوانند وقت تعطیل برای شـرکـت 
ـاشـنـد، و در  در اعتراضات داشته ب
ـنـد،  عیـن حـال گـروه اشـغـال اوکـل
ــار  ـی ــغــال، از او بسـ ــپ اش ــم ک

 خشمگین است؟
 

اول، شھردار کوان بـه :   بوتس رایلی
پلیس دستور داد تا کـمـپ اشـغـال 
اوکلند را تخلیه کـنـد، و بـمـحـض 
ـا وجـود  اینکه آنھا تخلیه شدند، و ب
ـا خشـونـت و گـاز  اینکه ھـمـراه ب

ـــه ـــول ـل ــ ـــگ آور و گ ـای  اش ــ ھ
ـامـی  ـی پالستیکی بـود، او آنـروز پ
ــامــه  ــشــر کــرد کــه یــک ن ــت مــن
ـنـھـا  ـایـد، و ت ـی پیروزی بحسـاب م
انتقاد بسیار کوچکـی کـه داشـت 

و .   در نتیجه اعتراضات بـه آن بـود
ـامــی کـه از طـرف شـھــرداری  ـی پ
ـا  ـنـکـه ب ـنـی بـر ای منتشر شد، مب
ـنـھـا  کارگران برخورد نخواھد شد، ت
ـتـوم  بخاطر این است که ما مـومـن

را پشت سر خود داریـم، و ) شتاب( 
ھـا  این بخاطر این است که اتحـادیـه

ـنـھـا بـخـاطـر  پشت ما ھستند، و ت
ـنـد کـه چـه  ـن ـی ـب ـی اینکه مـردم م

ـتـد ـاف ایـن یـک .   اتفاقی دارد مـی
 .لطف نیست

ـتـه ھـا کـوان  با وجـود ایـن گـف
ــحــاظ  ــل ــود، ب ــده ب یــک ســازمــان

ـا ھسـت( سیاسـی چـپ بـود  ) . ی
ـتـی شـمـا  نکته اینجـاسـت کـه وق
ــخــاب  ــت ــمــدار را ان ــاســت یــک ســی
میکنید، این ربطی بـه شـخـصـیـت 

ـاسـت مـداران یـک .   آنھا نـدارد سـی
ـنـد، یـک  ـازی مـیـکـن نقشی را ب

ــش در دولــت ــق ــت .   ن و نــقــش دول
شھرداری این نیست کـه بـه مـردم 
ـنـکـه مـردم  خدمت کند، مـگـر ای
آنھا را مـجـبـور بـه انـجـام کـاری 

 . بکنند که خواستار آن ھستند
 

ــمــی گــودمــن ــس مــوقــت :   ای رئــی
ـاده  ـف پلیس، ھـاورد جـوردن، از اسـت
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کردن از نیروی پلیـس بـرای درھـم 
او .   شـکـسـتـن کـمـپ دفـاع کـرد

ـیـه  ـیـم بـرای تـخـل گفت کـه تصـم
ــت  ــی ــن ــر ســالمــت و ام ــنــی ب ــب م
ــیــه  ــل ــخ عــمــومــی بــود، بــخــاطــر ت
مدفوع، خـطـر آتشـگـیـری، مـوارد 
ــت  ـار خشـون ـت تـعـرض جـنـســی، رف
ـتـن دسـتـرسـی بـه  ـپـذیـرف آمیز، و ن

 پاسخ شما؟. امداد پزشکی
گفته میشـود کـه :  کلرنس تامس

ــدام خــود  ــرای اق ــس ب ــی دالیــل پــل
ـار  بنوعی شبیـه سـالحـھـای کشـت
ـتـن بـه  جمعی ھست که بـرای رف

ـیـل آورده شـد بـه .   جنگ عراق دل
عبارت دیگر این اتـھـامـات واقـعـا 

ـنـد ـلـه تـعـرض .   بی پایه ھست مسـئ
ــت نشــده اســت ــاب ــســی ث اگــر .   جــن

ـا بـھـداشـت و  مسئله ای در رابطه ب
ـیـت وجـود داشـت، کـمـپ از  امـن
ـیـن مـربـوطـه  ـا مسـئـول ـتـگـو ب گف

کمپ از ایـن نـوع . استقبال میکند
ـیـکـنـد امـا .   فعالیت جلوگیـری نـم

فرض کنیم که ایـن دالیـل واقـعـا 
ـنـد ـا ایـن .   درست بـودنـد و ھسـت آی

ــاســب بــود کــه  ــن ــاســخ م یــک پ
ـاسـت شـوک و آو  ـاســت ( سـی سـی

ـتـه )   شوک و وحشـت بـکـار گـرف
ــاده از ســالح بــه  ــف ــت ــا اس شــود، ب
اصطالح غـیـر کشـنـده کـه یـک 
ــنــگ عــراق را در  بــازنشــســتــه ج

قـرار داده )   اورژانـس( مرکز تـرامـا 
ـیـکـنـم،  است؟ من اینطور فـکـر نـم
بخاطر اینکه حق دارنـد کـه بـطـور 
صلح آمیز تجمع بکنند، و آنھا حـق 

ـا آن .   آزادی بیان دارند ـق ـی و ایـن دق
چیزی ھست که عمل مـیـشـود و 
آن چیزی ھست که مورد مناقشـه 

 . قرار میگیرد
ـز را درک  ما باید یـک چـی

ــم ــی ــس :   کــن ــی را "   یــک درصــد" پــل

و ھمانطـور کـه .  نمایندگی میکند
مـا در مــادیسـون، و ویســکـانســن 
ـیـس طـرف  ـل دیـدیـم، جـایـی کـه پ
کارگران را گرفت، و آنـھـا حـالـت 
ـنـکـار  ـتـی ای ـنـد، وق تھاجمی نداشت
ـتـد، مـا شـاھـد در ھـم  اتفاق میاف
شکستن یک درصد خواھیـم بـود، 

ـزی )   پلیـس( بخاطر اینکه آن  آنـچـی
) یـک درصـدیـھـا( ھست که آنھا 

ـیـس .   به آن تکیه میکنند آنھا به پل
آنھا به ارتش تکـیـه .   تکیه میکنند

ــد ــن ــن ــتــی کــه مــردم .   مــیــک و وق
ـزنـد، مـا  آمریکا علیه آن بپا میـخـی
شاھد یک تغییر جـدیـد در جـھـت 

 . خواھیم بود
من ھمچنین میخـواھـم ایـن را 

ـیـم داشـت.   بگویم . ما مدرسه خواھ
ـنـد آمـد و مـا .   معلمان بیرون خـواھ

کالسھای درس خواھیم داشـت، در 
ـلـی نـظـیـر عـدالـت  ـا مسـائ رابطه ب
ــصــاب  ــدف اعــت ــی، ھ ــمــاع اجــت

بنابر این، این یک زمـان .   عمومی
ایـمـی، .   بخاطر سپردنی خواھد بـود

 .ما به استقبال این روز میرویم
در اوکلند ھر جـا :   بوتس رایلی

ـاره ایـن  که میروید مردم دارند در ب
ـنـد اگـر شـمـا از .   صحبـت مـیـکـن

ــابــان رد  ــی در خــی کــنــار کســان
ــبــت  ــد کــه بــا ھــم صــح مــیــشــوی
ـاره اعـتـصـاب  میکننـد، آنـھـا در ب

ـنـد ایـن .   عمومی صـحـبـت مـیـکـن
ـاسـر  فقط یک خبر بزرگ در سـرت
ـاره آن  دنیا نیست، بلکه ھـمـه در ب

ـنـد  به ھیجان آمده اند و حاضر ھسـت
ــاریــخ شــرکــت  ــن ت ــت کــه در ســاخ

 .کنند
 

ـابـر ایـن چـه :   ایمی گودمن ـن و ب
کاری امروز برای انجام بـه مـغـازه 
ـنـد  داران، به بانکھا، به مـردم اوکـل
پیشنھاد میشود؟ خـواسـت کـمـپ 

 اشغال اوکلند چی ھست؟

 صـبـح ٩در ساعت :   بوتس رایلی
ـان چـھـاردھـم و  ـاب ـی تجمعاتی در خ

 ٩برادوی وجود دارد، برای ساعـت 
صبح، ظھر، چـھـار بـعـد از ظـھـر، 

تجمعات چـھـار و .   پنج بعد از ظھر
ــقــت  ــی ــعــد از ظــھــر در حــق ــج ب پــن

ـنـد کـه سـر  راھپیمایی ھـایـی ھسـت
ساعت چھار بـعـد از ظـھـر شـروع 

اولـی در سـاعـت چـھـار .   میشوند
ــدر، و  ـن ــر ب ــن و تســخـی ـت بـرای رف
ــرای  ــج ب دومــی در ســاعــت پــن

ـنـدر ـیـمـایـی و تسـخـیـر ب مـا .   راھپ
میخواھیم شیفت ساعت ھفـت بـعـد 

الزم اسـت .   از ظھر را تعطیل کنیـم
که ما در ایـن سـاعـات مشـخـص 

ــم ــی ــرای .   شــروع کــن ــن ب ــابــر ای ــن ب
ـیـمـایـی  ـپ شنوندگان شما، بـرای راھ

ـاشـیـد اگـر .   ساعت چـھـار آنـجـا ب
نمیتوانید برای راھپیـمـایـی سـاعـت 
چھار آنجا باشید، برای راھپیـمـایـی 

ـاشـیـد ـنـج آنـجـا ب و ایـن .   ساعت پ
ـیـمـایـی ھـا سـر سـاعـت شـروع  راھپ

 .میشوند
 

کلرنس تامس، :   ایمی گودمن
ـیـد ایـن یـک  آیا شما فکر میـکـن
ــش  ـب ـن ـقـطـه عـطـف را در ایـن ج ن
نمایندگی میکند، و ھمینطور  در 

ھـا  ارتباط با کسانی که با اتحادیـه
ـاره  ـــ ـا در ب ــــد؟ شــــمـــ ـن ـــ ـت ھســـ

ــت کــردیــد. آی. ای. اس ــو صــحــب . ی
ـلـل و  شما در باره النگشور بین الـم

 .اتحادیه انبارھا صحبت کردید
ـا :   کلرنس تامس ـت ـق ـی ـق بله، مـن ح

بـخـاطـر .   اینطـور  فـکـر مـیـکـنـم
ـاورد  اینکه اگر امـروز ھـیـچ دسـت
دیگری نداشته باشیم، یـک بـحـث 
جدیدی در باره مسئله تعطیل کـار 
ــارگــران وجــود خــواھــد داشــت،  ک

ـنـد شـد در .   کارگران فعالتـر خـواھ
نتیجه من فکر مـیـکـنـم کـه ایـن 

ایـن یـک .   یک آغاز نویـن اسـت

و .   لحظه بھم آمدن جویبارھا ھسـت
نه تنھا آن، ایمی، بلکه مـا شـاھـد 

ـیـم و .   ظھور ائتالفـات جـدیـد ھسـت
ـبـش  ـا سـاخـتـن جـن این در رابطـه ب

مـن فـکـر .   خیلی خیلی مھم است
میکنم که جنبش کارگـری بـرای 
یک زمان طوالنی جنبش عـدالـت 
ـتـه  اجتماعـی را در آغـوش نـگـرف

ـیـش از حـدی در .   است نگرانـی ب
ـزنـس  ـی باره اتـحـادیـه مـربـوط بـه ب

ــد، بــازار(  ــغــال، داد و ســت . اشــت
مــا .   وجـود داشـتـه اسـت)   مـتـرجـم

ـلـی  ـل امروز رھبران کارگری بین الم
را میبینیم، مثل باب مـک الـرات 

یو و جیمـز ھـوفـا از . دابلیو. ال. ای از
برادری بین المللی تیـمـسـتـرز، کـه 

ھای حمایت از جنبش اشـغـال  بیانیه
ــن .   انـد وال اسـتـریـت صـادر کـرده ای

اتفاقاتی کـه .   یک پیشروی ھست
ـنـد، کـه اتـحـادیـه ـت ـاف ھـا  امروز می

ــصــاب  ــک اعــت ــه ی ــوان ب ــراخ ف
ـاسـنـد،  عمومی را برسمیـت مـیـشـن
ــد  ـن ـیـسـت ـادر ن ـیـشـتـر آنـھــا ق کـه ب
خودشان فراخوان اعتصاب عمومـی 
ـایـه آنـھـا  را بدھند، اما اعضـای پ

ـنـد ـاب ـی ـابـر ایـن، ایـن .   حضور می ـن ب
یک نقطه عطف است و من فـکـر 
میکنم که این یک چرخش مـھـم 
ـنـده  ـایـج آنـرا در آی ـت است، و مـا ن

 .خواھیم دید
 

 .بوتس رایلی: ایمی گودمن
ھمانطـور کـه ایشـان :  بوتس رایلی

ـقـه کـارگـر  گفتنـد، اکـثـریـت طـب
ـیـو. ال. ای .   متشکل نیستنـد ـل یـو . داب

ـاشـد  ترین اتحـادیـه شاید رزمنده ای ب
تـریـن  که من میشناسم، و رزمـنـده

ــه امــا .   ای کـه وجــود دارد اتـحــادی
ـنـد کـه  بیشتر مردم فـکـر مـیـکـن

ــده  اتـحـادیـه ـن ھـا بـحـد کـافـی رزم
نیستند و ھیچ کـاری بـرای آنـھـا 

ـبـش اشـغـال وال .   انجام نمیدھند جـن

استریت، در کل، با قـرار دادن ایـن 
" یـک درصـد" ایده بر سر میز کـه 

را میمکد، یـک "   درصد"  ٩٩خون 
بحث جدیدی را پیش میبرد، مـردم 
را وامیدارد که راھی برای تعطـیـل 
ـنـد و  ـای ـی کار خود پیدا کننـد، و ب
مسائل خود با طبقه حاکمـه را در 
ـا روی  ـی سرتاسر کشور و تـمـام دن

ــد ــگـذارن ــز ب ـی ــن یــک روز .   م و ای
جدیدی را در سـازمـانـدھـی عـمـل 

ما صرفا بـخـاطـر .   مستقیم میسازد
ــه ھــا نــیــســت کــه کــاری را  رســان

ــم ــی ــام .   مــیــکــن مــا کــاری را انــج
میدھیم که میتواند مکانیسمـھـای 

ــعــت  ــن ــازار( ص ــرای یــک )   ب را ب
ــوقـف کــنـد تــا  مـدت کـافــی مـت
ـیـم یـک قـرار داد  ـتـوان اینکه ما ب

ـیـم حـاال، .   متفاوتی را مذاکـره کـن
البته، امروز یک امـر یـک روزه 

ـیـم .   است اما کاری که ما مـیـکـن
ــســت کــه مــا قــدرت خــود را  ایــن

و کس دیـگـری . بنمایش میگذاریم
این عمل را در جـای دیـگـری از 
کشور کپی خواھد کرد، در جـای 

و، خوب، وقـت آن .  دیگری از دنیا
 .است که از لوال رھا شد

 
ایمـی، ایـن یـک :   کلرنس تامس

ـابـل اسـت، بـه  ـق ـت لحظه جـنـگ م
 .معنی واقعی کلمه

 
من میخواھم از ھر :  ایمی گودمن

ـان در  دوتای شما برای ھمـراھـی ت
برکلی تشکر کنم، برای صـحـبـت 
درباره اعتصـاب عـمـومـی کـه در 
ـنـد فـراخـوان داده شـده اسـت،  اوکل
بوتس رایلی  از کوپ و کـلـرنـس 
ـیـر سـابـق خـزانـه داری  تامـس، دب
ـلـی و اتـحـادیـه  ـل النگشور بین الـم

ـار لـوکـال  ـب ، و سـخـنـگــوی ١٠ان
ــیــون "  ــل ــش مــارش یــک مــی ــب جــن

 ".*کارگر
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ـنـد ٣مجمع عمومی  ـل ھزار نفـره اوك
ـبـه  بدنبال توحش پلیس در سـه شـن

ـبـه   اكتبر٢٥  در شامگـاه چـھـارشـن
ـفـر در ١٦٠٧تعداد .   تشكیل شد  ن

رای گیری مجمع عمومی شركـت 
ـا   رای ١٤٨٤كردند و این جـمـع ب

 رای مـخـالـف ٤٦موافق در مقابل 
ـنـع فـراخـوانـی بـه ٧٧و  ـت  رای مم

اعتصاب عـمـومـی و اعـتـراضـات 
ـبـه  ـانـی در روز چـھـارشـن ـاب ـی  ٢خ

 ). ١(نوامبر داد
 

 پیشینه
 درصـدی در دھـم ٩٩معترضـیـن 

 چـادر پـالزای ١٠اكتبر و تنھا با 
ـاشـغـال  اسكار گرانت در اوكلند را ب
ــال وال  ــبــش اشــغ ــن در آورده بــه ج

ــد ــدن ــون ــی ــپ ــت مــی ــری ــداد .   اســت ــع ت
 ٢٥چـادرھـای ایـن پـالزا در روز 

ـبـر بـه  ـت ـا رسـیـد و روز ١٠٠اك  ت
ـیـس چھارشنبه ـل    روز بعد از حمله پ

ـا دو بـرابـر شـد   تعداد چادرھا تقریب
اسـم ایـن پـالزا !!      تا رسید١٧٥به 

ــاره  ــر دیــگــری اش ــی ــه واقــعــه اخ ب
یـك جـوان "   اسكار گـرنـت.   " میكند

ــه  ـاه پـوسـت بـود كـه در ژانـوی سـی
ـنـگ ٢٠٠٩ ـی  توسط پلیس در پارك

یك ایستگاه تراموا دستگیـر شـد و 
در مقابل چشم مردم اعـدام گـونـه 

كشتن اسكار گـرنـت بـه . كشته شد
 )٢.(شورشی در اوكلند منجر شد

ـبـه   پلیس اوكلند در روز سه شن
ـنـد٢٥ ـل    اكتبر بـدسـتـور شـھـرداراوك

 و بمنظور تخلیه پـالزا از  جین كوان
ـتـرضـیـن  ــه ٩٩مـع ـل  درصـدی حـم

ـانـه ـا  غافلگیرانـه و وحشـی ای را ب
ـــك آور ـاز اش ـاده از گــ ــ ـف ــ ـت   اســ

 و ضرب و شـتـم  ھای مشقی گلوله
ـلـه .   علیه آنان بـعـمـل آورد ایـن حـم

ــه ٢٤اسـكــات اولســن  ــه را ب  سـال
ـان و  ـیـمـارسـت بخش مراقبت ویـژه ب

الزم بـه .   عمل جراحی مغز فرستاد
یادآوری است كـه اسـكـات اولسـن 
یكی از سربازان جـنـگ در عـراق 
بود كه پس از بازگشت به آمـریـكـا 

ـیـوسـتـه  به فعالین مخالف جنگ پ
ـز فـعـال بـود . و در جنبش اشغال نی

عكس العمل بالفاصله شھردار پـس 
ـیـس ـل   از سركوب معترضین توسط پ

امـا .   نوشتن اطالعیه پیـروزی بـود
ـیـس و صـحـنـه ھـای  خبر توحش پل

حمله به اسكات اولسن بسـرعـت و 
 در آمـریـكـا و در  وسیع در اوكلنـد
ــا ـی ــت سـراســر دن ــرن ــت ـن ــق ای    از طـری

ـنـد .   منتشر شد ـل در نتیجه مردم اوك
به پالزای اسـكـارگـرانـت ھـجـوم و 
ــود در  ــجــدد خ ــصــرف م ــرا بــت آن

ــد ــاورن ـی ــســه .   م در ھـمــان شــب جــل
ـیـش از  مجمع عمومی با حضـور ب

 ھزار نفر تشكیل شـد و فـراخـوان ٣
. اعتصاب عمومـی را صـادر كـرد

فراخوان رسمی و مطبـوعـاتـی ایـن 
ـبـه در سـر  اعتصاب در روز پنجشن
ــارراھــی صــورت گــرفــت كــه  چــھ
مركز تجمع اعتصاب عمومی سـال 

ھـای  اتحادیـه.    در اوكلند بود١٩٤٦
ـلـمـان   محلی مختلفی از جملـه مـع

ـان اسـتـخـدامـی  نجاران  و دانشـجـوی
بالفـاصـلـه از فـراخـوان اعـتـصـاب 

ـا )   ٣( عمومی حمایت كـردنـد امـا ب
 از فـرمـان  تمكین به موانع قانونی

ــه  ــی ب ــون ــر قــان ــصــاب غــی اعــت
شـایـد .   اعضایشان خودداری كـردنـد

 ١٢الزم به یاد آوری باشد كه تنھا 
ــكــا  درصــد از كــارگــران در آمــری

 )٤.(اتحادیه دارند
 مقابله مردم با آن  توحش پلیس

و فراخوان به اعـتـصـاب عـمـومـی 
ـیـس  ـل شكافی را بین شھرداری و پ

ـاعـث شـد  یـك زن  كـوان.   اوكلنـد ب
ــن  و عضــو حــزب  ــی ــد چ ــول ــت م

ـنـد  دمكرات ـل  اولین زن شـھـردار اوك
ــارخـود در زمــان  ـب اسـت كــه  اعـت
انتخابات را از ایـن دیـدگـاه پسـت 
مدرنیستی گرفته بـود کـه عضـو 

ــیــت"  ــل ــامــعــه اســت"   اق او  در .   ج
ـانــال  ـلـه رودرو بــا مـردم از ك ـاب ـق م

بـرای اعـاده .   پلیس شكسـت خـورد
ــرای  ــالــشــی ب ــت و در ت ــی ــث حــی
ـیـغـام  مانیپوالسیون جنبش در یـك پ

ویدیویی شخصـی در روی فـیـس 
بوك از جراحـات وارده بـه اسـكـات 

ــرد ــف ك ــھــار تــاس او .   اولســن اظ
ـادداشـت رسـمـی  ھمچنین در یك ی
به كاركنان شھرداری اعالم كرد كـه 
كارمـنـدان شـھـرداری مـجـازنـد بـه 
اعتصاب عمومی بپیونـدد مشـروط 
. براینكه آنروز را مرخصی بـگـیـرنـد

پلیس اوكلند در عكـس الـعـمـل بـه 
ـامـه سـرگشـاده نـوشـت   كوان یـك ن
ضمن اینكه رسـمـا افشـا كـرد كـه 
كوان دستور حمله به معتـرضـیـن را 

ـانـه  داده بود ـار مـمـاشـات جـوی ـت  رف
ـیـح  ـب ـق بعدی او با معتـرضـیـن را ت

ـان وجـود .  كرد این شـكـاف ھـمـچـن
ـنـد كـه  دارد و برخی مدعـی ھسـت
رفتار پلیس پس از نامه سـرگشـاده 

 .شده است" خودسرانه"شان به كوان 
 

 روز اعتصاب
از آنجا كه شركت در این اعـتـصـاب 
ـای خـواسـت فـردی  ـن نھایتا بر مـب

ــود ــداد  كــارگــران ب ــع ــن ت ــخــمــی  ت
. اعتصاب كنندگـان مشـكـل اسـت

ای تـعـداد  بنا بر گزارشھای رسـانـه
ـیـن   ٢كسانیكه كار را ترك كردند ب

ـتـریـن .    درصـد بـود٥تا  امـا مـھـم
ــن  ــه در ای ــری ك ــش كــارگ ــخ ب
ـنـدر  اعتصاب شركت كرد كارگران ب
. بودند كه پائینتر توضـیـح مـیـدھـم

ـنـی  بنا بر گـزارشـات شـاھـدان عـی
. ھای مركز شھر تعطـیـل بـود مغازه

ـاز بـودنـد  اندك رستورانھـایـی كـه ب
ـیـف ویـژه ـف ـا تـخـی ای بـه  غذا را ب
ـنـد ـفـروخــت ـی ــن م ـتـرضـی تـعــداد .   مـع

ـنـدگـان در اعـتـراضـات  ـن شركـت ك
ـانصـد ٧آنروز  ـیـن (  ھـزار و پ تـخـم
ـیـن )   رسانه ھا( ھزار ١٠  ) پلیس و ب
تخمین شـركـت ( ھزار نفر ٤٠ تا ٢٥

ـیـس .   برآورد شده اسـت)   كنندگان ـل پ

در آنروز از انـظـار بـدور مـانـده امـا 
ـاس شـخـصـی ـب ھـا  گفته شد كـه ل

ــد ــودن ــوذ كـرده ب ــف ــراضــات ن . دراعـت
ای از  اعتراضات خیابانی مجموعـه

ـیـمـایـی و  ـپ ـا راھ اشكال فستیوال ت
شـركـت .   ھا را در بر داشت سخنرانی

كنندگـان در اعـتـراضـات روز دوم 
ــدر ـن   نـوامـبـر از جـمــلـه كـارگــران ب

ـنـدر معلمان ـاران  مھندسیـن ب    پـرسـت
ـزخـانـه كارگران درمانی    كارگران آشپ

ـقـی  مھاجرین ـنـرمـنـدان و مـوسـی  ھ
ـان  دانان  دانـش آمـوزان و دانشـجـوی
 .بودند

در روز اعتصاب عمـومـی سـه 
ـیـه  راھپیمایی  یكی در سـاعـات اول

 ٥ یكی سر ظھر و آخری در  صبح
. بعد ازظھر سازمـانـدھـی شـده بـود

ـیـمـایـی در عـیـن حـال  ـپ آخرین راھ
ــود ــز ب ــی ــن آن ن ــری ــن .   بــزرگــت ای

راھپیمایی به بندر اوكلند خـتـم شـد 
ــگــه داشــت ــل ن ــعــطــی ــرا ت ــا .   و آن ت

ــنــدر كــار را  ــام كــارگــران ب ــگ ــھــن آن
متوقف كرده بودند وحال معترضـیـن 
ـنـدر  بندر باعـث تـعـطـیـل مـانـدن ب

اتـحـایـه كـارگـران " اگر چـه .   شدند
 كه یك اتحادیـه رادیـكـال  " انبار بندر

ھا از ایـن   ھمانند سایر اتحادیه است
اعتصاب عمومی حـمـایـت كـردنـد 
ولی فرمان رسـمـی اعـتـصـاب بـه 

 امـا عـمـال در  كارگران نداده بودند
ـنـدر  شیفت صـبـح خـود كـارگـران ب
اوكلند آنجـا را تـعـطـیـل و از كـار 

ـیـن . انداخته بودند به اینترتیب پنجـم
ــا تــمــام روز  ــك ــدر بــزرگ آمــری ــن ب

 . تعطیل ماند
 

 شب اعتصاب
ـتـرض عده  كـه از  ای از جوانان مـع

نتایج اعتصاب و اعتـراضـات آنـروز 
ـیـم  به شور و شوق افتاده انـد  تصـم

ــگــاه  ــه در شــام ــد ك ــرن ـی ــگـ مــی
اعتراضات یک ساختمان مـتـروكـه 
دولتی كه قبال به یـك سـازمـان ان 
جی او كرایه داده شده بود و اکنـون 
ــالزای  ــكــی پ ــروكــه و در نــزدی ـت م
ـنـد ـن . اسكار گرنت است را اشغال ك

ــن  ــد كــه تصــرف ای ــن ــكــن ادعـا مــی
ساختمان متروكه و حـتـی احـتـمـال 
ـبـال  پرداخت كرایه آن به شھرداری ق
در مجمع عمومی اوكلند به بـحـث 

ھـدف ایـن .   و تصویب رسـیـده بـود
بـوده اســت كــه در صــورت وجــود 

ـیـن  ھوای غیر قابـل تـحـمـل ـال  فـع
ـان بـه ایـن  ـاب ـی جنبش اشـغـال از خ
ـبـش اشـغـال را  ساختمان كوچ وجـن

پـس ازاشـغـال ایـن .   زنده نگه دارنـد
ـا  ـنـد ب ـل ساختمان پلیس وحشـی اوك
ـتـرضـیـن  تعدادی بیش از تعداد مـع

 گزارشی از 
 اعتصاب عمومی اوكلند

 
 عباس گویا
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ـا ٢٠٠ یعنی بین  در محل  ٣٠٠ ت
ــیــس ــل ــاورد پ ــی .  بــمــحــل ھــجــوم م

ـلـی بـه  ـب معترضین را بدون اخطار ق
ھای مشقی و گاز اشـك  باد گلوله

ـا  ـلـه ب ـاب آور میبندند و جوانان به مق
ــه و شــیــشــه ــت ــیــس پــرداخ ــای  پــل ھ

ساختمان دولتی را میشكننـد و بـه 
نوشتـن شـعـار روی آن سـاخـتـمـان 

ـیـس .   اقدام میكننـد ـل ـلـه پ ایـن حـم
حتی از حمله اول آنـھـا كـه جـرقـه 
ــود ــر ب ــدیــت ــصــاب را زد ش . اعــت

درجریان این حمله یكبار دیـگـر یـك 
سرباز سابق جنگ در عـراق راھـی 

ـیـوان .  اتاق مراقبت ویژه شد او كه ك
سابقی نام دارد مـیـگـویـد در حـال 
رفتن به خانه اش دستگیر و مـورد 

. (ضرب و شتم پلیس قرار میگـیـرد
ــه)   ٥ ـنـمــورد  اطـالعـی ای كـه در ای

صادر شده است ادعا میكند عـلـت 
ای  چنین عكس العمل غیر منتظـره

ای خـارج  از طرف پلیس به مسـالـه
) ٦. ( از جنبش اشغال مـربـوط اسـت

ھا ھزار ساخـتـمـان  آمریكا امروز صد
ـیـن  و مسكن متـروكـه دارد و بـھـم

طنین اشغـال یـك .   تعداد بی خانمان
ــا  ــروكــه در آمــریــك ــت ــمــان م ــت ســاخ
ـیـچـد  ـپ بالفاصله در تمام آمریكا می

ھـای  و بیخانمانھا را بتـصـرف خـانـه
بـه ایـن .   متروكه تشـویـق مـیـكـنـد

سـرمـایـه "   حـرمـت" دلیل تجاوز بـه 

بالفاصله و بیدرنگ با شـدیـدتـریـن 
. برخورد طرف پلیس مواجه میشـود

ـار رك و  ـیـس بسـی ـل ایـن تـوحـش پ
ـــت  ـی ـــكــ ـال ـاع از مــ روراســـت دفــ
خصوصی سرمایه و اعـالم بـرتـری 
این قانون بر ھر پرنسیـپ دیـگـری 

 . است
فراخوان به اعتصاب عـمـومـی 
در اوكلند بدرست نقطه عـطـفـی در 
ـبـش كـارگـری  جنبش اشغال و جـن

ـفـس فـراخـوان .   ارزیابی شده اسـت ن
به اعتصاب عـمـومـی در آمـریـكـا 

 ٦٠كه شاھد چنین فـراخـوانـی در 
ــبــوده اســت ــه ن ــت ــال گش ــول  س ــق  ب

كالرنس توماس سخنگوی اتحادیـه 
ــنــد ــدر در اوكــل ــن ــار ب ــب    كــارگــران ان
ـقـه كـارگـر  بحثی را در درون طـب

ــد ــزن ــه عــدم )   ٤. ( دامــن مــی ــال مس
دخالـت وسـیـع كـارگـران از طـریـق 

ـنـی اعـتـصـاب  ترین ابزارشان برنده  یع
ـانـه  عمومی ـب  در اعتراضات حق طل

 امـروز در مـتـن  چند دھه گذشته
ــق و ســراســری  ــی یــك بــحــران عــم

ـافـت سرمایه .  با این فراخوان پایان ی
ــه  فــراخــوان مــجــمــع عــمــومــی ب
ـنـد یـك  ـل اعتصاب عمومی در اوك
ـبـش كـارگـری  یادآوری بجا به جـن
ــد ســرآغــاز یــک  ــوان ــت ــی ــود، و م ب
ــه کــارگــر  ــق ــت جــدی طــب دخــال

 .*باشد
 ٢٠١١ نوامبر ٦

  

  :منابع
١ 
 http://www.occupyoakland.org/2011/10/

general-strike-mass-day-of-action/ 
٢ 
 h t t p : / / e n . w i k i p e d i a . o r g / w i k i /

BART_Police_shooting_of_Oscar_Grant 
٣ 
 http://www.occupyoakland.org/total-general-

strike/endorsements-from-organizations/ 
٤ 
 h t t p : / / w w w . yo u t u be . c o m/ w a t c h?

v=GzQfPLiz5wg 
٥ 
 ht tp : / /abclocal. go .com/kgo /video ?

id=8419878&syndicate=syndicate&section 
٦ 
 h t t p : / / w w w . i n d y b a y . o r g /

newsitems/2011/11/03/18697018.php 
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در دھـھـا         )      آبان     ١٤(  نوامبر         ٥ روز      
شھر در کشورھای مختلف جـھـان،                            
ـا و                              ـا اروپ از آمریـکـای شـمـالـی ت

ـا، تـظـاھـرات                          ـی ھـا و        ترکیه و استـرال
ھائی در دفاع از کـارگـران                           آکسیون      

ـاسـی و در                               ـان سـی ـی زندانی و زنـدان
ـا مـردم ایـران بـرای                             ھمبسـتـگـی ب
ســرنــگــونــی حــکــومــت اســالمــی                     

ــزار شــد          در ایــن تــجــمــعــات               .       بــرگ
شعارھائی علیه جمھوری اسـالمـی                            
ــواســت آزادی کــارگــران                           و بــا خ
ـاسـی و در                               ـان سـی ـی زندانی و زنـدان
ھمبستگی با مبارزات کـارگـران و                              

ــران سـر داده شــد                      صـدھــا      .       مـردم ای
ــری از                         ــل تصــاوی ــالکــارد شــام پ
کارگران زندانی، آزادی و بـرابـری،                                 
سرنگونی جمھوری اسالمـی، زنـده                            

ــســم و                  ــالــی در ایــن        . . .           بــاد ســوســی
ــه چشــم مــیــخــورد                     .   تــجــمــعــات ب

ــجــمــعــات بــرای                           ــن ت ــان ای ــران ســخــن
مردمی که شاھـد ایـن تـجـمـعـات                          
بودند سخنرانی کردند، آنـھـا را در                                 
ـارزات کـارگـران و مـردم                               جریان مب
ایران، دستگیری فعالین کـارگـری                              

ھـای       و مخالفین سیاسی و گـوشـه                      
ــات جــمــھــوری                         ــای ــن ــگــری از ج دی

ــد                 ــرار دادن ــی ق ــالم ـــن        .       اس در ای
ھا پتیشنی به امضای مـردم                           برنامه      

ـام بـرخـی اتـحـادیـه                        ـی ھـا و        رسید، پ
سازمانـھـای کـارگـری بـه اطـالع                          

ــد            ــن رســی ــری ــھــای         .       حــاض ــروھ گ
ھای خود توجـه                موزیک با آھنگ             

مردم را بـه ایـن تـجـمـعـات جـلـب                           
کردند و بدین ترتیب در دھھا شـھـر                                
ھزاران نفر ھمبستـگـی شـان را بـه                              
اشکال مختلف با کارگران و مـردم                               
ـا                               ایران با شرکت در تـجـمـعـات و ی
ـزھـا                            امضای پتیشنی که روی مـی
ـارچـه                                قرار داشت و یا با امضـای پ

تـعـدادی از           .       ھا نشـان دادنـد               نوشته     
ھا نیز با سازماندھندگـان ایـن                               رسانه     

 . ھا مصاحبه کردند                 میتینگ      
ــزارش فشــرده                  ــجــا گ ــن ای از         ای

ــحــظــه                         ــا ایــن ل شــھــرھــائــی کــه ت
انـد مـالحـظـه             گزارشی ارسال کـرده                 

 :   میکنید      

 : سوئد، استكھلم             
ـابـل                           ـق ـاشـكـوھـی در م تظـاھـرات ب
سفارت ننگین جمـھـوری اسـالمـی                          

ـلـم بـرگـزار شـد                         در    .       در شھر استكھ
این تظاھرات نمایندگان چند حـزب                               
ـز                            ـی و اتـحـادیـه کـارگـری سـوئـد ن
.   شرکت داشتند و سخنرانی کـردنـد                           

ـیـن کـارگـران                               ـپ از جمله فعالین کـم
ــد، حــزب                           ــی ــی را آزاد کــن ــدان زن
کمونیست کـارگـری ایـران، حـزب                           
ـیـسـت                         ـال چپ سوئد، حـزب سـوسـی
عدالتخواه سوئد، اتحـادیـه خـدمـات                               

ـبـرنـگـار         .       اجتماعی شھر استھکلم                    خ
ال او و             -اتحادیه کـارگـران سـوئـد                    

ـال جـدیـد                            ـبـرنـگـار کـان ھمچنیـن خ
ــه                            ـی گـزارشـاتـی از ایـن تـجـمـع تـھ

یوران گوستاوسون از طـرف                        .       کردند     
اتحادیه خدمات اجتـمـاعـی سـوئـد،                             
ـاوا از حـزب چــپ                           ـاكـه ب آمـیـن ك
ـزب                       ـاس از حــ ــ ـی ــ ـات ـــد و مــ ســـوئ
ــد                           ـتـخـواه سـوئ ـیـسـت عـدال ـال سـوسـی
ـا کـارگـران                             ھمبستگی خـود را  ب
زندانی و مبارزات كارگران و مـردم                                 
ایران علیه جمھوری اسالمی اعـالم                              
کردند و سیامک بھاری از حـزب                            
ـیـسـت کـارگـری سـخـنـرانـی                         کمون

ــحـادیـه خـدمــات               .       پـرشـوری كـرد           ات
اجتـمـاعـی و حـزب چـپ سـوئـد                       

ھـای اعـتـراضـی خـود را بـه                         نامه    
سفارت جـمـھـوری اسـالمـی ایـران                          

عكس پرچم و سـران                 .     تحویل دادند           
جمھوری اسالمی به آتـش کشـیـده                           

ـز                         .       شد   ـی ـبـون آزاد ن در قسـمـت تـری
تعداد دیگری از جمله عـزت دولـت                              
ــی                           ـق ـیــاسـی و ت ـادی، مــجـیـد ال آب
حیدری و در آخر فرامرز قربانـی از                                 
ــرای آزادی                        ــن ب ــی ــمــپ طــرف  ک
.   کارگران زندانی سـخـنـرانـی کـرد                          

 live is lifeتظاھرات با آھنگ                 
 .   به پایان رسید             

در استکھلم تظاھـرات دیـگـری                          
 .   نیز در مرکز شھر برگزار شد                         

 
 : گوتنبرگ       

ــرگ                        ــب ــون در شــھــر گــوتــن ــی آكس
ــش                     ــب ــود بــا جــن   ٩٩ھــمــزمــان ب

ھا در مـیـدان اصـلـی ایـن                        درصدی     
ــھــرام                      .       شـھــر    ــی و ب ــن صــدیــق نــازنــی

ـیـسـت                               تورانی از فعالین حزب کمـون
ـتـمـاع بـه                                 کارگری ایران، در این اج

ـان     ـیـســی                       زب ھـای سـوئـدی و انـگـل
صحبت کردند و ضـمـن اشـاره بـه                           
تظاھرات ھمـزمـان در دھـھـا شـھـر                            
ــگــر جــھــان، اســامــی کــارگــران                           دی
ــالع                             ــه اط ــران را ب ــی در ای ــدان زن
حاضرین رساندنـد و اعـالم کـردنـد                             
که ما ھم بخـش دیـگـری از ایـن                           

ـا                           ٩٩ ـایـد ھـمـه ب  درصد ھستیم و ب
ـابـودی نـظـام سـرمـایـه                             ھم بـرای ن
ـیـسـم تـال                              ـال داری و برقراری سوسـی

 .   ش کنیم      
 

سـوخـو، بـوروس و               در شـھـرھـای           
ھـائـی انـجـام              پیکـت    ھلسینگبوری            

ــعــددی از                         ــای مــت شــد، پــوســتــرھ
کارگران زندانی به نمایش گذاشـتـه                                
ــت از                          ــی در حــمـای ــیـشــن شـد و پــت
كارگران زندانی بـه امضـای مـردم                              

 .   رسید    
 

 آلمان، فرانکفورت                  
ـتـه                   ـی ای بـرای           در فرانـکـفـورت کـم

برگزاری آکسیون سازماندھی شـده                              
ــود    ــل                   .       ب ــح ــون در م ــن آکســی ای

ــش                    ــب ــرات بــزرگ جــن ــظــاھ   ٩٩ت
ــدی      ــود        درص ــرھــای          .       ھــا ب ــوســت پ

کارگران زندانـی و پـالکـاردھـائـی                             
ـبـل از        .       در محل نصب شـده بـود                   ق

ـا                              ـاز مـرتـب ب ـن شروع تظاھرات، شـھ
ــن                           ــره ای ـف گـروه مــوزیـک چـھـار ن
تظاھرات که در محل حـاضـر شـده                            
بودند درمورد کارگـران زنـدانـی در                                
ـز ابـراز                                  ـی ایران صحبت کرد و آنھـا ن

ــه                     ــد کــه تــران ــمــایــل کــردن ای در         ت
ھمبستگی با کـارگـران زنـدانـی و                             
ــران اجــرا                               ــان ســیــاسـی در ای ــی زنـدان

با اجرای این آھنگ تـوجـه                        .       کنند    
حدود ھزار نفر که در محل حـاضـر                              
.   شده بودند به این مساله جلـب شـد                             

سپس راھپیمائی بزرگی شـروع شـد                             
و پوسترھای کـارگـران زنـدانـی و                             
ـاسـبـت در                              پالکاردھائی به این مـن

این راھپیمائی توسط فعالیـن حـزب                               
کمونیست کارگری و گـروھـھـای                          
دیگری از اپـوزیسـیـون جـمـھـوری                           

 .   اسالمی حمل میشد              
ـــورت را                     ـف ــ ـــک ـــران ـزارش ف گــ

ھـای زیـر           میتوانید از طریق کلیـپ                     
 :   تماشا کنید          

http://
youtu.be/20b8OINLm6I 
http://
www.youtube.com/
watch?v=SPtFVSjoU_8 
http://youtu.be/
X5LSS1KUh78 
http://youtu.be/
odlkN72XhfU 

 
 

 برلین     
در روز جھانی حمایت از کـارگـران                               

  ٢زندانی ایران، در برلین از ساعـت                                
ـز اطـالعـاتـی،                          ٤تا      بعد از ظھر می

ھـای كـارگـران               عـكـس   .       برقرار بـود          
ـز نصـب شـده                              زندانی در اطراف مـی
ــت از                           بـود و پــتـی شـن در حــمـای
كارگران زندانی روی میز بـود كـه                               
از سوی مردمی كه از محل گـذر                            

در ایـن روز            .   میكردند، امضا میشد                  
 نـوامـبـر كـه            ٥اعالمیه مربوط به                 

ـیـن و                             ـپ توضیحی در مورد ایـن كـم
آخرین خبرھـا از كـارگـران زنـدانـی                               

ـلـف                      بود  به آلمانی                و زبانھای مخـت
ــان در                  .       پــخــش شــد       فــرزانــه درخش

ـزدیـک                          صحبتـھـای خـود رابـطـه ن
دولت آلمان با جمھوری اسالمـی را                               

 .   مورد انتقاد شدید قرار داد                         
 

 : آلمان، ھامبورگ              
در ھامبورگ آكسیونـی در مـركـز                            

نصب پوسـتـرھـا و               .       شھر برگزار شد             
ھا، ھمراه با پـخـش مـوزیـك،                           عكس   

توجه مردمی را كه از محل عـبـور                              
ـابـل            .     میكردند جلب میكرد                  تعـداد ق

ـیـن                                 توجھی بویژه جوانان پتیشن کمپ

دفاع از کارگران زنـدانـی را امضـا                                
ــد        ــردن ــك ــد از                .       مــی ــرومــن نــازی ب

مبارزات کارگران و زنـدانـی شـدن                              
فعالین کارگری در ایـران را بـرای                                
مردم تـوضـیـح داد و بـر ضـرورت                           
ـاکـیـد                               ھمبستگی با این مبارزات ت

ــورد                   .       کــرد    ــن در م ــی ــچــن ــم او ھ
ـا                                 ـق انقالبات در كشورھای شمال آفری

  ٩٩ھـای       و خاور میانه و تظـاھـرات                      
ھا صحبت كرده و ربط آنـرا                           درصدی     

 .   با مبارزات مردم توضیح میداد                           
 
 : لندن    

ـا     ٢از ساعـت           عصـر تـجـمـع           ٤ ت
ـالـگـار بـه                                اعتراضی در میدان تـراف
ــاد                           ــھ ــدیــن حــزب و ن فــراخــوان چــن

ھـای كـارگـران               عـكـس   .       برگزار شـد         
زندانی و پوسترھا و پـالکـاردھـای                              
ــگــی بــا                       ــت ــعــددی در ھــمــبــس ــت م
ـیـه جـمـھـوری                              کارگران ایران و عـل
ـنـدگـان                            اسالمی در دست تجمع کـن
ــاع از                            ــائــی در دف ــارھ بــود و شــع
کارگران زندانی و زندانیان سیـاسـی                                 
و علیه جمھوری اسالمی سـر داده                             

پتی شنی كمپین بـرای آزادی                          .     شد  
ھـای مـن          كارگران زنـدانـی، كـارت                    

ـارزه                               ـتـه مـب ـی صدای او ھستم از كم
ـاسـی و                              ـان سـی ـی برای آزادی زنـدان
پالکارد بزرگی با شـعـار كـارگـران                              
ـیـد نصـب                               زندانی را فـورا آزاد کـن

در ایـن مـیـدان ھـمـزمـان                     .     شده بود       
ـیـس                              جمع بزرگی از کارگران انـگـل

ـام         كـه      1Jarrow Marchبه ن
ـیـمـائـی در                    ٥بعـد از         ـپ ـتـه راھ ـف  ھ

ــراض بــه ســیــاســت ریــاضــت                        ــت اع
ــس و                        ــی ــگــل ــت ان ــصــادی دول اقــت

ــودجــه                   ــطــع ب ــکــاری و ق ھــای         بــی
ـنـدن                               خدماتی  دولت ائتالفی  بـه ل

ھـای       رسیده بودند، ھمراه با  اتحادیه                              

 ھای گسترده و موفق گزارشی از آکسیون 
  نوامبر ٥ 
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,TSSA RMT, CWU PCS, 
BECTU, UNITE         ـــن درای

ـیـه اخـراج                         ھـا،       میدان میتینگـی عـل
ــودجــه          ــطــع ب ھــای خــدمــاتــی و                ق

ـیـمـه                              ـا ب سیاست دولت در رابـطـه ب
.   بازنشستگی سـازمـان داده بـودنـد                           

ـیـن تـظـاھـرات تـمـاس                             ما با مسئول
ـیـت کـارگـران و                           ـیـم و وضـع گرفت
زندانی بودن فعالیـن کـارگـری در                              
ـیـم                                 .   ایران را با آنھا در میان گـذاشـت

ـیـن آنـھـا                           توسط یـکـی از مسـئـول
پوستر کارگران زندانی در ایـران در                                  
میان جمعیت بزرگ میدان در سـن                             
ـاه                                   ـام کـوت ـی آویزان شد و از بلندگو پ
ما درمورد تـظـاھـرات در دفـاع از                              
ـیـت اعـالم                              کارگران ایران بـه جـمـع

جمعی از این کارگـران ھـمـراه                           .       شد  
به تعـدادی از آنـھـا کـه دھـل در                             
ـنـد                                دست داشتند به تجمع ما پیوست
و توجه مردم حاضر در ایـن مـیـدان                               
.   را به این میتینگ جـلـب کـردنـد                          

پتیشن دفاع از کارگران زندانـی در                                 
ایران را امضـا کـردنـد، شـعـارھـای                              
ما علیه جمھـوری اسـالمـی و در                           
ــی را                            ــدان ــران زن دفــاع از کــارگ
ــکــی از                        ــد و ی ــراھــی کــردن ــم ھ
ــی                        ــھــا ط ــدگــان آن ــدھــن ســازمــان

ای پیام ھمبسـتـگـی خـود                       مصاحبه      
.   را با کـارگـران ایـران اعـالم کـرد                            

جوانانی بودند كه شعارھای مـا را                                
ــر                       ــرگ ب ــرده و م ــی ك ــراھ ــم ھ

تجمـع      .       جمھوری اسالمی میگفتند                    
کنندگان سپس در مقابل ساختـمـان                              
ـز تـجـمـع                          ـی بی بی سی فـارسـی ن

ــار دادنــد                   بــر روی        .       کــردنــد و شــع
یکی از پوسترھا نوشـتـه شـده بـود                              

ھای خود را              که بی بی سی چشم               
ـاسـی                              ـان سـی ـی درمورد وضعیت زندان

 .   در ایران میبندد               
 

 : کانادا، تورنتو
ـنـدكـردن  ـل ـا ب به مدت دو سـاعـت ب

 بنر، پالكارد و ھمچنیـن  دھھا پرچم
عكسھای از كارگران زندانی توجـه 
ــی حــقــوقــی  ــه ب ــفــر را ب ھــزاران ن

یـدی .   كارگران در ایران جلب كردیـم
ـیـسـی و  محمودی به زبانھای انگل
. فارسی برای مردم صـحـبـت کـرد

ـیـه  تظاھر كنندگان شعارھائی را عل
ـانـھـای  جمـھـوری اسـالمـی بـه زب
انگلیسی و فـارسـی سـر دادنـد از 

ـلـه ــد :   جـم ـای ــی آزاد ب كــارگـر زنـدان

ـایـد  ـاسـی آزاد ب گردد، زندانـی سـی
گردد، حکومت اسالمی سـرنـگـون 
ــر جــمــھــوری  ــگــون، مــرگ ب ســرن
اسالمی، مرگ بر سـرمـایـه، زنـده 
ـایـد  باد سوسیالیسم، رژیم اسالمی ب

 .  برود
http://tiny.cc/x0kcf 

 
 :ونكوور

صدھـا تـن از مـردم آزادیـخـواه در 
ـا  مركز ونكوور ھمبستگی خود را ب
ــران اعــالم  ــی درای ــدان كــارگــران زن

ـبـه .   كردند  ٥بعد از ظـھـر روز شـن
نوامبر میدان آرت گالری در مـركـز 
شھر ونكوور شاھد ابـراز احسـاسـات 
پرشور مردم آزادیخواه و انسانـدوسـت 
ــگــی بــا كــارگــران و  در ھــمــبــســت

 . زندانیان سیاسی در ایران بود
ــرای                         ــی ب ــل ــمــل ــن ال ــون بــی آكســی
آزادی زندانیان سیاسی در ونـكـوور                                

ـبـش                       اشـغـال       "   رسما مورد حمایت جن
ـتـه و بـخـشـی از                      "       ونكور      قرار گرف

برنامه اعالم شده برای بعـد ازظـھـر                                
ایـن مـراسـم كـه از                 .       روز شنبه بود            

ـا           ٣ساعت       ـیـم ت ـبـون            ٥ و ن  از تـری
ـیـن                            اصلی میدان آغاز شـد ھـمـچـن
مورد پشتیبانـی شـورای كـارگـران                             
شھر، اتحادیه راننـدگـان اتـوبـوس و                                
شماری از سازمـانـھـا و نـھـادھـای                             
اپوزیسیون جمھوری اسـالمـی قـرار                             

 .   داشت    
ــون یــاســی و                         مــجــریــان آكســی

مسـعـود       .       مسعود ارژنگ  بـودنـد                  
ـان                                ـن ـارك ارژنگ نماینده اتـحـادیـه ك
ـا در شـورای                              ـی ـب دولت بریتیش کلـم
ــن                           ــی ـپ كـارگــران شــھـر از طــرف كــم
ـاسـی از                                 آزادی زندانیان سیاسی و ی
ـتـمـاعـی ونـكـور                             فعالین سیاسی اج
ـتـی                                  ـیـداری به نمایندگی از ایران سـول
ونكورضمن خوشـامـد  بـه شـركـت                          
كنندگان و توضـیـحـاتـی در مـورد                            
ـارزه كـارگـاران در                                 شرایط كار و مـب
ـیــات بـرنــامـه را اعــالم                               ایـران، جــزی

 .   كردند     
ـیـر                       ـیـمـه صـادقـی دب سپس فـھ
ـنـدگـان ایـرانـی در                               ـاھ ـن فدراسیون پ

او به مـوارد             .       ونكوور سخنرانی كرد                  
ـان،                                بیشمار بیحقـوقـی كـارگـران، زن
ـان و آحــاد مــردم در ایـران و                                جـوان
دیگر كشورھای خاورمیانه و شمـال                               
ــار                               ــا اشــاره نـمــوده و خــواســت آفـریــق
ـا                             ھمبستگی بیشتـر مـردم جـھـان ب
مبارزات مردم ایـران و كشـورھـای                              
دیگر منطقـه كـه در تـالش بـرای                           

سخـنـرانـی         .   آزادی خود ھستند، شد                   
فھیمه صادقی مثل ھمیشـه مـورد                            
ـال حـاضـریـن قـرار                             ـب ـق توجـه و اسـت

 .   گرفت    
سخنران بعدی معاون پـرزیـدنـت                           
شورای كارگران شـھـر بـود كـه از                             
ـزار عضــــو                    ـا ھـــ طــــرف دھــــھـــ

ھـای كـارگـری ونـكـوور و                       اتحادیه       
ـــی خـــود و                      ـان ــ ـب ــ ـی ــ ـت حـــومـــه پشــ

ھای مـتـشـكـل در شـورای                      اتحادیه       
ـارزات كـارگـران                                كارگـران را از مـب
ـار آزادی                                  ایران اعالم كرده و خـواسـت
فوری و بدون قید و شرط كارگـران                               
ـاسـی در                                 زندانی و ھمه زندانیان سـی

ـاسـی                    .       ایران شد         ـاه سـی ـب او بـه اشـت
ـانــات                           فـاحشـی كـه بـرخـی از جـری
ـا جـمـھـوری                            سیاسی در بـرخـورد ب
اسالمی ایـران مـرتـكـب مـیـشـونـد                          
ــن                            ــد ای ــای ــت ب ــاره كــرده و گــف اش

دشمن دشـمـن مـن،               "   استدالل را كه              
 . دورانداخت         "   دوست من است           

ــه عــبــاس                       ــرنــام ــه ب در ادام
ماندگار دبیر تشـكـیـالت حـزب در                            
ـتـه حـقـوق                               ـی غرب كانادا و دبیر كـم

 ضـمــن      ٣٣٣لـوكــال        CAWبشـر     
تشـكـر از حـاضـریـن در مـیـدان و                           
مجمع عمومی اشغال ونكور گـفـت                            

ـزان                 ما اینجا جمع شـده                 ایـم كـه عـزی
ــیـم                       ـن ــمـان را آزاد ك ـی عـبــاس      .       زنـدان

ماندگار اشاره کـرد کـه كـارگـران                              
ـتـه                               ـف دستگیر شده در تبریز چـنـد ھ
ـا از                                 قبل زیر فشار اعتراضات موقت

منتـھـا جـمـھـوری              .       زندان آزاد شدند               
ـاده                              ـف ـیـك اسـت ـت ـاك اسالمی از ایـن ت
ـیـن كـارگـری را                            ـال میكند كـه فـع
بدون ھیچ دلیلی دستگیر و سـپـس                             

ھای سنگین از زنـدان رھـا                          با وثیقه        
یعنی كه زنـدگـی آنـھـا و                      .       میكند     

بستگانشان را به گروگان میـگـیـرد                               
كه آنھا را از فعالیت آزادیـخـواھـانـه                                   

ـاس      .       و حق طلبانه شان باز دارد                         عـب
مــانــدگــار بــا نشــان دادن عــكــس                          
تعـدادی از كـارگـاران زنـدانـی بـه                              

ـارت                    !       جرایمشان         اشـاره كـرد كـه عـب
ــرای                             ــارزه ب ــد از تــالش و مــب بـودن
ـفـی،                            ایجاد تشكل كارگـری و صـن
تالش برای دفاع از كودكان كـار و                               
ــرای                             ــمـان دربــنـد، ب در مــورد مـعــل
ــش                         ــی خــود و دان حــرمــت انســان

شركت كنندگان در ایـن                     .       آموزانشان         
آنـھـا را         "   آكسیون با تكرار شعارھای                         

ــد          ــی عــبــاس مــانــدگــار را                 "       آزاد كــن
 . ھمراھی كردند            

سخنران دیـگـر بـھـزاد از ایـران                            
ـا                              ـتـی ونـكـوور بـود كـه ب سولیـداری
ــران و                             ــردم ای ــالب م یــادآوری انــق
مشابھت انقالبات ایـران و مصـر و                              
ـان                                   سوریه و اعتراضات اسپانیا و یـون
ـاط                               ـب و نیویورک و ونکـور، بـه ارت
ـارزات جـاری در                                این آكسیون با مـب
سطح بین المللی علیه وال اسـتـریـت                                
و سیاستھـای غـیـر انسـانـی نـظـام                            
سرمایه داری جھانی اشاره كـرده و                                
به افشای نمایندگان مـحـلـی ایـن                             

 .   سیاستھا پرداخت              
ـبـش                            تاویس، یكی از فعالین جن
ــك                            ــا، درمــورد ی ــوری ــت ــال ویــك اشــغ
ـادا، دیـویـد                                ـان زندانی سیاسـی در ك
آرتور جـانسـون صـحـبـت کـرد كـه                          
ــغــال                          ــون اش ــخــاطــر شــروع آكســی ب
ویكتوریا در میدان اصـلـی شـھـربـه                              
ــرداری                         ــررات شــھ ــض مــق جــرم نــق
ــر و زنــدانــی شــده و در                           ــی دســتــگ
ششمین روز اعتصاب غـذای خـود                           

او از ھـمـه درخـواسـت                   .       بسر میبرد         
ـار و                                 كرد كه به زندانی شـدن ایـن ی

 .   دوست ما اعتراض كنند                   
سخنران بعدی مصطفی صـابـر                        
ـیـن                              ـال بود كه خود را یـكـی از فـع

ـقـالب                           ٧٩كارگری در سالـھـای ان
او گـفـت كـه مـایـل                .       معرفی كرد         

ـیـق كـارگـران،                            است ھمبستگی عـم
زنان مبارز، جوانان و عـمـوم مـردم                                
ایران با این جنبش مجمع عـمـومـی                              
و اشغال ونكوور، اشغال وال استـریـت                                  
ـایـد                              ـزھـایـی كـه ب و اشغال ھمه چی
ــد                      ــالم کــن ــود را اع ــغــال ش .   اش

ـبـش                          ـا جـن مصطفی گفت كه مـا ب
ایـن     .       مجمع عمومی كامال آشناییم                       

ــش مــاســت               ــب ــش جــن ــب ـن مــا در       .       ج
 در ایـران شـوراھـای                   ١٩٧٩انقالب       
ھا  و شوراھای مـحـالت و                        كارخانه       
ھا را راه انداختیم و ھـمـه آنـھـا                                 بنكه    

ــع عــمــومــی اداره                        ــوســط مــجــم ت
زنده باد جنبش اشـغـال و                       .       شدند      می  

 !   زنده باد جنبش مجمع عمومی                        
آخرین سخنران مراسـم شـھـره از                            

ـاه                               ٦٠زندانیان سیاسی سالھای سـی
ـا                             بود كه ھمبستگی عمیـق خـود ب
ــش را اعــالم کــرد و                         ــب ــن جــن ای
ـاسـی و                                 خواستار آزادی زندانیان سـی
ــوری                        ــھ ــم ــوس ج ــی از كــاب رھــای

در خــالل        .       اسـالمــی در ایـران شــد                 
 نـوبـت از          ٣برنامه، حـاضـریـن در                   

ــه      ــران ھــای زیــبــای ســیــاســی و                     ت
پراحساس یك ھنرمند مـحـلـی كـه                           

ـار اجـرا                                    ـت به زبان اسپانیایی و با گـی
 .   میشد لذت بردند              

عکسھای کارگران زندانـی در                          
ــود و                        ســن اصــلــی نصــب شــده ب
ــای                          ــرھ ــن ــطــور شــعــارھــا و ب ــن ھــمــی
ـز                           ـفـی بـر چـادر و روی مـی مختل
اطــالعــاتــی جــریــانــات ســیــاســی                       

پتیشن مـربـوط             .       مختلف قرار داشت               
به این روز به امضا گذاشته شـد و                                

ـیـن بـرای آزادی                        اطالعیه       ـپ ھای كم
 .   كارگران زندانی پخش گردید                        

ویدئو کلیپ از برنامه ونکـوور                             
ــی و                              ــدان ــارگــران زن در دفــاع از ک
ـبـش اشـغـال                            ھمچنین دفـاع از جـن

  نوامبر         ٥ونکوور،         
http://
www.youtube.com/
watch?v=_ZlWPSI52r4 

 
 

 نروژ، اسلو 
تجمع اعتراضی در اسلو در جـلـوی 
ــوری  ــھ ــم در ورودی ســفــارت ج
ــعــداد  اســالمــی بــرگــزار شــد و ت
چشمگیری در این آکسیون حضـور 

پـالکـاردھـائـی در .   به ھم رسانـدنـد
ـنـدگـان بـود و  دست تظاھـرات کـن
ــه،  ــی ــان ــی ــت یــک ب ــرائ بــعــد از ق
شعارھائی علیه جمھوری اسـالمـی 
ـاسـی و  ـان سـی ـی و در دفاع از زنـدان
کارگران زندانی سـر داده شـد کـه 

ـتـن  عکس العمل سفارتیھا را با گـرف
ــجـره  سـفــارت  ـن عـکــس از پشـت پ

ـا ھـو کـردن .   برانگیخت ـیـت ب جمع
ـا شـعـار مـرگ بـر  سفارتی ھا و ب

الـعـمـل  جمھوری اسـالمـی عـکـس
ــد ــکــی از شــرکــت .   نشــان دادن ی

کنندگان با اعتراض به پلیـس کـه 
ــت را در مــحـاصــره داشــت  جـمــعــی
ـان اسـالمـی  ـی گفت که شما از جان

ـیـد و مـا را در  محافظت مـی کـن
ـامـه .   اید محاصره گرفته در طول برن

ـیـجـی از طـرف  ـیـھـای مـھ سخنران
شرکت کنندگان به عمل آمـد کـه 
ضمن اشاره به مبارزات کارگـران و 
ــونــد  ــی مــردم ایــران، بــه ضــرورت پ

ــش  ــب ــش ٩٩جــن ــب  درصــد و جــن
ـا آن در سـراسـر جـھـان  کارگری ب

 . اشاره میکردند
 

 :فرانسه، لیون
ـنـگـی  ـی ـت ـی در لیون در مركز شھر م
بـرای آزادی كـارگــران زنـدانـی بــا 
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كمك فعالین این كمپین و تـعـدادی 
ـیـكـار  از فعالین اتحادیه كـارگـران ب

ــرگــزار شــد جــمــعــیــت .   س ژ ت ب
ھـای كـارگـران  شركت كننده عكـس

ــدانــی را بــه دســت گــرفــتــه و  زن
پتیشن ویژه این روز برای امضـا و 
ـز گـذاشـتـه  جلب حمایـت روی مـی

 .شده بود
 

 :ھلند، آمستردام
تجمع اعتراضی در شھـر آمسـتـردام 

ــاھــرات  ــا تــظ ــان بــود ب ــزم  ٩٩ھــم
این تـظـاھـرات از سـوی .   درصدیھا

. جریانات مختلفی حمایت شده بـود
ــن مــراســم،  ــون در ای ــن آكســی در ای
ــه مــرادی کــه  ــت عــالوه بــر فــرش
مجری این برنامه بود، تـعـدادی از 
ـاسـی مـخـالـف  فعالین احـزاب سـی

ـان ھـای  جمـھـوری اسـالمـی بـه زب
ھلندی و فارسی سخنرانـی كـردنـد 
و از وضعیت کـارگـران زنـدانـی و 
ــارزات  ــان ســیــاســی و مــب ــی ــدان زن
ــرای  ــران ب ــردم ای ــران و م کــارگ
سرنگونی جمھوری اسالمی سـخـن 

ــد ــن ــت ــف ھــای كــارگــران  عــكــس.   گ
ـیـن بـرای  ـپ ـیـشـن كـم ـت زندانی و پ
ــا  ــز ب ــی ــی ن ــارگــران زنــدان آزادی ك

از سـوی .   استقبال مردم روبـرو شـد
ـلـم و  ـی تلویزیون خبری آمسـتـردام ف

 . گزارش تھیه شد
http://
www.youtube.com/
watch?v=6UpaqtCmj7c 

 
 

 ایتالیا، بولزانو
در ایتالیا در پولزانو در مركـز شـھـر 

تـعـداد .   میز اطالعی گذاشتـه شـد
قابل توجھی از مردم این پتیشـن را 

ـز . امضا كردند ـی در روزھای آینـده ن
کمپین امضای پتیشن در این شھـر 

بنا بـه گـزارش .   ادامه خواھد یافت
ـیـن بـرای  ـپ ـیـن كـم ـال یکـی از فـع
آزادی كـارگـران زنـدانـی در ایـران، 
ـا  ـی ـال ـت قرار است حزب كمونیـسـت ای
ـبـه ایـن  نیز این پتیشـن را روز شـن
ھفته در كنفـرانـس خـود بـه امضـا 

 . بگذارد
 

 :یونان، آتن
ـز آکسـیـون اعـتـراضــی  ـی در آتـن ن
ـان  ـی برای آزادی کـارگـران و زنـدان
ـاط  ـق سیاسی در ایران در یکی از ن

در ایـن .   مرکزی شھر بـرگـزار شـد
محل میز اطالعاتی گذاشتـه شـده 

ھای كارگران زندانـی  بود كه عكس
ــود . در اطــراف آن نصــب شــده ب

ـیـن بـرای آزادی  اطالعیه ـپ ھای كم
ـانـی در  ـان یـون ـزب كارگران زندانی ب
جمع دانشجویان و مردم پـخـش شـد  

. و پتیشن به امضـا گـذاشـتـه شـد
پوسترھائی از کارگـران زنـدانـی و 
ــوان    ــت عــن ــح ــی ت ــالکــاردھــای پ
ھمبستگی و اتحاد کارگران جـھـان  
ــه  ــاســی ب ــان ســی ــی ــدان و آزادی زن
ـیـسـی بـر  زبانھای یونانـی و انـگـل
ـــی  ـل ــ ـاه پ ــ درب ورودی دانشـــگ

 . تکنیک آتن نیز نصب شد
 

  تركیه، آنكارا
ـارک قـو در  در آنكارا تجمع در پ
ــری سـفــارت جــمـھــوری  چـنـد مـت
ـیـرغـم  اسالمی بـرگـزار شـد و عـل
ـان  ـاھـجـوی ـن مشكالت بسیاری كه پ
ـنـد،  برای شـركـت در تـجـمـع داشـت
ــش از صـد نــفـر از  ـی ــی ب ـت جـمـعــی
شھرھای مختلف برای شـركـت در 
این تجمع خود را به آنـكـارا رسـانـده 

ــد ــودن ــر .   ب ــرگ ب ــعــارھــای م ش
جمھوری اسالمی یـک دم قـطـع 

ـا چـنـد .  نمیشد از روزنامه حریـت ب
ـنـدگـان مصـاحـبـه  ـن تن از شركت ك
ـیـه گـردیـد . شد و عكس و خبر تھ

ــوران  ــل ســفــارت مــام ــاب ـق در مـ
ــت  جــمــھــوری اســالمــی از شــرك
ـــم  ـل ـ ـی ــس و فـ ــدگــان عـــك ــن ـن كـ

پلیس از كشـیـده شـدن .   میگرفتند
ــابــل درب اصــلــی  ــق ــجــمــع بــه م ت

 .  سفارت جلوگیری كرد
 

 قبرس 
در سه شھر قبرس آکسـیـون اعـالم 

طـبـق گـزارشـی کـه از .   شده بـود
ھـا بـه مـا  یکـی از ایـن آکسـیـون

ــرغــم  ـی ــون عــل ــده اســت، آکســی رسـی
ـیـس  ـل كسب مجوز قبلی با اخـالل پ
ــکــی از شــرکــت  روبــرو شــد و ی
ـاھـی  ـنـدگـان بـرای مـدت کـوت كن
ـنـھـمـه آکسـیـون  بازداشت شد، با ای
ـتـن  ـیـس از گـرف ـل اجرا شد ولـی پ

 . عكس جلوگیری كرد
ــون                  ــی ــری از آکس ــاوی ھــا را         تص

 :   میتوانید در اینجا مالحظه کنید                            
http://rowzane.com/fa/
annonce-archiev/82-
reports/8251-1390-08-14-
19-46-05.html 

 

الزم به توضـیـح اسـت کـه در                        
 کشــور اعــالم            ١٦ شــھــر در         ٣٤

آکسیون و تظاھرات شـده بـود کـه                             
ھنوز از تعدادی از آنـھـا گـزارشـی                               

  ٥آکسیون سـراسـری               .       نرسیده است          
ـقـی            )        آبان     ١٤(   نوامبر         حرکت مـوف

ــی و                              ــدان ــارگــران زن در دفــاع از ک
زندانیان سیاسی در ایـران بـود کـه                                
ـاری را بـه خـود                           ھمبستـگـی بسـی

ھـا مـا را            ایـن آکسـیـون          .   جلب کرد       
ـتـری بـرای تـداوم                             ـیـت بـھ در موقع
ــران                            ــرای آزادی کــارگ ــارزه ب مــب
زندانی و زندانیان سیاسـی در ایـران                                  
قرار داده است و ما با تمام قوا ایـن                                    

 .   مبارزه را ادامه خواھیم داد                          
کمپین برای آزادی کـارگـران                          "   
از ھمه احـزاب و نـھـادھـا،                        "       زندانی      

ــه        ھـای کـارگـری و تــک                   اتـحـادی
ـانـی                             تک دست اندرکاران و دوسـت
ـا                               که آکسیونی سازمـان دادنـد و ی

ھا شـرکـت کـردنـد،                  در این آکسیون             
ھـائـی        آنرا تبلیغ کردند و نیز رسـانـه                            

که آنرا تحت پوشش قـرار دادنـد و                               
ــیــان                          ــدان ــران و زن صــدای کــارگ
ــاســی در ایــران را بــه گــوش                           ســی
دیگران رساندند، صمیمانه قـدردانـی                                 

 .   میکند     
 

ھـا  پتیشن زیر در اکثر این آکسـیـون
 : توسط مردم به امضا رسید

در ھمبستگی با کارگران زندانی 
 در ایران 

 : ما امضا کنندگان زیر
ھمبستگی خود را با کـارگـران   -١

ــوری  ــواســت آزادی ف ــران و خ ای
ـان  ـی ـیـه زنـدان کارگران زندانی و کـل

 . سیاسی اعالم میکنیم
جمھوری اسـالمـی را بـخـاطـر   -٢

ــب و ســرکـوب کـارگــران و  ـی تـعــق
ـا آنـھـا مـحـکـوم  رفتار تحقیرآمیز ب

 . میکنیم
ـلـی   -٣ ـل ما خواھان انزوای بین الـم

جمھوری اسـالمـی و اخـراج آن از 
ـیـن  ھمه سازمـان ھـا و نـھـادھـای ب
 . المللی ھستیم

ـارزات کـارگـران   -٤ ما قویا از مـب
ــرای ســرنــگــونــی  و مــردم ایــران ب
جمھوری اسالمی و بـرای آزادی، 
ــاه، عــدالــت، بــرابــری و یــک  رف

 . جامعه انسانی حمایت میکنیم
 

 

 نوامبر را ٥ھای روز  ھا و پیکت لیست احزاب و نھادھائی که تظاھرات 
 : فراخوان دادند و یا آنرا مورد حمایت قرار دادند

 
 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 

 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران 
 میشن فری ایران 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 حزب کمونیست ایران 

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران 
 ایران سولیداریتی 

 ایران سولیداریتی، ونکور
 ایران سولیداریتی، تورنتو 

 شورای كارگری ونكوور و حومه 
 Vancouver district Labour  

council 
 اتحادیه کمون کونگسوینگر، نروژ 

 اتحادیه كارگران راه آھن دورو چیبا، ژاپن 
 اتحادیه كارگران بیكار س ژ ت، شاخه لیون فرانسه

 اتحادیه رانندگان اتوبوس، ونکور  
  اتحادیه کارگران خدمات اجتماعی در سوئد ٣٠شعبه 

 جنبش اشغال در ونکور 
 واحد لندن -اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 لندن  –شورای ھمبستگی با مبارزات مردم ایران 
 شورائی پشتیبانی از مبارزات مردم ایران ـ تورنتو

 مونترال - در ایران ٦٠کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دھه 
 اتحاد چپ ایران در خارج از کشور

 حکمتیست  -حزب کمونیست کارگری ایران
 ) اقلیت(سازمان فدائیان 

 شبکه ھمبستگی کارگری ھامبورگ 
 شورای ھماھنگی ایرانیان ھامبورگ 

 ، کمیته قبرس میشن فری ایران ھای ھمبستگی  شنبه سه
 خارج کشور –نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری در ایران 
 استکھلم -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران

 ترکیه  -انجمن ھمبستگی فعاالن تبعیدی
 حزب کارگران نروژ 

 شاخه استکھلم حزب چپ سوئد 
 در انگلیس  1Jarrow Marchسخنگوی کمپین اعتراضی 

 ندا برای آزادی، ونکور 
 

 کمپین برای آزادی كارگران زندانی 
 ٢٠١١ نوامبر ٦

http://free-them-now.blogspot.com/  
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

 کارگر زندانی،
 ز ن د ا ن ی   س ی ا سـی 
 ! آ ز ا د   ب ا ی د   گـر د د 

 عکسھا



 13 ١٨٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست
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 15 ١٨٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 
 اعتصاب و اعتراض

 
 کارگران شرکت نتن پارسیان اعتصاب كردند

ـزکـار  ـل براساس خبری كه انجمن صنفی کارگران برق و ف
ـبـه  ـان ١٠کرمانشاه منتشر كرده است، از صـبـح سـه شـن  آب

ـبـی  کارگران شرکت نتن پارسیان در نیـروگـاه سـیـکـل تـرکـی
سنندج در اعتراض به بتعویق افتادن حقوق مـرداد و شـھـریـور 

بنابه خبر دیگری كه اتـحـادیـه .   اند خود دست به اعتصاب زده
ـزكـار  ـل آزاد كارگران ایران و انجمن صنفـی كـارگـران بـرق و ف

ـان ١١اند، اعتصاب این كارگـران روز  كرمانشاه منتشر كرده  آب
در روز .   با پیوستن كارگران بیشتری وارد دومین روز خود شد

ـاھـار خـوری مـدیـران  ـابـل ن ـق دوم کارگران ھنگام ناھار در م
تجمع کردند و مانع ورود مسئوالن شرکت به ناھارخوری شـده 

ـال آن .   و خواھان پاسخگویی آنان به خواست شـان شـدنـد ـب بـدن
ـتـھـایـی بـه ) شرکت متنا(مدیریت شرکت اصلی  طی صـحـب

ـیـسـت و مـا : کارگران گفت مملکت دچار بحران است، پول ن
ـیـم، ٤نمیتوانیم دستمزد شما را تا  ـز پـرداخـت کـن ـی  ماه آینده ن

ـیـد و  اگر دوست دارید کار کنید و دوست نـداریـد کـار نـکـن
بدنبال این صحبتـھـا از سـوی مـدیـریـت . بروید شکایت کنید

ـا رسـیـدن بـه خـواسـت  شرکت متنا، کارگران اعالم  کردند ت
ـات  ـب خود به اعتصاب ادامه خواھند داد و چنانچه بـه مـطـال
آنھا رسیدگی نشود طی روزھای آینده  بـر شـدت و دامـنـه 

کارگران نتن پارسیان موقتا بـه .  اعتراضات خود خواھند افزود
 سر کار رفتند

براساس خبر دیگری كه انجمن صنفـی کـارگـران بـرق و 
 آبان منتشـر كـرده اسـت، ایـن ١٤فلزکار کرمانشاه روز شنبه 

کارگران با وعده کارفرما مبنی بر پرداخت حقوقھای معوقـه 
 . آبان قبول کردند سر کار بروند١٧تا روز سه شنبه 

 
كارگران نی بر شرکت کشت و صنعت 
 کارون اعتراض خود را به تھران بردند

ـتـشـر كـرده  بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایـران مـن
 تن از كـارگـران نـی بـر شـرکـت کشـت و ٤٠٠است، حدود 

صنعت کارون خوزستان در پنجمین روز حضور اعتراضی خـود 
ـان در مـحـوطـه وزارت کـار در ١١در تھران، از صبح روز   آب

ایـن کـارگـران از .   خیابان آزادی در تھران دست به تجمع زدند
ـابـل  ـق صبح روز شنبه ھفتم آبان و طی چھار روز گذشته در م
ـات  مجلس شورای اسـالمـی و نـھـاد رسـیـدگـی بـه شـکـای

ایـن .   مردمی ریاست جمھـوری دسـت بـه تـجـمـع زده بـودنـد
ـا تـوجـه بـه شـروع فصـل  کارگران قبل از رفتن بـه تـھـران ب
برداست دست به اعتصاب زده و از برداشت محصول خـودداری 
کرده بودند اما از آنجا که به خواست آنان توجھـی نشـده بـود 
در ادامه اعتصاب خود در مقابل اداره کار شوشـتـر دسـت بـه 

ھـای ایـن  تجمع زده و طی درگیری پیش آمده، تمامی شیشه
ـا سـاعـت ١١در تجمع روز .   اداره فروریخته بود  ٩ آبان کـه ت

شب ادامه داشت نھایتا یکی از مسئولین وزارت تـعـاون كـار 

طی صحبتھایی به کارگران اعالم کرد ھزینه تحقق خـواسـت 
ـتـی اسـت .    میلیارد تومان است٣٤٠شما مبلغ  این پول ھنگف

ـیـدا کـنـد وی از .   و زمان الزم است تا خواست شما تحـقـق پ
کارگران چھار ماه فرصت خواست و قـول داد در ایـن مـدت 

انـد كـه  این کارگران گفته.   مشکالت آنان را حل خواھند کرد
انـد   سالی که آنان در این شرکت کـار کـرده٣٠ ـ ٢٠در طول 

بیمه از دستمزد آنان کسر شده است امـا بـه حسـاب سـازمـان 
ـیـل سـوابـق  ـیـن دل تامین اجتماعی واریز نشده است و بـه ھـم

ای، سنوات و قانون مشاغل سخت و زیان آور در سازمـان  بیمه
تامین اجتماعی برای بازنشستگی  آنان محاسبه نمیشـود  و 
ـانـونـی ایـن کـارگـران  این سازمان حاضر به تقبل مطالبـات ق

ـیـل .  برای بازنشستگی نیست ـیـن اظـھـارات بـه دل بنا بـر ھـم
فصل برداشت و اعتصاب کارگران نی بر، کارخانـه کشـت و 
صنعت کارون در حالت تعطیل بسر میبرد و محصول ھمچنـان 

 .بر زمین مانده است
 

اعتراض بازنشستگان صنایع مس در 
 رفسنجان

ـان در ١٠بازنشستگان صنایع مـس ایـران صـبـح روز   آب
اعتراض به اھمیت ندادن مسـئـوالن مـربـوطـه بـه مسـائـل و 
ـابـل یـكـی از  مشکالتشان در دوراھی سرچشمه رفسنجان مق

 . مراكز دولتی اجتماع کردند
 

علیرغم تھدیدات كارگران لوله سازی 
 خوزستان ھمچنان در اعتراض ھستند
ـان در ١٠كارگران لوله سازی خوزستان روز سه شنبـه   آب

ـابـل ٢٤ ـق مین روز متوالی ھمچنان به تجمع اعتراضی خود م
اخبار در این خصوص حاكی است كـه .   استانداری ادامه دادند

مدیركل سیاسی امنیتی خوزستان به منظور خـاتـمـه دادن بـه 
این تجمعات، كارگران را تحت فشار قرار داده و آنھا را تـھـدیـد 
كرده است كه مانع پرداخت بیمه مھر ماه و آبان مـاه كـارگـران 

كارگران اما بـه ایـن تـھـدیـدات تـوجـھـی نـكـرده .   خواھد شد
ـنـد اعـتـراض .   وھمچنان به تجمع اعتراضی خود ادامه مـیـدھ

ـیـش از ١١این كارگران روز   كـارگـر در ١٠٠ آبان با تجمع ب
مـیـن ٢٥ صبح در مقابل استانداری خوزستان وارد ١٠ساعت 

ـا تـجـمـع ١٤اعتراض این كارگران روز .   روز خود شد ـان، ب  آب
 تن از این كارگران در مقابل استانداری واقـع در ١٠٠بیش از 

 .مین ھفته خود شد٥خیابان فلسطین اھواز، وارد 
 

بازنشستگان معادن  زغال سنگ خواستار 
 حل مشکاتشان شدند

ـازنشـسـتـگـان زغـال سـنـگ طـی دیـدار در   نمایندگان ب
ـار حـل  ـان، خـواسـت ـن ـب ـا فـرمـانـدارکـوھ بخشداری طغرالـجـد ب

ـیـن،  مشکالت خود در زمینه ـای ھای مختلف از جمله حقـوق پ
ـبـود  عدم برقراری نـظـام ھـمـاھـنـگ پـرداخـت حـقـوق و کـم

 .امکانات بھداشتی شدند
 

حقوق كارگران كارخانه آردل پرداخت 
 شود نمی

كارگران تولید كننده وسایل برودتی كارخانه لوازم خـانـگـی 
ـیـل .  اند  ماه است حقوقی دریافت نكرده٢آردل  ـیـن بـدل ھـمـچـن

ـیـمـه كـارگـران تـمـدیـد  بدھی شركت به بیمه، دفترچـه ھـای ب
 .نمیشود
 
 

تجمع اعتراضی کارگران اداره خطوط راه 
 آھن استان مرکزی

ـان مـرکـزی در  تعدادی از کارگران خطوط راه آھـن اسـت
ـا ٢ھا از  اعتراض به عدم پرداخت حقوق و دستمزد  مـاه ١١ ت

ـابـل سـاخـتـمـان ١٤ صبح شنبه ١٠از ساعت  ـق  آبان ماه در م
ـا .   اداری راه آھن اراک اجتماع کـردنـد ایـن کـارگـران کـه ب

 پـس از ٨٩ سال سابقه کـار از دی سـال ٣٠ تا ١٤حداقل 
واگذاری بخشی از خدمات راه اھن به بـخـش خصـوصـی بـه 

ـا  شرکت تراورز که از زیـر مـجـمـوعـه ھـای شـرکـت امـیـرآری
ـا دارا بـودن حـکـم اسـتـخـدام  خسروی، بـه شـمـار مـی رود ب

کشوری و بیمه تامین اجتماعی از زیر مجموعه شـرکـت راه 
انـد،  آھن دولت به پرسنل شرکت تراورز تغییر وضعیت داده شـده

ـا ٢ھر یک از   مـاه اسـت کـه حـقـوق، دسـتـمـزد و ١١ ت
ـتـه اسـت .   اند کاری دریافت نکرده اضافه یكی از كارگران گـف

کـاریـھـای  كه مدیریت شركت نه تنھا حقوق و مزایا و اضـافـه
ـزدیـک  ـلـکـه ن  سـال ٢کارگران را به موقع پرداخت نکـرده ب

ـیـره مـالـی کـارگـران  است که از پرداخت حق صندوق که ذخ
ـا  ـزی کـارگـران از حـداقـل یـک ت  ٣است و از تجمیع واری

ـاع ورزیـده  ـن ـت میلیون تومان تشکیل شده است به کـارگـران ام
 . است

 
تجمع اعتراضی در محوطه سازمان جھاد 

 کشاورزی کرمانشاه
ای کشـاورزی  کارکنان شرکتھای خدماتی فنی مشـاوره

استان کرمانشاه در اعتراض به مشکـالت خـود در مـحـوطـه 
ایـن .   سازمان جھاد کشاورزی استان کرمانشاه تجـمـع کـردنـد

كاركنان در اعتراض به پایین بودن میزان حقوق و عدم حمایـت 
مقامات سازمان جھاد کشاورزی از وضعیت کـاریشـان، اقـدام 

استان کرمانشـاه حـدود .   به برپایی این تجمع اعتراضی کردند
 فارغ التحصیل بخش کشـاورزی، عضـو شـرکـتـھـای ١٢٠٠

ـان  خدمات مشاوره ـانـه آن ای کشاورزی دارد کـه حـقـوق مـاھ
 .  ھزار تومان است١٠٠حدود 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

وضعیت كار زنان در نیشابور از زبان عامل 
 رژیم

ـتـه اسـت  ـیـشـابـور گـف دبیر اجرایی خانه کارگر رژیم در ن
کارگران به ویژه کارگران زن در کارخانجات این شھرستان در 

ـنـھـا ١٢مقابل   ھـزار تـومـان دسـتـمـزد ١٨٠ ساعـت کـار ت
ـنـد او در .   میگیرند و از بسیاری مزایای قانونی محروم ھسـت

ھنگامی که در برابر یک فرصـت شـغـلـی :   گوید ادامه می
دھھا متقاضی کار داشته باشیم، کارفرمایان از ایـن فـرصـت 

کنند و ھرگونه که بخواھند شـرایـط خـود را بـه  استفاده می
ـیـن حـقـوق .   کنند کارگران تحمیل می وی با اعالم اینکه ھم

در حـال :   پردازند، گـفـت ناچیز را ھم با تأخیر به کارگران می
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٤ تا ٣حاضر اکثر کارگران نیشابوری 

 .طلب دارند
 

عدم دریافت حقوق كارگران كارخانه تولید 
 كابل برق

ـا ٤كارگران كارخانه تولید كابل برق و كلید و پریز مدت   ت
كارگران مرد كـارخـانـه .  اند  ماه است كه حقوق دریافت نكرده٦
ـافـت ٦ ماه حقوق معوقه و كارگران زن تا ٤  مـاه حـقـوق دری

ھمچنین كارگران زن این كارخانه از مزایای بیـمـه و .   اند نكرده

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 ٣٥٠این كارخانه دارای .   روزھای تعطیلی نیز محروم ھستند
 .كارگر است

 
عدم پرداخت دستمزد كارگران كارتن 

 سازی جمیل
كارگران كارخانه كارتن سازی جمیل در شھـرك صـنـعـتـی 

در ایـن .   انـد  ماه حقوق دریافت نكرده٧اشتھارد در حال حاضر 
ـار بـودنـد ١٠٠كارخانه تا یكسال پیش   كارگـر مشـغـول بـه ك

 .شود  كارگر اداره می٢٥اكنون با 
 

اخراج، عدم پرداخت دستمزد و نگرانی 
 كارگران كارخانه فرحان

ـا  كارگران كارخانه تولیدی فرحان صنایع فیلم و عكس آری
ایـن .   انـد  ماه است كه حقوقی دریافـت نـكـرده٤در فیروز كوه 

 نفر از كـارگـران خـود را اخـراج كـرده ٤شركت ھمچنین اخیرا 
ـادی  اسـت كـه :   یكی از كارگران گفته است.   است مدت زی

بیمه كارگران پرداخت نشده است و از این بابت كارگران بشـدت 
 .تحت فشار ھستند

 
به كارگران شركت مرآت نیرو گستر تھران 

  ماه حقوق پرداخت نشده است٦
ـلـوھـای  ـاب كارگران شركت مرآت نیرو گستر تولید كننـده ت

ـافـت نـكـرده٦برق در تھران  ایـن .   انـد  ماه است كه حقوقی دری
 درصـد ٨٠ كارگر داشت بیش از ١٣٠كارخانه كه در گذشته 

 .كارگران خود را اخراج كرده است
 

 ماه بدون ٦كارگران كارخانه آرارات 
 حقوق

ـنـجـره در تـھـران،  كارگران كارخانه آرارات، سازنده درب و پ
یكی از .  ماه است كه بدون حقوق مشغول كار ھستند٦مدت 

ھر ماه فقط وعـده و وعـیـد .  كارگران این كارخانه گفته است
 .شنویم می

 
گسترش فقر و تنگدستی در میان 

 ھای کارگران خانواده
ـتـه  دبیر اجرایی خانه کارگر رژیم از خراسـان رضـوی گـف
ـاف یـک سـوم  است كه دستمزد فعلی کـارگـران حـتـی کـف

ـیـن . دھـد ھای آنان را نمی ھای زندگی خانواده ھزینه او ھـمـچـن
ـبـود شـغـل از  اذعان كرد عدم امنیت شغلی، بیکـاری و کـم

 .جمله مشکالت عمده کارگران ایران است
 

كارگران حقوق نگرفته كارخانه نساجی 
 پارسیلون تھدید به اخراج شدند

ـاد   مـاه اسـت ٦كارگران كارخانه نساجی پارسیلون خرم آب
این كارگران ھمچنیـن .   اند حقوق ماھیانه خود را دریافت نكرده

این كـارگـران تـھـدیـد .   اند  را ھم دریافت نكرده٩٠عیدی سال 
اند كه در صورت ھرگونه اعتراض و تـجـمـع از كـارخـانـه  شده

 .اخراج خواھند شد
 

تخلف ھزار میلیارد تومانی در سازمان 
 بازنشستگی و شستا

ـفـرزاده،  روزنامه رژیمی ھمشھری خبر داد كه سلیـمـان جـع
عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تأمین اجتمـاعـی، از 

 شرکت زیرمجمـوعـه ١٥٠اختالس یکھزار میلیارد تومانی در 
ـیـن .   سازمان بازنشستگی و شستا خـبـر داده اسـت او ھـمـچـن

اگر ھیأت رئیسه مـجـلـس از ادامـه کـار ایشـان :  گفته است

 ھزار میلیارد تومـان ٣توانست بیش از  کرد می جلوگیری نمی
 .ھا را اثبات کند اسناد و مدارک تخلف در این شرکت

 
كارخانه دوچرخه سازی قوچان در شرایط 

 بحرانی
كارخانه دوچرخه سازی قوچان در شرایط بشدت بـحـرانـی 

ـیـد كـار ٥قرار دارد و درحال حاضر فقط با   درصد ظرفیت تول
یكی از كارگران كارخانه گفته است كه كارفرمـا بـه .  كند می

 تـومـان عـلـی ٨٠  -  ٧٠جای پرداخت حقوق به ما ماھیانه 
ھای معـوقـه مـا  الحساب به ما پرداخت میكند و برای حقوق

 . كسی پاسخگو نیست
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

تعطیلی کارخانه خورشید زریبار و بیکاری 
 کارگران

 آبان کـارفـرمـای کـارخـانـه خـورشـیـد ١١روز چھارشنبه 
ـیـه  زریبار ـ ایستک سنندج با اعالم تعطیلی این کارخانه، کـل

ـاد ـانـه فـرسـت ـی او ادعـا .   کارگران را به اجبار به مرخصی سال
در ھمیـن .  رسد كند که محصوالت کارخانه به فروش نمی می

حال کارگران رسمی در واکنش به تعطیلی کـارخـانـه، دسـت 
ـا قـراردادھـای ٢٠٠. اند به اعتراض زده  کارگر که اکثر آنھا ب

ـلـه در  یکماھه استخدام شده، در شرایط سخت و شـاق از جـم
ـاده از ١٣فصول بھار و تابستان نزدیک به  ـف  ساعت بدون اسـت

 .اند روز تعطیل جمعه در این کارخانه مشغول بکار بوده
 

مبارزه کارگران شرکت قطعات توربین 
 شھریار با اخراج سازی

ـار در طـی   مـاه ٢مدیریت شركت قطعات توربین شـھـری
گذشته رسما مساله اخراج کارگران این شرکـت را مـطـرح و 
ـنـه بـه کـارگـران  برای عملی کردن ایـن مـوضـوع سـه گـزی

اول اینکه کارگران یک روز در میان بـه .   پیشنھاد كرده است
ـا سـاعـت  ـنـکـه ھـمـه کـارگـران ت  ٢سر کار بیاینـد، دوم ای

ـز اخـراج  بعدازظھر کار کنند و غذا قطع شود و گزینه سوم نی
ـابـل ھـر .  نیمی از کارگران است ـق کارگران این شرکـت در م

ـیـچـکـدام از آنـھـا  سه گزینه ایستاده و حاضـر بـه پـذیـرش ھ
ـا اخـراج  نشده ـلـه ب ـاب ـق ـار م اند، و یک صدا و متـحـد خـواسـت

 . ھا ھستند سازی
 

اخراج شماری دیگر از کارگران شرکت 
 گاوداری روانسر

ـاسـت اخـراج سـازی در شـرکـت گـاوداری  در ادامه سـی
ـاد روانسـر،  ـا اسـامـی ٤شھرک حسـن آب  کـارگـر دیـگـر ب

مرتضی محمودی، عبدالله احمدزاده، مجید رحیمی و بابـک 
ـاشـنـد،   سال می١٥ تا ٥شھسورای که دارای سوابق کاری  ب

در پـی اخـراج ایـن .   بدون ھیچ دلیلی از کـار اخـراج شـدنـد
 کارگر با اسامی عثمان رحیمی، حسـن ٥کارگران، کارفرما 

مظفری، رمضان ویژه، علی زنگنه و حمید صـفـدری را کـه 
 ٨٠پیش از این از کار اخراج شده بودند با قراردادھای موقت 

 . روزه استخدام نموده است٨٥تا 
 

كارخانه قند بردسیر دو سال است تعطیل 
شده است و كارگران آن ماھھا حقوق طلب 

 دارند
 كـارگـر ٢٢٠كارگران كارخانه قند بردسیر كرمان كه حدود 

ایـن .   انـد  ماه است كه حقوقی دریافت نكرده١٨دارد، بعضا تا 
 . سالی است كه تعطیل شده است٢كارخانه اكنون حدود 

 
شرکت نیمه تعطیل کلر پارس واحد نمونه 

 کیفی استان آذربایجان شرقی شد
شرکت کلر پارس وابستـه بـه شـرکـت سـرمـایـه گـذاری 

ـیـرا بـعـد از اتـمـام اجـرای پـروژه و  PNCBھـای  شستا اخ
MCB  وPNP  وPAP  ـال بـه ٣٢٥و با صرف ـارد ری  میلی

صورت خصوصی اعالن تعطیلی در این بخـشـھـا را نـمـوده و 
ـا عـدم تـمـدیـد قـرار داد،  اخراج کارگران و کارشناسان آنھـا ب

ھا نفر شده است و این در حالـی اسـت کـه  موجب بیکاری ده
ـفـی مـعـرفـی  در روزھای گذشته به عنوان واحد نـمـونـه کـی

 .گردید
 

 كارگر به ٣٠٠كارخانه لنت تعطیل میشود و 
 سیل بیكاران اضافه میشود

ھای تولید لنـت تـرمـز  كارخانه لنت ایران، یكی از كارخانه
 كارگر در آن در حـال كـار ٣٠٠و كالچ در تھران، كه بیش از 

 كـارگـر آن بـه ٣٠٠ھستند، در معرض تعطیلی قرار دارد و 
 . سیل بیكاران جامعه اضافه خواھند شد

 
 ناامنی محیط كار

 
محمد صدیق شاه نظری از اعضای اتحادیه 

آزاد کارگران ایران بر اثر سانحه شغلی 
 جان باخت

بنابر گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشـر كـرده 
است، محمدصدیق شاه نظری از کارگران اخراجی فرش غـرب 

ـبـه   ١١بافت و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چھارشـن
وی پـس از .   آبان بر اثر برق گرفتگی در حین کار جان باخت

ـنـه ـزی ھـای  اخراج از کارخانه فرش غرب بافت برای تامـیـن ھ
ـان ١١زندگی خود به شغل چاه کنی روی آورده بود و روز   آب

ـنـدج حـیـن کـنـدن چـاه بـر اثـر بـرق  در روستـای بـرازان سـن
 .گرفتگی جان خود را از دست داد

 
کارگر جوانی در پاالیشگاه شازند اراک 

 جان خود را از دست داد
ـزکـار  ـل بنا به خبری كه انجمن صنفی کارگـران بـرق و ف

ـبـه  ـان کـارگـر ١٢کرمانشاه منتشر كرده است، روز پنجشن  آب
ـنـھـا  جوانی که برای اولین بار به محیط کـار آمـده بـود و ت

گذشـتـه، بـه عـلـت عـدم  چند روز از تجربه کار کردنش می
 مـتـر ٣٠آشنائیش با خطرات کار در ارتفاع، از بلندی بیش از 

ـا ٣کند و بعد از  سقوط می ـنـجـه نـرم کـردن ب  روز دست و پ
 .دھد مرگ، جانش را از دست می

 
 پرستاران

 
تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان کاشانی 

 اصفھان
پرستاران بیمارستان کاشانی اصفھان ضمن برپایـی تـجـمـع 
ـزشـکـی رژیـم در  به نحوه عملکرد مقامات دانشگاه عـلـوم پ

ـاران در پـی عـدم .   اصفھان اعتراض کردند اعتراض این پرسـت
کـاھـش ( اجرای قانون ارتقاء بھره وری کارکنان نظام سالمت 

 . در این بیمارستان، بوده است) ساعت کاری
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 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
 

کارفرمای کارخانه ساسان دو نفر از 
کاندیداھای نمایندگی کارگران را اخراج 

 کرد
ـتـشـر  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن
كرده است، مجمع انتخاباتی شورای شـرکـت سـاسـان پـس از 

ـاریـخ  ـان ٩یکسال و نیم کارشکنی توسـط مـدیـریـت در ت  آب
اما با توجه به ایجاد فضای رعـب و وحشـت در .   برگزار شد

میان کارگران، بویژه کارگران قراردادی، مجمع انتخاباتی بـه 
باید پس  حد نصاب الزم نرسید و طبق قانون، این کارگران می

ـات  از گذشت یک سال برای بار دوم اقدام به برگزاری انتخـاب
مدیریت شرکت برای جلوگیری از شکل گیری حـد .   بنمایند

ـنـده ـای ـاتـی نـم ـتـخـاب ھـای  نصاب الزم برای برگزاری مجمـع ان
کارگران، چند روز قبل اقدام به اخراج دو نفر از کانـدیـداھـای 
کارگران به نامھای جعفر اسودی و سیدرضا شریفـی کـه از 
میان کارگران قراردادی بودند نمود و در ادامه چندین نفـر از 

.  سال را نیز اخراج کـرد١٥کارکنان قراردادی با سابقه باالی 
مدیریت شرکت این دو کارگر را تھدید به این نموده بـود کـه 
چنانچه از کاندیداتوری خود استعفا ندھند اخراج خواھند شـد 
ـادگـی کـرده و از  اما این کارگران در برابر این تھـدیـد ایسـت
ـات  کاندیداتوری خود استعفا نکردند و قبل از برگزاری انتخـاب

ھمچنین مدیریت این شـرکـت عـالوه بـر ایـجـاد .   اخراج شدند
ـزار اخـراج، اعـالم  ـاده از اب ـف ـا اسـت ناامنی در میان کارگران ب
ـاتـی شـرکـت  ـتـخـاب کرده بود به کارگرانی که در مـجـمـع ان

 .نکنند حواله خرید ھاکوپیان و بن خرید شھروندی خواھد داد
 

گزارشی از حسن شھابی درباره وضعیت 
 رضا شھابی

ـازجـوی  حسن شھابی، برادر رضا شھابی گفته است كـه ب
ـامـه  برادرش گفته است ھر مقام کشور بـرای آزادی ایشـان ن

حسـن .   گـیـرد بنویسد فایده ندارد، چرا كه فعال او تصمیم مـی
ـا یـکـمـاه  شھابی گفته است كه از زمان دستگـیـری، رضـا ت
ـفـر دیـگـر ھـم  پیش در سلول انفرادی بوده و یا تنھا با یک ن

ـنـد   نفره١٢او ماه قبل  به اتاق .   بند بود است  ٢٠٩ای در  ب
 ماه ھنوز به بند عـمـومـی ١٨منتقل شد ولی پس از گذشت 

ـتـه اسـت كـه .   منتقل نشده است حسن شھابی در ادامـه گـف
 .ھای اخیر نامناسب بوده است اوضاع روحی رضا در ماه

ـازجـوی بـرادرش   حسن شھابی درباره علت صحبت ھای ب
ـزھـای از رضـا شـھـابـی : گفته است ـازجـویـش چـی باالخـره ب

ایشان مصر بـودنـد کـه .   خواسته است که ایشان ھم نپذیرفتند
رضا شھابی برعلیه خودش به دروغ اعتراف کـنـد کـه مـثـال 
ـیـت  ارتباط با بیگانگان داشته و یا در اخـالل در نـظـم و امـن
ـتـه اسـت و بـه  عمومی نقش داشته که او ھم به گردن نگرف
ـاراحـت اسـت . ھمین دلیل بازجویش ظاھرا از ایـن مـوضـوع ن

حسن شھابی با اشاره به اینکه آخرین دادگاه برادرش در تاریـخ 
طـبـق نـظـر :    خرداد ماه امسـال بـرگـزار شـده اسـت، گـفـت٤

ـقـل مـی ـت ـن شـده و  قاضی، برادرم باید به بند عمومی زندان م
شده است امـا فـعـال از آزادی  ھمچنین با قرار وثیقه آزاد می

شود و جواب درست و حسابی ھـم بـه مـا  ایشان ممانعت می
دھند که علت چیست، اصال جرمش چـیـسـت، بـه چـه  نمی

ـزی .   چیزی محکوم است و مجازاتش چیست نه به  ما چـی
حسن شھابی درباره وضعیـت روحـی .  اند و نه به وکیلش گفته

ـیـت : رضا گفت ـیـش وضـع از لحاظ روحیه از دو، سـه مـاه پ
ـلـی را بـدون پـدر .  خوبی ندارد دو فرزنـدش یـکـسـال تـحـصـی

ـامـیـن مـی.   اند گذرانده ـنـد مخارج خانواده اش را دیگران ت . کـن

ـا بـه  خانواده رضا مستاجر ھستند، ھمسرش خانه دار است و ت
حال فامیل و دوستان رضا به چرخـش زنـدگـی ایـن خـانـواده 

 .اند کمک کرده
 

پشیمانی رژیم اسالمی از لغو احكام صادره 
 بر علیه شیث امانی و صدیق کریمی

ـتـشـر كـرده  بنابه خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایـران مـن
است، دادگاه اجرای احکام قوه قضائیه در شھر سنندج پس از 

 سال از لغو احکـام صـادره در مـورد صـدیـق ٤گذشت حدود 
کریمی و شیث امانی بار دیگر این احکام را جـھـت اجـرا بـه 

شـیـث امـانـی و صـدیـق کـریـمـی از .   این دو نفر ابالغ کرد
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران در مـراسـم 

ـفـر ١٣٨٦اول ماه مه سال  ـازده ن  در شھر سننـدج بـه ھـمـراه ی
دیگر از کارگران شرکت کننده دستـگـیـر و پـس از تـحـمـل 

ـقـالب  شـھـر .    روز زندان آزاد شدند٥٠حدود  سپس دادگـاه ان
 نفر احکام زندان و شالق صادر کرد کـه ١٣سنندج برای این 

بدنبال اعتراضات جھانی به ایـن حـكـم قـرون وسـطـائـی ایـن 
ـنـک .     احکام از سوی رئیس قوه قضائیه وقت لغو شد اما ای

 سال از آنزمان دادگـاه اجـرای احـکـام ٤پس از گذشت حدود 
قوه قضائیه در شھر سنندج، بار دیگر این احکام را جھت اجـرا 

ـان ٨به شیث امانی و صدیق کریمی ابالغ و روز یکشنبـه   آب
به قصد دستگیری صدیق کریمی به منزل پدری وی ھـجـوم 

 .آوردند اما صدیق در منزل نبود
 

 خالد اسدی آزاد شد
بنابه خبری كه كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد 
ـتـشـر كـرده اسـت، خـالـد اسـدی از  تشكلھای كـارگـری مـن

ـبـه  ـان پـس از ١١اعضای این نھاد كارگری روز چھارشـن  آب
خالـد اسـدی .   گذراندن دوران محكومیت خود از زندان آزد شد

 ماه بازداشت، از سوی دادگـاه ٤ پس از ١٣٨٧ بھمن ١٨روز 
انقالب رژیم در مریوان به اتھام اقدام علیه امنیت ملی به سـه 

ـا اعـتـراض بـه دادگـاه ١٠سال و   ماه زندان محكوم شد كه ب
ـیـر ٨تجدید نظر، حكم وی به دو سال و   ماه زندان تعزیزی تغی

 .یافت
 

 فشار رژیم اسالمی بر علی نجاتی و ضامن وی
ـتـه  ـی بر اساس خبری كـه كـم
ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد 

ـان ١٥تشكلھای كارگری روز   آب
ــأمــوران  ــشــر كــرده اســت م ــت مــن

ـا -قضایی امنیتی رژیم اسالمی ب
 به كس كه ضامن عـلـی  مراجعه

نجاتی شـده اسـت او را تـھـدیـد 
اند كه علی نجاتی را به زندان معرفـی  كرده و خواستار آن شده

وی تھدید شده است كه دستگیر و مغازه اش نیز پلمـپ .   كند
 . خواھد شد

او .   علی نجاتی چندی پیش عمل جراحی قلب انجام داد
ـاال  با استناد به گواھی پزشكان متخصص، به دلیل استـرس ب

ـلـب  و فشار وارد شده بر او دچار التھاب دریـچـه ـتـرال ق ـی ی م
 درصـد ٧٠شده است و مطابق آنژیوگرافی انجام گرفته دچار 

ـزشـكـان،  ـیـد پ گرفتگی عروق قلبی است و مطابق دستور اك
ـالـج خـود  ـزشـك مـع ـزشـكـی بـه پ باید ماھانه برای بررسی پ

 نـمـونـه ٨اش از  او ھمچنین روزانه برای بیماری.   مراجعه كند
ـزشـك از  قرص مخصوص استفاده می كند و بنا بـه دسـتـور پ

 .كند رژیم غذایی مخصوص پیروی می
 

 علی اخوان برای اجرای حکم زندان احضار شد
ــون مــدافــعــان حــقــوق  کــان
ــی  ــر داد كــه عــل کـارگــر خــب

ـنـوان  از " اخوان، كه از وی بـع
یاران کانـون مـدافـعـان حـقـوق 

اسم بـرده اسـت، بـرای "   کارگر
. اجرای حکم زندان احضار شـد

دادگاه بدوی، اخوان را بـه سـه 
این حکم در دادگاه تجدید نظـر، .   سال حبس محکوم کرده بود

ـیـم  به یک سال و نیم حبس تعزیری به اضافه یک سال و ن
ای کـه بـه ضـامـن  بر طبق اخطاریه.   حبس تعلیقی تبدیل شد

ـیـسـت روز از  اخوان داده شده است، وی موظف است ظـرف ب
ـلـش(  آبان ١٢تاریخ  خـود را بـه )   تاریخ ابالغ حـکـم بـه وکـی

: در ادامـه آمـده اسـت.   دادسرای زندان اویـن مـعـرفـی کـنـد
ـتـی ١٣٨٩ساعت دو نیمه شب سیزدھم خرداد  ـی ـن ، ماموران ام

به منزل شخصی علی اخوان وارد شده بودند و پـس از جسـت 
و جوی کامل منزل که بیش از دو ساعت به طول انجـامـیـده 

ـا خـود بـرده بـودنـد ـا .   بود، وی را دستگیر کرده و ب اخـوان ت
 زندان اویـن مـحـبـوس و تـحـت ٢٠٩ در بند ١٣٨٩ھشتم تیر 

وی با وثیقه ھفتاد میلیون تـومـانـی، آزاد شـده .  بازجویی بود
 .بود

 
 

 اطالعیه
 

کارگر زندانی زندانی سیاسی آزاد باید 
 گردد

ـیـن جـھـانـی بـرای  ـپ حمایت کارگران ایران خـودرو از کـم
 آزادی کارگران زندانی در ایران

آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی کارگران زندانـی 
 !و تمامی زندانیان سیاسی را خواھانیم

ترین حـقـوق  کارگران در ایران ھمچنان برای کسب ابتدایی
ـا . پردازند ھای سنگین می کارگری ھزینه تھدیـد و ارعـاب ب

ھـای طـوالنـی  صدور احکام معلق، گروگان گیری، بازداشـت
ھـای  مدت و بدون محاکمه، محکوم کردن کارگران به زنـدان

طوالنی و نقض حقوق اولیه زندانیان سیاسی، ھمـواره بـخـشـی 
. جدایی ناپذیر از سیاست رژیم ضد کارگری ایران بـوده اسـت

ـیـش مـی ـیـش از پ کـوشـد ایـن  جمھوری اسالمـی اکـنـون ب
ـبـدیـل  اقدامات ضد انسانی را به امـری عـادی و روزمـره ت

ھـای  کارگران ایران خودرو ھـرگـونـه تـعـرض بـه آزادی.   کند
ـیـد  فردی و اجتماعی را محکوم کرده و خواھان آزادی بی ق

 .ی فعالین کارگری و کارگران زندانی است و شرط ھمه
ـیـن بـرای آزادی  کارگران ایران خودرو ضمن جمایت ازكمپ
ـبـش  كارگران زندانی و کارزار بین المللی و در حمایـت از جـن
کارگری و فعالین کارگری در ایران اعالم پشتیبانی کرده و 
ھمزمان با آنان علیه ھرگونه سرکوب و دستگیری و زنـدانـی 
کارگران اعتراض و خواھان آزادی فـوری کـارگـران زنـدانـی 

 .باشند می
 زنده باد ھبستگی جھانی کارگران

 جمعی از کارگران ایران خودرو
 ٢٠١١ نوامبر ١
 

شیث امانی و صدیق كریمی دو عضو ھیات 
مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران در 

 خطر دستگیری
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ـزارش  ــــه گـــ ب
ــشــر شــده از  ــت مــن
سوی اتحادیـه آزاد 
ــــران  ـــران ای ـارگ ــ ك
ــــرای  ـاه اج ـــ دادگ
احکام  سنندج احکام لغو شده شیث امانی و صدیق کـریـمـی 

 .را پس از چھار سال جھت اجرا به آنان ابالغ کرده است
ـاخـتـه شـده  شیث امانی و صدیق کریمی از چھره ھای شن

كارگری و اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
ـنـدج بـه ھـمـراه ١٣٨٦در مراسم اول ماه مه سال   در شھر سـن

یازده نفر دیگر از کارگران شرکت کننده دستگـیـر و پـس از 
ـقـالب .    روز زندان آزاد شدنـد٥٠تحمل حدود  سـپـس دادگـاه ان

 نفر احکام زندان و شالق صادر کـرد ١٣شھر سنندج برای این 
که مورد اعتراضات وسیعی در ایران ودر سـطـح جـھـان قـرار 

ـا حـركـت اعـتـراضـی ای کـه از سـوی  گرفت و بدنبال آن  ب
دستگیر شدگـان و اعضـای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، 
ـنـدج صـورت  ھنگام سفر رئیس قوه قضائیه وقت به شـھـر سـن
گرفته بود، این احکام از سوی رئیس قوه قضائیه وقـت لـغـو 

 .شدند
اكنون دادگاه اجرای احکام قوه قضائیه جمھوری اسالمـی 
در شھر سنندج بار دیگر این احکام را جـھـت اجـرا بـه شـیـث 

ـیـن رابـطـه .   امانی و صدیق کریمی ابـالغ كـرده اسـت در ھـم
جانیان اسالمی روز یکشنبه ھشتم آبانماه به قصد دستـگـیـری 
صدیق کریمی به منزل پدری وی ھجوم آوردند اما صدیق در 

 .منزل نبود
ھا و دستگیری فعالین كارگـری  باید وسیعا به این احضار

ھـای قضـایـی تشـكـیـل شـده بـرای  باید پرونده.   اعتراض كرد
ـایـد ھـمـه .   فعالین كارگری لغو و از آنھـا رفـع اتـھـام شـود ب

ـیـد و شـرط از  كارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی بدون ق
 نوامبر روز اعتراض جـھـانـی بـرای آزادی ٥.   زندان آزاد شوند

وسیـعـا .   کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران است
 .به این اعتراض بپیوندیم

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ نوامبر ٣، ١٣٩٠ آبان ١٢
 

 ٣٠شاخه استکھلم حزب چپ و شعبه 
اتحادیه کارگران خدمات اجتماعی در سوئد 

 نوامبر برای آزادی ٥از اعتراض جھانی 
 !کارگران زندانی در ایران حمایت کردند
ـبـه   ٣٠حزب چپ سوئد شاحه استکھلم و ھمچنیـن شـع

ـلـم، بـه گـروھـھـا و  کارگران خدمات اجتمـاعـی در اسـتـکـھ
ـانـی از ٥سازمانھای حامی حرکت جھانی  ـب ـی  نوامبر در پشت

 .کارگران رندانی و رندانیان سیاسی در ایران پیوستند
 نـوامـبـر ٣ای در تاریخ  حزب چپ سوئد با صدور بیانیه 

اعالم کرد که از اعـتـراض جـھـانـی بـرای آزادی کـارگـران 
ـا حـمـایـت  ـاسـی در ایـران قـوی ـان سـی ـی زندانی و کلیـه زنـدان

ـنـدگـی .   کند می ـای آمینه کاکه باوه عضو پارلمان سوئد به نم
ـارتـخـانـه جـمـھـوری  ـابـل سـف ـق از حزب چپ در تظـاھـرات م

ای  ھای کارگری نامـه اسالمی که قرار است طی آن اتحادیه
اعتراضی تسلیم سفارتخانه کنند سـخـنـرانـی خـواھـد کـرد و 
سپس در مراسم دیگری به ھمین مناسبت در مـیـدان سـرگـل 

 اتحـادیـه ٣٠ھئیت مدیره شعبه .   استکھلم حضور خواھد یافت

کارگران خدمات اجتماعی در استکھلم نیز اعالم کرد که بـه 
 نـوامـبـر در حـمـایـت از کـارگـران ایـران ٥حرکت اعتراضی 

 .پیوندد می
ـبـه   اتـحـادیـه کـارگـران خـدمـات ٣٠ حزب چپ و شع

 :اجتماعی در استکھلم اعالم کرده اند
ـیـم و  ما با کارگران ایران اعالم ھمبسـتـگـی مـی  -١ کـن

ای و  خواھان آزادی فوری رھبران کارگری، فعالین اتـحـادیـه
 .زندانیان سیاسی ھستیم

ما رژیم ایران را به خاطر سرکوب سازمانھای آزاد و   -٢ 
ـیـر  مستقل کارگری و ھمچنین دستگیری، محاکمه و تـحـق
ـارزه  ـبـود شـرایـط کـار و زنـدگـی مـب کسانی که بـرای بـھ

 .کنیم کنند، محکوم می می
ما قویا از خواستھای کارگران و مـردم ایـران بـرای   -٣ 

برقرای آزادیھا و حقوق سیاسی، آزادی تشکل و تجمع و ابـراز 
عقیده و ھمچنین عدالت ، برابـری و رفـاه و بـرخـورداری از 

 .کنیم یک جامعه انسانی حمایت می
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ نوامبر ٣، ١٣٩٠ آبان ١١
 

احضار شیث امانی و صدیق کریمی از سوی 
دادگاه شعبه اجرای احکام سنندج محکوم 

 کنیم می
ـئـت  ـی احضار شیث امانی و صدیق کریـمـی از اعضـاء ھ
مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حـالـی از سـوی دادگـاه 
ـتـه  اجرای احکام برای گذراندن دوره محکومیت صورت گـرف
ـیـس قـوه  ـبـل از سـوی رئ که احکام مربوطه چـھـار سـال ق

ایـن گـونـه اقـدامـات ضـد .   قضائیه وقت لغو گـردیـده اسـت
گـیـرد  کارگری علیه فعالین کارگری در شرایطی شکل می

که طبقه کارگر علیه فقر و فالکت و شرایط غـیـر انسـانـی 
تر و فراگیرتر از گذشته به مبارزه ادامـه  متحمل شده گسترده

مطمئنا اقدامات این چنینی ھدفی جز سـرکـوب و .   دھد می
 .  کند ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران را دنبال نمی

ما ضمن محکوم نمودن احضار شـیـث امـانـی و صـدیـق 
کریمی از اعضاء ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران و 
ـیـم زاده اعضـاء  ادامه بازداشت و زندان آیت نیافر و بھنام ابراھ
کمیته پیگیری و فعال حقوق کـودک، از ھـمـه تشـکـلـھـا، 
جمعھا، نھادھا و احزاب مدافع حقوق کـارگـر در ایـران و در 

ـازداشـت و  سطح بین المللی می خواھیم به احضـار و ادامـه ب
 .زندانی کردن فعالین کارگری اعتراض کنند

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
ـنـدج و  ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع

 کامیاران
 

صدور حکم  پنج سال زندان برای بھنام 
ابراھیم زاده و یکسال حبس تعلیقی برای 

 کورش ببخشنده را محکوم میکنیم
 سـال زنـدان ٥ دادگاه تجدید نظر تـھـران حـکـم ٣٦شعبه 

ـیـن طـی . تعزیری برای بھنام ابراھیم زاده را تایید کرد ھمـچـن
حکم دیگری که در سنندج صادر شد کـوروش بـخـشـنـده از 
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکـلـھـای 

 .کارگری به یک سال زندان تعلیقی محکوم شد
بھنام و کوروش بخشنده ھیچ جرمی جز دفـاع از حـقـوق 

 مـاه ١٦بھنام ابراھیم زاده بیـش از .   اند کارگران مرتکب نشده
وی قبال توسط دادگـاه بـدوی . است که در زندان بسر میبرد

ھر چند این حکم تـوسـط .    سال زندان محکوم شده بود٢٠به 
 دادگاه تجدید نظر شکسته شـد امـا صـدور حـتـی ٣٦شعبه 

ـتـی جـز  یک روز حکم زندان برای انسانھایی که ھیچ فعالی
ـنـکـه  دفاع از حقوق کودکان و کارگران نداشته ـبـل از ای اند ق

حکمی بر علیه این افراد باشد حکمی است بر علیه ھرگـونـه 
 .حق خواھی از سوی کارگران

اتحادیه آزاد کارگرا ن ایران با محکوم کـردن صـدور ایـن 
احکام بر علیه بھنام ابراھیم زاده و کوروش بـخـشـنـده خـواھـان 
ـیـن  ـال ـیـد و شـرط تـمـامـی فـع لغو این احکام و آزادی بی ق

 .  کارگری از زندان است
 ١٣٩٠ آبانماه ١٤ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 

 
به خطر نا آرامیھای  ILOھشدار : او ال آی

 اجتماعی
 جـھـان ٢٠١١گزارش " در ILOسازمان بین المللی کار  

کـنـد، ھشـدار داده اسـت کـه  که ھر ساله منتشـر مـی"  کار
ـتـه و  ـازه قـرار گـرف اقتصاد جھانی در آستانه یـک رکـود ت

ایـن سـازمـان . ممکن است به ناآرامیھای اجتماعی دامن بزند
ھای پیشرفته از نظـر   سال طول میکشد تا اقتصاد٥گوید  می

ـازگـردنـد ـیـش از بـحـران ب ـزان پ ایـن گـزارش .   اشتغال بـه مـی
 کشـوری کـه در آنـھـا ١١٨ کشور از ٤٥گوید که در   می

تحقیقات صورت گرفته، خطر ناآرامیھای اجتمـاعـی در حـال 
 میلیـون ٨٠در این گزارش آمده است که تقریبا . افزایش است

 سال آینده الزم است تا جھان از نظـر اشـتـغـال ٢شغل تازه طی 
ـتـصـادی  به میزان پیش از بحران بازگردد، اما آھنگ رشد اق

ـاز ایـجـاد  نشانگر آنست که فقط نیمی از شغل ـی ھای مورد ن
ـا احـتـمـال  گـویـد ده این گزارش مـی. خواھد شد ھـا کشـور ب

ناآرامیھای اجتماعی روبرو ھستند، به خصـوص کشـورھـایـی 
ریـمـونـد .   انـد که در اتحادیه اروپا و منطـقـه عـرب واقـع شـده

به لحظه سرنوشـت : "گفته است ILOاز مسئولین  تورس یکی
ـز از یـک رکـود . ایم ساز رسیده ـی فرصت محدودی برای پرھ

 ."دوباره در زمینه اشتغال داریم
 
 TDK کارگر شرکت ١١٠٠٠اخراج : ژاپن

ـنـی   BLOOMBERGبـه گـزارش  TDKشـرکـت ژاپ
CORPORATION  ـزرگـتـریـن شـرکـت سـازنـده ھسـتـه که ب

کامپیوتر به حساب )   گرده چرخان( مغناطیسی دیسک دریو 
ـبـر اعـالم کـرد کـه قصـد دارد ٣١آید، روز دوشنبه   می  اکت

 درصد از تعداد کل نیـروی کـار ١٢ کارگر یا حدود ١١٠٠٠
این شرکت اعالم کرده است کـه فـروش .   خود را اخراج بکند

ـنـد  مـی.    درصد افت داشته اسـت٧٤ ماھه اول امسال ٦ گـوی
افت مقدار فروش محصوالت شرکت، آنھا را مجبـور بـه ایـن 
تصمیم گیری کرده است و برای باز گرداندن شرکت به سـود 

 .*جز این ندارند آوری راھی

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 اخبار بين المللی

 


