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نیمه سال است و به تـدریـج كـه بـه 
ـزان  ـیـن مـی ـی آخر سال و مـوعـد تـع
حداقل دستمزدھا برای سال آتـی از 
سوی شورایـعـالـی كـار جـمـھـوری 
اسالمی نزدیك میشویـم، بـحـث بـر 
ــن مــوضــوع ھــم در درون  ســر ای
ـان كـارگـران  حاكمیت و ھـم در مـی

ـان مـزدوران .  داغ میشود در این مـی
خانه كارگر و شـوراھـای اسـالمـی 
ـنـد  نقش سنتی خود را بازی میـكـن
ــراضــات  ــھــار اعــت و كــارشــان م

كارگری و فضـا سـازی و آمـاده 
كردن ذھن كارگران و كـل جـامـعـه 
برای تھاجمی دیگر بـه زنـدگـی و 

ـتـه .   معیشتشان است ـف ـیـن ھ در ھم
ــه بــیــات از ســران  ــل ــح ال ــر فــت اخــی
ـیـس نـھـاد  شوراھای اسالمی و  رئ

اتحادیه كـارگـران " دست ساز دولتی 
" قراردادی و پیمانی سـراسـر كشـور

ـزایـش  طی گفتگویی با ایلنا از اف

 ٤صفحه 

 جهان بپاخاسته 
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ـز" اینکه احمدی نژاد،  ـل وزیـر "   گـوب
ـا نـه  ـاسـد ی تبلیغات ھیتلر را میشن

ـیـت نـدارد ھـرچـه کـه .   چندان اھم
ـا تـوصـیـه ایـن  ھست او نصیحت ی
. شخص را بخوبی عـمـل مـیـکـنـد

گوبلز بود که چیزی شبیه به ایـن 
ـزرگـتـر :   " گفته بود دروغ ھر چـه ب

شـایـد . "   تـر اسـت باشد باورش آسـان
ھم احمدی نـژاد شـخـصـا بـه ایـن 
ـاشـد، کـه ایـن ھـم  نتیجه رسیـده ب
چندان عجیب نیـسـت، دو شـخـص 
در خدمت یک سیستم فاشیسـتـی 

ــبــه  ــکــی جــن ــد گــیــرم کــه ی ــودن ب
ـــری  ـــگ ـــی دارد و دی ـب ــ ـــذھ م
ناسیونالیسم افـراطـی، امـا ھـر دو 
ـقـط  درک کـردنـد کـه دروغ و ف

ــن  دروغ ـتـوانـد ای ـی ھـای عـجـیـب م
ھا را از این سـتـون بـه آن  حکومت

ستون برساند و البته این ھـم یـک 
ـابـت شـده اسـت کـه  دروغ " اصل ث

این را احـمـدی نـژاد ! "   حناق نیست
ـابـت کـرده اسـت ـارھـا ث . بارھا و ب
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ـیـن سـالـروز تشـکـیـل حـزب  بیستم
کمونیسـت کـارگـری ایـران را بـه 
ـارزیـن راه   کارگران و بـه ھـمـه مـب
ـبـریـک  ـیـسـم  ت ـال آزادی و سـوسـی

 .   میگویم
حزب ما در شرایطـی تشـکـیـل 
ـلـوک  ـاشـی ب ـال فـروپ شد که بدنب
ـلـه  شوروی، بورژوازی جھـانـی حـم

ـیـسـم و  ھمه جانبه ای را بـه کـمـون
ـانـه و بـرابـری  آرمانھای آزادیـخـواھ
. طلبانه کمونیستی آغاز کـرده بـود

ـتـی  ورشکستگی سرمایه داری دول
ـیـسـم و  در شوروی را بپـای کـمـون
ـــد و  ـن ــ ـت ـــوشــ ـــســـم ن ـی ــ ـال ــ ـی ســـوســ

ــاعــی ــیــف ارتــج ــریــن و ســخ ــن  ت تــری
حمالت را بـه ھـر چـه نشـانـی از 
ـبـی و  آزادیخـواھـی و بـرابـری طـل

 . انسانیت داشت آغاز کردند
ــســت  ــی ــزب کــمــون ــیــل ح تشــک
ــی و  کــارگــری پــاســخــی عــمــل
ـاھـوی ضــد  ـی ــن ھ تـعـرضـی بـه ای
ــی و کــال فضــای  ــســت ــی ــون کــم
ـای پـس از  ـی ارتجاعی حاکم بر دن

ــود ــن ب ــرلــی ــوار ب در .   فــروپــاشــی دی
ـا را  ـی شرایطی که  میخواستند  دن

بدون فـراخـوان " بقول منصور حکمت 
ـــد  ـی ـــدون امــ ـــســـم، ب ـی ــ ـال ــ ـی ســـوســ

ــدون  ــســم، و ب ــالــی ــر' ســوســی ــط '  خ
ــم ــس ــالــی ــجــالب  "     ســوســی ــه مــن ب

بکشند، حزب کمونیست کـارگـری 
ـیـسـم  "   خـطـر" فراخوان و امـیـد و  ـال سـوسـی

را زنده نـگـاھـداشـت و  پـرچـمـدار 
بازگرداندن اختیار بـه تـوده عـظـیـم 
ـاد نـظـم  ـی ـق انسانھائی شد که در ان
ـتـدائـی   نوین جھانی له شده و از اب
 . ترین حقوق خود محروم شده بودند

ـیـسـت سـالـه حـزب  ـامـه ب کارن
کارنامه جنگی بی امان و پیـگـیـر 

ــیـه ارتـجــاعـی ــھـا و  عـل ـت ــریـن دول ت
ــروھــای ســیــاســی  ـی ــشــھــا و ن ــب ـن ج
بورژوازی اسـت کـه در ایـن دوره 
سیاه در ایـران و در سـطـح جـھـان 
افسار گسیخته و بجلـوی صـحـنـه 

ــد ــی امــان و .   رانـده شـدن ــارزه ب ـب م
پیگیر برای بزیر کشیدن جـمـھـوری 
ـقـد  اسالمی بقدرت انقالب مـردم، ن
ـاسـی  ـات سـی ـان و افشای ھمه جـری

اپوزیسیون و شبه اپوزیسیون که بـه 
ـار حـفـظ حـکـومـت  نحوی خـواسـت
اسالمی با اندک تغییراتی بـودنـد، 
ـنـد  ـنـھـای قـدرتـم سازماندھی کمپی
ـات و  جھانی در حمایت از اعتـصـاب
ـیـه  مبارزات کارگری در ایران، عـل
سنگـسـار و اعـدام و در دفـاع از 
ــویــت و  ــران، تــق ــارزات مــردم ای مــب
ـیـن بـخـشـیـدن بـه  سازماندادن و تـع
ــران و  ــش کــارگــری در ای ــب جــن
نمایندگی کردن و جـلـب حـمـایـت 
ـــی،  ــھــان ــح ج ــرای آن در ســـط ب
برافراشتن پرچم جـھـان مـتـمـدن در 
مقابل تروریسم اسالمی و تـروریسـم 
ــی غــرب در چــھــار گــوشــه  دولــت
جھان، مبارزه علیه اسـالمـیـسـتـھـا، 
ـیـن  حجاب، قتلھای ناموسی و قـوان
ـا، سـازمـانـدھـی  شریعه در دل اروپ
مبارزه  و نبرد پیگیـر بـرای آزادی 
ـنـدگـان،  ـاھ ـن زن،  دفاع از حـقـوق پ
دفاع از حقـوق کـودکـان، دفـاع از 
زندانیان سیاسی، و مبارزه فعـال در 

ای کـه سـرمـایـه داری  ھر عرصـه
ــحـقـوقـی را بـمــردم  ـی ـبـعـیـض و ب ت
ـافشـردن و  تحمیل کرده اسـت، و پ
ـیـسـم  تاکید مدام برانقالب و سوسیال
ـنـھــا راه حـل انسـانـی و  ـنـوان ت بـع
عملی رھـائـی مـردم ایـران و کـل 
جھان از منجـالب سـرمـایـه داری، 

ـامـه درخشـان  گوشه ھائـی از کـارن
 . حزب ما است

ــســت ســال پــس از  امــروز بــی
ـیـن، جـھـان بـه  فروپاشی دیـوار بـرل
ـامـه و  استقبال نقد و اعتراض و بـرن
آلترناتیوی میآید که حـزب مـا در 
. نظر و در عمل نمایندگی میـکـنـد

ھای نـظـام سـرمـایـه داری در  پایه
. ھمه جا در حال فرو ریـخـتـن اسـت

ــا  ــر در مصــر ت ــی ــگ ــالب پــی از انــق
جنبش ضد سرمایه داری نود و نـه 
ـقـالبـی کـه در  ـا ان درصـدیـھـا و ت
کمین جمھوری اسـالمـی نشـسـتـه 
است، ھمه جا زیر و رو کـردن نـظـم 
سرمایه داری  عـمـال در دسـتـور 

 .   روز مردم بپاخاسته قرار میگیرد
جھان نیازمند رھبر و سـخـنـگـو 
ـاسـی اسـت کـه  و نیرو و حزب سـی

این نقد خیابانی ضد سرمایـه داری 
ـای " را نماینگی کـنـد،  ـی یـک دن

را در بـرابـر مـنـجـالب امـروز "   بھتر
سرمـایـه داری در ھـمـه جـا قـرار 
ـتـرض بـه وضـع  بدھد و مـردم مـع
ـیـسـم  ـال موجود را بدور پرچم سـوسـی

ـبـود و .   گـرد آورد ــریـن کــم ـت مــھـم
ضعف انقالبات در مصـر و دیـگـر 
ـیـن  کشورھای مـنـطـقـه و ھـمـچـن
جنبش ضد سرمایه داری نود و نـه 
درصدیھا در آمریکا و کشـورھـای 
غربی غیبت چنین احـزابـی در دل 

ایـن شـرایـط .   تحوالت جاری اسـت
ـنـه ـی ھـای شـکـل  در عین حـال زم

ـیـن  گیری و قـد عـلـم کـردن چـن
ـیـش از  نیروھا و احزاب سیاسی را ب

 .پیش فراھم کرده است
ـات امـروز  ـقـالب اعتراضـات و ان
دنیا بیش از ھر زمـان دیـگـری بـر 
ضرورت وجود و حضور یک حـزب 
ــگــر،  ــی فــعــال، دخــالــت ــســت ــی کـمــون
ماکسیمالیست، مدرن، رادیـکـال، و 

 .    عمیقا انسانگرا تاکید میگذارد
ـیـسـت سـال   منصور حکمـت ب
ـایـه گـذاشـت  قبل چنین حزبی را پ
ــویـورک تــا  ـی ـا، از ن ـی و امـروز دن
قاھره، و از آتن تا تھران و تل اویـو، 
ـنـد  کمونیسم نوع ما و حـزبـی مـان

 . حزب ما را  به میدان فرامیخواند
ـا  بیستمیـن سـالـروز حـزب را ب
ـارزه  تداوم و تشدید و گسـتـرش مـب
علیه سرمایه داری در ایـران و در 

ھـا گـرامـی  جھان و در ھمه عرصه
 . میداریم

 حمید تقوائی
 دبیر کمیته مرکزی 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩٠ آذر ٢، ٢٠١١ نوامبر ٢٣

 جھان بپاخاسته به کمونیسم کارگری نیازمند است
 پیام حمید تقوائی بمناسبت بیستمین سالگرد تشکیل حزب
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ـاری از نـھـادی بـه اسـم  اخیرا اخـب
ــاز "  ـب ــفـی كـارگـران خ انـجـمــن صـن

ـاد در "   شھرستانھای مریوان و سـروآب
ـتـشـر  ـتـی مـن ـتـرن ـن چنـد سـایـت ای

ـبـل از درج اطـالعـیـه .   اند شده تا ق
برگزاری دومین مجمـع عـمـومـی " 

ـاز  ساالنه انجمن صنفی كارگران خب
ـاد در "   شھرستانھای مریوان و سـروآب

" انـجـمـن" این سایتھا، اسمی از این 
 . نشنیده بودم

وبـالگـی دارد بـه "   انجمـن" این 
ــعــه" اســم  ــكــشــان جــام ــمــت و "   زح

ـار " سوتیتری تحت عنوان  ما خواست
ـیـم " . اجرای صحیح قانون کار ھسـت

ـا  ـیـف خـود را ب از ھمان ابتدا تـكـل
ـتـر روشـن  ـی ـیـن سـوت دیگران، با ھم

ـلـف  در نوشتـه.   كند می ھـای مـخـت
مندرج در وبالگ فوق، ھـمـه جـا 

فـرمـانـدار " ، " مسئولین مـحـتـرم" از 
دولـت " ، " حراست مـحـتـرم"، " محترم

ــگــزار ــدمــت ــرم و خ ــحــت اداره " ، " م
، ھمـكـاری آنـھـا، " اطالعات محترم

ـنـده " اجازه آنھا،  ـای درخـواسـت از نـم
، " محترم مجلس شـورای اسـالمـی

گــرفــتــن پــول از اداره كــل كــار " 
ــرم ــره حـرف زده شــده "   مـحــت و غـی

ـیـن .   است انگار این محترمـھـا قـوان
ـنـد و  سیاره دیگری را اجرا مـی ـن ك

برای سیاره دیگری سـركـوب كـرده 
و نان شب فرزندان كـارگـران را بـه 

ــه ــد گــرو گــرفــت ــرای .   ان ــویــا ب گ
متشكل كردن كـارگـران و رضـای 

انـد و  پـول داده"   انجـمـن" خدا به این 
ــق خــداســت كــه  بـرای رضــای خــل
ــا اعــزام مــزدوران از  ــان ب ــن ھــمــچ
شھرھای دور و نزدیك زیر بغل ایـن 

 !نھاد را گرفته اند
با مروری بر محتوای وبـالگ 

تأكید بر نكـاتـی و بـه "   انجمن" این 
بھانه ھمین اخباری كه از این نـھـاد 

ـزامـی مـی منتشر شده . شـونـد اند، ال
ـایـد بـگـویـم آنـچـه كـه در  ـتـدا ب اب
ـاز  ـی وبالگ این نھاد آمـده اسـت، ن
ــنــه  ــشــتــر در زمــی ــی ــیــق ب ــحــق ــه ت ب

ــقــالل"  ــت ــاالزم "   اس ــن تشــكــل را ن ای
اند، بـه  آنچه كه خود گفته.   میکند

ـیـق  اندازه صد تا پرس و جو و تـحـق

 .گویاست
 
 چیست؟" انجمن"این 

در اولین مطلب مندرج در وبـالگ 
انـجـمـن :   " فوق آمـده اسـت"  انجمن" 

ـاز  ـــ ـب ـارگــــران خـــ ـــ ــــی ك ـف ـــ ـن صـــ
ـاد در  شھرستان ھای مریوان و سـروآب

 قانون كـار ١٣١ طبق ماده ٧٥سال 
. فعالیت صنفی خود را شروع نمـود

ــاده . . .  ــق م ــب ــامــه ١٣٨ط ــن  اســاس
ھـرگـاه كـارگـران احسـاس "   انجمـن" 

ـیـسـت  كنند كـه انـجـمـنـی فـعـال ن
توانند با جمـع آوری امضـا بـه  می

ــی  ــمــاع ــور اجــت اداره كــار و ام
شھرستان مراجعه نموده و تقـاضـای 

ـنـد ـای ایـن . . . "   انتخاباتـی دیـگـر نـم
یكی از آن نھادھایی اسـت "   انجمن" 

ـیـن جـمـھـوری  كه با اتكـا بـه قـوان
اسالمی ایـجـاد شـده و سـوخـت و 
ساز خود را ھم بـه اوامـر اداره كـار 
و امور اجتـمـاعـی رژیـم اسـالمـی 

ـنـھـا از گـل .   پیوند زده اسـت نـه ت
ـتـر بـه جـمـھـوری كـارگـركـش  نازك

ــمــی ــكــه در  اســالمــی ن ــل ــد، ب گــوی
ــن  ــگ ای ــجــمــن" فــرھــن ــه "   ان ھــم

اجیرشدگان و گـمـاشـتـه گـان ایـن 
ـنـد"   محترم" رژیم  ـانـون كـار !   ھسـت ق

قابل دفاع این رژیـم ھـم اگـر اجـرا 
ـبـی نمی ھـا در كـار  شود، دست اجـن

ـقـصـیـرنـد ! است، این محترمھا بی ت
 قانـون كـار مـورد اشـاره ١٣١ماده 
در اجـرای :   " گویـد می"   انجمن"این 

 قانون اساسـی جـمـھـوری ٢٦اصل 
اسالمی ایران و به مـنـظـور حـفـظ 
ـبـود  ـافـع مشـروع و بـھ حقوق و من
ــران و  ـادی كــارگ ــصــ ــع اقــت وض

   حـفـظ  خود متضمن كارفرمایان، كه
ـافــع ـاشـد، كـارگــران  جـامــعـه مـن    ب
   یـك  كار و كارفرمایان  قانون مشمول
  توانند مبـادرت  می  یا صنعت حرفه

ـنـھـای  تشـكـیـل به ـفـی  انـجـم    صـن
از این بـگـذریـم كـه حـتـی . " نمایند

ــوی و فــائــزه  ــوس ــی و م ــروب ك
رفسنجانی و صدھا ھم آخور و ھـم 

ــه ــن ــام ــزدیــك خ ای  كــاســه دور و ن
ـانـون  نتوانسـتـه ـا تـوسـل بـه ق انـد ب

اساسی جمھوری اسالمی از گـزنـد 

ھـای اسـالمـی و  اذیت و آزار لمپـن
ـیـد مـرتضـوی،  قضاتی چـون سـع
ــان  ــواتــی در ام ــل ــالــی و ص ــخ ــل خ
ـاز  بمانند، چه برسد به كارگـران خـب

ـقـط .   مریوان و سروآباد اما این نه ف
امکانی برای کارگران نیسـت کـه 
ـلـکـه  تشکل خود را درست کننـد ب
ــه اســنــاد و  ســرراســت آنــان را ب
نھادھائی مانند اساسنامه تشـكـیـل 
ـانـون  ـار، ق ـانـون ك انجمن صنفی، ق
ـــحـــت  ـل ـاســـی، شـــورای مصــ اســ
ـان و  ـب تشخیص نظام، شورای نـگـھ

یعنـی كـارگـران .   غیره پاس میدھد
از خیـر تشـكـل بـگـذریـد و چشـم 
ـتـھـای سـران نـظـام و  انتظار مـحـب

ــھــا  کــاغــذ پــاره ھــای مصــوب آن
ـا بـه "   انـجـمـن" واقعا این .   باشید ـن ب

آنچه که درباره خودش گفته اسـت 
چه گلی به سر کارگران میزنـد و 
ـا شـوراھــای  چـه فـرق مـاھــوی ب

 اسالمی کار دارد؟
این نھاد در ھمان اولین مـطـلـب 
ـتـه اسـت  مندرج در سایت خود گـف
كه كـارگـران بـه سـرعـت مـتـوجـه 
ـیـسـت بـه درد  شدند كـه نـھـادی ن

در :   " نـویسـد مـی.   كـارگـران بـخـورد
ـادی از سـوی  ـال زی ـب ـق ابتدا با است
ـاز  كارگران روبرو شد و كارگران خـب
ــل  ــر از قــب ــھــت ــی ب ــت ــه وضـعــی را ب

ھـای  و آنان خـواسـتـه.  امیدوارتر كرد
صنفی خویـش را در ایـن انـجـمـن 

ــال مــی ــب و بــرای رفــع .   كــردنــد دن
مشكالت و ارتقاء كیفیت كـاری و 
ـامـیـن  ـیـن كـار و ت آگاھی از قـوان
اجتماعی انـجـمـن را حـامـی خـود 

ـانـه ایـن .   دانستنـد می ـاسـف امـا مـت
 ٤ الـی ٣روند روبه رشـد بـعـد از 

سال رو به سردی گـذاشـت و عـدم 
ـئـت مـدیـره  ـی ـیـت اعضـای ھ ـال فـع
ــارگــران از  بــاعــث دلســرد شــدن ك
انجمن شد و حتی به جایـی رسـیـد 

نـھـادی كـه ."  كه انجمن تعطیل شد
ــن و  ــی ــش ــن ــازش و ب ســوخــت و س

ــون  ــش را مــدی ــرخــاســت ــار " ب اداره ك
اداره اطــالعــات " اســت و "   مـحــتـرم

را در "   محتـرم و حـراسـت مـحـتـرم
ـان امـور خـود قـرار مـی دھـد،  جـری

ـان از  معلوم است كه كارگران آنـچـن
ــحــل  آن دوری مــی ــد كــه مــن ـن كــن

ـیـسـت كـه !   نخیـر.   شود می ـبـول ن ق
تعدادی جمع بشوند و به نام كارگـر 
و تشكل كـارگـری دم و دسـتـگـاه 
ــد و پــای  ــن ــم را النســه كــن رژی
ـنـدگــان  ـای ــم ــی مـثـل ن سـركـوبـگـران
مجلس اسالمـی را بـه تـجـمـعـات 

ـاد .   كارگران باز كند فعالیـن و اسـن
ـتـه انـد كـه  این نھاد فعال به ما نگف

ــدازه مــثــل شــوراھــای  ــا چــه ان ت
ــه " اسـالمـی كـار  ـزام عــمـلـی ب ـت ال
ــه ــی ــت فــق ــران "   والی ــد، كــارگ دارن

 ! خواھند این را بدانند می
 

ایجاد تشكل كارگران، 
 امر خود كارگران است

بار دیگر باید تأكید كرد كـه ایـجـاد 
تشكل كارگری امر خـود كـارگـران 
است و ھـرگـونـه دخـالـت دولـت و 
ــت بــاعــث از  ــی از دول ــن ــی ــول مســئ

مـا .   شـود استقالل انداخـتـن آن مـی
ـاره حـرف زده ایـم و  قبـال در ایـن ب

اینجا باز ھم باید تأكیـد بـكـنـم كـه 
ای بـرای رضـای خـدا  ھیچ گربـه
بحث و تبادل نـظـر . گیرد موش نمی

ـــل و مـــعـــضـــالت  ـائ ـاره مســ ــ درب
. كارگران، امر خود كـارگـران اسـت

اداره كار و دیـگـر نـھـادھـای رژیـم 
ـقـط ایـجـاد  باید خشك و خـالـی ف

ای از  تشكل كارگری را در گوشـه
دفتری ثبت كنند و نه ھیچ مـوش 

 !دوانی دیگری
در گزارشی از این انجمن آمـده 

ـا دعـوت " است كـه  ایـن انـجـمـن ب
ـان . ..   از و مسئولین اجرایی شھـرسـت

ـنـده  ـای و مھندس اقبال محمـدی نـم
ـانـھـای مـریـوان و  محتـرم شـھـرسـت
ــس شـــورای  ـل ــجــ ـاد در م ــ ــروآب س

مجمع عمومی سـاالنـه . . .   اسالمی
در جــای . "   خـود را بـرگـزار نـمــود
درخـواسـت :   " دیگری ھم آمده اسـت

ـایــنـده مـجــلـس در خصــوص  از نـم
توضیح درباره قانـون کـار جـدیـد و 
پیشنھاد بازنگری قانون کار جـدیـد 
به مھندس اقبال محمدی و مـطـرح 

انـجـمـنـی . . . "   کردن آن در مجلس 
ـا یـك تشـكـل  با چنین وضعیتی آی
كارگری اسـت؟ تشـكـل كـارگـری 
كه در مورد قانون كار فعلـی رژیـم 
ــا  ــی اطــالع و دســت و پ ــدر ب ــق آن
ـتـظـار  چلفتی باشد، تا جائی كـه ان
دارد در باره این قانون و اصـالحـیـه 
پیشنھادی به آن از خـود عـوامـل 

ــرای اعضــایــش  ــد و ب ــایــن ــی رژیـم ب
ـنـد، بـه درد ھـیـچ  روشنگری بكـن

کـدام کـارگـر !   خـورد كارگری نمی
در ایران زخم این قانون ضد کـارگـر 
را بر بدن و زندگـیـش حـس نـکـرده 
که مزدوری از مـجـلـس اسـالمـی 
ـانـی بـکـنـد؟  بیاید درباره آن بلبل زب
ــارگــران را  ــن بــردگــی امــروز ک ای
ـال  ـب ـنـدس اق كسانی مثل ھمین مھ
ـان دیـگـرش در  محـمـدی و دوسـت
ـان  ـب مجلس اسالمی و شورای نگـھ

ـیـل كـرده انـد و  بر این جامعـه تـحـم
رسالت حقنه كردن و بـزک کـردن 
آن را ھم بـه گـردن نـھـادی مـثـل 

فوق و مـزدوران و "   انجمن صنفی" 
ھـای رژیـم در خـانـه  عمله و اكـره

كارگر و شـوراھـای اسـالمـی كـار 
 . اند گذاشته

ـفـی" به نظر مـن  " انـجـمـن صـن
ـتـی كـه درسـت شـده  فوق با ھر نی
ــن  ــی كــه در ای ـت ـاشــد بــا وضــعــی ب
گزارش منعكس شده اسـت، حـتـی 
ــه كــارگــر و  اگـر دســت ســاز خـان
ـاشـد، بـه درد  ـب ـان ن استاندار كردست
ـبـه و اعـتـراضـات  كارگران و مطـال

كـارگـران در .   خـورد كـارگـران نـمــی
ـاز  ـان و ب ایران و مشخـصـا كـردسـت

ــطــور مشــخــص در خــبــازی ھــا  ب
توانند با اتكا به تجارب خـوبـی  می

ـز و  كـه در شــھـرھـائــی چـون سـق
ـاد در ایـن عـرصـه  ـاب سنندج و مـھ

ـیـرو و  كسب كرده اند و با اتكا بـه ن
ـقـل  قدرت خود، تشـكـل ھـای مسـت
ـایـد .   خود را ایجاد كنند ـب كارگران ن

اجازه بدھند كه پای عـوامـل رژیـم 
به نھادھای مستقل كارگری و ان 

 .جی اوھا باز شود
ـبـران و دســت  درك و فـھـم رھ

ـیـن "   انـجـمـن" اندركاران ایـن  از قـوان
ـاشـد،  جمھوری اسالمی ھـر چـه ب
ــون كــار  ـان در رابـطــه بــا آمـوزش ق
ـــجـــه اقـــدام و  ـی ــ ـت ــ اســـالمـــی، ن
ـای  عملکردشان عـمـال کشـانـدن پ
ـان  ـی آدمکشان جمھوری اسالمی بـم

كــارگــران اجــازه .   کــارگــران اســت
دھند كه پای اقبال محمدی و  نمی

ـیـره خـواران اسـالمـی ایـن  دیگر ج
ـاز شـود و  ـلـشـان ب چنین به محـاف

 . زیرجلكی به آنھا انداخته شود
 

 !نق زدنھای بی ضرر
ــدرج در وبــالگ  ــن در مــطــالــب م

فـوق، جـاھـائـی ھـم آه و "   انجمـن" 

انجمن صنفی خبازان مریوان و "
 چگونه نھادی است؟" سروآباد

 ناصر اصغری
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ـیـت بـد كـارگـران  ناله ھائی از وضـع
ــــده مــــی ــــود دی ـا .   ش ـــ ــــھ ـت ـــ ـن ـــ م

ھای رسـمـی رژیـم و از  خبرگزاری
ـنـجـور نـق  جمله ایلنا، سرشارند از ای

ــالـه كـردن ــی .   ھـا زدن و آه و ن ـت وق
تشکلی امر خود را محـدود مـانـدن 
ـاسـتـھـای رژیـم  در چـھـاچـوب سـی
میداند تبدیل بـه مـوجـود مضـری 
ــشــود کــه در  بـحــال کــارگــران مــی
بھتریـن حـالـت مـمـکـن اسـت آه و 

ای از این بکنـد کـه کـارگـران  ناله
ـنـد و غـیـره نـکـات .   بـدبـخـت ھسـت

ــــالگ  ــــم در وب ــــگــــری ھ دی
ـازده " انجمن"  ـاره ی ھست، از جمله درب

اردیبھشت مطلب دارد و دسـت بـه 
دامن خدا و پیغمبر و امـامـان شـده 

ـقـدیـر كـرده  حذف یارانه.   است ھا را ت
ـازار آرد " است كه به قـول خـودش  ب
ـنـجـا " !   سیاه را كسـاد كـرده اسـت ای

حتی دیگر از آن نـق زدنـھـای نـوع 
شوراھای اسالمی كار و مـحـجـوب 

 .ھم خبری نیست
ــه  ــردم ك ــم اشــاره ك ــر ھ بــاالت
كارگران در كردستان تجارب خـوبـی 
دارند كه چگونه متشكـل شـونـد و 
چگونه در بـرابـر سـرمـایـه داران و 

مـحـیـط .   دولت آنھا مقاومت بكننـد
كار نباید یك محـیـط امـنـی بـرای 
مانور دادن پادوھای رژیم اسـالمـی 

بـخـصـوص در جـاھـایـی كـه .  باشد
ـتـری داشـتـه  ـارزاتـی قـوی سابقه مـب
ـقـه و  است كارگران بایـد از آن سـاب
ـارزاتـی درس  سنتھا و تـجـارب مـب
ــر  ــت ــھ ــصــورت ب ــن ــرنــد و در ای ــی ــگ ب
ـنـد تشـکـل خـود را ایـجـاد  ـتـوان می
ـیـچـگـونـه اجـازه مـانـور  کنند و ھ

ـنـد در .   دادنی به عوامل رژیـم نـدھ
ــان مــی ــت ــه تــجــارب  کــردس شــود ب

ـاز  مبارزات چندین دھه كارگران خـب
ـنـدج  سقز و مھاباد و بـوكـان و سـن

ــكــا كــرد ــارب  مــی.   ات ــج شــود بــه ت
اتحادیه صنعتگر سنندج و اول مـاه 

. ھای سرخ آن شـھـر اتـكـا كـرد مه
ھای شـاھـو  تجارب كارگران نساجی

ـیـن .   و كردستان و پرریس و غیـره اول
قدم امـا بسـتـن راه بـر مـانـورھـای 

ھا و شـاخـكـھـای آن  خانه كارگری
 .*است

 ٢٠١١ نوامبر ٢٦

 منتشر شد 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

به مناسبت بیستمین سالروز 
تشکیل حزب کمونیست 

کارگری، کتابی در قطع 
 صفحه ٢٧٠بزرگ در 

شامل کلیه مصوبات 
کنگره ھا، پلنوم ھا و 

نشست ھای دفتر سیاسی 
حزب کمونیست کارگری 
در بیست سال گذشته از 

بدو تشکیل حزب در نوامبر 
تا امروز ) ١٣٧٠ (١٩٩١

 . منتشر شد
 

این کتاب مجموعه اسناد 
مصوب حزب و انسجام 

نظری و سیاسی کمونیستی 
کارگری حزب در دو دھه 
گذشته را  نشان میدھد و 

سند جامعی است برای ھمه 
عالقه مندانی که 

میخواھند مباحث و 
مصوبات کنگره ھا، 

پلنومھای کمیته مرکزی و 
نشستھای دفتر سیاسی را 

دنبال کنند و از سیاستھای 
 .حزب در دو دھه گذشته مطلع شوند

 
مطالعه این کتاب را به کسانی که مایلند آشنائی بیشتری با حزب کمونیست کارگری داشته باشند و ھمینطور 

 . فعالین حزب که مایل به درک عمیق تری از سیاست ھای حزب در ھر دوره میباشند، توصیه میکنیم
 

 .برای تھیه این کتاب میتوانید از طریق واحدھای حزب و یا تماس با دفتر مرکزی حزب تھیه کنید
 

 : آدرس دفتر مرکزی
 

  markazi.wpi@gmail.com 
 

 :آدرس پستی 
 

:I.K.K 
Box: 2110 

127 02 Skärholmen - Sweden 
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رضا شھابی دست به 
اعتصاب غذای خشک 

 زده است
رضا شھابی فعال کارگـری عضـو 
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد 
ـان  به دلیل بی تـوجـھـی کـاربـدسـت
ـیـمـاریـش، از  جانی زندان اوین بـه ب
ــصــاب  ــه اعــت اول آذر مــاه دســت ب

رضــا .   غــذای خشــک زده اســت
شھابی روز یکشنبه بـرای دومـیـن 
ـنـد  بار طی دو ھفته گـذشـتـه از ب

ــکــی از مــراکــز ٢٠٩ ــه ی ــن ب  اوی
ـقـل شـد ـت ـن . درمانی شرق تـھـران م

ــیـجـه ام ـت آی ،  . آر. پـس از دیـدن ن
ـالـج وی اعـالم کـرده  پزشک مـع

ھـای  است کـه تـعـدادی از مـھـره
ستون فقرات رضا شھابی به شـدت 
ـلـه  آسیب دیده است کـه ایـن مسـئ

ھـای  میتواند موجب پارگی رشـتـه
عصبی و فلج دسـت و پـای وی 
گردد و لذا وی باید سـریـعـا تـحـت 

این فـعـال .   عمل جراحی قرار گیرد
ـیـسـت و دو  ـاریـخ ب کارگری از ت
ـاکـنـون،  ـاد و ھشـت ت خرداد ھشـت

ـازداشـت " حدود یکسال و نیـم، در  ب
 !بسر میبرد" موقت

ـزشـکـی بـه  عـدم رسـیـدگـی پ
ــای  ــکــی از روشــھ ــه ی ــان ب ــی ــدان زن
ـبـدیـل  ـان اسـالمـی ت ـی شکنجه جـان

زندانیان سیاسی را پـس .   شده است
از یک دوره سنـگـیـن و طـوالنـی 
بازجویی و شکنجه، در سـلـولـھـای 
ــکــان  ــدون ام ــوده ب ــگ و آل تــن
ـتـریـن  ـازل دسترسی به پزشک و با ن
ـنـد بـه ایـن  سطح تغذیه، قرار میدھ

ــد"  ــھــا در "   امـی ــعــدادی از آن کــه ت
ـزیـکـی  ـی نتیجه این شرایط حـذف ف

ــد ــه .   شــون ــطــی کــه ب اعــدام " شــرای
رضـا .   کامال شبیه اسـت"   تدریجی

شھابی در اعتراض به  این شـرایـط 
دست به اعتـصـاب غـذا زده اسـت 
که با توجه به وضعیـت جسـمـانـی 
ــد  ــھــدی اش خــطــر مــرگ او را ت

ــد صــدای رضــا .   مـیـکــنـد ـای مــا ب
شھابی را به گوش ھمه نـھـادھـای 

باید سندیکـاھـا .   بین المللی برسانیم
ھای کارگری در جـھـان  و اتحادیه

را از وضعیت فعالین کـارگـری در 
زندان و بویژه رضا شھـابـی کـه در 
ـبـرد،  ـی ـاکـی بسـر م وضعیت خطـرن

فشـار بـر جـمـھـوری .   مطلع سازیـم
ــد  ــای ــارج کشــور ب اســالمــی در خ

ــه ــگــون ــه  ب ــد کــه ھــزیــن ای بــاش
ـاال  دستگیری رھبران کارگری را ب

 .ببرد
ـیـق  با توجه به فقز وسیع و عـم
ـقـه کـارگـر،  ـیـل شـده بـه طـب تحم
جنبش کارگری در سالھـای اخـیـر 

ـلـه  در عرصه ـلـف از جـم ھای مخـت
افزایش دستمزد، حقوقھای معوقـه، 

ــد امضــا و ــی ــردادھــای ســف . . . ق
ــه اســت ــعــی داشــت ــحــرک وســی . ت

ــن  ــش کــارگــری در مــتـن ای ــب ـن ج
ـیـرون  مبارزات رھبرانی را از خـود ب
ــوان  ــن ــع ــا ب داده اســت کــه عــمــوم
سخنگویان اعـتـراضـات کـارگـری 
ـیـن  در جامعه ظاھر شده  و بـه ھـم
علت ھم دائـمـا زیـر ضـرب شـدیـد 
امنیتی پلیس جـمـھـوری اسـالمـی 

ــرار دارنــد ــران .   ق ــب ــیــری رھ دســتــگ
ــدن  ــان ــزه خــواب ــی ــا انــگ ــارگــری ب ک
ــصــاب و اعــتـراض کــارگــری  اعـت
شیوه شناخته شـده رژیـم اسـالمـی 
ــا تــوجــه بــه تــعــددد  اســت کــه ب
ــا شــدت  ــارگــری ب اعــتــراضــات ک

ـال شـده اسـت ـب رضـا .   بیشـتـری دن
ـیـم  شھـابـی، عـلـی نـجـاتـی، ابـراھ
مددی و  دھھا تن  دیگر از جملـه 
فعالین و رھبران جنبـش کـارگـری 
ھستند که دسـتـگـیـر و شـکـنـجـه 
شدند و سـالـھـاسـت در زنـدان بسـر 

آکسـیـونـھـای اعـتـراضـی .   میبرنـد
ـان در ایـن  ـی برای آزادی ایـن زنـدان
سالھا وسیعا ادامه داشته است کـه 
نمونه بارز و موفق ان پنـج نـوامـبـر 
ـیـش از  ھمین امسال بود کـه در ب
سی شھر جھان تجمعات اعتـراضـی 

آنچه که مـھـم اسـت ایـن . برپا شد
ــارج  ــراضــات در خ ــت اســت کــه اع
ـــن  ـی ـ ــعــال ــرای آزادی ف ــور ب کش

ـا سـطـح ایـجـاد  کارگری را باید ت
ــش  ــب ـن ــف امــن بـرای ج یـک سـق

ـا داد ــ ـق ــ ـارگـــری ارت ـا .   کــ ـــطـــعــ ق
ـزان  اعتصابات کارگری به ھـر مـی
که متحدتر و پر تعدادتر باشـد، بـه 
ھمان میزان امنیت رھبـران خـود را 

ــرد  ــب ــر مــی ــر آن ( بــاالت ــه اخــی ــمــون ن
ــصـاب کـارگــران پــتـروشــیـمــی  اعـت

ــر اســت ــھ ــرک )   مــاھش ــح امــا ت
ــز  ــی ــاســی در خــارج کشــور ن ــی س
میتواند نقش بزرگی در ایجـاد ایـن 
ـبـران  ـیـت و مصـون مـانـدن رھ امن
ــازی  ــگــیــری ب ــت کــارگــری از دس

رژیـم اسـالمـی یـک رژیـم .   کند
ھار و سرکوبگر است کـه ھـر جـا 
دستش برسد دستـگـیـر مـیـکـنـد و 

کشد، اما میتوان شـرایـطـی را  می
ــظـر گـرفــت کــه کــارگـر در  در ن
ـتـری بـرای  یک تـوازن قـوای بـھ
مطالبات خود دسـت بـه اعـتـراض 

 .          یزند
ـا  ــی رضــ ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
شھابی را در چنان شـرایـطـی قـرار 
ــرای رســانــدن  داده اســت کــه او ب
ـیـرون دسـت بـه  صدای خـود بـه ب
. اعتصاب غذای خشک زده اسـت

قطعا اعتصاب غـذا شـیـوه مـا در 
ـیـسـت سـالمـت .   ابراز اعتـراضـات ن

انسان و مصون مانـدن جسـم انسـان 
از ھر گونه آسیب جایگـاه مـھـمـی 

اما امروز رضـا .   در جنبش ما دارد
شھابی برای اعتراض به شـرایـطـش 
ــه اعــتـصــاب غــذا شــده  ــور ب مـجـب

شرایط ضـد انسـانـی زنـدان، .   است
دست زدن به اعتصـاب غـذا را بـه 
ـیـل کـرده اسـت . رضا شھابی تـحـم

جنایتکاران اسالمی  مسـئـول جـان 
رضا شـھـابـی .   رضا شھابی ھستند

ـیـد وشـرط  آزاد  باید فورا و بی ق
 .شود

 
خطر سکته قلبی علی 

نجاتی و دستگیری ھمسر 
 او شھناز نجاتی

علی نـجـاتـی فـعـال کـارگـری و 
ـیـشـکـر  عضو سندیکای کارگران ن
ھفت تپه در وضعیت بـد جسـمـانـی 

ـزشـکـی .   بسر میبرد ـیـش پ ھفتـه پ
ـیـت  قانونی شـوش در مـورد وضـع
سالمتی علی نجاتی گـزارشـی را 
به دادستانی اسـالمـی ابـالغ کـرده 
است و در آن تاکید شده که  خـطـر 
ـبـی، عـلـی نـجـاتـی را  ـل سکتـه ق

ـایـد از  تھدید مـیـکـنـد و ایشـان ب
. محیط زندان دور نگه داشته شـود

اما  نتنھا تاکنـون ھـیـچ اقـدامـی 
ـتـه  جھت آزادی وی صورت نـگـرف
است بلکه طبق اخبار منتـشـر شـده 
از طرف کمیته  ھماھنـگـی بـرای 
کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـاز نـجـاتـی ھـمـسـر  کارگری، شھن
ـبـه بـعـد از  علی نجاتی روز یکشن
ظھر در خانه خود توسـط مـامـوران 
ــه  ــر و روان ــگــی ــالعــات دســت اط

ــگــاه شــده اســت فــرزنــدان .   بــازداشــت
ــد از  ــن ــت ــاتــی کــه تــالش داش نــج
بازداشت شھناز نجـاتـی کـه دچـار 
بیماری ھایی مانند سـردرد شـدیـد 
و میگرن است ممانـعـت بـه عـمـل 
آورند، از سوی یکی از مـامـوریـن 

اعضـای .   تھدید به بازداشت شـدنـد
خانواده نجاتی اظھار داشته اند کـه 
ــرا  ــدارنـد زی از بــازداشـت ھــراسـی ن
اکنون چند سال است کـه آنـھـا در 
بدترین شرایط و در اوضاع وخیم بـه 
سر میبرند و زند گی کنونی آنـھـا 
ــا زنــدان نــدارد ــاوتــی ب ــف . ھــیــچ ت

بازداشت  شھناز نجاتی احتمـاال در 
ـار مـربـوط بـه  ارتباط با انتشار اخـب
وضعیت پزشکی علی نـجـاتـی در 

در چـنـد سـال .   چند روز اخبر است
اخیر خانواده ھا و بـویـژه ھـمـسـران 
ــار  ــش بســی ـق ــن کــارگـری ن ـی فـعــال
ـیـت  فعالی در اطالع رسـانـی وضـع
ـتـه انـد . ھمسران خود به عھده گرف

ایـن امـر مـوجــب شــده اســت کــه 
جمھوری اسالمی ھرگز نتـوانـد در 
ــیــن  ــال ــانــه فــع ــی ــف ســکــوت و مــخ
ــد ــای ــر نــم ــی ــگ ــت ــارگــری را دس . ک

ھمسران فعالین کارگری دستـگـیـر 
شده به مثابه یک تریبون و رسـانـه 
کارگری عـمـل کـرده و مـداومـا 
ــت  ــن وضــعــی جـامــعــه  را از آخــری
ــد ــع کـرده ان . ھـمـسـران خــود مـطـل

جمھوری اسالمـی دائـمـا و تـحـت 
ـا  بھانه ھای مختلف تالش کـرده ب
ــجــاد فشــار،  ــدان و ای ــد، زن تــھــدی
خانواده ھای کارگری را از اطـالع 
ـاز  ـزان خـود ب رسانی در مورد عـزی
دارد که ھرگز موفق بـه ایـن کـار 

 .نشده است
ــی  ــان اســالمــی  بــا ب ــی جــان
ـیـت سـالمـتـی  اعتنایـی بـه وضـع
فعالین جنبش کـارگـری، در واقـع 
ــھــا  ــکــی آن ــزی در پــی حــذف فــی

ـاز .   ھستند ـن عـلـی نـجـاتـی و شـھ

ـیـد و  نجاتی بایـد فـورا و بـدون ق
ـایـد جـمـھـوری  شرط آزاد شـونـد، ب
ـان زیـر  اسالمی را بـرای آزادی آن

 .فشار گذاشت
 

 تحریم نفت
ــگــوی وزارت  ــن ــار والــرو، ســخ بــرن
خارجه فرانسه، روز سه شنبه اعـالم 

ـال :   " کرده است که ـب ـاریـس بـه دن پ
ـا مـتـحـدان  مذاکره و گفت وگـو ب

ـتـوان تـحـریـم ـا ب ھـای  خـود اسـت ت
ــارچــه ــپ ــرده و یــک ــت ای را بــه  گس

سرعت علیه بانک مرکـزی ایـران 
ـفـت ایـران  و نیز خـدمـات فـروش ن

: وی در ادامـه افـزود".   اعمال کرد
پاریس به دنبال ایـن اسـت کـه در " 

یک اقـدام مشـخـص و جـمـعـی، 
ـز  ـی تحریم بانک مرکزی ایـران و ن

 ."توقف خرید نفت ایران دنبال شود
افشای اسناد جـدیـد در مـورد 
فعالیتھای اتمی و طرح ترور سفیـر 
عربستان در امـریـکـا تـوسـط رژیـم 
اسالمی موجب شکل گرفتـن دور 
جدیدی از جدالھای رژیم اسـالمـی 

ـار .   با دول غـربـی شـده اسـت ـب ـن ای
ــه اروپــا  ــادی ــح فــرانســه در راس ات
تالش میکند با ایـجـاد فشـارھـای 
بیشتر جمھـوری اسـالمـی را وادار 

ـایـد عـالوه بـر .   به عقب نشینی نـم
موارد باال، دخالت ھمه جانبه رژیـم 
ـــویـــژه  اســـالمـــی در ســـوریـــه، ب
کشــورھــای اروپــایــی را تــرغــیــب 
ــار بــر  کــرده اســت کــه دایــره فش
ــر  ــعــت جــمــھــوری اســالمــی را وســی

ـانـک مـرکـزی و .   نمایند تحریم ب
خرید نفت به یک گزینه محـتـمـل 

ــدیــل شــده اســت ــب ــم .   ت ــا تــحــری ام
ـفـت،( اقتصادی  . . . ) تحریم خـریـد ن

موجب وخامت ھرچه بیشتر اوضـاع 
مـردم .   اقتصادی مردم خـواھـد شـد

ـانـی اصـلـی  بی واسطه و فورا قـرب
ـنـد بـود ـاسـت خـواھ بـدون .   این سـی

شک جمھـوری اسـالمـی ھـم در 
این شرایط تالش خواھـد کـرد کـه 
بیشترین فشارھای اقتصادی را بـه 
ـیـصـال  مردم وارد و جامعه را به است

ـانـه .   بکشاند تحریم اقتصادی و بـھ
ــد  ــدا کــردن رژیــم بــرای تشــدی ــی پ
فضای نظامی و میلیتاریستـی بـه 
ــه و  ــخــواھــان ــش آزادی ــب ــع جــن ــف ن
ـانـه مـردم در ایـران  ـب سرنگونی طـل

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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ـیـن شـرایـطـی مـوجـب .   نیسـت چـن
ـنـه ای بـرای تـحـرک  ایجاد زمـی
نیـروھـای راسـت و ارتـجـاعـی در 
ـیـت  جامعه خواھد شـد کـه  ظـرف

ــدن ھــر فــاجــعــه . ای را دارنــد آفــری
صرف نظر از اینکه ایـن تـحـریـمـھـا 
چه میزان فشار به رژیـم اسـالمـی 

آورد،  و نھادھای نـظـامـی اش مـی
جمھوری اسالمی بـه عـلـت وجـود 
جنبش سرنگونی خواھانه مردم کـه 
ـنـد، از ایـن  ـیـن رژیـم ھسـت در کـم
تحریمھا استقبال خواھد کرد و اگـر 
با دخالت جدی مردم مواجـه نشـود 
نتنھا تالش خواھد کرد کـه فشـار 
ایــن بــحــران را روی دوش مــردم 
ـا   ـانـه و ب بگذارد، بلکه با ھمین بـھ
ایجاد فضای میلیتاریستـی سـعـی 
ـانـه  ـبـش آزادیـخـواھ خواھد کرد جـن

ـبـش .   مردم را سـرکـوب نـمـایـد جـن

ـایـد بـه رژیـم  ـب آزادیخواھانه مردم ن
ــرای  ــد و ب ــن ــدھ ــان ب اســالمــی ام
ــد  ـای جـلـوگـیـری از ایـن فـجــایـع ب
ــگــون  جـمــھــوری اســالمـی را ســرن

ادامه حیات رژیـم اسـالمـی .   نماید
و جـنـگ و جـدالـھـای دو قـطـب 
تروریستی اگر با ھـجـوم مـردم بـه 
حکومـت اسـالمـی مـواجـه نشـود 

ــوانـد مـوجــودیـت جـامــعـه را  مـی ت
ـزرگـی بـه  بخطر بیاندازد و لطمات ب

ــن رو .   مــردم وارد ســازد از ھــمــی
ــم اسـالمـی یــک  سـرنـگـونـی رژی
جنبه فوری برای زندگی مردم در 

 .بر دارد و باید برای آن آماده شد
 

دو کارتن خواب در 
 آتش سوختند

ــان  مــدیــر روابــط ــازم  عــمــومــی س
ــی  آتــش ــات ایــمــن نشــانــی و خــدم

ـــوع  ـــد از وق ـــھ ـــرداری مش ـــھ ش
ـتـی و  آتش سوزی در یك چادر بـرزن

. مرگ دو كارتن خـواب خـبـر داد
سـوزی  عـلـت آتـش:   " وی میگـویـد
ھای اولیه سرایت آتـش  طبق بررسی

ـنـده ایـن افـراد بـه  از وسیله گرم ـن ك
ـز  ـی چادر بوده و صدای انفـجـارھـا ن

گرفتـن اسـپـری گـاز  ناشی از آتش
ــن دو  ــرا ای ــوده اســت زی ــدك ب ــن ف

ھـا را  خواب ضایعات و آشغـال کارتن
ــــع ــــم ـادر ج ــــن چـــ آوری  در ای

 ."کردند می
ـتـر  گسترش فقر  موجب وسـیـع
ــی در  ــن خــواب ــارت ــده ک شــدن پــدی

بـی گـمـان ایـن .   جامعه شده اسـت
سئوال در ذھن ھـر رھـگـذری کـه 

افتـد،  چشمش به کارتن خوابھا می
جرقه خواھد زد که کارتن خـوابـھـا 
کیستند؟ این گروه کـه تـعـدادشـان 
ــا  ــزایــش اســت از کــج ــال اف در ح

ــارگــر  آمــده ــارتــن خــواب ک انــد؟ ک
ـقـر  بیکاری است که که از فرط ف
حتی قادر به تامین یک آلـونـک 

کارتن خواب کـودک کـار .  نیست
ــابــان اســت کــه در دوران  و خــی

ھا را  ترین خشونت کودکی وحشیانه
تجربه کرده اسـت و پـس از یـک 
روز پر اضـطـراب و مشـقـت، شـب 
ـانـی را در زیـر یــک  سـرد زمسـت
چادر و یا تکه مقوایـی بـه صـبـح 

ــی .   مـیـرسـانـد ــن خـواب جـوان کـارت
ھـای  است کـه در زیـر چـرخ دنـده

نظام وحشی و ضد انسانی سرمـایـه 
داری له شـده اسـت و سـھـمـش از 
زندگی تنھا یک تکه مـقـوا شـده 

کارتن خواب زنی اسـت کـه .  است
برای سیر کردن شکم خود تنـش را 
ـاف  بفروش میرسانـد کـه آنـھـم کـف
تامین یک سقف باالی سر را بـه 

کارتن خـوابـھـا مـردم .  او نداده است
ای  زحمتکـش و رنـجـدیـده جـامـعـه

ھستند که سیستم سرمایه داری و 
حــکــومــت آن یــعــنــی جــمــھــوری 
اسالمی شرایطـی را بـر آن حـاکـم 

تـریـن  اند که شھروندنش از اولیه کرده
ـنـی داشـتـن  ملزومات زنـدگـی یـع

ـان .   اند خانه، محروم شده ـی ـان اینھا قرب
ـاد،  ـی دنیایـی پـر از خشـونـت، اعـت
ـتـل، گـرسـنـگـی و بـی  تجـاوز، ق
خانمانی ھستند، دنیایی کـه یـک 

ھای اسـالمـی، قـمـه  طرف آن گله
کشان رھبر و تیـر خـالص زنـھـای 

دزدنـد،  رئیس جمھور میلیاردھا مـی
ــی  ــگـارشــی مــال ــایــی کـه الــی ـی دن
اسالمـی بـرج مـیـالد مـیـسـازد و 
ـزنـد  میلیاردھا دالر سود به جیب می
ــن  ــارت ــدش در زیــر ک ــا شــھــرون ام

ــد ــخــواب ــایــی کــه انســان .   مــی ــی دن
ـیـد مـیـکـنـد و  زخمتکش ثروت تول
سـوخـتـن در زیـر چـادر و کـارتـن 

این نـظـمـی اسـت . نصیبش میشود
. که رژیم اسالمی حافظ آن اسـت

ـایـد  ـقـط ب ـایـت را ف این ماشین جن
 .*بزیر کشید

 

نرخ دستـمـزد كـارگـران بـرای سـال 
 ھزار تـومـان خـبـر ٤٠آینده حداكثر 

داده و خواستار افزایش پایه مـزدی 
در "   تورم واقعـی" کارگران بر اساس 

 . بازار میشود
ـاه بـه روشـنـی  ھمین خبـر كـوت
نشان میدھد كه در پـس پـرده چـه 
ـزان دسـتـمـزد  میگذرد و بر سـر مـی
سال آتی كارگران چـه جـنـگـی در 

ــش اســت ــیــن .   پــی ــن ــد آمــاده چ ــای ب
اما با پیـش كشـیـده .     كارزاری بود

ـا  شدن این مباحث مفید است كـه ب
ـزدیـكـتـر بـه  ـز از ن ـی ھم نـگـاھـی ن
داستان افزایش سطح دسـتـمـزدھـا و 
تعیین میزان دستـمـزد كـارگـران در 
ــوری  ــھ ــم ــوی ج ــر ســال از س ھ

 . اسالمی داشته باشیم
 

دستمزد كارگران باید 
توسط خود كارگران 

 تعیین شود
اینكه جمـھـوری اسـالمـی ھـر 
ـنـد و  ساله ناگزیر میشود كه بنـشـی
ـیـن  ـی میزان دستمزد سال آتی را تـع

ـارزات كـارگـران بـه  كند، بر اثر مـب
مسـالـه .   این رژیم تحمیل شده اسـت

افزایش دستمزد یك عرصـه دائـمـی 
. كشاكش كارگران با حكومت اسـت

ــان اســالمــی   ــن رو حــاكــم ــی از ھــم
اند و طـرح  بارھا و بارھا تالش كرده

آورده اند تا بشکلی خود را  از زیـر 
ـنـد ـن امـا .   بار این موضوع خالص ك

ــراضــی  ــش اعــت ــب ــل جــن ــاب در مــق
ــكــرده ــرات ن ــه  كــارگــری ج ــد ك ان

تر ببرند و ناگزیـر  طرحھایشان را جلو
ـنـی شـده انـد و ایـن  به عـقـب نشـی

ـال ٣٢موضوع   سـال  اسـت كـه وب
گــردن جــمــھــوری اســالمــی شــده 

 . است
ـان ھـر سـال  ـای بدین ترتیب در پ
شورایعالی كار جمـھـوری اسـالمـی 
ـار و  كـــه مـــركـــب از وزیـــر كــ
ــز  ــی ــی از دولــت و ن ــان ــدگ نــمــایــن
ـان و مـزدوران  نمایندگان كـارفـرمـای
ـــالمــــی اســــت،  ـای اس ــ ـــوراھ ش

نشینند  و با تبانی با یكـدیـگـر  می
ـزان دسـتـمـزد سـال آتـی  بر سـر مـی

كـارگـر .     كارگر تصمیم میـگـیـرنـد

نیز محروم از داشتن پایه ای تـریـن 
حقوق، یعنی محروم از حق تشـكـل 
ـتـی در  و حق اعتصاب، ھیچ دخـال
ـازار  این موضوع  ندارد و ھمچـون ب

ای دزد و مفتخـور  برده فروشی عده
نشینند و بـدون دخـالـت  آن باال می

ـیـروی كـار او  كارگر برای فروش ن
ـنـد ـیـجـه  .   نرخ تعییـن مـیـكـن ـت در ن

ـیـت  داستان زندگی كارگر در حاكـم
جمھوری اسالمی یك جـنـگ ھـر 
روزه بر سر معـاش و زنـدگـی اش 

ـــكـــه .   اســـت ـن ــ ـــرای ای ـارگـــر ب كــ
ــد، بــرای  ــاب ــمــزدش افــزایــش ی دســت
ـنـد و  اینكه تشـكـلـش را ایـجـاد ك
بتواند صفوف مبارزه اش را مـتـحـد 
كند، و برای اینكـه دسـتـمـزدش را 
ـان اسـالمـی  ـی از حلقوم دزدان و جـان
ـبـردی ھـر  بیرون بكشد، ناگزیر به ن

 . روزه است
 

میزان دستمزد كارگران 
 و شاخص ھا

یك جنبه مھم دیگر بـحـث بـر سـر 
ــمــزد  ــزان حــداقــل دســت ــن مــی ــی تـعــی

كـارگـران، بـحــث بـر ســر سـطـح و 
ــانــدارد زنــدگــی ــت ای اســت كــه  اس

جمھوری اسـالمـی مـیـكـوشـد بـه 
ـنـد . كارگران و كل جامعه تحمیل ك

واقعیت اینست كه  وقتی بحـث بـر 
سر دستمزد كارگـر اسـت، در واقـع 
بحث بر سر خط فقر، خط بقا، خـط 

ـیـن  فقر مطلق و انواع خط ـی ھای تـع
شده برای تحمیل زنـدگـی مشـقـت 
بار به كارگر و مردم محروم تـوسـط 

ــم اســالمــی اســت چــون در .   رژی
حاكمیت جمھـوری اسـالمـی سـھـم 
ـیـشـت و  كارگر و سھم مردم از مـع
ــر و  ــدگــی چــیــزی جــز فــق زن
ـیـشـتـر آنـھـا   ـنـدی ھـر روز ب مستم

ـیـن ٣٢.    نیست  سال است كـه چـن
ــان .   اســت ــی حــاكــم ــت ــرایــن وق ــاب ــن ب

ـتـصـادی  ـاسـان اق اسالمی و كارشـن
ـا از  سـبـد  ـقـر،  ی شان از خـط ف
ھزینه زندگی كارگر و مردم سـخـن 
میگویند، دقیقا منظور آن سطـح از 
زندگی و معیشتی است كه امـروز 

ـیـم آن .   در جـامـعــه شـاھـدش ھسـت
سطحی از زندگی كه كارگر بـرای 
ـاگـزیـر بـه فـروش  امرار معاشش  ن
ـیـرون  كلیه اش میشود، ناگزیر بـه ب
كشیدن فرزندش از تحصیل میـشـود 

 . وغیره
ـان اسـالمـی، آمـار  ـی برای جـان
خط فقر و خط تورم و غیـره ھـیـچ 

ھـا و  ای با سطح قیـمـت ربط واقعی

. آنچه كه در جامعه میگذرد نـدارد
ـنـد  ـامـی ھسـت بلكه ھمه اینھا  ارق
ـاسـی روز  ـا بـر مصـرف سـی ـن كه ب
. نوسان كرده و باال و پایین مـیـرونـد

ــه مــی ــمــل ــه در  از ج ــم ك ــی ــن ــی ب
دعواھایشان، آنجا كه به جنگ ھـم 

ـیـون و یـك  بلند شده ـل ـی اند، از دو م
میلیون و نیـم و غـیـره بـه عـنـوان 
ـنـد . میزان خط فقر سـخـن مـیـگـوی

اما وقتی صحبت از سطح دستـمـزد 
ـقـر بـه  ـاره خـط ف كارگر است، یكب

ـابـد تر تنزل مـی رقمی بسیار پایین . ی
مثال دیگر  دعـواھـایشـان بـر سـر 
ــحــت  ــصــادی ت ــت ــاضــت اق طــرح ری

ـارانـه " عنوان طرح  ھدفمنـد كـردن ی
ـزاعـھـایشـان از "   ھا اسـت کـه در ن

ـا ٥٠تورم   درصـدی سـخـن ٦٠ ت
ـزان  گفتند، اما وقتی سخـن از مـی

ـان مـی آیـد  دستمزد كـارگـر بـه مـی
یكباره نـرخ تـورمشـان یـك رقـمـی 

ھـای صـنـدوق  میشود و ھمپالـگـی
ـز بـرایشـان ھـورا  ـی بین المللی پول ن

ــد ــكــشـن انــتـظــار دیـگــری ھــم .   مـی
چون بانك مركـزی و ھـمـه .   نیست

ـیـن  مراجع مربوط به بیرون دادن چن
ــن  آمــار و ارقــامــی كــارشــان ھــمــی

ـنـد .   است اینھا ھمه مراجـعـی ھسـت
در خدمت دولـت و سـرمـایـه داران 
كه اساسا بخاطـر ھـمـوار کـردن راه 

 ١از صفحه 
مبارزه حول خواست افزایش 
 دستمزدھا، یك عرصه مھم 

 مبارزات كارگران
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ــرای دزدی ــرای   ب ھــا یشــان و ب
تھاجمات سرمـایـه داری حـاكـم بـر 

ـان .   اند جامعه بنا شده كل ایـن داسـت
ــت و  ــن اس ــردم روش ــر م ــز ب ــی ن

ـتـه ھـایشـان   ھیچكدام از ارقام و  گف
ـاری  ـب برای كارگران و مـردم  اعـت

 . ندارد
ـلـه  ـتـح ال در ھر حال  خـبـر  ف
ــزان حــداقــل  ــات در مــورد مــی ــی ب

ھا در سال آتی كه باالتر بـه  دستمزد
ـیـن  آن اشاره كردم را نیز باید در ھـم

بنا به گفته او بحـث بـر .   راستا دید
ـزایـش   ھـزار تـومـان بـه ٤٠سر اف

ــی  ــون ــمــزد كــن ــزان حـداقــل دسـت ـی م
 ھزار تـومـان ٤٠٠كارگران، و نھایتا 

ـزان حـداقـل  در ماه بـه عـنـوان مـی
دستمزد كـارگـران بـرای سـال آتـی 

و این در حالیست كه از سـال .   است
ـیـمـت ـنـون ق ھـا نـجـومـی  قبل تا ك

افزایش یافته اسـت و خـودشـان در 
ـیـون  دعواھایشان از خط فقر دو میل

ـیـب .   اند تومان سخن گفته بدین تـرت
ـان بـه  می بینیم چیزی كه این جانی

ــد،  ـن ـزایـش دســتـمـزد مــیـگـوی آن اف
ـیـن  اضافه كردن چندرغازی بر ھـم
دستمزدھای چندین برابر زیـر خـط 

 . فقر كارگر است
ـزایـش  بنابراین بـحـث بـر سـر اف

ـنـونـی ٤٠  ھزار تومان بـه سـطـح ك
حداقل دستمزدھا برای سال آتی بـه 
ــك تـھــاجــم  ــی حــكــایـت از ی روشـن
گسترده به زندگـی كـارگـر و كـل 
جامعه دارد و پر مسـلـم اسـت كـه 
ــیــن  ــن ــایــد در بــرابــر چ كــارگــران ب
ـنـون  ـنـد و از ھـم اك تھاجمی بایست
ــر ســر  ــارزه خــود را ب ــوف مــب صــف
ـزایــش فــوری  خـواسـت اسـاســی اف

ـنـد ـن ـا .   دستمزدھا مـتـحـد ك ـایـد ب ب

طومارھای اعتراضـی و در تـداوم 
ـزایـش  آن با تجمعات خود خواھان اف
فوری دسـتـمـزدھـا در سـطـح یـك 

 . زندگی انسانی شد
ـتـن  طبعا ما خواھان از بیـن رف
ـیـم . كل بساط بردگی مزدی ھسـت

ـاگـزیـر از  امـا آنـجـا كـه كـارگـر ن
ـامـیـن  فروش نیروی كارش بـرای ت
زندگی و امرار معاش خـود اسـت، 

ھـای روشـنـی وارد  باید با شـاخـص
ــردی شــد ــن نــب ــی ــن و .   چــن اولــی

ـیـن  ـی مھمتـریـن شـاخـص بـرای تـع
میزان حداقل دستمزدھا اینسـت كـه 
ــرخ  ــد خـودش ن ـتـوان ــد ب ـای كـارگـر ب

ـنـد ـیـن ك ـی ـایـد .   دستمـزدش را تـع ب
ـاشـد و  كارگر حق تشكل داشـتـه ب
بتواند با قدرت تشكل و اتحـادش و 
ـتـخـب خـود  از طریق نمایندگان مـن
نرخ فروش نیروی كارش را خـودش 

 . تعیین كند
ــارگــران در ایــران بــا  امــروز ك
ـا  طومارھای اعـتـراضـی شـان و ب
ـان  ـارزاتشــ ــ ـب ـــی و مــ صـــف آرای
ــر  مـیـكـوشــنـد كـه تـھـاجـم رژیـم ب
ـنـد  ـن زندگی و معیشتشان را سـد ك
ــزدشــان را  ــم ــت ــان نــرخ دس و خــودش
اعالم كنند و این جنبشی است كـه 
ــر  ــد ســال اخــی خصــوصــا در چــن

. ھای بیشتری پیدا كـرده اسـت پایه
ـیـه  اعـتـراضـی  ـان ـی ـلـه در ب از جم
كارگران در سال گذشتـه، كـارگـران 
ـیـون  ـل ـی اعالم داشتند كه حتی دو م
تومان دستمزد زندگی ما كـارگـران 
را  كفاف نمیدھد و  در آن صـدای 
ـبـعـیـض و  اعـتـراض خـود را بـه ت
نابرابری بلند كردند و خـواھـان یـك 

ـبـل از .   زندگی انسانی شدند سال ق
ــز كــارگــران بــا طــومــاری  ــی آن ن
ــدگــی  ــك زن ــن ی ــت ــراضــی داش اعــت
ـنـد و  انسـانـی را حـق خـود دانسـت

خواھان افزایش دستـمـزدھـایشـان در 
گام اول یك میلیون تـومـان شـدنـد، 

 ھـزار كـارگـر آنـرا ٢٥طوماری كه 
امضا كردند، طـومـاری كـه بـطـور 
واقعـی حـرف دل كـارگـران و كـل 

ـیـب  در .   جامعه بـود و بـدیـن تـرت
ھـای اعـتـراضـی  طومارھا و بیانیـه

بینیم كه امـروز بـطـور  كارگران می
ـلـم و  واقعی سطح توقع كارگر، مـع
ـلـكـه یـك  ـقـر ب كال مردم نه خـط ف

 .زندگی انسانی است
روشن است كه سطـح دسـتـمـزد 
كارگر نه از مخرج مشـتـرك  آمـار 
و ارقام مھندسی شده بانك مركـزی 
جمھوری اسالمی و سران این رژیـم 
ــات شــورایــعــالــی كــار  و تصــمــیــم

ـزنـی ھـای  جمھوری اسـالمـی و رای
مزدوران خانه كـارگـر و شـوراھـای 
ـلـكـه از سـطـح واقـعـی  اسالمی، ب
ـارزه  ھزینه زندگی در جامعه و مـب
كارگران و مردم برای تحمیل آن بـه 

ـان اسـالمـی بـدسـت مـی . آیـد جانی
ھمانطور كه قیمت كاالھـای دیـگـر 

ـزایـش مـی ـابـد،  د ر جـامـعـه  اف ی
ـا  دستمزد كارگر نیز باید متناسـب ب

ـابـد ـزایـش ی و مـعـنـی .   رشد آن اف
ـیـك سـطـح  ـزایـش اتـومـات واقعی اف

ـا  دستمزد ـق ـی ھا متناسب با تـورم دق
به ھمین معناست، نه نرخ تـورمـی 
ــن  ــی ــعــی كـه ھــر سـال در مــوعــد ت
ـانـك  دستمزدھا از صندوق جادوئی ب
ـیـرون  مركزی جمھوری اسـالمـی ب

ــآیـد ـی ــتـی كــه .   م ــعـالوه، بـه نسـب ب
تكنولوژی رشد میكـنـد و كـارگـر 
ـیـشـتـری بـرای جـامـعـه  ثروتھای ب
تولید میكند، باید بتواند در رفـاه و 
ـارت  آسایش زندگی كند، و بـه عـب
ــد  ــای ــزد كــارگــر ب ــم ــر دســت ــت ــن روش
ـانـداردھـای امـروز  ـا اسـت متناسب ب

ـابـد ـا ی ـق ھـا  ایـن.   زندگی بشری ارت

ھای اصلـی مـا بـرای  ھمه شاخص
 .تعیین میزان حداقل دستمزدھاست

 
جایگاه مبارزه برای 

خواست افزایش 
 دستمزدھا

واقعیت اینست كه تمـایـل سـرمـایـه 
ـنـد سـازی  داران ھمیشه بـر مسـتـم
ـثـمـار  كارگر و كل جـامـعـه و اسـت
ـبـود  بیشتر آنانست و مبارزه برای بھ
شرایط كار و زنـدگـی یـك عـرصـه 
ـان  ـا صـاحـب دائمی نبرد كـارگـران ب
. كار و سرمایـه داری حـاكـم اسـت

ـیـشـگـی  بنابراین یـك مـوضـوع ھـم
كشاكش كارگران با سـرمـایـه داران 
ــر ســر افــزایــش ســطــح  ــارزه ب مــب

امـا نـكـتـه مـھـم .     دستمزدھـاسـت
ــا  ــا ب ــاســت كــه در ایــران م ــج ــن ای
حكومتی روبروییم كه بحـران یـک 

 ســال ٣٢جـزء وجـودیــش اســت و 
ـتـن  ـا بـه خـدمـت گـرف است كـه ب

تـریـن  صنعت مـذھـب و ارتـجـاعـی
قوانین اسالمی و دستگـاه عـریـض 
و طویل سركوبش بر گـرده جـامـعـه 

ـیـب بـحـران .   حاكم اسـت بـدیـن تـرت
ـلـج  سیاسی، اقتصاد این رژیـم را ف
و نابود كرده است و سران حكـومـت 
ــانــی  ــاجــم اســالمــی ھــمــچــون مــھ
ھستنـد كـه تـمـام ھـم و غـمـشـان 
دزدی و فساد و باال كشیدن آخریـن 
ـاھــی  ـب ــه ت ثـروتـھـای جــامـعـه و ب
كشیدن زندگی و معیشت كـارگـران 

جــمــھــوری .   و كــل جــامــعــه اســت
ـار  اسالمی ھمواره كوشـیـده اسـت ب
بحرانش را بدوش كـارگـران و مـردم 
ـایـت  ـن ـا سـركـوب و ج بینـدازد و ب

ــرای خــود وقــت بــخــرد ــان .   ب داســت
زندگی كارگـر و سـطـح دسـتـمـزد 
كارگران را نیز باید در چـھـارچـوب 

 . حاكمیت چنین حكومتی دید

ـارزه بـرای خـواسـت  بنابراین مـب
ـیـت  افزایش دسـتـمـزدھـا در حـاكـم
جمھوری اسالمی، مساله دفـاع از 
زندگی و معیشت كارگـران و كـل 
ــھــا  ـن جـامــعـه اسـت، مســالـه نـه ت
كارگران بلكه مساله كل مـردم ایـن 

ـیـن شـرایـطـی .   جامعه است در چـن
كارگر برای اینكه زندگـی خـود و 
خانواده اش را از زیـر تـھـاجـم ھـر 
ـایـد  روزه این رژیم بیـرون بـكـشـد، ب
خواھان افزایش فـوری دسـتـمـزدش 

اینھا ھمه فاكتورھاییست كـه .   باشد
ـارزه بـر سـر  ـیـت مـب جایگاه و اھـم
ـان  ـی خواست افزایش دستمزدھـا را ب

ـتـمـاعـی و .   میـكـنـد خـواسـتـی اج
ای كه میتواند كل جـامـعـه را  توده

ـنـد مـتـحـد شـدن .   متحد و بسیج ك
ــا در  حــول ایــن خــواســت خصــوص
شرایط سیاسی امـروز جـامـعـه كـه 
مردم برای پایان دادن به ایـن رژیـم 
ـنـد  فقر و فالكت روز شماری میكن
ـنـد  و مردم در كمین فرصتـی ھسـت
ـیـف ایـن  ـزنـد و تـكـل كه بیـرون بـری
ـنـد، جـایـگـاه  ـن حكومت را یكسره ك

ـاسـی مـھـمـی دارد ـایـد ایـن .   سـی ب
ـیـرو را  جایگاه را دید و بیشـتـریـن ن

 . حول این خواست متحد كرد
ـتـح  خبر نقل شده از سـوی  ف
ـات، نشـانـگـر شـروع صـف  ـی الله ب
ـابـل  ـق آرایی جانیان اسـالمـی در م
ـیـن  كارگران و كل جامعه بر سر تعی
میزان حداقل دستمزدھا و تھـاجـمـی 
دیگر به زنـدگـی كـارگـران و كـل 

ـا .   جامـعـه  اسـت ـایـد ب ـز ب ـی مـا ن
ـان  ھا و قطعنامه بیانیه ھایمان و با بی

خواستھای روشنمـان صـفـوف خـود 
ـبـردی مـتـحـد و  ـیـن ن را برای چن

 .*آماده كنیم
  
 

 

 یک دنیای بھتر
 

تغییر جھان و ایجاد دنیایی بھتر یک امید و آرمان ھمیشگی انسانھـا در 
علیرغم رواج ایده ھای قـدرگـرایـانـه و . طول تاریخ جامعه بشری بوده است

خرافی اعم از مذھبی و غیر مذھبی حتی در دنـیـای بـاصـطـالح مـدرن 
امروز، ایده ھایی که ھریک به نحوی عالج ناپذیری و مقدر بـودن وضـع 
موجود را تبلیغ میکنند، زندگی واقعی و عمل روزمره توده ھـای وسـیـع 
مردم ھمواره حاکی از یک امید و باور عمیق به امکان پذیری و حـتـی 

این امید که دنیای فردا مـیـتـوانـد .   اجتناب ناپذیری یک آینده بھتر است

از محرومیت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتی ھای امروز رھا باشد، این 
اعتقاد که عمل امروز انسان ھا، چه جمعی و چه فردی، در تعیین چنـد 
و چون دنیای فردا موثر است، یـک نـگـرش ریشـه دار و قـدرتـمـنـد در 

  .جامعه است که زندگی و حرکت توده ھای وسیع مردم را جھت میدھد
کمونیسم کارگری قبل از ھر چیز به اینجا تعلق دارد، به امید و اعـتـقـاد 
انسان ھای بیشمار و نسلھای پی در پی به اینکـه سـاخـتـن یـک آیـنـده 

  . بھتر، یک جھان بھتر، بدست خود انسان، ضروری و میسر است
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 
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ـــکـــی از  ـــژاد در ی احـــمـــدی ن
ھـای اخـیـرش در اسـالم  سخنـرانـی

ـتـه اسـت : شھر، در جنوب تھران گف
اگر فرھنگ بسیج بر ایران حـاکـم " 

ـای  شود ھمه قلـه ھـای عـزت زیـرپ
مــلــت ایــران خــواھــد بــود و اگــر 
فرھنگ بسـیـج در جـھـان حـاکـم 
ــه  ــل شــود اثــری از فــقــر و فــاص
ـاقـی نـخـواھـد  طبقاتی در عـالـم ب

ـلـه :   " و در ادامه گـفـت"   ماند انشـاال
ـیـکـاری در  ـنـده ب ـان سـال آی ـای تا پ

ـتـه . "   شـود کـن مـی کشور ریشه ـب ال
فـرھـنـگ " سی و دو سـال اسـت 

با شالق، گلوله، و اعدام بـر "   بسیج
ـیـد  ـتـوان ـی ایران حاکم است، این را م
ــن  ــی کـه در ای از ھــر مــرد و زن
ـپـرسـیـد  مملکت زندگی میـکـنـد ب
ـفـرت  ـا ن که بسیج یـعـنـی چـه؟ ت
ـقـی در چـھـره ایـن مـردم از  ـی عـم
ــد ـی ــن ـی ــب ــمـه را ب ــیـدن ایـن کـل . شـن

ـام بسـیـج در  سازمان کثیفی بـه ن
ـزارھـای  ھمه این سالھا یـکـی از اب
ـیـن تـوده  توسعه فقـر و فـالکـت ب
مردم بوده است و کـار اصـلـی اش 
حفاظت از فاصله طبقاتی مـوجـود 
ـتـه  ـاف بوده که روز بروز گسـتـرش ی
است، و رئیس جمـھـور حـکـومـتـی 
ـنـی  که یکی ابزارھای جنایت آفـری
ـیـن  ـنـچـن اش بسیج است باید ھـم ای
وارونه و در عین حال مسخره از آن 
یاد کند اما ادعـای ریشـه کـنـی 
بیکاری ھمانقدر باور کردنی اسـت 

ـقـر "   فرھنگ بسیجی" که  بتواند ف
 .و فاصله طبقاتی را از بین ببرد

ـتـدای سـال  احمـدی نـژاد از اب
این ساز را کوک کرده اسـت کـه 

ـا آخــر سـال  ــون ٢/٥، ٩٠ت ـی ــل ـی  م
فرصت شغلی ایـجـاد خـواھـد شـد، 
معاونش اش، رحیمی، در شـھـریـور 
ماه مانند یک دلقک بـی مـایـه 

ــت ــون فــرصــت :   " گــف ــی ــل یــک مــی
 ١/٥شغلی ایجاد شده کـه مـانـده 

ـاری  میلیون فرصت شغلی که به ی
! " حق تا پایان سال ایـجـاد مـیـشـود

شیخ االسالمی وزیـر کـار و رفـاه 
این حکومت ھمان ادعـای مـعـاون 

اول احـمـدی نـژاد را تـکـرار کـرده 
 ماھه اول سـال جـاری ٦است که 

یک میلیون شغل ایجاد شده اسـت 
خبـرگـزاری " این در حالی است که 

ـاد آور "   ٢٤ایران نیوز  در گزارشی ی
شـده اسـت کـه وزیـر کـار خــالف 
ـیـس اش را بـه  حرفھای خود و رئ
زبان آورده است، این گزارش تاکـیـد 

رییس جـمـھـور در آخـریـن :  "میکند
اظھارات مربوط به این موضـوع در 
جلسه شورای عـالـی اشـتـغـال کـه 

ـا ٢٣در   مھـر مـاه بـرگـزار شـد، ب
بیان اینـکـه ھـدف گـذاری ایـجـاد 

ـا ٩٠ میلیون شغل در سـال ٢/٥  ب
ـات  ــ ـــدام ـزی و اق ــ ـــه ری ـام ــ ـــرن ب
ــاســی انــجــام شــده اســت،  ــن ــارش ک

ــفــت  ــیــت:   گ ــاس ظــرف ھــای  بــر اس
ھـای  مادی، منابع مالی و ظرفیت

ــم انســانــی کــه در کشــور  ــی عــظ
بزرگ ایران وجود دارد ایـن ھـدف 

 ٦ھنوز قریب بـه .   قابل تحقق است
مـاه از ایـن وعــده کــه در ھــمــان 
ـابـی بـه آن  روزھای اولیـه دسـت ی
دور از ذھن بود نگذشـتـه بـود کـه 
عقب نشینی وزیـر کـار از ایـجـاد 

 و ٩٠ میلیون شغـل در سـال ٢/٥
ـنـده، ٢موکول کردن آن به   سـال آی

ـیـس  آب پاکی را بر روی وعـده ری
جمھور ریخت واین سوال را دراذھـان 
ـاوت  ـف متبلور کرد که به راستـی ت

ـا ٩٠میان ایجاد اشتغال در سـال   ت
 میلیون اشتـغـال ٢/٥ایجاد قطعی »

" در کـجـاسـت؟ «طی دو سال آتی
اشاره ایـن خـبـرگـزاری بـه دور از 

ــیــون ٢/٥ذھــن بــودن وعــده  ــل  مــی
اشتغال به این مـوضـوع اسـت کـه 
تمام کارشناسان جمھوری اسـالمـی 
ــس تــا  ــدگــان مــجــل ــمــایــن اعـم از ن

ـتـصـادی"  ایـن را یـک "   فعاالن اق
ــنــی و مســخــره  ــای بــی مــع ادع
خواندند و دولت احمـدی نـژاد آنـھـا 

ـتـه از .   را دشمن دولـت دانسـتـه ـب ال
به احمدی نـژاد "   آقا" وقتی که ھم 

روی ترش کرده است دیگر یکـسـره 
ھای رئیس جمھوری کـه  ھمه وعده

خوانده مـیـشـد و "   معجزه ھزار سوم" 

ھاله نور سبز دور سـرش مـیـدیـدنـد 
ـامـه ـز بـرن ھـای صـدا و  موجب طـن

سیمای جمھوری اسالمی نیز شـده 
 .است

ــمـه  ـا کـل ـازی ب ــکـاری" ب ـی ، " ب
ـیـکـاری"مانند  ـا "   ریشه کنی ب و ی

ـیـکـاری( ھا  تھدید"  ) مانند بـحـران ب
ـبـدیـل کـردن یـک "   را به فرصت ت

تـوسـط "   تمشیت امـور" روش روتین 
ـا .   سیاسـتـمـداران بـورژوازی اسـت ب

این کلمات ور مـیـرونـد کـه نشـان 
ـیـدسـت  دھند مثال به فکر مردم تـھ

ھای بورژوازی مـدام  رسانه.   ھستند
ـنـد کـه  آمار بیکاری را ارائه میدھ
امروز در فـالن کشـور ایـن تـعـداد 
بیکـار اضـافـه شـد و فـردا فـالن 

ــلــی" تــعــداد  ایــجــاد "   فــرصــت شــغ
ـیـن نشـریـه .   ( گردیـد ـبـال در ھـم ق

توسط ھمین قلم تاکیـد شـده اسـت 
خـود "   فرصت شغـلـی" که اصطالح 

تـریـن اصـطـالحـات  یکی از زیرکانه
ـاسـان بـورژوازی  است کـه کـارشـن
ـا فـرصـت و  ابداع کردند کـه گـوی
امکان کار و زندگـی بـرای ھـمـه 
ھست منتھا این من نوعی ھسـتـم 
ـاشـم و  ـایـد زرنـگ و فـرز ب که ب
فرصت را در ھوا بقاپم و گرنه بـی 
عــرضــگــی مــن چــه ربــطــی بــه 

! ) کســی، بــخــصــوص دولــت دارد
ـتـه  ـاف احمدی نژاد نیز تافته جـدا ب
ـیـسـت،  از سیاستمداران بـورژوازی ن
ـیـن  احمدی نژاد در نوع خـود از اول
کارگزاران بورژوازی نبوده و آخـریـن 

ریشه کـنـی " وعده .   ھم نخواھد بود
ـان سـال  یـکـی "   ٩١بیکاری تا پای
ـبـی ھـای آشـکـار  دیگر از عوامفـری

اوست، او میداند که کی و کـجـا 
ـزنـد   در مـنـطـقـه.   این حـرفـھـا را ب

ـان  اسالم شھر ایـن حـرفـھـا رابـه زب
ـــی از  ـــک ـــت کـــه ی ـــده اس ران

. مناطق تـھـران اسـت"   محرومترین" 
ای اسـت کـه  اسالم شھر مـنـطـقـه( 

کارخانه الستیک البرز در آن واقـع 
ــم کــه .   اسـت ــوز از یــاد نــبـردی ھــن

ـتـظـامـی تـحـت  ـیـروی ان چگونه ن
فرماندھی وزارت کشـور احـمـدی 
ــژاد چــگــونــه یــورش بــردنــد بــه  ن
کارگرانی که به نپرداخـتـن حـقـوق 

و با تـوجـه بـه ) شان معترض بودند
ھـای حـکـومـت  گزارش خبرگزاری

که به طور ضمـنـی اشـاره کـردنـد 
جمعیت پای سخنرانی ایشـان مـدام 
ــد و  ــردن ــک ــوال مــی از ایشــان س

ـنـد،  ـان داشـت ـی اعتراضات خـود را ب
ظـاھـرا ایشـان خـواسـتـه اسـت ایـن 
جمعیت را آرام سـازد، وعـده ریشـه 

 را ٩١کنی بیکاری در پایان سال 
ھــای  داده کــه ایــن ھــم آن وعــده

ــوع  ــرمــن از ن ــشــگــی ســرخ ھــمــی
ـا .   جمھوری اسـالمـی اسـت البـد ب

ـان سـال  ـای  ٩١خود فکر کرده تا پ
تـوجـه !   کی مرده و کی زنده اسـت

داشته باشید طبق تعریف جمـھـوری 
ـتـه دو  ـف اسالمی، کسی که در ھ
ـیـکـار  ساعت ھم کار داشته باشد ب
محسوب نمیشود و زنان ھـم اصـال 
ـیـکـار  انسان حساب نمیشوند کـه ب
ـبـت  بودن یا نبودن آنھا در جـائـی ث
ـا رنـدی  شود، و ایـن حـکـومـت ب
ـیـکـاری  آخوند اش  مثال توانست ب

امـا ھـیـچـکـس !   را ریشه کن کند
ـیـدھـد  در ایـن حـکـومـت وعـده نـم
ــه بــاشــد  کســی کــه کــار داشــت

ـاشـد کـه بـه  حقوقش به اندازه ای ب
زنـدگـی کـنـد؛ "   آبرومنـدانـه" قولی 

ــن  ــچــکــدام از کــارگــزاران ای ھــی
ـیـن نـمـی کـنـد کـه  حکومت تضـم

حقوق کارکنان جامعه ماه بـه مـاه 
ـا .   پرداخت گردد ھمه اینھا بمانـد، ب

سیاستھای این حکومت کـه ھـمـه 
ـیـن سـود سـرمـایـه  در جـھـت تضـم
ــروز  ــت کــارگــران روز ب داران اس
بیشتر بیکار میشوند و حقـوق شـان 

ـارزات ھـر روزه .   پایمال میگردد مـب
کـارگـران در سـراسـر کشـور خــود 
نشان دھنده این است کـه چـگـونـه 
ـیـکـار  خود دولت احمدی نژاد در ب
کردن توده مردم و رھا کـردن آنـھـا 

ـزرگـی داشـتـه "  به امان خدا"  نقش ب
 .است

تمشـیـت " ھمه سیاستھا یا روش 
توسط سیاستمداران حاکـم در "   امور

ـاتـی سـرمـایـه  جھت حفظ نظام طبق
ــاری.   " داری اســت ــیــک ــجــه "   ب ــی ــت ن

ــمــدار  ــاســت ــد یــک ســی روشــھــای ب
ــک  ــت ی ــه بــا درای ــســت ک نــی
سیاستمدار دیگر ریشـه کـن شـود، 
ــای  ــھ ــت ــاس ــی ــجــه س ــی ــت ــاری ن بــیــک
ـیـســتـی و  ـپـریــال ـاری و ام اسـتـکــب
ـیـسـت کـه  صھیونیسم بین المللی ن

ـاسـتـھـا آنـرا  با پاتک علیه این سـی
ـا ریشـه کـن کــرد،  کـاھـش داد ی
ـیـسـت کـه  ـیـجـه ایـن ن بیکاری نت

ـتـر از "   بخش خصـوصـی"مثال  کـم
سرمایـه " بخش دولتی دست اش در 

ـثـمـار"   ( گذاری ـت ) شما بخوانید اسـت
ـیـجـه ایـن  ـت ـیـکـاری ن باز اسـت، ب
ــران  ـا مـا مــردم ای ـیـســت کـه ذات ن
ـیـکـاری  تنبلی تاریخی داریم، ویا ب
ـیـسـت  نتیجه وجود چاھھای نفـت ن
که گویا ھمینجوری ثـروت را بـه 

آورد و کسی دیگر تن بـه  ایران می
ـیـکـاری پـدیـده ـیـدھـد؛ ب ای  کار نم

ـاتـی اسـت و مـخـتـص نـظـام  ـق طب
ــکــاری .   ســرمــایــه داری اســت ــی ب

ـایـد  الزمه این نظام است؛ اسـاسـا ب
ـال کـار  ـب ـاشـد کـه بـه دن نیروئی ب
باشد که یا بھتر بـگـویـم آمـاده آن 
ـفـروشـد  باشد که نیروی کارش را ب

ـیـرو مـدام .  تا سود تولید شود این ن
ـیـکــاری  ـایـد بــاز تـولــیـد شـود، ب ب
ــنــده ایــن اســت کــه  ــن تضــمــیــن ک

تـر  کارگر نیروی کار خـود را ارزان
ـیـکـاری اگـر بـه یـک .   بفروشـد ب

تبدیل میشود بـدیـن خـاطـر "   بحران" 
ــه  ــکـار ب ـی اسـت کـه تـوده مــردم ب

ای مـیـرسـنـد کـه دسـت بـه  نقطـه
شورشھای اجتماعی میزنند و اگـر 
ــر و  ـا فــق ــی ب ــعــن ــکــاری، ی ـا بــی ب
فالکت خود بسـازنـد کسـی از آن 

ریشـه .   " کند یاد نمی"   بحران" بعنوان 
ــظــام "   کــن کــردن بــیــکــاری در ن

ـامـمـکـن  طبقاتی سـرمـایـه داری ن
ـیـکـاری .   است اما بایـد عـوارض ب

ــانــواده ــارگــر  کــه بــرای خ ــای ک ھ
ـیـسـت  ـاھـی ن ـب چیزی جز فقر و ت
ـایـد مـکـلـف  کاھش یابد، دولـت ب
ـیـمـه  باشد به ھر فرد آماده به کار ب
ـتـه  ـب بیکاری پرداخت کند و ایـن ال

ــرخــواھــی" از  اشــخــاصــی " ( ! )   خــی
ـیـشـود  مانند احمدی نژاد تامین نـم
بلکه فقط با مبارزه خود کـارگـران 
علیه بیکاری به نتیجه مـیـرسـد و 
ـیـکـاران مـتـشـکـل  ـایـد ب بنابرایـن ب
ـنـد  ـبـش قـدرتـم بشوند و یـک جـن

 .*اتحاد علیه بیکاری راه بیفتد

 ١از صفحه 
مبارزه علیه بیکاری و 

 ھای گوبلزی احمدی نژاد وعده

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا بدست 
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد
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ـان کـن مصـر در مـاه  ـی ـن انقالب ب
حدود یازده مـاه   ( ٢٠١١ژانویه سال 

شروع شد و دنیا  را بـر سـر )   پیش
میلیونـھـا انسـان .   دو راھی قرار داد

ـیـحـقـوقـی و  بجان آمده از نسلـھـا ب
ـانـھـا  ـاب ـی ـثـمـار بـه خ ـیـر و اسـت تحق
ـیـت  ـان وضـع ـای ریختند و خواستار پ

ـار آزادی و .   موجود شـدنـد خـواسـت
در .   رفاه و کرامت انسـانـی شـدنـد

ــه ٢٥  ھــزاران انســان ٢٠١١ ژانـوی
ـاھـره را بـه  انقالبی میدان تحریـر ق
ـار  تسخیر خود در آوردنـد و خـواسـت
ـنـد . سرنگونی رژیم مبارک گشـت

ــالبـی و ضــد  ــروھــای انــق ـی تـمــام ن
. انقالبی روبروی ھم صف کشیـدنـد

ـا  ـارک ب ـیـت رژیـم مـب پلیس امـن
ھرچه گلوله و شتر و شـمـشـیـر و 
گاز اشگ آور و باتـومـی کـه در 
ـــوف  ـف ـــرس داشـــت بـــه صــ ـت دســ

ـقـالبـی یـورش بـرد در .   انسانھای ان
ـاھـره  و اسـکـنـدریـه و  محله و ق
ـقـالب و  شھرھای دیگر نیروھای ان
ــر ھــم صــف  ــراب ــالب در ب ضـد انــق

در ھفته آخـر تـظـاھـراتـھـا .   کشیدند
ــابــات  ــص ــت ــا اع ــه کــارگــر ب ــق ــب ط
ـارزه  عمومی خود وارد مـیـدان مـب
ــوت  ــاب ــخ آخــر را بــر ت ــی شــد و م

 روز ١٨در عــرض .   مـبــارک زد
ـقـالب مـجـبـور شـد  نیروی ضـد ان
ـقـالب  اولین شکست خود در برابر ان
را بپذیرد و به حکومت سـی سـالـه 

ـارک بـه .   مبارک پایان دھـد مـب
شرم الشـیـخ فـراری شـد و قـدرت 

 .بدست ارتش افتاد
 

 ارتش دوست مردم نیست
انسانھای مبارز و شریفی که تـمـام 
ھستی و حیات خود را در مـعـرض 
خطر قرار داده بودند، و شـمـشـیـر و 
گلوله و زندان و شکنـجـه و اعـدام 
و سربه نیست شدن را بـجـان خـریـده 
ــدای ارتــش  ــد، عــاشــق و شــی ــودن ب

ارتش مصر، مثل ارتش ھـر .   نبودند
کشور دیگری، ستون فقـرات رژیـم 
. ضد انسانی و دیکتاتور مصر بـود

ــن را  ــر ای ــی مص ــالب ــردم انــق م
ـانـه روزی .   میدانستند تبلیغات شـب

ھای ارتباطی مثل بـی بـی  شبکه

ــره و  ــجـزی سـی و سـی ان ان و ال
ــن  رسـانـه ھـای عـمــومـی دیـگـر ای

ـابـل  ـق تصویر غیر واقـعـی را در م
مردم گرفتند که ارتش بـرادر شـمـا 

ـیـد .  و حامی شما است ـای ـپ دیـری ن
که مردم مصر با واقعیتـھـای زنـده 
و واقعی دریافتند که ارتـش بـرادر 

ــسـت ـی ــھـا ن در طــی .   و حـامــی آن
ـقـالب،  کمتر از یکـسـال بـعـد از ان
ـنـھـا  ـت ارتش مصر نشـان داد کـه ن
ـیـسـت  ـیـون ن ـقـالب دوست وحامـی ان
. بلکه دشمن درجه یک آنھـا اسـت

ــه  ــن مــوســوم ب ــرضــی ــار مــعــت کشـت
کاپتیک، شاخه مصـری مـذھـب 
مسیـحـیـت، سـرکـوب اعـتـراضـات 
ـلـف مـردم،  کارگری و اقشار مخـت
محاکمه انقالبیون در دادگـاھـھـای 
ـیـش از  نظامی و زنـدانـی کـردن ب
دوازده ھزار نفر از آنـھـا، سـاخـت و 
پاخت با نیروھای اسالمی و حـفـظ 
ـارک  و حمایت از ارکان رژیـم مـب

ای به مـردم نشـان  در سطح گسترده
داد که ارتش سد راه انقالب و سـد 
ــه نــان و آزادی و  ــدن ب راه رســی

 .کرامت انسانی آنھا است
 

فاز دوم انقالب مصر 
 شروع میشود

 نـوامـبـر ١٨ده روز پیـش، جـمـعـه 
ـار دیـگـر ٢٠١١ ، ھزاران انقـالبـی ب

میدان تـحـریـر را بـه اشـغـال خـود 
ھمزمـان در اسـکـنـدریـه، .   درآوردند

ـیـه،  ـل دومین شھر مصر، در اسماعـی
در سوئز و چند شھـر دیـگـر مـردم 

این حـرکـت در .   به خیابانھا ریختند
ـیـه شـورای عـالـی  ـان ـی پاسـخ بـه ب
ـیـشـتـر  نظامی بود که چـنـد روز پ
صادر شده بـود و در آن بـه ادامـه 
حفظ قدرت در دست ارتـش، حـتـی 
. بعد از انتخابات، تاکـیـد شـده بـود

ـتـی کـه روی  طبق این بیانیـه دول
کار میامد تحت کنتـرل و ھـدایـت 

ـقـت .   ارتش قرار میگـرفـت ـی ـق در ح
ھمان رژیم مبـارک، بـدون حضـور 
او، از طریق ژنرالھای دست نشـانـده 

ـتـی  او ادامه می یافت و یـک دول
ــخــابــات و  ــت ــر ان بــا نــام و ظــاھ
دموکـراسـی بشـکـل یـک دکـور 

ـیـه .   داشت وجود می این بیشتـر شـب
ــه جــمــھــوری  ــی ــت فــق ھــمــان والی
ـیـت  اسالمی بود که ارتـش مـوقـع
ولی فقیـه را داشـت و طـنـطـاوی 

ــه ــت خــامــن ــعــی مــردم .   ای را مــوق
ـار  ـا خـواسـت ـن معترض محکم و عـل
ـان  پایان فـوری حـکـومـت نـظـامـی

پلیس و ارتـش فـاشـیـسـت .   گشتند
مصر که حکومت خود را در خطـر 
ــظــاھــرات  ــه ت ــحــدا ب ــد مــت ــدن ــدی مــی

ـلـه کـردنـد ـار .   کنندگان حـم ایـن ب
پلیس از نـوعـی گـاز اشـگ آور 
استفاده کرد کـه سـاخـت آمـریـکـا 

ایـن .   وآغشته به مـواد سـمـی بـود
ھـای  گاز باعث گرفتگـی عضـلـه

ــام  ــشــم ــت ــفــگــی اس ــفــســی و خ ــن ت
طـی یـک .   کنندگـان مـیـگـشـت

ـیـش از  ھفته که اول تـظـاھـراتـھـا ب
ـزدیـک ٤٠  نفر به قتل رسیدند و ن

ـنـد ـفـر زخـمـی گشـت . به دو ھزار ن
انقالبیون فراخـوان تـظـاھـرات یـک 

 ٢٥میلیون نفره برای روز جـمـعـه، 
ـفـر  نوامبر، دادند که صدھـا ھـزار ن

 .در آن شرکت کرند
موج عـظـیـم مـردم در مـیـدان 
تحریر قاھره و شھرھـای دیـگـر بـه 
ـان حـالـی کـرد کـه ادامـه  نظـامـی
ـتـوانـد سـقـوط آنـھـا را  سرکوب می

ـیـس .   نزدیکتر کـنـد طـنـطـاوی، رئ
ـان،  و ژنـرالـھـای  حکومت نظامـی
ـزیـون  ـلـوی شورای عالی ارتـش در ت
ظاھر شـدنـد و از سـرکـوب مـردم 

آنـھـا قـول .   معذرت خواھی کـردنـد
ــت  ــخــابــات ریــاس ــت ــه ان ــد ک دادن
جمھوری را جلوتر بکشند و ارتـش 
ـتـرل امـور کشـور را بـه یـک  کن

تحویـل )  سیویل(دولت غیر نظامی 
دولت عصام شرف که از مـاه .   دھد

ــری را  ــخــســت وزی مــارس پســت ن
ـا شـد  ـف بعھده داشت مجبور به استع
و قرار بر این شد که دولت مـوقـت 
ـزوری  ـن دیگری، به ریاست کمال الق

ـزوری نـخـسـت .   معرفی شـود ـن ـق ال
ـارک از سـال  ـا ١٩٩٦وزیر مـب  ت

ــوده اســت١٩٩٩ ــه.    ب ھــای  رســان
رسمی تالش میکنند او را دوسـت 

ـنـد کـه مـورد  مردم مـعـرفـی کـن
ـتـه بـود . غضب مبارک قرار گـرف

ـاسـت  ولی او کسی اسـت کـه سـی
خصــوصــی ســازی اقــتــصــادی را 
ـنـوان  پیش برد و حبیب العدلی را بع
ـیـت مـعـرفـی کـرد کـه  وزیـر امـن
ـفـرت  بیشتر از خود مبارک مورد ن

این صحنه بیشتـر .   مردم مصر است
ھایی بود که حسـنـی  شبیه صحنه

ــرابــر  ــارک قــدم بــه قــدم در ب مــب
امـا .   انقالب ژانویه عـقـب نشـسـت

ـار  بنا به حکم انقالب تحـوالت بسـی
 .افتادند سریعتر اتفاق می

 
اخوان المسلمین مارک 

فرصت طلبی را بر 
 پیشانی خود نوشت

ـا تـمـام ١٨در فراخوان  ـب  نوامبر تقری
ــاســی  ــی احــزاب و ســازمــانــھــای س

ــد ــن یــکــی از ایــن .   شــرکــت داشــت
احزاب حزب آزادی و عـدالـت بـود 
ـیـن  که متعلـق بـه اخـوان الـمـسـلـم

ـارزی .   است اخوان المسلمین نقـش ب
ــن .   داشـت)   جــمــعـه( در روز اول  ای

ـا ایـن کـار خـود  حزب میخواست ب
قدرت خود را به رخ ارتـش بـکـشـد 
ـازی  ـی و در معامالت سیاسـی امـت

ـتـرض در .   کسب کند اما مردم مع
ھمان روز اول چنان رادیـکـال عـمـل 
ـار سـقـوط فـوری  کردند و خـواسـت
حکومت نظامیان گشتند کـه ایـن 
ــار  ــه خــود را کــن ــاصــل ــالف حــزب ب
ـا ارتـش  کشید و خواستار معامله ب
ــه شــرکــت در  شــد و مــردم را ب

ـان ایـن .   انتخابات فراخواند سخنگوی
ـیـه تـظـاھـرات  حزب بیشـرمـانـه عـل

ـنـد ـت در .   کنندگان تبلیغات راه انداخ
ـاشـان  حالی که ارتش و پلیس و اوب
ــرض را در  حـکــومــت مــردم مــعــت
ــار  ــا کشــت ــھ ــدان ــی ــانــھــا و م ــاب ــی خ
میکردند این حزب زورنای شـرکـت 

 .در انتخابات را میزد
اخوان المسلمین سابقه طـوالنـی 

از دوره انـور .   در سیاست مصر دارد
سادات این جریان ارتـجـاعـی فـعـال 

ــوده اســت ــام .   ب ــم ــی کــه ت ــال در ح
احزاب چپ و مترقی قلع و قـمـع 
شدند، این جریان با تکیه بر گـوشـه 
ـازار و  چشمی از رژیم و حمـایـت ب
نیروھای مذھبی توانست به حیـات 

ـان .   خود ادامه دھد امروزه ایـن جـری
کثیف و ارتجاعـی مـورد حـمـایـت 

در تحـوالت فـاز . آمریکا نیز ھست

ـان  اول انقالب، در ژانویـه، ایـن جـری
ــالب و  ــدا از شــرکــت در انــق ــت اب

ـاز زد بـعـدا کـه .   تظاھراتـھـا سـر ب
ـنـھـا  سقوط مبارک محتملتر شد ای

ـا سـقـوط .   ھم قاطی انقالب شدند ب
ـادن قـدرت بـدسـت  ـت مبارک و اف
ـار ارتـش  ـان در کـن ارتش ایـن جـری
ــرای  ــود را ب ــت و خ ــرار گــرف ق
ـات مـجـلـس کـه قـرار بـود  انتخـاب
ظرف شش مـاه انـجـام شـود آمـاده 

ـیـن امـروز، .  (کرد این انتخابات ھـم
 نوامبر، یعنی بـعـد از ٢٨دوشنبه، 

ـان اسـت بـخـاطـر . )     نه ماه در جـری
داشتن سابقه تشکیالتی و حـمـایـت 
سیاسی و مالی نیروھای مـلـی و 
ـبـود  مذھبی، و ھمچنین بـخـاطـر ن
ــاســی  ــی احــزاب و ســازمــانــھــای س
ــان  ــرقــی و چــپ کــه در زم مــت
مبارک قلع و قـمـع شـده بـودنـد، 
ـادی  اخوان المسلمیـن از شـانـس زی

ـات بـرخـوردار بـود اخـوان .   در انتخاب
ـیـروی بشـدت  ـیـن یـک ن المـسـلـم
فرصت طلب است که میخواھد بـه 
ـاسـی را  ھر قیمتی شده قـدرت سـی

ـاال .   در دست بگیرد ھمانطور کـه ب
ــان در شــروع  ذکــر شــد ایــن جــری
انقالب ژانویه در تظاھراتھا شـرکـت 
ـتـن  ـاال گـرف ـا دسـت ب نکرد ولی ب

در .   انقالب خود را قاطـی آن کـرد
ـلـه  ـان از جـم خیزش اخیر ایـن جـری
احزابی بود که فراخـوان تـظـاھـرات 
ـتـی  در میدان تحریر را داد ولـی وق
ــالبـی خـواھــان  ـق دیـد کـه مـردم ان
ــان  ــظــامــی ــی حــکــومــت ن ــگــون ســرن
ھستند خود را کنار کشید و علیـه 

ــیـغ کــرد ـل ـب ایـن پشـت و رو .   آن ت
ـیـسـم آشـکـار اخـوان  زدنھا و اپورتون
ـنـھـان  ـیـن از چشـم مـردم پ المسلـم

ـیـن .  نمانده است خود اخوان الـمـسـلـم
ـادر بـه تـوجـیـه حـرکـتـھـای  ھـم ق
ـیـسـت و در  فرصت طلبانه خـود ن

 .ھا به تته پته میافتد مصاحبه
 

نیاز به یک حزب سیاسی 
 پیشرو

ـنـطـور سـایـر  ـی انقالب مصر، و ھـم
ــه، از یــک  ــق ــط ــات در مــن ــالب انــق
ـبـرد و آن  ـی کمبود اساسـی رنـج م
نبود یک حزب سیـاسـی چـپ و 

مـردم بـجـان آمـده از .   پیشرو اسـت
ـیـر بـطـور  فقر و سـرکـوب و تـحـق

ـان آمـده ـاب ـی ـیـونـی بـه خ ـل انـد و  می

 انقالب مصر ادامه دارد
 حبیب بکتاش
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خواھان سرنـگـونـی تـمـام و کـمـال 
ـتـوانـد .   رژیم ھستند اما حزبی که ب

ـاشـد و  ـفـوذ داشـتـه ب بحد کافی ن
ـبـی مـردم را  جنبش سرنگونی طـل
ـیـسـت . رھبری کنـد در صـحـنـه ن

ـفـوذ  ـان ـاسـی ب وجود یک حزب سـی
مـردم بـه رژیـم را "   نـه" که بتوانـد 

ـامـه و  ـیـق کـنـد و یـک بـرن تعـم
ـای  پالتفرم پیشرو و انسانی پیـش پ
مردم بـگـذارد یـک امـر ضـروری 
. برای پیروزی واقعی انقالب اسـت

ـان  ـن حزبی که بتواند دوستان و دشم
مردم را به آنـھـا مـعـرفـی کـنـد و 
ـبـرد را روشـن کـنـد . پارامترھای ن

ـقـالب   ایـران ٥٧ھمانطور که در ان
اتفاق افتاد این سناریو جا را بـرای 
ھر جنبش و حزب و سازمانـی کـه 
سنتا توانسته نفـوذی کسـب کـنـد 

با وجود تجربـه ایـران، . باز میگذارد
ــود احــزاب ســیــاســی  ــب کــه در ن
ـانـھـای اسـالمـی بــا  مـتـرقـی جـری

ھا و دولتھای غـربـی  کمک رسانه
ـقـالب سـوار  ـنـد بـر مـوج ان توانسـت
ـیـشـتـر از  شوند و مـردم را بـرای ب
ـنـد،  سی سال به خاک سیاه بنـشـان
ـاسـی مصـر از احـزاب  صحنـه سـی

ـلـه .   پیشرو خالی میباشد ایـن مسـئ
ـاه مـدت فـرصـت و  حداقل در کوت
امکانی به نیروھای ضـد انسـانـی 

ـان .   اسالمی میدھد ھم اکنـون جـری
ـا وجـود تـجـربـه  ـیـن ب اخوان المسلـم
ــران و  ــھــا در ای ـی ــالمـ ــاه اس ســی
ــود  ــگــر و بــا وج کشــورھــای دی
آگــاھــی مــردم از واپســگــرایــی و 
ـان، بـخـاطـر  فرصت طلبی این جـری
تشکل و سـازمـانـدھـی و بـخـاطـر 
حمایتھای سیاسی و مـالـی اقشـار 
مرتجع مصر و حکومتھای غـربـی 
ـات  ـتـخـاب بیشتریـن شـانـس را در ان

ـات ســـه .   دارد ــ ـاب ـــخــ ـت ــ دور اول ان
ـان  مرحله ـای ای مجلس امـروز بـه پ
ـتـشـر شـده .   میرسد بنا به اخبار مـن

ـات  ـتـخـاب استقبال وسیعی از ایـن ان
ـنـوز از بـرد . صورت گرفته است ھ

ـنـدگـان  ـای ـات و نـم ـان ـاخـت جـری و ب
ـار .   خبری در دست نیسـت امـا اخـب

ــن اســت کــه اخــوان  حــاکــی از ای
ـادی بـرای خـریـد  المسلمین پول زی

ـنـھـا افـراد .   رای خرج کرده اسـت ای
ـیـر نشـیـن  پیر را از محلـه ـق ھـای ف

سـوار اتـوبـوس کـرده و بـه مـحـل 
مــوارد .   انـد صـنـدوقـھـای رای بـرده

ـاتـی  ـتـخـاب ـات ان ـف دیگـری از تـخـل
ـیـغـات  ـل ـب گزارش شده اسـت کـه ت

ـبـل ٤٨مذھبی، تبلیعات   ساعت ق
از زمان رای گیری و تھـدیـد رای 
ــدگــان در مــراکــز رای از آن  ـن دھ

 .جمله است
 

 انقالب مصر 
 بر سر دو راھی

انقالب مصر بر سر یک دو راھـی 
ـیـونـی کـه . قرار گرفته است انقـالب

ـارک بـه  برای سرنگونی رژیم مـب
مـیـدان آمـدنـد بـر ایـن امـر واقـف 
ـتـه ولـی  ـارک رف ھستند کـه مـب
. رژیم ھنوز سـر جـای خـود اسـت

ــه ــوشــت ــشــود در ن ھــا و  ایـن را مــی
ـیـھـای آنـھـا  مصاحبه ھا و سـخـنـران

ــد ــالوی .   دی ــم ــح ــول حســام ال ـق بـ
مبارک رفته ولی در ھـر مـدرسـه 

ای یـک  و بیمارستان و کـارخـانـه
ـبــارک  ـــی مــ ــن ـی ـارک ( مـ ــ مــب

برای سرنگـونـی .   ھست)   کوچک
ـارک مـردم  تمام و کمال رژیـم مـب

ـنـکـه  مصر چـاره ای نـدارنـد جـز ای
حکومت نظامیان را سرنگون کننـد 
ـزیـر  و این مینی مبارکھـا را ھـم ب

ـیـس، .   بکشند ـل ـانـی ارتـش، پ ـب با ت
ـیـک  بازمانده ھای حـزب دمـوکـرات

مبارک، دولتھای غربی و اخـوان 
ـنـوز سـر  المسلمین رژیم مبارک ھ

ــت ــروھــای .   جــای خــودش اس ــی ن
ارتجاعی و ضد انسانی ملـی گـرا 
ـا ادا و  ـنـد ب و اسـالمـی مـیـخـواھ
اطوار انتخابات و دموکراسـی نـظـم 
ـارک را دسـت  ـاتـی دوره مـب طبق

ـثـمـار  نخورده نگه دارنـد و بـه اسـت
ــد ــه دھــن ــه کــارگــر ادام ــق . طــب

ـقـر و ثـروت  میخواھند دره عظیم ف
عالوه بـر آن .  ھمچنان پا برجا باشد

ـیـن ضـد انسـانـی  ـنـد قـوان میخـواھ
ــعــه را  ھــم جــاری  اسـالم و شــری

ـاال .   کنند ـیـروھـا دسـت ب اگر این ن
پیدا کنند انقالب مصر میتواند بـه 

 ٥٧ھمان مسیری برود که انقـالب 
این شروع یک فـاجـعـه .   ایران رفت

انسانی برای مصر و برای منـطـقـه 
امـا اوضـاع در .   و جھان خواھد بود

ــع  ــف ــن مــجــمــوع و در درازمــدت ب
ـقـالبـی .   اسالمیون نیست فضـای ان

ـیـت بـحـرانـی  در خود مصـر، وضـع
سرمایه داری در سـطـح جـھـان و 
قـدرت حـرکــت مـردم آزادیـخـواه و 
برابری طلب در چھارگوشـه جـھـان 
ـارگـــر و  ـــه کــ ـق ــ ـب و تـــالش طــ
سوسیالیست ھـا و سـکـوالرھـا در 
خود مصـر فـاکـتـورھـای مـھـمـی 
ھستند که امید به قـدعـلـم کـردن 
طبقه کارگر و چـپ در مصـر را 

ـبـرد ـاه مـدت .   باال می امـا در کـوت
ــودن چــپ  ــشــکــل ب ــل نــامــت ــدالی ب

ـام  ممکن است مضحکه ـن ای کـه ب
ـاده اسـت فضـای  ـت انتخابات راه اف
انقالبی را تحت تاثیـر قـرار دھـد و 
ــای  ــروھ ــی ــرای ن ــن فــرصــت را ب ای
ـیـن  ارتجاعی مثـل اخـوان الـمـسـلـم
ـاسـی را  ـا قـدرت سـی فراھم کند ت

ـانـی .   بدست بگیـرنـد ـب تـوطـئـه و ت
ـیـن  ارتش و آمریکا و اخوان المـسـلـم
ـیـس و  ـل با سالح سرکوب ارتش و پ
ـارلـمـان  با سالح فریب انتخابات و پ

ـقـالب  ـابـل ان یک مانع مھم در مق
 .مصر است که باید کنار زده بشود

ـیـشـرو  ـقـالبـی و پ ـیـروھـای ان ن
ای ندارند جز اینـکـه ھـر  مصر چاره

ـنـد  چه سریعتر خود را متشکل کـن
و یک حزب رادیکال و انقالبـی را 
ـقـالب را  بوجود بیاورند تا بتـوانـد ان
از این شرایط مشکل و مسـیـر پـر 

ــور دھــد ــب ــیــت .   ســنــگــالخ ع واقــع
ــامــعــه  ــســت کــه در یــک ج ــن ای
طبقاتی سیاسـت از طـریـق احـزاب 

کسانـی .   سیاسی پیش برده میشود
ـاسـت انسـانـی و  که اھداف و سـی
ـنـد مـجـبـورنـد  چپ را دنبال میکن
حزب سیاسی خود را برای رسـیـدن 

ـنـد در .   به ایـن اھـداف ایـجـاد کـن
ـاسـی  شرایط کنونی این احزاب سـی
ــد کــه قــدرت ســیــاســی را  ــن ھســت
میگیرند و کنترل جامعه در دسـت 

ــرنـد ــگـی ــویـژه در یــک دوره .   مـی ب
انقالبی که اوضاع سیاسی پیچـیـده 
ـیـر و تـحـوالت سـریـع و  است، تغی
ـتـمـاعـی  ـنـد، افـکـار اج وسیع ھست
بسرعت عوض مـیـشـونـد، امـکـان 
متشکل شدن مردم فراھم مـیـشـود 
ــدســت  و قــدرت ســیــاســی دســت ب
ـاسـی  میشود، وجود یک حزب سـی
با مواضع و سیاسـتـھـای روشـن و 
ــاتــی  ــی یــک ضــرورت حــی ــالب ـق ان

مردم مصر در یـک سـطـح .   ھست
ـقـر و  گسترده نشان داده اند که از ف

ـاتـوری، و از  ــی، از دیـکــت بـدبـخـت
ـنـد و  ـزار ھسـت ـی ـیـن ب تحقیر و تـوھ

ـام کـردنـد ـی ـا صـدای .   علیه آن ق ب
ـقـالب آنـھـا  بلند اعالم کردند که ان

ــرای  ــت " ب ــرام آزادی، نــان و ک
ـارھـا بـه . ھست"  انسانی ـارھـا و ب ب

ــن و  ــادی ــه مــی ــر و ب ــحــری ــدان ت ـی م
خیابانھا در شھرھای دیـگـر آمـدنـد 
ــی خــود  و بـر خـواســتـھــای انــقـالب

ـارھـا خـطـر .   تاکید کردند بارھا و ب
مواجه با دستگاه سرکوب رژیـم را 
ـار  بجان خریدند و گفتند که خواسـت
ــم  ــمــام و کــمــال رژی ــی ت ــگــون ســرن

ــد ــن ــت ــن .   ھس ــه ای ــدن ب ــی بــرای رس
ای جز عمل متحد و  خواستھا چاره

ـتـه نـدارنـد ای جـز  چـاره.   سازمانیاف
ـاسـی  ـا نـھـادن یـک حـزب سـی ـن ب

ـقـالبـی نـدارنـد ای  چـاره.   چپ و ان
ـزب  ــک حــ ـــھــادن ی ــا ن ـن ـ جــز ب
ــد ــدارن ــی کــارگــری ن ــســت ــی . کــمــون

ــای  ــھ ــد خــواســت ــوان ــت ــی کــه ب حــزب
انسانی آنھا را فرمولـه کـنـد و بـر 

ـاسـت بـگـذارد حـزبـی .   سر میز سـی
ـانـھـای  ـابـل جـری ـق که بتوانـد در م
ـیـن و  ارتجاعی مثل اخوان المـسـلـم
ــم مــبــارک  ــدگــان رژی پــس مــان

ــد ــد .   بــایســت ــوان ــت ــه ب ــی ک حــزب
ھای دولتھای غـربـی و دول  توطئه

ھای آنـھـا   ارتجاعی منطقه و رسانه
حزبی کـه .   را افشا و منزوی کند

ـتـوانـد تـوده ــه  ب ـق ھـای مـردم و طـب
ـارزه و در  کارگر را در مـیـدان مـب

حـزبـی کـه .   خیابانھا رھبری کـنـد
ـارھـای  بر تغییرات بنیادی در ساخت
ـتـمـاعـی جـامـعـه  اقتـصـادی و اج

ـتـوانـد .   پافشاری کند حزبی کـه ب
ــعــار  ــت " ش نــان، آزادی و کــرام
 .*را متحقق کند" انسانی
 ٢٠١١ نوامبر ٢٨
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 اعتصاب و اعتراض

 
 تظاھرات گسترده ی کارگران در تبریز

ھزاران نفر از کارگران و بازنشستگان آذربایجان شـرقـی در 
تبریز در سالگرد تصویب قانون ضد کارگـری کـار اسـالمـی 
ـیـه  و در اعتراض به برده وارتر شدن قوانین حاكم بر كار، بر عـل

بـه گـزارش آذوح ایـن .   این قانون اقدام به تـظـاھـرات کـردنـد
ـاخـدی اوز " کارگران با سردادن شعارھایی نـظـیـر  کـارگـر اوی

ـیـدار اسـت، از حـق خـود آگـاه "   ( حققینه دایاخـدی كـارگـر ب
خواھان رسیدگـی بـه "   وزیر بی لیاقت استعفا استعفا" و )   است
ـافـت حـقـوق خـود شـدنـد ماه ـیـکـاری و عـدم دری ایـن .   ھا ب

ھا و سـردادن شـعـار،  کارگران با در دست داشتن پارچه نوشته
ـانـون کـار  ـیـش نـویـس اصـالح ق اعتراض خود را نسبت به پ

ما ھـر روز شـاھـد :   یكی از این كارگران گفت. اعالم داشتند
ـیـم کـه  خالی ترشدن سفره ھای کارگران و بازنشستـگـان ھسـت

ـتـر شـدن قـدرت خـریـد ھـر  وضعیت آنان با وجود تورم و کـم
 .شود تر می روزبد

ـیـروھـای  این تجمع پرشور در حالی برگزار گـردیـد کـه ن
ـان  ـیـن کـارگـری آن ـال امنیتی از روزھای گذشته با تھدید فع

 .را نسبت به برخوردھای شدید ھشدار داده بودند
 

کارگران کارخانه ریسندگی پرریس دست به 
 اعتصاب زدند

بنا برگزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز اول آذر 
منتشر كرده اسـت، کـارگـران ریسـنـدگـی پـرریـس در شـھـر 
سنندج از صبح ھمان روز کلیـه دسـتـگـاھـھـای کـارخـانـه را 
ـا کـارفـرمـا بـه وی اعـالم  خاموش کردند و طی تماسـی ب
کردند تا دریافت دستمزدھای معوقه خود درب کـارخـانـه را 

ـز .  خواھند بست ـی بنا براین گزارش حتی نگھبانان کارخانـه  ن
به اعتصاب پیـوسـتـه انـد و در اقـدامـی مـتـحـدانـه پـس از 
خاموشی دستگاھھا، ھـمـه کـارگـران بـه خـانـه ھـای خـود 

ـاقـی مـانـد ایـن .   رفتند و فقط دو نفر نگھبان در کـارخـانـه ب
ـافـت ٨کارگران مدت   ماه اسـت دسـتـمـزدھـای خـود را دری

 مـاه از ٨نکرده اند و عالوه بر آن کارفرما پـس از گـذشـت 
ـاداش سـال ٩٠سال  ـز ٨٩ عـیـدی و پ ـی  ایـن کـارگـران را ن

 .پرداخت نکرده است
 ٢بنا بر خبر دیگری كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز 

ــکــمــاه از  ــارگــران بــا دریــافــت ی ــن ک ــشــر كــرد، ای ــت آذر مــن
ـان دادنـد ـای . دستمزدھای معوقه خـود بـه اعـتـصـاب خـود پ

ـا  کارفرمای این کارخانه ھمچنین به کـارگـران وعـده داد ت
ـز پـرداخـت ٨٩دھم آذر ماه عیدی و پاداش سـال  ـی ـان را ن  آن

  .خواھد کرد
 تجمع کارگران شھرداری خرمشھر

 تن از کـارگـران شـھـرداری خـرمشـھـر روز ٥٠٠بیش از 
ـابـل شـھـرداری خـرمشـھـر دسـت بـه   یکشنبه   آبان ھم در مق

ـیـن سـاعـات صـبـح .   تجمع اعتراضی زدند این كارگران از اول
 ماه حقـوق مـعـوقـه ٦مقابل شھرداری تجمع کرده و خواستار 

 .خود شدند
تجمع اعتراضي كارگران آجر پزي شل 

 مقابل اداره كار سنندج
بنابه خبری كه كميته ھماھنـگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد 

ـان، ٢٩تشكل ھاي كارگري منتشر كرده است، روز يكشنبه   آب
ـنـدج ٤٠تعداد   - نفر از كارگران آجرپزي شل واقع در جاده سـن

كامياران در اعتراض به اخراج و حقوق ھاي مـعـوقـه خـود در 
ـيـن ايـن .   مقابل اداره كار سنندج دست به تجمـع زدنـد مسـئـول

نھاد طي تماس تلفني با حساب دار كـارخـانـه شـل از ايشـان 
ـنـد و در ادامـه  ـن ـيـدا ك خواستند تا در جمع كارگران حضور پ
طي مذاكراتي كه بين كارگران و مسئولين اداره كار و حسـاب 
دار شركت صورت گرفت، به كارگران قول مسـاعـد داده شـد 

 روز آينده گزارش كاملي از حقوق معوقـه كـارگـران بـه ١٥تا 
اداره كار ارائه داده شود تا اداره كار تصميمات الزم را در ايـن 

 .مورد اتخاذ نمايد
 

كارگران  فرش غرب کرمانشاه معترض به 
 بیكارسازی ھستند

بنابر خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد 
ـتـشـر كـرده اسـت،  ـفـر از ٨٠تشکل ھـای کـارگـری مـن  ن

کارگران قـراردادی کـارخـانـه فـرش غـرب واقـع در مـحـور 
ـا راه انـدازی .   بیستون اخراج شدند -کرمانشاه  این کارگـران ب

، بصـورت قـراردادی مشـغـول بـه ٨٨مجدد کارخانه در سال 
ـبـود  کار شده بودند، اما مدیریت به بھانه تحریم اقتصادی و ن

در ادامـه .    آبان آنھا را اخـراج کـرده اسـت٢٨الیاف، در تاریخ 
این خبر آمده است كه کارگران بیـکـار شـده، قصـد دارنـد در 
ـابـل اداره  ـق اعتراض به این تصمیم مدیریت، روز اول آذر در م

 .کار شھر کرمانشاه تجمع کنند
 

تجمع اعتراضی کارگران بیكار در مقابل 
 پاالیشگاه آبادان

ـای کـار در  شمار زیادی از کارگران بیکار و جوانان جوی
ـاالیشـگـاه ٢٩شھر آبادان روز  ـابـل درب اصـلـی پ ـق  آبان در م

ـتـن .   آبادان تجمع اعتراضی برپا كردند ـان خـواھـان رف این جـوان
ـیـكـاران  به سر كار و تأمین شغل مناسب برای خود و دیگـر ب

 .شھر شدند
 

 ماه است ٧کارگران کارخانه نیرو رخش 
 دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند

ـتـشـر كـرده  بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
ـنـدج مـدت   ٧است کارگران کارخانه نیرو رخش در شھـر سـن

این کـارگـران چـنـدی .  ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند
ـنـدج شـکـایـت کـردنـد و  پیش در این رابطه به اداره کـار سـن
ھیئت تشخیص این اداره کـارفـرمـا را مـکـلـف بـه پـرداخـت 

ـئـت .   دستمزدھای مـعـوقـه کـارگـران کـرد ـی در پـی رای ھ
ـا  ـنـدج کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه ب تشخیص اداره کـار سـن
ـنـدج خـواھـان  شکایت به ھیئت حـل احـتـالف اداره کـار سـن

 .شکستن رای ھیئت تشخیص این اداره شده است
 

کارمندان ستاد بسیج اقتصادی جلوی وزارت 
 صنعت تجمع کردند

 ٢کارمندان ستاد بسیج اقتصادی کل کشور صـبـح روز 
آذر در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خـود در مـاه 

ھای گذشته، جلـوی سـاخـتـمـان وزارت صـنـعـت، مـعـدن و 
ـنـدگـان .   تجارت واقع در خیابان سمیه تجمع کردند ـن تـجـمـع ك

 صبح جلوی ساختمان شھید مطھـری تـجـمـع ٩که از ساعت 
 .کرده بودند، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند

 
تجمع اعتراضی کارگران شرکت چینی 

 اسپیدار ساوه
کارگران شرکت چینی اسپیدار ساوه در اعتراض بـه عـدم 

ـابـل ایـن کـارخـانـه دسـت بـه ٧دریافت  ـق  ماه دستمزد، در م
 . تجمع اعتراضی زدند

 
تجمع اعتراضی کارگران اخراجی شرکت 

 کفش پویش
 جـاده ١٤مدیریت شرکت کفش پویش واقع در کیلومـتـر 
 مـاھـه ٢مخصوص کرج از پرداخت دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه 

ھشت نفر از کارگرانی که طی یکماه گذشته از کـار اخـراج 
ـا .   شده اند، خودداری می ورزد ـز ب ـی این کارگـران اخـراجـی ن

ـافـت دسـتـمـزدھـای  تجمع در برابر  این شـرکـت خـواھـان دری
 .معوقه خود شدند

 
اعتصاب کارگران شرکت معتبر اداره راه در 

 جاده سنندج ـ مریوان
ـنـدج ـ  کارگران شرکت معتبر اداره راه شاغل در مسیر سن
مریوان که در پروژه احداث جاده گاران در گردنـه ھـه مـرولـه 
ـاشـنـد در  واقع در مسیر سنندج ـ مریوان مشغول بکـار مـی ب

ـبـود ٦اعتراض به عدم پرداخـت   مـاه دسـتـمـزدھـای خـود، ن
سرویس بھداشتی، فقدان آب آشامیدنی، نامناسب بـودن غـذا، 

ـا کـارگـران، ٢اخراج   تن از ھمکاران خود و برخورد نامناسب ب
 . دست به اعتصاب زده اند

 
 اعتراض کارگران شرکت صنایع ھواپیمایی ایران

ـیـمـایـی ٣٠٠بیش از   نفر از کارگران  شرکت صنایع ھواپ
 مـاه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه خـود ٨ایران به عـدم پـرداخـت 

 . اعتراض نمودند
 

ادامه تجمع كارگران لوله سازي اھواز در 
 مقابل دفترحراست كارخانه

ـيـش از  ـبـه اول آذرمـاه ب  تـن از ١٠٠صبح روز سه شـن
كارگران كارخـانـه لـولـه سـازي اھـواز در اعـتـراض بـه عـدم 

ـار دیـگـر دسـت بـه تـجـمـع ٢٧دريافت   مـاه حـقـوق خـود ب
ـابـل سـاخـتـمـان . اعتراضي زدند ـق ـا تـجـمـع در م كارگران از ب

ـاسـخـگـويـي  حراست كارخانه بار ديگر به بي اعتنايي و عدم پ
مقامات به وضعيت خود اعتراض كرده و به ادامـه تـجـمـعـات 
ـاز ھـم  خود تا پاسخگويي مسئولين و گرفتـن حـقـوق خـود ب

 .تاكيد كردند
ـر ٦خبر دیگری كه روز در  ـتـشـر شـده اسـت، از ایـن خـب  آذر مـن

ـابـل سـاخـتـمـان  ـا تـجـمـع در مـق ـارگـران ب ـراض ایـن ك داده بود كـه اعـت
  .حراست این شركت، وارد ھفتمین ھفته خود شده است

 مھلت خواستن از كارگران مخابرات راه دور
بدنبال اعتراضات و تجـمـعـات مسـتـمـر كـارگـران شـركـت 

 ٢مخابرات راه دور طي ماھھاي اخير مبني بر عـدم پـرداخـت 
ـانـداري در  ـامـات اسـت سال حقوق معوقـه شـان، سـرانـجـام مـق
وحشت از ادامه و گسترش اين اعتراضات در شيراز و تـھـران 

كارگـران يـك مـاه .   از كارگران معترض يكماه مھلت خواستند
ـنـدي پـرداخـت شـود  ـب مھلت دادند تا حقوقشان بعد از اين زمان

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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در غير اينصورت تـجـمـعـات و اعـتـراضـات مـجـددا بـرگـزار 
  . خواھد شد

کارگران فضای سبز شھر سنندج دست به 
 تجمع اعتراضی زدند

ـتـشـر  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن
ـنـدج در  ـز شـھـر سـن كرده است اسـت کـارگـران فضـای سـب

 ١٠اعتراض به اخراج سه ماھه خود در ھر سـال، از سـاعـت 
ـز ٦صبح تا نزدیک ظھر روز   آذر در مقابل دفتر فضای سـب

. این شھر در خیابان دیدگاه دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد
ـز  بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع مسئولین فضـای سـب
ـا  ـاچـار شـدنـد ب شھر سنندج برای پاسخگویی به کـارگـران ن
ـان بـگـذارنـد کـه  شھرداری مرکزی سنندج موضوع را در می

ـا قـرار شـد  ـت ـای  آذر بـرای رسـیـدگـی بـه خـواسـتـھـای ٧نھ
ـان مـالقـات حضـوری  کارگران، شھردار مرکزی سنندج با آن

ـاحـیـه .   داشته باشد ـز ٣در این تجمع، کارگران ن  فضـای سـب
 آذر کـارگـران دو ٧شھر سنندج شرکت داشتند و قرار اسـت 

منطقه دیگر نیز در مقابل شھرداری مرکزی سننـدج بـه ایـن 
ـنـدج .  کارگران بپیوندند مجموع کارگران فضای سبز شھر سـن

ـقـه ١٠ نفر ھستند که ھر کدام از آنھا تا ٢٠٠حدود   سال سـاب
کار دارند و ھر ساله از اول آذر تا اول اسفند ماه از کـار خـود 

در این مدت، ایـن کـارگـران ھـیـچ حـقـوقـی .   اخراج میشوند
ـار دیـگـر  نمیگیرند و بیمه ھای آنان رد نمی شود تا اینـکـه ب

این کارگـران از آنـجـا .   از اول اسفند ھر سال شروع بکار کنند
ـنـدج کـار ٩که مدت   ماه از سال را در فضای سبز شھر سـن

میکنند خواھان برقراری دستمزد و بیمه ھـای خـود در طـول 
 .سه ماه دیگر سال یعنی از اول آذر تا اول اسفند ماه ھستند

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 درصد از کارگران زیر خط فقر  ۵بیش از 

 قراردارند
ایلنا از قول حسین كمالی، وزیر سابق کار رفسـنـجـانـی و 

ـتـوان گـفـت کـه اکـثـرکـارگـران :   " خاتمی گفته است شاید ب
ـبـود فـرصـت کشور فقیرانه زندگـی مـی ـنـد و کـم ھـای  کـن

ـاری از آن ھـا بـه  شغلی برای جوانان موجب شده است تا بسـی
ـار حـقـوق  رغم آمادگی برای کار در خانـواده ھـای خـود سـرب

 ھـزار    در حال حاضر ادامه حضـور . .. .   اندک خانواده باشند
ـانـگـر آن اسـت کـه حـقـوق  ـی بازنشسته در بازار کـار ایـران ب

کـنـد و مـجـبـور  ھا را نـمـی بازنشستگی تکاپوی معیشت آن
ـز کـار  ـی ھستند که دوران سالخوردگی و استراحت خـود را ن

در حـال حـاضـر اکـثـر قـریـب بـه :   " در ادامه م گوید. "  کنند
ـتـی بـودن  ـاب اتفاق واحدھای صنعتی کشور به دلیل غـیـر رق

ـازسـازی نشـونـد و در  فعالیت ھای خود در صـورتـی کـه ب
ـلـی و  چارچوب دانش روز دنیا فعالیت نکنند به سمت تـعـطـی
ورشکستگی سوق خواھند یافت و در ایـن حـالـت کـارگـران 

ـنـد داد در ادامـه . "   بیش از گذشته کار خود را از دست خواھ
ـادان، :   " می گوید ـت ـزان طـالق، کـاھـش  افزایش تعداد مع مـی

ـقـر و  ارتباط با بیـکـاری،  ازدواج و افزایش تعداد زندانیان بی ف
در صورتی که نرخ خط فقر را در کشـور . . . .   نداری نیست

حدود یک میلیون تومان دستمزد در نـظـر بـگـیـریـم بـه ایـن 
 درصـد از کـارگـران زیـر خـط  ۵رسیم که بیش از  نتیجه می

 ."کنند فقر گذران معیشت می
 

فشار فزاینده بر كارگران شركت پرھون 
 طرح در نیروگاه سیكل تركیبی سنندج

ـیـروگـاه ھـای ایـران" طبق خبری كه وبالگ  " کارگران ن
ـات مـكـرر  منتشر كرده است، در پی اعـتـراضـات و اعـتـصـاب
ـبـی  ـی ـیـروگـاه سـیـكـل تـرك كارگران شركت پرھون طـرح در ن
ـا  ـنـدج ب سنندج، مدیران دفتر تھران با حضـور در كـارگـاه سـن
ـتـگـو نشـسـتـه  قصد فریب و توھم آفرینی با كارگران بـه گـف

ـنـگـی .   اند آنان اظھار داشته اند كه شركت به دلیل كمبود نقـدی
ـنـد و از كـارگـران  مایل به فروش ماشین آالت سنگین ھسـت
ـانـه یـك مـاه بـه  ـب خواسته اند كـه فـعـال بـه صـورت داوطـل

كـارگـران امـا، .   مرخصی بروند تا وضعیت شـان روشـن شـود
ـز شـده بـه  ـاردی واری ـی دریافته اند كه صورت وضعیتھای میل
. حساب شركت در محلھای دیگر سرمایه گذاری شـده اسـت

ـاقـی ٨٠و می دانند كه این بار سایه اخراج بر سر   كـارگـر ب
مانده در دفتر مھندسی، اداری، خدمات و مـعـدود كـارگـران 
ـنـگـام  ـا شـروع زودھ فنی ھر ساعت گسترده تر می شود و ب
ـار نـدارنـد . سرما و بیكاری گسترده، دیگر امیدی به یافتن ك

 ماه از شركت طلب دارند ھر لحظه خـود را ٣این كارگران كه 
در معرض اخراج می بینند و زندگی پر از رنـج و اسـتـرسـی 

 .را تحمل می كنند
 

ساعت کار کارکنان صنعت نفت در تھران 
 افزایش می یابد

ـامـه ای مـدت   ١وزارت نفت رژیم اسالمی طی بـخـشـن
ـفـت ٣٠ساعت و   دقیقه به ساعات كاری کارکنان صنـعـت ن

ـامـه سـاعـت .   شاغل در تھران افزود اسـت طـبـق ایـن بـخـشـن
 دقیقه بعـدازظـھـر ٣٠ و ٢کاری ھمه این كارگران از ساعت  

 تغییر می كند و از روز اول آذرمـاه الزم االجـرا ٤به ساعت 
 .گردیده است

 
 نفر از كارگران شركت ٧٠٠بیش از 

  ماه حقوق طلب دارند٤پتروشیمی آبادان 
ـادان ٧٠٠بيش از  ـا آب ـن ـتـروسـی  مـاه ٤ كارگر پتروشيمي پ

 آذر بـراي ٢ایـن كـارگـران روز .   است كه حقوق نگرفتـه انـد
دريافت حقوق شان به بانك مراجعه كردند ولي مـتـوجـه شـدنـد 

 .كه ھيچ پولي به حسابشان واريز نشده است
 

 ماه است ٧كارگران شركت صنعتي مھرآباد 
 بدون حقوق كار مي كنند

ـبـھـشـت مـاه  كارگران شركت صنعتي مھرآباد تھران از اردي
ـافـت نـكـرده انـد ـا بـر ايـن .   امسال تاكنون حقوقشان را دري ـن ب

گزارش از ارديبھشت ماه كارفرماي اين شـركـت بـه كـارگـران 
ـقـط گـاھـا   درصـد حـقـوق شـان ٥٠حقوق كامل نـداده و ف

 .ماھيانه پرداخت مي شده است
 

  ساعت كار می كنند١٧كارگران در پالسكوكار تا 
ـفـر پـرسـنـل ٧٥٠مديريت كارخانه پالسكوكار تھران كـه   ن

دارد و از واحدھای تولیدی زیرمجموعه شركـت خـودروسـازی 
ایران خودرو و سایپا می باشد، بسياري از روزھـا كـارگـران را 

ـنـد١٧وادار به  يـكـی از .    سـاعـت كـار در كـارخـانـه مـي ك
ـيـش از حـد  كارگران اين كارخانه گفته است كـه مـديـريـت ب

ـا   ١٢معمول كارگران را در كـارخـانـه نـگـه مـي دارد كـه ت
ـنـد ـن گـاھـا از پـرسـنـل .   ساعت كارگران مجبور ھستند كار ك

 ساعت كار مي كشد بدون پرداخت اضـافـه ١٧-١٦كارخانه تا 
مديريت ايـن كـارخـانـه بـه كـارگـران اضـافـه :   او افزود.   كاري

الزم بـه .   كاري، ھزينه اياب ذھاب و شيفت كـاري نـمـي دھـد
 ١٠یادآوری است كه مديركارخانه پـالـسـكـوكـار امسـال جـزو 

  . مدير برتر كشور شناخته شد
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
  درصدی بیکاری٢٥افزایش 

ـیـمـانـی  رئیس نھاد دولتی اتحادیه کارگران قراردادی و پ
ـان سـال جـاری  ـای ـا پ  ٢٥سراسر کشور گفته است بیکاری ت

ـابـد درصد افزایـش مـی ـزایـش جـھـشـی .   ی وی عـلـت ایـن اف
ـیـدی در  بیکاری را وضعیت بحرانی دامنگیر واحـدھـای تـول

 . ایران دانسته است
 
 درصد كارخانه ھا و كارگاھھاي توليدي ٩٠

 در تھران فقط كارگر قراردادي مي پذيرند
بسياري از كارخانه ھاي خـودروسـازي در تـھـران كـارگـران 
ـا  قراردادي مي گيرند و عـمـده كـارگـران ايـن كـارخـانـه ھـا ب

ـنـد در سـطـح تـھـران .   قراردادھاي كوتاه مدت در حال كار ھسـت
ـا  ـپ ـنـد سـاي عمده كارگران كارخانه ھاي بزرگ خودروسازي مـان

ـنـد در .   و ايران خودرو را كارگران قـراردادي تشـكـيـل مـي دھ
ـا   كـارگـر اسـاسـا ٥٠٠٠حال حاضر كارخـانـه ايـران خـودرو ب

ـا  ـا بسـتـن قـراردادھـاي يـكـسـالـه ب كارگران قراردادي دارد و ب
ـنـد ـن ـيـن .   كارگران بعد از يكسال كارگر را بيرون مي ك ھـمـچـن

كارخانه خودروسازي سايپا نيز اكثر كـارگـرانـش قـراردادي شـده 
ـنـد١٥اند و تنھا  ايـن .    درصد پرسنل اين شركت رسـمـي ھسـت

ـار تـمـديـد مـي  كارخانه قرارداد كارگران را  ھر سه مـاه يـكـب
كارخانه ايران تاير نيز در تھران از زمـره كـارخـانـه ھـايـي .   كند

است كه قرارداد با كارگران قراردادي را كه قبال يـكـسـالـه بـود 
ـنـدد ـتـھـاي خـودروسـازي .   در حال حاضر سه ماھه مـي ب شـرك

ـا  ـا قـراردادھـاي مـوقـت حـتـي يـكـمـاھـه ب سايپا و گروه سايپ
كارگران قراردادي را بھم زده و از تمديد قرارداد خـودداري مـي 

ـتـھـا كـارگـران را .   كنند ـيـب كـارفـرمـا در ايـن شـرك بدين ترت
 ٩-٨كارگراني كه سابقه كـار .   بصورت روزمرد بكار ميگيرند

ساله در اين شركتھا دارند در مـاھـھـاي اخـيـر قـراردادشـان بـه 
ـا اسـاسـا  يكماه رسیده و ماه به ماه قراردادھا تمديد میـشـود ي

ـنـد ـن كـارفـرمـا در ايـن .   ديگر قرارداد آنھا را تـمـديـد نـمـي ك
شركتھا اكنون كارگران روزمزد را جايگزين كـارگـران قـراردادي 

 .مي كنند
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  بنا بر خبری كه کمیته ھـمـاھ

ـان ٢٥ایجاد تشکل ھای کارگری منتشر كرده اسـت روز   آب
 نفر از کارگران قسمـت خـاک رس سـد مـخـزنـی ٤٠حدود 

اخراج این کـارگـران .   ژاوه واقع در استان کردستان اخراج شدند
ـات ٤در شرایطی صورت گرفته که آنھا  ـب  ماه حقوق و مـطـال

 .خود را دریافت نکرده اند
 

تعطيلي كارخانجات ايرانيت تھران بدليل 
 عدم ورود مواد آزبست

ـنـكـه مـدتـي از ورود  ـيـل اي كارخانجات ايرانيت تھران بـدل
ـادي  مواد آزبست جلوگيري ميشد عـمـال دچـار مشـكـالت زي
بودند بطوريكه منجر به تعطيلي موقت برخي از كـارخـانـجـات 
ـادي از كـارگـران قـراردادي ايـن  و ھمچنيـن اخـراج تـعـداد زي

ـيـل اعـتـراض و :   يكي از كارگران گـفـت.   كارخانجات شد بـدل
ـاالخـره دولـت عـقـب  فشار مستمر كارگران طـي ايـن مـدت ب
ـا  نشيني كرد و مجبور شد كه ورود مواد آزبست را براي يـك ت
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ـيـت  دو سال ديگر تمديد كند ولـي درحـال حـاضـرشـركـت ايـران
ـار  ـيـر سـاخـت ـي تھران، كارفرما خودش اصـراردارد كـه بـراي تـغ

 .  ماه تعطيل كند١٧شركت كارخانه رابمدت 
 بيكاري كارگران كارخانه فارسيت

ـیـکـار  کارگران کارخانه فارسیت دورود مدتی است کـه ب
ـلـت تـحـریـم  فقط در محل کاری خود حاضر می شوند و بـع
ھا و نرسیدن مواد خام به این کارخانه در حـال از دسـت دادن 

ـقـدنـد .   شغل خود ھستند ـت برخی از کارگران این کارخانـه مـع
 .تا قبل از سال جدید از کار بیکار خواھند شد

 
  نفر از كارگران فصلي در سنندج٣٥اخراج 

كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي كـارگـري 
ـاركـھـا و فضـاي ٢٩خبر داد كه روز يكشنبه   آبان سـازمـان پ

 ٣٥شـود،  سبز سنندج كه زير نظر شھرداري این شھر اداره مـی
. حسـاب اخـراج كـرد اش را پس از تسويـه نفر از كارگران فصلي

ـا بـھـار سـال  اين كارگران فصلی، بدون ھيچ ـايـي ت گونه مـزاي
 .آينده بي كار مي باشند

 
اخراج اکثر کارگران شاغل در پروژه 

 راھگشا واقع در منطقه جوانرود
ـلـی بـه  کارفرمای پروژه راھگشا کـه شـامـل حـفـر تـون

ـیـرغـم ٤٠مسافت   کیلومتر در منطقه جوانرود می باشد، عـل
ـان کـار ٢اینکه ھنوز کار به پایان نرسیده و  ـای ـا پ  کیلومتر ت

ـلـف اقـدام بـه اخـراج اکـثـر  باقی مانده، به بھانه ھـای مـخـت
 .کارگران شاغل در این پروژه کرده است

 
  نفر از كارگران سد بن ير٤٠٠اخراج حدود 

بنا به گزارشتي كه كميته ھماھنگي براي كمك بـه ايـجـاد 
كـارفـرمـاي سـد بـن يـر  ھاي كارگري منتشر كرده است  تشكل

واقع در جاده سنندج ـ مريوان بطور گسترده و دسـتـه جـمـعـي 
 نفر از كارگران مشغول به كار در ايـن واحـد را از ٤٠٠حدود 

اين اخراجھای جمعی کـه مـربـوط بـه  .   كار  اخراج كرده است
ـان ١٨شرکت استراتوس و جھاد توسعه می باشد از تاریـخ   آب

ـا ١٨شروع و تا اکنون ھم ادامه دارد به طوری که از  ـان ت  آب
 نفر از این  کارگـران اخـراج شـدنـد کـه  ٤٠٠ آذر نزديك به ٢

ـات خـاک رس و ١٥٠ نفرراننده، ١٤شامل  ـی ـل  ٥ نفر از عـم
ـيـن  ـفـر كـارگـران ٢٠٠نفراز كارگران جھاد تـوسـعـه ھـمـچـن  ن

ـاشـنـد در ادامـه .   مشغول به كار در شرکت استـراتـوس مـي ب
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٣آمده است كه كارگران اخراجي حـدود 

ـان  دارند كه به صورت چك ھـاي سـه و چـھـار مـاھـه بـه آن
ـايـي ھـم بـرخـوردار نـمـي  پرداخت گرديد و از ھيچگونه مـزاي

ـنـھـاي شـخـصـي ٥٠ھمچنين حدود .  باشند  راننده كه با مـاشـي
خود در اين واحدھا مشغول بكار بودند از كار اخـراج شـدنـد و 
قسمت سنگ شكن نيز بطور كامل تـعـطـيـل شـد و در حـال 

 كـارگـر در سـد آزاد بـن يـر در حـال كـار ٧٣٠حاضر حدود 
 .ھستند كه ھر لحظه احتمال اخراج اين كارگران وجود دارد

 
 اخراج کارگران شرکت نساجی بابکان در آمل

خبرگزاری رژیمی فارس خبر داد كـه، مـدیـریـت شـرکـت 
 . کارگر را اخراج کرد٨٠نساجی بابکان در آمل 

 
كارخانه ھاي در آستانه تعطیلی نوشابه 

 سازي و شير پاستوريزه در خرمشھر
كارخانه ھاي نوشابه سازي خرم نوش و زمزم در خـرمشـھـر 
ـلـي  بعلت نبود مواد اوليه و افزايش ھزينه ھا در معرض تعـطـي

ھا در بـحـران و رو  در خرمشھر عمده كارخانه.   قرار گرفته اند
حقوق كارگران اين كارخانه ھـا پـرداخـت .  به احتضار قرار دارند

نمي شود و كمتر كارخانه اي را مي توان يافت كه كـارگـرانـش 
پيش از اين كـارخـانـه .   چندين ماه حقوق معوقه نداشته باشند

ھاي شير پاستوريزه و كارخانه كشـتـي سـازي ارونـدان از زمـره 
 . كارخانه ھاي بحراني در این شھر گزارش شده بودند

 
 درصد ظرفیت ٥كارخانه سام كابل تنھا با 

 كار می كند
ـابـل و سـيـم، كـه در  ـنـده ك ـن ـيـد ك كارخانه سام كابل تـول

ـيـدي ١٣٨٨ تا ١٣٨٦سالھاي   بعنوان يـكـي از واحـدھـاي تـول
نمونه تھران محسوب ميشد و توليداتش را بـه خـارج از ايـران 

ـقـه كـار دارد، در ٣٠ھم صادر ميكرد و نزديك به   سـال سـاب
ـزي ٥حال حاضر تنھا با   درصد ظرفيت كـار مـيـكـنـد و چـي

ـبـال .   نمانده است كه بطور كامل تعطيل شـود ايـن كـارخـانـه ق
 كارگر داشت ولي در حال حاضر تعداد كـارگـران ٩٠نزديك به 
 . نفر رسيده است١٨تنھا به 
 

ی سدھاي كاني گويژان و  تعطيلي پروژه
 چومان بانه

ـتـه ـی ـنـگـی بـرای  بنا بر گزارش منتشر شده کم ی ھـمـاھ
ھاي مـطـالـعـاتـي  ھای کارگری، پروژه کمک به ایجاد تشکل

ھاي كاني گويژان و چـومـان واقـع در مـنـطـقـه  دو سد به نام
ھـا از  ايـن پـروژه.    آذر تعطيل شـده اسـت٤مرزي بانه، از روز 

كاري سـاحـل و  ھاي پيمان سه سال پيش شروع شده بود و شركت
ـنـد . گمانه كاو مسئولیت مطالعات اين سدھا را بر عھده داشـت

ـيـل عـدم پـرداخـت  مسئولين مربوطه اعالم كرده اند كـه بـه دل
ـانـوي  ی كافي از طرف دولت، اين پروژه بودجه ـا اطـالع ث ھـا ت

ـاي كـارگـران را  تعطيل است و از چند ماه پيش حقوق و مـزاي
 كـارگـر ٣٠با تعطيلي اين دو پروژه، تـعـداد .   اند پرداخت نكرده
ـان نـظـارت بـر پـروژه ھـاي  شاغل در آن ـن ـارك ھا و ھمچنیـن ك

  .اند مذكور بيكار شده
 افزایش نرخ بیکاری در استان قزوین

ـاالتـر  ایلناطی گزارشی به افزایش نرخ شدید بیکاری به ب
ـزویـن اعـتـراف كـرده اسـت٢٠از  در ایـن .    درصد در استان ق

ـیـت  ـزویـن، وضـع ـان ق گزارش علت افزایش بیـکـاری در اسـت
. بحرانی واحدھای تولیدی و کارخانجـات عـنـوان شـده اسـت

این گزارش ھمچنین تاکید مـیـکـنـد کـه تـعـداد واحـدھـای 
تولیدی که در استان قزوین دچـار بـحـران شـده انـد در حـال 
ـال  ـب ـیـشـتـری را بـه دن افزایش است که بیکاری کـارگـران ب

 درصـد كـارگـران ٨٠این در حالی اسـت کـه .   خواھد داشت
  .فعال در واحدھای تولیدی قزوین قراردادی ھستند

 افزایش روزافزون نرخ بیکاری در تھران
ـتـه  ایلنا از قول دبیر اجرایی خانه کارگر استان تـھـران گـف
ـیـدی دچـار  است كه به دلیل افزایـش تـعـداد واحـدھـای تـول
بحران، نرخ بیکاری در استان تھران به صورت روزانـه در حـال 

او اظـھـارات مـعـاون تـوسـعـه اشـتـغـال را در .   افزایش اسـت
 ھزار فرصت شغلی در استان تھران تـکـذیـب ۵ خصوص ایجاد 

ـنـده .   کرد ـیـد کـن به گفته وی در حال حاضر کارخانجات تـول
ــھـران بــیـش از  ــان ت لـوازم خــانـگــی و خــودروسـازی در اسـت

 . واحدھای تولیدی دیگر با بحران نقدینگی مواجه ھستند
 
 

 ناامنی محیط كار
 

  نفر بر اثر حوادث کار در استان گلستان  مرگ 
ـان بـه    ماھه نخست امسال ٦در  ـان گـلـسـت ـفـر در اسـت  ن

. دنبال وقوع حوادث ناشی از کار جان خود را از دسـت دادنـد
این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل که تـعـداد 

ـفـر بـود، ۵ مرگھای ناشی از حـوادث کـار   درصـد ۴۶.     ن
ـان از .   افزایش یافته است بر اساس این گزارش، استان گـلـسـت

ـیـن  ـازدھـم در ب نظر آمار تلفات ناشی از حوادث کار جایگاه ی
تعداد کل مرگھای ناشـی از حـوادث کـار .   ھا داراست استان

 .  نفر ثبت شده است  این استان در سال گذشته 
 

 ساله را به کام   دستگاه چله پيچی کارگر 
 مرگ برد

مدير روابط عمومـی سـازمـان آتـش نشـانـی و خـدمـات 
ـار شـدن يـک کـارگـر :   ايمنی شھرداری کاشان گفت ـت گرف

ـائـی زاده   کارخانه  ـام مـحـمـدرضـا آق  سـالـه کـاشـانـی بـه ن
محمدآبادی در حال کار با دستگاه چله پيچـی در شـھـرک 

 .صنعتی راوند منجر به مرگ وی شد
 

كارگر جوان ساختمانی جان خود را حین 
 كار از دست داد

ـتـه اسـت عـدم  معاون عملیات سازمان آتش نشانی قم گف
ـقـه در ٨وجود امكانات ایمنی در بتن ریزی ساختمـانـی   طـب

   قم در شھرک پردیسان موجـب کشـتـه شـدن یـک کـارگـر
ـتـن .   ساله شد ـان ب کارگر دیگر از ناحیه لگن و کمـر در مـی

قرار داشت که با تالش ماموران تـوانسـت از مـرگ نـجـات 
 .پیدا کند
 

  كارگر حین كار٣جان باختن 
بنابه خبری كه كميته ھماھنـگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد 

 آبان منتشر كـرده اسـت، كـارگـر ٣٠تشكل ھاي كارگري روز 
ـان در چـنـد  جوانی به نام حمید اسماعیلـی كـه در سـد داری
ـزش تـونـل جـان  كیلومتری پاوه، مشغول بكار بود، بـر اثـر ری

 .باخت
این نھاد كارگری در خبر دیگری نوشته است كـه اجـرای 
ـیـمـه سـاز در  گودبرداری غیراصولی در یـک سـاخـتـمـان ن
شھرک غرب، خیابان فالمک شـمـالـی در تـھـران، مـوجـب 
ریزش دیوارھای ساختمان شد که مـرگ دو کـارگـر را بـه 

 . دنبال داشت
 

 ساله بر اثر سقوط از ٢٤جانباختن کارگر 
 یك ساختمان

ـلـه بـر اثـر سـقـوط از ٢٤كارگر   ساله ای به نام نجیب ال
ـیـن جـان  ـائ یک ساختمان در مجموعه پروژه مسکـن مـھـر ن

 . خود را از دست دادند
 

 كارگر در تصادف رانندگی جاده شھر ٧
 صنعتي رشت زخمی شدند

بنابر خبری كه كميته ھماھنـگـي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد 
ـبـه  تشكل  آذر ٣ھاي كارگري منتشر كرده است، صبح پنجشـن

ـا   -سرویس کارخـانـه اشـی مشـی در جـاده الکـان  رشـت ب
ـفـر از  کامیونی تصـادف کـرد كـه در ایـن حـادثـه ھـفـت ن

 .کارگران زخمی و به بیمارستان اعزام شدند
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 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
 

علی نجاتی را با غل و زنجیر به پزشک 
 قانونی بردند

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه  بر اساس خبری كه کمیته ھـمـاھ
ـبـه  ایجاد تشكلھای كارگری منتشر كرده است، روز چـھـارشـن

ـات   آذر علی نجاتی کارگر نیشکر ھـفـت٢ ـپـه و عضـو ھـی ت
مدیره سندیکای کارگران این شـرکـت را بـرای بـررسـیـھـای 

ـقـل کـردنـد ـت ـن در .   پزشکی به پزشک قانونی شھر شـوش م
وی که از اوضـاع وخـیـم جسـمـی :   ادامه این خبر آمده است

رنج میبرد در زندان دچار مشکالت جدی شده اسـت و بـرای 
تایید و در حالی که دست و پای او را دستبند و زنـجـیـر زده 

ـزشـکـان .   بودند به پزشک قانونی بـردنـد ـزشـک زنـدان و پ پ
ـبـی عـلـی نـجـاتـی  ـل معالج وی ھمگی از اوضـاع وخـیـم ق

. انـد اند و ھمگی خواھان آزادی علی نجاتـی شـده گزارش داده
 آذر منتشـر كـرده ٣در خبر دیگری كه این نھاد كارگری روز 

ـیـت  است، پاسخ رسمی پزشكی قانونی شوش مبنی بـر وضـع
بد جسمانی علی نجاتی به دادستانی شـوش ایـن بـوده اسـت 
ـایـد از  ـاد اسـت و وی ب ـار زی ـبـی بسـی ـل كه احتمال سكته ق

 .محیطھایی مانند زندان دور نگه داشته شود
 

 آغاز اعتصاب غذای رضا شھابی
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـأت مـدیـره  کارگری خبر داد كـه رضـا شـھـابـی عضـو ھـی
 در ٨٩ خـرداد ٢٢سندیكای كارگران شـركـت واحـد كـه از 

ـنـی کـه  بازداشت موقت به سر می ـف ـل برد و در آخرین تماس ت
با خانواده خود داشت، اعالم کرد که دیگر تـوان تـحـمـل ایـن 
شرایط را ندارد و از ابتدای آذرماه دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا 
خواھد زد، اعتصاب غذای خود را در شـرایـطـی آغـاز کـرده 

  .اش بسیار وخیم است است که وضعیت جسمانی
 ھمسر علی نجاتي بازداشت شد

كميته ي ھماھنگي بـراي كـمـك بـه ايـجـاد تشـكـل ھـاي 
ـتـي ظـھـر روز  ـي ـن كارگري خبر اساس خبر داد كه مامورين ام

ـاز نـجـاتـي ٦يكشنبه  ـن ، ) سـگـونـد(  آذر براي دستگـيـري شـھ
ـلـه سـيـف در  ـاي عـم ھمسر علي نجاتي به منزل وي در روسـت
شھر شوش مراجعه كردند و ھمچنين اعضـاي خـانـواده ي وي 

مامورين امنيتي اعالم كرده انـد كـه .   را تحت فشار قرار دادند
ـيـروي ٢٤شھناز نجاتي تا   ساعت تحت بازداشـت اطـالعـات ن

ـازداشـت .   انتظامي خواھد بود فرزندان وي كه تالش كردند از ب
مادرشان كه دچار بيماري ھايي مانند سردرد شديد و مـيـگـرن 
است ممانعت به عمل آورند، توسط يكي از مامـوريـن تـھـديـد 

 . به بازداشت شدند
 

شکنجه با کابل افشین اسانلو را از اوین به 
 بیمارستان فرستاد

افشین اسانلو بر اثر شکنجه برای عـمـل جـراحـی صـبـح 
بـر اسـاس .    آذر از زندان اوین راھی بیمارستان شـد۵روز شنبه 

ـارگـی  این گزارش، ضربات متعدد کابل بر بدن وی، باعـث پ
عمـل جـراحـی .  در کف پا و ایجاد غده در کتف او شده است

ـلـو، از .   قرار است روی کتف وی انـجـام شـود افشـیـن اسـان
ـال اتـوبـوسـرانـی  ـن ـی یک سال پیش و به دنبال بازداشت در ترم

ـنـد ۴در این مـدت .   در زندان اوین به سر میبرد  مـاه را در ب
 زندان اوین و یک ماه را نیز در بازداشـتـگـاه اطـالعـات ٢٠٩

 سـال ۵وی ازسـوی قـاضـی صـلـواتـی بـه .   کرج بوده است
حبس تعزیری به اتھام اجتماع و تبانی محکوم شده و دادگـاه 

  .تجدید نظر استان تھران نیز این حکم را تایید کرده است
 اطالعیه

 
رضا شھابی عضو ھیات مدیره سندیكای 

واحد در زندان جمھوری اسالمی در خطر 
 فلج شدن است

 رضا شھابی باید فورا از زندان آزاد شود
بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیكای شـركـت واحـد، 
ـبـه  رضا شھابی  عضو ھیات مدیره این سندیـكـا روز یـكـشـن

ـا خـانـواده اش اعـالم كـرده اسـت كـه در ٢٩  آبان در تماس ب
انـد كـه  انتقال وی به بیمارستان، پزشكان متخصص اعالم كـرده

امـا رضـا شـھـابـی .   باید وی تحت عمل جراحی قـرار گـیـرد
گفته است كه تا تعیین تكلیف پرونـده اش اجـازه جـراحـی را 

ـیـت از روز .   نخواھد داد رضا شھابی در اعتراض به این وضـع
ـیـسـت . اول آذر ماه دست به اعتصاب غذا زده است ایـن درحـال
 ٦، ٥، ٤، ٣ھای  كه  به گفته پزشكان غضروف مابین مھره

ـاره شـدن ٧و  ـتـه و احـتـمـال پ ـیـن رف  ستون فقرات وی از ب
اعصاب و در نتیجه از کار افتادن دست و پای چـپ اوسـت 

 . و بدین شكل خطر فلج شدن وی را تھدید میكند
ـان و  وضعیت وخـیـم جسـمـی رضـا خـانـواده او و دوسـت

وضعیـت او اضـطـراری .   ھمكارانش را بشدت نگران كرده است
ـاتـش در سـطـح .   است ـای جمھوری اسالمی باید بخاطر این جن

 .  جھانی محكوم شود
 در زنـدان اسـت و  زیـر ٨٩ خـرداد ٢٢رضا شھابی از 

ـا شـكـوه . شكنجه و آزار قرار دارد جرم رضا شھابی مبارزات ب
 و تالش این كـارگـران بـرای ٨٤كارگران شركت واحد در سال 

ــكــای شــركـت واحــد اسـت بــا .   ایـجــاد تشــكـل خــود، ســنـدی
ـیـد و شـرط   اعتراضی جھانی خواھان آزادی فوری و بـدون ق

 .رضا شھابی از زندان شویم 
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١١ نوامبر ٢٦، ١٣٩٠ آذر ٥

گزارشی از کنفرانس بین المللی کارگری 
 در استانبول ترکیه

ـبـر  ـی دومین کنفرانس بین المللی کارگری سالیانه سایت ل
در روز اول ایـن .   استارت در شھر استانبول ترکیه برگـزار شـد

ـیـن کـارگـران  ـال کنفرانس و قبل از شروع آن، نمایندگان و فـع
ـابـل  ـق ـفـرانـس بـه م کشورھای مختلف شرکت کننده در کـن

رفتند و با حضـور در تـجـمـع "   جی، ای، یی" شرکت آلمانی 
ــرشــوری از  ــن شـرکــت، صــحــنـه پ ــی ای ــصـاب کـارگــران اعــت
ـنـد . ھمبستگی بین المللی کارگری را بـه نـمـایـش گـذاشـت
ـفـت   -سپس کنفرانس در محل ساختمان اتحادیـه کـارگـران ن

مواد شیمیایی و الستیک ترکیه و با سخـنـرانـی مصـطـفـی 
ـیـس ایـن اتـحـادیـه آغـاز بـکـار کـرد در ایـن .   اوزتاسکین رئ

کنفرانس نمایندگان و فعالینی از صد تشـکـل کـارگـری از 
سی کشور جھان حضور داشتند و کنفـرانـس بـمـدت سـه روز 

اتـحـادیـه آزاد کـارگـران .    آبانماه ادامـه داشـت٢٨ الی ٢٧از 
در ایـن .   ایران یکی از شرکت کنندگان در این کنفرانس بـود

کنفرانس پیام ھایی از  دو فدراسیون جھانی آی سـی ای ام 
ـایـع (  ـلـی اتـحـادیـه ھـای کـارگـران صـن ـل فدراسیون بین الـم

فدراسیون جـھـانـی (و آی تی اف ) شیمیایی، انرژی و معادن

در روز دوم  و سـوم ایـن .   قرائت شـد)   کارگران حمل و نقل
 کارگاه آموزشی با موضوعات مختلف بـرگـزار ٢١کنفرانس 

ـفـرانـس مـورد  ـنـدگـان در کـن شد که از سـوی شـرکـت کـن
 .استقبال قرار گرفت

ـفـرانـس  در کارگاه آموزشی ایران که در روز سوم ایـن کـن
برگزار شد، پروین محمدی به نمایندگـی از سـوی اتـحـادیـه 
. آزاد کارگران ایران پیام اتحادیه را به کنفـرانـس قـرائـت کـرد

از آنجا که در این دو روز کارگاھھای آموزشی چنـد کشـور 
مختلف بطور ھمزمان بـرگـزار مـیـشـد امـکـان حضـور ھـمـه 
ـیـن  شرکت کنندگان در تمامی کارگاھھا مقدور نبود بـه ھـم
ـفـرانـس  دلیل پیام اتحادیه آزاد کارگران ایـران از روز دوم کـن
ـان ھـمـه شـرکـت  ـیـسـی در مـی ـان انـگـل پس از ترجمه بـه زب
ـان قـرار  ـال آن ـب ـق کنندگان در کنفـرانـس تـوزیـع و مـورد اسـت

ـات کشـورھــای .   گـرفـت ــه انــقـالب ـام کــه مــربـوط ب ــن پــی ای
خاورمیانه و جنبش اشغال وال اسـتـریـت بـود بـویـژه از سـوی 
ـلـسـطـیـن،  ـیـن اتـحـادیـه ھـای کـارگـری ف نمایندگان و فعال
ـزی، سـنـگـاپـور،  اتحادیه ھای کارگری کردستان عراق، مـال
آفریقای جنوبی، کنیا و یکی از فـدراسـیـونـھـای سـراسـری 
ترکیه مورد استقبال قرار گرفت و پـرویـن مـحـمـدی ضـمـن 
توضیحاتی در مورد پیام، با نمایندگان این تشکلھا و بـرخـی 
ـادل  ـب ـتـگـو و ت دیگر از شرکت کنندگان در کنفرانس به گـف

 .نظر پرداخت
ـفـرانـس شـامـل ارائـه گـزارش از  ـانـی ایـن کـن ـای بخش پ
ـیـن  ـال کارگاھھـای انـجـام شـده و سـخـنـرانـی یـکـی از فـع
کارگری مصر و پیام ھایی از فدراسیـون جـھـانـی کـارگـران 
ـز اتـحـادیـه  ـی متال، فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل و ن

 .کارگران غذایی ترکیه بود
این کنفرانس بین المللی کارگری در بـعـد از ظـھـر روز 

ـانـھـای ٢٩یکشنبه  ـال کـه بـه زب ـاسـیـون ـتـرن  آبانماه با سرود ان
مختلف و بطور ھمزمان توسط شرکت کنندگان خـوانـده مـی 

 .شد، به پایان رسید
 زنده باد ھمبستگی بین المللی طبقه کارگر

 ١٣٩٠ آذر ٥ -اتحادیه آزاد کارگران ایران
 

گزارش شرکت در دومین کنفرانس بین 
 -المللی سایت لیبر استارت در استانبول 

 ترکیه
ـارت  ـبـر اسـت ـی دومین کنفرانس ساالنه سایت بین المللـی ل

ـرگـزار شـد ـه ب ـرکـی ـول ت ـب ـان ـرانـس  سـه روزه از .   در شھر اسـت ـف ایـن کـن
 . نوامبر به پایان رسید   آغاز شد و روز یکشنبه      نوامبر   جمعه 

، اتـحـادیـه ھـای  فعالین و نمایندگـانـی از صـد تشـکـل
کارگری و فدراسیونھای جھـانـی کـارگـری از حـدود سـی 

ـفـرانـس در .   کشور در این کنفرانس شـرکـت کـرده بـودنـد کـن
ـیـک  ساختمان اتحادیه کارگران نفت، مواد شیمیایی و السـت
ترکیه برگزار شد و فـدراسـیـون ھـا و تشـکـالت کـارگـری 
بزرگ ترکیه مانند دیسک، کسک، سندیکا، حق ایـش و 

آی اس، از شرکت کننـدگـان و -ھیکس و کنفدراسیون ترک
 .حمایت کنندگان این کنفرانس بودند

ـیـن" سه نماینده از طرف  ـلـی در حـمـایـت از  اتـحـاد ب ـل الـم
ـلـی اتحاد بین"   ( کارگران در ایران ـل ـبـر )   الم ـی ـز بـه دعـوت ل ـی ن

ـنـه سـفـر .   استارت در این کنفرانس شرکت کردند ـزی ـیـه ھ کـل
ـاری  ـلـی تـوسـط خـود آنـھـا و ی ـل ـیـن الـم نمایندگان اتحـاد ب

ـامـیـن شـد ـلـی ت ـل ـیـن الـم اتـحـادیـه ھـای .   اعضای اتحـاد ب
ـفـرانـس  ـنـدگـان در ایـن کـن کارگری ترکیه برای شرکت کن
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 .مکان اقامت فراھم کرده بودند
ـنـدگـان در  ـفـرانـس، شـرکـت کـن پیش از آغاز رسمی کـن
یک تظاھرات اعتراضی در حمایت از کـارگـران اعـتـصـابـی 

ـا سـخـنـرانـی . جی، ای، یی، شرکت کردند کنفرانس رسمـا ب
ـفـت، مـواد  مصطفی اوزتاسکین، رئیس اتـحـادیـه کـارگـران ن
ـفـرانـس بـود آغـاز  شیمیایی و الستیک ترکیه که میزبان کن

فوزی بن مراح، نائب رئیس کـل فـدراسـیـون سـراسـری .   شد
کارگران نساجی، پوشاک و چرم تـونـس و اریـک لـی، از 
ـاحـیـه  ـت ـت ـان اف مسئولین سایت لیبر استارت، از دیگر سـخـنـران

پیام ھایی از جانب دو فـدراسـیـون جـھـانـی، آی سـی .   بودند
ـایـع (ای ام  فدراسیون بین المللی اتحادیه ھای کـارگـران صـن

فدراسیون جـھـانـی (و آی تی اف ) شیمیایی، انرژی و معادن
خوانده شد و نیز یک پیام ویدئویـی از )   کارگران حمل و نقل

ـفـدراسـیـون جـھـانـی اتـحـادیـه ھـای  شارون بارو، دبیر کل کن
 .کارگری، به کنفرانس لیبر استارت نمایش داده شد

ـنـوع   در این کنفرانس   کارگاه آموزشی با موضوعات مـت
ـا بـه .    نوامبـر بـرگـزار شـد   و   طی روزھای  ـن کـارگـاه ھـا ب

ـلـف  درخواست گروه ھای شرکت کننده از کشـورھـای مـخـت
ـنـج کـارگـاه ھـمـزمـان .   سازمان داده شده بودند ـا پ ھر چھار ی

برگزار می شد و امکان شرکت در ھمه کـارگـاه ھـا مـیـسـر 
ـبـش کـارگـری .   نبود کارگاه آموزشی مربوط به مسائـل جـن

ایران را رفقا فرخنده آشنا، صدیق اسماعیلی و امـیـد رضـایـی 
ـلـی سـازمـان دادنـد و شـرکـت  به نمایندگی از اتحاد بین ـل الم

کنندگان دیگری نیز در مباحث این کارگاه فـعـاالنـه حضـور 
ھای کارگاه آموزشی مربوط بـه ایـران در سـه  بحث.   داشتند

ـتـدا بـه :   بخش مختلف ارائه شد در بخش اول امید رضـایـی اب
المللی پرداخت و سپس سر فصـل ھـایـی از  معرفی اتحاد بین

ـقـالب  ـا  ۵  تاریخچه مبارزات جنبش کـارگـری از دوران ان  ت
ـیـت .   امروز را بطور خالـصـه بـر شـمـرد بـخـش دوم بـه وضـع

کنونی جنبش کارگری ایران اختـصـاص داشـت کـه تـوسـط 
ـاامـنـی و سـوانـح در مـحـیـط کـار،  فرخنده آشنا ارائه شد؛ ن
ـقـض حـق ایـجـاد  ـیـمـانـکـاری، ن قراردادھای سفیـد امضـا، پ

ـبـش کـارگـری و  تشکل ھای مستقل کارگری، سرکوب جـن
ـانـون کـار ضـد  دستگیر و زندانی کردن فعالین کارگـری، ق
ـیـن  کارگری جمھوری اسالمی و تـالش بـرای اصـالح ھـم
ـیـت  ـنـده، وضـع ـزای ـیـکـاری ف قانون کار به زیان کـارگـران، ب
کودکان کار و اھمیت استقالل طبقاتـی کـارگـران از نـکـات 

ـلـی .   برجسته این سخنرانی بود در بخش سوم، صدیق اسـمـاعـی
بر اھمیت استقالل طبقاتی جنبش کارگری و بطـور مشـخـص 
ـاکـیـد کـرد، و  بر اصل استقالل مالی تشکالت کـارگـری ت

داری  خطر نفوذ نھادھای ضد کارگری و وابسته بـه سـرمـایـه
مانند سولیدارتی سنتر را در درون جنبش کـارگـری جـھـانـی 

 .توضیح داد
ـلـی  ـل ـیـن الـم در این کنفرانس نمایندگانی از جانب بخش ب

ـبـسـتـگـی " -فدراسیون کار آمریکا  مرکز آمریکایی برای ھـم
نیز شرکـت کـرده   -)   سوليداريتى سنتر"  ( بين المللى کارگری

ـا عـنـوان  بودند و کارگاه مربوط به بحرین و نیز دو کارگـاه ب
کـه شـامـل چـنـدیـن "   بھار عرب و اتحادیه ھای کـارگـری" 

ـانـه و  سخنران از تشکل ـی ھای کـارگـری کشـورھـای خـاورم
) مصر، تونس، مـراکـش، اردن، عـراق، الـجـزایـر( شمال افریقا 

ـز  ـی بود را بعنوان مجری جلسه اداره می کـردنـد و مـتـرجـم ن
ـا ھـدف بـرجسـتـه .   ھمراه داشتند در مواجھه با این مسئله و ب

ـاتـی کـارگـران و تشـکـالت  ـق کردن و حمایت از استقالل طـب

کارگری، بخش عمده ای از فعالیت ھای نماینـدگـان اتـحـاد 
ـیـه  بین المللی در این کنفرانس به موضع گیـری صـریـح عـل
حمایتھای مالی از دولتھـا و نـھـادھـای سـرمـایـه داری، از 
ـیـن  جمله سولیداریتی سنتر، و تشریح نقش ضد کارگـری چـن

ـلـی در . نھادھایی، اختصاص یافت ـل نمایندگان اتحاد بیـن الـم
ـنـده  تمام سه روز کنفرانس در این زمینه با فعالین شرکت کـن
از تشکالت مختلف در کارگاه ھا و خارج از آن بـه بـحـث و 

ـز .   گفتگو پرداختند ـی در این مورد اختالف نظر بسیار جـدی ن
ـارت مـی  ـبـر اسـت ـی ـیـن ل با اریک لی، که یکی از مسـئـول

بطور مثال باید به ایـن نـکـتـه اشـاره کـرد . باشد، برجسته شد
که وی ضمن تاکید به اینکه لیبراستارت از ھـیـچ دولـت و 
ـتـر کـمـک  ـتـی سـن یا نھادھای وابسته ای ھمچون سولیداری

کند، در عیـن حـال، از مـنـظـر شـخـصـی  مالی دریافت نمی
ـلـی کـنـگـره  ایشان سولیداریتی سنتر، به عنوان بخش بین المل
ـیـت  ـال کار آمریکا، در دوره اخیـر در کشـورھـای عـربـی فـع
ھای مفید در زمینه آموزش حقوق کارگری و دیـگـر مـوارد 

ـا .   مشابه داشته است اتحاد بین المللی ضمن مخالفت شدیـد ب
این دیدگاه، ھمواره بخشی از وظیفه خود دانستـه کـه در ھـر 
ـتـر و  ـتـی سـن ـیـداری فرصت الزم نظرات خود را در مـورد سـول
ـا  ـیـل ب ـب نقش استراتژیک ضد کارگری نھادھایـی از ایـن ق
ـز  ـی فعالین و تشـکـالت کـارگـری در عـرصـه جـھـانـی و ن
ـارت خـبـر و گـزارش درج  ـبـراسـت ـی داواطلبانی که در سایت ل

 .می کنند در میان بگذارد
ھای روشنـگـرانـه تـوسـط  در این کنفرانس در نتیجه تالش

ـنـدگـان  ـای ـادی از نـم ـلـی، تـعـداد زی ـل ـیـن الـم رفقای اتحاد ب
ـقـش مـخـرب  تشکـل ـنـده از مـاھـیـت و ن ھـای شـرکـت کـن

ـاکـیـد اسـت کـه . سولیداریتی سنتر آگاھی یافتند الزم بـه ت
ـیـن ... این مباحث به زبانھای انگلیسی، فرانسه ـال تـوسـط فـع

ـنـه  ـی ـافـت، و در ایـن زم ـلـی ادامـه خـواھـد ی اتحاد بین المل
 .اطالعیه ھای دیگری منتشر خواھد شد

قسمت پایانی برنامه شامل ارائه گزارش از کارگـاھـھـای 
انجام شده و ارائه سخنرانی یکی از فعالیـن کـارگـری مصـر 
ـال، فـدراسـیـون  و پیام ھایی از فدراسیون جھانی کارگران مـت
جھانی کارگران حمل و نقل و نیز اتحادیه کـارگـران غـذایـی 

 . ترکیه بود
دومین کنفرانس جھانی لیبراستارت، در بعد از ظـھـر روز 

ھـمـزمـان یکشنبه با سرود انترناسیونال که به زبانھای مختلـف 
 .توسط شرکت کنندگان خوانده می شد، به پایان رسید

ـادی داشـت  کنفرانس لیبر استارت نقاط قوت و ضعف زی
ـات بـه آن  ـی ـاه نـمـی تـوان در جـزی که در یک گزارش کـوت

ـفـرانـس شـرکـت .   پرداخت فعالین اتحاد بین المللی که در کـن
ـزدیـک در نـوشـتـه ھـا و مصـاحـبـه ھـای  کردند در آینده ن
ـابـی  ـز ارزی ـی جداگانه اطالعات بیشتری از این کنفـرانـس و ن

در اینجا بـطـور اخـتـصـار مـی .   خود را از آن ارائه خواھند داد
ـیـن  ـال ـادی از فـع توان گفت که آشنایی مستقیم با تـعـداد زی
ـیـق تـر از  ـلـف، و اطـالع  دق کارگری از کشورھای مـخـت
موقعیت سیاسی، تشکیالتی و مواضع بـرخـی از تشـکـالت 
ـا،  ـا، اروپ ـق کارگری در منطقه، و ھمچنین در شرق آسیا، آفری

ده .   استرالیا و آمریکای شمالی، برای ما بسیار آمـوزنـده بـود
ـنـی مشـابـه  ھا بولتن انگلیسی اتحاد بین المللی، با مضـامـی
ـفـرانـس پـخـش  سخنرانی ھا، در میان شرکت کنندگان در کن
ـیـن کـارگـری کـه از  ـال ـاطــات جـدیـدی بــا فـع ـب شـد و ارت
ـفـرانـس شـرکـت کـرده بـودنـد  کشورھای مختلف در این کـن

 .برقرار شد
ـار ارزنـده و آمـوزنـده  تجارب فعالین کارگری ترکیه بسـی

ـلـی .   بود ـل ھمچنین، حضور فعالین ترکیه ای کارزار بیـن الـم
ـانـه مـردم  ـب ـارزات حـق طـل بایکوت اسرائیل  و حمایت از مـب

ـارھـا .   فلسطین در این کنفرانس چشم گیر و موثر بـود آنـھـا ب
در کارگاه ھای مختلف در مورد وضعیت مردم فلـسـطـیـن و 
ـنـد  ـت ضرورت بایکوت رژیم اسرائیل جدل ھای جدی راه انـداخ
ـارت، اریـک لـی، را بـه  ـبـراسـت و بارھا یکی از مسئولین لی
ـیـل بـه چـالـش  ـایـکـوت اسـرائ ـا ب خاطر مخالفت فردی اش ب

گفتنی است که اخبار کمپین ھای بایکـوت دولـت .   کشیدند
 .اسرائیل در سایت لیبراستارت درج می شود

ـان  نمایندگان تشکـالت کـارگـری کشـورھـای عـرب زب
شمال آفریقا و خاورمیانه که در کنفرانس شرکت کرده بـودنـد 

اگر چه بخشی از ایـن .   طیف گوناگونی را تشکیل میدادند
فعالین علیه سرکوب گری ھای دولت اسرائیـل بـه درسـتـی 
ـنـه ھـایـی نـظـیـر  ـی واکنش نشان می دادند، اما بعضا در زم
ـلـی سـرمـایـه،  ـل استقالل طبقاتی کارگران از نھادھای بین الـم
بطور مثال نقش کنترل کننده و مخرب نـھـادھـایـی ھـمـچـون 
ـنـد ـتـری نشـان مـی دان . سولیداریتی سنتـر، حسـاسـیـت کـم

ـتـی  ـیـداری متاسفانه به نظر می رسد که بطور مشـخـص سـول
ـا اتـکـاء  سنتر با استفاده از شرایط ویژه سیاسی در منطقه و ب
ـیـن را  ـال به امکانات وسیع خود توانسته نظر برخی از ایـن فـع
به خود جلب کند؛ بخصوص که این نـھـاد در تـمـامـی ایـن 
کشورھا دفاتر و کالسھای آمـوزشـی و غـیـره بـرقـرار کـرده 

فعالین اتحاد بین المللی با مشاھده این رویکـرد نـگـران .   است
ـا اطـالع  ـفـرانـس ھـمـزمـان ب کننده تصمیم گرفتند که در کـن
رسانی در مورد مبارزات کـارگـران در ایـران بـه سـھـم خـود 
سخنگوی پیگیر استقالل طبقاتی، تشکیالتی و مالـی بـرای 

ـاشـنـد ـز ب ـی ـیـن رابـطـه .   جنبش کارگری در منطـقـه ن در ھـم
ـیـن مـنـطـقـه  ـال گفتگو و بحث ھای مفیدی با تعدادی از فع

ما تالش خواھیـم کـرد .   صورت گرفت که مؤثر نیز واقع شد
ـیـن  ـال ـا فـع ـیـم ب ـق که این بحث ھا و گفتگوھا و ارتباط مست

 .کارگری در منطقه ھمچنان ادامه و نیز گسترش یابد
ـفـه را  ـلـی دو وظـی ـل در مجموع، نمایندگان اتحاد بین الـم
ـیـش  ـنـد و پ ـت بطور ھمزمان در این کنفرانس بـه عـھـده گـرف

ـیـت کـارگـران در ایـران و جـلـب تـوجـه :   بردند انعکاس وضع
ـبـش کـارگـری ایـران بـویـژه فشـار  ـیـت جـن جھانی به مـوقـع

و دومـیـن .   روزافزون به فعالین کارگری، وظیفه نخسـت بـود
ـیـن  ـال ـان فـع ـاری در مـی وظیفه عبارت بود از تقویـت ھـوشـی
ـفـوذ نـھـادھـای وابسـتـه بـه  کارگری بین المللی نسبت بـه ن
دولتھای سرمایه داری و تاکید بر حفظ استقالل تشـکـلـھـای 
کارگری و ضرورت ھمبستگی بین المللی کارگـری، بـویـژه 
ـز در  ـی در خاورمیانه و شمال آفریقا که انقالبات نان و آزادی ن

ـفـرانـس .   جریان است ـانـی کـن ـای رفیق امید رضایی در بخش پ
یک بار دیگر به زبان انگلیسی بطور مشخص بر این نـکـات 

 .تاکید کرد
ـارزات  عالوه بر این، قطعنامه ای نیز در حـمـایـت از مـب
جنبش کارگری ایران و علیه تھدیدھـای جـنـگـی و تـحـریـم 
ـفـرانـس  ـلـی در کـن ـل ـیـن الـم اقتصادی، توسط فعالین اتحاد ب
ـلـی مـوجـود  ـل پخش شد، که در بولتن انگلیسی اتحاد بین الم

 .است
      نوامبر ۵  -اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران 
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پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به دومین 
کنفرانس بین المللی کارگری سایت لیبر 

 استارت در استانبول ترکیه
ـنـده در  با درودھای گرم و فراوان به دوستان شـرکـت کـن

 کنفرانس
ـفـرانـس حضـور !   دوستان و یاران ما از اینکـه در ایـن کـن

از نظر ما و بدون تردید، برگـزاری ھـر .   داریم بسیار خوشحالیم
ـقـه  ـتـن طـب چه بیشتر چنین کنفرانس ھایی برای قـرار گـرف
کارگر جھانی بر بستر تحوالت اجتماعـی مـوجـود در سـطـح 

ـان .   جھان، بسیار موثر و تعیین کننـده اسـت مـا دسـت دوسـت
 .برگزار کننده این کنفرانس را صمیمانه می فشاریم

ـای  ـی امروز دنیا، دنیای دھـکـده کـوچـک جـھـانـی، دن
انفجار اطالعات و دنیای جھانی شدن زندگی و تـکـنـولـوژی 

ـاریـخ بشـر، .   است پدید آمدن چنین شرایط شعف انگیزی در ت
ـیـن  ـائ در عین حال بطور عینی دینامیزمھای اعمال فشار از پ

ـقـه  به باال را بیش از ھمیشه ـار طـب ـی ـت ی تاریخ معاصر در اخ
ـیـم سـازی  کارگر و بشریت محروم از تصمیم گیـری و تصـم

انقالبات در منطقه خاورمیانه و جنبـش اشـغـال .  قرار داده است
وال استریت  برآمد این واقعیات عینی و طلیعه ھای جـھـانـی 

ـای .   دیگر است ـی جھانی که چه در خاورمیانه و چـه در دن
صنعتی و پیشرفته غرب، اقلیـت یـک درصـدی حـاکـم بـر 

 درصد انسانھا، دیـگـر بـه سـبـک و ٩٩زندگی و سرنوشت 
ـایـه ھـای حـکـومـتـی خـود  سیاق تاکنونی قادر به حـفـظ پ

از نظر ما مقاومت حاکمـان سـیـسـتـم سـرمـایـه .   نخواھند بود
ـقـدر  ـان ـانـه ھـم ـی داری شبه ارباب رعیتی در مـنـطـقـه خـاورم
ـابـل سـیـل  ـق ـاشـد و در م میتواند از مشروعـیـت بـرخـوردار ب
ـاورد کـه  ـی آزادیخواھی و برابری طلبی مردم این منطقه دوام ب

ـیـت   ٩٩مقاومت دول غربی در برابر موج برابری خواھی جمع
ـات .  درصدی این کشورھا ـقـالب ھر دوی این پدیده ھـا، ھـم ان

در منطقه خاورمیانه و ھم جنبش اشغال وال استریت در غـرب 
ـات بشـر  برآمد یک شرایط تاریخی نوین در سرنـوشـت و حـی

ـاد سـال پـس از .   در دنیای پس از جھان دو قطبی است ھشـت
انقالب اکتبر و شکست آن، در مقطعی دیگـر و در جـھـانـی 
بسیار متمدن تر و پیشرفته تر، بار دیگر نسـل بشـر در یـک 

ـار . بعد جھانی کنش گر برپایی دنیایی بھتر شده است ـا ب ـی دن
ـتـمـاعـی  ـزرگ اج دیگر در مقـطـعـی از چـرخـه تـحـوالت ب

در کشـاکـش ایـن تـحـوالت، امـا .   سیاسی قرار گرفته است
مولفه ھایی که امروز، ھم در برابر نظامھای سـرمـایـه داری 
و ھم در برابر کارگران و میلیاردھا انسان مـحـروم قـرار دارنـد 
ـاریـخ مـعـاصـر  بسیار متفاوت تـر از دوره ھـای دیـگـر در ت

در سایه پیشرفتھای غول آسای تـکـنـولـوژیـکـی در .  ھستند
ـیـش در مسـیـر دھـکـده ای  دو دھه گذشته، جھان بیش از پ
ـا مـوزونـی  ـت کوچک و بیش از ھمیشه تاریخ، در مسیر نسـب
ـتـمـاعـی قـرار  ـاسـی اج از ھمگونی تحوالت اقتصادی و سـی
گرفته است، در سایه این پیشرفتھا امروز ھـر کشـور عـقـب 
ـتـه تـریـن کشـورھـا و ھـر انسـان  ـیـشـرف مانده ای به اندازه پ
ـات تـریـن انسـان در بـرابـر امـواج  محرومی به اندازه با امکان
ـیـعـی  توفنده انفجار اطالعات قرار گرفته است و کـامـال طـب
است که در چنین جھانی، شیوه ھای اداره زنـدگـی انسـانـھـا 
ـتـصـادی  نمیتواند بر اساس آن اشکال اجتماعی و سیاسی و اق
ـیـش  ـیـش از دو قـرن پ ایی دوام بیاورد که پایه ھای آن از ب

امروز سیستم سرمایه داری در تـمـامـی .   بنیان نھاده شده است
ـنـمـی  اشکال عقب مانده و پیشرفته خود، زندگـی را بـه جـھ
برای کل بشریت چه در منطقه خاورمیانـه و چـه در جـھـان 

اکثریت عـظـیـمـی از انسـانـھـا . پیشرفته غرب بدل کرده است

ـتـی بـرای یـک  ـی ـن احساسی از بھروزی و خوشبخـتـی و ام
ـیـشـت  زندگی انسـانـی نـدارنـد، تـعـرض بـه زنـدگـی و مـع
ـز و یـک درصـدی در  ـاچـی میلیاردھا انسان توسط اقلیتی ن
ـیـش اشـکـال ھـر چـه  ـیـش از پ جای جای جھان ھر روز و ب
سبعانه تری بخود میگیرد، ھزینه ھای سـرسـام آور نـظـامـی 
ـا درصـدی از ایـن  ـیـون انسـان ب ـل ـی در حالی که میلیونھـا م

تـحـت .   ھزینه ھا میتوانند احساس سعادت کنند پایانی نـدارد
سیطره نظام سرمایه داری، نظامی که پایه ھای آن بـر سـود 
ـات در کـره  ـابـودی حـی و سودآوری سرمایه بنا شده اسـت، ن
ـبـدیـل شـدن بـه یـک  زمین ھر روز و ھر لـحـظـه در حـال ت
تراژدی و خـودکشـی نسـل بشـر بـدسـت خـویـش اسـت، در 
جھانی که پیشرفتھای غول آسای تـکـنـولـوژیـکـی و وفـور 
ـنـدی را بـرای  نعمت و تسلط بر طبیعت، لـحـظـات شـکـوھـم
یک زندگی امن و شاد و مرفه و آزاد و رھا بـرای بشـریـت 
رقم زده است بشریت بیش از ھر دوره تاریخـی دیـگـر در حـال 
دست و پنجه نرم کردن با بیشترین ناامنی ھای معیـشـتـی و 
ـیـجـه تسـلـط  ـت ـتـصـادی اسـت، در ن اجتماعی و سیاسی و اق
ـتـمـاعـی ھـمـه  اقلیتی ناچیز و یک درصدی بر ثروتھای اج
دستاوردھای تاکنونی علمی و تکنولوژیکی بشـر کـه مـی 
باید و میتوانست در خدمت رفاه و امنیت و آسـایـش انسـانـھـا 
ـبـدیـل شـده اسـت، ھـم  قرار بگیرد به غولی علیه نسل بشر ت
ـا دھـھـا  اکنون میلیونھا انسان از یک سرماخوردگی سـاده ت
ـا مـرگ  بیماری قابل عالج در حال دست و پنجه نرم کردن ب

کلیه فروشی، مافیای مـواد مـخـدر، تـن .  و زندگی ھستند
ـیـرون رانـدن صـدھـا  ـانـی، ب فروشی برای برخوداری از لقمه ن
ـیـونـھـا  ـل ـی ھزار انسان از سرپناه ھـایشـان، مـرگ تـدریـجـی م
ـبـدیـل فـروش  کودک و انسان بزرگسال بر اثر سوء تغذیه و ت
ـایـی بـه یـک تـجـارت سـودآور در  اعضا بدن کودکان آفریق
ـنـگ جـامـعـه بشـری و  برخی کشورھای پیشرفته غربی، ن
ـبـی و  ـانـه در بـرابـر بـرابـری طـل مقاومت دول منطقه خاورمی
ـیـه  آزادیخواھی مردمان این کشورھا، ھمه و ھمه جنایتی عـل

 .بشریت است
تعرض به بدیھی ترین و تثبیت شده ترین حـقـوق انسـانـی 
کارگران در جھان که موج اول آن به موازات فروپاشی جـھـان 
دو قطبی آغاز شد ھم اینک با بروز بحران اقتصادی و افـت 
. سود سرمایه موج دوم و غیر انسانی تری را طـی مـیـکـنـد

 سال گذشته تاکنون علیرغم پیشرفتـھـای غـول آسـای ٢٠از 
ـیـعـت، کـارگـران  تکنولوژیکی و تسلط حیرت آور بشر بر طـب
ـبـودی در زنـدگـی خـود  در سرتاسر جھان نه تنھا شـاھـد بـھ
ـتـصـادی  نبوده اند بلکه در طول این سالھا و بویژه با بحـران اق
چند سال اخیر بـه بـدتـریـن شـرایـط کـار و زیسـت خـود در 
ـتـی بـدون ذره  چندین دھه گذشته رانده شده اند، چنین وضعی
ای تردید ناشی از عقب مـانـدگـی تـکـنـولـوژیـکـی و عـدم 
ـاالتـریـن درجـه ھـای   توانایی نسل بشر برای فـراھـم کـردن ب
ـتـمـاعـی و رفـاھـی و  ـتـصـادی و اج ـانـدارد زنـدگـی اق است

ـادھـای . بھداشتی نیست ـی ـن ـاشـی از ب بلکه این امر اسـاسـا ن
ـیـت  ـل مالکیتی سیستم سرمایه داری و چـنـگ انـداخـتـن اق
ـیـشـت  یک درصدی انسانھا بر سـرنـوشـت و زنـدگـی و مـع

ـاردھـا انسـان .   میلیاردھا انسان در کره زمین است ـی ـل ـی دیگر م
ھیچ منفعتی در حفظ بنیادھای مالکیت سرمـایـه داری بـر 
ثروتھای اجتماعی ندارند، ھزینه ھای بقای ایـن سـیـسـتـم از 
ـیـس و زنـدان و دادگـاه و  ـل قبیل ھزینه ھـای نـظـامـی و پ
ـیـروھـای  ـیـکـی و ن نگھبان، و سیستم ھای حفاظت الـکـتـرون
ـا  ـنـدسـی افـکـار ت ـای مـھ امنیتی و گاردھای ویژه و مـدی
اتاقھای فکر و فرماندھی و ریاست و سازمانھای جـاسـوسـی 

تا داالنھای بخور و بـچـاپ بـوروکـراسـی ھـای مـوجـود و 
ـتـمـاعـی  ـیـدن ثـروتـھـای اج مافیای قدرت، چنان در حال بلـع
ھستند که بطور واقعی چیزی برای رفاه و آسـایـش انسـانـھـا 
ـاقـی نـمـی  و ما میلیاردھا انسان تولید کننده ثروت و نعمت ب

 .گذارد
ـای  ـی دوستان این دنیا، دنیا وارونه ای است و بایـد ایـن دن

ـاھـایـش قـرار داد ایـن در یـد قـدرت مـا .   وارونه را بر روی پ
ـاریـخ مـعـاصـر بـه .  کارگران است ـیـشـه ت ـیـش از ھـم جھان ب

ـنـگـی  ـاسـی و فـرھ روندی ھمگون از تحوالت اقتصادی سـی
ـاری  اجتماعی وارد شده است، سرمایه بطور مطلق و تمـام عـی
ـلـه ای، و  ـی ـب ھمه مرزھای جغرافیای سیاسی، قـومـی و ق
فرھنگی و خانوادگی دست ساز بشر را بـطـور حـیـرت آوری 

امروز زندگی و تـکـنـولـوژی، شـاد بـودن و .   درنوردیده است
گریستن، فجایع طبیعی، احساس درد و رھایی و آزادی  و 
محنت، و ھر پدیده مادی و ذھنی انسان ھمه و ھـمـه امـری 

ـتـصـادی ھـمـچـون بـحـران . جھانی اند دیگر ھـیـچ بـحـران اق
بزرگ اقتصادی آمریکا در اوایل دھه سـی در چـھـارچـوب 
مرزھای جغرافیای سیاسی محبوس نمـی مـانـد و بسـرعـت 
خود را به پدیده ای جھانی تبدیل میکند، تعرض به زنـدگـی 
ـقـه ای  و معیشت میلیونھا کارگر به نحـو کـامـال بـی سـاب
ـابـل  خصلتی جھانی پیدا کـرده اسـت، دیـگـر مـرز چـنـدان ق
ـتـوان در شـرایـط کـار و زیسـت کـارگـر  ـی تشخیصـی را نـم
ـانـه ای مشـاھـده  ـی آمریکایی و اروپایی و آفریقایی و خـاورم

ـیـش .   کرد تحت موجودیت عینی چنین دنیایی، وارد شـدن ب
از  پیش طبقه کارگر به کارزاری جھانـی، دیـگـر نـه یـک 
ـنـی بـه بـخـش  تئوری و ایده ی پیشبرنده، بلکه به طـور عـی
ـفـس کشـیـدن کـارگـران در  ـا و ن ـق الینفکی از زندگـی و ب

ـا و بـدون تـردیـد .   سرتاسر جھان بدل شده اسـت ـن بـه ایـن مـع
ـزارھـای  ـا اب کارگران در سراسر جھان، دیگر به شیـوه ھـا و ب
تاکنونی حتی قادر به حفظ شرایط کار و زیست فـی الـحـال 

ـاتـوانـی را در .  موجود خود نیز نخواھند بود مولفه ھای این ن
ـلـه در  ـتـه غـربـی و مـنـجـم ـیـشـرف بسیاری از کشـورھـای پ
ـازنشـسـتـگـی  ـزایـش سـن ب اعتراضات کارگران فرانسه بـه اف

 .میتوان نشان داد
جھان معاصر و کل شرایط عینـی حـاکـم بـر آن !   دوستان

راھھای عینی شعف انگیزی در بـرابـر مـا کـارگـران بـرای 
ایستادگی در مقابل تعـرض نـظـامـھـای سـرمـایـه داری بـه 
ـاریـخـی از رنـج و  بدیھی ترین حقوق انسانی مان و رھایـی ت

ـنـد سـرمـایـه گشـوده اسـت ـیـد و ب از نـظـر مـا .   محنت و ق
گسترش آگاھانه و بیش از پیش کارزارھای متـشـکـل و بـه 
ھم پیوسته متحدانه کارگری در یـک بـعـد جـھـانـی، قـرار 
ـیـوسـتـه  گرفتن بیش از پیش  بر بستر شبکه ھـای بـه ھـم پ
ـیـم گـیـری و  کارگری و اجتماعی در سرتاسر جھان و تصـم
ـار ھـرمـی احـزاب و  تصمیم سازی در ابـعـادی ورای سـاخـت
ـنـده  ـنـی زیـر و رو کـن اتحادیه ھای موجود، آن ابزارھای عی
ای ھستند که می باید طبقه کارگر جھانـی بـر مـدار آنـھـا 

ـزارھـا و .   خود را سازماندھی و متشکل کند از نظر ما این اب
ـقـطـه  تبدیل آنھا به مداری برای سازماندھی نوین طبقاتـی، ن
ـنـد  اتکاھایی عینی برای ما کارگران بر دوش جھـانـی ھسـت

ـانـه که نطفه ھای رھایی انسان در آن با موج انقالبات  خـاورمـی
 .و جنبش اشغال وال استریت در حال بسته شدن است

زنده باد جنبش اشـغـال   -زنده باد انقالبات مردم خاورمیانه 
 وال استریت

 زنده باد ھمبستگی بین المللی طبقه کارگر
 ٢٠١١ نوامبر ١٨ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
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ھشدار درباره افزایش فشار بر کارگران و 
 فعاالن کارگری

در ماه گذشته، چندین مورد از افزایش فشار بـر فـعـاالن 
 :کارگری به اجرا در آمده است

علی نجاتی، عضو ھیات مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 
ـلـب  ـازگـی از عـمـل جـراحـی ق نیشکر ھفت تپه، کـه بـه ت
ـزشـکـی  مرخص شده بود، ھنگامی که جھت ارائه مدارک پ
به دادسرا مـراجـعـه کـرده بـود، بـرای گـذرانـدن یـک سـال 

ایـن در حـالـی اسـت کـه . محکومیت، به زندان فرستاده شد
نجاتی، برای ھمین اتھام قبال بـه شـش مـاه زنـدان مـحـکـوم 

 . شده و دوران محکومیتش را سپری کرده است
ـرای فـعـاالن  ھم زمان، حکم بیست و دو سال و شـش مـاه حـبـس ب

ــانــی  ــاھــرخ زم ــز، ش ــری ــب ــویــی ت ــری و دانشــج ــارگ ــات ( ک ــی عضــو ھ
ـور یـعـقـوب، مـحـمـد جـراحـی و )بازگشایی سندیکای نقاشان ـا پ ـیـم ، ن

 .ساسان واھبی وش، توسط شعبه تجدید نظر تایید گردید
ـزیـری عـلـی  ـیـم حـبـس تـع ھمچنین حکم یک سال و ن
ـیـد گـردیـد ـای . اخوان، از یاران کانون مدافعان حقوق کارگر، ت

 .اخوان را برای اجرای حکم، به زندان فرا خوانده اند
ــره  ـیــات مــدی ــی، عضــو ھ ــن حـال، رضـا شــھـاب ـی در ھــم
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه، 
ـقـل  ـت ـن به دلیل وضعیت جسمی وخیم، از زندان به بیمارستان م
شده و بعد از معاینات، پزشکان متـخـصـص اعـالم کـرده انـد 

ـرد ـرار گـی ـا .   که بایـد تـحـت عـمـل جـراحـی ق ـابـی اعـالم کـرده ت شـھ
ـرونـده، اجـازه جـراحـی نـخـواھـد داد وی پـس از ھـفـده .   تعیین تکلیف پ

 . ، ھمچنان زندانی و بالتکلیف است"بازداشت موقت"ماه 
ابراھیم مددی، نایب رییس سندیکـای کـارگـران شـرکـت 
واحد اتوبوسـرانـی تـھـران و حـومـه، بـدون حـتـی یـک روز 

 .مرخصی، در حال سپری کردن سومین سال زندان خود است
ـیـم زاده، فـعـال  ـام ابـراھ ـن حکم پنج سال حبس تعزیری بـھ
کارگری و از دستگیر شدگان مراسم روز جھانی کـارگـر در 

ـبـه تـجـدیـد نـظـر )٨٨اردیبھشت (پارک الله  ـیـد شـع ، به تای
 . زندانی است١٣٨٩ابراھیم زاده از خرداد . رسیده است

ـز، در زیـر احـکـام  ـی تعداد دیگری از فعاالن کـارگـری ن
 .سنگین قرار دارند

در کنار این فشارھا، پیش نویس اصالحیه قانون کـار بـه 
مجلس ارائه شده است که در صورت تصـویـب و اجـرای آن، 
ـز از  ـی ھمین حداقل امنیت شغلی باقی مانده برای کارگران ن
بین خواھد رفت و فشار بیشتری بر زندگی ھمه کـارگـران و 

 .حقوق بگیران وارد خواھد شد
 :سوال این است

چرا در حـالـی کـه بـرخـی از مسـئـوالن، در ظـاھـر از 
مبارزات ضدسرمایه داری در کشورھای دیگر حـمـایـت مـی 
کنند، در ایران فعاالن کـارگـری کـه جـرمـی جـز دفـاع از 
حقوق کارگران در برابر سرمایه داران و مـتـجـاوزان بـه حـقـوق 
ـیـب و زنـدان  ـق کار و مردم ندارند، این گونه مـورد آزار و تـع

 قرار می گیرند؟
کانون مـدافـعـان حـقـوق کـارگـر، کـه دفـاع از حـقـوق 
ـنـه ھـا،  ـی کارگران، زحمتکشان و حقوق بگیران را در ھمه زم
وجھه ھمت خود قرار داده است، این احکام زنـدان و بـگـیـر و 
ببندھا و اجحافات در حق کارگـران و فـعـاالن کـارگـری را 
محکوم کرده و خواھان پایان دادن فوری این اعـمـال و طـرح 

 .ھای ضد کارگری است
  ١٣٩٠پنجم آذر / کانون مدافعان حقوق کارگر

 
تعطیلی دھھا ھزار شرکت تجاری و : ایتالیا

 افزایش بیکاری
ـتـصـادی  ـایـگـاه خـبـرگـزاری آنسـا بـحـران اق به گزارش پ

ـیـد  موجب تعطیلی چھـل درصـد از شـرکـتـھـا،  کـاھـش تـول
در ایـن .   ناخالص ملی و افزایش بیکاری در ایتالیا شده اسـت

 در ثبت شـرکـتـھـا ٢٠١١ ماه اول سال ٩خبر آمده است كه در 
 ھزار شرکت تـجـاری و خـدمـاتـی بـه ٤١در ایتالیا، بیش از 

دلیل بحران فراگیر اقتصادی فعالیت ھای خـود را مـتـوقـف 
 ھزار شـرکـت در جـنـوب ١٦از این تعداد بیش از . ساخته اند

ـا، ـی ـان  سـیـسـیـل و  ایتالیا تعطیل شده اند که جزیره ھای کامپ
ـلـی شـرکـتـھـا در جـنـوب  پولیا سه چھارم از تعداد کل تعطی

 .ایتالیا را به خود اختصاص داده اند
 
  روز کار در ھفته۵اعالم : عمان

ـیـس ۵ روز سه شنبه  Gulf Newsبه گزارش   نوامبـر رئ
ـایـع عـمـان  ـازرگـانـی( اتاق تجارت و صن ـاق ب ـیـل بـن )   ات خـل

ـاری ۵عبدالله الخنجی اعالم کرد که   روز کار در ھفته اجـب
ـیـچـی از  است و ھیچ شرکت و موسسه خصوصی حـق سـرپ

ـتـه یـکـی ۵ایشان با اعالم اینکه .   آن را ندارد  روز کار در ھف
کار اسـت، اقـرار کـرد کـه در  ھای سازمان جھانی از خواسته

ـاعـث   -اعتراضات گسترده فوریه  مارس سال گـذشـتـه کـه ب
ـنـوان یـکـی از  تعویض حدآقل   وزیـر شـد، ایـن خـواسـت بـع

الزم بـه ذکـر اسـت کـه .   مطالبات معترضین مطرح شده بود
 روز کار در ھفته مـرسـوم بـوده و ۶در کشور عمان تا کنون 

 .آمده است ھای جمعه روز تعطیل بحساب می فقط روز
 
به بر ھم زدن جام  ITUCتھدید : قطر

 جھانی فوتبال
ھـای کـارگـری  به گزارش فدراسیون بین المللی اتحـادیـه

(ITUC)  ـبـه ـنـجـشـن ـیـن   در مالقاتی که روز پ  نـوامـبـر ب
ـا  ITUCنمایندگـان  و چـنـد اتـحـادیـه کـارگـری دیـگـر ب

Jerome Valcke   ـال مدیرعامل فدراسیون بین المللی فوتب
(FIFA)  برگزار شد، نمایندگانITUC  بـه صـراحـت اعـالم

ـانـچـه  از دولـت قـطـر نـخـواھـد کـه  FIFAکردند که چـن
وضعیت کارگران را بھبود ببخشد، آنھا با بسـیـج کـارگـران و 

ـامـه  دوستداران فوتبال تمام سعی  شان را خواھند کرد کـه بـرن
ـنـد ـزن ـتـه انـد از نـظـر .   جام جھانی فوتبال را بر ھم ب آنـھـا گـف

ـیـن از  دستمزد، این کارگران بشدت استثمار میشوند و ھمـچـن
ـنـد ھـا ھـزار  ھـم اکـنـون ده.   ایمنی محیط کار برخوردار نیسـت

ـادیـوم  کارگر در قطر مشغول سـاخـت و آمـاده سـازی   اسـت
      ، مترو و غـیـرو بـرای جـام جـھـانـی ھا ھتل، جاده بزرگ، ده

 Jeromeآقای  FIFAدر این مالقات مدیرعامل .  ھستند
Valcke  ـایـمـال شـدن حـقـوق موافقت کرد کـه مـوضـوع پ

 .کارگران را با حکومت قطر در میان بگذرد
 

اعالم اول دسامبر بعنوان روز : یونان
  اعتصاب عمومی

ـان اعـالم  اتحادیه APبه گزارش  ھای کـارگـری در یـون

 سـاعـتـه ۴ کرده اند که روز اول دسامبر دست به اعـتـصـاب 
بزرگترین اتحـادیـه کـارگـری بـخـش خصـوصـی .   خواھند زد
GSEE  ــی ـت ــخـش دول ــه کـارگـری ب ــریـن اتـحـادی ـزرگـت و ب

ADEDY  ـاضـت ـامـه ری ـیـه بـرن اعالم کرده اند که بـر عـل
ـنـد     اقتصادی دولت برای سال  ـابـل آن خـواھ ـق  ھستند و در م

ـات  کارگران در یونان در .   ایستاد  سال اخیر دست به اعـتـصـاب
ـقـر و  ـیـل ف و اعتراضات متعددی بر علیه سیاستـھـای تـحـم

ـات، در . بیکاری دولت زده اند یکی از بزرگترین این اعتـصـاب
ـاعـث درگـیـری  ـلـج کـرد و ب ماه اکتبر بود که کشور را ف
معترضین با پلیس و مجروح شدن تعداد زیادی از معترضـیـن 

ـیـن .   شد اعتصاب عـمـومـی روز اول دسـامـبـر، در واقـع اول
ـان اسـت کـه  اعتراض عمده بر علیه دولت ائتالفی جدید یـون

خـواھـد کشـور را از ورشـکـسـتـگـی نـجـات  اعالم کرده می
 .بدھد

 
 کارگر در کارخانه تولید   ۴اعتصاب  -چین 

 پوشاک
ـبـه  China Labour Watchبه گزارش     روز دوشـن

ـاس زیـر   کارگر کارخانه   ۴نوامبر  ـب ـیـد ل  Top Formتول
Underwear Co.   در شــھــرShenzhen  ــت در ایــال

Guangdong ـا بـه .   دسـت از کـار کشـیـدنـد آنـھـا عـمـدت
ـافـت اضـافـه  دستمزد پائین، ساعات کار طوالنی و عـدم دری

گویند در مـاه ھـایـی از سـال  آنھا می. کاری اعتراض دارند
 سـاعـت در مـاه    یابند، آنھـا   که تعداد سفارشات افزایش می

)  دالر٣١٤(  RMB      شـان از  کار میکننـد ولـی دسـتـمـزد
گـویـد   مـدیـر ایـن نـھـاد مـی Li Qiang.   کـنـد تجاوز نمـی

ای به حقوق خود پی میبرند و ایـن بـه  کارگران بطور فزاینده
ـنـده  معنای اعتصابات بیشتر و گسـتـرده تـر کـارگـران در آی

 .خواھد بود
 

اعتصاب کارگران شرکت مخابرات : الجزایر
Huawei 

ـبـه  AFPبه گزارش   کـارگـر از    نـوامـبـر   روز سه شـن
ــرات  ــعــداد کــل کــارگــران شــرکــت مــخــاب کــه  Huaweiت

ـا    نفر می   تعدادشان به  ـق رسد، با خواست افزایش دسـتـمـزد، ارت
. ، دست از کـار کشـیـدنـد رتبه کاری و قرارداد دسته جمعی

گفتـه اسـت  UGTAسلیم خلیفتی از اعضای اتحادیه ملی 
ـا  که اعتصاب این کارگران نامحدود اسـت و قصـد نـدارنـد ت
ھنگامی که مطالبتشان پاسخ مثبـت بـگـیـرد، بـه سـر کـار 

 .بازگرداند
 

تظاھرات اتحادیه ھای : جمھوری چک
 کارگری

بی بی سی خبر داد كـه اتـحـادیـه ھـای کـارگـری در 
ـاسـب  ـامـن ـیـت ن ـیـه وضـع جمھـوری چـک قصـد دارنـد عـل
اقتصادی و فساد مالی موجود در دولـت حـاکـم تـظـاھـرات 

ـیـت در .   برپا کنند ـال تظاھرکنندگان با متـوقـف سـاخـتـن فـع
بخشھایی از کشور، به وضعیت وخیم معیشـتـی کـارگـران و 

ـنـدگـان قصـد .   مزدبگیران اعتراض میکنند ھمچنین تظاھرکن
دارند به نشانه اعتراض به سوی پارلمان ایـن کشـور حـرکـت 
ـتـه ای  ـی ـار تشـکـیـل کـم کنند و با امضا نامه ای، خـواسـت

 .*برای مقابله با فساد مالی شوند

 اخبار بين المللی



 18  ١٣٩٠  آذر ٨ کارگر کمونيست

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
بگذاريد حرفم را با يک نکته تـمـام . ..  
کمونيسم يک خاصيت جھانشمـول .   کنم

کمونيسم يک اسم ديـگـرى .   ھمه ماست
ـبـى،  براى تمام انسانيت، تمـام بـرابـرى طـل
ـتـمـان  تمام آزاديخواھى ما در بھتريـن حـال

ـايـد .   است کمونيسم مکتبى در جوار عـق
ـيـسـت ـيـسـم .   ديگر آزاديـخـواھـان ن کـمـون

بـه ايـن .   داستان کـل آزاديـخـواھـى اسـت
اعتبار فکر ميکنم خيلى از ماھايى کـه 

ايم با ھر ديدگاھى که داريـم  اينجا نشسته
اگر کسانى ھستيم که دلمان از ظـلـمـى 
که به کسى وارد ميشود، ميگيرد يا از 

اين کمونيسم .   فقر کسى ناراحت ميشويم
. باقى بحث بر سر چگونـه اسـت.   ماست

ـايـد  برنامه بايد چه باشد، چطور حزبـى ب
ـايـد داشـت، چـه  ساخت، چه حرکـاتـى ب
ـايـد جـنـگ  تاکتيکى بايد داشت، ک ى ب
کرد، ک ى نبايد جـنـگ کـرد، چـگـونـه 
بايد در سازمـان تضـمـيـن کـرد کـه ھـر 
ـزم  ـي ـزنـد، مـکـان کسى بتواند حرفش را ب

ـنـھـا  . اسـت"   چـگـونـه" تصمـيـمـگـيـرى اي
کمونيستھا ميتوانند بر سـر چـگـونـگـى 
ــى کــه  ــث ــح ــان ھــر ب ــش ــي ــيــاس ــات س ــي ح
ـنـد امـا بـر سـر آن  ميخواھند با ھم بکـن
ـيـسـت کـه  کمونيسم مشترکمان، بحثى ن

خيليھايمان ھستيم و ما به عنـوان .   بکنيم
حزب کمونيست کارگرى وظيفه خودمـان 

مان اين است و از حاال  ايم و پروژه گذاشته
ـاشـيـم  تا وقتـى کـه مـا در ايـن حـزب ب
ميبينيد کـه داريـم راجـع بـه ايـن حـرف 
ميزنيم کـه مـيـشـود ايـن کـار را کـرد، 
ميشود صـف عـظـيـمـى درسـت کـرد و 
داستان زندگى الاقل مردم ايـران را، مـن 
فکر ميکنم به اعتبار مـردم ايـران مـردم 

جھان را ھم، يکبار ديگر از دست احزابـى 
شان اين است کـه فـرمـانـدارى  که مسأله

مرکزش کجا باشد و اينکه با چه زبانى 
ـاوريـم ـي ـلـه کـرد، در ب ـايـد دوب . فيلم را ب

اگـر .   ميتوانيم آزاديخواھى را انجام دھـيـم
کار غير ممکن است دوست دارم کسـى 

اگر اينکار نشـدنـى . در اين جلسه بگويد
امـا اگـر فـکـر .   است دوست دارم بگويد

ميکند شدنى است آنوقـت چـه بـخـواھـد 
چه نخواھد، چه حق عضـويـت بـدھـد و 
چه ندھد در يک حزبيم و ايـن حـزب را 
ـايـد  ـايـد سـاخـت چـون بـحـث عـق ديگر ب

ـان .   نيست ـاب بحث کتـک کـارى در خـي
است، بحث اعتصاب، بحث سـازمـانـدھـى 
ــامــعــه و بــحــث  ــام و بــحــث اداره ج ــي ق
ـارزه  ـاده کـردنـش و مـب ـي قانونگذارى و پ
ـا  ـيـد در جـامـعـه، ب کردن با نيروھاى سـف

ـنـھـا .   نيروھاى ارتجاعى در جامعه است اي
ھمه کارھايى است روى دوش مـا و بـه 
ـا کـلـک از  ـتـوانـد ب ـي نظر من کسى نـم
ـا حـزب  ـنـدى ب ـا مـرزب زيرش در برود و ب
کمونيست کارگرى نميتواند خودش را از 

 .زيرش در ببرد
 

ـا شـکـوھـتـر از  به نظر من ھيچ چيزى ب
راديکاليسمى که به قدرت رسيـده اسـت، 

وقتى رفرميسم به قدرت مـيـرسـد .   نيست
ميگويد طول ماھھايى که بيمه بيـکـارى 
به شما تعلق ميگيرد از ھشت ماه به نـه 

ـيـدا کـرد ـا پ چـه ھـيـجـان .   ماه ونيم ارتق
ـزده .   خيلى ممنون! ! عظيمی ـان اما شـمـا پ

روزى که بلشويکـھـا سـر کـار بـودنـد و 
ـا  قوانينى که در جامعه اعالم کردند را ي
آن يک روزى که يک نفر ميرود پشـت 

دارى را لغو ميکـنـد را در  تريبونى و برده
ـبـون  نظر بگيريد و فکر کنيد پاى اين تري
ـان  ھستيد يا اصال بھتر فکر کنيد خـودت

ـيـد ـيـد .   داريد آنرا اعالم ميـکـن فـکـر کـن
ــه ــون رفــت ــريــب ــغــو  خـودتــان پــاى ت ايــد و ل

ــد بــرده ــغــض .   دارى را اعــالم مــيــکــنــي ب
 .گلويتان را ميگيرد

 
ـات از سـى و  ـي اعالم اينکه نرخ پايه مال
ـلـى  دو درصد به سـى درصـد رسـيـد خـي
خوب است اما اعالم اينکه امروز از ايـن 
تاريخ بردگى مزدى در اين جـامـعـه لـغـو 
ـاريـخ زن و  ميشود، اعالم اينکه از اين ت
مرد به يک چشم نگاه ميشونـد، اعـالم 

اينکه از اين تاريخ کودک انسان اسـت، 
اعالم اينکه از اين تاريخ کسى جلو دھـن 
کس ديگرى را نميتوانـد بـگـيـرد، اعـالم 
ـاريـخ زنـدانـھـا را خـراب  اينکه از ايـن ت
ـنـکـه کسـى  کرديم و سوزانديم و اعالم اي
ديگر اعدام نميشود، اعالم اينکـه کسـى 
حتى به حبس طـوالنـى مـدت مـحـکـوم 
نميشود، اعالم اينکه طـب، بـھـداشـت و 
ـاز  ـي سالمتى يک حق است نه يک امـت
که بعضيھا ميتوانند داشته باشند، بلکـه 
ـنـکـه دسـتـرسـى بـه  ھمه دارند، اعـالم اي
دانش بشريت پيش از ما کـه اسـمـش را 

ايم آموزش و پرورش يک وظيفـه  گذاشته
جامعه در قبال شھروندانش اسـت، اعـالم 
اينکه ھمه مردم مستقل از رنگ و نـژاد 
ـايـد  و جنسيت و زبان و ھر چـه ديـگـر ب

ـنـد اعـالم .   آزادانه در کنار ھم زندگى کن
اينکه اين کشور ما شھروند ندارد و ھـر 
کس پايش به اينجا رسيد ميتوانـد مـثـل 
ـا  بقيه زندگى و کار کند، اعالم اينکه ب
نام ھيچ مقدساتى نميشـود جـلـوى ھـيـج 
ـزى کـه  کسى را گرفت و حـتـى آن چـي
براى شما ممکن است مـزخـرف بـه نـظـر 
برسد ولى براى کس ديگرى ميتوانـد اوج 
خالقيت باشد و بايد بـگـذاريـم مـردم ايـن 
يــک بــارى کــه پــا روى کــره ارض 
ـنـھـا  ميگذارند حرفشان را بزنند، اعالم اي

 .نقطه و لحظه با شکوھى است
 

حزب کمونيست کارگرى مـمـکـن اسـت 
در ايران چھـار روز آنـھـم چـھـار روز در 

اى به وسعت چھار کيلومتر مـربـع  منطقه
. سر کار بيايد، ممکن است اينطور شـود

ممکن است بريزند و به خونش بـکـشـنـد، 
ـنـد،  ممکن است بعد بريزند و نابودش کن
ـيـسـت کـارگـرى  ممکن است حزب کمون
بتواند به عنوان حکومت ھفت روزه تھران 
اسم ببرند ولى باور کنيـد و تـمـام قـولـى 
که ما داريم در اين جنبش ميـدھـيـم ايـن 
است که اين ھفت روز راجع به ماليات و 
ـيـکـارى  افزايش و کاھش ماھھاى بيمـه ب

روز اول ميرويم و اينھـا . حرف نخواھيم زد
ـيـم  ـن را اعالم ميکنيم و بعد ميايستيم ببي
کى ميخواھد، کدام تانکھا ميخواھند از 
ــم  ـي روى مـا رد شـونــد و سـعـى مـيـکــن

اين داستان و تمام کلکى اسـت .   نگذاريم
ـيـسـت کـارگـرى  که پشـت حـزب کـمـون

ــتــه اســت ــف ــا يــک .   نــھ بــعــد از مــدتــھ

کمونيسمى پا به عرصه وجود گذاشته و 
من خوشحالم که ما عناصر آن ھستيم و 
با اين زبان داريم از آن حرف ميزنيـم، مـن 
خوشحالم که در اين کمونيسـم شـريـکـم، 
يک کمونيسمى پا بـه وجـود گـذاشـتـه 
که بدھکار جنبشھاى مـلـى و قـومـى و 

 .ھا و اينھا نيست نژادى و صنعتى شدن
 

ـتـم کـل  کمونيسمى راجع به آن کـه گـف
ـبـى و کـل  آزاديخواھى، کل تسـاوى طـل

اين کمونيسم را بـه نـظـرم .  انسانيت است
ـاور .   ايـم ما ساخته شـمـا مـمـکـن اسـت ب

ـا  نکنيد چون قبال راه کارگر بوده ايد و ي
ـيـد، مـمـکـن اسـت نـخـواھـيـد  ھنوز ھست

ـا  بپذيريد چون فدائى بوده ـيـد ي ايد و ھسـت
مال جبھه ملى ھستيد يا مال حزب تـوده 

اما مـا ايـن اعـتـقـادمـان اسـت، .   ھستيد
ما فکـر .   ايم خودمان را اينطورى گول زده

ميکنيم اين ھستيم و حاضريم ھـر کسـى 
با ھر ابزارى که ميخواھد بيايد تسـتـمـان 

در اين حزب باز است و ھـر کسـى .   کند
ـايـد و  با ھر بدبينى و سوء ظنى به ما بي
بشکافد و بگويد ببينم شما اينطورى که 

 ميگوئيد ھستيد يا نه؟
 

اگر معلوم شد ھست و يا اگر معلوم شـد 
ـبـول  ـابـل ق ميتواند باشد من ديگر برايم ق
نيست که يک کمونيسـت کـه مـوافـق 
ـاشـد . اين جريان است، بيرون ايـن حـزب ب

من فکر ميکنم جاى خيلى از شماھا در 
 .اين حزب است

 
ـيـسـت،  ـلـى ن اين حزب ادامه ھـيـچ مـحـف

ــه ــدان يــا  ادامـه ھــيــچ دارودســت اى در زن
ھاى فـالن دوره  ھاى شھرستان يا بچه بچه

حزب اين اعتقادات .   دانشگاه تھران نيست
ـيـد در ايـن .  است ـائ ـي و اگر شما امـروز ب

حزب و اين اعتقاداتتان باشـد، ايـن حـزب 
ـيـت شـمـاسـت در ايـن حـزب .   ابزار فـعـال

نه حزب آذربايجانى ھاسـت .   محفل نيست
نه حزب کردھـاسـت نـه حـزب دانشـکـده 

حـزب کسـانـى اسـت کـه .   فنى ھـاسـت
ـاى کـارشـان  ـن ـيـسـت مـب مانيفست کـمـون

 .است
 

من ھم مثل بقيه رفقا آرزو ميکنم خيلـى 
از شما را در حزب کمونيـسـت کـارگـرى 

 . *ايران پيدا کنم

 !این حزب شماست
 منصور حکمت

 )بخش پایانی سخنرانی(
 


