
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ها منتشر ميشود  -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران   

 ١٣٩٠  آبان  ٢٤سه شنبه،  کارگر کمونيست کارگر کمونيست ١٨٣ 
 ٢٠١١  نوامبر  ١٥            

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

هـای  قطعنامـه پـایـانـی خـانـه" 
بــعــد از "   کــارگــر ســراســر کشــور

ــاد  ــھ ــن ن ــران ای ــی س ــائ ــم گــرده
جاسوسی دولتی در بیـن آـارگـران 

 آبـان مـنـتـشـر ٦ و ٥در روزهای 
آـه یـكـی از "   خانـه آـارگـر.   " شد

نھادهـای مـھـم تـوطـئـه گـری و 
ــن  ــم اســت در ای جــاســوســی رژی

از همان ابتدا بـا والیـت "   قطعنامه" 
مـی "   تجدید پیمان" فقیه و رژیم او 

بندد و بـار دیـگـر بـه جـامـعـه و 
جنبش آارگری یادآوری می آنـد 
آه نھادی است در خدمت سرآوب 
آه در مراآز آـاری سـرهـم بـنـدی 

ـلـیـد نشـسـتـھـا و .   شده است شاه آ
قطعنامه های خانه آارگر در ایـن 

خـداونـد :   " قطعنامه هم آمـده اسـت
بــخــشــنــده و مــھــربــان را ســتــایــش 
میکنیم که این توفیـق را بـه مـا 
عنـایـت کـرد کـه یـکـبـار دیـگـر 
خانواده بزرگ کارگری در قـالـب 

هیأت های اجـرایـی کـه بـه حـق 
نمایندگان این قشر عظیم میباشنـد 
دور هم گرد آیند تا در سایه نـظـام 
جمھوری اسالمی و مقام عظمـای 
والیــت ضــمــن تــجــدیــد پــیــمــان بــا 
آرمانھای شھدای انـقـالب و امـام 
شھدا تعھد خود را به ادامه راه آنان 

در بــنــد اول ایــن . "   اعــالم نــمــایــنــد
باز همین پاراگراف نقـل "   قطعنامه" 

قول شده در بند اول قطعـنـامـه آـه 

 روز اعتـصـاب آـارگـران ١٤بدنبال 
پتروشيمي بندر امام در ماهشھر در 
مھر ماه امسال و وعده هاي معاون 
وزير نفت جمھورى اسالمي مـبـنـي 
بر اجراى طرحھايى در جھت اجـراي 

 مھـر ١٧ آارگران در  هایخواست

در رابطه بـا ايـن پـتـروشـيـمـى ماه، 
دست اندرکاران ایـن مـجـتـمـع زیـر 
فشار شدید قرار دارند و مدام تـقـال 
میکنند تـا هـم کـارگـران را آرام 
نگه دارند و هم با تـوطـئـه هـایـی 
حداقل تغییرات ممکـن را صـورت 

هــمــانــطــور آــه قــبــال نــيــز .   دهــنــد

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری  : بخش ایران

 داوود رفاهی :     بخش بین المللی

امروز مارش پر قـدرت هـیـجـده 
هــزار انســان، جــنــگ و اســارت و 
زنــدان و بــیــکــاری و فــقــر و تــن 
ـلـه  فروشی و سرمایه را مـورد حـم
قرار داد و دست در دست هـم بـدون 
ملیت و مرز و رنگ و زبان  طلوع  
.  آفتاب  فردای بشریت را فـریـاد زد

مـا امـروز "   بقول یکی از سخنرانـان

مژد  دنیای بھتری را نه فقط  بـه 
آلمان و اروپـا  بـه جـھـانـیـان مـی 

 ".دهیم
 در صدیھـا عـلـیـه ٩٩اعتراض 

بانک و سـود سـرمـایـه شـکـل و 
معنی  گـرفـت و از ایـن کـانـال 
مردم مطالبات عـمـیـق خـود را بـه 
. عنوان امری معین بیان می دارند

از این کانال کل نـظـام  مـوجـود را 
مــحــکــوم  مــی کــنــنــد و ارکــان 

 .اساسی آن را  به نقد می کشند
ــای  ــخــن از درده ــروز  س ام
مشــتــرکــی اســت کــه ایــن دردهــا 
شکل دهـنـد  مـحـروم تـریـن اقشـار 

کـه آگـاهـان  .   جامعه بشـری اسـت
این جوامع در این ظـرف و بـه ایـن  
شکل دارند زندگی خود و زندگـی 
هم طبقه ای های خود را  تـغـیـیـر 
می دهـنـد و دنـیـای بـھـتـری را 
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امســـال زمســـتـــان زودتـــر از 
هنـوز بـرگـھـای .   شروع شد   موعد

درختان کامال رنگ نباخته بـودنـد 
بـرفـی کـه .   آه برف باریدن گرفـت

میتواند مایه شـادی و امـیـدواری 

. باشد چون بالیي از آسمان نازل شد
برای مردم تھیدست نه روز آفتـابـی 
مایـه خـوشـحـالـی اسـت نـه چـلـه 
زمستان و نـه اصـوال هـیـچ وقـت 
سال؛ وقتی شکـم گـرسـنـه بـاشـد، 
وقــتــی نــفــس زنــدگــی آــردن بــه 

گروگـان گـرفـتـه شـده اسـت چـه 
امــا .   جــای خــوشــحــالــی مــیــمــانــد

زمانھایي است که مصیبت و رنـج 
توده مردم چنان بـرجسـتـه مـیـشـود 

کـه کـارشـان مـالـه    که کسـانـی

 
 کارتن خوابی مصیبتی دیگر 

 یاشار سھندی 

٢صفحه   
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 شھال دانشفر
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کشیدن بر گندابی اسـت کـه نـظـام 
طبقاتی بـرای مـردم تـدارک دیـده 
است، نمی تواننـد مـنـکـر مـوضـوع 
شوند و بایـاد آوری مـوضـوع امـیـد 

شود "   وجدانی برانگیخته" دارند شاید 
و نـیـکـوکـاران بـه صـف شـونـد تـا 

هـنـوز انسـانـیـت نـمـرده " معلوم شود 
 ". است

بــا "   فــرارو"   ســایــت حــکــومــتــی
ــادآوری قصــه  ــت " ی ــری ــر کــب ــت دخ

، هانس کریستین اندرسن، بـه " فروش
بی خانمانھای تھران پـرداخـتـه اسـت 
که در این شبھای سرد جایي ندارنـد 
که خودشان را گـرم نـگـه دارنـد و 
آرام و بی سروصدا تلف مـیـشـونـد و 
هیچکس و هیچکدام از سـازمـانـھـا 
و نھادهای مـربـوطـه در جـمـھـوری 
اسالمی مسئولیت کار را به گـردن 
نمی گیرد و هر کـدام بـه دیـگـری 

 مـوضـوع ٨٣سـال .   حوالـه مـیـدهـد
کارتن خوابی خیلی بـاال مـیـگـیـرد 
وقتی کـه مـرگ چـنـدیـن تـن از 
کارتن خوابھا در رسانه ها منعکـس 
شد، تازه آن موقع یـادشـان آمـد کـه 
کسانی هستند که شبھا در خیـابـان 

مانند هـمـیـشـه شـلـوغ .   می خوابند
 ٧بازی در آوردند و اکنون بـعـد از 

سال معلوم شده که به گفته سـایـت 
ــه" مــذکــور  " دو مــرکــز گــرمــخــان

ــار  ــد کــه ظــرفــیــت بســی ــن ســاخــت
محدودی دارد و امسال ظاهـرا قـرار 

بـھـره " بوده که دو مرکز دیگر نیز به 
برسد که به گـفـتـه سـایـت "   برداری
کـار را "   زمستان زود هنـگـام" فرارو 

 سـال پـیـش ١٢!   خراب کـرده اسـت
شـورای " یک مصوبـه کـذایـی در 

تصـویـب شـده " عالی اداری کشـور 
بود که میبایست شھرداری، نیـروی 
ــھــداشــت و  ــتــظــامــی و وزارت ب ان
ــھــزیســتــی در مــورد افــراد بــی  ب

انجام دهنـد تـا "  فعالیتھایي"   خانمان
، امـا " چھره شھر زیبا بـه نـظـر آیـد" 

اکنـون مشـخـص گـردیـده در واقـع 
و بـه مـانـنـد .   هیچکـاری نـکـردنـد

همیشه وقتی که نـوبـت تـوده مـردم 
مــیــرســد هــمــه بــه هــم پــاســکــاری 

مرتضی طالئـی فـرمـانـده .   میکنند
سابق نیروی انتظامی تھران کـه در 
این مـقـام مسـتـقـیـمـا در سـرکـوب 

ـلـمـان نـقـش داشـتـه،  و اکـنـون  مع
" شورای اسالمی شھر تھـران" نماینده 

شاید فلسفه تأسیـس :   " است میگوید
وزارت رفاه فراموش شده است؛ امـا 
اینكه چـرا نـھـادهـای دیـگـر بـرای 

ــی ــی ب ــده ــان ــام ــان س ــم ــان ــا در  خ ه
های اضطـراری وارد عـمـل  وضعیت
شـونـد، بـرای مـا هـم پـوشـیـده  نمی
از ســـوی دیـــگـــر، یـــک . "   اســـت

ــان  آــارشــنــاس مســئــول طــرح آــودآ
خیابانی سازمان بـھـزیسـتـی آشـور، 

سازمان بھزیستی هیـچ »:   گوید می
اعتباری در خصـوص سـامـانـدهـی 

آـنـد،  هـا دریـافـت نـمـی خـواب آارتـن
ای بــرای  بــنــابــرایــن هــیــچ وظــیــفــه

ــراد  جــمــع ــدهــی اف آوری و ســامــان
مشـخـص اسـت . "   خـواب نـدارد آارتن

منظـور هـمـان " (  اعتبار" جایي که 
در نظر گـرفـتـه مـیـشـود )   پول است

هیچکدام از مسـئـولـیـن جـمـھـوری 
ــلــه شــان پــیــدا  اســالمــی ســر و ک

هـم کـه در "   اعتـبـاری" آن .   نمیشود
نظر گـرفـتـنـد بـا مـحـاسـبـات خـود 
ایشان برای هر کـارتـن خـوابـی کـه 
مرتب هر شب به این مراکز مراجعـه 
کند با همه خرج و مخارج و حـقـوق 
کارکنان گرمخانه ها ماهانه جمـعـا 

 هـزار تـومـان؛ الـبـتـه ٢٠٠میشـود 
بسیار جای شک و شبھه است که 

انـدک کسـانـی "   اعـتـبـار" از همین 
بــرای رضــای خــدا چــیــزی را بــه 
! حسـاب خـود واریـز نـکــرده بـاشـنــد

بھرحال تمـام مـنـت ایشـان و سـر و 
صدای ایشان به این منجر مـیـشـود 
که کارتن خواب فـقـط یـک شـب 
بتواند از سـرمـا بـگـریـزد و آن چـه 
فردا درانتظارش است دولت در قـبـال 

دولـت الـبـتـه .   آن هیچ تعھدی ندارد
کارهای مھمتری دارد، یکی از آن 
کارهای مھم پیگیری قانون خانمـان 
سوز حذف یارانـه هـاسـت کـه خـود 
یکی از عوارض اش افزوده شدن بـه 

 . جمعیت کارتن خواب است
حسین بـاهـر نـامـی کـه گـویـا 
روانشناس هستنـد بـه سـایـت فـرارو 

بسـیـاری از :   " اینچنیـن گـفـتـه انـد
هــای  هــا جــزء دهــک خــواب کــارتــن

پایین جامعه هستند که حقـشـان بـه 
های باال پایمال شده و  وسیله دهک

هم  اند؛ آن خوابی شده مجبور به کارتن
در شرایطی که فقر در بـخـشـی از 

ایـــن .   آـــنـــد جـــامـــعـــه بـــیـــداد مـــی
شـنــاس عـالوه بــر اعــتــیـاد کــه  روان

باعث دور افتادن از خانه و خـانـواده 
شـود، نـداشـتـن کـار و امـکـان  می

ــلــی مــی دانــد کــه  اشــتــغــال را دلــی
های درآمدی خـارج  ای را از رده عده
کند و به سمت فقر و سـرانـجـام  می
در ادامـه .   "   کشـد خانمانـی مـی بی

یـک : " سایت مذکور تاکید میکـنـد
جامعه شـنـاس نـیـز وجـود فـاصـلـه 
طبقاتی در جـامـعـه، عـدم حـمـایـت 

ها و عدم حمایت جـامـعـه از  خانواده
افراد نیازمنـد را دلـیـل روی آوردن 
ــه ســمــت آــارتــن خــوابــی  مــردم ب

نه روانشناس محترم و نـه . "   داند می
جــامــعــه شــنــاس بــی نــام و نشــان 
هیچکدام نمی خواهند بگویند چـرا 
اصال فاصله طـبـقـاتـی وجـود دارد، 
البته نه اینکه نمی دانند چـه خـبـر 
است بلکه اصوال وجود این فـاصـلـه 
طبقاتی را اساسا قبول دارند، امـثـال 

فاصله طبـقـاتـی را مـوجـب  ایشان 
رقابت میدانند و رقابت خـود عـامـل 
ترقی خوانده میشود و برای ایـنـکـه 
هیچ مسئولیتی متوجـه دولـت کـه 

اســت "   دهـک هـای بـاال" نـمـایــنـده 
عدم حمایت خـانـواده و " نشود ایشان 

را مســبــب "   عــدم حــمــایــت جــامــعــه
کارتن خوابی و هر مصیبتی دیـگـر 
میدانند که بر سر تـوده مـردم مـی 
ــلــی اگــر بــه  آیــد، مــیــدانــنــد و خــی
خودشان ارفاق دهـنـد انـتـظـار دارنـد 
ــک  ــی ی ــات ــق ــب ــه ط ــاصــل ــه ف ک

 ! شود" عقالنی"جورهایي
در جامعه ای کـه اسـاس آن گـرو 
گرفتن زندگی انسانھا است و بـرای 
تضمین آن هزار و یک قانون نوشتـه 
ـلـیـاردهـا  و نانوشته اجرا میشود و می
ــیــارد خــرج دســتــگــاهــھــای  ــل و مــی
امنیتی و نظامی میشود تا از ایـن 
قوانین محافظت کند پدیـده کـارتـن 
خــوابــی، پــدیــده عــجــیــبــی نــیــســت 

مانند هزار مصـیـبـتـی اسـت  بلکه 
که نظام طـبـقـاتـی سـرمـایـه داری 
مدام باز تولید میکند؛باز تولید ایـن 
. بدبختی ها ذاتـی ایـن نـظـام اسـت

حکومتی که هیچگونه مسئولیتـی 
در قبال توده مردم تـھـیـدسـت بـرای 
خود قائل نیست بی شـرمـانـه فـقـط 

بـاشـد "   چھره شھر زیـبـا" برای اینکه 
گرم خانه هایي راه انداخته است کـه 
ـلـکـه  آنھم نه همه کارتن خـوابـھـا، ب
عــده بســیــار مــعــدودی از آنــھــا را 

حـکـومـت اسـالمـی .   پوشش میدهد
مانند همه دولتھای سـرمـایـه داری 

سود سـرمـایـه اسـت و ایـن  حافظ 
همه بدبختی ها اسـت کـه  مسبب 

بـرای .   بر سر مردم تھیدست می آید
رهایی از پدیده های همچون کارتـن 
خوابی باید جامعه ای سـاخـت کـه 
نفـس نـیـاز نـیـکـی کـردن در حـق 
دیگران از بـیـن رفـتـه بـاشـد و ایـن 
تاکید همیشگی مـا کـمـونـیـسـتـھـا 

 .بوده است

 
١از صفحه  ...  کارتن خوابی مصیبتی دیگر  



 3 ١٨٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـلـیـه قـطـعـنـامـه  در واقع بند اول آ
: های خانه آارگر است، مـی آیـد

حفظ نظام جـمـھـوری اسـالمـی ـ " 
پیروی از والیت فقیه و استمرار راه 
شھـدای انـقـالب و امـام راحـل و 
پایبندی به قانون اساسی از اصـول 
جدایی ناپـذیـر جـامـعـه کـارگـری 
است و جامعه کارگری همـانـطـور 
که تاکنون اثـبـات کـرده پـای آن 

 ." خواهد ایستاد
دو نقل قول باال را اینجـا آوردم 
تا توجه خواننده را بـه ایـن نـكـتـه 
اصلی درباره خانه آارگر جلب آنم 
آه این نھاد نه یك تشكل آارگری 
زرد طـرفـدار دولـت، آـه مـعـمـوال 
ســعــی مــی آــنــنــد نشــان دهــنــد 
مستقل از دولت هستند؛ بلكه یـك 
نھاد سـیـاه جـاسـوسـی و سـرآـوب 
دولت در میان آـارگـران اسـت آـه 
اعضای آن خود شخصا جا و بیجا 
اقرار می آنند دولتی است و واژه 

بـغـیـر .   فقط در اسم آنست"   آارگر" 
هـیـچـگـونـه "   آارگـر" از همان واژه 

ربطی به سوخـت و سـاز زنـدگـی 
روزمره آـارگـران، مـگـر سـرآـوب 

 .مداوم آن، ندارد
در پرتو این تجـدیـد پـیـمـان بـا 
رژیم پوسیده جـمـھـوری اسـالمـی، 
الزم است بـرای یـادآوری، یـكـبـار 
دیگر نگاهی گذرا به چگـونـگـی 
بوجود آمـدن خـانـه آـارگـر رژیـم، 

 .رسالت و راز بقاء آن بیاندازیم
 

 خانه آارگر سرهمبندی 
 می شود

در تاریخ بسیـار اتـفـاق افـتـاده 
هــای زردی بــه  اســت آــه تشــكــل

دســتــور دولــت و یــا آــارفــرمــاهــا 
درست شده اند و با تمام ضـدیـتـی 

های مستقل آارگری  آه با تشكل
داشته اند، اما حاصل مسـتـقـیـم و 

هــا و  بــالواســطــه ســرآــوب تشــكــل
. فعالین مستقل آارگری نبوده اند

ــم جــمــھــوری  ــه آــارگــر رژی خــان
اســالمــی امــا بــا ســرآــوب خــانــه 
آارگر واقـعـی آـارگـران در سـال 

 و همچـنـیـن زیـرمـجـمـوعـه ١٣٥٨
اصلی آن، شوراهای اسالمـی آـار 

هم حاصل قلع و قـمـع شـوراهـای 
واقعی آـارگـران در انـقـالب ایـران 

خــانــه آــارگــر رژیــم از دل .   اســت
حــزب جــمــھــوری اســالمــی و در 
حمله به مـحـل تـجـمـع نـیـروهـای 
سوسیالیست و مبارز آه تحـت نـام 
خانه آارگر فعالیـت مـی آـردنـد، 

در ابتدای سر آار آمدن .   بیرون آمد
ــالمــی و در دل  ــوری اس ــھ ــم ج

ـلـف  های جناح آشمكش های مـخـت
آن، حزب جمھوری اسالمی تـالش 
می آرد قدرت دولـتـی را قـبـضـه 

این مـوضـوع بـدون سـرآـوب .   آند
اپــوزیســیــون و آــارگــران چــپ و 

رژیـم .   آمونیست امكان پذیر نـبـود
اســالمــی مــی دانســت آــه ایــن 
جنبش و اعتصابات آارگری بودند 
ـلـوی را سـرنـگـون  آه حكومت پـھ
آــردنــد و بــه عــنــوان یــك رژیــم 
ضدانقالبی آه وظیفه اش سـرآـوب 
انقالب بود، میدانست آه با جنبش 

حـزب .   آارگری چكار باید بـكـنـد
اللھی های سر به حزب جمـھـوری 
اســالمــی در مــیــان آــارگــران و 
مشخصا علیرضا محجوب و علی 
ربیعی آه خـود در اعـتـصـابـاتـی 
دست داشته و رهبری آرده بـودنـد، 
با سازمان دادن یك حمله سـازمـان 

در سـال "   خـانـه آـارگـر" یافته بـه 
، آه بھشتی و رفسـنـجـانـی ١٣٥٨

پشت آن بودند، آارگران آمونیـسـت 
را از ایـن مـحـل رانـدنـد آـه خـود 
مقدمه ای شد بر حمله بـه دفـاتـر 

های چپ و آمونیسـت در  سازمان
همان سال و در انقالب فـرهـنـگـی 

ــعــد از آن ــه آــارگــر .   ســال ب خــان
همچنین در راندن مدیران گماشـتـه 
باند بازرگان در کـارخـانـجـات آـه 

شناخته شده بودند و " لیبرال"بعنوان 
بــعــد از مــتــواری شــدن مــدیــران 
ساواآی و سر به رژیم شاه بـه ایـن 

هـا رسـیـده بـودنـد و از  مسئولـیـت
رقــیــبــان اصــلــی حــزب جــمــھــوری 

اسالمی در آـارخـانـجـات بـودنـد، 
در نـتـیـجـه .   نقش مھمی داشـتـنـد

خـانـه " رسالت سرهـمـبـنـدی آـردن 
شوراهای اسالمـی " رژیم و "   آارگر
آه مھمترین زیرمجموعه خانه "   آار

آارگر و همچنین مقر آنـھـا خـانـه 
آارگر بـود، رانـدن مـدیـران دسـت 
نشانده جناح بازرگان و هـمـچـنـیـن 
 .قلع و قمع شوراهای آارگری بود

 
باندهای رژیم و خانه 

 آارگر
خانه آـارگـر و زیـرمـجـمـوعـه 
هــایــش و بــخــصــوص شــوراهــای 

های رژیـم  اسالمی آار، در شكاف
و دسته بندی و باندهای رژیـم، از 
آنجا آه دست ساز حزب جمـھـوری 
اسـالمـی وقـت آـه رفسـنــجـانــی، 
بھشتی و خامنه ای از مھره های 
اصــلــی آن بــودنــد، مــی بــاشــنــد، 
عمدتا در پیوند با باند رفسنجـانـی 

مـنـتـھـا از .   و خط امام رژیـم انـد
هـای " لیبرال" زمان حاشیه ای شدن 

اسالمی مھدی بازرگان و نھـضـت 
ــانــدهــا و  آزادی، تــوســط هــمــه ب

هــای رژیــم تــحــمــل شــده و  جــنــاح
بعنوان نماينـدگـان آـارگـران بـرای 
این رژیم هـر جـا آـه الزم بـوده و 
و .   بنابه ضرورت، قلمـداد شـده انـد

این شامل حمله با آلت و مـوآـت 
بر به فعالین آارگری تـا گـزارش 
دادن بوی حتی آوچكترین خطری 
ــیــه  آــه از جــانــب آســی بــر عــل
جمھوری اسـالمـی بـه مشـامشـان 

اگـر .   رسیده باشد، نـیـز مـی شـود
آارآرد خانه آـارگـر و شـوراهـای 
اســالمــی اش هــم مــثــل دیــگــر 
باندهای رژیم بود، آنھا هـم بـا هـر 
ــدرت در  ــدن ق ــدســت ش دســت ب
نھادهای اصـلـی حـاآـمـیـت مـثـل 
ریاست جمھوری اسالمی، مجـلـس 
های شورای اسالمی و خبـرگـان، 
شورای نگھبان، شوراهای شـھـر و 
روســتــا و غــیــره و غــیــره، آــنــار 
. گذاشته و بی خاصیت می شدند
. اما می دانیم آه چنین نشده انـد

در نتیجه آنچه آه این نھاد را ویژه 
می آند، بازوی پلـیـسـی رژیـم و 
مدیریت بودن آنھا در بین آـارگـران 

 . می باشد
 اردیبھشت  خبرگزاری ایلنا در 

ماه بنقل از حسن صادقی نـوشـتـه 
هــاى آــارگــرى  اگــر تشــكــل: " بــود 

خانه آـارگـر و شـوراى اسـالمـى ( 
و قــوانــيــنــى آــه از جــيــب )   آــار

شـود، نـبـود،    آارگران تصويـب مـي
تاآنون خيابان هاى تھران زيـر پـاى 

و . "   آارگـران گـرسـنـه مـى لـرزيـد
درست از آنجا آـه ایـن نـھـادهـای 
ــارگــران را از  ســرآــوب دســت آ
لرزاندن خیابانھای تـھـران از پشـت 
بسته انـد و از آنـجـا آـه رسـالـت 

حفظ نـظـام جـمـھـوری " اصلی آنھا 
اسالمی ـ پیروی از والیت فقیه و 
استمرار راه شھدای انقالب و امـام 
" راحل و پایبندی به قانون اساسـی

است؛ همه جناحھای رژیـم، از دم 
و دستگاه زمان ریاست جـمـھـوری 
اسالمی خامنه ای و رفسنـجـانـی 
گرفته تا خاتمی و احمـدی نـژاد، 
وجود ایـن نـھـادهـای سـرآـوب را 

 .تحمل می آنند
 

خانه آارگر و زیرمجموعه 
  های آن زوال می یابند

ــه آــارگــر و شــوراهــای  خــان
اسـالمـی آــار هـیـچــوقـت تـوســط 

" تشــكــل" آــمــونــیــســتــھــا بــعــنــوان 
آارگری، حتی نوع زرد، آنـھـم بـه 
ـلـكـه  رسمیـت شـنـاخـتـه نشـدنـد؛ ب

بـازوی " بعـنـوان هـمـان نـھـادهـای 
پلیسی رژیم و مـدیـریـت در بـیـن 
" آارگران و درون جنبـش آـارگـری

منتھا بـودنـد .   از آنھا یاد شده است
نیروهای چپی آه پیرو خـط امـام 
بودند و خانه آـارگـر و شـوراهـای 

هـای  تشكل" اسالمی آار را بعنوان 
" موجود اما نـامـطـلـوب آـارگـری

برسمیت شناخته و حتی فـعـالـیـت 
در آنھا را به اعضا و فعالین خـود 

 . پیشنھاد و رهنمود می آردند

خانه آارگر عـالوه بـر سـواری 
گرفتن از آن نیروهـای چـپ یـاد 
شده، تـوسـط فـدراسـیـون جـھـانـی 

 هـم (WFTU)اتحادیه آارگری 
آه عمدتا تشكیل شده از اتـحـادیـه 
های آـارگـری طـرفـدار شـوروی 
سابق و یا چین و غـیـره هسـتـنـد، 
بــعــنــوان یــك نــیــروی آــارگــری و 
نماینـده آـارگـران ایـران بـرسـمـیـت 

هـنـوز .   شناخته و عضـو آن اسـت
هستند ارتجاعی ترین پـس مـانـده 
های، عقبمانده ترین نیروهائی آـه 
با اسم چپ در جامـعـه شـنـاخـتـه 
شــده بــودنــد، فــعــالــیــت در خــانــه 
آارگر، شوراهای اسالمـی آـار و 
انــجــمــن صــنــفــی هــای رژیــم و 
همچنین آار و فعالیت در قـوانـیـن 
ارتجاعی و ضد انسانی جمـھـوری 
اسـالمــی را تـنــھـا راه الــزامـی و 
مطلوب به آارگران پیشنـھـاد مـی 
آنند؛ منتھا هیچ حزب و سازمـان 
چپی امروز در صنحه سیاسی این 
جــامــعــه امــروز خــانــه آــارگــر و 
زیـرمـجــمـوعـه هـای آن را دیـگــر 
تشكل آارگری بحساب نمی آورند 
و فعالیت زیر پـوشـش آنـھـا را بـه 

خود ایـن .   آسی توصیه نمی آنند
نھادهای سـرآـوب هـم بـا تشـدیـد 
فشار بر آارگران، هر روز بیشتر از 
پیش با رژیم و حراست و مـدیـریـت 
. تداعی مـی شـونـد تـا آـارگـران

خانه آارگر و زیرمجموعه های آن 
در واقع امروز مرده هـایـی بـاالی 

هر گامی آه جـامـعـه بـه .   گورند
طرف سرنگونی جمھوری اسالمـی 
بر می دارد، یـك قـدم بـه سـمـت 
سفت آردن تابوت خـانـه آـارگـر و 
زیرمجموعه های آن برداشته مـی 

 ٢٠١١ نوامبر ١٣. شود

 
 خانه آارگر، تجدید 

 ...پیمان با 
 

١از صفحه   
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 4  ١٣٩٠  آبان ٢٤ کارگر کمونيست

ـپـرسـنـد کـه آن   اگر از کسـی ب
ـاریـخ بشـر  جنایـات اصـلـی کـه در ت
میشود اسم برد کدام اسـت روی ایـن 
چیزها انگشت میگذارد، دو جـنـگ 

هـای  جھانی، فاشیسم هیتلری، کـوره
ـام،  آدم سوزی، هیروشیما، جنگ ویتن

ـا .   جنگ ایران و عـراق و غـیـره ایـنـھ
جنایتھای بزرگی بوده است که هـمـه 

ـاسـنـد .   میشناسند هم جانیان را میـشـن
اما یک جـنـگ .   و هم قربانیانش را

ـایـت در حـال  اعالم نشده و یـک جـن
جریانی در متن جامعه سرمایه داری 
هست که همه ایـنـجـا اشـاره کـردنـد 
که قربانیانش از نظر تعداد کـمـتـر از 

ـایـت در  این نمونـه هـای بـرجسـتـه جـن
ــاریــخ نــیــســت ــقــدر آدم روانــه .   ت ــان هــم

ـقـدر آدم روانـه  گورستان میکند، همان
ـا را  بیمارستان میکند، همانقدر خانه ه
ـقـدر شـادی ـا را  از هم میپاشد، همان ه

به غصه و غم تـبـدیـل مـیـکـنـد کـه 
های ننگ آور در  هرکدام از این دوره

اما فـرقـش در ایـن اسـت .   تاریخ بشر
ـان  ـلـیـن و جـانـی ـات که در این مـورد ق
ـان خـودشـان قـدم  ـانـی ـار قـرب دارند کـن
میزنند و کسـی نـمـیـتـوانـد نشـانشـان 
بدهـد و بـگـویـد مسـئـول مـرگ آن 
هزاران نفر این کسی که ایـنـجـا دارد 
ـا ایـن نـھـاد اسـت و ایـن  راه میرود ی
موجودی است که تازه خودش را هـم 

ـاالتـر  از بقیـه جـامـعـه مـعـتـبـرتـر و ب
ـلـی .   میداند ـایـت خـی قربانیان ایـن جـن

ـلـوم و مشـخـص ـایـت .   انـد مع ایـن جـن
اینطور نیسـت .   قربانیانی طبقاتی دارد
ـاده و  که بمبـی روی مـحـلـه ای افـت

. انـد ای جـانشـان را از دسـت داده عده
ــیــه بــخــش  ایــن جــنــگــی اســت عــل

عـلـیـه طـبـقـه .   مشخصی از جـامـعـه
من فکر میکنـم آن چـیـزی .   کارگر

که کارگر در بحث ایـمـنـی مـحـیـط 
کار باید متوجه آن باشد در درجه اول 
کل این مسـالـه در هـمـیـن ابـعـاد آن 

در کشـوری مـثـل ایـران و در .   است
ــایــه داری  کــل در کشــورهــای ســرم

تــر و هــمــیــنــطــور در  عــقــب افــتــاده
تـر تـولـیـدی در  های عقب مانـده حوزه

خود کشورهای پیشرفته، مثل شـمـال 
انگلستان و جنوب ایتالیا و غیره، ایـن 

 . ای میبینیم را ما به طرز برجسته
ــود کــه  ــبــل ب چــنــد ســال ق
ــال  ــوپ ــه نشــت گــاز در ب ـــ مســالـ
هندوسـتـان وجـدان تـمـام دنـيـا را 

ــر فــقــط .   آزرده کــرد ــف دوهــزار ن
بــخــاطــر ايــنــکــه گــاز در يــک 
کارخانه انگلــــيـسـى نشـت کـرده 
بود در شھر مجاور مردند و عـده 
خيلــى بيشترى از پـيـر و جـوان و 

ايـن .   بچه کور و معلـــــول شـدنـد
اتفاق را کارگر انگلــيـسـى اجـازه 

نميدهـد بـه 
اينصورت در جامعه انـگـلـــــسـتـان 

امـــا ســـرمـــايـــه دار .   رخ بـــدهـــد
انگلـــيـسـى کـارخـانـه اى را کـه 
کارگر انگلـيسى اجـازه نـمـيـدهـد 
در ايـــن کشـــور نصـــب بشـــود 
برميدارد و ميبرد هندوستان چون 

خـود .   آنجا جـان آدم ارزش نـدارد
دولــت هندوستـان مـيـگـويـد جـان 

بـازارش .   کارگران ما ارزش ندارد
دارد ميگويد جـان کـارگـران مـا 

ــدارد ــان را .   ارزش ن ــه ت کــارخــان
بــيــاوريــد، از کــارگــران اســتــفــاده 
کنيد و هر وقت هـم نـخـواسـتـيـد 

در همان هندوستان .   دور بياندازيد
ــال  ــوپ در هــمــان دوره فــاجــعــه ب
گزارشى بـود از يـک کـارخـانـه 

مـاده اى اسـت .   تولـيد اسبستـوس
نسوز بـراى ايـزوالسـيـون و عـايـق 
صنعتـى کـه در کـالچ و تـرمـز 

در .   مــاشــيــن هــم هســت و غــيــره
اروپا اگر کـارگـر مـتـوجـه بشـود 
کــــه در فــــالن ايــــزوالســــيــــون 
اسبستوس بـکـار رفـتـه اتـحـاديـه 
فورا دستـور مـيـدهـد کـه تـکـان 
نخوريد، دست نزنـيـد، مـتـخـصـص 
بايد با وسائل خاصى بيـايـد و آن 
يک پاکت اسبسـتـوس را پـاک 

چون سرطان خاصى در ريـه .   کند

  
 قربانیان طبقاتی یک جنگ اعالم نشده در جامعه سرمایه داری
 بخشی از بحثھای منصور حکمت درباره ایمنی و بھداشت محیط کار

 در میزگرد بررسی قانون کار جمھوری اسالمی
 " ) کار ارزان، کارگر خاموش"  کتاب ١٢از فصل (

ــونــی  ــان ــزشــکــی ق ســازمــان پ
در :   "  اعـالم کـردجمھوري اسالمـي

نـفـر ٧٧٨   شش ماهه نخست امسـال 
در حــوادث کــار جــان خــود را از 

 بــه گــزارش روابــط ".دســت دادنــد
عمومی و امور بین الملل سـازمـان 
پــزشــکــی قــانــونــی، ایــن آمــار در 

 نفری که در مدت ۶۵۵مقایسه با 
مشـابــه سـال قــبــل بــر اثــر هــمــیــن 

 درصـد ١٨.٨  حوادث جان باخـتـنـد، 
 بـراسـاس ایـن .افزایش یافتـه اسـت

گــزارش، از کــل جــان بــاخــتــگــان 
  ٧٧٠ حوادث کار نیمه اول امسـال 

 .نفر مرد و بقیه زن هستند
همچنین اسـتـانـھـای تـھـران و 

   ١٠١  و ١٠٧   اصفھان به ترتیب بـا 
هـای اول و دوم  نفر قربانی در رتبه

های ناشی از حـوادث کـار  مرگ
 به گزارش ایسنا، شـمـار .قرار دارند

کل جانباختـگـان حـوادث کـار در 

هزار و  سال گذشته در کشور، یک
   ٢٧١هزار و   نفر بوده که یک٢٩٠   

 . نفر زن بودند١٩  نفر آنان مرد و 
پیـشـتـر مـحـمـود خـدا دوسـت، 
رئیس مـرکـز تـحـقـیـقـات سـازمـان 

 مورد از ٢٦٤پزشکی قانونی رژيم 
های ناشی از حـوادث کـار  مرگ

جـاری را بـر  در پنج ماهه اول سـال
ـلـنـدی اعـالم کـرده  اثر سقوط از ب

ـلـنـدی .بود  به گفته وي سقوط از ب
 درصد از کل آمار جانباختـگـان  . ۴

ناشی از حوادث کـار را تشـکـیـل 
بعد از سقوط از بلـنـدی، .  می دهد

برخورد جسم سخت، برق گرفتگی، 
سوختگی، چاه گرفتگی به گفتـه 
آقای خدادوست از دالیـل دیـگـری 
بودند که در پـنـج مـاهـه نـخـسـت 

 . نفر را گرفتند٣٧٥امسال جان 

  
در شش ماهه نخست امسال نزدیک به هشتصد نفر 

 جان خود را از دست دادند

ــنــده  ــمــای ــوفــیــقــی ن فــرامــرز ت
در کمیته اصالح قـانـون " کارگران" 

ـلـنـا گـفـتـه  کار در مصاحبه بـا ای
در صورت تصـویـب پـیـش : "   است 

ـلـغ  نویـس اصـالح قـانـون کـار مـب
 درصـد کـاهـش  ۵عیدی کارگران 
رژیـم اسـالمـی بـا " .   خواهد یـافـت

تصویب قوانینی از این دست، دائما 
تالش کـرده اسـت دسـت آوردهـاي 

مبارزاتی جنبش کارگری را پـس 
اگـر در جـایـی کـارگـران .   بگیـرد

افزایش دستمزدي را بـه جـمـھـوری 
اسالمی و کارفرما تحـمـیـل کـرده 
ــافــت  ــه دری ــا مــوفــق ب ــد، و ی ان
تسـھــيـالتــی شـده انـد، بــالفـاصــلــه 
نمـایـنـدگـان دولـتـی و کـارفـرمـا، 

را بـکـار "   تصویب قـوانـیـن" ماشین 
" مصلحـت" می اندازند تا بنام فالن 

بخشی از دریافتی های کـارگـران 
اما ورای تالش عـمـومـی .   را بزنند

جمھوری اسالمی در پـایـیـن نـگـه 
داشتن سطح دسـتـمـزدهـا، تصـویـب 

ــون"  ــان  در صــدی ٥٠کــاهــش "   ق

عیدی کارگران، یک تصویر ویـژه 
فـاصـلـه .   تری را بـدسـت مـیـدهـد

مابین حـداقـل دسـتـمـزد کـارگـران 
 هزار تومان با خط فـقـر ٣٦٣یعنی 

ـلـیـون تـومـان، ٢رسمی یعنی   مـی
فاصله عظیـمـی اسـت کـه دیـگـر 
واژه فــقــر بــرای تــوضــیــیــح آن بــه 

در .   هیچوجه گویا و رسـا نـیـسـت
چنيـن شـرایـطـی کـاهـش عـیـدی 
کارگران، آنھم در ايامي آـه عـلـي 
القاعده مـخـارج بـيـشـتـر اسـت، بـه 
معنای تـحـمـیـل خـط مـرگ بـه 

طـبـعـا ایـن .   خانواده کـارگـر اسـت
شرایط تنھا بعلت تصویب احتمـالـی 

 در صـدی کـارگـران، ٥٠کاهش 
اصـالح قـانـون .   حاصل نشـده اسـت

کـــار و زدن دریـــافـــتـــی هـــای 
کارگران، خود حلقه هایی از پـروژه 
ای اسـت کـه مـدتـھـاسـت کـلـیـد 

بر اساس آن اولیه تریـن .   خورده است
و مھمترین اقالم زندگی از دسترس 

بـعـنـوان .   کارگـر خـارج شـده اسـت

نمونه در اول مھر رسمـا اعـالم شـد 
که هفت میلیون کودک و نوجوان 
که در سن تحصـیـالت ابـتـدایـی و 
. متوسطه هستند، به مدرسه نرفتند

این بدین معناست که هفت میلیون 
خانواده کارگری بعلت فقر فرزنـدان 

آن .   خود را به مـدرسـه نـفـرسـتـادنـد
روی این سکه، افـزایـش کـودکـان 
کار و خیابان است که امروز تھـران 
ــا  را در ایــن زمــیــنــه مــیــتــوان ب

يـا .   ریودوژانیرو برزیل مقایسه نمـود
مثال اینکه بیمارانی بعلت نـداشـتـن 
پول توسط بـیـمـارسـتـان در گـوشـه 
خیابان رها میـشـونـد، یـک اتـفـاق 
ابتدا به ساکن نیسـت، ایـن سـمـبـل 
خارج شـدن بـھـداشـت و درمـان از 

ایـن .   دسترس کارگر جامـعـه اسـت
لیست را میتوان در زمـیـنـه هـای 

بنابـرايـن اطـالق .   مختلف ادامه داد
وازه فقر به این شرایط کمی تـوهـم 

مسـالـه اآـنـون در سـطـح .   زا است
عـــده ای .   بـــقـــاي انســـانـــھـــاســـت

گانگستر اسالمی، ماشین جنـایـت 
جمھـوری اسـالمـی را بـاالی سـر 
مردم گرفته اند و هر چه بدستشان 

کـل ثـروت .   می آیـد مـی دزدنـد
جامعه را حتـی قـبـل از تـولـیـدش 

هـیـچ .   مابین خود تقسیم کرده انـد
ایـن شـرایـط .   روتینـی وجـود نـدارد

دهشتناک استنتاجات عملی برای 
. جنبش و رهـبـران کـارگـری دارد

برای مقابله با این شرایط و بـر سـر 
هــر مــوضــوع مــھــم در جــنــبــش 
کارگری، راهی نیست مگر آنـکـه 
سراسری تر و پر نیرو تر، به مـیـدان 

این بمعنای در نظر نگرفتن و .   آمد
اهمیت ندادن به اعتصابات کارخانه 
ای و محلی نیست، بلکه تاکید بر 
ایــن نــکــتــه اســت کــه پــیــشــروی 
عمومی جنبش کارگری و تـالش 
برای رها شـدن از ایـن وضـعـیـت، 
پالتفرم و بـرنـامـه عـمـل سـراسـری 

 تری طلب میکند

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا

 
 

  ۵احتمال کاهش 
درصدی مبلغ عیدی 
 کارگران در سال آینده

امــا در هــمــان .   ايــجــاد مــيــکــنــد
هندوستان و مطمئنـا در کشـورى 
مثل ايران کيـسـه اسـبـسـتـوس را 
مثل کيسه سيمان داده اند دسـت 
يک نفر پابرهنـه از ايـن گـوشـه 
انبار به آن گوشه ببرد و گـرد و 
. خاک آن هم در هوا پخش بشود

اين يعنى سـرمـايـه دار و دولــــت 
ســرمــايــه دارى در ايــن کشــورهــا 
دارد مـيـگـويـد کـه مـن در ايـن 
کشور کـارى کـرده ام کـه جـان 

ــدارد کــارگــران مــا .   آدم ارزش ن
مــفــت هســتــنــد، بــيــائــيــد مصــرف 

يـا خـبـر .   کنيد و دور بـيـانـدازيـد
ــبــس شــدن  ــادن و ح ــع ــزش م ري

دهــھــا و .   کــارگــران زيــر زمــيــن
صدها نمونـه ازايـنـھـا هسـت کـه 
فــقــط مــوارد بــرجســتــه آن را در 

ولـــى ايـن .   روزنامه ها مينويسند
يـک جـنــايـت در حــال جـريـان و 

 . ....دائمى است



 5 ١٨٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ١از صفحه 

  
 .اساس سوسياليسم انسان است
اختيار سوسياليسم جنبش بازگرداندن 

 . استبه انسان

گزارش آرديم ابتدا از سـوی امـور 
گزیـنـش پـتـروشـیـمـی بـنـدر امـام 
فــرمــھــای مــربــوط بــه گــزیــنــش 
استخدامـی در اخـتـیـار کـارگـران 
ـلـم و  ـپ پیمانکـاری بـا مـدرک دی
دیپلم به باال قرار گرفت تا آنھـا را 
در مھلتی تعیین شده تكمیل و در 
اختیار امور گزیـنـش پـتـروشـیـمـی 

در آـنـار آن .   بندر امام قرار دهـنـد
فرمھایی بـا مـوضـوعـیـت حـقـوق 
ــی در  ــان ــروی انس ــی ــای ن ــزای وم
شرکتھای پـیـمـانـکـاری، در بـیـن 
کارگران این شرکتھا توزیع شد آه 
در آنھا آخریـن وضـعـیـت حـقـوقـی 
کارگران شرکتھای پیمانکاری به 

بـعـد .   امور اداری اعالم شـده بـود
ای به دسـتـگـاهـھـای  هم بخشنامه

نظارت شرکتھای پیمانکاری داده 
شد که در آن قيد شده بود آـه تـا 
طی شدن روند استخـدام مسـتـقـیـم 
کارگـران ایـن شـرکـتـھـا، اضـافـه 

 درصـد بـه ایـن ٢٥حقوقی معادل 
اما همه ايـن .   کارگران تعلق گيرد

دستورالعمل ها بصورت مـخـفـى و 
تـا .   غيـر عـلـنـي صـورت گـرفـت

اينكه سخنان اخير عـلـيـرضـا مـيـر 
محمد صادقي معاون وزير نفت در 
ــلــنــا پــرده از روي آــنــه مــاجــرا  اي

او طى مصـاحـبـه اي بـا .   برداشت
اين خبرنگاري از دستورالعملى براى 
برچيده شدن شرآتھاى پـيـمـانـكـارى 

براساس دستـورالـعـمـل .   سخن گفت
او  کارگران دارای مـدرک فـوق 
دیپلم به باال با برگزاری آزمون، بـا 
قرارداد موقت بـطـور مسـتـقـیـم در 
شرکت ملی نـفـت و شـرکـتـھـای 
تابعه منجمله پتروشیمـی هـا قـرار 

البـتـه آنـھـم در صـورت .   ميگيرند
وجود جای خالى پست سـازمـانـی، 

در .   اين آار صورت خواهد گـرفـت
اين دستورالعمل آارگران پيمانكارى 
با مدرك ديپلم نيز نيز بـه تـاسـيـس 
شرآت تعاوني و ساماندهى در آنھـا 

 .حواله داده شده اند

نفس این تالشھا بیانگـر فشـار 
جدی ای اسـت کـه اعـتـصـابـات 
ــن  ــامــات ای ــق کــارگــران روی م

امـا در .   مجتمع ها گذاشته اسـت
عـــیـــن حـــال روشـــن اســـت کـــه 
میخواهند در میان کارگران تفرقـه 
ایجاد کنند و عـمـال شـرکـتـھـای 
پیمانکاری را حـفـظ کـنـنـد و بـا 
حداقل تغییرات کارگران را سرکار 

 .بفرستند
اوال ايــن دســتــورالــعــمــل تــنــھــا 
شامل تعـداد انـگـشـت شـمـارى از 

چـون اکـثـریـت .     آارگران ميشـود
کارگـران شـاغـل در شـرکـتـھـای 
پیمانکاری در پـتـروشـیـمـی هـاي 
ماهشھر، کارگران مجربي هستـنـد 
آه حتي مدرك ديپلم را هـم نـدارنـد 
و در واقـع اآـثـريـت آـارگـران ايـن 
مــجــتــمــع بــزرگ آــارگــرى فــاقــد 

بگـذريـم .    مدرك فوق ديپلم هستند
آه در ميان  همان بـخـش مـحـدود 
آارگراني هم آه داراى مدارك فوق 
ديپلـم هسـتـنـد، هـمـگـى قـادر بـه 
قــبــولــی در آزمــون اســتــخــدامــی 

و تازه اگر هم موفـق .   نخواهند بود
شــونــد بــاز در صــورتــى بصــورت 
مستقيم، الـبـتـه آنـھـم بـه صـورت 

جذب شـرآـت "   مدت معین" قرارداد 
نفت و شرآتھاي تابعه خواهند شـد 

 . آه پستي در آنجا خالى باشد
ثانیا يك جنبه ديگر ايـن طـرح 
در مورد آارگـران پـيـمـانـكـارى بـا 
ـلـم اسـت آـه ظـاهـرا بـا  مدرك ديپ

ساماندهـي "   شرآت تعاوني" تاسيس 
بـه عـبـارت روشـنـتـر .   خواهند شد

جاي پيمانكاران آنونـي را تـعـاونـى 
ها خواهد گـرفـت و ايـنـبـار قـرار 
است به اسم خود آارگر و تعـاوتـى 
آارگران، اين نقش واسطه گـرى و 
چپاولگرى و شرايـط بـرده وار آـار 

بدين ترتيب دستـور .     صورت گيرد
العمل صادر شده  از سوي حضرات 
وزير نـفـت و مـعـاون او و ديـگـر 

مقامات مربوطه چيـزى جـز وعـده 
. سرخرمن دادن به آـارگـر نـيـسـت

اساس اين طرح در واقـع  تـوطـئـه 
اي براي ايجاد تـفـرقـه در صـفـوف 
ــدن  ــردوان ــارگــران و س ــحــد آ ــت م

روشـن اسـت آـه چـنـيـن .   آنھاست
طــرحــھــايــي آــارگــران مــعــتــرض 
ـلـه  پتروشيمـي مـاهشـھـر و از جـم
پتروشيمي بندر امـام را آـه مـرآـز 
اصلي اعتراضات اين آارگران بـوده 
است، از خواستشان عقب نـخـواهـد 

خواست آـارگـران پـتـروشـيـمـى .   زد
ماهشھر ، خواست بر چـیـده شـدن 
تـــمـــام و کـــمـــال شـــرکـــتـــھـــای 
پــیــمــانــکــاری، و بســتــن قــرارداد 
. مســتــقــیــم بــا پــتــروشــیــمــی اســت

مــبــارزات آــارگــران پــتــروشــيــمــى 
ماهشھر از فروردين ماه تـا آـنـون، 
اين آارگران را امروز در شـرايـطـى 
قرار داده است آه مقامات دولـتـى 
و آارفرمايان پتروشيمـى مـاهشـھـر 
به راحتى و با چنين دستـورالـعـمـل 
هايي نخواهند توانست گريبان خود 
را از زير پاسخگويى به خواستھـاى 
آارگران رها آنند و بايد جوابگـوى 

 . آارگران باشند
در هــمــيــن هــفــتــه مــا شــاهــد 
اعــتــصــاب آــارگــران پــتــروشــيــمــي 
اميرآبير بـر سـر هـمـيـن خـواسـت 
ــن  ــری ــاس آخ ــر اس ــه ب ــم آ ــودي ب

 آبـان ٢١مذاکراتی که صبح روز 
ــی و  ــصــاب ــت ــارگــران اع ــن ک ــی ب
مسئولین پتروشیمی انجام گـرفـت، 
کارگران اعـالم کـردنـد کـارانـه و 
استفاده از امـکـانـاتـی کـه شـمـا 
وعده میدهید هر لحظه قابل قـطـع 
شدن هستند بـه هـمـیـن دلـیـل بـه 
جای این امتیازات، ما تـا تـحـقـق 
خواست اصلی خود مبنی برچـیـده 
شــدن شــرکــتــھــای پــیــمــانــکــاری، 
خــواهــان اعــمــال رســمــی بــرخــی 
امتیازات از قبیل حق جذب، بـدی 

در . . .     آب و هوا، سخـتـی کـار و
فیشھای حقوقی خود هستیم و بـه 
ایــن شــرط بــر ســرکــارهــای خــود 

مسئولـیـن ایـن .   حاضر خواهیم شد
پتروشیمی دو روز برای اعالم نـظـر 
نھایی خود در مـورد خـواسـتـھـای 
آارگران مھلت گرفتند و کارگران 
پیمانکاری پتروشیمی امیر کـبـیـر 

با یـک اولـتـیـمـاتـوم دو روزه بـه 
اعتصاب يكھـفـتـه اي خـود پـایـان 
دادند و اعالم نـمـودنـد  چـنـانـچـه 

ــح روز  ــت ٢٣صــب ــری ــدی ــان م  آب
پتروشیمی با خواستھای آنان بطـور 
کتبی موافقت نكـنـد، بـالفـاصـلـه 
اعتصاب خود را از سـر خـواهـنـد 

ايـــن فضـــاى آـــنـــونـــي .   گـــرفـــت
پتروشيمي ماهشھر و شـرآـت هـاى 
مختلف در ايـن مـنـطـقـه بـزرگ 

اين بھترين فـرصـت .   آارگرى است
اســت آــه ديــگــر مــجــتــمــع هــاى 
پتروشيمى در اين منطقه و در راس 
آن پتروشيمى بندر امام با خـواسـت 
مـھـم خـود، خـواسـت آـوتــاه شــدن 
دست پيمانكاران جلو بيايـنـد و بـه 
مــقــامــات دولــت و آــارفــرمــايــان 

  . فرصت ندهند
  حفظ اتحاد حیاتی است

ــاه شــدن دســت  خــواســت آــوت
پيمانـكـاران بـطـور تـمـام و آـمـال، 
خواست همه آارگـران پـتـروشـيـمـى 

خواستـي اسـت آـه .   ماهشھر است
اعتراضات گسترده اى در هـمـيـن 
هشت ماهـه اخـيـر در ايـن مـرآـز 
بــزرگ آــارگــرى دور آن شــكــل 
گرفته است و آارگران بـر سـر آن 

حـفـظ ايـن اتـحـاد .   متحد شده انـد
شرط مھم موفقيت ايـن مـبـارزات 

بــايــد ســيــاســتــھــاي تــفــرقــه .   اســت
افكـنـانـه رژيـم را خـنـثـي آـرد و 
همچنان صـفـوف خـود را مـتـحـد 

امروز بيش از هر وفت . نگاهداشت
اتحاد و تشكل آارگران پتروشيـمـي 

 . ماهشھر ضرورى و حياتى است
نباید اجـازه داد کـه مـدیـریـت 

پتروشیمی و مـقـامـات حـکـومـت 
موفق شوند مزایایی به بخشـی از 
کــارگــران بــدهــنــد و بــخــشــھــای 

همانطور آـه .   دیگری را دور بزنند
ـلـى نـيـز تـاآـيـد  در نوشته هاي قـب
داشتيم، جمع شدن منظـم آـارگـران 
و پيگيرى خواستھايشـان از طـريـق 
برپايي منظم مجمع عمومي خـود، 
ــلــف  ارتــبــاط مــجــتــمــع هــاي مــخــت
پتروشيمى ماهشھر با يـكـديـگـر از 
طريق نمايندگان مـنـتـخـب خـود و 
تــدارك اعــتــراضــي هــمــاهــنــگ و 
سراسري بـراي بـه آـرسـى نشـانـدن 
خواست خود، و نيز براى مقابلـه بـا 
ــوب  ــرآ ــراســت و س ــاي ح ــروه ــي ن
حكومت، در آارخانه و پافشارى بر 
خواست بيرون رفتن آنھا از محـيـط 
هاي آار، گـامـھـاى مـھـمـى بـراي 
حفظ اتحاد آارگران در پتروشيـمـى 

بايد در ايـن جـھـت .   ماهشھر است
 . تالش آرد

مبارزات آارگران پـتـروشـیـمـی 
ماهشھر بطور واقعی تا همیـن جـا 
يك پيشروى مـھـم بـراي خـود ايـن 
آارگران و حتی بـرای بـخـشـھـای 
دیگری نظیر آارگران نفت و ایـران 

اى  خودرو و همه مـراآـز آـارگـرى 
است آه خواهان آوتاه شـدن دسـت 
پيمانـكـاران از مـحـيـط هـاي آـار 

نبايد فرصـت را از دسـت .   هستند
با يك اتحاد وسيع و گسـتـرده .   داد

ميتوان عليه اين شـرايـط بـرده وار 
آار به ميدان آمد و اين زنـجـيـر را 

بـايــد .   از پـاي آـل آـارگـران آـنـد
وسيعا به ايـن خـواسـت و بـه ايـن 

 .*مبارزات پيوست

 
 کارگران پتروشیمی

 ...ماهشھر و 
  

 شھال دانشفر

 

 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

 www.kagaran.orgسايت کارگران  
 

     www.rowzane.comسايت روزنه  



 6  ١٣٩٠  آبان ٢٤ کارگر کمونيست

 
  اعتصاب و اعتراض

گزارشی از اعتصاب دور 
اخیر آارگران پتروشیمی 

 امیرآبیر
بنابر خبـری آـه اتـحـادیـه آزاد 
کارگران ایران مـنـتـشـر آـرده اسـت 

 آبـان کـارگـران ١٥روز یکـشـنـبـه 
پتروشیمی امیر کبیـر در مـنـطـقـه 
ویژه اقتصادی بـنـدر مـاهشـھـر در 
اعتراض به نحوه محاسبـه و کسـر 
مالیات بر مشاغل دست به تـجـمـع 

کــارگــران ایــن .   اعــتــراضــی زدنــد
کارخانه در فیشھای حقوقی خـود 
با افت دریافتی های خود مـواجـه 
ـلـه  شدنـد و بـا بـررسـی ایـن مسـئ
متوجه شدند آندسته از کـارگـرانـی 
که در طول مـاه گـذشـتـه اضـافـه 
کاری بیـشـتـری انـجـام داده و در 
نتیجه این اضافه کـاری دسـتـمـزد 
ماهیانه آنان از یک رقم مـعـیـنـی 

 مالیات بـر مشـاغـل ،باال زده است
آنان بصورت تصـاعـدی مـحـاسـبـه 
ـلـغ زيـادي  شده و از حقوق آنـان مـب
بــابــت مــالــيــات کســر شــده اســت، 
بطوریکه بجـای ایـنـکـه بـا انـجـام 
ــن  ــتــی ای ــاف ــه کــاری دری اضــاف
کارگران بیشتر شود، کمتر نیز شده 

کــارگــران بــا مشــاهــده ایــن .   اســت
وضعیت خشمگین شده و دسـت بـه 

بـدنـبـال ایـن .   تجمع اعتراضی زدنـد
وضعیت مسئولین کارخانه بـا قـول 
رسیدگی به این مسئله فـیـشـھـای 
حقوقی کارگران را جھت بررسی و 
حل مشکل پیش آمده جـمـع آوری 
کردند و بدین ترتیـب کـارگـران بـه 

 .تجمع خود پایان دادند
همچنين بنا بر خبر ديـگـري از 
اتـــحـــادیـــه آزاد کـــارگـــران ایـــران 
کارگران شرکتـھـای پـیـمـانـکـاری 
پــتــروشــیــمــی امــیــر کــبــیــر از روز 

 آبـان در اعـتـراض بـه ١٦دوشنبه 
ــلــف وعــده کــارفــرمــا دســت بــه  خ

در ايـن خـبـر آمـده .   اعتصاب زدند
بدنبال اعتـصـاب کـارگـران :   "   است

پیمانکاری پتروشیمی امیرکبیر در 
اواخر فروردین مـاه کـه بـه هـمـراه 
کارگران دیگر پـتـروشـیـمـی هـای 
منطقه ویـژه اقـتـصـادی مـاهشـھـر 
انجام شد مدیریت این پتروشیمی به 
کارگران وعده تحقق خواستـھـایشـان 
ــت  ــری ــمــچــون مــدی را داد امــا ه

پتروشیمی بندر امام بطور مداوم از 
کــارگــران بــرای تــحــقــق خــواســت 

آخرین وعـده .   هایشان مھلت گرفت
مدیریت این پتروشیمی به کارگـران 
برای تحقق خواست آنان حداکثر تـا 

 آبان بود اما با فرا رسـیـدن ایـن ١٥
روز خبری از تحقق وعده ها نشد و 
بــه هــمــیــن دلــیــل کــارگــران ایــن 

 ١٦پتروشیمی از صبح روز دوشنبه 
بنا بـر .   آبان دست به اعتصاب زدند
 آبـان ١٧همين خبر روز سه شـنـبـه 

کارفرمای پتروشیمی امیـر کـبـیـر 
برای در هم شکستن اعـتـصـاب و 
جلوگیری از توقف تولید، تـعـدادی 
از کارگران بخش تعمیراتی شرکـت 

زیر مجـمـوعـه ( پیمانکاری بسپاران 
را وارد )   پــتــروشــیــمــی بــنــدر امــام

کارخانه کـرد کـه بـا اعـتـراض و 
مقابله کارگـران اعـتـصـابـی امـیـر 
کبیر مواجه و به درگیری بـا آنـان 
مــنــجــر شــد و نــھــایــتــا کــارگــران 
اعتصابی مـانـع بـکـارگـیـری ایـن 

  .نیروها شدند
طبق آخرين خبر منتشر شده در 

کارگران پـیـمـانـکـاری سايت اتحاد 
پتروشیمی امـیـر کـبـیـر بـا یـک 
اولتیماتوم دو روزه به اعتصاب خـود 

 . پایان دادند
بنا بر ايـن گـزارش صـبـح روز 

 آبان مسئولین این پـتـروشـیـمـی ٢١
ــا کــارگــران  ــی ب طــی مــذاکــرات
اعــتــصــابــی بــه آنــان وعــده دادنــد 

 هزار تومان بـه عـنـوان ٥٠ماهیانه 
کارانه به کارگران پرداخت خواهنـد 
کرد و این کارگران مـیـتـوانـنـد از 
برخی امکانات رفاهی و تفـریـحـی 

همچون کـارگـران . . .   و بیمارستان و
 . رسمی استفاده کنند

بر اساس آخرین مذاکراتی کـه 
ــیــن کــارگــران  ــن روز ب صــبــح اي
اعتصابی و مسئولین پـتـروشـیـمـی 
انجام گرفت کارگران اعالم کردنـد 
کارانه و استفاده از امکاناتـی کـه 
شما وعده میدهید هر لحـظـه قـابـل 
قطع شدن هستند به همین دلیل بـه 
جای این امتیازات، مـا تـا تـحـقـق 
خواست اصلی خود مبنی بـرچـیـده 
شــدن شــرکــتــھــای پــیــمــانــکــاری، 
ــرخــی  خــواهــان اعــمــال رســمــی ب
امتیازات از قبیل حق جـذب، بـدی 

در . . .     آب و هوا، سـخـتـی کـار و
فیشھای حقوقی خود هستیم و بـه 

این شرط بر سرکارهای خود حاضر 
بــدنــبــال طــرح ایــن .   خــواهــیــم شــد

ــھــا از ســوی کــارگــران،  خــواســت
مسئولین ایـن پـتـروشـیـمـی ضـمـن 
ــرای  ــرای ب ــان ب ــواســت از آن درخ
بــازگشــت بــر ســرکــارهــایشــان، از 
کارگران دو روز بـرای اعـالم نـظـر 
ــلــت گــرفــتــنــد . نــھــایــی خــود مــھ

کارگران ضمن موافقت بـا مـھـلـت 
ــود  ــای خ ــاره ــرک ــر س دو روزه ب
بازگشتند و اعالم نمودند  چنانچه 

 آبان مدیـریـت ٢٣صبح روز دوشنبه 
پتروشیمی با خواستھای آنان بـطـور 
کتبی موافقت بالفاصله اعتصـاب 

 .خود را از سر خواهند گرفت
*** 

اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز 
بـه "  آبان بیانیه ای تحت عنوان ١٨

کارگران  شرکتھای پـیـمـانـکـاری 
مـنـتـشـر "   مجتمع های پتروشـیـمـی

در بخشی از این بیانـیـه آمـده .   آرد
در این مـیـان اعـتـصـاب پـر :   است

شکوه کارگران پـتـروشـیـمـی بـنـدر 
 روز دوام در روز ١٤امام پـس از 

 مھر پایان گـرفـت و مـدیـریـت ١٧
پتروشیمی بـنـابـر وعـده داده شـده، 
شروع به تـوزیـع فـرم اسـتـخـدام در 

این حرکـت از .   میان کارگران کرد
سوی مدیریت پتروشیمی بندر امـام 
در حالی صورت گرفته اسـت کـه 
به نـظـر مـیـایـد ایـن عـمـل یـک 
حرکت از سوی این مدیریـت بـرای 
ــوگــیــری از  ــدن و جــل وقــت خــری
ــتـــصـــاب دیـــگـــری از ســـوی  اع
کارگران این مجتـمـع پـتـروشـیـمـی 

چرا که اگر به خاطر بیاوریم .   باشد
مدیر عامل پتروشیمـی بـنـدر امـام 
بارها در میان کارگران اعالم کـرده 
ــدن  ــده ش ــی ــر چ ــه ب ــئــل ــود مس ب
شرکتـھـای پـیـمـانـکـاری و عـقـد 
قرارداد مستقیم با کارگران، مسئله 
ای مربوط به وزارت نـفـت اسـت و 
ما در ایـن بـاره راسـا نـمـیـتـوانـیـم 

اگر ایـن حـرف .   کاری انجام بدهیم
که حقیت نـیـز ( ایشان حقیقت است 

آنوقت باید توجه خود را بـه )   هست
اظھارات رسمی معـاون وزیـر نـفـت 
معطوف کنیم و حقیقـت بـر چـیـده 
شدن شرکتھای پیمـانـکـاری را از 

 .زبان ایشان بشنویم
معاون وزیر نفت طی مصاحـبـه 
ـلـنـا درج  ای که در خبـرگـزاری ای
شده است از دستور الـعـمـلـی بـرای 
برچیده شدن شرکتھای پیمانکـاری 
صحبت کرده است کـه اجـرای آن 
چــیــزی جــز حــفــظ شــرکــتــھــای 

پــیــمــانــکــاری در شــرکــت نــفــت و 
بـر .   شرکتـھـای تـابـعـه آن نـیـسـت

اساس این دستورالـعـمـل، کـارگـران 
دارای مدرک فوق دیپلم به باال با 
برگزاری آزمون بـا قـرارداد مـوقـت 
بطور مستقیم در شرکت ملی نـفـت 
ــلــه  و شــرکــتــھــای تــابــعــه مــنــجــم
پتروشیمی هـا در صـورتـی جـذب 
ــد شــد کــه جــای پســت  خــواهــن

بـر .   سازمانی در آنھا خـالـی بـاشـد
ـــران  ـــارگ ـــرح ک ـــن ط ـــاس ای اس
پیمانکاری با مدرک دیپلم نیـز بـا 
تاسیس شرکت تعاونی سامانـدهـی 

 .خواهند شد
بر اساس این طرح بطـور یـقـیـن 
فقط قسمت بسـیـار کـوچـکـی از 
کــارگــران قــادر خــواهــنــد شــد بــا 
قرارداد مستقیم در پتروشـیـمـی هـا 

چرا که اکـثـریـت .   ادامه کار دهند
ــکــاری  ــیــمــان عــظــیــم کــارگــران پ
مدرک فوق دیپلم به باال را ندارنـد 
و  تازه در بین همین اقلـیـت دارای 
این مدارک، همه قادر به قـبـولـی 
در آزمون استخدامی نخواهـنـد شـد 
و از سوی دیگر چـنـیـن آزمـون و 
جــذب نــیــرویــی زمــانــی اجــرایــی 
میشود کـه پسـتـھـای سـازمـانـی 
مشــخــصــی در شــرکــت نــفــت و 
شرکتھای تابعه منجمله پتروشیمی 

 .ها خالی باشند
در بخش دیگری از این بیـانـیـه 

در این طرح قـرار اسـت :   آمده است
فقط کارگران پیـمـانـکـاری دارای 
. مدرک دیپلم سـامـانـدهـی شـونـد

ایجاد تعاونی و به کارگیری آنـھـا 
در پتروشیمی ها و سایر شرکتھای 
تــابــعــه وزارت نــفــت چــیــزی جــز 
جایگزین کردن تعاونی ها به جـای 
شرکتھای پیمانکاری نیسـت و تـا 
آنجا که به حق و حقـوق کـارگـران 
پیمانکاری مربوط میشود از نـظـر 
ما این تعاونی ها خطرناکتر و بدتـر 
از شرکتـھـای پـیـمـانـکـاری بـرای 

چرا که ایـن .   کارگران خواهند بود
بار با نـام کـارگـر، هـیـئـت مـدیـره 
هایی تحت عنوان تعاونی ها شکل 
خواهند گرفت و اینبار این هـیـئـت 
مدیره های تعـاونـی هـا بـه جـای 
مدیران پـیـمـانـکـار، طـرف حسـاب 
پتروشیمی و کارگران خواهنـد شـد 
و همان کاری را خواهند کرد کـه 
امروز پیمانکاریھا انجام میدهند بـا 
این تفاوت که این بار با نام کارگر 

و از مـیـان کـارگـران و در قـالـب 
هیئت مدیره ای، شـرکـتـھـای بـرده 
داری پیمانکاری بر سـرنـوشـت مـا 

 .کارگران حاکم خواهند گردید
از طرف دیگر واقـعـیـت مـحـرز 
دیگری نیز که در این بـیـن وجـود 
دارد این است که اکثریت کارگران 
شاغل در شرکتھای پیمانکاری در 
پتروشیمی هـا، کـارگـران تـجـربـی 
ماهری هستند که اغلـب مـدرک 

 .دیپلم نیز ندارند
از نــظــر مــا در اتــحــادیــه آزاد 
کارگران ایران، طـرح مـعـاون وزیـر 
نفت نه تنھا هیچ گلی بر سـر مـا 
کارگران شرکتھای پیمانکاری در 

 -١:   پتروشیمی ها نخواهد زد بلکه
این طرح چیزی جز دهن کجی بـه 
خواست ما کارگران برای بر چـیـده 
شدن شرکتھای پیمانکاری نـیـسـت 
و در شکل بدتری وسیله ای بـرای 

 -٢ابقای اینگونه شـرکـتـھـا اسـت 
این طرح بیش و قبل از هر چیزی، 
ــلــه بــا  طــرحــی اســت جــھــت مــقــاب
مبارزات متحدانه ما، از طریق شقه 
شقه کردن ما بـه کـارگـران دارای 
مدرک فوق دیپلم به باال، مدرک 

ــلــم ــلــم و زیــر دیــپ ایــن طــرح .   دیــپ
دستورالـعـمـلـی اسـت بـرای دسـتـه 
بندی ما کارگران پیمـانـکـاری در 
ـلـوگـیـری از  پتروشیمی ها جھت ج

این طرح، طـرحـی اسـت .   اتحاد ما
بــرای ایــجــاد چــنــد دســتــگــی در 
صفوف متحد تاکنونی ما تا بدیـن 
ترتیب با دسـتـه دسـتـه کـردن مـا 
بتوانند در مقابل خواست مـتـحـدانـه 
ما مبنی بر چیده شده شرکـتـھـای 

 .پیمانکاری ایستادگی کنند
در فـــراخـــوان بـــه کـــارگـــران 
شرکتھای پیمانکاری پتـروشـیـمـی 

خـواسـت :   ها این بیانیه نوشته اسـت
ما کارگران شرکتھای پیمانکـاری 

 مـاه ٨در پتروشیمی هـا در طـول 
گذشته، برچیده شدن تمام و کـمـال 
شرکتـھـای پـیـمـانـکـاری و عـقـد 

بـایـد بـر .   قرارداد مستقیم بوده است
این خواست تا تحقق کامل آن پـای 
فشرد و اجازه نداد مبارزه و خواست 
ــده شــدن  ــرچــی ــر ب ــنــی ب مــا مــب
شرکتھای پیمانکاری بـه طـرحـی 
در دست مسئولین، برای هم حـفـظ 
شرکتھای پیمانکاری و هم دسـتـه 
دسته کردن و برهم زدن اتـحـاد مـا 

 .کارگران منجر شود

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری: بخش ایران
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شرایط تبدیل وضعیت 
نیروهای پیمانکاری در 

 صنعت نفت
معاون :    آبان نوشت١٦ایلنا روز 

توسعه منابـع انسـانـی و مـدیـریـت 
ـــیـــرضـــا  ـل ـــفـــت ســـیـــدعــ وزارت ن
میرمحمدصادقی از جذب نیروهای 
پیمانکاری پس از برگزاری آزمـون 
عمومی بر اساس داشتن تـخـصـص 
و رشته مورد نیاز در صنعـت نـفـت 

در ابـتـدا :   وی گفته است.   خبر داد
آزمون عمومی کـه شـامـل دروس 
عمومی زبان فارسی، انگـلـیـسـی، 

ــو ــی ــر اســت، از  هــوش و کــامــپ ت
در .   داوطلبان گـرفـتـه خـواهـد شـد

شـدن داوطـلـبـان در  صورت پذیرفتـه
این مرحله، مصاحبه تخصصی نیـز 
براساس رشته مورد نـیـاز صـنـعـت 

. شـود برای متقاضیان بـرگـزار مـی
ــانــی کــه در مصــاحــبــه  ــب داوطــل
تخصصی پذیرفته شوند، به صورت 
قرارداد مـدت مـعـیـن جـذب بـدنـه 

بـا اشـاره .   صنعت نفت خواهند شـد
به برگزاری آزمون برای ساماندهی 
کارکنان پیمانکاری فوق دیپلم بـه 
باالی صنعـت نـفـت، از بـرگـزاری 
نخسـتـیـن آزمـون بـرای کـارکـنـان 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر 
داده و گفته اسـت کـه کـارکـنـان 
ـلـم بـا  ـپ پیمانکاری بـا مـدرک دی
تــاســیــس یــک شــرکــت تــعــاونــی 

 .ساماندهی خواهند شد
یکی از :   تر گفته بود وی پیش
هــا ایــن اسـت کــه در  ایـن بــرنـامــه

های آینـده صـنـعـت نـفـت بـه  جذب
ــقــه زیــادی در  افــرادی کــه ســاب

های مرتبط با صنعت نـفـت  فعالیت
. دارند، امتیازاتی داده خـواهـد شـد
: ایلنا بنقل از ایشـان گـفـتـه اسـت
هـای  افراد با سـابـقـه در فـعـالـیـت

مرتبط با صنعت نفت در صـورتـی 
هــای اســتــخــدامــی  کــه در آزمــون

وزارت نفت شرکت کننـد بـه ازای 
هر سال سابقـه امـتـیـازی خـواهـنـد 
داشت، از این رو هر چه سابقه ایـن 
افراد بیشتر باشد امتیاز بـیـشـتـر و 

تــر  شــدن بــرایشــان آســان رونــد جــذب
 .خواهد بود

وی تــاکــیــد را بــر ایــن مــی 
گذارد که جذب نیروی انسانـی در 
قالب قـرارداد مـدت مـعـیـن بـرای 
نیروهای پیمانکاری، تنھا در بـرابـر 

هــای ســازمــانــی  هــا و ســمــت پسـت

مــی گــویــد   . خــالــی خــواهــد بــود
های جذب بـه  افرادی که در آزمون

صــورت رســمــی و قــرارداد مــدت 
ــمــی ــول ن ــب ــن ق ــی ــع ــد، در  م ــون ش

دهـی  های تـعـاونـی سـامـان شرکت
ــنــد در  خــواهــنــد شــد و مــی ــوان ت

هایی که در صـنـعـت نـفـت  فعالیت
قابل واگذاری هستند، بـه صـورت 

هـای  قرارداد مسـتـقـیـم بـا شـرکـت
 .تعاونی به کار خود ادامه دهند

 
آارگران معترض شھرداري 
خرمشھر با جمع آوری آمك 

مالی به اهواز رفته و 
 اعتراض آردند

 آبان جـمـعـي ١١روز چھارشنبه 
از آارگران شھـرداري خـرمشـھـر در 
مقابل استانداري خوزستان در اهـواز 

ايـن آـارگـران .   دست به تجمع زدند
با جمع آوري آمـك مـالـي و قـرض 
آردن و آرايه آردن يـك اتـوبـوس از 
خــرمشــھــر بــه اهــواز رفــتــه و در 

 ماه بي حقوقي دسـت ٦اعتراض به 
به تجمع اعتراضي مقابل استانداري 

اين آارگران گفته اند آـه تـا .   زدند
ــه  آــنــون وعــده هــاي داده شــده ب
ــي نشــده اســت و  آــارگــران عــمــل
آارگران به ادامه اعتـراضـات خـود 

  .ادامه خواهند داد
تجمع آارگران بازنشسته 
بافت بلوچ در مسجد 

 ايرانشھر
آــارگــران بــازنشــســتــه نســاجــي 
ـلـوچ ايـرانشـھـر در ادامــه  بـافـت ب
اعتراضـات خـود نسـبـت بـه عـدم 
پـــرداخـــت حـــقـــوق مـــعـــوقـــه و 

 آبـان در ١٣مطالباتشان روز جمعه 
مسجد ايرانشـھـر تـجـمـع آـردنـد و 

روز .     خواستار مطالبـاتشـان شـدنـد
 آبان نيز ایـن آـارگـران ١٦دوشنبه 

مجددا در همان مسـجـد دسـت بـه 
تــجــمــع .   تــجــمــع اعــتــراضــي زدنــد
 نفر ٣٠٠آنندگان آه تعداد آنھا به 

مــيــرســيــد بــراي مــردم نســبــت بــه 
 سـال عـدم ٩وضعيت آارگـران و 

پرداخت حقوق بـازنشـسـتـگـي شـان 
صحبت آردند و مـطـالـبـاتشـان را 

 .مطرح آردند
 

تجمع آارگران لوله سازي 
 خوزستان

آارگران لوله سـازي خـوزسـتـان 

 آبـان در ٢١در اهـواز روز شـنـبـه 
محل آارخانه در فلكه منتـھـي بـه 
آارخانه دست به تجـمـع اعـتـراضـي 

و خواستـار پـرداخـت حـقـوق .   زدند 
 .معوقه خود شدند

 
تجمع اعتراضي آارگران 

آارخانه آلمينيوم سازي مارال 
 در شادآباد تھران

قانون و صاحب آارخـانـه دسـت 
در دست هم آارگران را بیكار مـی 

 آنند
آــارگــران آــارخــانــه آلــومــيــنــيــم 
سازي مارال در شادآبـاد تـھـران آـه 

 آارگر با سابقه طوالنی دارد، ١٤٠
 آبان در اعتراض بـه فـروش ١٥روز 

آارخانه و زمينھاي آن در مـحـوطـه 
ايــن آــارخــانــه دســت بــه تــجــمــع 

يكي از آارگران در .   اعتراضي زدند
اين رابطه گفت صاحب آارخانه بـه 
سادگي براي آارگران شاخ و شـانـه 
ميكشد و مـيـخـواهـد آـارخـانـه و 
زمين و دستگاه هاي آنرا بفروشـد و 
ميگويد مال من هست و هر آـاري 

قـانـون هـم .   بخواهم انـجـام مـيـدهـم
در حالـيـكـه ايـن . همين را ميگويد

آــارخــانــه مــحــل تــامــيــن مــخــارج 
 خانواده است، و ما بـا ١٤٠زندگي 

اين آھولت سني امكان پـیـدا آـردن 
  .آار نداريم

کارگران موزه میراث 
روستایی گیالن در رشت 

 تجمع کردند
ایلنـا از گـیـالن خـبـر داد آـه 
تعدادی از کارگران مـوزه مـیـراث 

 آبـان در ٢٢روستایی گـیـالن روز 
مقابل اداره کل میراث فرهـنـگـی، 
صنایع دستی وگردشگـری اسـتـان 
در اعتراض به چندیـن مـاه حـقـوق 

  .معوقه تجمع کردند
 

آارگران آارخانه آزمایش 
مرودش دست به تجمع 

 اعتراضی زدند
 آبـان آـارگـران ١٤روز شـنـبـه 

آــارخــانــه لــوازم خــانــگــي آزمــايــش 
 ماه بـي ٦مرودشت در اعتراض به 

حقوقي و بالتكليفي در مقابل درب 
آارخانه آزمايش مرودشت دست بـه 

 .تجمع اعتراضی زدند
 

اعتصاب آارگران کارخانه 
مواد شوینده و بھداشتی 

 اشک در سنندج 
انجمن صنفی آـارگـران بـرق و 
فلزآار آرمانشاه در خبـری نـوشـتـه 

اســت آــه آــارگــران شــعــبــه یــك 
کارخانه اشک در استان کردستـان 
آه در شھرك صنعتی سننـدج واقـع 

 مـاه حـقـوق ٥ مـاه تـا ٣است، از 
عالوه بر این بـخـشـی .   معوقه دارند

 ٧ ماه و بخشـی ٦از این کارگران 
ایــن .   مـاه مــزایـا نـیــز طــلـب دارنـد

 روز قــبــل بــا ٢٠آــارگــران حــدود 
خــواســتــھــای پــرداخــت حــقــوقــھــا و 
مزایای معوقه و همچنیـن امـکـان 
اضافه کاری برای جـبـران پـایـیـن 

 روز ٣بــودن دســتــمــزد، بــه مــدت 
ـــد در زمـــان .   اعـــتـــصـــاب کـــردن

اعتصاب، دو نـفـر از نـمـایـنـدگـان 
کارگران نزد دکتر نـوری صـاحـب 
کارخـانـه مـی رونـد تـا در مـورد 
خواستھایشان با وی مذاکره کننـد، 
ولی مذاکره نمایندگان با کارفرمـا 
نـتـیـجـه ای بـرای آنـان بـه دنـبـال 

در ادامـه اعـتـصـاب، .   نداشته است
نوری مجبور می شود به کارخانـه 
ــران  ــارگ ــه ک ــاب ب ــط ــرود و خ ب
اعتصابی بگويد آـه چـون فـروش 
کم است و مـواد اولـیـه نـیـز بـایـد 
خریداری شود، فعـال هـیـچ پـولـی 
موجود نیست و قول بـدهـد آـه هـر 
وقت فروش رونق بگیرد هـم حـقـوق 
آنان را پرداخت آـنـد  و هـم اجـازه 

در نـتـيـجـه .   اضافه کـاری بـدهـد
کارگـران کـه بـه هـیـچ یـک از 
مطالباتشان نـرسـيـدنـد، بـاهـم قـرار 
گذاشتند در صورتی که تـا پـایـان 
آبان حقـوقـھـایشـان پـرداخـت نشـود، 

 .اعتصاب خود را از سر بگیرند
 

مقاومت کارگران در مقابل 
طرح رژیم در مجمع 

عمومی و انتخابات امور 
استادکاران و کارگران 
  ساختمانی کامیاران

بــنــا بــه خــبــری آــه کــمــیــتــه 
هماهنگی برای کمک بـه ایـجـاد 
تشکلھای کارگری منـتـشـر آـرده 

 آبـــان کـــارگـــران ١٣اســـت روز 
ساختمانی آامیاران پس از حضـور 
در مجمع عمومی که جھت ایجـاد 
تشکل و انـتـخـاب هـیـئـت مـدیـره 
صورت گرفته بود، به مقاومـت در 

بـرپـایـه .   مقابل طرح رژیم پرداختـنـد
این گـزارش، مـقـامـات اداره کـار 

رژیم قصد داشتـنـد در جـریـان ایـن 
مجمع که با حضور اعضای هیئت 
مــوســس و شــمــاری از کــارگــران 
ساختمانی برگزار شـده بـود، افـراد 
مورد نظر خود را به عنوان هـیـئـت 
مدیره تثبت کرده و اساسنامه مورد 
نظرشان را بـر طـبـق قـوانـیـن رژیـم 

امـا .   تنظیم و به تصویـب بـرسـانـنـد
کارگران حاضر در این مـجـمـع، بـا 
طرح پیشنھـادات خـود در زمـیـنـه 
انتخـاب هـیـئـت مـدیـره، بـنـدهـای 
اساسنامه و چگونگی عضویـت و 
وظایف کارگران در آن به مخالـفـت 

مـقـامـات .   با طرح رژیم پـرداخـتـنـد
رژیم که برابر مقاومت کارگران در 
برابر طرح هـای خـود نـاکـام و بـا 
طرح مبحث ایجاد تشکل مسـتـقـل 
کارگری از سوی حاضرین مـواجـه 
شده بودند، به کـارگـران مـعـتـرض 
ــا از  ــد کــه شــم اعــالم کــرده ان
مارکسیزم، کمونیسم و سوسیـالـیـزم 
دفاع می کـنـیـد و نـظـرات شـمـا 
برگرفته از ایـن مـبـنـای فـکـری 

در نھایـت نـیـز کـارگـران بـا .  است
مقاومت در برابر خواسـتـه رژیـم در 
ایـن نشــسـت، بـه نشــانـه اعـتــراض 
جلسه را ترک کردنـد و تـنـھـا آن 
  هفت نفر کاندید و نماینـدگـان اداره
کار و چند کارگر دیگر در مـحـل 

در خارج از .   جلسه باقی می مانند
این نشست کارگـران مـعـتـرض بـه 

 برگزاری مجمع و انتـخـابـات،  شیوه
ـلـسـه را بـه  این پیروزی و ترک ج

   . یکدیگر تبریک گفتند
بازگشت به کار مشروط 
کارگران اعتصابی نیروگاه 
  سیکل ترکیبی سنندج

کارگران اعـتـصـابـی نـیـروگـاه 
سیکل ترکـیـبـی سـنـنـدج آـه در 

 مـاه ٢اعتراض به عـدم پـرداخـت 
دستمزدهای معوقه خود اعتـصـاب 
آرده بودند، پس از وعده کـارفـرمـا 
مبنی بر پـرداخـت دسـتـمـزدهـا، از 
روز شنبه بطور مـوقـت و مشـروط 

 آبـان زمـان ١٧تا روز سه شـنـبـه 
پرداخت مطالباتشان به سر آـارشـان 

 .بازگشتند
  

 اخبار کارگری

 يک دنياي بهتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيد
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کارکنان شرکت تالیا تجمع 
 اعتراضی برپا کردند

ایلنا نوشته است آه جمـعـی از 
کارکنان شرکت مخـابـراتـی تـالـیـا 

 آبان در مقابـل دفـتـر ٢١صبح روز 
 ۴این شرکت به دلیل عدم دریافت 
. انـد ماه حـقـوق خـود تـجـمـع کـرده

تجمع کنندگان خواستار پـیـگـیـری 
این موضوع از سوی هیـات مـدیـره 

  . اند شرکت فوق شده
کارگران صنایع مخابراتی 

راه دور شیراز مقابل 
 استانداری تجمع کردند

ایلنـا خـبـر داد آـه کـارگـران 
 (ITI) صنایع مخابـراتـی راه دور

 آبــان در ٢٢شــیــراز، صــبــح روز 
اعتراض به عدم دریافـت بـیـش از 

 ماه حقوق معوق خود در مقـابـل ۴ 
 ایـن .استانداری شیراز تجمع کردند

آــارگــران گــفــتــه انــد تــا تــحــقــق 
ـــه هـــای خـــود و حـــل  خـــواســـت

مشکالتشان به تجمـع خـود ادامـه 
  .دهند می

حقوق و دستمزد پرداخت 
 نشده

به زنان آارگر آمتر از حـداقـل 
 دستمزد قانونی دستمزد می دهند

به زنان آـارگـر در شـرآـتـھـاي 
لبنياتي آاميار، شرآت لبني ليار و 
شرآت لبني تاشال در ماه آمتـر از 

ــوق داده ٢٠٠ ــومــان حــق ــزار ت  ه
  .ميشود

 درصدی  ۵احتمال کاهش 
مبلغ عیدی کارگران در 

 سال آینده
ایلنا از قول فرامرز تـوفـیـقـی، 
یكی از عوامل جمھوری اسالمـی 
در شوراهای اسالمی آـار گـفـتـه 
است آه در صورت تصویـب پـیـش 
ـلـغ  نویس اصـالح قـانـون کـار مـب

 درصد کـاهـش  ۵عیدی کارگران 
  . خواهد یافت

 ٦آارخانه فرش پارس هر 
ماه يكبار به آارگران حقوق 

 مي دهد
آارخانه فرش پارس در قـزویـن 

 ماه يكـبـار حـقـوق آـارگـران ٦هر 

خود را مي پردازد و در حال اخـراج 
  .آارگران خود مي باشد

آارگران مجتمع صنعتی 
سماء ماهھا حقوق و مزایا 

 طلب دارند
بـنـابــه گـزارشــی کـه انـجـمــن 
ـلـزکـار  صنفی کـارگـران بـرق و ف
کرمانشاه منتشر آـرده، کـارگـران 

 ٣٥مجتمع صنعتی سماء آـه در 
آیلومتری مسیر سنندج ــ هـمـدان 

 هـیـچ ٩٠واقع است، از اول سـال 
حقوقی دریافت نکرده اند، یـعـنـی 

 ماه حقوق و نـيـز مـزایـای سـال ٨
  . خود را طلب دارند٨٩

آارگران آارخانه قند دزفول 
  ماه حقوق طلب دارند٢٤

آارخانه قند دزفول آـه اآـنـون 
 آـارگـر دارد تـعـطـيـل ١٥٠تنھـا 

 مـاه ٢٤گرديده و آارگران مذآور 
بـه .   حقوق و سنوات مطالبـه دارنـد

گفته يكي از آـارگـران، عـلـيـرغـم 
اينكه آارگران اين آـارخـانـه واجـد 
شرايط بازنشستـگـي هسـتـنـد امـا 
اداره بيمه از بازنشسته آـردن آنـھـا 
امــتــنــاع مــيــكــنــد و شــكــايــتــھــاي 
  .آارگران نيز مسكوت مانده است
کارگران شھرداری آسارا 
 ماهھا حقوق نگرفته اند

شــھــردار آســارا گــفــتــه اســت 
عـلـيـرغــم تـالـشــھـاي قـابــل تـوجــه 
فرمانداري کرج و استـانـداري بـراي 
رفع مشکالت منطقه، امـا بـرخـي 
از کارکنان شھـرداري مـاهـھـاسـت 

او گفته .   حقوقي دريافت نکرده اند
است اين شھرداري قادر به پرداخـت 
حقوق و مزاياي پـرسـنـل شـھـرداري 

  .نيست
دستمزد معوقه آارگران 
 رفتگر شھرداری آبادان

ــر  ــگ ــت ــزد رف ــران روزم ــارگ آ
 ماه ٤ تا ٣شھرداری آبادان هرآدام 
  .حقوق معوقه طلب دارند

آارخانه ماشين سازي پارس 
دستمزد آارگران را نمی 

 پردازد
آارخانه ماشين سازي پارس در 

 آــارگــر ٦٠مــاهشــھــر آــه داراي 

قراردادي است و سـاالنـه ظـرفـيـت 
ـلـف  را ١٢توليد   تن مخازن مخـت

دارد به بھانه هاي واهـي آـارگـران 
را در رابطه با حـقـوقـھـاي مـعـوقـه 
شان سر دوانده  و از پـرداخـت آن 
امتناع ميكنند و هم اآنون حـقـوق 

  . ماه آنھا پرداخت نشده است٤
حقوق بازنشستگان صنعت 

 فوالد قسطی شد
به علت کمبود بودجه سازمـان 
تـــامـــیـــن اجـــتـــمـــاعـــی حـــقـــوق 
بازنشستگان صنعت فوالد قسطـی 

دلــیــل ایــن .   پــرداخــت خــواهــد شــد
صـورت "   اختالس کـالن" آمبود هم 

ــن  ــی ــام ــان ت ــازم ــه در س ــت ــرف گ
  . اجتماعی عنوان شده است

دستمزد فعلی کارگران با 
 تورم موجود همخوانی ندارد

علی دهقانی، یكی دیـگـر از 
عوامل جمھوری اسالمی آه دبیـر 
اجرایـی خـانـه کـارگـر یـزد اسـت 

آنــچــه بــه عــنــوان :   گــفــتــه اســت
دستمـزد در شـورای عـالـی کـار 
تصویب شده است، نسبت بـه تـورم 
موجود و هـزیـنـه بـاالی زنـدگـی 

ـلـنـا مـی .همخوانی ندارد  او بـه ای
دستمـزد فـعـلـی کـارگـران :   گوید

ناکافی است و جامعه کـارگـری 
بــا دریــافــت حــداقــل دســتــمــزد در 
مقایسه با تورم موجود در اقتـصـاد 

هـای آن  از اداره زندگی و هـزیـنـه
چـنـدي پـيـش نـيـز يـكـي  .ناتوانند

ديگر از عوامل جمھوري اسـالمـي 
ـلـيـون  از اينكه خط فقر بـه دو مـي

  .تومان ميرسد، سخن گفت
 اخراج و بیكارسازی ها

 ٢٣٠ آــارگــر از ١٥٠اخــراج 
آارگر شرآت سـاخـتـمـانـی صـادق 

 سازان فردوس
شرآت ساختماني صادق سـازان 

 آـارگـر ٢٣٠فردوس آه بيـش از 
داشته و پروژه هاي ساخـتـمـانـي را 

 ٢٣٠ آـارگـر از ١٥٠انجام ميداد 
حـدود .   آارگر را اخراج آـرده اسـت

 آارگر باقيمانده در اين شـرآـت  ٨٠
نــيــز نــگــران اخــراج خــود از آــار 

آارگران اين شرآت حداقل .   هستند
 ماه حقوق معوقه را طلب دارنـد ٦

و مديريـت ايـن شـرآـت در پـاسـخ 
پيگيري هاي آارگران تنھا جـوابـش 

  . اين هست آه پول ندارم بدهم

تعداد کارگران رسمی تا 
 یابد پایان امسال کاهش می

ایلنا از قول علی دهقـان آـیـا، 
عضـــو هـــیـــات مـــدیـــره کـــانـــون 
شــوراهــای اســالمــی کــار اســتــان 
تــھــران از ســیــر نــزولــی کــارگــران 
رسمی تا پایـان سـال جـاری خـبـر 

این عامل جمھوری اسـالمـی .   داد
 درصـد   تعداد کارگران رسمی را 

با اجرای ماده :   اعالم کرد و گفت
 قـانـون نـوسـازی صـنـایـع تـعــداد   

کــارگــران رســمــی تــا پــایــان ســال 
  .جاری کاهش خواهد یافت

آارخانه لنت ترمز يك ماه 
 ديگر تعطيل خواهد شد

يكي از آارگران آارخانه لـنـت 
 آارگـر ٢٧٠ترمز ايران آه بيش از 

رسمي و قـراردادي دارد و تـولـيـد 
آننده انواع ديسكھـاي تـرمـز اسـت 

يكسال است آـه مـزايـا :   "   ميگويد
و سھميه مشخص ما شامل مـواد 
خشكبار مثل برنج و حقوق عيـدي، 
لباس آار و اضافه آاريھـا بـدلـيـل 
اينكه مواد اوليـه آـار آـه آزبسـت 
ميباشد ممنوع اعالم شده اسـت و 
مواد ديگري نيز تا بحال جايگـزيـن 
آن نشده اسـت، آـامـال قـطـع شـده 

به همين دليـل يـك روزآـاري  .است
ما نيز آم شده و روزهاي پنج شنبه 
آــه جــزو روزهــاي آــاري مــا بــوده 
است، تعطيل اعالم شده است و بـا 
همه اين محدويـتـھـا آـارخـانـه مـا 
ماآزيمم ميتواند تا يك مـاه ديـگـر 
به توليد خود ادامه دهد و بـعـد از 
آن بدليل نبود مواد اوليـه تـعـطـيـل 

 آـارگـر از آـار ٢٧٠خواهد شد و 
بيكار خواهـنـد شـد و مـتـاسـفـانـه 
هيـچ آـس هـم بـه ايـن مـوضـوع 

  ". اهميتي نميدهد
 آارگر قطار ١٠٠اخراج 

 شھري
 نــفــر از ١٠٠در شــروع آبــان 

آارگران قطار شھـري اهـواز اخـراج 
طي مھـر امسـال، بـيـش از .  شدند
ــت در ٤٠٠ ــرآ ــن ش ــر اي ــارگ  آ

 مـاه ٧اعتراض به عـدم دريـافـت 
حــقــوق مــعــوقــه خــود دســت بــه 

قـطـار شـھـري .   اعتصاب زده بودنـد
 آارگر دارد آـه هـمـه ١١٠٠اهواز 

آنـھــا تــوســط شــرآـت آــيــســون بــه 
صورت پيمانكاري به آـار گـرفـتـه  

 مـاه ٢در حال حاضر هنوز .   شدند
از حقوق  آارگران اين شـرآـت بـه 

  .آنھا پرداخت نشده است
نیمی از فارغ التحصیالن 

 دکتری بیکارند
ایسنا به نقل از حسیـن نـادری 
مــنــش، مــعــاون آمــوزشــی وزارت 
علوم تحقیقات و فن آوری نـوشـتـه 
بود که از میان یک هـزار دانـش 
آموخته دکتری بیش از نـیـمـی از 

    .آنان شغل ندارند
 ناامنی محیط آار

 
انفجار در کارخانه ایزوگام 
 دلیجان فاجعه آفرید

ــه  ــفــجــار در کــارخــان وقــوع ان
ـلـومـتـر  ایزوگام دلیجان واقع در کـی

 جاده اصفھان، موجب کشـتـه و ٥
 کـارگـر ٤زخمی شـدن دسـتـکـم 

انفـجـار مـذکـور شـامـگـاه  .گردید
 آبان به دلـیـل آتـش ١٨چھارشنبه 

سوزی به وقوع پیوسته اسـت کـه 
در نتیجه آن دو تن از جمله رانـنـده 
یک دستگاه وانت بار جان خود را 

 نـفـر دیـگـر نـیـز ٢از دست داد و 
  .زخمی شدند

جان باختن یک کارگر 
 ساختمانی در مھاباد

آبان یک کارگـر ٢١روز شنبه 
 ساله ساختمانی مـتـأهـل اهـل ٥٠

منطقه پشت تپ مـھـابـاد بـه نـام 
رحـمــان رزم در فـقــدان امـکــانــات 
ایمنی در محل به دلیل سقـوط از 
یک ساخـتـمـان در دسـت احـداث 

 رحمان بر .جان خود را از دست داد
اثر سقوط از طبقه دوم سـاخـتـمـان 
مزبور بر اثر شـدت جـراحـات وارده 

وی از هیچگونه بیـمـه .   جان سپرد
   .حمایتی برخوردار نبود
 معلمان

تجمع معلمان اخراجی مقابل 
 مجلس

ـلـمـان  ایسنا گزارش داد آه مـع
شرکتی از استان فارس و اصفھـان 
با تجمع مقابل مـجـلـس اسـالمـی 
نســبــت بــه اخــراج خــود اعــتــراض 

 تجمع آنندگان با در دسـت .دارند
داشــتــن پــالآــاردهــايــي خــواســتــار 

 .رسیدگی به مطالباتشان شدند
    

 اخبار کارگری
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اذیت و آزار فعالین 
 آارگری و اجتماعی

 احضار علی نجاتی به زندان
کانون مدافعان حقـوق کـارگـر 
خبر داد آه علی نـجـاتـی، عضـو 
هیات مدیره سندیـکـای کـارگـران 
هفت تپه، بار دیگر برای گـذرانـدن 
. حکم یک سال زندان احضار شـد

این احضار با تھدید تلفنی ضـامـن 
محـکـومـیـت .  وی همراه بوده است

یک ساله علی نجاتی بـه دلـیـل 
اتھامی است که در یک دادگـاه 
دیگر، از همین اتـھـام تـبـرئـه شـده 

در ادامه این خبر آمده اسـت .   است
آــه وی در وضــعــیــت جســمــی 
مناسبی نیست و بـتـازگـی یـک 
ـلـب را پشـت سـر  عمل جـراحـی ق
ــد  ــی ــای ــه ت ــه اســت و ب ــت گــذاش
پزشکھای معالج باید کامال تحت 

  .مراقبت های پزشکی باشد
تاييد حكم صادره علیه 
 مھرداد امين وزيري

ی هماهنگی برای کمک  کمیته
های کارگری روز  به ایجاد تشکل

 آبان خبر داد آه طی پیامی ١٧
که به مھراد امین وزیری فعال 
کارگری رسیده، حکم صادره 

وی طی .  علیه وی تایید شد
احضاریه ای پس از مراجعه به 
شعبه یک دادگاه انقالب سنندج 

 به دلیل ٣٠/٧/٩٠در تاریخ 
اتھامات واهی دادگاهی شد که 

 سال ٥به یک سال حبس که در 
وی در . تعلیق شده، محکوم شد

 در محل ٨٩ بھمن سال ١٠تاریخ 
کار خود بازداشت و پس از یک 

 میلیون ٣٠هفته با قرار وثیقه 
  .تومانی از زندان آزاد شد

آیت نیافر با قرار وثیقه 
یکصد میلیون تومانی آزاد 

 شد
بنابر خبری آـه اتـحـادیـه آزاد 

 آبان منتـشـر ٢٢کارگران ایران روز 
ــیــافــر فــعــال  آــرده اســت، آیــت ن
کارگری و از اعضـای کـمـیـتـه 
ــھــای  ــجــاد تشــکــل ــگــیــری ای ــی پ

 آبـان ٢١کارگری بعد از ظھر روز 
ـلـیـون  با قـرار وثـیـقـه یـکـصـد مـی
تومانی و پس از تحمل نزدیک به 

وی  .یکماه حبس از زندان آزاد شـد
 مھـر بـدنـبـال گـفـتـگـوی ٢٥روز 

کوتـاهـی بـا کـارگـران کـارخـانـه 
ایرانیت در متروی شـھـر ری کـه 
عازم تجمعی اعتراضی در مقـابـل 
وزارت کار بودند، توسط ماموریـن 
امنیتی حاضر در آنجا بازداشـت و 

 زنــدان اویــن ٢٠٩ســپــس بــه بــنــد 
  .منتقل شد

بازداشت، آتك زدن بيش از 
 تن از فعالین آارگری ٢٠

نساجي مازندران توسط 
 اطالعات

 ٤٠٠بيش از يكسال است آـه 
نفر از آارگران نساجي مازندران آه 
از آارخانه هاي بزرگ و بـحـرانـي 
استان مازندران است، حقوق معوقه 

.  ماهه خـود را نـگـرفـتـه انـد١٣
آارگران اين آارخانه هر هـفـتـه در 
ـلـو  اعتراض به اين وضعـيـت در ج
استانداري يا فرمانداري تـجـمـعـات 

يـكـي از .   اعتراضي برپا ميـكـردنـد
آارگران اين آارخانه گـفـتـه اسـت 
آخرين تجمع اعتراضي اين آارگران 
ـلـو  آخر مھـر بـود آـه آـارگـران ج
فرمانداري جمع شده و با در دسـت 
داشتن پالآاردهايي با بسـتـن جـاده 
فرياد و صداي اعتراض خودشان را 

بعد از ايـن .   به گوش همه رساندند
تجمع اعتراضـي وزارت اطـالعـات 

 تـن از ٢٠استان مازندران بيش از 
فعالين آـارگـري ايـن آـارخـانـه را 
دستگير و چندين روز در بازداشـت 
قرار داد و همه اين نفرات را بشدت 
آــتــك زده و مــورد اذيــت و آزار 

وي اضافه نمود آـه .   قرارداده است
ــھــديــد آــردنــد آــه حــق  مــا را ت
هيچـگـونـه تـجـمـع اعـتـراضـي را 
نداريم و در صورت راه انـدازي هـر 
گونه تجمعـي بـه شـدت بـا هـمـه 
برخورد خواهنـد آـرد؛ ولـي مـا از 
حق و حقوق خود آـوتـاه نـخـواهـيـم 
آمد و همچنان به تـجـمـعـات خـود  

 .ادامه خواهيم داد

 
من :  "پدر بھنام ابراهیم زاده

هیچ درخواستی ندارم فقط 
سربلندی زندانیان سیاسی را 

 می طلبم
رحمان ابراهیم زاده پـدر بـھـنـام 
ابراهیم زاده با شنیدن حـكـم جـدیـد 

متاسـفـانـه :   زندان برای بھنام گفت
پنج سـال حـکـم زنـدان بـھـنـام در 
. دادگاه تجدیدنظر تایید شـده اسـت

قبال او را به اتھام تبلیغ علیه نظام 
به بیست سال زندان محـکـوم آـرده 
بودند که مشخص شد که اشـتـبـاه 

بعد دوباره در شعبـه ای .   کرده اند
دیگر بـیـسـت سـال بـه پـنـج سـال 
کاهش داده شد و مـا فـکـر مـی 
کردیم با تـوجـه بـه ایـنـکـه پسـرم 
جـرمـی مـرتـکـب نشـده ایـن رای 
 ." شکسته شود که متاسفانه نشد
امـا :   او در ادامـه مـی گـویـد

مــن و مــادرش در مــالقــات روز 
ــلــه  دوشــنــبــه دیــدیــم کــه الــحــمــدال
علیرغم اطالع از تایید حکمـش از 
نظر روحی خیلی محـکـم و قـوی 
. بود و از نطر جسمی هم خوب بود

برای آزادی مشروط هم گفته انـد 
بھنام باید نامه بنویسد و تقـاضـای 
عفو کند که بھنام هم گفتـه مـن 
ــکــردم کــه حــاال  کــه کــاری ن

 .تقاضای بخشش کنم
چـنـد :   پدر بھـنـام مـی گـویـد

هفته هم که زندانیان سیـاسـی آب 
گرم نداشتند و خیلـی سـخـت بـود 
امـا خــوب چـاره ای جـز تـحـمــل 

خالصه روزبـروز شـرایـط را .   ندارند
سخت تر می کنند مـثـال جـدیـدا 
ـلـی  که به مالقات مـی رویـم خـی
سختگـیـری مـی کـنـنـد زنـان و 
مردان را بازرسی بدنی مـی کـنـد 
و قبال این برخوردها را نمی کردند 
اما نمی دانیم چـرا ایـنـکـارهـا را 

من و مادرش روزهای .   می کنند
خیلی سختی را مـی گـذرانـیـم و 
برای دیدن بیـسـت و پـنـج دقـیـقـه 

 ساعت باید ١٣ ـ ١٢روی پسرمان 
با اتوبوس مسافت تا زندان اوین را 
طی کنیم بعد از بـیـسـت دقـیـقـه 
دوباره دوازده ساعت این مسـیـر را 
برگردیم خودتـان فـکـر کـنـیـد بـا 
توجه به سن و مشکـالت جسـمـی 

 !ما چقدر سخت است
مـن :   او در پـایـان مـی گـویـد

هیچ درخواستی ندارم و فـقـط از 
خدا سربلندی و موفقیـت تـمـامـی 
زندانیان سیاسی را مـی طـلـبـم و 
امــیــدوارم هــر چــه زودتــر شــاهــد 

  .آزادی همه این عزیزان باشیم
 MRIرضا شھابي جھت 

گردن به بيمارستان منتقل 
 شد

بر اساس اخبار رسيده از طـرف 
خانواده رضا شھابي، نـامـبـرده روز 
يكشنبه جھت عكسبرداري و ام آر 
آي گردن به بيمارستاني در تـھـران 
منتقل و پس از آزمايشات پزشكـي 
مجددا به زنـدان بـازگـردانـده شـده 

قابل ذآر است رضا شـھـابـي .   است
عضــو هــيــئــت مــديــره ســنــديــكــاي 
آارگران شرآت واحـد اتـوبـوسـرانـي 

 خـرداد ٢٢تھران و حومه در تاريخ 
 دستگير و با وجود برگزاري ١٣٨٩

دادگاه هنوز هـيـچ حـكـمـي بـراي 
 .ايشان صادر نشده است

سنديكاي آارگران شرآت واحـد 
اتوبوسراني تھـران و حـومـه ضـمـن 
محكوم آردن ادامه بازداشت رضـا 
شھابي خواستار آزادي بـي قـيـد و 
 .شرط اين فعال آارگري مي باشد

سنديكـاي آـارگـران شـرآـت واحـد 
 اتوبوسراني تھران و حومه 

  ١٣٩٠آبان 
پس از سه سال هنوز هم 

 تاوان می دهیم
سندیکای کـارگـران نـیـشـکـر 
هفت تپـه کـه در آبـانـمـاه هـزار و 
سیصد و هشتاد و هفت به عـنـوان 
تشکـل مسـتـقـل کـارگـری و بـا 
همت کارگران شریف نیشکر هفـت 
تپه تاسیس شـده اسـت اکـنـون در 
حالی وارد چھارمین سال فعالـیـت 
کــارگــری خــود شــده اســت کــه 
ـلـخ و شـیـریـنـی از  دستاوردهای ت

شـیـریـن .   خود بجا گـذاشـتـه اسـت
ازیــن لــحــاظ کــه تــاســیــس ایــن 
سندیکا هم دستاوردهای مـثـبـتـی 
ـپـه  برای کارگران نـیـشـکـرهـفـت ت
داشته و نقش مـھـمـی در بـھـبـود 
زندگانی کـارگـران ایـن مـوسـسـه 
ایفا نموده است و هم باعث گردیده 

است که ما کارگران نیشکر هفت 
ــپــه از عــزت و ارج انســانــی بــه  ت
. مراتب بیشتری بـرخـوردار گـردیـم

دستاوردهـایـی کـه قـبـال نـیـز در 
. موارد مختلف بدان پـرداخـتـه ایـم

 نـفـر از ٦اما تلخ ازین لحاظ که 
ما، که همگی عضو هیئت مدیره 

ــم  ــودی ــکــا هــم ب ــدون ( ســنــدی فــری
ـلـیـل  نیکوفرد، عـلـی نـجـاتـی، ج
ـپـور، مـحـمـد  احمدی، قـربـان عـلـی

تـحـت )   حیدری مھر و رضارخشـان
ــا از طــرف  ــن فشــاره ــری ــدت ــدی ش
نھادهای امنیتی و قضـایـی قـرار 

مصائبی از تحمـل زنـدان .   گرفتیم
امــا .   گــرفــتــه تــا اخــراج از کــار

براستی چـرا؟ مـا چـه گـنـاهـی 
مرتکب شده ایم؟ جز ایـنـکـه حـق 

 خود را می خواستیم؟
یکی از اتھاماتی کـه بـر مـا 
وارد می کردند و ما را مجرم می 
. خوانند مسئله تاسیس سندیکا بود

ــا  ــم در کشــوری کــه صــده ــھ آن
سندیکای کارفرمایـی وجـود دارد 
که نه تنھا با مخالـفـت نـھـادهـای 
دولتی و قضائی روبـرو نـیـسـتـنـد، 
بلکه در میان این این نھادها بـرای 
کمک به این سندیکـاهـا و جـلـب 
. نظر مثبت آنان مسابقه برقرار است

ــیــکــه بــه ســنــدیــکــای  امــا زمــان
کارگران می رسند تشکـیـل آن را 

آیــا .   جــرم مــحــســوب مــی کــنــنــد
منظور از اخراج این معنی را نـمـی 
دهد که ما باید بمیریم؟ بمـیـریـم و 
یا در مقـابـل اجـحـاف بـه زانـو در 
بیائیم؟ خانواده های ما، همسران و 
کودکان ما چه گناهی کـرده انـد 
که با حکم اخراج ما آنھـا نـیـز بـه 
مــحــرومــیــت از حــداقــل نــیــازهــای 
زندگی محکوم مـی شـونـد؟ ایـن 
همه بیعدالتی، از زندان گرفـتـه تـا 
اخراج و تا جریمه نقدی همه و همه 
نشان ازین واقعیـت مـی دهـد کـه 
گویا ما گناهی کرده ایم که پـس 
از سه سال، هنوز هم نابخشودنیست 
و گذشـت زمـان مـوجـب آن نشـده 
است که اندکی از این غیظی کـه 
بر علیه ماست کاستـه شـود و در 
نتیجه، مقداری از دشواریھـای مـا 

چرا که ما بعنوان یـک .   کم شود
کارگر حق داریم کـه از ابـتـدایـی 
ترین حقوق اجتمـاعـی یـعـنـی حـق 

 اخبار کارگری

 ١٠صفحه 

 زندانى سياسى آزاد بايد گردد
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پـس از .   کار کردن برخوردار شـویـم
 ماهه زندان ما ٦سپری کردن دوره 

شش نفر و پس از گذشت بـیـش از 
دو سال از اخـراج مـا، مـتـاسـفـانـه 
آقای علی نـجـاتـی کـه قـبـال بـه 
اتھام تبلیغ علیه نظام محکوم شـده 
بود و دوران حبس خود را گذرانـیـده 
است در زمانی که در حبس پرونده 

بـرد، پـرونـده  قبلی خود به سـر مـی
دیگری به همین اتھام دوباره مطرح 
شد و با ایـنـکـه در دادگـاه بـدوی 
تبرئه شده بود متاسفانه در دادگـاه 
تجدید نظر به تحمل یکسال حـبـس 

ایـن در .   دیگر محکـوم شـده اسـت
حالیست که رفیق ما از نـاراحـتـی 
قلبی شدیـدی رنـج مـی بـرد کـه 
همین چـنـدی پـیـش تـحـت عـمـل 
جراحی قرار گرفته بود و با اینکـه 
طبـق نـظـر پـزشـک بـایـد حـداقـل 
ماهی یکبار معاینه مجدد شود و 
همچنین رژیم غـذایـی خـاصـی را 
باید رعایت نماید، تحمل این حـبـس 
سنگین میتواند به سالمتی ایشـان 

 .لطمه شدیدی وارد نماید
از طرفی دیگـر، هـیـچ گـونـه 
چشم انداز روشنی بـرای بـازگشـت 

امـری کـه .   بکار ما وجـود نـدارد
متاسفانه حتی از لحاظ حقوقی بـه 

حـکـم اخـراج .   بن بست رسیده اسـت
 تن از ما تـوسـط دیـوان عـدالـت ٥

اداری مورد تایید قرار گرفته است 
کــه ایــن خــود نشــان از انــتــھــای 

امـا حـتـی در .   دعوی حقوقیـسـت
مورد اقای رضا رخشان که حـکـم 
اخراج ایشان تـوسـط دیـوان عـدالـت 
اداری نقض گردیده بود و در حالی 
که پرونده را برای بررسی مجدد به 
اداره کــار دزفــول فــرســتــادنــد، در 
جلسه رسیدگـی بـه ایشـان عـنـوان 
کردند که اگـر شـورای اسـالمـی 
ـپـه بـا  کار شرکت نیشکـر هـفـت ت
بازگشت بـکـار ایشـان مـخـالـفـتـی 
نداشته باشد حکم بازگشت بکار او 

اما شـورای .   را صادر خواهند کرد
اسالمی کار در نامه ای به هیئـت 
ــول  حــل اخــتــالف اداره کــار دزف
مخالفت صریح خود را با بـازگشـت 
بکار نامـبـرده اعـالم کـردنـد و در 
نھایت هیئت حل اختالف دزفول باز 

ایـن .   هم رضا رخشان را اخراج نمـود
در حالیست کـه اعضـای شـورای 

) بـگـفـتـه خـودشـان( اسالمی کـار 
قرار بود که نماینده کارگر بـاشـنـد 

. و از منافع کارگران دفاع نمـایـنـد
با این همه الزم به یـادآوریسـت کـه 
جھت حل مشـکـل خـود بـارهـا بـه 
ــان،  ــت ــان، اس ــت ــرس ــھ ــار ش اداره ک
استانداری، دادستانی، فـرمـانـداری 
شھرستان، نھاد ریاست جمـھـوری و 
وزارت کار مراجعه کردیم مشـکـل 
اعضاء هیئت مدیره امـا هـنـوز بـر 

 .سر جای خود است
در خاتمه، ما ضمن پایـداری و 
دفاع از کلیه مطالـبـات و مـنـافـع 
کارگریـمـان و بـا ایـنـکـه روزگـار 
بسیـار سـخـتـی را چـه از لـحـاظ 

که ناشـی از اخـراج شـدن ( روحی 
چـرا کـه کـار مـا بـخـش .   ماست

و چـه از )  مھمی از زندگیمان بود
جنـبـه مـعـیـشـتـی مـی گـذرانـیـم 

بطوریکه تامین نیازهای زنـدگـی ( 
از خوراک و پوشاک گـرفـتـه تـا 
هزینه کیف و کفش و مدرسه بچه 
هایمان بسیار دشوارشده اسـت و در 

با اینھمه ضمـن )   تنگنا بسر میبریم
محکوم کردن حکم یکسال حـبـس 

حبسی کـه از ( اقای علی نجاتی 
خـواسـتـار تـوقـف )   امروز آغاز شـد

اجرای حکم و مختومه شدن پرونـده 
ما همچنین خـواهـان .   ایشان هستیم

حمایت کـلـیـه کـارگـران شـریـفـی 
هستیم که به منافع طبقاتی سـایـر 

چـرا کـه .   کارگران می انـدیشـنـد
همبستگی طبقاتـی مـا کـارگـران 
میتواند تحمل این هـمـه مشـقـت و 

 .دشواری را آسان نماید
ــا  ســنــدیــکــای مــا گــرچــه ب
دشواریھای بیشتر، اما بـا وحـدتـی 
نـیـرومـنـدتـر وارد چـھـارمـیـن ســال 

اطـمـیـنـان .   حیات خـود مـی شـود
داریم که حق مـا کـارگـران بـرای 

 .همیشه پایمال نمی ماند
 با آرزوی اتحاد و پیروزی کارگران

سندیکای کارگران نیشـکـر هـفـت 
  ١٣٩٠/آبانماه/٢١تپه، 

محکومیت ابالغ مجدد 
احکام شیث امانی و صدیق 

 کریمی
دادگاه اجرای احکام سـنـنـدج، 

ی صـدیـق  تر لغـو شـده احکام پیش
کریمی و شیث امانی را مجـدد و 
 .جھت اجرا به آنان ابالغ کرده است

شیث امانی و صدیق کـریـمـی 
ی آزاد کارگران  از اعضای اتحادیه

 نـفـر ١١ایران هستند که به همـراه 

دیگر از کارگران در مراسم اول ماه 
 در سنندج دستگیـر شـدنـد ٨٦سال 

 روز زنـــدان آزاد ٥٠و پـــس از 
دادگاه انقالب سننـدج در .   گردیدند

 برای آنان و سایر کارگـران ٨٦سال 
دستگیر شده احکام زندان و شـالق 
صادر کرد، اما این احکام در پـی 
اعتراضات کارگران تـوسـط رئـیـس 

اکنـون .   ی وقت لغو شد قوه قضاییه
ی  و پس از گذشت چند سـال، قـوه

قضاییه تصمیم گـرفـتـه اسـت ایـن 
فعالین کارگری را به جرم دفاع از 
حـــقـــوق کـــارگـــران، بـــه ســـزای 

 !شان برساند اعمال
ی  ی هماهنـگـی کـلـیـه کمیته

احکام صـادره عـلـیـه کـارگـران و 
ـلـه ابـالغ  فعالین کارگری، از جـم
مجدد احکام آقایان شیث امانـی و 
صدیق کریمی را به شدت محکـوم 

 .میکند
ی هماهنگی برای کـمـک  کمیته

 های کارگری به ایجاد تشکل
  ١٣٩٠ آبان ماه ١٧

تمامی کارگران زندانی باید 
فوری و بدون قید و شرط 

 !آزاد گردند
تعقیب و اذیت و آزار فـعـالـیـن 
کــارگــری بــایــد فــوری مــتــوقــف 

 !گردد
،      آبـان   علی نجاتـی، امـروز، 

برای گذراندن محکومیت مجددش 
در رابطه با یک اتھام تکراری، بـه 
. زندان فجر دزفول منـتـقـل گـردیـد

طبق اطالعات رسـیـده، خـانـواده و 
اعضای هیئت مـدیـره سـنـدیـکـای 
کارگران نیشکرهفت تپه این فـعـال 
کارگـری را در مـراجـعـه اش بـه 
دادگــاه پــیــش از اعــزام بــه زنــدان 

ایـن عضـو .   همراهـی کـرده بـودنـد
هیئت مدیره سنـدیـکـای کـارگـران 
نیشکر هفت تپه قبال بدلیل هـمـیـن 

 ماه زندانی کشیده بود، اما ۶اتھام 
پرونـده دیـگـری عـلـیـه ایشـان بـاز 
گردید و با اینکه در دادگاه بـدوی 
تبرئه گردید در دادگاه تجدید نـظـر 
ــل یــک ســال حــبــس  ــحــم ــه ت ب

علی نجاتی در .   محکومش کردند
شرایطی زندانی می گردد کـه از 
بیماری شدید قلبی رنج می برد و 
ـلـب  مدتی پیـش عـمـل جـراحـی ق
انجام داده است و عالوه بـر پـیـروی 
از رژیم غـذایـی روزانـه و مصـرف 
داروهای زیاد، ماهی یکبـار بـرای 
کنترل باید به پـزشـک مـعـالـجـش 

 .مراجعه نماید
رضا شھابی عضو هیئت مدیره 

سندیکای کارگران شـرکـت واحـد 
اتوبوسرانـی تـھـران و حـومـه بـدون 
هیچ حکمی بالتـکـلـیـف و تـحـت 

 در      خـرداد   فشارهای شـدیـد از 
شـھـابـی از .   بازداشت بسر می برد

بیماری های متعدد رنج مـی بـرد 
و اخیرا هم بدلیل درد شدید گـردن، 
ــزشــکــی و  ــایشــات پ ــھــت آزم ج
عکسبرداری به بیمارستانـی خـارج 

 .از زندان منتقل شد
ابــراهــیــم مــددی عضــو دیــگــر 
هیئت مدیره سنـدیـکـای کـارگـران 
شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران و 
حومه بیش از سه سال است که در 
زندان اوین دوران محکومیتش را از 
سرمیگذراند و علیـرغـم ایـنـکـه از 
بیماری شدید چشم و دیـابـت رنـج 
می برد و با وجـودی کـه آخـریـن 
ماه های مـحـکـومـیـتـش را طـی 
میکند از حق مـداوا در بـیـرون از 

 .زندان برخوردار نشده است
 سـال زنـدان تـعـزیـری ۵حکـم 

علیـه بـھـنـام ابـراهـیـم زاده، عضـو 
کمیته پیگیری ایجاد تشـکـلـھـای 
کارگری و فعال حقـوق کـودکـان، 
از طرف دادگاه تـجـدیـد نـظـرتـایـیـد 

   بھنام ابراهیم زاده قریب .   شده است
ماه است که در زندان اویـن بـدلـیـل 
اتھامات واهی زنـدانـی اسـت و از 
نظر جسمی و روحـی تـحـت فشـار 

 .بوده است
آیت نیافر از فعالـیـن شـنـاخـتـه 
شده جنـبـش کـارگـری ایـران، روز 

 تــوســط      مــھــرمــاه ٢۵دوشــنــبــه 
مامورین امنیتی بـازداشـت شـد و 
طبق آخرین اطالعات وی در زنـدان 

 .اوین محبوس می باشد
علـی اخـوان از یـاران کـانـون  

مدافعان حقوق کارگر، نـیـمـه شـب 
ســیــزدهــم خــردادمــاه در خــانــه اش 
جھت گذراندن دوران مـحـکـومـیـت 

ایـن .   یکسال و نیمش دستگیـر شـد
فعال کارگری بنا به حکمـی کـه 
به وکیلـش ابـالغ شـده بـود هـنـوز 

 هفته فرصت داشت تـا بـه  بیش از 
 .دادسرای اوین مراجعه نماید
 سـال، ۴پس از گذشت حـدود 

احکام لـغـو شـده شـیـث امـانـی و 
صدیق کریمی از اعضـای هـیـئـت 
مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
در رابطه با مراسم اول ماه مه سـال 

در .   ، جھت اجرا به آنان ابالغ شـد۶   
همین رابطه به منزل پـدری صـدیـق 
کریـمـی بـرای بـازداشـتـش یـورش 

 .آوردند
آوروش بـخـشـنـده از اعضـای 

آمیته هماهنگـی بـرای آـمـك بـه 
ایجاد تشكل های آارگری، اخـیـرا 
غیابی به یک سال حبس تعلیـقـی 

 ۵این فعال کارگری .   محكوم شد
شھریور سال جاری بدلیل اتـھـامـات 
بی پایه و اساس دستگیر و زندانی 

 ۵  شھریور با قرار وثیقـه   شد و روز 
 .میلیون تومانی آزاد شد

خبرهای باال و نـیـز احضـاریـه 
های متعدد علیه بسیاری از دیگر 
فعالین کارگری نشان دهنده تـداوم 
فشار رژیم سرمایه داری ـ اسالمی 
ایران به کارگران، فعالین کارگری 

حـکـومـت .   و خانواده هایشان اسـت
جـمــھـوری اســالمـی ایــران کــه از 
گسترش اعتراضـات، تـجـمـعـات و 
اعــتــصــابــات کــارگــری در مــتــن 
اوضاع اقتصادی و سیـاسـی ایـران، 
منطـقـه و جـھـان هـراس روزافـزون 
دارد، بــا تــحــت فشــار قــرار دادن 
فعالین کارگری بسـان تـالـشـھـای 
همیشگی اش قصد دارد به ارعاب 
و پراکندگی میان کارگـران دامـن 
زند و هم چـنـیـن مـانـع از ایـجـاد 
تشکل های مستـقـل کـارگـری و 
 .گسترش جنبش کارگری گردد

اتحاد بین المللی در حمایـت از 
کارگران در ایران ضـمـن مـحـکـوم 
کردن این اقدامات سرکوبگرانه، در 
رابطه با وضعیت جسـمـی فـعـالـیـن 
کارگری زندانی کـه از بـیـمـاری 
های مختلف رنج می برند هشـدار 
می دهد و در باره عـواقـبـش رژیـم 
. حاکم بر ایران را مسئول می دانـد

تمامی کارگران زندانی باید فوری 
. و بدون قیـد و شـرط آزاد گـردنـد

تعقیب و پرونده سازی علیه فعالین 
کــارگــری بــایــد فــوری مــتــوقــف 

 .گردد
باید سیاست های ضدکارگری 
و سرکوبگرانه رژیم سرمـایـه داری 
اسالمـی ایـران و تـرفـنـدهـایـش را 
بطور همه جانبه خنثی نـمـود و در 
مقابلش سازماندهی طـبـقـاتـی هـر 
. چه گسترده تری را به راه انداخـت

اتحاد بین المللی به سـھـم خـود بـا 
رساندن صدای اعـتـراض کـارگـران 
ایــران بــه تشــکــل هــا و فــعــالــیــن 
کارگری و مترقی در کشـورهـای 
ــدازی  ــان و راه ان ــف جــھ مــخــتــل
کارزارهای متنوع به پیـشـبـرد ایـن 

 .امر ضروری یاری خواهد رساند
ـلـی در حـمـایـت از  ـل اتحاد بین الم

   کارگران در ایران، 
 ٢٠١١     نوامبر 
  

٩از صفحه     اخبار کارگری 
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اعتصاب کارگران :  اسرائیل
   بخش خدمات عمومی

به گـزارش رویـتـرز فـدراسـیـون 
روز  HISTADRUTکــــارگــــری 

 نوامبـر را روز اعـتـصـاب  دوشنبه 
عمومی اعالم کرد که قرار بود تـا 
دستیابی به مطالبات این کارگـران 
بطور نامحدود ادامه یابـد، ولـی بـا 
دخــالــت دادگــاه و مــحــدود کــردن 
مدت زمان اعتصاب، این اعتصـاب 

دادگاه .    ساعت ادامه یافت۴فقط 
اعــالم کــرده بــود کــه کــارگــران 
خدمات عمومی حق ندارند بیش از 

ایـن  . ساعت دست از کار بکشند۴
کارگران خواهان اسـتـخـدام رسـمـی 

 هزار کارگر موقت هستنـد  ۵ حدود 
که در این بخش مشـغـول بـه کـار 

آنھا تھدید کرده بودند کـه .   هستند
ها، بـنـادر، بـانـکـھـا، بـازار  فرودگاه

. . . بورس، وسایط نقلیه عمومی و 
نخست وزیر  .را به تعطیلی بکشانند

اسرائیل، بنیامین نتانـیـاهـو یـکـروز 
قــبــل از اعــتــصــاب از کــارگــران 
خواسته بود که برنامه اعتصـابشـان 
را لغو کنند و مـطـالـبـاتشـان را از 

 .طرق دیگری دنبال بکنند

ـان :   چین اعتصاب کارکن
 بیمارستان در شانگھای

 SHANGHAIبـــه گـــزارش 
DAILY  نـوامـبـر  روز سه شـنـبـه 

 تــن از کــارکــنــان بــخــش    حــدود 
در  XINHUAنظافت بـیـمـارسـتـان 

شانـگـھـای در اعـتـراض بـه عـدم 
دریافت بیمه اجـتـمـاعـی دسـت از 
ــد و در مــحــوطــه  ــدن کــار کشــی

آنھـا  .بیمارستان دست به تجمع زدند
گویند شـرکـتـی کـه آنـھـا را   می

 سـاعـت کـار  استخدام کرده روزانه 
به آنھا تحمیل کـرده اسـت و کـار 
  روزهای تعطیل آخر هفته آنھا نیـز 
بــرابــر شــده اســت در حــالــی کــه 
دستمزد مـتـوسـط آنـھـا کـمـتـر از 

١٤٠٠ YUAN) است)  دالر٢٢١. 
 

اعالم اعتصاب :  بلغارستان
   کارگران راه آهن

ـــه گـــزارش   NOVINITEب
 BDZکارگران راه آهـن دولـتـی 

اعالم کرده اند که روز پنج شـنـبـه 
 نوامبر دست به اعتصاب خواهند ۴ 
 PETAR BUNEVبه گفتـه .   زد

ــه  ــحــادی ــره ات ــیــس هــیــأت مــدی رئ
ــن  ــران راه آه ــارگ  (KNSB)ک

  هـا از سـاعـت  حرکت همـه قـطـار
 بعدازظھر متوقف خواهد ۴صبح تا 

 .شد
اخیرا مـدیـریـت راه آهـن اعـالم 
کرده است بمـنـظـور صـرف جـویـی 

 نفر را اخراج خـواهـد کـرد و     تعداد 
 ماه دستمزد ۶به هر کارگر معادل 

کـارگـران بـه ایـن .   پرداخت میکند
تصمیم اعتراض دارند و اعالم کرده 
اند تھدید خود را عملی میکنند و 
در نشــســت بــعــدی خــود تصــمــیــم 
میگیرند که اعتصاب تا چه مدت 
ادامه یابد و اقدام بعدی چه خواهد 

این کارگران کمیته اعـتـصـاب  .بود
 .تشکیل داده اند

 
    اعتصاب :  موزامبیک

  تولید شکر کارگر کارخانه 
 ALL AFRICAبـه گـزارش 

 کارگر کارخانه تولید شکـر    حدود 
XINAVANE  کیلومتری   که در 

واقـع  MAPUTOشمـال پـایـتـخـت 
شده اسـت در اعـتـراض بـه عـمـل 

هـای  نکردن کارفرمـایـان بـه وعـده
توافق شده برای افزایش دستمزدها، 

ــدنـــد ــت از کـــار کشـــی ایـــن .   دس
اعتصاب روز اول نوامبر شروع شـده 

ــه  ــع ــم ــر وارد ۴و روز ج ــب ــوام  ن
 .چھـارمـیـن روز خـود شـده اسـت

گــویــنــد بــر طــبــق   کــارگــران مــی
توافقات قبلی کـه در مـاه ژویـیـه 

ــدگــان کــارگــران و  ــن ــای ــم ــن ن ــی ب
کارفرمایان بدست آمده، قـرار شـده 
است که دستمزد کـارگـران از اول 

گویـنـد   آنھا می.   اکتبر افزایش یابد
پس از دریافت دستمزد ماه اکتـبـر، 
متوجه شده اند که هیچ تـغـیـیـری 

ها بوجود نیامده و  در میزان دستمزد
بھمین دلیل تصمـیـم بـه اعـتـصـاب 

این کارگران همـچـنـیـن  .گرفته اند
خواهان دریـافـت اضـافـه دسـتـمـزد 
بابت کار خارج از ساعات کاری و 

 .بھبود شرایط کار خود هستند
 
اعتصاب کارگران :  پرتغال

   وسایط نقلیه عمومی
 ASSOCIATEDبه گـزارش 

PRESS  نـوامـبـر  روز سـه شـنـبـه 
کارگران وسایط نقلیه عمـومـی در 
لیسبون پایتخت پرتغال در اعـتـراض 
به برنامه ریاضت اقتـصـادی دولـت 

دولــت .   دســت بــه اعــتــصــاب زدنــد
پرتغال متعـھـد شـده اسـت کـه در 

 میلیارد دالری از    قبال دریافت وام 
اتحادیه اروپـا دسـت بـه یـکـسـری 
اقدامات ریاضتی از جمله کـاهـش 
مدت زمان پرداخت بیمه بـیـکـاری 

 مـاه، کـاهـش نـیـروی    سال به  از 
کار در بخش خدمات عـمـومـی و 

در اثر ایـن .   افزایش مالیات ها بزند
اعتصاب قطارها، اتوبوسـھـا، مـتـرو 

کــارگــران .   مــتــوقــف شــدنــد. . .   و 

گویند بار بحران بوجود آمـده را   می
  .نباید به دوش کارگران انداخت

اعتصاب عـمـومـی :   چاد
 کارکنان بخش دولتی

ـلـویـزیـون الـجـزیـره  به گـزارش ت
هــای کــارکـنــان  اعضـای اتـحــادیـه

دولتی کشور چاد در اعـتـراض بـه 
وضـعــیـت مـعــیـشــتـی وخـیــم خــود 

 ایــن آــارگــران .اعــتــصــاب کــردنــد
تھدید کـرده انـد در صـورتـی کـه 
وضع معیشـتـی آنـان بـھـبـود پـیـدا 
نکند، اعتراضـات خـود را تشـدیـد 

افزایش حقوق و مزایا .   خواهند کرد
 .از جمله مطالبات اعتصابیون است

 
 هزار نفر از ٣٠اخراج :  روسیه

  کارکنان اسبربانک 
ـــزاری  ـــرگ ـــب ـــزارش خ ـــه گ ب
ایتارتاس، مدیران اسبربانک روسیـه 

 هـزار ٣٠اعالم کرده اند بـیـش از 
نــفــر از کــارکــنــان خــود را اخــراج 

اسـبـربـانـک روسـیـه  .خواهند کـرد
 هزار کارمنـد دارد و ٢٤٠بیش از 

 سال سابقه، قـدیـمـی تـریـن ١٧٠با 
ایـن بـانـک .   بانک روسـیـه اسـت

بزرگترین بانک اعطا کننده وام و 
کمک های اعتباری در مـنـطـقـه 

 .شرق و مرکز اروپاست

 اخبار بين المللی
 یداود رفاه

 آبان على نجاتى عضـو ٢١روز 
هيات مديره سنديكاى نيشكر هـفـت 
تپه و از رهـبـران شـنـاخـتـه شـده و 
مـحــبـوب در مــيــان آــارگـران ايــن 
آــارخــانــه بــرای گــذرانــدن يــكــســال 
محكوميتش به زندان فـجـر دزفـول 

بنا بر خبرهاى مـنـتـشـر .   منتقل شد
شده خانواده واعضای هیئت مـدیـره 
سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه 
على نجاتى را پيش از ااعزامش بـه 
زندان در مراجـعـه وى  بـه دادگـاه  

 . جمھورى اسالمى همراهى آردند
جــرم عــلــى نــجــاتــى دخــالــت و 
شرکـت در اعـتـراضـات بـا شـكـوه 
ـپـه در سـال  آارگران نيشكر هفت ت

 و ايجاد تشكـلـشـان سـنـديـكـاى ٨٥
او قبـال نـيـز .   نيشكر هفت تپه است

 ماه در زندان فجر ٦به همين خاطر 
دزفول در اسارت رژيم اسالمى بسـر 

اما دوباره پرونده جـديـدى بـراى .   برد

او گشودند و  بـا وجـود ايـنـكـه او  
در دادگاه بدوى جمـھـورى اسـالمـى 
تبرئه شد، ولى بعد از ارسـال حـكـم 

 دادگاه تـجـديـد نـظـر، ١٣به شعبه 
جانيان اسالمى وى را بـه يـكـسـال 

 .زندان محكوم آردند
على نجاتى سه سال است آه با 

 سال سابقه آار از آـارش ٢٥وجود 
اخراج و او خانـواده اش در شـرايـط 
. اقتصادى بسيار بدى بسر مـيـبـرنـد

ـلـبـى در  اخيرا نيز به خاطر سكته ق
ـلـب قـرار  زندان، زير عمل جراحـى ق
گرفت و در اين مدت تـحـت مـدوا 

عـلـيـرغـم هـمـه .     قرار داشته اسـت
اينھا جنايتكاران جمھـورى اسـالمـى 
على نجاتى را براى اجراى حكمشـان 
.  به زندان فجر دزفول انـتـقـال دادنـد

بــايــد بــه اىــن حــكــم و بــه اىــن 
دادگاهھاى فرمايشى و بـه زنـدانـى 
آردن على نجاتى وسيـعـا اعـتـراض 

حكم زندان على نـجـاتـى بـايـد .   آرد
علـى .   لغو و فورا از زندان آزاد شود

نجاتى و ديگر آارگران اخـراج شـده 
نيشكر هفت تپه بايد فورا به سرآـار 

ــلــى نــجــاتــى و .   خــود بــازگــردنــد ع
خانـواده اش شـايسـتـه وسـيـعـتـريـن 

با تمام قوا علـى .  حمايت ها هستند
نجاتى را مورد حمايت وسـيـع خـود 

 .قرار دهيم
عالوه بـر عـلـى نـجـاتـى، آيـت 
نيافر فعال آارگرى شناخته شـده و 
عضو آميته پيگـيـرى بـراى ايـجـاد 
تشكلھاى آارگرى، رضا شـھـابـى و 
ابراهيم مددى از اعضاى سنـديـكـاى 
شرآت واحد ، بـھـنـام ابـراهـيـم زاده 
عضو آميته پيگيرى و فعـال دفـاع 
از حــقــوق آــودك و رســول بــداغــى 

 
 :١١اطالعيه شماره 

على نجات ى از فعالين آارگر ى نيشكر هفت تپه به 
، آیـت اخبار منتشـر شـدهبنا بر  زندان دزفول منتقل شد

نیافر چھره شناخته شده آارگـري و 
از اعضای کمیته پیگیـری ایـجـاد 
تشکلھای کارگری بـعـد از ظـھـر 

 آبان  پس از تحمل نزدیک ٢١روز 
 .به یکماه حبس از زنـدان آزاد شـد

آزادي آيت نيافر را به او، به خانواده 
اش و به همه انسـانـھـاي آزاديـخـواه 

 تبريك ميگوييم
 مھر بـدنـبـال ٢٥آيت نيافر روز 

گفتگوی کـوتـاهـی بـا کـارگـران 
کارخانه ایرانیت در مـتـروی شـھـر 
ری که عازم تجمـعـی اعـتـراضـی 
در مقابل وزارت کار بودند، تـوسـط 
مامورین امنیتی حاضر بازداشت و 

ــپــس بــه بــنــد   زنــدان اویــن ٢٠٩س
 آبان بـا قـرار ٢١ او روز .منتقل شد

ـلـیـون تـومـانـی از  وثیقه یکصد می
جـمـھـوري اسـالمـي .   زندان آزاد شـد

زندانيان سياسي را در قـبـال وثـيـقـه 
آزاد ميكند، تا چماق دستگيـري و 
زندان را همچنان بـر سـرآنـان نـگـاه 

ــه .   دارد ــم ــي و ه ــدان ــارگــران زن آ
زندانيان سياسي بـايـد بـدون قـيـد و 
شرط از زندان آزاد شوند و بـا رفـع 
اتھامات وارده پروده هـاي تشـكـيـل 

 . شده براي آنان لغو گردد
 آمپين براي آزادي آارگران زنداني

 ٢٠١١ نوامبر ١٤، ٩٠ آبان ٢٣

 
آیت نیافر با قرار وثیقه یکصد 

 میلیون تومانی

ـلـمـان در  عضو آانـون صـنـفـى مـع
آـارگـران زنـدانـى و هـمـه .   زنداننـد

زندانيان سياسى بايد فـورا از زنـدان 
 .آزاد شودند

 آمپين براى آزادى آارگران زندانى
 ٢٠١١ نوامبر ١٣، ٩٠ آبان ٢٢

 
Shahla_daneshfar@yahoo
.com 
Bahram.Soroush@gmail.
com 
http://free-them-
now.blogspot.com / 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

خواستارند تا  در آن دنـیـا  فـقـر و 
مـی .     سیـه روزی  مـحـو گـردد

خواهند رنگ  زمانه خود را به ایـن 
بقول یـکـی .   دنیای مورد نظر بزنند

مـا بـرای " از جوانان  سخنـران امـروز
بوجود آوردن  دنیایی می جـنـگـیـم 
که هیچ انسانی پیدا نشود که در 
"   آن دنیـا  قـرص  اعصـاب بـخـورد

ایــن  حــرکــت واکــنــش اســتــثــمــار 
شوندگانی است که از نـیـویـورک 
ــپـانــیــا و یــونـان و آلـمــان تــا  تـا اس
سربـازانـی از جـبـه هـای جـنـگ 
افغانستان و عراق با هم مـتـشـکـل 
شده و  با شعار زیبای همبستـگـی 
جھانی علیه این نظام  ضد انسـانـی 

سـیـمـای جـھـان .   فریاد مـی زنـنـد
امروز چنان ملتھب است که از هـر 
گوشه اش برخاسته و بـرای سـھـم 
انسانی انسانھا از نعمات  ایـن دنـیـا 

هــم .   اعــالم حضــور  کــرده اســت
اکنون جامعه سـرمـایـه داری  بـا 
شرایط اسفباری که بـرای بشـریـت 
به وجود آورده است  انسان کـارکـن 
هیچ نفعی در وضع مـوجـود نـدارد 
ــقــطــه  و ایــن وضــع هــم هــیــچ ن
اشتراکی بـا مـنـافـع مـردم جـھـان 

 . ندارد
بنظرمن حرکـات و مـطـالـبـات 
این جنبش سوسـیـا لـیـسـتـی اسـت 
بدون اینکه مستقیم از سوسیالـیـسـم 

نظرات مارکس  و .   صحبت بکنند
کالم  او در سخـنـان سـخـنـرانـان و 
شرکت کنندگان مـداومـا  تـکـرار 
می شود بدون اینکـه از مـارکـس 

بنظر مـن ایـن .   نامی به زبان آورند
ـــش  ـــب ـــن ـــی ج ـــن ـــع ـــش، ی ـــب ـــن ج
سوسیالیستی، چون کالمش چنین 
.  اســت و فــرمــانــش هــمــیــن اســت

وقتی که جوانی به جھانیان اعـالم 
مــی دارد کــه مــا جــھــانــی مــی 
سازیم کـه در آن کسـی نـاراحـت 
نباشد تا قـرص اعصـاب بـخـورد و 
جوان دیگری که پنجمین سـخـنـران 
دیشب بـود اعـالم کـرد مـا تـمـام 

مرزهای اروپا را بر می داریم تا بـا 
ایــن عــیــن .   جــھــان یــکــی شــویــم

امــــا .   ســــوســــیــــالــــیــــســــم اســــت
سوسیالیسـمـی کـه  بـا رنـگ و 
بوی زمان  خودش آمـده داد سـخـن 

 . سر می دهد
کاش می توانستـم سـخـنـرانـی 
ها  و خواسته های  کـه در ایـن  
دو تــظــاهــرات بــیــان شــد را بــطــور 
کامل منعـکـس مـی کـردم، امـا 
نمی توان ده ساعت فعالیت  پر شور 
و هیجان  با هم  بودن چندیـن هـزار 

فـقـط بـه .   انسان را منعکـس کـرد
تکه هایی از گفته های چند نـفـر 
از سخنرانان جمعه شب و روز شنبـه 

 . بسنده خواهم کرد
چه چیزی دارد در جـھـان رخ 

 ٩٩می دهد؟ چه چیزی را بـایـد 
 جھان، در ٢٠١١در صدیھای اواخر 

تاریخ این سال  به نفع  بشـریـت بـه 
ثـبـت بـرسـانـنـد؟ تـظـاهـرات  امـروز 
 .جواب این سوال را به روشنی داد

ــر ١٢امــروز ــب ــوام  از ٢٠١١ ن
 صـبـح  دسـتـه دسـتـه ١١ساعت 

مــردم از گــوشــه و کــنــار شــھــر 
فرانکفورت به مرکز اصـلـی شـھـر 
آنجا که  فراخوان تظـاهـرات امـروز 
در آن  اعالم شده می آمدنـد و در 

از .   ایـن مــکـان جـمـع مـی شـدنـد
چندین نقط   این مکان ساز و دهـل 
و موزیک زنده و رقص و پایکوبی  
ــپــا بــود و صــدهــا نــفــر داشــتــنــد  ب
اطالعیه احزاب و سازمـانـھـا را در 
رابطه با آیند  این جنبش پخش مـی 

از نگـاه هـا احسـاس مـی .   کردند
. کردی همه از یک جنس هستنـد

همه همدیگـر را  گـر چـه بـرای 
اولین بار دیده اند ولی دوسـت مـی 

فضـا بسـیــار انسـانــی بــود، .   دارنـد
. انسانیت زنده بود و مـوج مـی زد

ــرای بشــارت یــک امــر  هــمــه ب
مشترک بـه ایـنـجـا آمـده انـد تـا 
. رازی را با هم در مـیـان بـگـذارنـد

بدون اغراق همه از من بودند و مـن 
در این جو  و فضا بود کـه .   از آنھا

مـن " سخنران جوان  ما اعـالم کـرد 
در طول عـمـرم هـیـچـگـاه چـنـیـن 
فضای انسانی ای احساس نـکـرده 

سخنـرانـی شـروع شـد و اولـیـن "   ام
سخنران دختر جوانی بود که چنین 

! درود بـر شـمـاهـا:  " سخن ایراد کرد
من افتخار می کنم که امـروز در 

ایـن شـھـر .   حضور شـمـاهـا هسـتـم

یعنی فرانکفورت پایتخت سـرمـایـه 
سرمایه و سـود سـرمـایـه .   ها است

همبستگی و انسـانـیـت را از بـیـن 
برده است و نمی گذارد کـه عشـق 
و عاطفه در بـیـن انسـانـھـا طـلـوع 

دیـگـر بـس .   دیگر بس اسـت.   کند
مـردم، فـقـط صـد مـتـر بـه .   است

عقب تر نگاه کنید تا ببیـنـیـد کـه 
چـه انسـانـھـایـی دارنـد در ایـنـجــا  
زندگی می کنند و به یمـن نـظـام 
سرمایه داری هر روزه  بـر تـعـداد 

منظور زنان .   ( آنھا اضافه می شود
تن فروش و معتادانی بودند که در 

و ایـن جـای )   همین خیابـان بـودنـد
 . درد است

باور .   من امروز بسیار خوشحالم
کنید مـن در زنـدگـیـم هـیـچـگـاه 
چنین حرکت انسانی ای نـدیـده ام 
. و چنین احساس انسانی نداشته ام

ما با هم می تـوانـیـم راهـی پـیـدا 
کنیم که دیگر بشـر، مـثـل امـروز 

ایـن امـکـان وجـود .   زندگی نکـنـد
دارد، خیلی ها را در این دنیا مـی 
بینیم که بر اثـر ایـن شـرایـط غـیـر 
انسانی  بـرای دردشـان بـه قـرص 

ایـن درد، .   اعصاب پناه مـی بـرنـد
درد  سرمایه داری است که باید از 

همبستگی ما می توانـد .   بین برود
این شرایط را از بین ببرد چـون مـا 
این امکان را داریم و بایـد دنـیـا را 
از این وضع نجات بدهیم و دنیـایـی 
بسازیم کـه قـرص اعصـاب در آن 

ما این جـنـگ .   وجود نداشته باشد
را برای این دنیـای بـھـتـربـه پـایـان 
مــی بــریــم و ان دنــیــارا خــواهــیــم 

این سخنان شـورانـگـیـز در " .   ساخت
میان کف زدن ممتد هـزاران انسـان 

 . خاتمه یافت
: سخنران دوم چنین اعالم کـرد

اصلی تریـن پـایـه نـظـام سـرمـایـه " 
برای ایـنـکـه . داری بانکھا هستند

بگوییم که ما مـخـالـف کـل ایـن 
سیستم هستیم نه تنھا بانکھـا، مـا 

امـروز .   قدم به قدم پیش مـی رویـم
مــا، بــا ایــن مــارش بــانــکــھــا را 
محاصره می کـنـیـم، ام ا روز دو 

 نــوامــبــر بــه فــرودگــاه ١٤شــنــبــه 
فــرانــکــفــورت مــی رویــم  و روز 

 نـــوامـــبـــر بـــه ١٧پـــنـــجـــشـــنـــبـــه
ــا  دانشــگــاهــھــای فــرانــکــفــورت ب
خواست رایـگـان کـردن دوره هـای 
مختلف برای جوانان می رویم کـه 
امیدوارم جمعیـت بـیـشـتـری در آن  

 ". دو روز شرکت کنند
تظاهرات براه افـتـاد و بـعـد از 

 دقیقه به سر چھار راهـی ٤٠حدود 
رسید که بانکھای فرانـکـفـورت را 
در خیابانھای اطراف  در بر گرفته 

ــرو را تــوســط .   بــود ــان رو ب خــیــاب
پـالکـاردهـای پـنـج، شـش مـتــری 
بستند و اعـالم کـردنـد هـر کـس 
داوطلبانه در خـیـابـان طـرف  راسـت 
حرکت کند، یا در خـیـابـان  طـرف  
چپ و آخرین نـفـرهـای مـارش در 

زن و .   سر همین چھار راه بایسـتـنـد
مرد و کودک و پیر و جوان دسـت 
در دست هم نھادند و حصاری  بـه 
وسعت قلب هیجده هـزار انسـان بـه 

چندین خیابان .   دور  بانکھا کشیدند
اصلی شھر زیر پای این مـارش در 
ـلـنـدگـو  سکوت فـرو رفـت و از ب
اعالم شـد هـم اکـنـون تـعـداد مـا 
. هیجده هزار انسان برآورد شده اسـت

ام ا دستھای ما بـه درازایـی تـمـام 
او اضـافـه کـرد کـه .   جھان اسـت

رفقای ما در برلین هم با تعـداد ده 
هزار نفر هم اکنون مـحـل پـارلـمـان  
. دولت را به محاصره در آورده انـد

کف زدنھا و سوت کشیدنھا شـروع 
 . شد و پایانی نداشت

حضور تعدادی از رفقای حـزب 
ما با در دست داشتن پـوسـتـری از 

ما برای تغییـر :   مارکس با عبارت
این جھان همچنان به مارکس نیـاز 

، وهم چنیـن گـفـتـ  کـارگـران داریم
 ما کار می کنیم تا زندگی .ایران

کنیـم، زنـدگـی نـمـی کـنـیـم تـا 
 بـه زبـان آلـمـانـی و در کارکنیم،

کــنــار عــکــس مــارکــس زیــبــایــی 
زیبا .   خاصی به این مارش داده بود

ــان از  تــر از آن، در چــنــد خــیــاب
خیابانھای اطراف بانـک مـرکـزی 
اروپا  مردم در دو ردیـف ایسـتـاده 
. بودند و وسط خیابانھا خـالـی بـود

از دور پالکارد بـزرگـی دیـده مـی 

شد که دو نفرآنرا گرفتـه در وسـط 
خیابان رو به پایین می دویدند کـه 
همه سرها روبه آنجا مـی چـرخـیـد 
پالکارد بـزرگـی کـه بـر روی آن 
زنده باد سوسیالیسم به زبان آلمـانـی 
ــوشــتــه شــده بــود و  و فــارســی ن
رفقایمان شھنـاز مـرتـب و سـھـیـال 
سوداگر آن را حمل مـی کـردنـد و 
در میان شور و کف زدنـھـا بـطـرف 
ــا حــرکــت  ــانــک مــرکــزی اروپ ب

 . کردند
اینجا الزم است به بحث یـکـی 
دیگر از سخنرانان اشـاره کـنـم کـه 
در ادامه صحبتھایش  به  جـنـگ 
ایران و اسرائیل اشاره  کرد و گفـت 
دنیا دیگر از جنگ بیزار است مـا 
نباید بگذاریـم کـه سـرمـایـه داری 
جنگی دیگـر را بـه مـا تـحـمـیـل 

 . کند
ــان در  یــکــی دیــگــر از جــوان
سخنرانی دیشب  خـود، راسـیـسـم و 
ناسیونالسیم را کوبید و گـفـت مـا 
پناهنده و غیر پنـاهـنـده نـداریـم مـا 
همه انسانیم ما مـرزهـای اروپـا را 
. برمی داریم تا با جھان یکی شویم

سخنان  او نیز بـا کـف زدن  مـمـتـد  
ــد ــد مــی گــردی ــی ــأی او .   حضــار ت

حرفـھـایـش را بـا شـعـار زنـده بـاد 
همبستگی در بین انسانھا به پـایـان 

در ضمن امروز ساعت شش و .   برد
نیم این دوستان مجمع عمـومـی در 
مــورد هــفــتــه ای کــه گــذشــت و 
. برنامـه هـای هـفـتـه آیـنـده دارنـد

امیدوارم که این گـزارش تـوانسـتـه 
باشد حداقل گوشه های کوچکـی 
از حرکت  ایـن جـنـبـش  بـزرگ را 

تا هفته آیـنـده .   منعکس کرده باشد
و گزارشـات دیـگـر شـاد و پـیـروز 

 . باشید
، . زنده باد انقالب، زنده باد انسانیت

 ٢٠١١ نوامبر ١٣

 
هيجده هزار انسان 

...امروز  ١از صفحه    
 


