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ــوالد  حــوضــچــه"  ای درشــرکــت ف
ــن ٩کــاویــان وجــود دارد کــه   ت

ـفـر بـه  ازھمکاران ما را ھـرروزسـه ن
ھـایـی  فرستند تا لـجـن داخل آن می

ـتـگـی مسـیـردفـع  که باعـث گـرف
ـیـرون بـکـشـنـد . فاضالب شـده را ب

ـزاتـی کـه بـه  ـی تمام وسـائـل وتـجـھ
ــی ــھــاداده م ــه و  آن ــم ــک ــود چ ش
ــکــش اســت ــد .   دسـت ــای ــن افــراد ب ای

 متراول دھـانـه ٣ متر که ٨درعمق 
 مـتـر ٥باز و بدون آب و لجن، و در 

بقیه لجن ھمراه روغن صـنـعـتـی و 
ـنـد ـان اسـت کـار کـن آنـھـا .   گازمت

اغلب ھیـچ اطـالعـی از فشـار و 
مقدار آب و لجن مـتـراکـم شـده در 

ھـائـی کـه  لولـه. سرتاسر لوله ندارند

ازھمه شرکت جـمـع شـده وبـه ایـن 
ــن  ــی ـن ــچـ ــم ــد وھ ــرس ــه مــی ــط ــق ن
ـتـوانـد  ازخطرمرگی که گازمتان می

بـه دسـتـور و .   برایشان ایجاد کـنـد
ــس خــدمــات ھــرکــس  ــی ــھــدیــد رئ ت

ـنـد  نخواھد کاری که آنھا مـی گـوی
ـنـد و  انجام دھـد اخـراجـش مـی کـن

آورنـد و  یک وانت بیکار جدید مـی
ـنـد ھـا مـی جایگـزیـن اخـراجـی . کـن

ـیـه تـمـام  چند روز پیش بعد از تخـل
ھای درون حوضـچـه  ھا و روغن لجن

ــه ورودی بــه  ــه لــول ــان ــاره دھ ــکــب ی
ـازشـد  ـان ب حوضچه با فشار گازمـت
ـیـدخـانـی پـور  و نفر نشسته بنام سع

ــمــام  ــران بــا ت ــش كــارگــری ای ــب ـن ج
ــا تــمــام  ــائــی كــه دارد، ب ــھ ــف ضــع

ــدگــی ــراكــن ــج  پ ــه از آن رن ای ك
برد، در برابر جمھوری اسـالمـی  می

ایـن .   بار دیگر قد عـلـم كـرده اسـت
جنبش اجزاء مختلفی دارد كـه یـك 
ــن  سـر آن اعــالم ھــمــبـســتـگــی بــی
ـارزات آن  ـیـن و مـب ـال المللی با فـع
ـارزه در  اسـت و سـر دیـگـر آن مـب
ـارزات  محیط كار و سازماندھی مـب

سـركـوب و .   متشكل و متحد است
ــبــش آرزوئــی  ــن ــامــوشــی ایــن ج خ
خواھد بود كـه جـمـھـوری پـوسـیـده 

در .   اسالمی بـه گـور خـواھـد بـرد
ـتـه، بـه چـنـد جـز  یادداشت این ھف
مھم از اجزاء جنبش كـارگـری كـه 
ـنـد، خـواھـم  ـار ھسـت ـیـده در اخـب تن

 .پرداخت
 

 ھمبستگی بین المللی 
 با جنبش كارگری ایران

جـــمـــھـــوری اســـالمـــی گـــرچـــه 
ـیـن  می خواھد به مخاطبین خود تلق

كند كه قدرقدرت اسـت و گـوشـش 
ـلـی بـدھـكـار  به اعتراضات بین المل
ـلـك زدن در آزادی  نیـسـت، امـا ك
ـازداشـت  موقت ابراھیـم مـددی و ب
مجدد وی بـعـد از اتـمـام نشـسـت 

بخش آسیائی سازمان جـھـانـی كـار 
دانسـت آنـجـا بـه حـبـس و  كه مـی

ــارگــری  ــن ك ــی ــال اذیــت و آزار فــع
اعتراض خواھد شد، آن را بیشتـر از 
. ھر زمـان دیـگـری بـی آبـرو كـرد

ای تی یـو سـی بـه  نامه اعتراضی
بازدداشت مجدد ابراھیم مـددی كـه 
دقیقا به ھمین كلك رژیـم اسـالمـی 

ـلـه  اشاره می ـار دیـگـر مسـئ كند، ب
ھمبسـتـگـی تشـكـل و نـھـادھـای 
كارگری بین المللی با كـارگـران و 
ـیـن كـارگـری در ایـران را رو  فعال
آورده و در دستور جنبـش كـارگـری 
. ایران و بین المللی گـذاشـتـه اسـت

تاكنون عـالوه بـر اعـتـراض شـارون 
ـیـر كـل ای تـی یـو سـی و  بارو دب

ای تـی ف،  دیوید كوكراف دبیر كل
ـیـسـت  كارگران تركیه و حزب كـمـون
فنالند نیز از فعالین كارگری ایـران 
دفاع كرده و اذیت و آزار آنـھـا را از 
طرف جمھوری اسـالمـی مـحـكـوم 

ـان   . اند كرده ای تی یو سی حـتـی زب
ــژگــی  ــك وی ــك را كــه ی ـی ــلـمــات ـپ دی

ای تـی یـو سـی  نھادھـائـی مـثـل
است در مقابل جمـھـوری اسـالمـی 
ـنـده  كنار گذشته و رك و پـوسـت ك
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رضا شھابی، عضو ھیات مدیره سنـدیـکـای شـرکـت 
ـیـت  ـیـسـت روز اسـت در اعـتـراض بـه وضـع واحد ب
بالتکلیف خود در زندان دست به اعـتـصـاب غـذا زده 

ـتـه.   است ـی ای در دفـاع از  خانواده رضا شھـابـی کـم
ــل داده ــی ــد و از کــارگــران و مــردم و  رضــا تشــک ان

انـد بـرای آزادی رضـا  سازمانھای کارگری خواستـه
ـتـه دفـاع از رضـا  ـی ـنـد و بـه کـم شھابی تالش کـن

 .  بپیوندند
 مـاه اسـت در زنـدان ١٨رضا شـھـابـی اکـنـون 

 او را از کـارش ٨٤سـال .   جمھوری اسالمی اسـت
 ٢٢تعلیق کردند و پس از اشتغال مجدد به کـار روز 

. خرداد سال قبل دستگیر و به زندان اوین منتقـل شـد
رضا از وضعیت جسمی بدی رنج میبرد و اعـتـصـاب 
ـیـت  غذا نیز نیروی او را تحلیل برده و او را در وضـع

ـبـل بـرای آزادی . خطرناکی قرار داده است مـدتـی ق
ـقـه سـنـگـیـن  او وثیقه تعیین کردند و خانواده اش وثی
صدمیلیون تومانی را فراھـم کـردنـد امـا جـمـھـوری 

 . اسالمی از آزادی او سر باز زد
تنھا راه نجات رضا شھابی اعتراض گسـتـرده در 

باید رضا را از چـنـگ .  ایران و در سطح جھان است
ـیـم حـزب .   جنایتکاران حکومت اسالمـی نـجـات بـدھ

کمونیـسـت کـارگـری از ھـمـه مـردم، کـارگـران و 
ـلـمـان و  تشکـل ـان و مـع ھـای کـارگـری، دانشـجـوی

ھمینطور از سازمانھای کارگری و نھادھای مـدافـع 
ـنـد  ـتـوان ـی حقوق انسان میخواھد به ھر شـکـل کـه م

 . برای آزادی رضا تالش کنند
ـز  حزب کمونیست کارگری از رضا شھـابـی عـزی

ـان دھـد ـای امـا .   نیز تقاضا میکند به اعتصاب غـذا پ
ـقـش مـھـمـی دارد ھـرچـه .   اینجا نیز حمایت مـردم ن

ـال راحـت  حمایت وسیع ـا خـی تر باشد رضا شھابی نیز ب
تری میتواند دست از اعتصاب غذا بردارد و امـیـدوار 
باشد که حمایت گسترده مردم در ایـران و در سـطـح 

 . بین المللی به آزادی او منجر میشود
ـان  ـی رضا شھابی و ھمه کارگران زندانـی و زنـدان
ـیـد و شـرط از زنـدان آزاد  سیاسی باید فورا و بی ق

 . شوند
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ دسامبر ١١، ١٣٩٠ آذر ٢٠

 خطاب به کارگران و مردم
 به کمک رضا شھابی، کارگر زندانی، بشتابیم

 ھای كارگری در سراسر جھان به اتحادیه
ـیـسـت  رضا شھابی عضو سندیكای شـركـت واحـد، ب

ـبـرد ـی جـان او .   روز است كه در اعتصاب غذا بسـر م
بنا به گفته پزشكان خطر فلج شـدن او .   در خطر است

ـایـد بـرای نـجـات جـان او كـاری  را تھدید میكند، ب
 . كرد

این دومین بار است كـه  رضـا در اعـتـراض بـه 
ـزنـد ـی .  ادامه بازداشتش دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا م

 مـاه ١٨ ، یـعـنـی ٢٠١٠ ژوئن ١٢رضا شھابی از 
ـیـن كـرده .  است كه در زندان است ـی برای او وثیقـه تـع

بودند، اما علیـرغـم اعـالم آمـادگـی خـانـواده اش و 
 .تھیه پول از جانب آنھا، بازھم آزادش نكردند

ـتـه دفـاع از  ـی بنا بر خبر منتشر شده از سوی كـم
 دسـامـبـر بـه ١١رضا شھابی قرار بود او را امـروز 

بیمارستان منتقل كنند، اما وی را به بند دیگـری از 
 . اند  انتقال داده٣٥٠زندان اوین، بند 

ـتـه دفـاع از  ـی ھمراه با رضا شھابی و ھمراه با كـم
ـاوریـم كـه رضـا را فـورا از  او و خانواده اش فشار بی

ـنـد ادامـه اعـتـصـاب غـذا بـرای رضـا .   زندان آزاد كن
خطرناك است، با اعتراض گسترده خود به جـمـھـوری 

اسالمی، كاری كنیم كه رضا به اعـتـصـاب غـذایـش 
ـارش  ـن ـیـم كـه در ك ـان دھ خاتمه دھد  و به او اطمین

 .  ھستیم
رضا شھابی بخاطر تالش كارگـران شـركـت واحـد 
ـارزاتشـان بـرای حـق و  برای ایجاد تشكـلـشـان و مـب

ــوق خــود در ســال  ــی اســت٢٠٠٦حــق ــدان رضــا .    زن
مـا از ھـمـه .   شھابی باید فـورا از زنـدان آزاد شـود

ـیـم كـه  اتحادیه ھای كارگری در سراسر جھان میخواھ
به جنایات جمھوری اسالمی در قبال رضا شھـابـی و 

ـنـد ـن جـمـھـوری .   زندانیان سیاسی در ایران اعتـراض ك
ـیـت جسـمـی  ـال جـان رضـا و وضـع ـب اسالمی در ق
ـبـرد، مسـئـول  ـی وخیمی كه امروز او  در آن بسـر م

ـتـكـارانـه.   است ـای ـن ـار ج ـت ـال  باید چنین رف ـب ای در ق
ـا شـدیـد تـریـن اعـتـراضـات  زندانیان سیاسی در ایران ب

 . جھانی پاسخ گیرد
ـا اعـتـراض خـود و  ــد، ب ـی بـه ھــر شـكــل كـه مـیــتـوان
ـتـه  محكوم كردن جمھوری اسالمی  رضا شـھـابـی و كـمـی

 . دفاع از او را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دھید
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ دسامبر ١١، ٩٠ آذر ٢٠

 جان رضا شھابی در خطر است، 
 نیاز به اقدامی اضطراری و جھانی است
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درباره اعتصاب غذای 
 رضا شھابی

ـیـسـت روز از اعـتـصـاب  بیش از ب
ــابــی یــکــی از  ــا شــھ عــذای رض
فعالین جنبش کـارگـری و عضـو 
سندیکای کارگران شـرکـت واحـد 

ــه اســت ــصــاب عــذا .   گــذشــت اعــت
ـیـمـاری موجب حاد ھـای  تـر شـدن ب

رضا شھابی شده اسـت و او را بـه 
مرز خطرناک مـرگ و زنـدگـی 

خـانـواده وی بـرای .   کشانده اسـت
ـــراضـــش  ـت ـــدن صـــدای اعــ ـان رســ

ای را تشـکـیـل و از ھـمـه  کمیته
نھادھا و مـردم آزادیـخـواه خـواسـتـه 
شده اسـت کـه بـرای آزادی رضـا 

ـنـد در چـنـد .   شھابی اعتراض کـن
ـیـن  ـال سال اخیر موج دستگیری فـع
ــری  کـارگــری افــزایــش چشــمــگــی

ــه اســت ــعــی از .   داشـت ــعــداد وســی ت
فعالین کارگری در این سالـھـا بـه 

ـیـت مـلـی"اسم  ـیـه امـن ، " اقدام عـل
، " مخدوش نمودن اذھـان عـمـومـی" 

ـیـه " و "   نشر اکـاذیـب اقـدام بـر عـل
ــدان "   دولــت ــر و روانــه زن ــی ــگ ــت دس
ــد ــری.   شـدن ــگــی ــعــدد دســت ھــا،  بــا ت

سوالی در مقابل جنبش کـارگـری 
ـا  قرار گرفت که چگونه میتـوان ب

ـلـه نـمـود و در  دستگیری ـاب ـق ھا م
صـورت وقـوع، چـگــونـه بسـرعــت 
اطــالع رســانــی کــرد و چــگــونــه 
نیرویی را بـرای ایـجـاد فشـار بـر 
ــحــرک  ــه ت جـمــھـوری اســالمـی ب

ــکــی از پــاســخــھــای .   واداشــت ی
کمونیسم کارگری به این معضـل، 
ــران  ــواده کــارگ ــدن خــان ــعــال ش ف

ـتـه .  دستگیر شده بود این سـنـت رف
ـاده در  ـت رفته به یک سـنـت جـااف

امـروز .   جنبش کارگری تبدیل شـد
به محـض دسـتـگـیـری ھـر فـعـال 
ــژه  ــواده وی و بـوی کـارگـری، خـان
ھمسران دستـگـیـر شـدگـان، اطـالع 
ـنـد،  ـیـه مـیـدھ رسانی میکنند، بیان
ـنـکـار بـه  مصاحبه میکنند و با ای

ـنـد  جمھوری اسالمی اجازه نـمـی دھ
ــه  تــا در ســکــوت و خــامــوشــی ب

. ھـای خـود ادامـه دھـد دستگیری
ـیـسـم کـارگــری  ایـن سـنـت کـمـون
موجب گردید تا رھبران کـارگـری 

ھای شناخته شـده جـامـعـه  به چھر
ـبـدیـل شـونـد عـالوه بـر آن ورود .   ت

ھای کـارگـری بـه عـرصـه  خانواده
ـات  ـب مبارزه سیاسی و دفاع از مطال
ـا  دستگیر شدگان، موجب گردیـد ت
بر متن یک عمل وسیع اجتماعـی 
مفھوم جنبش و مبارزات کـارگـری 
معنای وسیعتری پیـدا کـنـد و از 
چھارچوب معنای سندیکالیـسـتـی 

ـارج شـــود ـــواده.   آن خــ ـان ـای  خــ ــ ھ
کارگری در سالھای اخـیـر حـتـی 
ـــت و  ـــک ـی ــ ـــواردی در پ در م
تظاھراتھای خیابانی شـرکـت کـرده 
و دوش بدوش کـارگـران دسـت بـه 

ـنـھـا در .   اند اعتراض زده ـت این نیرو ن
ـلـکـه بـه  اعتراضات شرکت کرده ب
یک جبھه فعال سیاسی در زمـان 

ھا تبدیل شـده  سرکوب و دستگیری
ـــد .   اســـت ـای ــ ـــن، ب ـار ای ــ ـن در کــ

ـلـی  ـل ـیـن الـم ـزرگ ب کمپینـھـای ب
حزب کمونیست کارگری در دفـاع 
از آزادی فعالیـن کـارگـری را بـه 
ــمــود تــا ســنــت  ــر اضــافــه ن تصــوی
سیاسی کمونیسم کارگری در ایـن 
عرصه از کار در جنبش کـارگـری 

ـیـت شـود ـتـر روئ بـه یـمـن ایـن .   بھ
ـبـش کـارگـری در  ـتـھـا، جـن ـی فعال
ـیـن  ـال کشورھای بزرگ جـھـان فـع

شناسنـد و  کارگری در ایران را می
بارھا بـرای آزادی آنـھـا دسـت بـه 

ـاسـی . اند اعتراض زده این سنت سـی
ـارھـا  ـاکـنـون ب و این شیوه از کار ت
جـــواب داده و مـــوجـــب آزادی 
ــت ــده اس ــی ش ــدان ــران زن . کــارگ

ـاسـی  شکلی از کار که از نظر سـی
بسیار ھـجـومـی اسـت و تـحـرک 

 .سیاسی ایجاد میکند
اما اعتـصـاب غـذا جـان رضـا 

جـان .   شھابی را بخطر انداخته اسـت
ــی جســمــی و روحــی  و ســالمــت
انسانھا مکان مھمی در جنبش مـا 

کامال قابل فـھـم اسـت کـه .   دارد

ـفـی، ١٩بیماری و  ـی  مـاه بـالتـکـل
جمھوری اسالمی شـرایـطـی را بـه 
رضا شھابی تحمیل نمود که بـرای 
ــور بــه  ــراض خــود مــجــب ــراز اعــت اب

امـا امـروز .   اعتصاب غـذا گـردیـد
ـتـر  جان رضا در خطر است و لذا بـھ
است که به اعتصاب غـذای خـود 

خاتمه اعـتـصـاب غـذا .   خاتمه دھد
نباید بمعنای برگشتن به نقطـه اول 

ـیـده "   شکـسـت" و یا یک نوع  فـھـم
ـار .   شـــود ـای کــ ـــجــ ـن ــ ـی ـا ھـــمــ تــ

ـتـه دفـاع از رضـا  شکلگیری کمی
ـتـھـای انـجـام شـده  ـی شھابی و فعال
برای آزادی وی در سطح جـھـانـی، 
ـفـع رضـا شـھـابـی  ـن توازن قـوا را ب

ـایـد .   تغییر داده است رضا شھابـی ب
ـتـه دفـاع از . زنده بماند باید از کمی

ـتـری  رضا شھابـی حـمـایـت وسـیـع
ـیـن  کرد و تالش نمود تا نھادھای ب

ھـای کـارگـری  المللی و اتحادیـه 
را به حمایـت از رضـا شـھـابـی وا 
داشــت و جــمــھــوری اســالمــی را 
ـار  ــ ـــر فش ـــرای آزادی اش زی ب

 . گذاشت
 

 پرتاب کفش 
به احمدی نژاد توسط 

 یک کارگر بیکار 
ـبـه در حـیـن سـخـنـرانـی  روز دوشن
احمدی نـژاد در سـاری، کـفـشـی 

ــرتــاب شــد ــش پ ــرف ــط ــس از .   ب پ
ـنـده،  ـاب کـن دستـگـیـری فـرد پـرت
ــان یــکــی از  اعــالم شــد کــه ایش
ـــکـــی از  کــارگـــران اخـــراجـــی ی
ـیـش  کارنجات نساجی اسـت کـه ب
ـافـت  از یکسال است حقوقی را دری

ـاب کـردن کـفـش، .   نکرده است پرت
ـبـرنـگـار عـراقـی  پس از آکسیون خ
در مقابل جرج بوش، به شکـلـی از 
ـبـدیـل شـده اسـت . ابراز اعـتـراض ت

آکسیون پرتاب کفـش ایـن کـارگـر 
ـابـل  نساجی، نمـاد شـرایـط غـیـر ق
ـیـجـه آن  ـت تحملـی اسـت کـه در ن
یک کارگر بیکار پیه دستگـیـری 

مـالـد و  از  و شکنجه را بتن مـی
محافظین چند الیه احـمـدی نـژاد 
ـاھـی  عبور میکند تا به شرایط سـی
که جمھوری اسالمی به کـارگـران 

عـدم .   تحمیل کرده اعـتـراض کـنـد
پرداخت دستمـزد، پـدیـده مـنـحـصـر 
ـان اسـالمـی  ـی بفردی است که جـان
به بخشی از طبقه کارگر در ایـران 
تحمیـل کـرده انـد، شـرایـطـی کـه 

ــرده داری و  ــه دوره ب ــر ب ــشــت ــی ب
ـیـه اسـت ـیـگـاری شـب . حاکمیـت ب

عدم پـرداخـت دسـتـمـزدھـا زمـانـی 
ــم  ــاده اســت کــه رژی اتــفــاق افــت

ـارد دالر در ٧٢٠اسـالمـی  ـی ـل ـی  م
. طی شش سال نفت فروحـتـه اسـت

اوباشان اسالمی بخش اعـظـمـی از 
ــم  ـقـسـی ـیـن خـود ت ایـن درآمـد را ب

خرج چاقوکشان اسـالمـی .  اند کرده
ـا ھـر زمـان کـه کـارگـر  کردند ت
برای دستمزدش اعتـراض کـرد بـه 

ـنـد قـمـه .   کارخانه لشکر کشی کن
ـا عـدم پـرداخـت  کشان اسـالمـی ب
ـات و  ـنـد حـق حـی دستمزد میخواھ
حق زنده ماندن و نفـس کشـیـدن را 

ــد ــن ــب کــن عــدم .   از کــارگــر ســل
ـزایـش  پرداخت دستمزدھا مـوجـب اف

ـزایـش  از ھم پاشیدگی خانواده ھا، اف
ـاد شـده  بیماری، سوء تغذیه و اعتی

پرتاب کفش بطـرف احـمـدی .   است
ـلـھـای  ـب نژاد بعنـوان یـکـی از سـم
ــب  ـان اسـالمــی از جـان رژیـم جـانــی
ـه کـل ایـن  ـراض ب کارگر نسـاجـی، اعـت

 . شرایط سیاه و ضد انسانی است
   

 ھا و تورم یارانه
ــاه  ــاد دانشــگ ــم رزاقــی، اســت ــراھــی اب
ـا  ـن ـل تھران، در گفتگو با خبرنگار ای

ـارانـه ھـا  گفته است پرداخت نقدی ی
ھـای شـھـری  کفاف زندگی ھزینـه

ــمـی در :   " وی مــیـگــویـد.   دھــد را ن
ـبـود  صورتی که دولت به دلیل کـم

ـارانـه ـقـدی ی ھـا  بودجه از پرداخـت ن
ـیـر در  ـی خودداری کند به دلیـل تـغ
ـــی  ـت ــ ـارضــای ــ ــگـــوی مصـــرف ن ال
عمومی بـه خصـوص خـانـوارھـای 

ــتــرش مــی یــابــد و  کــارگــری گس
ــامــعــه کــارگــری  ــد ج قــدرت خــری

 ". کشور بحرانی خواھد شد
ـار  در ماه ھای آخـر سـال نـود ب

ـارانـه ـلـه تـورم، ی ھـا، و  دیگر مسـئ
میزان افزایش دستمزدھـا بـه بـحـث 
ـبـدیـل شـده اسـت . مردم و جامعه ت

ھای مختلف رژیـم اسـالمـی  جناح
در جنگ و جدلـھـای خـود ادامـه 

انـد  ھا را زیر سوال بـرده پرداخت یارانه
و از عدم توانایی دولت در پـرداخـت 

ـنـد یارانه ـزن ـی از جـانـب .   ھا حـرف م
دیگر باند احمـدی نـژاد بـه ھـمـراه 
ـیـن  ـای شورای عالـی کـار، بـرای پ
نگھداشتن سطح افزایش دستـمـزدھـا 
دائما آمارھای دروغـیـن در مـورد 

بـرای یـک .   تورم منتشر میکننـد
 درصد است و جنـاح ١١جناح تورم 

ـای خـود  ـب دیگر برای فشار بـه رق
امـا .    درصد اعالم مـیـکـنـد٣٥آنرا 

ـنـد  ـقـول ھسـت ھمه جناحھا متفـق ال
که افزیش دسـتـمـزد کـارگـر تـورم 

 !ایجاد میکند
ــمــت  ــزایــش ســرســام آور قــی اف
ــمــت  ـی انـرژی بسـرعــت بـر روی ق

ای  کاالھا تاثیـر گـذاشـت، بـگـونـه
ــر  کـه بـرخـی از اقـالم تــا دو بـراب

ـیـمـت داشـتـه اسـت ایـن .   افزایش ق
مسله مـوجـب گـردیـد کـه قـدرت 
ـابـد ـاز ھـم کـاھـش ی . خرید مردم ب

ـان  ـتـصـادی بـر مـردم چـن فشار اق
ـیـون از  ـل ـی افزایش یافت که چند م

ھا از پـرداخـت پـول گـاز و  خانواده
رژیم اسـالمـی .  برق خوداری کردند

ـازی ـاخـتـه شـده  با حقه ب ھـای شـن
ـارانـه ھـا را جـزو  میزان پـرداخـتـی ی

ھا محسوب مـیـکـنـد  درآمد خانواده
ـزان تـورم،  ـیـن مـی ـی اما در زمان تـع

ـاشـی از گـران  افزایش قیمت ھای ن
شدن انرژی را در تعیین نـرخ تـورم 

ـیـکـنـد و لـذا از نـظـر .   محاسبه نم
اینھا در یـکـسـال گـذشـتـه قـدرت 
ــھــا کــاھــش  ــن ــت ــد کــارگــران ن خــری
نیافته، بلکه بعلت دریافت یارانه و 

ــا ٩افــزایــش  ــمــزدھ ــت  درصــدی دس
جـمـھـوری .   افزایش ھم یافته اسـت

ـتـصـاد  اسالمی رژیمی با یـک اق
ـانـھـای .   ورشکسته اسـت ـی ـن کـل ب

" مـتـعـارف" اقتصادی یک اقتصاد 
سرمایه داری در ایران فـرو ریـخـتـه 

ـنـد کـه .   است خودشان اعالم میکن
ـزان درآمـد  کسی نمی داند چـه مـی

اعـالم .   وارد صندوق دولت مـیـشـود
ـتـی  ـی ـن ـیـکـاری را ام نرخ تورم و ب

ـقـر .   اند اعالم کرده برای مقابله با ف
ـایـد  روز افزون، جنبش کـارگـری ب
ـزایـش  خود را برای جدال بـر سـر اف

 .*دستمزدھا آماده کند

  

 نکته اصلی
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 4  ١٣٩٠  آذر ٢٢ کارگر کمونيست

ــھـــوری  ـاش جـــم ــ ــه اراذل و اوب ب
بی آبـروھـای " اسالمی گفته است، 

ــن قــدم اول از " !   اراذل و اوبــاش ای
ـانـكـه  جھاتی مھم است كه ھـمـچـن
ـا رژیـم  ـیـك را ب ـات گفتم زبان دیپلـم
ــه؛ و دوم  ــت ــار گــذاش ــن ــان ك ــاش اوب
باالخره رژیـم اسـالمـی و عـوامـل 
ــه ھــمـان چــیــزی كــه  ـاش آن ب اوب
ھستند، یعنی اوباشان سنـگـدل، در 
ـلـی  ـل ـیـن الـم میان سران نھادھای ب
ــرار  ــاطــب ق ــیــن مــخ ــن ھــم، ایــنــچ

 .اند گرفته
اما در ھمین رابطه تا آنجـا كـه 
ـلـی، احـزاب،  ـل به نھادھای بین الـم
اتحـادیـه و تشـكـلـھـای كـارگـری 
برمیگردد، این وظیفه بر دوش ھمـه 
ـیـن و نـھـادھـای  ـال ـلـه فـع و از جم
ــت كـــه  ــران اس كــارگـــری در ای
نھادھای بین المللی را به اعـتـراض 
ــه جــمــھــوری اســالمــی  ــی ــر عــل ب

ـیـت كـارگـران .   فرابخواننـد از وضـع
ــت و آزار  ــران و مشــخــصــا اذی ای
ـاخـبـر و مـطـلـع  فعالین این جنش ب
نگـه داشـتـه و خـواھـان اقـدامـات 

یك كار روتین به نـظـر . عملی شوند
من ھمین وضعیـت كسـانـی مـثـل 
ـام  ـن رضا شھابی، علی نجـاتـی، بـھ
ــم مــددی،  ــراھــی ــم زاده، اب ــراھــی اب
منصور اسانلـو و دھـھـا و صـدھـا 
فعال دیگری است كـه امـروز زیـر 
فشــارھــای جســمــی و روحــی ـ 

ـتـه ـایـد  روانی قـرار گـرف انـد، كـه ب
روزمره و بطور مرتب به اطـالع ایـن 

جـمـھـوری اسـالمـی .   نھادھا برسـد
ـاریـخـش  مشخصا در این برھـه از ت

ـانـش كـه  منزوی تـر اسـت و دوسـت
ـیـر  كسانی مثل بشار اسد و والدیـم
ـنـد،  ـاتـور ھسـت پوتین و دیگر جانیان دیـكـت

 .منفورتر از پیش شده است
 

 اعالم حمایت از 
 كارگران زندانی

ــگــر، اعــالم  ــم دی ــھ ــر م ــك خــب ی
ـتـه دفـاع از رضـا " موجودیت  ـی كـم

از طرف اعضـای خـانـواده "   شھابی
او و اعالم حمایت وسیـع از جـانـب 
احزاب، نھادھا، فعالین كـارگـری و 

ـنـون .   دیگران از این كمیتـه اسـت اك
ـزانـی كـه  رضا شھابی و دیگر عـزی
ـنـمـی  برای اعتراض به وضعیت جھ
زیر سیطره جمھوری اسالمی مـورد 
اذیت و آزار و بـی احـتـرامـی قـرار 

ـنـد كـه جـامـعـه  اند، مـی گرفته دان
ـنـد و  شدیدا از آنھا حـمـایـت مـی ك

ھمه كسـانـی .   نگران وضعشان است
ــا نــگــرانــی وضــعــیــت رضــا  كــه ب

ـال مـی ـب ـنـد و از  شھابـی را دن ـن ك
اعتصاب غذای وی ابراز نـگـرانـی 

ـنـد كـه دارنـد  كرده اند، كسانی ھسـت
ـا  سالحھایشان را برای جنگ آخر ب
ـــل  ـق ـ ـی ــی صــ ــھـــوری اســـالم ــم ج

ـازنـده .   دھند می جمھوری اسالمی ب
روی كـوھـی از .   این جنگ اسـت

آتشفشان خوابیده اسـت كـه خـودش 
 .داند ھم این موضوع را می

ـنـوان  ـای مـا بـع گام جلـوی پ
ـا  فعالین كارگری و فعالینی كـه ب
ـیـم،  كارگران زیادی در ارتباط ھسـت
وصـل كـردن ایـن كـارگـران و كــل 
جامعه به این شكل از اعتراض بـه 

ایـجـاد .   جـمـھـوری اسـالمـی اسـت
ھای مختلف بـرای دفـاع از  كمیته

ــیــان  ــدان ــن ســیــاســی و زن فــعــالــی
ـلـف .   سیاسی ایجاد تشكلھای مخـت

آمـاده شـدن .   كارگـری و مـحـالت
 .برای جنگی شدیدتر

 
مبارزه كارگران نساجی 

مازندران و كارگران 
 لوله سازی اھواز

از میان تمام اعتراضـات رزمـنـده و 
ــن دوره  مـھــم كــارگــری كــه در ای

ـان  داشته ـی ایم، از اعتراض كارگران ك
ھـای مـاھشـھـر و  تایر و پتروشیمی

غیره، دو اعتراض مشـخـص را در 
بـرم و  این بخش از نوشته اسـم مـی
ــی ــد م ــھــا تــأكــی ــذارم روی آن . گ

ــی  ــران نســاج ــراضــات كــارگ اعــت
مازندران در قائـمـشـھـر و اعـتـراض 

ـیـت .   كارگران لوله سازی اھواز اھـم
این دو اعتـراض نـه بـخـاطـر حـوزه 
فعالیت و تولید آن، بلكه در اتـحـاد 
ـات  ـب ـیـگـیـری مـطـال كارگران در پ
خود و تدوام اعتراض تا رسـیـدن بـه 

مطالبات خود و پیـدا كـردن گـوش 
ــوائــی كــه فــراتــر از وعــده و  شــن

در چند مـاه .   ھای دروغ برود وعیده
ـار  ـتـی از اخـب ـاب گذشتـه، بـخـش ث
اعتراضـات كـارگـران را، اعـتـراض 
ــل  كـارگـران ایـن دو مـركــز تشــكـی

ــد مــی ــدادی از .   دھ ــع ــر بــار ت ھ
كارگران این مراكز جلوی یـكـی از 

ــی  ـت ــ ـز دول ــراكــ ـــداری، ( م ـان ــ ـت اســ
ــر  ــرداری، دفــت ــھ ــداری، ش فــرمــان
ـتـر شـورای اسـالمـی،  كارخانه، دف
حراست كارخانه، ریاست جـمـھـوری، 
خانـه كـارگـر، مـجـلـس اسـالمـی، 

دسـت بـه )   دفتر امام جمعه و غیره
ـنـد و در  تجمـع اعـتـراضـی مـی زن

پایان آن قـرار اعـتـراض بـعـدی در 
ـا  ـتـی دیـگـری ت مقابل مـركـز دول
ــه مــطــالــبــات خــود را  ــدن ب رســی

ـات .  "گذارند می ـب تا رسیدن به مطال
ــراض خــود ادامــه  ــه اعــت خــود، ب

، بخشی از حركـت ایـن " خواھیم داد
ایـن حـركـت از .   كارگران بوده است

آن جھت مھم است كه به نـظـر مـن 
ـات  ـــراضــ ـت ـاســـی اعــ ضـــعـــف اســ
ـبـش كـارگـری در  كارگری و جـن

ایـن .   ایران، پراكندگی آن بوده اسـت
ـیـسـت كـه  گفته اما به این معنا ن
ــراض  ــن دو اعــت ــران در ای كــارگ
ـبـش  مشخص، از پراكندگی در جـن

ـلـكـه  كارگری ایران رنج نمی برنـد، ب
ــه  ــن اســت ك ــه اســاســی ای ــكــت ن
ــی  ــران نســاج ــراضــات كــارگ اعــت
ــولــه ســازی اھــواز  ــدران و ل ــازن م

تواند الگوئی برای اعـتـراضـات  می
كارگران در دیگر مـراكـز كـارگـری 
و از جمله در مراكـزی مـثـل ذوب 

ـفـت و  آھن، پتروشیمی ھا، صنعت ن
غیره باشد كه ھر از گاھـی شـاھـد 
ــر آوردن اعــتـراضـاتــی در آن  سـر ب
مراكز ھستیم و بعد از مـدتـی ایـن 

 .شوند اعتراضات خاموش می
ـنـكـه ایـن  نكته مھـم دیـگـر ای

ھـایـی  اعتراضات و این سازماندھـی
ــراضــات را بــه ایــن  ــت كــه ایــن اع

ـاقـی  صورت سازمان می ـف دھند، ات
این درجه پیگـیـری و دور .   نیستند

ھم نگه داشتن این تـعـداد كـارگـر، 

ـاقـی  برای این مدت نمـی ـف تـوانـد ات
ھـای  نـه كسـی از اتـحـادیـه.   باشد

ـیـده  كارگری این مراكز چیزی شـن
است، و نه از شورا و غیـره خـبـری 
شنیده ایم؛ اما بطـور قـطـع نـوعـی 
سازماندھی آنجا در كـار اسـت كـه 
باید مورد توجه قرار بگیرد و الـگـو 

ـایـد  این نكته.   بشود ای اسـت كـه ب
ـیـن كـارگـری در  ـال مورد توجه فـع

 .دیگر مراكز كاری قرار بگیرد
از كارگـران نسـاجـی مـازنـدران 
در یك ھفته گذشته، دو اعـتـراض 
مھم دیگری را نیز شاھد بودیم كـه 
ـــی از  ـاالئ ــ ـــه ب ـان از درج ــ نش
ــجــا ھســت ــانســی در آن ــت ــی ــل . مــی

ـتـی جـمـھـوری  خبرگزاری ھای دول
اسالمی، بـدون اسـم بـردن از اسـم 
كارخانـه و شـھـر، خـبـر دادنـد كـه 

ــه ھــای  كـارگــران یـكــی از كـارخــان
بزرگ در شـمـال در اعـتـراض بـه 

ـافـت  ــوق ١٦عـدم دری  مـاه از حـق
خود، مـدیـرعـامـل كـارخـانـه را در 
ـا  ـنـھـا ب دستشوئی حبس كردند و ت
گرفتن قول و قـرار مسـاعـد اجـازه 
ـایـد . دادند كه از دستشوئی بیرون بی

نمونه دوم ھم، پرتاب كفـش تـوسـط 
یـكـی از ایـن كـارگـران بـه طـرف 

ـتـشـار ایـن .   احمدی نژاد است ـا ان ب
خبر معلوم شد كه ھمین كارگـر در 
ــه طــرف  ــه ب ــراضــات گــذشــت ــت اع
ــد  ــ شــای ــخـم مــرغ ـ ــمـی ھــم ت خـات

 . گندیده ـ پرتاب كرده است
 

زایی به سبك  اشتغال
 !جمھوری اسالمی

ـتـه اسـت كـه در  احمدی نـژاد گـف
ـیـكـاری را  عرض چند سال آینده ب
! در ایران را ریشه كـن خـواھـد كـرد

ـانـش ھـم بـه  البته نزدیكترین دوسـت
ادعاھـای پـوچ و مسـخـره ایشـان 

از جـنـس ذخـیـره شـام .   خنـدنـد می
برای امام زمانش اسـت كـه مـورد 
. تـمـسـخـر عـالـم و آدم شـده اســت

بررسـی ادعـاھـای مسـخـره ایشـان 
ـیـسـت امـا .   اینجا مورد نظـر مـن ن
تـوانـد و  خبر مھم دیگری كـه مـی

باید به اعتـراضـات مـھـمـی دامـن 
 ھـزار كـارگـر ٥بزند، خبر بیكاری 

ــریــز اســت ــران خــودرو تــب ــن .   ای ای
ـان آور  ـنـج ھـزار ن حكومت فلھی پ

پنـج ھـزار !   كند خانواده را بیكار می
ـیـم و  ـق ـیـر مسـت ـأث ـنـی ت بیكـار یـع
غیرمستقیم بـر شـغـل دھـھـا ھـزار 

در !   ھای آنھـا كارگر دیگر و خانواده

تـوانـد  یك جامعه متعارف ایـن مـی
یك فاجعه باشد؛ اما وضعیتـی كـه 
جمھوری اسالمی بر جامـعـه ایـران 
تحمیل كرده، طوری كـه یـكـی از 
ــه كــارگــرشــان اعــالم  عــوامــل خــان

ـیـش از  می  درصـد ٧٠كنـد كـه ب
ــر خــط فــقـر زنـدگــی  كـارگــران زی

ـنـج ھـزار  می كنند، آمار بیكـاری پ
ـنـد نفر، زیادی سر و صـدا نـمـی ! ك
. انـد انگار چند نفری بازنشسته شـده

ـلـمـه، كـودك و  بمعنـای واقـعـی ك
خانواده دھھا ھزار نفر از نان خـوردن 

ـزی در ایـن !   افتنـد می ھـیـچ چـی
ـایـد  ـب ـیـسـت و ن موضـوع عـادی ن

 .باشد
به نظر من چند نكته در مـورد 
وضعیت معیشتی و اشتـغـال در آن 
جامعه، خبر فـوق را تـحـت شـعـاع 

اول اینكه وقتی كـه .   دھند قرار می
ـنـد كـه  خودشان راحت اعالم می ـن ك

 درصد كارگران در این جـامـعـه ٩٠
ــد امضــا  ــی ــف قــرارداد مــوقــت و س

ـنـد كـه  ھستند، و اعالم می  ٧٠كن
ـقـر  درصد از كـارگـران زیـر خـط ف

ــطــور  زنـدگــی مــی ــد ب ــد، دارن ــن كــن
ـنـد كـه پـرپـر  ضمنی اعالم مـی ـن ك

ـیـكـاری  ـقـر و ب شدن در چنگـال ف
جزئی از زندگـی در ایـن جـامـعـه 

ـبـش !   است این توھینی است كه جـن
ـبـش  ـیـن ایـن جـن ـال كارگری و فـع

ـنـد ـن ـایـد تـحـمـل ك ـنـكـه .   نب دوم ای
فالكت را چنان بخشی از جـامـعـه 

ـا  كرده اند كه انگار زنـدگـی كـردن ب
ـاامـنـی از  چنین وضعیتی و در ن
دست دادن كار و به صف میلیونـی 
! بیكاران پیوستن، یك نرم شده اسـت

نباید اجازه داد چنین وضعیتی نـرم 
. زندگی و سـرنـوشـت مـردم بشـود

اگر بیكاری و ناامنی خوب اسـت، 
ـان خـوردن  آخوندھای مفتخـور از ن

ــد ــن ــافــت ــی ــبــش .   ب ــایــد جــن ایــن را ب
ـنـده كـودكـان ایـن  كارگری برای آی

 .جامعه تضمین كند
 

 فاكتور سركوب
ـزار  بر این نكته واقفم كه سركـوب اب
ــزار جــمــھــوری  ــھــا اب ــن ــی و ت اصــل
ــبــش  ــن ــابــل بــا ج اســالمــی در تــق
كارگری و كل جامعـه اسـت؛ امـا 
تمام مسئلـه ایـن اسـت كـه راھـی 
پیدا كنیم تا ایـن سـركـوب را پـس 
ـار  ـب ـت ـیـت فـالك بزنیم و از شر وضـع

ــم ــی ــاب ــی ــی ب ــرای .   مــوجــود رھــائ ب

 ١از صفحه 
 جمھوری اسالمی بازنده 
 جنگ با كارگران است
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ــل از ایــنــکــه آب و لــجــن ــب ھــا  ق
ــل  ــدلــی ــد ب ــرکــن حــوضــچــه را پ
گازگرفتگی ھنگـام فـراراز داخـل 
حوضچه بیھوش شـده و بـه داخـل 
. حوضچه سقوط کرد و خـفـه شـد

نفرسوم که در ورودی دھـانـه سـه 
متری بود بیھوش شد و بـه اغـمـا 

مقصراصلی سلـسـلـه مـراتـب .  رفت
ـان اسـت کـه  شرکـت فـوالد کـاوی

ھای شـرکـت  برای کم کردن ھزینه
ـیـن  و پرکردن جیب رسول سلیمی نم

 شرکت فوالد اھدائـی دولـت ٤که 
ـیـمـت مـفـت صـاحـب شـده  را با ق

ـادرت دارد است، .  به ایـن کـار مـب
ـیـد خـانـی پـور  یکی ازبستگان سع
ـایـل  که درحال فیلم گرفتن با مـوب
ــرار  ــورد ســوال حــراســت ق ــود م ب

ـلـم  حراستی.  گرفت ـی ـنـد ف ـت ھا گـف
ــری و فــردا مــی مــی رود در  گــی

ـتـرنـت ـن ـنـھـمــه :   او ھـم گـفـت.   ای ای
ـلـمـش  ـی کشتید و زدید عکس و ف
ــرنـت کســی  ـت ھـم رفـت تـوی ایــن
کاری با شما کرد؟ با ایـن جـواب 

. ھا را جمع کـردنـد آنھا تمام موبایل
کـنـم بـرای  خواھش و التمـاس مـی

خوشحالی دل ما کارگران شـرکـت 
ـیـت،  فوالد کاویان و به حکم انسـان
علیرغم گذشت زمان بـه ھـرشـکـل 
ـتـشـر  که میتوانید این خـبـر را مـن

 " کنید
ـلـی  ـی آنجه که خـوانـدیـد مـتـن ایـم
است که یکی از کـارگـران فـوالد 
ـتـشـر کـرده  کاویان در اینتـرنـت مـن

ــه در .   اســت ــر مــاه ١٥حــادث  تــی
ـاده اسـت کـه  ـت ـاق اف ـف گـذشـتـه ات
برخی از سایتھا و خـبـرگـزاریـھـای 
حکومتی آنرا در ھفته اول شـھـریـور 

ـای  منتشر کرده ـن ـتـه مـب ـب انـد و ال
ایـن .   خبرشان ھمین ایمیل بوده است

ـتـشـر  ـتـرنـت مـن ـن ایمیل ھنوز در  ای
 ٥میشود چرا که با وجود اینـکـه 

ـنـوز  ماه از حادثه گذشـتـه اسـت ھ

کسـی بـه درد کـارگـران شـرکــت 
ـان رســیـدگـی نـکــرده  فـوالد کــاوی

ھمان زمان یکی از مـدیـران .   است
ـام  " نـعـمـت بـخـش" این شرکت به ن

درمصاحبه با خبرگـزاری مـھـر در 
 ٢عکس العمل به  خـبـر مـرگ 

ــفــر از کــارگــران در  حــوضــچــه " ن
آنـچـه در ایـن " بیان کـرده "   مرگ

نامه گفته شده است غـرض ورزی 
و اخراج کارگران را تـکـذیـب "   است

کرده است و ایشان با وقاحتـی کـه 
ـان سـراغ داریـم  در ھمه کـارفـرمـای

بـه کـارگـران :   تاکـیـد کـرده اسـت
ماسکھای معمولی داده شـده بـود، 

ـنـد ! " ولی ماسکھای ضدگاز نداشـت
ــد  ــه دادن ـال ٥در :   " و ادام  ســ

گذشته، ھیچ کارگری از شـرکـت 
به این دلیل اخـراج نشـده، آنـھـایـی 

انـد،  که استثنائا از کار اخـراج شـده
مسایل دیگری مانند مواد مـخـدر 

احـمـدی . "     انـد و یا سـرقـت داشـتـه
ــخــش خــدمــات  ــول ب ــئ ــامــی مس ن

ـتـه ـان گـف در :   شرکت فـوالد کـاوی
ــول  ـــدازی ٣٥ط  ســال از راه ان

شرکت، تنھا دو سـه مـورد از ایـن 
ایم درحـالـی کـه در  اتفاقات داشته

معادن و یا شرکتھای فـوالدسـازی 
ـفـر کشـتـه  دیگـر ھـر روز یـک ن

پنج مـاه گـذشـتـه اسـت ! "   شود می
ــه کســی  ــدت ن ــن م امــا در ای
ــه کســی  ـازخـواســت شـده اسـت ن ب
. خودش را اساسا جوابـگـو مـیـدانـد

با وجود اعتراف یـکـی از مـدیـران 
ـار گـذاشـتـن  ـی ـت که حتی از در اخ
ماسـک ضـد گـاز بـه کـارگـران 
ــه  ـق خـودداری شـده اســت کسـی ی
مدیران این شرکت را نگرفته اسـت 
ـتـه  که چرا اینکـار صـورت نـگـرف
است، این بماند ھمـان زمـان مـدیـر 
ـا بـی  روابط عمومی این شرکـت ب

ایـن :   " شرمی تمام بیان کـرده اسـت
کارگران ایمنی را رعـایـت نـکـرده 

ـفـر در  بودند و مقصر مـرگ دو ن
اتاقک تخلیه فاضـالب، خـودشـان 

مسئول بخش خدمات ایـن . "  ھستند
ـتـظـار  شرکت طلبکار ھم ھست و ان
دارد مدالی، دیپلم افتخاری، یـک 
چیزی شبیه اینـھـا بـه ایشـان داده 
ــت در  ــی اس ــدع ــون م ــود چ ش
شرکتھای دیگر و مـعـادن ھـر روز 
یک نفر کشته میشوند در فـوالد 
کاویان بـه ادعـای ایشـان دو سـه 

ـیـن .   سال بوده است٣٥مورد در  ھم
ـتـل دو  مورد اخیر که منجـر بـه ق
ـیـن  ـتـول ـق نفر ھم شده اگر ھمکـار م
ــشــر  ــت ــرنــت  خــبــر را مــن ــت در ایــن

کـرد کـه اسـاسـا ایـن را ھـم  نمـی
ـتـه  کسی متوجه نمیشد و و به گف
ـنـھـم از غـرض  یکی از مـدیـران ای
ورزی بوده اسـت، شـایـد اگـر ایـن 
ـیـدا کـنـد  پرونده ھمینجـور ادامـه پ

" مدیران مـحـتـرم" کسی باید به این 
ـیـن  خسارتی پرداخت کنند که چـن

 !مورد سوال واقع شدند
در جــمــھــوری اســالمــی اگــر 
ـا او را  کسی متھم به قتل شود، ت
نکشند مقامات این حـکـومـت آرام 

کافی اسـت مـتـھـم بـه .   نمیگیرند
ای شناسایـی شـود،  قتلی در پرونده

ـیـچـگـونـه دفـاعـی  به او مھلت ھ
در اداره پلیـس بـه .   داده نخواھد شد

ھای وحشتنـاک  شدت زیر شکنجه
است تا اعتراف کـنـد و از سـوی 

ھـای ایـن  دیگر بـالفـاصـلـه رسـانـه
ــم  حــکــومــت او را رســوای عــال

ـنـد  ـاش " میکنند و القابـی مـان خـف
ـا او ھـیـچ "   شب ـنـد ت به او مـیـدھ

ــھــم در  ــت ــرای دفــاع از م راھــی ب
ـنـوز .   جامعه باقی نماند دادرسـی ھ

به پایان رسـیـده و نـرسـیـده مـتـھـم 
ـفـر  ـنـوز کـی دادگاھی میشـود و ھ
خواست کذایی خوانده نشـده حـکـم 

ـیـسـت روز .   صـادر گـردیـده اسـت ب
مھلت قانونـی بـرای اعـتـراض بـه 

ــمـی ــد بـه روز  رای دادگـاه ن گـذارن
بیست یکم بکشـد مـتـھـم در مـال 

ــرســد ــی ــل م ــت ــام بــه ق ــا در .   ع ام
ــانــنــد شــرکــت فــوالد  مــواردی م

ــران"   کـاویــان  ــکــی از مـدی ــن "   ی ای

شرکت رسما اعـتـراف کـرده اسـت 
ـان  در محلی که اشباع از گـاز مـت
ــن  ــذاشــت ــار گ ــی ــوده از در اخــت ب
ـاع ورزیـدنـد  ـن ماسک ضد گاز امت
و این یعـنـی عـمـدا کسـی را بـه 
سوی مرگ کشاندن و این عـمـال 
ــر کــارگــر  ــف ــاده و دو ن ـفــاق افــت ات

 ماه گذشـتـه و ٥اند اما  کشته شده
مقامات ایـن حـکـومـت اصـال بـه 

آورند که ایـن دو  روی خودشان نمی
انـد، چـرا کـه آن  نفـر کشـتـه شـده

از جـنـس خـود "     مـحـتـرم" مدیران 
مقامات رسمی حکومت ھستنـد و 
ھیچ وقت چاقو دسـتـه خـودش را 

ـنـجـا .  برد نمی شـخـص " قاتـل در ای
ـنـد "     محترمی ـیـجـه" است، مـان " ب

ـــود شـــده در  ـاب ــ ـــک جـــوان ن ی
ـیـسـت  گودالھای کوره پزخـانـه ھـا ن

ـزد و  که دست به قتل کودکان مـی
ـایـت  ـن حکومت بـرای پـوشـانـدن ج
خودش نه به او و نـه بـه جـامـعـه 
ـنـد چـه  فرصت داد که فـکـر کـن

ـاد ـت ـاقـی اف ـف ـاتـل اصـلـی در .   ات ق
اینجا فی الواقع سود سرمایه اسـت 

ترین چیزھـا در ایـن  که این مقدس
دنیا است کـه حـتـی خـود خـدای 

ـانـھـا بـرای "   احد واحد"  که در آسـم
خودش پرسه میزند بـه انـدازه سـود 

اگـر الزم .   سرمایه  قـداسـت نـدارد
باشد حکم خدا را زیر پا میـگـذارنـد 
و یا به قول خمینـی احـکـام اسـالم 

سـود سـرمـایـه .   را تعطیل میکننـد
ـان قـداسـتـی بـرخـوردار  اما از چـن
ـیـون   ـل ـی است که تا کنون میلیون م
آدم در زندانھا و میدانھـای جـنـگ 

ھا ھـزار انسـان  اند و صد کشته شده
ـتـل رسـیـده انـد  در کارخانجات بـه ق
شـده  چرا که برای یک لحظه نمی
ـنـد ایـن .   سود سرمایه را تعطیل کـن
ـیـسـت سـود .     سود تعطـیـل بـردار ن

ـابـرایـن  ـن سرمایه نباید پائین بیاید، ب
دریغ کردن ماسـک ضـد گـاز از 
کـارگــری کــه در فضــائــی کــار 
ـاع  ـان اشـب میکنند که از گـاز مـت

اسـت چـون بـه "  طبیعی"شده است 
ھا  در ایـن  خیلی.   سود لطمه میزند

ـاکـنـون بـه خـاطـر بـه خـطـر  دنیا ت
ـازداشـت و  انداختن سود سـرمـایـه ب
محاکمه و زنـدانـی و اعـدام شـده 

ــد ــھــوده .   ان ــی ــس ب ــتــظــاری ب ــا ان ام
خواھد بود که آن مدیر مـحـتـرمـی 
ــداســت ســود  ــظ ق ــف کــه بــرای ح
ــک  ــه مــاس ــھــی ــه از ت ــرمــای س
ـاع کـرده  ـن مخصوص ضد گاز امـت
است توسط حکومتی به محاکـمـه 
کشیـده شـود کـه خـود یـکـی از 
ھارترین حکومتھای سرمایـه اسـت 
که نفس یک زندگـی شـاد را از 

تنـھـا روزی .   مردم دریغ کرده است
ـان  ـای این قتلھای مـحـتـرمـانـه بـه پ
میرسد کـه سـود سـرمـایـه دیـگـر 

 .*محترم نباشد
 

ــت  جـمــھـوری اسـالمــی و ھـر دول
دیگری ھم، بسیار سخت اسـت كـه 
براحتی پنج ھزار كـارگـری را كـه 
رسما بیكار كرده و زندگی شـان را 
با فالكت حتمی روبرو كـرده اسـت، 

ـلـه صـرفـا ایـن .   سركوب كنـد مسـئ

ـبـران  است كه فعالین كارگری و رھ
ـنـد و ایـن  ـای ـی عملی كارگران جلو ب
ـنـد . تعداد كـارگـر را سـازمـان بـدھ

تـوانـد از تشـكـیـل  كدام دولتی مـی
ای مثل كمیته دفاع از رضـا  كمیته

ـنـكـه  شھابی ممانعت كند، بـدون ای
ـتـی  عواقبش را پس ندھد؟ كدام دول

ـا  است كه بخواھـد روابـط عـادی ب
ـتـوانـد در  ـاشـد و ب دیگران داشتـه ب
ـنـد  برابر اعتراضات جھانی و قـدرتـم
ـارشـان  ـن كارگری برای ھمیشه از ك
رد شده، سوت بزند و خودش را بـه 
كوچه علی چپ بزند؟ سركوب را 

ــزھــا پــس مــی ــی ــیــن چ ــد ھــم ــن . زن

سركوب با اعتراض كارآیـی خـودش 
ــدھــد كــارگــران و .   را از دســت مـی

تـوانـد از  جامعه علی العـمـوم نـمـی
ترس سركوب برای ھمیـشـه زانـوی 

ـنـد ـنـد آن مـثـل .   غم بـغـل ك ـان ھـم
معروفی است كـه كسـی از تـرس 

 !مرگ خودكشی كند

جمھوری اسالمـی در جـنـگ 
ـایـد  ـقـط ب با كارگران بازنده است، ف
. دستمان را در دسـت ھـم بـگـذاریـم

باید اعتراضات پراكنـده مـان را بـه 
راه دیگـری بـرای .   ھم متصل كنیم
 !خالصی نیست

 ٢٠١١ دسامبر ١٢

 

 ١از صفحه 
 قتل در شرکت فوالد کاویان

 تفریح"
 کودکان
 "فقیر
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 ٢٠١١ دسامبر ١٠
ـامــه  حسـام الـحـمــالوی یـک روزن
نگار، عکاس، و فعال اجتماعی از 
ـنـده  ـن ـی قاھره است کـه بـالگ پـرب

3ARABAWY او .   را اداره مـیـکـنـد
ـا  ــ ـــه ب ـاالن ــ ـــع ـــن ف ـی ــ ـن ــ ـــچ ـــم ھ

ـقـالبـی"  ، مـرکـز " سوسیالیستھای ان
حـزب " مطالعات سوسیالیسـتـی، و 

ـیـت "   دموکراتیک کـارگـران ـال فـع
من این شـانـس را داشـتـم .  میکند

ـاشـم و  که با او نشستـی داشـتـه ب
ـیـت  درباره نظرات او در مـورد وضـع
جاری انقالب مصر، بعد از آخـریـن 
 -خیزش در میدان تحریر در نوامبر 

ترین و مھمترین نـمـاش  مسلما شدید
ای که در برابـر رژیـم  مقاومت توده

ـام  ـی  ژانـویـه ٢٥نظامی حاکم از ق
که رئیس جمھور سابق، حسـنـی (   

تا بحـال )  مبارک، را سرنگون کرد
ـا او   -صورت گرفته  گفتگویـی ب

 .داشته باشم

ـات :   علی مصطفی ـتـخـاب ـیـن ان اول
ـارک بـر  پارلمانی بعد از دوره مـب
ـیـن  ـیـن ب زمینه درگـیـریـھـای خـون
نیروھای امنیت دولتی و تظـاھـرات 
کنندگان در و اطراف میدان تحـریـر 

ـیـشـتـر از ٤٢که حداقل   کشته و ب
 زخــمــی بــرجــای گــذاشــت ٣٠٠٠

دقیقا چه .   صحنه چینی شده است
چیزی مایه بروز خشونتھای اخـیـر 
شد و فکر میکنید این شرایط چـه 
ـات  ـتـخـاب تاثیری بـر مشـروعـیـت ان

 خواھد داشت؟
ـاعـث :   حسام الحمالوی آنچه که ب

خیزش اخـیـر شـد ھـمـان شـرایـطـی 
ـز  ـی ھستند که خیـزش ژانـویـه را ن

ـادی طـی .   بوجود آوردنـد ـز زی چـی
ماھھای گذشته تغییر نکرده است، 
ــرای  ــنـی ب ـابـر ایـن شــرایـط عـی ـن ب
ـزی  شورش وجود داشت؛ تنـھـا چـی
ــم یــک  ــی ــت ــیــاج داش ــت کــه مــا اح
ـاق  ـف ـزی ات ـایـد چـی محرک بود، ب

ـاره  ـا کـل اوضـاع را دوب میافتاد ت
ما قبـال ھـم ایـن .  شعله ور میکرد

ـبـود کـه .   را داشتیم این اولین بار ن
. ایـم ما از این نوع درگیریھا داشـتـه

ـز ٢٩ و ٢٨اینھا را در  ـی  ژوئـن ن
ـیـشـه  داشتیم، و جـرقـه اصـلـی ھـم

ــت  ــس اس ــی ــگــری پــل  –وحشــی
وحشیگری که به ایـن زودیـھـا از 
ـنـکـه  بین نخواھد رفت، بـخـاطـر ای
وزارت امنیت ھنـوز دسـت نـخـورده 
ـنـوز  سر جـایـش ھسـت، و رژیـم ھ

ایـن .   دست نخورده سر جایش ھسـت
خیزش برای ھمیشه ادامه نـخـواھـد 
داشت و ھم اکنون رو به خامـوشـی 
ـقـدم کـه آخـریـن  دارد، اما من معت

ـزشـھـای .   خیزش نـخـواھـد بـود خـی
ـنـد  ـال خـواھ ـب بیشتری در آینـده بـدن

 .آمد
این چه تاثیری بر مشـروعـیـت                          
ـتـه کـه                               ـب انتخابات داشته اسـت؟ ال

من حتی قبل از               .   تاثیر داشته است               
ــم                       ــحــری ــر مــوضــع ت خــیــزش اخــی
ـتـه                              ـیـش رو را گـرف انتخاباتھـای پ
ــخـابــات                             ـت ــکـه ان ـن بـودم، بـخــاطـر ای
درحالی اتفاق میافتد کـه شـورای                              

)   اسـکـف    (   عالی نیروھای مسـلـح                   
شـمـا     .       ھنوز قدرت را در دست دارد                        

ـزی داشـتـه                                 نمیتوانید انتخابات تـمـی
ــای                           ــکــه ژنــرالــھ ــی ــال ــد در ح ــی ــاش ب
ــه گــردان                        ــن ــوز صــح ــن ــارک ھ مــب
ھستند یا زمانی که ارتـش، ھـمـراه                               
ـیـس، مـردم را در تـحـریـر و                              ـل با پ

آنھـا      .       ماسپرو قتل و عام کرده است                         
حتی حسابرسی نشدند و حاال آنـھـا                              
قرار است مسئولیت سرپرستی تـمـام                               

 پروسه انتخابات را داشته باشند؟                              
ـات                           ـتـخـاب ـنـکـه ایـن ان مھمتر ای
درباره این نیست که شـمـا بـه چـه                              
کسی برای این پارلمان مضـحـک                           

بحـث مـن ایـن بـود                .       رای میدھید          
که حتی اگر شـمـا صـد در صـد                         
ـالــیـسـتـھــای                             ـارلـمـان را از سـوسـی پ

چه برسد به                -انقالبی انتخاب کنید                  
ـادر                       -سلفیھا و اخوان               ـنـوز ق شما ھ

نخواھید بود به اھداف انقالب دست                                
اگر امروز شما یک پیامـبـر                         .       یابید     

ـیـد،                                 یا امام را نخست وزیر مصر کن
ــوز عــروســکــی در دســت                        او ھــن

اگـر     .       اسکاف باقـی خـواھـد مـانـد                     

ـیـس جـمـھـور                          شما امـروز یـک رئ
انتخاب کنید، د رحالیـکـه شـرایـط                              
به این شکلی باشد کـه ھسـت، او                             
نیز عروسـکـی در دسـت اسـکـاف                         

اســکــاف مــدلــی را               .       خــواھــد بــود         
ـیـه مـدل                           انتخاب میـکـنـد کـه شـب
قدیمی ترکـیـه اسـت، مـدلـی کـه                          
مردم با انتخابات مشغول میـشـونـد،                                
ـا کـت                              سیاست مداران غیرنظامی ب
و شلوار را انتخاب میکنند، کابینـه                                  
ـا خـطـوط                               غیر نظامی دارند، امـا ب
قرمز مشخصی که نمیشود ازشـان                            
رد شد، و اگـر از آنـھـا رد شـویـد                              
یک تلفن از ارتش دریافت خواھیـد                               

ـیـد                           -کرد    ـا خـواھ ـنـکـه کـودت یا ای
 . داشت    

ـیـن دیـگـر کـه                        ـال بر خالف فـع
ـنـد کـه                            ممکن است به شما بـگـوی
اسکاف ھرگز قصد ترک قدرت را                            
ـیـشـه در                                ندارد و میخواھد برای ھم
ـانـه بـر ایـن                                قدرت بماند، من صادق
ـنـد تـرک                               اعتقادم که آنھا میخواھ
ـنـد تـحـت                              کنند، اما آنھا مـیـخـواھ
ــای خــود                          ــانــھ شــرایــطــی بــه پــادگ
برگردند که به آنھا اجـازه مـیـدھـد                                
ـنـد،                            ـازات خـود را حـفـظ کـن ـی امت
ــت                             ــر دول ــاشـنـد در بـراب ـب ــور ن مـجـب
ـنـد، و بـر بـودجـه                            حساب پس بـدھ
ارتش کنترل داشته باشـنـد بـطـوری                              
ـیـدا                              که مطمئن باشند که کاھش پ

آنھا چرا باید مشـغـول اداره                           .     نمکند     
امور روزانه کشور باشند وقتی کـه                                
میتوانند یـک دولـت عـروسـکـی                         
ــن کــار را                            ــد کــه ای ــن ــه بــاش داشــت
ــام                            ــا تــم ــد و آنــھ ــن ــک ــی ــان م بــرایش
ـنـد                           .   امتیازات خود را حفـظ مـیـکـن

ـیـشـتـر از                               بنابر این، کسانـی کـه ب
ـنـد                           ـات ھسـت ـتـخـاب ـاق ان ھمـه مشـت

ـئـوریـھـای                !       اسکاف ھست          برخالف ت
ـنـد گـفـت                             توطئه که به شما خـواھ
ـتـھـا را تـحـریـک                            آنھـا ایـن خشـون
ــب                           ــق ــات را ع ــاب ــخ ــت ــا ان کــردنــد ت
بیاندازند، اینطور نیست، آنھا طـالـب                                   

 . انتخابات ھستند              
 

ـایسـه:   عـلـی مصــطـفـی ھــای  مــق
ـزش  زیادی بین خیزش اخـیـر و خـی

ــه٢٥ ــود داشــت ــه وج ــوی ــد  ژان . ان
ـیـدی ایـن  تشابھات و تفاوتھای کـل

 دو کدامھا ھستند؟
در روزھای اول و : حسام الحمالوی

ـا آرامـش  یا دوم این خیزش، مـن ب
ـا )  تشابھات(خاطر خطوط موازی  ب

 ژوئن را ترسیم میـکـردم، ٢٩ و ٢٨
اما چنان که خیزش وارد روز سـوم 
ـاد  ـی خود شد من قطعا ژانـویـه را ب

ـیـس .   آوردم می شدت درگیریھا با پل

قطعا از ژانویه به بعد بیسابقه بـوده 
شما میتوانید خطوط مـوازی .   است

بین این دو را بلـحـاظ وحشـیـگـری 
ـزد،  ـزش را مـی پلیس که جرقه خـی
ـیـک اشـغـال مـیـدان،  بلحاظ تاکـت
بلحاظ حتی تکرار جنگی یـکـسـان 
ـار  در خیابان محمد محمود که بسـی

ـیـد٢٩شبیه   - ژانویه بود ترسیم کـن
، یک قتـل "جمعه خشم"روز بعد از 

ـاد ـت ـتـه .   عام در خیابان اتفـاق اف ـب ال
بـرخـی از .   تفاوتھایـی وجـود دارنـد

اقشار مردمی که در خیزش ژانویه 
ــزش  ــد در خــی شــرکــت کــرده بــودن
ـبـودنـد، شـرکـت مـردم در  نوامبر ن

 .ژانویه وسیعتر بود
تفاوت کیفی دیگـر ایـن اسـت                         
ـارک                             ـیـه مـب که در ژانویه ما عـل
ـیـه                             انقالب میکردیم، حـاال مـا عـل

ایـن     .       ژنرالھای او خیزش میـکـردیـم                        
ـبـت اسـت، بـه ایـن                           یک نقطه مـث
معنی که مـا راه درازی را طـی                            

ـا مـارس، اگـر                       .       ایم     کرده     در فوریه ی
شما علیه ژنـرالـھـای ارتـش شـعـار                             
میدادید، شمـا شـایـد تـوسـط خـود                            

نـه تـوسـط           -مردم زجرکش میشدید                 
ـنـسـت                    -پلیس نظامی           منظور من ای

بیشتر مردم در آن                  .       که توسط مردم            
ـیـغـات ارتـش                                زمان به دروغھا و تبل
ـقـالب                               درباره اینکـه آنـھـا حـافـظ ان
ھستند، یا اینکه این تـحـریـر اسـت                               
ـاور                             ـاتـی اسـت، ب ـب که باعث بی ث

ـنـد       امـا ده مـاه بـعـد از آن،                       .       داشـت
ـزش تـمـام                            وقتی که شـمـا ایـن خـی
ـیـه                              عیار را داریـد کـه اسـاسـا عـل
ارتش است، و یک اشغال پـرقـدرت                             
ـا                                که چندین روز بطول انجـامـیـد، ب
ـنـی بـر زنـدانـی                          یک خواسـت مـب
کردن ژنرالھا، اینجاسـت کـه شـمـا                              
میدانید که بلحاظ ذھنیت مردم راه                                 

ایـن روشـن          .       درازی طی شده اسـت                
است که خیزش مـوفـق نشـد، مـا                          
ھنوز ژنرالھا را داریم که کشـور را                                  

ــد             ــن ــکــن ــن آخــریــن               .       اداره مــی امــا ای
خیزش نخـواھـد بـود و مـن فـکـر                          

ـا     ٣میکنم که ما حداقل بین                          ٦ ت
ـیـم داشـت، از                               سال جزر و مد خـواھ
ــم بــرد و                           ــی ــایــی کــه خــواھ ــبــردھ ن

ـاخـت                        امـا،      .       نبردھایی که خواھیم ب
ـیـن ھسـتـم                         .   در مجموع، من خـوشـب

 . من در این مورد بدبین نیستم                          
 

ــی مصــطــفــی ــل ارتــش مصــر، :   ع
ــری اســکــاف، یــک نــھــاد  ــب بــرھ
مـرکـزی بـرای چــنـدیـن دھـه در 

موقعیت ارتش را .   کشور بوده است

 انقالب مصر ادامه دارد
 مصاحبه با حسام الحمالوی 

 ترجمه حبیب بکتاش

 

 مقدمه مترجم           
ای است که علـی مصـطـفـی                       ای که در اختیار شماست، مصاحبه                               مصاحبه      

ـاریـخ                                      ـت  در سـایـت          ٢٠١١ دسـامـبـر         ١٠با حسام الحمالوی انجام داده و ب
 From Beyond    –"       از فرای حاشیه ھـا                "   اینترنتی علی مصطفی بنام                         

The Margins–              ـیـسـت                        .       منتشر شده است ـال علی مصطفـی یـک ژورن
حسام الـحـمـالوی مـعـرف                   .     آزاد، یک بالگر و یک فعال اجتماعی ھست                                   

حضور خوانندگان ھست، او یک بالگر، یک مـورخ، یـک عـکـاس، و                                                     
یک فعال اجتماعی است که در پروسه انقالب مصر نقش بسزایـی داشـتـه                                                            

تا جایی که من شناخت دارم، حسام رساترین و رادیکالتـریـن صـدای                                                           .       است   
ـارزی در                       ھا، سخنرانیھا، و مصاحبه                         نوشته     .       انقالب مصر است              ھای او نقش ب

 . اند     ارائه یک تصویر واقعی از انقالب مصر داشته                                       
در این مصاحبه مسائل کلیدی انقالب مصر در حـال حـاضـر و چشـم                                                       

ـتـه                                               بـطـور مشـخـص،            .       انـد     انداز پیشروی آن در آینده مورد تحلیـل قـرار گـرف
 نوامبر، نقش ارتش، انتخابات و نقش گروھھـای                                           ١٨ ژانویه و           ٢٥خیزشھای         

اسالمی، نقش طبقه کارگر، لیبرالھا، تحزب و سازماندھی و اقدامـات الزم                                                                 
بنـظـر      .       اند     برای زنده نگه داشتن و پیشبرد انقالب مورد کنکاش قرار گرفته                                                        

ـقـش                                                           میرسد که چپ مصر به ضرورت حیاتی تحزب و سازماندھی و به ن
ـقـالب مصـر، مـثـل                .   طبقه کارگر و به رابطه و پیوند این دو واقف ھست                                              ان

ـقـت از                                                       تمام انقالب           ـی ـق ھای منطقه و مثل جنبش اشغال، از کمبود، و در ح
نبود یک شبکه سازمانی منسجم و گسترده، یک حزب با برنامه روشـن،                                                             

ـقـالب تـمـام                           .       و یک رھبری شناخته شده رنج میبرند                                 ـیـروزی ھـر ان برای پ
ـاتـی                                                           ـبـری یـک امـر حـی عیار با خواستھای رادیکال مسئله تحـزب و رھ
ـیـسـت و                                                             ـال ـیـن سـوسـی ھست، و از این مصاحبه حسام بنظر میرسد که فعال

 .     انقالبی مصر بر این امر اشراف دارند و در پی ساختن آن ھستند                                                        
 *** 

 انقالب مصر ادامه دارد

 



 7 ١٨٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـتـمـاعـی، و  در حیات سیـاسـی، اج
اقتصادی مصر چگـونـه تـوصـیـف 
میکنید، و پایه تاریخی برای عمق 
ـان مـردم  حمایتی که ھنوز در مـی

 عادی مصر دارد چیست؟
این تصـویـر کـه :  حسام الحمالوی

ـیـن  ارتش مردمـی تـریـن نـھـاد در ب
. مردم مصر است تماما دروغ اسـت

چگونـه مـیـشـود ایـن قضـاوت را 
ــری  داشــت؟ آیــا مــوقــع ســربــازگــی
صدھا ھزار جوان مصری به کمپھـا 
ھجوم میبرند تا به خدمت در آیند؟ 
نه، ھمه تالش دارند با رشوه راھـی 
ـا از  ـنـد، ی ـیـدا کـن برای خالصی پ

در واقـع ایـن   -خدمت طـفـره رونـد
ـارومـتـر( معیار سـنـجـش  . اسـت)   ب

ـــع  ـــمـــوق ـار مـــردم مصـــر ب ــ ـت رفــ
 سربازگیری چگونه است؟

در ایـن کشـور ارتـش از ســال                         
.    نھاد حـکـومـت بـوده اسـت                    ١٩٥٢

ـنـه                           ـیـشـی ـیـس جـمـھـورھـا پ تمـام رئ
ـیـشـتـر وزرای             .       انـد     نظامی داشـتـه            ب

ـنـه ژنـرال ارتـش                              ـیـشـی کابینه ھـم پ
ـیـشـتـر فـرمـانـداران ھـم                     .       اند     داشته      ب

ـیـشـتـر       .       انـد     پیشینه مشابـه داشـتـه                   ب
مدیرعامل ھا در بـخـش عـمـومـی                          
ـازنشـسـتـگـی از خـدمـت                           بعـد از ب
ـاداش  در                               ـنـوان پ ارتش شرکتھا بـع

ـابـر       .       اختیارشان قرار داده میـشـود                          ـن ب
ـات مـدنـی مـا                            این، ارتـش در حـی

ـیـن          .       تثبیت شده است              ـا     ٢٥آنھا ب  ت
ـتـرل                             ٤٠  درصد از اقتصاد ما را کـن

ـیـق                         .       میکنند       شما نمیتوانید آمار دق
ـنـکـه بـرای                              بدست آورید بـخـاطـر ای
ــه یــک پــرده                        ــد دھــه گــذشــت چــن
آھنینی وجود دارد کـه ارتـش دور                              

اسکاف ھـرسـالـه              .   خود کشیده است             
 بیلیون دالر از مالیـات پـردازان                               ٣/١

آمریکا دریافـت مـیـکـنـد، و آنـھـا                             
ــافــت دارنــده کــمــک                          دومــیــن دری
ــل                             ـی مـالـی آمـریـکـا بـعـد از اسـرائ

 . ھستند     
ھـای       برخی از مصریھا، یا الیـه                      

وسیعی از مردم مصر، در فـوریـه،                              
ـان امسـال                                 ـابسـت مارس، آوریل و تا ت
از ارتش پشتیبانی کردند، به چـنـد                                

برخیھـا دروغـھـای ارتـش را                        :       دلیل    
ـقـالب                              مبنی بر حفاظـت آنـھـا از ان

برخیھا صـرفـا احسـاس                   .     باور کردند          
ـان را در                  -ناامنی مـیـکـردنـد               خـودت

موقعیت یـک شـھـرونـد مـتـوسـط                        
مصر قرار دھید که ایـدئـولـوژیـک                             

نیسـت و دارد زنـدگـی                   )   آرمانگرا        (   
ـاگـھـان                               روزمره خود را میکـنـد و ن
ـز در اطـراف او فـرومـی                            ھمه چـی

ـیـسـت                         -پاشد     ـیـو روشـن ن ـات .   و آلترن
ـا بـه                              ـن برای بیشتـر مـردم مصـر، ب
تبلیغات، ارتش آخرین نھاد پا بـرجـا                                  

ـاشـد                       -در مصر بود           ـپ اگر ارتش فـروب
اسرائیل حمله خواھد کرد، یا مصـر                                

در واقـع،          .       خودش فروخواھد پاشیـد                   
را    "           ھرج و مرج         "   ارتش ھمان کارت                

ـارک کـرد،                           بازی میکند کـه مـب
میگوید که اگـر ارتـش از قـدرت                            
پایین بیاید ھرج و مرج ھمه جـا را                                 

ـاالخـره، مـردم                .       خـواھـد گـرفـت           و ب
ـار خسـتـه بـودنـد                 بـه مـعـنـی         .       بسی

ما    .       واقعی کلمه، ھمه خسته بودند                          
 روزه شـدیـم            ١٨وارد یک خیـزش              

    -که در آن خیلیھا را از دست دادیـم                               
نگه داشـتـن سـازمـانـدھـی مـیـدان                           
تحریر و تمام میدانـھـای دیـگـر در                               
ـنـده                                دور این جنبش بسیار خسته کـن

ـاج                          .       بود    ـی در آن زمان ھمه کس احـت
ـابـر       .     داشت اندکی نفس تازه کند                        ـن ب

این، این است توصیف مـن از نـوع                              
 . حمایتی که ارتش داشت                   

ـقـالب                           ـتـه ارتـش از ان ـب حاال، ال
ـلـی کـه               .     محافظت نکرد            ـی تنھـا دل

ـیـه                                 ارتش در تحریر و سایر جاھا عـل
ـیـک نـکـرد                            تظاھرات کنندگان شل
:   اینست که شما دو تا ارتـش داریـد                             

شما ارتش ژنرالھا را داریـد و شـمـا                                 
ارتش سربازان فقیرو افسران جوان را                                   
دارید که ھمان دردھا و سختیھـا را                                 

ژنـرالـھـا         .       دارند که سایر مردم مصر                      
بخوبی آگاه بـودنـد کـه اگـر آنـھـا                              
دستور میدادند که تانـکـھـا مـا را                               
ـنـد، ایـن                               ـاران کـن در تحریر توپ ب

ــرد                ــک ــوط مــی ــش ســق ــمــا         -ارت ش
ــچــی از                       ــرپــی ســرکشــی و یــا س

ـابـر ایـن،            .       دستورات را میداشتید                    ـن ب
ژنرالـھـا امـیـدوار بـودنـد کـه آنـھـا                               
ــثــی                         ــد، خــن ــد مــان ســاکــت خــواھــن
خواھند بود، و اوباشان مـا را تـمـام                                  
خواھند کرد، شبیـه آنـچـه کـه در                             

ـاد           "       نبرد شتر        "    ـت حـاال آنـھـا          .       اتفاق اف
ـار                              ـب قطعا طی ماھھای گذشته اعت

مردم مصـر احـمـق               .       اند     از دست داده           
بله، من ممکن است امروز                        !       نیستند      

ـاشـم، امـا                               از ارتش حمایـت کـرده ب
اگر من شاھد آن باشم که آنـھـا بـه                                
ـنـد و شـاھـد                             قول خود عمل نمیکـن
این باشم که وضعیت خود مـن بـه                             
ھمان بدی ھست که بود، یا حـتـی                             
ـبـل از                              بدتر از آنی مـیـشـود کـه ق
انقالب بود، من مجبور خواھـم بـود                               
که بعد از یک مدت از تـوھـم در                             

بنابر این، من قطعا میـگـویـم                           .       بیایم     
که ما در رابطه با ذھنیت مردم در                                 
ـا                                 شرایط بسیار بھتری در مقایسـه ب

 . فوریه ھستیم           

 
انتظار میـرود کـه : علی مصطفی

ـــــت  ـــــدال ـزب آزادی و ع حــــ
ـیـن )   پـی. جـی. اف(  اخـوان الـمـسـلـم

ـات  ـتـخـاب وضعیت بسیار خوبی در ان
خواھد داشت، حتی بھتـر از آنـچـه 
ـنـی مـیـشـد، بـخـاطـر  ـی که پیش ب
ـیـم  ـاری از مـردم تصـم اینکه بسـی
دارند از رای دادن خود داری کننـد 

بنـظـر . و یا انتخابات را تحریم کنند
شما اخوان المسلمین در حال حـاضـر 
ـازی  چه نقشی در انقـالب مصـر ب
ـا دوره  میکننـد و چـگـونـه آنـرا ب

 ژانویه و فوریه مقایسه میکنید؟
نقش آنھا از دوره :   حسام الحمالوی

ـبـوده  ـاوت ن ـف ـا فـوریـه مـت ژانویه ی
ـاشـیـد کـه .   است بخـاطـر داشـتـه ب

ـیـد  ـای اخوان سه روز اول خیـزش را ت
، " جـمـعـه خشـم" آنھا تنھا در .   نکرد
 ژانویه آنرا تایید کردند، زمانـی ٢٨

ـیـد  ـای که روشن بود که با یا بدون ت
ـان اسـت . آنھا یک خیزش در جـری

اما قشر جوان آنـھـا از روز اول در 
ـا   -انـد پروسه انقالب شرکت داشتـه ی

حداقل بخشھایی از قشر جوان آنـھـا 
اند، و عـمـل آنـھـا در  شرکت کرده

میدان تحریر و جاھای دیـگـر طـی 
ـبـوده ١٨ ـاوت ن ـف  روز از امـروز مـت
ـانـه .   است جوانان یک نقش قھرمـان

در نبردھا با پلیس بازی کـردنـد و 
ــد ـادی دادن ــگـان زی ــاخـت ـب امــا .   جـان

رھبری آنھا ھمیشه در صدد سازش 
 . روزه بودند١٨در جریان 
 فــوریــه بــه بــعــد کــه                  ١١از    

مبارک سقوط کرد، رھبـری آنـھـا                            
ھیچ اعتراضی را مورد تایید قـرار                                
:   ندادند، غـیـر از حـدود سـه مـورد                           

یکی که سقوط مبارک را جشـن                          
ـاق                           ـف ـتـه بـعـد ات ـف میگرفت یک ھ

 جوالی، و این آخری در                      ٢٩افتاد،        

ـنـھـا سـه مـورد                    .        نوامبر       ١٨ اینھا ت
ای ھسـت کـه اخـوان                   اعتراض توده           

ـان            .       مورد تاییـد قـرار داد                    امـا جـوان
ــراضــات مــا شــرکــت                           آنـھــا در اعـت

اند، و ھستند کسانـی کـه                         کرده      می  
ــا                          ــف ــع ــت ــد و اس ــشــون ــی ســرخــورده م

ـنـد       ـنـکــه                     .       مـیـدھ ـا ای ـابـر ایـن، ب ـن ب
رھبری آنھا محافظه کـار اسـت و                             
ـان                              ـنـد، جـوان بعضا ضد انقالب ھسـت

و ایـن آن          .       آنھا روایـت دیـگـریسـت                  
چیزی ھست که مـن و چـپـھـای                        
ــایــه                         ــگــر رویــش ســرم ســکــوالر دی

ـا ادامـه                    -گذاری میکنیم             اینـکـه ب
ـابـھـای                                ـزه شـدن، انشـع ـی این رادیکال
ــر                         ــوان و ســای ــری در اخ ــشــت ــی ب

 . گروھھای مذھبی خواھد بود                       
 

در حـال حـاضـر :   علی مصطـفـی
مردم مصر طوری تصویر میـشـونـد 

از یـکـطـرف و "   اسالمیھا" که بین 
حاکمیت نظامی تحت اسـکـاف از 

گویا   -طرف دیگر گیر کرده باشند
که اینھا تنھا آلترناتیوھای واقـعـی 

ـنـد ـنـظـر شـمـا .   برای مصـر ھسـت ب
لیبرالھا، طبقه کارگر، و رادیکالـھـا 
ـایـد در ایـن مـرحـلـه  چه نقـشـی ب

 بحرانی بازی کنند؟
میدانید که ایـن :  حسام الحمالوی

ھمان سناریویی ھست که مبارک 
ـا   -تالش داشت روی میز بـگـذارد ی

ـا ایـن  ــم ی ـیـوالھــای" مـن ھسـت " ھ
. ریشو؛ یا من ھستم یا ھرج و مرج

بلحاظ سیاسی، وقتی رویش فـکـر 
ـات، ایـن  ـتـخـاب ـلـحـاظ ان میکنی، ب

ـا   -ممکن است درست باشد شـمـا ی
ـیـک ( پی . دی. ان حـزب دمـوکـرات

ـیـد )   نوین مبارک را انتخاب میکن
ــا  ــا" ی ــھ ــت ــس ــی ــخــاب "   اســالم ــت را ان

ـاره   -میکنید اما من اینجا دارم درب
سیاست در میـدان عـمـل صـحـبـت 

آلترناتیوھـای دیـگـری .   نه.  میکنم
ـــد ـــالبـــی .   وجـــود دارن ـق ــ چـــپ ان

ــدســت آورده اســت،  ــی ب ــھــای ــروزی ـی پ
پیروزیھای بسیار بزرگی، از ژانویـه 
ـیـر  ـاث تا حال، بلحاظ افزایـش افـق ت
ـزیـکـی  ـی گذاری خود و حضـور ف

دخالت مـا در .  خود در میدان عمل
اعـتـراضـات و ( اقدامات صنعـتـی 

ـــحـــصـــن ـات و ت ــ ـاب ـــصــ ـت ـای  اعــ ھــ
ــرجـم.   کـارگـری ـت ــوغ )   م ـل قـطـعــا ب

ـار  بسیار بیشتری مـی ـابـد و بسـی ی
ـیـش سـازمـانـدھـی شـده  بیشتر از پ

طی این خیزش اخیر، از دیـد .  است
ـیـسـت  ـال ـنـوان یـک سـوسـی من بـع
انقالبی، میتوانم بگویـم کـه گـروه 
من یک نقش بسیار سـازمـانـدھـی 

ــه  شــده ــبــت ب تــر و مــوثــرتــری نس
روزھای نخست خیزش ژانویه بازی 
. کرد که ما ھمه شگفت زده بودیم
 .اینبار دخالت ما بسیار سریعتر بود

ـان کـامـال                          لیبرالھا یـک داسـت
لیبرالھا چند شقـه                  .   متفاوتی ھستند             

ــد      ــن ــل نــاقــیــب                 .       ھســت ــی مــث کســان
ـلـر مصـری                             ساویریس ھستند، راکـف
ـارک                          ـزدیـک مـب ما، که متحد ن
بود و حاال حزب مصریھای آزاد را                               

ــد            ــکـن ـبـری مـی ــه یــک           .       رھ ــا ب ـن ب
مصاحبه رسوا با بلومبرگ کـه او                              
تابستان گذشته انجام داد، موقـعـی                                
ـاسـیـس                                که از او پرسیده شد دلیل ت
این حزب چـیـسـت، او گـفـت کـه                         
ــد                           ــای ــل دســت بــاال داشــتـن عـق ـی دل
ـان                            ـان جـوان ـیـسـتـی در مـی ـال سوسی

او سلفیھا یا اخوانیھا را ذکـر                                  -است   
او یــک تــاجـر اسـت کــه                   .       نـکــرد    

منافع خود را بسیارخوب تشخـیـص                             
ــا                 .       مــیــدھــد      ــه ب ــل ــئ ــا یــک مس ام

ـبـرال           (   ترمینولوژی             ـی وجـود      )       کلمه ل
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دارد، بخاطر اینکه بسیاری از ایـن                                 
ـبـرال                                   ـی لیبرالھا، کسانی که خود را ل
توصیف میکننـد، در واقـع چـپ                          
رادیکال ھستند، اما آنـھـا خـودشـان                                

به ھمان طـریـق،                   -متوجه آن نیستند               
ـبـرال                                ـی بسیاری از چپھا بنظر مـن ل

 . ھستند که ربطی به چپ ندارند                          
ـــدم کـــه                   ـق ــ ـت ـا مـــن مـــعــ امــ
ــارگــری کــه در                         ــای ک ــھ ــون آکســی
ـاد                                 ـت ماھھای آینده اتفاق خـواھـد اف

ـانـت تـر           (   تر      حتی رزمنده           ـت ـی از    )       میل
چــرا؟      .       مـاھـھــا قــبـل خــواھـد بـود                   

بخاطر اینکه اسکاف توانسته اسـت                               
انتظارات یک الیه از مـردم را در                               
ـبـرد                                ـاال ب ـنـده ب   -رابطه با پارلمـان آی

شما بما گفتید که اعتراضات خـود                               
را تعلیق کنیم، شما بما گفتید کـه                                 
اعتصاباتمان را متوقف کنیم، شـمـا                                
بما گفتید که تحریر بد بـود، شـمـا                                
بما گفتید که تمام ایـن مـاھـھـا را                                
منتظر باشیم تا یک کابینـه غـیـر                              
نـظـامـی بـدسـت آوریـم کـه بـطــور                          
معجزه آسایی تمام مشکالت ما را                              

ـار خـوب، مـا               .   حل خواھد کرد             بسی
پارلمان غیر نظامی خود را بـدسـت                               
ــچ                             ـی ـیـســت ھ ـادر ن آوردیـم، و آن ق

ـنـظـر مـن ایـن             !       کاری انجام بدھد                ب
یک موج جدیدی از آکسیونـھـای                           
ــه ور خــواھــد                          ــل ــارگــری را شــع ک

 . ساخت    
 

آیا میتوانید یـک :   علی مصطفی
شمای کلی از احزاب، گـروھـھـا و 

 ٢٥ائتالفھای چپ  که بـعـد از 
انـد  ژانویه از انقالب مصر بـرخـاسـتـه

ـا  بما بدھید، و نظر شما در رابـطـه ب
ـاسـی  ـبـھـه سـی پیشرفتی که در ج
سازمانیافته در مقایسه با مقاومـت 
مردمی در صـحـنـه عـمـل بـدسـت 

 آمده است چیست؟
ـقـشـه در :   حسام الحمالوی قطعا ن

ـبـل از ژانـویـه  ـا دوره ق ـایسـه ب مق
ـبـھـه چـپ .   وسیعتر میشـود در ج

ـاد مـــردمـــی  ـــحــ ـا ات ـاال شـــمــ حــ
سوسیالیستی را داریـد، کـه یـک 
چتر سیاسی ھسـت کـه چـنـدیـن 
ـاوت چـپ را در خـود  ـف گروه مـت

شـمـا مـا را داریـد، .   جای میدھـد
ـقـالبـی، کـه  ـیـسـتـھـای ان ـال سـوسـی
ـیـن چـپـھـای  بزرگترین گـروه در ب

شـمـا حـزب . رادیکال در مصر است
دموکراتیـک کـارگـران را داریـد، 
ــــه  ــــی ھســــت ک ـزب ـــ ــــه ح ک
سوسیالیستھای انقالبی بخـشـی از 

امـا ( تالش برای ساختن آن ھستند 

ـیـسـتـھـای  ـال این یک حزب سـوسـی
ـاری از مـردم  انقالبی نیسـت، بسـی

حـزب ) .   این دو را اشتباه میگیردنـد
کمونیست مصر اخیرا تجدید حیـات 
ــا  ــا در اول مــھــر ب یــافــت، و آنــھ
پرچمھای سرخ به صحنه عمـومـی 
ـا  آمدند، اما من میدانم کـه آنـھـا ب
مشکل مواجه ھستند بخاطر اینکه 
ــاری از  ــی مــا در حــال حــاضــر بس

ـیـم شـمـا .   جوانان آنھا را جذب میکن
حزب سوسیالیست مصـر را داریـد، 
ـتـھـایـی از نسـل  که توسط شخصی

 ١٩٧٠فعالین دانشجویی سالھـای 
ـیـن حـزب . تاسیس شد شما ھـمـچـن

 -سوسیال دموکرات مصـر را داریـد
ــه مــوزائــیـکــی ــن صـحــن ــابـرای ـن ــر  ب ت

ــطــوری  ــوانـم ایــن ــت ــشــود، اگـر ب مـی
 .توصیف کنم

ـیـد                           ـیـدا خـواھ شما کسانی را پ
کرد که از عـدم وجـود اتـحـاد در                             
ـایـد                                جبھه چپ ناله میکنند، اما ب
بگویم که من واقعا زیاد نگـران آن                                 

  ٨٥چرا؟ بخاطر اینکه مـا                     .     نیستم     
ـیـم کـه بـرای                             میلیون انسـان ھسـت
ـار طـوالنـی زیـر                         یـک مـدت بسـی

ایم، وقتی شما سرپـوش                       سرپوش بوده          
ـیـعـی                               ـار طـب را برمیدارید ایـن بسـی
ھست که ھمه بیرون خواھنـد آمـد،                              
ـنـد بـه تشـکـیـل                            مردم شروع میکـن
گروھھا، و شاید این گروھھا در ھم                                 
ـا شـایـد آنـھـا                                ادغام خواھند شـد، ی
ـا شـایـد بـه                                انشعاب خواھند کرد، ی

ـیـر شـکـل                         پدیده      ـی ھای بزرگتری تـغ
مثل کانادا نیست کـه                        -خواھند داد          

شما ھر جمعی از فعالین که برویـد                                
برای دوازده گـروه چـپ صـنـدلـی                           

بله، شما شاید آنـھـا را                       .     خواھید دید          
ـیـد کـه ایـن                             مسخره کنید و بـگـوی
گروه فقط سه نفر عضـو در تـمـام                             
ـای                               ـی کانادا دارد، امـا آن یـک دن

ــا         .       کــوچــک اســت           ٨٥اگــر شــم
  ١٢میلیون نفر جمعیت دارید، چـرا                             

حزب سوسیالیستی متفاوت نداشتـه                              
 ! شما میتوانید            .   باشید     
 

ـبـھـه :   علی مصـطـفـی ـاره ج در ب
ـا  سیاسی سازمانیافته در مقایسه ب

 ای؟ مقاومت توده
این یـک دروغ :   حسام الحمالوی

ـیـم  محض خواھد بود اگر ادعا کـن
که نیروھای سوسیالیستی، شـامـل 
خود ما، رھبری موج اعتصابات یا 

. ای را در دست دارنـد مقاومت توده
ــن مــوج  شـمـا قـطــعـا بــا بــزرگـتـری
ـیـد کـه ایـن  اعتصابات روبرو ھسـت

 بخود دیـده اسـت؛ ١٩٤٦کشور از 
این موج اعتصاب که از دسـامـبـر 

 تا امروز مسـتـمـر بـوده ٢٠٠٦سال 
ترین، قویتـریـن،  است، طوالنی مدت

ـاریـخ  و بادوامترین موج اعتصـاب ت
حـتـی .   ١٩٤٦ما ھسـت، از سـال 

ـبـود ١٩٧٠سالھای  ـقـدر قـوی ن  آن
ـاز، ایـن .   که ما امروز ھستیم اما ب

ــخـودی و  ــھـا بـطـور خـودب آکسـیـون
ـاق  ـف مستقل از ھـر گـروه فـعـال ات

گروھھای فعال در برخـی .   میافتند
ھــا،  کـارگـاھــھـا، بـرخـی کـارخــانـه

برخی محیطـھـای کـار، و بـرخـی 
ھا حضور دارند، اما آنھا بـه  اتحادیه

ھیچ وجه صحـنـه گـردان نـمـایـش 
ـیـن .   نیستند ـیـم چـن ـتـوان ما ابدا نمی

ـاشـیـم ـابـرایـن، .   ادعایی داشـتـه ب ـن ب
جنبش کارگری جھشھای عظیمی 

ـیـروزیـھـای   -به جلو بر میدارد آنھا پ
ــه ـت ــی داشـ ــحــاظ  درخشــان ــل ــد ب ان

ــار زدن  ــن ــات مــوفــق، ک ــاب ــص ــت اع
ــه در بســیــاری از  ــریــت کـھــن مـدی

ـنـه  کارخـانـه ھـا کـه بـه رژیـم کـھ
ھـای  مربوط بودند، تشکیل اتحادیـه
ھـای  مستقل، منحل کردن اتحادیـه

اما ایـن   -فاسدی که بعضا داشتند
. مستقل از گروھھای فـعـال اسـت

گروھھای فـعـال در بـرخـی جـاھـا 
ـقـــش  ــ ـا ن ـــھــ ـــد و آن حـــظـــور دارن

انـد،  ای در تحرکات داشتـه قھرمانانه
ـنـظـور  اما من فکر میکنم کـه بـم
ـقـه  تھیه رھبری واقـعـی بـرای طـب
کارگر مصر در میدان عـمـل  مـا 

 .راه درازی در پیش داریم
 

شما برای سالھای : علی مصطفی
ـتـمـاعـی در  زیادی یک فـعـال اج

اید و در گـذشـتـه  صحنه مصر بوده
ـنـھـا  اظھار داشته اید که در نھایت ت

ــم  ــصــاب عــمــومــی رژی یـک اعــت
ـیـشـه سـرنـگـون  نظامی را برای ھم

ـیـت .   خواھد کرد آیا میتوانید موقـع
ـقـطـه  مبارزه کارگران مصر در این ن
را توضیح دھید، منجمله بـرخـی از 
آکسیونھا و اعتصابات کلیدی کـه 
ـاده  ـت ـاق اف ـف در مـاھـھـای اخـیـر ات
ـاد شـمـا  ـق ـنـکـه بـه اعـت است، و ای
ضــرورتــھــای الزم بــرای تــحــرک 
ـلـف  کارگران در بـخـشـھـای مـخـت
ــصــاب  ــجــام یــک اعــت بســمــت ان
ــط حــاضــر  ــحــت شــرای عــمــومــی ت

 کدامند؟
ــحــمــالوی ــتــی کــه :   حســام ال وق

 فوریه ساقط شد و ١١مبارک در 
طبقه متوسط و بیشتر گـروھـھـای 
جوانان خیلی خوشحالتر بـودنـد کـه 
ـیـق  ـل تحصن میدان تحریر را بـه تـع
ـیـغـات  ـل ـب بیاندازند و در میان تمام ت
ناسیونالیستی فراخـوانـھـایـی وجـود 

ــر ســر کــار  ــمــه ب داشــت کــه ھ
خوب، بیایید یـک مصـر   -برگردند

 درصـد ھـمـت ١١٠جدید بسازیم و 
ــم ــخــرج دھــی ــه   -درسـر کــار ب ــق طــب

ـامـه .   کارگر نرفت برای یک روزن
ـتـوانـم بـرای  نگار مثل من، من می

 روز سر کار نروم و زنـدگـیـم را ١٨
بگذرانم، امـا بـعـد بـروم بـه پسـت 
مقاله نویسی، جاییکه چندین ھـزار 
پوند مصری در ماه دریافت خواھـم 

اما یک کارگر حمل و نقـل .   کرد
عمومی اساسا نمیتوانـد اعـتـصـاب 
ـیـق کـنـد و بـه خـانـه  ـل خود را تـع
برگردد و به فرزندان خـود بـگـویـد، 

من ھنوز بعد از پانزده سال خدمـت " 
 پوند مصری درآمـد مـاھـانـه ١٨٩
بگذارید برای شش ماه دیـگـر .   دارم

ـان  صبر کنیم تا حـکـومـت نـظـامـی
یک کابینه غیر نـظـامـی بـه مـا 
بدھد تا تمام مشکالت مـا را حـل 

یک دالر آمریـکـا مـعـادل . "   ( کند
ــد مصــری ھســت٦حــدود  .  پــان
 ).مترجم

ـان                            بنا به اظھـار یـکـی ازدوسـت
سازمانده کارگری من، شما شاھـد                              

ـقـط در                       ١٥٠٠  آکسیون کارگری ف
ـا                                   ماه فوریه بودید، که برابر اسـت ب
کل آکسیونھای کارگری در سـال                            

ــای                    .       ٢٠١٠ ــھ ــون ــن آکســی حــاال، ای
کارگری از فوریه تا مارس ادامـه                               
ــن                             ـافـت و در آوریـل، مـه و ژوئ ی

اما بعـد شـمـا             .       کمی کاھش یافت             
ماه سپتامبر را دارید، که احـتـمـاال                                 
ــریــن                         ــت ــش ــی ــود کــه مــا ب مــاھــی ب
ـیـم، کـه سـه                            ـات را داشـت اعتـصـاب
ـفـر از مـردم                              چھارم یک میلیـون ن
مصر در اعتصاب شرکـت کـردنـد؛                           
ـقـل                               اینھا بیشتر در بخش حـمـل و ن
ـزشـکـان، و                           ـلـمـان، پ عمـومـی، مـع

.   ھای پاالیش شـکـر بـودنـد                     کارخانه       
اینجا ما اعتصابات بزرگ را ذکـر                               

ـامـه                            ای      میکنیم، اما اگر شمـا روزن
ـاز مـی                        کـردیـد،          را در این زمانـھـا ب

اعتصابات ناگھانی و بـدون مـجـوز                              
 . قانونی را ھمه جا میدید                      

ما شاھد ھیچ اعـتـصـابـی در                        
ـزش اخـیـر                              حمایت از تحریـر در خـی
ــودیــم؛ ایــن درســت اســت کــه                          ــب ن

ـقـل             فدراسیـون اتـحـادیـه                 ھـای مسـت
ھای مستقل،              مصر و برخی اتحادیه                  

ــد و                         ــردن ــت ک ــمــای ــر ح ــحــری از ت
پرچمھایشان را در مـیـدان تـحـریـر                              
ـیـک                          ـل ـب داشتند و یک حضور سـم
داشتند، اما آنھا بطور تمام عیار بـه                                    

توضیح من در             .       تحرک در نیامدند               
این مورد اینستکه، از یک طـرف،                              
فدراسیون مستقل بـه حـد کـافـی                           

ریشه ندوانده است که بتوانـد یـک                               
اعتصاب عمومی را سازمان دھـد؛                             
و دوم اینکه، طبقه کارگر معـمـوال                               
آخرین طبقه است که به حرکت در                              

ــد      ــای ــوانــان و                       -مــی ــرای ج ــن ب ای
تـر اسـت کـه             رادیکالھا بسیار سـاده                    

خانواده یا دانشـگـاه خـود را بـرای                                
یک ماه ترک کنند و به تـحـریـر                            

ـنـد                  ـزن اگـر شـمـا         .       بروند و کـمـپ ب
یک کارگر ھستید، و شما چـھـار                            

 و بـعـضـی         ٥ تا     ٩بچه دارید و از                
ـیـد،              ٧ تا     ٩وقتھا از            کـار مـیـکـن

سازمان دادن یک اعتصـاب یـک                          
آنـھـا      .       داستان کامال متفاوتی اسـت                       

معموال آخرین اقشاری ھستنـد کـه                             
حرکت میکنند، اما وقتی آنھـا بـه                               
ـازی تـمـام                           ـنـد ب ـای ـی تحـرک در م

 . است   
ـیـون                             آنچه که من و سایر انقـالب
ـزش نـوامـبـر                              این جنبش در این خـی
امید داشتیم این بود که اگر اشغـال                                  

ــی                     ــرای یـک مــدت طــوالن ــر      را ب ت
ــدگــی                            ــن ــدادیــم ایــن رزم ــی ادامــه م

شروع خواھد کرد بـه                   )       میلیتانسی         (   
طبقه کارگر سرایت بکـنـد، درسـت                             

ــرار                  .       مـثـل ژانـویـه           ـتـه، ق ـب حــاال، ال
نیست اینکار بواسطه یک مـعـجـزه                             

در جـاھـایـی           .       از آسمان اتفاق بیافتد                     
ـیـم                           که ما حضـور کـارگـری داشـت
دھھا ھزار بـروشـور در حـمـایـت از                              
اعتصاب عمومـی پـخـش کـردیـم،                         
ــوز                            ـن ـار دیـگـر، شـمـا ھ ــکـب امـا، ی

ـار مـلـی             را در       )       سـراسـری      (   سـاخـت
ـاشـد ایـن                      -مصر ندارید           ـادر ب کـه ق

ـابـر ایـن،                                 ـن تحرک را بوجود آورد، ب
ـاق                             ـف ـتـد، یـک ات ـاف ـی ـاق ب ـف اگر ات
ـنـکـه                               ـا ای خودبخودی خواھد بود، ی
شما میتوانید امیدوار باشید که بـه                                  

ـتـی          .   نوعی تحریکش کنید                 امـا وق
ـنـد کـه مصـر تـونـس                           بشما میگوی
ـیـت اسـت                        !     نیست، ایـن یـک واقـع

ھـای       تونسیھا فـدراسـیـون اتـحـادیـه                        
کارگری داشتند که رھبری آن در                              
سیستم حل شده بود، امـا بـدنـه آن                               
ـابـر ایـن، ایـن                                ـن کامال سالم بـود، ب
ـا                               بدین معنی بود که وقتی شـمـا ب
ـار                               انقالب مواجه بـودیـد فشـار بسـی
زیادی برای حرکت اتحادیـه وجـود                              

و وقتی آنھا به تحـرک در                            -داشت    
ــد کشــور را از                             ـن ــتـوان ـی ـایــنـد م ـی م

اینجـا، در مصـر،                .   حرکت باز دارند              
 . شما این ساختار را ندارید                        

.   اعتصاب عمومی در راه اسـت                       
.   من ھیچ تـردیـدی در ایـن نـدارم                          

آنچه که ناشناخته است اینست که                               
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ـیـجـه اعـتـصـاب عـمـومـی چـه                        نت
امـا تـوپ در مـیـدان                  .       خواھد بـود         

ـا تـوان چـپ و راسـت                        -مـاسـت     آی
ــن                              ـیـم داشـت، ای کـردن آن را خـواھ
.   چیزی ھست که ما خواھیـم دیـد                         

در حال حاضر چندین اعتراض مھم                              
ـیـشـتـر در                              ـنـد، ب در حال وقوع ھسـت

ـاھـره یـک                  .       اسکنـدریـه         فـردا در ق
اعتراض در برابر شورای دولتـی در                                
ـیـم                             ـان گـیـظـا خـواھ دوکی در خیاب

ـامـیـده                            -داشت     که ماگلس الـداوا ن
جایی که کارگـران از دو                           -میشود     

کارخانه خصوصی شده برای یـک                           
ـنـد                             پرونده دادگـاھـی حضـور خـواھ
ــدن                         ــی ش ــت تــا دوبــاره مــل یــاف

  -ھایشان را درخواست کننـد                        کارخانه       
که ضمنا آنھا قبال دعوای دادگـاه                               

ـلـه                   .       اند     را برده        این خودش یک مسئ
حتی وقتی شما یـک                 :     دیگر است        

ـیـروز شـده                             اعتصـابـی داریـد کـه پ
است، این به این معنی نیست کـه                              
ــر ســر قــول خــود خــواھــد                           ــت ب دول

ای را کـه            نام ھر کارخـانـه              .       ایستاد      
ـیـد کـه                               دلتان میخواھد انتخاب کـن
در حال حاضر در اعـتـصـاب اسـت،                            
من بشما خواھم گفت کـه از سـال                             

 در     ٢٠٠٧، یا حتی از سال                 ٢٠٠٩
 ! اعتصاب بوده اند               

 
بخاطر بی ثباتـی، :  علی مصطفی

ــی  ــی آرام ــت، و ب ــعــی ــط عــدم ق
ای کـه کشـور در مـاھـھـا  فزاینده

ـنـظـر  اخیـر شـاھـدش بـوده اسـت، ب
میرسد کـه مـیـدان تـحـریـر بـطـور 

ای از جامعه وسیعتر بیگانـه  فزاینده
ای کـه مـا در  میشود، بـه شـیـوه

ــالب مصـر ســراغ  ـق روزھـای اول ان
بنظر شما این برای مـیـدان .   نداشتیم

تحریر بعنوان کانون مرکزی انقالب 
 چه معنی دارد؟
من فکر میکنم :   حسام الحمالوی

ـیـد کـمـی  که آنچه شـمـا مـیـگـوی
ـا مـیـدان .   مبالغه آمیز است ـن مطمئ

تحریر سمبل این انقـالب اسـت امـا 
ـنـوان  در تله بحساب آوردن تحریر بـع
بارومتر اینکه انقالب چگونه پیـش 

ـیـم  میرود یا عقب می نشیند نـخـواھ
این آن چیزی ھست که مـا .   افتاد

ـنـی کـه طـی مـاھـھـای  ـی به فعال
انـد  گذشته روحیه از دسـت مـیـداده

ـال شـمـا در .   ایـم میگفته بـرای مـث
اعتراض یک " تحریر فراخوان یک 

بـرای مـحـکـوم کـردن "     میلیونـی
ـیـد و  دادگاھھای نـظـامـی مـیـدھ

فقط چند صد نفر حاضر میشـونـد، 
ــه از دســت  ــی ــا روح ــن شــم ــابــرای ــن ب

امـا در عـیـن حـال، در .   دھید می
 مصـری ٧٥٠٠٠٠ھمان ماه، شما 

دارید که دست به اعتصاب میزننـد 
ـابـود  و عمال قانـون اظـطـراری را ن

ــد ــن ــن ــا در .   مــیــک ــتــی اگــر آنــھ ح
تظاھـرات شـمـا در مـیـدان تـحـریـر 
ـانـون  شرکت نکردند، آنـھـا عـمـال ق

 .اظطراری را درھم شکستند
من در شـرایـطـی بـوده ام کـه                         
ـیـه                                یک راننده تاکسی تمام راه عـل
مردم در تحریر توھین کـرده اسـت،                               
اما مرا پیاده میکند و میرود تا بـه                                   

ھا در برابر وزارت                     تحصن سایر راننده                
ـاصـر،                              ـنـجـا، در شـھـر ن اقتصـاد، ای

بلـه، کـارگـران در تـحـریـر                       .     بپیوندد       
ـان                                   ـاب ـی حاضر نمیشوند، اما آنھا دو خ
ـنـه حـاضـر                             ـی آنورتر در مـرکـز کـاب
ـیـس                                  میشوند و جاده را میبندند و پل

ـارزه مـی                      ـنـد       نظامی را به مـب ـب   -طـل
ــر                         ــھــا درگــی ــعــضــا بــا آن ــی ب حــت

تا حقوق خـود را طـلـب                        -شوند      می  
تحریر ھمیشه حضور خـواھـد                        .       کنند    

ـنـده، مـثـل                               ـاز ھـم در آی داشت، و ب
کـی؟     .       ژانویه، کشتـه خـواھـد داد                      

ـار                         من نمـی       ـقـالب بسـی دانـم، امـا ان
 . بزرگتر از افق تحریر است                       

ــه در                      ــچــه ک ــن، آن ــرای م ب
دانشگاھھا و در مـحـیـطـھـای کـار                            
اتفاق میافتد بسیار مھمتر از تحریـر                                   

ــه                    .       اسـت    اگــر شـمــا کـارگــر مـحــل
ھستید و مـن شـمـا را در تـحـریـر                            
ببینـم، مـن بشـمـا خـواھـم گـفـت،                           

برای چه شما ھمراه من در تحـریـر                               "   
ھستید؟ برگرد به کارخـانـه خـودت                              

حـزب     (   پی    .   دی  .   و تالش کن که ان              
ـارک                     ـیـک نـویـن مـب و   )       دموکرات

.   ماموران امنیتی را تصفیـه کـنـی                           
سعی کن کنترل کـارخـانـه خـودت                           
را در دست بگیری و خـودت اداره                              

 ."  کنی   
 

بنظر شما مھمترین : علی مصطفی
ـاســی پــیـش روی  چـالشـھــای ســی

 انقالب مصر کدامھا ھستند؟
اولین و بزرگترین : حسام الحمالوی

چالـش ایـن اسـت کـه ژنـرالـھـای 
ارتش مبارک ھنوز صحنه چرخـان 
نمایش ھستند، که در واقع بـه ایـن 
معنی ھست که رژیم ھنوز زنـده و 

چالش بعـدی از طـرف .   سالم است
مخالفان است، این حقیقت کـه مـا 
ـیـم ـیـسـت . بحد کافی سازمانیافته ن

ـار تـحـرک  ما ھنوز از یک ساخت
سراسری برخوردار نیستیـم، نـھـادی 

ـتـوانـد یـک  ـیـم ب که وقتی بخـواھ
اعتصاب عمومی را سازمان دھـد، 
بنابر این، کاری که در این شرایـط 
ـنـسـت کـه  از دست ما بر میایـد ای
فراخوان یک تظاھرات بدھیـم، امـا 

ـنـد  نمی دانیم چند نفر حضـور خـواھ
بله، شـمـا عـالئـمـی کسـب .   یافت

ـنـی  ـی میکنید، شما میتوانید پیش ب
ـا  ـزرگ ی ـیـد کـه یـک روز ب کن
ـیـد داشـت،  کوچک پیش رو خواھ
ـزرگـتـریـن چـالـش بـرای مـا  اما ب

ای  ساختن یک حزب انقالبی تـوده
ھست، یا اسمش را بگـذاریـد یـک 
ـز دیـگـر، کـه  ـا ھـر چـی شبـکـه ی
محیطھـای کـار را بـه ھـم و بـه 
دانشگاھھا و به تحریر وصل خواھـد 

 .کرد
 

ــی مصــطــفـی ـایــان، در :   عـل در پ
حالیکه جنبش اشـغـال بسـرعـت در 
ـا  سرتاسر آمریکای شـمـالـی و اروپ
رشد میکند، بیشتر تاثیر گرفته از 
ـای  ـی ـزشـھـا در دن مصر و سایر خـی
 -عرب، بنظر شما درسھـای اصـلـی

ـفـی ـیـن و   -مثبت و مـن ـال کـه فـع
مردم عادی که به تغییر اجتماعی 
متعھد ھستند باید از تجربه انقـالب 

 مصر بیاموزند کدامھا ھستند؟
ـنـھـا :   حسام الحمالوی در واقـع، ت

ـبـش :   یک درس وجود دارد اگر جن
شما به میدانھا محدود گردد شـمـا 

ـایـد ایـن . پیروز نخواھید شد شـمـا ب
جنبش را از میدانھا به محیـطـھـای 

ـبـریـد مـا .   کار و به دانشـگـاھـھـا ب
ــحـریـر سـرنـگــون  ـارک را در ت مـب

ـبـرد .   نکردیم ـلـه، تـحـریـر یـک ن ب
ــود، یــک تــحــصــن  ــه ب ــان ــان ــھــرم ق
ـانـه،  قھرمانانه، یک اشغال قـھـرمـان

ـاشـکـوه تـریـن  که بعنوان یکـی از ب
ـاق  ـف مبارزاتی کـه در ایـن قـرن ات
افتاد در تاریخ ثبت خواھد شد، امـا 
ـتـوانســت  ـی در عـیـن حـال، رژیـم م
ـتـوانسـت  ـی طاقت بیاورد، مبارک م
برای یک مدت طوالنی تـری در 
ــصــابــا ت  ــد اگــر اعــت ــمــان قــدرت ب

ـابـر .   کارگری شروع نشده بـودنـد ـن ب
این من به ھمکاران و به بـرادران و 
ـا  ـی خواھران ما که در اقصا نقاط دن

انـد  در جنبش اشـغـال شـرکـت کـرده
ـایـد  بسیار افتخار میکنم، اما آنھا ب
مبارزه خود را به محیـطـھـای کـار 

اگر آنھا طبقه کـارگـر .   پیوند بزنند
ـاورنـد ـی کـه یـک   -را به مـیـدان ن

چالش بزرگ است و نمیگویم کـه 
ایـن   -این یک کـار آسـانـی اسـت

 .*جنبش خواھد مرد

  ! قابل توجه عموم 
 کنگره ھشتم 
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ـلـی اتـحـادیـه  ـل كنفدراسیون بین الم
ھای كارگری، آی تی یـو سـی، 

ـیـه ٧روز  ـان ـی ـتـشـار ب  دسامبر با ان
ــر  ــشــار خــب ــت ــراه بــا ان ــم ای، ھ
دستگیری مجدد ابراھیـم مـددی، 
ـأت مـدیـره سـنـدیـكـای  عضو ھـی
كارگران شركت واحد اتـوبـوسـرانـی 
تھران و حومه، این اقدام جمھـوری 
. اسالمی را به شدت محكوم كـرد

ـیـن  ـیـه چـن ـان ـی ترجمه متـن ایـن ب
 :است

ابراھیم مددی امروز "
 مجددا دستگیر شد

آی تی یو سی در عین حالی كه 
با شنیدن خبر دستگـیـری مـجـدد 
ــال شــجــاع  ــم مــددی، فــع ــی ابــراھ
ـقـی از سـنـدیـكـای  صنفی و رفی
شركت واحد در تھران نـگـران شـد، 
ــز ھســت ــی . بشــدت خشــمــگــیــن ن

ابراھیم مـددی پـس از آزادی از 
ـا  زندان روز پنجشنبه گذشته، كه ب
ــادیــه ھــای  ــح ــال گــرم ات ــب ــق ــت اس

ـقـط   روز ٥كارگری روبرو شد، ف
بیـرون از زنـدان بـود كـه مـجـددا 

 . دستگیر شد
شارون بارو، دبیـركـل آی تـی 

ایـن اقـدام رژیـم :   " یو سی گـفـت
فقط می توانـد بـه عـنـوان اقـدام 
ـانـه دیـگـری از  ـن ـی زمخـت و بـدب
ـیـر شـود  ـب سوی مقامات رژیم تـع

كه برای منحرف كردن تـوجـه ھـا 
ــوق  ــض حــق ــق از مــوارد جــدی ن
اتحادیه ھای كـارگـری در ایـران، 
ـفـرانـس بـخـش  ـن ـبـل از ك درست ق
آسیائی سازمان جھانی كار كه بـه 
ـیـوتـو ژاپـن بـه  تازگی در شھر ك
ـتـه شـده  اتمام رسـیـد، بـكـار گـرف

 .است
برای رژیم واقعا شرم آور اسـت 
كه با جان آدمھا و خانواده ھایشـان 

ـازی" به این صـورت  مـیـكـنـد؛ "   ب
ـاده از  ـف آنھـم صـرفـا بـخـاطـر اسـت
حقوق پایه ای انسانی و اتـحـادیـه 
ــدگــی كــردن  ــن ــای ای خــود و نــم

 .آروزھای مشروع كارگران
دبیر كل آی تـی اف، دیـویـد 

ــز گــفــت ــی ــوز :   " كــوكــرافــت ن ھــن
دانیم كه این دستـگـیـری یـك  نمی

اشتباه بوركراتیك بوده و یا تالـشـی 
ـیـم، امـا در ھـر  برای تنبیه ابـراھ
ـبـولـی  ـابـل ق حال یك تخلف غیـرق
است در تعرض به حقوق و آزادی 

ـازداشـت رضـا .   او ـنـد ادامـه ب مان
شھابی كه بشدت بیمار است، بـی 
ـاد مـی  عدالتی ای است كه فـری

 ."زند باید تصحیح بشود
آی تـی یـو ســی ھـمـچـنــان 
ــه و  ــگــدالن ــن اعــمــال ســن ــی چــن
خودسرانه افراد بی آبرو و اراذل و 

 ."اوباش را محكوم خواھد كرد

کنفدراسیون بین المللی اتحادیه  هاي 
 کارگري جمهوري اسالمی را محکوم کرد



 10  ١٣٩٠  آذر ٢٢ کارگر کمونيست

 
 

 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

حبس مدیرعامل کارخانه در دستشوئی 
 توسط کارگران

ــکــی از  ــه کــارگــران ی ــوز گــزارش داد ك ــی شــمــال ن
ــه ــرغــم  کــارخــان ــی ــران کــه عــل ھــای بــزرگ در شــمــال ای
 مـاه اخـیـر ١٦اند حقوق  ھای فراوان تا کنون نتوانسته پیگیری

ـنـد، مـدیـر عـامـل ایـن کـارخـانـه را در  خود را دریافت نمای
بعـد از حـبـس مـدیـر عـامـل ایـن .   اند دستشویی حبس نموده

ـار  ـی ـت کارخانه در دستشویی و مدت زمان دیگری کـه در اخ
کارگران این کارخانه بود با وساطت فرماندار شـھـر کـه قـول 
مساعد مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگـران را داده بـود 

در ادامـه ایـن .   این مدیر موفق به ترک کارخانه شـده اسـت
گزارش آمده است كه خبرھای دریافتی حـکـایـت از عـمـلـی 

ھای داده شده داشـتـه و  ھای فرماندار علیرغم قول نشدن وعده
کارگران این کارخانه ھمچنان موفق به دریافت حـقـوق خـود 

 .اند نشده
 

کفش پرانی یکی از کارگران اخراجی 
 نساجی مازندران به سوی احمدی نژاد

در پی برگزاری مراسمی برای علی کـردان وزیـر سـابـق 
ـا اخـتـالل در  کشور جمعی از کارگـران نسـاجـی مـازنـدران ب
. سخنرانی احمدی نژاد به سمـت وی کـفـش پـرانـی کـردنـد

ـام رشـیـد کـه خـود را بـه  یکی از کارگـران اخـراجـی بـه ن
ھای ردیف مقابل احمدی نـژاد رسـانـده بـود پـس از  صندلی

. پرتاب کفش نسبت به مشـکـالت کـارگـران اعـتـراض کـرد
وی پس از ضرب و شتم توسط نھادھای انتظامی حـاضـر در 

ـاسـت جـمـھـوری .   محل بازداشت شده است رشـیـد در دوره ری
ـاب تـخـم مـرغ بـه سـمـت وی  محمد خاتمی نیز به دلیل پرت

 .بازداشت شده بود
 

اعتصاب کارگران کارخانه تولید فوالد 
 یاسوج

ـیـد فـوالد ١٦از روز چھارشنبه   آذر کارگران کارخانه تـول
 ٨یاسوج در اعتراض به عدم پرداخت دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه 

ایـن اعـتـصـاب کـه .   انـد ماھه خود دسـت بـه اعـتـصـاب زده
روزھای پنجشنبه و جمعه نیز ادامه یافت، مـوجـب ھـراس و 
ـنـی چـنـد  نگرانی کارگزاران حکومتی گردید، بطوری که ت
ـیـس اداره کـار  ـایـع و رئ از آنان، از جمله رئیس سـازمـان صـن
ـا حضـور در مـحـل اعـتـصـاب  استان کھکیلویه و بویراحمد ب
تالش کردند تا با دادن وعده و وعید، اعتـصـاب کـارگـران را 

به رغم ھمه اینھا، کارگران اعتـصـابـی اعـالم .   درھم بشکنند
کردند تا دستیابی به مطالبات خود به اعـتـصـاب مـتـحـدانـه 

 .خود ادامه خواھند داد

کارگران فضای سبز سنندج موفق به کاھش 
 بیکاری سالیانه شدند

ـتـشـر  بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران مـن
ـز مـنـطـقـه   ٣كرده است، بدنبال تجمع کـارگـران فضـای سـب

شھرداری سنندج در مقابل شھرداری مرکزی ایـن شـھـر، روز 
ـیـکـاری سـاالنـه ١٣  آذر شھرداری سنندج به منظور کاھش ب

ـاطـق سـه گـانـه  کارگران فضای سبز، طی ابـالغـیـه ای مـن
فضای سبز این شھر را موظف به بکارگیری ایـن کـارگـران  

ـز .   کرد بر اساس این ابالغیه مناطق سـه گـانـه فضـای سـب
 ٢اند نیمی از کـارگـران خـود را در  شھر سنندج موظف شده

ـیـمـی دیـگـر را در  ـان و ن  مـاھـه دوم ٢ماه اول بیکاری آن
ـانـه ایـن  ـی بیکاری شان بکارگیرند تا بدین ترتیب بیکاری سال

 مـاه در سـال کـاھـش ٢ ماه در سال بود بـه ٤کارگران که 
 .پیدا کند
 

یورش ماموران انتظامی رژیم به کارگران 
 پاالیشگاه آبادان و بازداشت آنان

ـاالیشـگـاه ١٨روز جمعه   آذر واحـد کـت کـراکـر قـدیـم پ
ـادگـی مـی ـت روز .   گـردد آبادان دچار اشکال فنی و از کار اف

 کارگر را جـھـت ورود بـه ایـن ٢٠٠شنبه مدیریت پاالیشگاه 
در .   خـوانـد واحد و برطرف کردن مشکالت ایجاد شده فرا مـی

حین آماده شدن آنان در قسمـت ورودی پـالیشـگـاه، مـامـوران 
اداره کار رژیم در آبادان در محل حاضـر شـده و مـانـع دسـت 

ـان مـی.   شـونـد بکار شدن ایـن کـارگـران مـی ـنـد کـه  آن گـوی
ـفـرسـتـد ـیـرو ب ـان .   بایستی اداره کـار ن کـارگـران در بـرابـر آن

ـیـن رخ  نمایند و درگـیـری ایستادگی می ـان طـرف ھـایـی مـی
ھمزمان ماموران انتظامی رژیـم خـود را بـه مـحـل .   دھد می
ـنـد رسانند و سعی می می ـای ـفـرق نـم ـت . کنند کـارگـران را م

ـاومـت مـی ـنـد کـه از سـوی  تعدادی از کـارگـران مـق ـای نـم
ـقـل  ـت ـن ـتـظـامـی م ـیـروی ان ـاسـگـاه ن ماموران بازداشت و به پ

 .شوند می
 

تجمع اعتراضی کارگران اخراجی آذر 
 شایان سیستم میانه

ـان  طی چند روز گذشته بعلت تعطیلی کارخانـه آذر شـای
ـفـر از کـارگـران ایـن ١٢٠سیستم شھرستان میانه بیش از   ن
ــد کـارخــانـه از کــار اخــراج شــده ــن مــدت کــارگــران .   ان در ای

اخراجی ھر روزه در مقابل کارخانه دست به برپایی تـجـمـعـات 
اعـتـراضــی زده و خــواھـان راه انـدازی فـوری کـارخــانـه و 

انـد  کارگران اعـالم داشـتـه.  اند بازگشت به سر کارھایشان شده
از حق و حقوق خود عقب نشینی نخواھند نـمـود و اگـر الزم 

 .باشد مشکالت خود را به تھران ھم خواھند کشاند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 
 درصد از کارگران ایران زیر خط فقر ٧٠

 کنند گذران معیشت می
رئیس اتـحـادیـه کـارگـران " فتح الله بیات كه از او بعنوان 

ـتـصـادی و "   قراردادی اسم بـرده شـده، ادعـای وزیـر امـور اق
دارایـی را در خصـوص حـفـظ قـدرت خـریـد ھشـت دھــک 

ـیـش از :   درآمدی جامعه تکذیب کرد و گفت در حال حاضر ب
ـقـر گـذران ٧٠  درصد از کارگران سراسـر کشـور زیـر خـط ف

ـا ٣٠در حال حاضر بین : وی افزود. کنند معیشت می  ٤٠ ت

ـایـه  ـتـر از پ ـیـمـانـی سـراسـر کشـور كـم درصد از کارگـران پ
ـیـن  ـا ٢٠٠دستمزد، یعنی ب  ھـزار تـومـان دسـتـمـزد ٣٠٠ ت

 .کنند دریافت می
 

 درصد کاھش ٥٠قدرت خرید کارگران 
 یافته است

ـار و  ـب علی قنبری عضو سابق شورای عالی پول و اعـت
یكی از اساتید اقتصـاد در دانشـگـاھـھـای ایـران از کـاھـش 
شدید قدرت خرید کارگران ایران به علت اجـرای طـرح حـذف 

ـقـر :  گوید می. دھد ھا خبر می یارانه در حالی که نرخ خـط ف
 ھـزار تـومـان بـرآورد ٨٠٠در کالن شھرھای کشور بیش از 

 ھـزار تـومـان ٣٥٠شده میزان پایه حقوق دریافتی کـارگـران 
ـتـصـاددان  در تـھـران .   است فریبرز رییس دانا، كه او نیز یك اق

ـزان کـاھـش :   گوید است، می ـقـی از مـی ـی اگر چـه آمـار دق
تـوان گـفـت ایـن  قدرت خرید کارگران وجـود نـدارد امـا مـی

ایلنا نیز در تیتـر مصـاحـبـه .   درصد است٣٥کاھش در حدود 
 درصـدی ٥٠کـاھـش :   " خود با علی قنبـری نـوشـتـه اسـت

 ".قدرت خرید جامعه کارگری
 

كارگران كارخانه لوله سازی اردبیل از 
 اردیبھشت تا بحال حقوق نگرفته اند

ـیـل كـه  ـتـی اردب  ٨٠كارگران كارخانـه لـولـه سـازی دول
كارگر دارد، از اردبیھشت ماه تاكنون حـقـوق حـتـی یـك مـاه 

 . اند خود را نیز دریافت نكرده
 

 ماه حقوق پرداخت نشده كارگران ٦
 كارخانه ماشین سازی پارس

ـیـش از   ٣٥٠كارگران كارخانه ماشین سازی پارس كـه ب
ـافـت ٦كارگر دارد، نزدیك به   ماه است كه حقوق خـود را دری

 . اند نكرده
 

عدم پرداخت دستمزد و ھمچنین اضافه 
 كاری اجباری در چند كارخانه

ـیـرات  شركت سیمین كه در رابطه با كشتی سازی و تـعـم
ـا  كشتی  كـارگـر  كـار ١٢٠٠ھای اسكله در بندر خرمشھر ب

میكند و بزرگترین شركت تعمیـراتـی در خـرمشـھـر اسـت، از 
ـاع مـیـكـنـد٣پرداخت  اغـلـب .    ماه از حقوقھای كارگران امتن

این كارگران بیمه نیستند و ھمچنین برای كارگران و پـرسـنـل 
ـاشـد ـب ـاری مـی كـارگـران .   این شركت، انجام اضافه كاری اجـب

ـنـد  ـار نـكـن مجاز نیستند كه روز جمعه و یا روزھای تعطیل ك
و یا ا ضافه كاری ندھند و ھر اعتراض به اخراج آنھا مـنـجـر 

ـتـه .   خواھد شد یكی از كارگـران جـوشـكـار ایـن شـركـت گـف
ـز كـه  ـی ـارس ن ـتـھـای آذرپ است، عالوه بر شركت سیمین، شـرك

ـنـد و دارای   ١٠٠٠اساسا كارھای جوشكاری را انجام میدھ
كـه "   پی سی تـی" كارگر و پرسنل میباشد و ھمچنین شركت 

ـیـت مشـابـه ١٢٠٠آن ھم حدود   كـارگـر دارد  دارای وضـع
میباشند و كارگران آنھا نیز بیش از سـه مـاه حـقـوق مـعـوقـه 

 .خود را طلب دارند
 

كارگران شركت فاطر كوثران جنوب عسلویه 
  ماه حقوق نگرفته اند١٠

 کارگر شرکت فاطر کوثران جـنـوب كـه از ٨٠٠بیش از 
ـاسـداران در عسـلـویـه و مـجـری  ـاه پ شركتھای وابسته به سپ

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـاشـد، مـدت  طرحھای پتروشیمی كاویان و مرواریـد مـی  ١٠ب
. انـد ماه است که حقوق و دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده

عالوه بر این مدیریت شرکت مـذکـور طـی مـاھـھـای اخـیـر 
 .شمار زیادی از این کارگران را از کار اخراج کرده است

 
تضییع حقوق کارگران گروه صنعتی شیشه 

 کاوه
دبیر اجرایی نھاد دولتی خانه كارگر ساوه گفته اسـت كـه 

 سـال گـذشـتـه ٣كارگران گروه صنعتی شـیـشـه كـاوه طـی 
ـنـد روزمزد كار مـی ـن ـیـن مـی.   ك ـزایـد کـارگـران  او ھـمـچـن اف

مذکور در روزھای پنجشنبه و جمـعـه و تـعـطـیـالت رسـمـی 
مجبور به کار ھستند در حالی که از بیمه تامین اجتـمـاعـی 

ـیـن اذعـان .   ھای قانونی نیز محروم ھستند و حداقل او ھمـچـن
ـزم  نموده است که برخی از کارخانجات ساوه کـارگـران را مـل
به سپردن تعھد محضری مبنی بر سلب ھرگونـه شـکـایـت و 
ـقـص عضـو  ادعا در خصوص بروز حوادث ناشی از کـار و ن

ـان .   كنند می ـان شـھـرسـت عالوه بر این بسیـاری از کـارفـرمـای
ـیـد امضـاء  ساوه کارگران را مجبور به پذیرش قراردادھای سف

 .اند نموده
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 ھزار نفر در ایران خودرو ٥بیكار شدن 
 تبریز

ـز از  ـبـری ـام ایـران خـودرو ت ـق ـائـم م غالمرضا صادقیان، ق
: تعطیلی دو شیفت کاری در این کارخانه خبـر داد و گـفـت

ھا ھـزار کـارگـر در  ھا ده در صورت عدم شماره گذاری خودرو
واحدھای قطعه سازی وابسته به ایران خودرو تبریز کـار خـود 

 . دھند را از دست می
ـفـت كـاری در ایـن  ایسنا نیز خبر داده اسـت كـه دو شـی

 ھزار نفر كار خود ر از دسـت داده و ٥كارخانه تعطیل شده و 
 .اند بیكار شده

 
اخراج دسته جمعی کارگران شرکتھای 

 توسعه احیا و انرژی، توکا و فراورش
 ٢٠انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز 

ـا ١٥٠آذر خبر داد كه   نفر از کارگران شرکتھای توسـعـه احـی
ـلـق بـه فـوالد  و انرژی، توکا و فراورش در مجتمع صبا متـع

 اخـراج ٩٠از اول آذر )   فعال در ذوب آھن اصـفـھـان( مبارکه 
ـانـده ایـن سـه : در ادامه آمده است.  اند شده جمع کارگران باقیم

ـیـن ١٠شرکت  ـان ھـم ـای  نفر انباردار ھستند که قرار است تا پ
ـا ٢کارگران اخـراجـی از .   ماه آنھا ھم اخراج شوند  مـاه ٣ ت

حقوق معوقه دارند و عالوه بر حقوقھای معوقه ھیچ مبلغـی 
ـز  ـی ـاداش و حـق اخـراج ن به عنوان حق سنوات، مـرخصـی، پ

 .اند دریافت نکرده
 

 كارخانه دوچرخه سازی قوچان تعطیل شد
ـیـه  كارخانه دوچرخه سازی قوچان بعلت نداشتن مـواد اول

ـادآوری اسـت كـه ایـن .   برای تولید تعطیل گـردیـد الزم بـه ی
ـیـت ٣٠٠كارخانه قبال تا تولید   ھزار دوچـرخـه در سـال ظـرف

ـیـت كـار ٥داشت ولی در ماھھای اخیر تنھا با   درصـد ظـرف
 .كرده است می

 

 ھای نساجی در آذربایجان غربی تعطیل شده اند كارخانه
ھای مختلف نساجی در آذربایجان غربی، بـعـد از  كارخانه
ھا یكی پس از دیگری تعـطـیـل شـده و كـارگـران  طرح یارانه

 . اند آنھا بیكار شده
 

اخراج شمار دیگری از کارگران شرکت 
 رامکو

شمار دیگری از كارگران شرکت پیمانی رامکـو واقـع در 
اخراج ایـن کـارگـران در عصـر . اند پاالیشگاه آبادان اخراج شده

ـان ١٧روز پنجشنبه   آذر در حالی صورت گرفته اسـت کـه آن
عالوه بر عدم دریافت بخشی از حقوق و دسـتـمـزھـای خـود، 

 ٣ ساعت در بخش خدمات اداری مربوط بـه فـاز ١٢روزانه 
 . اند پاالیشگاه آبادان مجبور به کار کردن بوده

 
 اخراج کارگران شاغل در شھرداری مھاباد

ـاد، ١٥از مجموع  ـاب ـز شـھـرداری مـھ  کارگر فضای سـب
ـیـه اخـراج شـده٣تنھا  ـق ـاقـی مـانـده و ب بـه .   انـد  تن از آنان ب

ـتـه  کارگران اخراجی که ھیچگونه بیمه ای به آنان تعلق نگـرف
 . اند است وعده بازگشت بکار را در اوایل بھار سال آینده داده

 
  درصد افزایش ٤٠نرخ بیکاری زنان به 

 یابد می
ـان در شـورای عـالـی  محمد عطاردیان، نماینده کارفرمای
ـزایـش نـرخ  اشتغال تغییر نگرش زنان به بازار کار را موجب اف

در صورت عدم تـعـادل در رونـد :   بیکاری عنوان کرد و گفت
ـان بـه  ـیـن زن ـیـکـاری در ب عرضه و تقاضای اشتغال، نـرخ ب

او اظـھـارات مـرکـز آمـار .   یابـد  درصد افزایش می٤٠باالی 
ـان ١١.١ایران در خصوص نرخ بیکاری  ـابسـت ـام ت  درصد در ای

برآوردھای مرکز آمـار ایـران در خصـوص : را رد کرد و گفت
و گـفـت فـردی کـه در .   اعالم نرخ بیکاری صحیح نیـسـت

تـوان شـاغـل مـحـسـوب  کند را نـمـی  ساعت کار می٢ھفته 
 درصـد اعـالم ٢٥وی نرخ بیکاری را در ایران بیش از .   کرد

ـیـدی و :   کرد و گفت به دلیل وضعیت بحرانی واحدھای تـول
عدم پرداخت یارانه این واحدھا نرخ بیکاری در مـاه گـذشـتـه 

ــش از  ـی ــرآورد مــی٢٥ب ــرخ .   شـود  درصــد ب او از افــزایــش ن
ـان در صـورت تـداوم :   ھـا خـبـر داد و گـفـت بیکاری در اسـت

ـان سـال  وضعیت بحرانی واحدھای تولیدی نرخ بیکاری تا پای
ـیـش از  ـافـت٣٠جاری بـه ب ـزایـش خـواھـد ی او .    درصـد اف

ھمچنین نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیالن دانشگـاھـی را 
 . درصد اعالم كرد٣٥بیش از 
 

 ناامنی محیط كار
 

 ١٥ کارگر و مجروح شدن ٨کشته شدن 
كارگر دیگر در آتش سوزی کارخانه نورد 

 یزد
خبرگزاریھای دولتـی ایـران خـبـر دادنـد كـه كـه در پـی 

 ٨انفجاری در كوره كارخانه نورد فوالد غدیر یزد، در سـاعـت 
ـز مـجـروح ٨یكشنبه شب،  ـی ـفـر ن  كارگر جان باخته و پانزده ن
ایـن .    تن از آنھا وخـیـم گـزارش شـده اسـت١١شدند كه حال 

 كارگر مشغـول بـه ٢٣حادثه كه در شیفت پایانی كارخانه كه 
 كـارگـر در ٣ كـارگـر بـالفـاصـلـه و ٥كار بودنـد، رخ داد 
ـیـن .  بیمارستان جان باختند ـا ٤٥مصدومان این حادثه که ب  ت

ـان سـوانـح و   درصد دچار سوختگی شده٨٥ ـیـمـارسـت اند بـه ب
 . سوختگی منتقل شدند

 
 ماه گذشته در سوانح کار ٦ نفر در ٧٧٨

 !جان دادند
 مـاھـه نـخـسـت ٦به گزارش خبرگزاری دولتی مھر، در 

 نفر در حوادث ناشی از کـار جـان خـود را ٧٧٨، ١٣٩٠سال 
 درصـد ١٨.٨اند که در مقایسه با سال گذشـتـه  از دست داده

ـاخـتـگـان .   افزایش یافته است  مـاھـه حـوادث ٦تعداد جـان ب
 .  نفر بوده است٦٥٥ناشی از کار سال گذشته، 

 
کشته شدن چند معلم در یک تصادف جاده 

 ای
ـقـره تصـادف جـاده ای در مـحـور  در نتیجه وقوع یـک ف

 تن از معلمان یک مدرسه ابتـدایـی جـان ٥میناب ـ کرگان، 
ـاب .   خود را از دست دادند ـن جـاسـک   -فرمانده پلیس راه مـی

در این باره گفته است بر اثـر بـرخـورد یـک دسـتـگـاه وانـت 
ـان آن کـه  ـن نیسان با یک دستگاه خودرو پراید، ھمه سـرنشـی
معلمان یک مدرسه ابتدایی بندر کرگان بودند، جان خـود را 

 .اند از دست داده
 

جان باختن یک کارگر ساختمانی بر اثر 
 سقوط از ارتفاع در سنندج

ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
 ٩ آذر سـاعـت ٢٠کرمانشاه منتشر كرده است، روز یکشنبه 

صبح سردار عبدالھی حین کار در ساختمـان در حـال سـاخـت 
ـاع سـقـوط کـرده و  ـف ھتل الله شھرک کشاورز سنندج از ارت

سـردار عـبـدالـھـی .   بالفاصله جان خود را از دسـت داده اسـت
ـاردار اسـت٢٧ سـردار بـه .    سال سن داشته و دارای ھـمـسـر ب

ـیـمـه درمـانـی و  صورت روزمزد مشغول کار بوده و فـاقـد ب
 .تأمین اجتماعی است

 
 جانباختن یک کارگر در محل کار

ـبـه  ـام سـیـروان ٢٠روز یکشن  آذر کـارگـر جـوانـی بـه ن
عبداللھی در روستای حسن آباد سنندج در حالی كه مشـغـول 
كار قالب بندی بود، به دلیل نبود امكانات كافی ایـمـنـی در 

 .شود و جان خود را از دست داد محل كار، دچار حادثه می
 

یک کارگر دیگر بر اثر گازگرفتگی جان 
 باخت

ـزکـار  ـل بنابر خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
ـبـه   آذر یـک ١٤کرمانشاه منتشـر كـرده اسـت، شـب دو ن

ـارتـمـان در حـال  ـان یـک آپ ـب کارگر اھل افغانستان که نگـھ
ساخت واقع در چھاردیواری در منطقه فرحزاد تھران بـود، بـه 
ـفـت سـوز،  علت گاز ناشی از سوخت نفت وسیله گرمـازای ن

 .دچار خفگی شده و جان خود را از دست داده است
 

  متری چاه١٥سقوط کارگری به عمق 
ـانـی ١٧روز  ـنـده افـغـانسـت  آذر یک کارگر چاھکن پناھ

 متری چاھی در تـھـران ١٥ سال سن داشت به عمق ٤٥که 
ـنـی در .  سقوط کرد ـقـص ف وی ھنگام کار بـر اثـر وجـود ن

سیستم باالبر به داخل چاه سقوط کرد و از ناحیه پـای چـپ 
 . و گردن به شدت آسیب دید
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 معلمان
 

 تجمع اعتراضی فرھنگیان شھر میناب
ـان ٢١روز دوشنبه  ـاب اسـت ـن ـان شـھـر مـی ـنـگـی  آذر فـرھ

 معلم، در برابر فرمانـداری ایـن ٥ھرمزگان در پی جان باختن 
فرھنگیان معترض بـه عـدم .   شھر تجمع اعتراضی برپا کردند
ھـای رژیـم   معلم در رسـانـه٥پوشش خبری واقعه جان باختن 

ـامـات رژیـم  ـتـی مـق ـای اعتراض کردند و ھمچنین به بی کـف
 .بود

 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
آغاز سومین ھفته اعتصاب غذای رضا 

  زندان اوین٣٥٠شھابی و انتقال وی به بند 
در یك گفتگوی تلفنی با بی بـی سـی فـارسـی، زھـرا 
شھابی، خواھر رضا شھابی، كه از اول آذرماه در اعـتـراض بـه 
بالتکلیفی و ادامه بازداشتش دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زده 

ـا بـرادرم تـمـاس ١٣روز یکشنبه :  است، گفت  آذرماه تلفنی ب
ـیـت جسـمـی  گرفتیم، اما به سخـتـی حـرف مـی زد و وضـع

ـاز .   مناسبی نداشت ـی بر اساس تائید پزشکی قانونـی بـرادرم ن
ـامـه . به عمل جراحی دارد ـاکـنـون ن او ھمچنین گـفـت كـه ت

ـیـجـه  نگاری ـت  با مسئوالن در خصوص وضعیت برادرش بـی ن
 .بوده است

ـز  ـی سندیكای شركت واحد اتوبوسرانـی تـھـران و حـومـه ن
ـیـرغـم ٢٠گزارش داد كه روز یكشنبه   آذر، رضا شھـابـی، عـل

ـتـل ٣٥٠وضعیت جسمانی بسیار وخیم، به بند   زندان اوین مـن
رضـا شـھـابـی طـبـق دسـتـور :   در ادامه آمده است.   شده است

دادستان قرار بود اوایل ھفته برای بستری شـدن جـھـت عـمـل 
جراحی به یكی از بیمارستانھای تھران منتقل شود كـه طـبـق 

ـیـل افـت فشـار  اظھار خانواده ایشان بعد از پیگیری ھـا بـه دل
 .عمل جراحی ایشان به تعویق افتاده است

 
 احضار علیرضا ثقفی به زندان

ـیـرضـا  کانون مدافعان حقوق کارگر گـزارش داد كـه عـل
ثقفی خراسانی، عضو ایـن نـھـاد كـارگـری، بـرای گـذرانـدن 

ایـن گـزارش .   مدت محکومیت خود به زندان فرا خوانـده شـد
ای کـه بـرای ضـامـن  گوید مطابق متن اخطـاریـه کانون می

 روز ٢٠علیرضا ثقفی ارسال شده است، وی باید ظرف مدت 
 آذر نسـبـت بـه مـعـرفـی ١٦از تاریخ رویت اخطاریه به تاریخ 

ـایـد ایـن در حـالـی اسـت کـه حـکـم .   علیرضا ثقفی اقدام نم
ـنـوز ابـالغ  دادگاه تجدیدنظر به علیرضا ثقفی و وکیل وی ھ

وی که در جریان مراسم روز جھانی کـارگـر سـال .   نشده است
ـبـه ١٣٨٨ ـازداشـت شـد، در شـع  ٢٨ در پارک الله تـھـران ب

ـزیـری مـحـکـوم ٣دادگاه اسالمی در تھران به   سال حبس تـع
 . گردید
 

 آزادی موقت علی نجاتی
ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  كمیته ھماھ

ـپـه  كارگری خبر داد كه علی نجاتی كارگر شـركـت ھـفـت ت

در .    روزه آزاد گـردیـده اسـت٥ آذر، با مرخصی ١٦عصر روز 
ادامه آمده است كه عالوه بر پزشکان معالج علـی نـجـاتـی و 
پزشک رسمی زندان، پزشکی قانونی نیز وضعیت جسـمـی و 
قلب علی نجاتی را خطـرنـاک اعـالم کـرده و خـواھـان دور 

ھـای پـر اسـتـرس و آلـوده بـه دود  نگه داشتن وی از محیط
چون زندان شده اما دادستانی فقط بـه وی یـك مـرخصـی  ھم

 .پنج روزه داده است
 

 اطالعیه
 

 خطاب به کارگران و مردم
 به کمک رضا شھابی، کارگر زندانی، بشتابیم
رضا شھابی، عضو ھیات مدیره سندیکای شـرکـت واحـد 
ـیـف خـود در  بیست روز است در اعتراض به وضعیت بـالتـکـل

خانـواده رضـا شـھـابـی . زندان دست به اعتصاب غذا زده است
انـد و از کـارگـران و  ای در دفاع از رضا تشکیل داده کمیته

انـد بـرای آزادی رضـا  مردم و سازمانھای کارگری خـواسـتـه
 .شھابی تالش کنند و به کمیته دفاع از رضا بپیوندند

 مـاه اسـت در زنـدان جـمـھـوری ١٨رضا شھابی اکنون 
 او را از کارش تعلیـق کـردنـد و پـس ٨٤سال . اسالمی است

 خرداد سال قبل دسـتـگـیـر و ٢٢از اشتغال مجدد به کار روز 
رضا از وضعیت جسمـی بـدی رنـج .   به زندان اوین منتقل شد

میبرد و اعتصاب غذا نیز نیروی او را تحلیل برده و او را در 
ـبـل بـرای آزادی .   وضعیت خطرناکی قرار داده است مدتـی ق

ـقـه سـنـگـیـن  ـی ـیـن کـردنـد و خـانـواده اش وث ـی ـقـه تـع او وثی
صدمیلیون تومانی را فراھم کردند اما جمھوری اسـالمـی از 

 .آزادی او سر باز زد
تنھا راه نجات رضا شھابی اعتراض گسـتـرده در ایـران و 

ـتـکـاران .   در سطح جھان است ـای ـن باید رضـا را از چـنـگ ج
ـیـسـت کـارگـری .   حکومت اسالمی نجات بدھیم حزب کمـون

ـان  از ھمه مردم، کارگران و تشکل ھای کـارگـری، دانشـجـوی
و معلمان و ھمینطور از سازمانھـای کـارگـری و نـھـادھـای 
مدافع حقوق انسان میخواھد به ھر شکل که میتواننـد بـرای 

 .آزادی رضا تالش کنند
ـز  ـی ـز ن حزب کمونیست کارگـری از رضـا شـھـابـی عـزی

ـان دھـد ـای ـز .   تقاضا میکند به اعتصاب غذا پ ـی ـنـجـا ن امـا ای
ـاشـد  ھرچه حمایت وسـیـع.   حمایت مردم نقش مھمی دارد تـر ب

ـتـوانـد دسـت از  ـی ـال راحـت تـری م ـا خـی ـز ب ـی رضا شھابی ن
ـاشـد کـه حـمـایـت گسـتـرده  اعتصاب غذا بردارد و امیـدوار ب
ـلـی بـه آزادی او مـنـجـر  ـل مردم در ایران و در سطح بیـن الـم

 .میشود
ـاسـی  ـان سـی ـی رضا شھابی و ھمه کارگران زندانی و زنـدان

 .باید فورا و بی قید و شرط از زندان آزاد شوند
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ دسامبر ١١، ١٣٩٠ آذر ٢٠
 

كنفدراسیون بین المللی اتحادیه ھای 
 كارگری جمھوری اسالمی را محكوم كرد

ای تـی یـو  ھای كارگری، كنفدراسیون بین المللی اتحادیه
ای، ھمراه با انتـشـار خـبـر   دسامبر با انتشار بیانیه٧سی، روز 

ـأت مـدیـره  ـیـم مـددی، عضـو ھـی دستـگـیـری مـجـدد ابـراھ
سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه، 

تـرجـمـه .   این اقدام جمھوری اسالمی را به شدت محكوم كـرد

 :متن این بیانیه چنین است
 ابراھیم مددی امروز مجددا دستگیر شد"

ـیـدن خـبـر  ـا شـن آی تی یو سی در عـیـن حـالـی كـه ب
ـفـی و  دستگیری مجدد ابراھیـم مـددی، فـعـال شـجـاع صـن
رفیقی از سندیكای شركت واحد در تھران نگران شـد، بشـدت 

ابراھیم مـددی پـس از آزادی از زنـدان . خشمگین نیز ھست
ـال گـرم اتـحـادیـه ـب ـق ـا اسـت ھـای  روز پنجشنبه گذشته، كـه ب

ـقـط  ـیـرون از زنـدان بـود كـه ٥كارگری روبرو شـد، ف  روز ب
 . مجددا دستگیر شد

ایـن اقـدام :   " ای تـی یـو سـی گـفـت شارون بارو، دبیركل
تواند به عنوان اقدام زمخت و بدبینانه دیـگـری  رژیم فقط می

از سوی مقامات رژیم تعبیر شود كـه بـرای مـنـحـرف كـردن 
ھای كـارگـری در  ھا از موارد جدی نقض حقوق اتحادیه توجه

ایران، درست قبل از كنفرانس بخش آسیائی سـازمـان جـھـانـی 
كار كه به تازگی در شھر كیوتو ژاپن به اتـمـام رسـیـد، بـكـار 

 .گرفته شده است
ـا جـان آدمـھـا و  برای رژیم واقـعـا شـرم آور اسـت كـه ب

ـازی" ھایشان به این صورت  خانواده مـیـكـنـد؛ آنـھـم صـرفـا "   ب
ای خـود و  ای انسانی و اتـحـادیـه بخاطر استفاده از حقوق پایه

 .نمایندگی كردن آروزھای مشروع كارگران
ـز گـفـت دبیر كل ـی ـنـوز :   " ای تی اف، دیوید كوكرافـت ن ھ

ـا  نمی ـیـك بـوده و ی دانیم كه این دستگیری یك اشتباه بوركـرات
ـیـم، امـا در ھـر حـال یـك تـخـلـف  تالشی برای تنبیـه ابـراھ

ـنـد .   غیرقابل قبولی است در تعرض به حقوق و آزادی او مـان
ـیـمـار اسـت، بـی  ادامه بازداشت رضا شـھـابـی كـه بشـدت ب

 ."زند باید تصحیح بشود ای است كه فریاد می عدالتی
ـیـن اعـمـال سـنـگـدالنـه و  ـان چـن آی تی یو سی ھمچـن
ـاش را مـحـكـوم خـواھـد  خودسرانه افراد بی آبرو و اراذل و اوب

 ."كرد
 

  کمیته دفاع از رضا شھابی٢اطالعیه شماره 
 روز از اعتصاب غذای رضا شـھـابـی، کـارگـر ١٥امروز 

و ھنوز ھیـچ خـبـری .  زندان اوین میگذرد٢٠٩زندانی در بند 
 .از وضعیت رضا شھابی در دست نداریم

ـبـه،   ١٣آخرین بار که صدای رضا را شنیدیم روز یـکـشـن
ـار لـرزان کـه حـکـایـت از حـال  آذر بود که او با صدای بسی

ـلـج شـود .   وخیم او میداد، صحبت میکرد رضا ممکن است ف
ـقـل  ـت ـن ـان م ـیـمـارسـت و ما ھنوز بی اطالعیم که آیا او را به ب

 .اند یا خیر کرده
ـانـونـی را بـه زنـدان  دادستان تھران تاییدیـه ـزشـک ق ی پ

ارسال کرده که در آن تاکید شده رضا شھابی باید به سـرعـت 
 .برای عمل جراحی به بیمارستان منتقل شود

ـا ھـمـسـر و  روز یکشنبه به ھنگام صحبت کردن رضـا ب
فرزندانش، از آن سوی خط دائـم رضـا را تـحـت فشـار قـرار 
. میدادند که باید گوشی را بگذارد و تـمـاس را قـطـع کـنـد
ـیـه ـبـه سـھـم ی  این در حالی است که تماس تلفنی ھر یکشـن

امـا مـامـوران بـرای ایـجـاد فشـار .    اسـت٢٠٩زندانیان بند 
روانی بر رضا با وجود اینکه او از امکان معمول و ھمـگـانـی 

کرده، وی را ناچار مـیـکـردنـد کـه  تلفن ھفتگی استفاده می
 .ھرچه زودتر مکالمه را پایان دھد

انـد رضـا را  ی رضا مدتھـاسـت کـه مـوفـق نشـده خانواده
ـار و در .  مالقات کنند ـتـه یـک ب ـف زیرا در مـالقـات دو ھ

ـیـل ضـعـف مـفـرط  آخرین نوبت مالقات، رضا شھابـی بـه دل
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جسمی در اثر بیماری و نیز بیحالی ناشی از اعـتـصـاب غـذا 
ماموران اطالعـات بـرای . نتوانسته بود به سالن مالقات بیاید

ـتـه بـودنـد رضـا خـودش  تخریب روحیه ی خانواده به آنھـا گـف
 !میگوید دوست ندارم خانواده ام را ببینم

شھابی کارگری است که از حقوق صنفی خود و دیـگـر 
ـاه و ١٩کارگران دفاع کرده است و اکنون  ـیـگـن  مـاه اسـت ب

ـلـج شـدنـش وجـود دارد و  اکنون در شرایطی کـه احـتـمـال ف
جانش نیز در خطر است در زندان اوین و در شـرایـط دشـواری 

 .محبوس است
ھـا و افـرادی  کمیته دفاع از رضا شھابی از تمام تشـکـل

انـد تشـکـر  که حمایت یا عضویت خود را به ما اعالم داشـتـه
نموده و به زودی اسامی اعضای جدید کمیته اعـالم خـواھـد 

 .شد
ـیـشـتـر بـرای  این کمیته خواھان اقدام فـوری و ھـرچـه ب

 .آزادی بی قید و شرط و فوری رضا شھابی است
 ٩٠ آذر ١٦ –کمیته دفاع از رضا شھابی 

 
  کمیته دفاع از رضا شھابی٢اطالعیه شماره 

 !رضای نیمه جان محاکمه خواھد شد
 آذرماه در اثر پیگیری و اصـرار ھـمـسـر ١٧روز پنجشنبه 

 رضا شھابـی را بـرای مـالقـات بـه ٢٠٩رضا، مامورین بند 
رضا به حالت نیمه جـان درآمـده . کابین مالقات تلفنی آوردند

و او را تا مسافتی با ماشین به سالن منتقل کـرده بـودنـد و 
ـا  ـتـه و کشـان کشـان ت سپس مامورین زیر بغـل او را گـرف

 .کابین گفتگو آورده بودند
رضا انچنان ضعیف و بیجان بوده اسـت کـه بـه سـخـتـی 
ـلـج  ـیـحـس و ف حرف میزده و ھمچنین نیم بدنش بـه حـالـت ب
ـیـده و کـم  درآمده، و با سری کج به یک سو و کامـال خـم

 .جان مینموده است
ـال  مامورین تایید کرده ـق ـت اند که نامه ی دادستان برای ان

ـبـه   آذر در ١٣اورژانسی رضا به بیمارستان را از روز یـکـشـن
ـبـه   ١٩اختیار دارند اما او را احتمالن در یکی از روزھای شن

ـامـه ٢٠آذر یا یکشنبه   آذر یعنی یک ھفته بعد از دریافت ن
 !ی دادستان، به بیمارستان خواھند برد

این در حالی است که جان رضا در خطر است و احـتـمـال 
ـا . فلج شدن وی وجود دارد ـال ی ـق ـت و ما تاکنون خـبـری از ان

ـافـت نـکـرده ـان دری و شـدیـدا .   ایـم عدم انتقال رضا به بیمـارسـت
 .نگران سالمتی او ھستیم

ھمچنین یکی از مامورین اعالم نـمـوده رضـا در دیـمـاه 
دادگاھی خواھد شد و خود بـالفـاصـلـه افـزوده کـه مـمـکـن 

 .است به خاطر وضعیت جسمی اش دادگاه به تعویق افتد
ـیـل ٩٠ خرداد ٤رضا شھابی در   دادگاھی شـده و بـه دل

ـیـه وی وجـود  اینکه ھیچ موردی برای محکـوم کـردن عـل
ـلـوم  نداشته تاکنون حکمی بـرایـش صـادر نشـده اسـت و مـع
ـیـمـار  نیست که در این مدت چند ماھه آیا رضا را به جـرم ب

 ؟!بودن و دربند بودن، قرار است محاکمه کنند
کمیته دفاع از رضا شھابی خواھـان مـداوا و آزادی بـی 

 .قید و شرط رضا میباشد
 .رضا ھیچ جرمی مرتکب نشده است

مسئولین قضایی باید مطابق واقعیات بـرای رضـا بـرائـت 
و حکم آزادی صادر کنند در حالی که اعالم شـده بـرای او 

 .دادگاه تشکیل خواھد شد
در حالی که رضا نوزدھمیـن روز اعـتـصـاب خـود را در 

بدترین شرایط جسمی سپری میکند، ما ھـرگـونـه ادامـه ی 
ـیـم  ـان ـیـم و از ھـمـگـان خـواھ بازداشت رضا را محکوم میکـن

 .برای آزادی رضا شھابی تالش نمایند
 ٩٠ آذرماه ١٩شنبه  –کمیته دفاع از رضا شھابی 

 
 بازگشت ابراھیم مددی به زندان

ابراھیم مددی نایب رئیس سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت 
ـیـش از   ٣واحد اتوبوسرانی تھران و حومه كه بعد از گذشت ب

ـبـه  سال زندان با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود روز چـھـارشـن
ـازداشـت و بـه  با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی ب

 . زندان منتقل شد
در حال حاضر دو نفر از اعضای ھیئت مدیره سندیكـا بـه 
نامھای ابراھیـم مـددی و رضـا شـھـابـی در زنـدان بـه سـر 

ـان  می برند كه رضا شھابی با شـرایـط بـد جسـمـانـی ھـمـچـن
ـا اواخـر  بصورت بالتكلیف می ـیـم مـددی ت باشد و اقای ابراھ

ـیـت ـال ھـای  فروردین ماه حكم سه و نیم سال زندان به خاطر فـع
 .رسد صنفی به پایان می

ـلـی اتـحـادیـه ـل ـیـن الـم ـفـدراسـیـون ب ـن ھـای  در این راستا ك
ـیـم مـددی  كارگری اعتراض خود را به بازداشت مجـدد ابـراھ
ـیـسـی  و ادامه بازداشت رضا شھابی اعالم كرده كه متن انـگـل

 .باشد آن به ھمراه لینك اعتراض در زیر قابل مشاھده می
سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 

 حومه
 

پیام بھنام ابراھیم زاده كارگر زندانی برای 
 اعتصاب غذا در دفاع از رضا شھابی

 رضا شھابی عزیز
 درود بر مقاومت و پایداریت

ـا  به عنوان كارگری كه درد و رنج ھـای یـك كـارگـر را ب
. پوست و استخوانم لمس كردم با تو احساس ھمدردی میـكـنـم

بی توجھی مسئوالن به اوضاع جسمـی و روانـی تـو كـه بـه 
ـیـری و  جامعه ی كارگری جان میبخشی نشـان از بـی تـدب

ـای  بی احساسی و اراده حاكمانی است كه با رنج ـی ھـای و دن
 .اند كارگران بیگانه

اینجانب بھنام ابراھیم زاده ضمـن مـحـكـوم كـردن بـرخـورد 
خـواھـم  غیر انسانی و غیر قانونی با شما و ضمن اینـكـه مـی

كه به اعتصاب خود پایان دھید، به مسئوالن ھشـدار مـیـدھـم 
ـنـصـورت .   تا به وضعیت وخیم شما رسیدگی شود در غـیـر ای

من نیز به اعتصاب غذایی كه از امروز آغـاز كـرده ام ادامـه 
توانم نسبت به تھدید بـه جـان  چرا كه اینجانب نمی.   خواھم داد

 .تفاوت باشم یكی از فعاالن كارگری بی
ـنـد   –بھنام ابراھیم زاده   زنـدان ٣٥٠كارگر زنـدانـی در ب

 اوین
 ٩٠ آذرماه ٢١
 

 کارگر زندانی آزاد باید گردد
اعالم حمایت از تشکیل کمیته دفاع از رضا 

 شھابی
رضا شھابی عضو ھیئـت مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 

ـیـف و ١٨شرکت واحد تھران نزدیک به   ماه است که بالتکل
ـیـش و .   بدون ارتکاب جرمی در زندان بسر میبرد از مـدتـھـا پ

ـیـدا کـرده  به دلیل شرایط زندان،  بیماری آرتروز وی تشدیـد پ
ـالـجـه قـرار بـگـیـرد است و می . باید بیرون از زندان تحـت مـع

 مـاه گـذشـتـه در ١٨برای دومین بار رضا شھابی در طـول 
ـفـی اش  ـی اعتراض به فشارھای موجود در زنـدان و بـالتـکـل
ـیـن پـرونـده رضـا  دست به اعتصاب غذا زده است اما مسـئـول
علیرغم وضعیت جسمانی وخیم وی و بدون توجه بـه خـواسـت 
افکار عمومی و نھادھا و تشکلھـای کـارگـری در ایـران و 
ـان  سرتاسر جھان مبنی بر آزادی رضا شھابی، وی را ھـمـچـن

 .اند در زندان نگه داشته
برای رھایی رضا شھابی از زندان باید دامنه اعتـراض بـه 
وضعیت رضا و خواست آزادی فوری و بی قید شـرط وی و 
دیگر کارگران زندانی را بیش از پیش گستـرش داد، در ایـن 
راستا و برای تحقـق خـواسـت آزادی رضـا، خـانـواده وی در 
کنار اعتراضات سندیکای کارگران شـرکـت واحـد تـھـران و 
دیگر تشکلھای کارگری در ایران و سرتاسر جـھـان اقـدام بـه 

 .اند کرده" کمیته دفاع از رضا شھابی"برپایی 
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارج نھادن بـه اقـدام خـانـواده 

ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی" رضا در تشکیل  ـی خـود را "   کـم
بخشی از این کمیته و ھمه تـالـشـھـایـی مـیـدانـد کـه بـرای 

ـا تـوجـه بـه .   آزادی فوری رضا شھابی در جریان اسـت مـا ب
وضعیت جسمانی وخیم رضا شـھـابـی، وارد شـدن ھـر گـونـه 
ـیـن پـرونـده  ضایعه روحی و جسمی به وی را متوجه مسـئـول
رضا و باالترین مقامات قضائـی دولـت جـمـھـوری اسـالمـی 
ایران میدانیم و خواھان آزادی فوری و بی قید و شـرط رضـا 
ـانـی  ـی ـیـم زاده و ھـمـه زنـدان شھابی، علی نجاتی، بھنام ابراھ
ھستیم که بدلیل حق خواھـی و آزادیـخـواھـی در زنـدانـھـای 

 .اند سراسر کشور به بند کشیده شده
 ١٣٩٠پانزدھم آذر ماه  -اتحادیه آزاد کارگران ایران

 
 ابراھیم مددی دوباره دستگیر شد

ھـای كـارگـری اعـتـراض  كنفدراسیون بین المللی اتحادیـه
ـیـم مـددی اعـالم  خود را نسبت به دستگـیـری مـجـدد ابـراھ

 .داشت
 آذر ابراھیم مددی عضو ھیات مدیره سـنـدیـكـای ١٦روز 

ـازگـردانـده شـد . واحد، بعد از چند روز آزادی دوباره به زندان ب
ھای كارگـری شـارون  دبیر كل كنفدراسیون بین المللی اتحادیه

ـیـن  باروو طی اطالعیه ـان ایـن خـبـر انـجـام چـن ـی ای ضمـن ب
ھـایشـان آنـھـم  اقداماتی را در قبال زنـدگـی مـردم و خـانـواده

ـبـود شـرایـط  بخاطر اعتراضات برحق و پایه ای شـان بـرای بـھ
زندگی خود، شرم آور خوانده و اعتراض خود را نسبت بـه ایـن 

ـیـر كـل .   دستگیری اعالم داشت ـاكـرافـت دب ھمچنین دیوید ك
ـیـم مـددی و  اتحادیه بین المللی ترانسپورت دستگیـری ابـراھ
ـابـل  نیز وضعیت وخیم جسمی رضا شھابی در زندان را غـیـر ق

 . قبول خواند
ـایـگـاه یـکـم ٨٧ دی ٧ابراھیم مددی    توسط مامورین پ

ـال بـه  ـق ـت ـازداشـت و پـس از ان امنیت جمـھـوری اسـالمـی ب
 دادگـاه ١٤شعبه .  دادسرای انقالب، به زندان اوین منتقل شد

ـیـت " انقالب جمھوری اسالمی او را  به اتھام اقدام  ـیـه امـن عل
ـیـم حـكـم زنـدان "   ملی و تبلیغ علیه نـظـام بـه سـه سـال و ن

 آذر ١٠او پس از نزدیك به سه سـال حـبـس در .  محكوم كرد
ـاره ٩٠ ـنـون دوب  یعنی یك ھفته قبل موقتا از زندان آزاد و اك

 .توسط جانیان اسالمی دستگیر شده است
ـارزه كـارگـران  جرم ابراھیم مددی شرکت و دخالت در مـب
شرکت واحد برای ایجاد تشكل خود، سندیكای شركـت واحـد 

ـیـم مـددی .    اسـت٨٤و اعتصابات با شكوه آنان در سال  ابـراھ
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و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سیاسی بایـد فـورا از زنـدان 
 .آزاد شود

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ دسامبر ٨، ١٣٩٠ آذر ١٧
 
 ! آذر، روز دانشجو گرامی باد١٦

رویـم کـه بـه  امسال در حالی به استقبال روز دانشجو مـی
ـارانـه ـنـد سـازی ی ھـا، شـرایـط  ویژه پس از اجرای طرح ھدفـم

ـیـون ـفـر را تـھـدیـد  سخت و دشوار اقتصادی، زندگی میل ھـا ن
 .کشاند ی نیستی و تباھی می کند و به ورطه می

ـیـد  دامن گیر شدن بیش از پیش قراردادھای موقت و سـف
ـبـع آن اخـراج و  امضا در محیط ـیـد و بـه ت ھای کار و تـول

ـاامـن و  بیکارسازی ھای وسیع و گستـرده، شـرایـط بـغـایـت ن
اضطراب آوری را برای کارگران به ارمغان آورده است کـه بـه 
نوبه خود چشم انداز تیره و تاری را پیش پای بخش وسـیـعـی 

 .از مردم و به ویژه کارگران باز کرده است
ـیـشـنـھـاد اصـالح  ـا پ حاکمیت سرمایه در ھمین شرایط، ب

ھای ضد کارگری دیگـر و از ایـن طـریـق  قانون کار و طرح
ـیـشـت و زنـدگـی کـارگـران و  تھاجم بیش تـر بـه سـطـح مـع

زحمتکشان، عرصه را بیش از پیش بر زنـدگـی مـحـرومـان و 
 .کند ستمدیدگان جامعه تنگ می

ـیـسـت ـقـه .   این شرایط اما، تنھا منـحـصـر بـه ایـران ن طـب
ـا  ـتـه ت کارگر، امروزه در سرتاسر دنیا، از یونان و اسپانیا گـرف
ـلـه  انگلیس و آمریکا دست در دست مـتـحـدیـن خـود، از جـم
ـثـمـار جـامـعـه، بـرای  دانشجویان و سایر اقشار تحت ستم واست
تغییر این نظام نابرابر و ظالمانه، با صاحبان سرمـایـه و قـدرت 
در مصافند که جنبـش عـظـیـم وال اسـتـریـت تـحـت عـنـوان 

 درصد جامعه، آغاز این راه دشوار را برای نیـل بـه ٩٩جنبش 
 .گذارد دنیایی انسانی به نمایش می

بخش وسیعی از دانشجویان، در واقع فرزندان کـارگـران و 
مردم زحمتکش و تحت ستم این جامعه بوده و مستقیمـن درد 

کننـد و بـه  و رنج ناشی از این مناسبات ظالمانه را لمس می
ـازی  ـیـر ایـن شـرایـط ب ـی ـقـش بسـزایـی را در تـغ نوبه خـود ن

ـیـت چـاره.  کنند می ای  دانشجویان برای رھایی از ایـن وضـع
ـتـکـشـان  ـقـه کـارگـر و سـایـر زحـم جز اتحاد و ھمدلی با طب

ـانـه .   جامعه برای رسیدن به آزادی و برابری نـدارنـد خـوشـبـخـت
ـاری از ھـمـدلـی و  در سال ھای اخیر مـا شـاھـد مـوارد بسـی

 .ایم اتحاد بین جنبش دانشجویی و جنبش کارگری بوده
ـیـه ١٦ ـان عـل  آذر در واقع سمبل و نماد اعتراض دانشجـوی

ـانـه ١٦.   این بی عدالتی است ـب ـاد حـق طـل  آذر سال روز فـری
 .دانشجویان علیه ستم و استبداد ستم پیشگان است

ـقـه ١٦  آذر، روز دانشجو را به روز ھمراھی و اتحاد با طـب
 .کارگر، برای تحقق آزادی و عدالت اجتماعی تبدیل کنیم

 باآرزوی اتحاد و ھمدلی ھرچه بیشتر
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 کارگری
 ١٣٩٠ آذر ١٦
 

از فراخوان كمیته دفاع از رضا شھابی 
 حمایت و پشتیبانی كنیم

 رضا شھابی باید فورا از زندان آزاد شود
وضعیت جسمی رضا شھابی عضو ھیات مدیره كـارگـران 

 مـاه اسـت كـه در ١٩سندیكای شركت واحد، كه ھم اكنـون 

ـبـرد وخـیـم اسـت ـی او در .   زندان جمـھـوری اسـالمـی بسـر م
ـتـدای آذر مـاه در  اعتراض به ادامه بازداشتش در زندان، از اب

ـیـه او را رنـج .   اعتصاب غذا بسر میبرد ـل ناراحتی كبدی و ك
ـا بـه گـزارشـات ٤میدھد و  ـن ـتـه و ب  مھره كمرش از بیـن رف

منتشر شده از سوی خانواده اش سمت چپ بدنش بـی حـس 
ـیـب .   شده است و خطر فلج شدن وی را تھدید میكند بدین تـرت

جمھوری اسالمی آشكارا در مقابل خـانـواده اش، كـارگـران و 
كل جامعه رضا شھابی را زیر شكـنـجـه دائـمـی قـرار داده و 

ـابـل ایـن .   جان او در خطر اسـت ـق ـا اعـتـراضـی سـراسـری م ب
ایـن یـك تـعـرض آشـكـار بـه .   جنایات رژیم اسالمی بایستیـم

به ھر شكل كه میتوانیم اعـتـراض .   ترین شھروندان است ای پایه
ـیـم ـن . خود را نسبت به این عمل جنایتكارانه حكومت اعـالم ك

ـیـم و صـدای .   بیانیه بدھیم ـن ـیـه ك طومارھای اعتراضـی تـھ
 . اعتراض رضا شھابی را به گوش جھانیان برسانیم

ـار  در رابطه با وضعیت رضا شھابی  خانـواده وی در کـن
اعتراضات سندیکای کارگران شرکت واحـد تـھـران و دیـگـر 
ـایـی  تشکلھای کارگری در ایران و سرتاسر جھان اقدام به بـرپ

ـار ایـن حـركـت .   انـد کرده"  کمیته دفاع از رضا شھابی"  ـن در ك
اعتراضی بایستیم، با اعالم حمایت از این كمیته بـه فـراخـوان 
ـا  ـیـم و ب ـاسـخ دھ آنھا برای نجات جان رضا شھابی وسیـعـا پ

ـتـه .  تمام قوا آنرا حمایت كنیم ـی متن تشكیـل و فـراخـوان كـم
 .دفاع دفاع از رضا شھابی ضمیمه است

ـاسـی  ـان سـی ـی رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زنـدان
 . باید فورا از زندان آزاد شوند

  كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ دسامبر ٨، ١٣٩٠ آذر ١٧
 

فشار بر فعالین کارگری ھر روز بیشتر 
 شود می

ــجــاد  ــگــیـری ای ــه پــی ــت ـی ــژاد عضــو کــم ــن ــی از رســول عـل
 ھای کارگری دفاع کنیم تشکل

ـتـه و  ـاف پلیس و دستگاه قضائـی بـه صـورت سـازمـان ی
ـیـن کـارگـری، دانشـجـویـی و دیـگـر  ـال ـیـک فـع سیستـمـات

ـیـگـرد،  جنبش ـتـمـاعـی را بـه طـور مـنـظـم تـحـت پ ھای اج
ـقـه دستگیری، محاکمه و زندان قرار می ـی ھـای  دھد و یا با وث

ـا  بسیار سنگین میان زمین و آسمان بالتکلیف می گذارد و ی
ھا در بازداشت مـوقـت و در  به صورت کامال غیرقانونی ماه

 .دارد شرایط بسیار رنج آور و بیماری نگاه می
ـارت  ـازداشـت مـوقـت" در عملی شدن عـب روی کـلـمـه "   ب

معنای خود را از دسـت داده اسـت چـرا ! ! !   موقت دقت کنید
.  ماه که ھنوز ادامه دارد شـده اسـت١٩که موقت تبدیل به 

این بارزترین عمل غیرقانونی است که در پوشش قانون انـجـام 
 .شود می

ـبـش ـتـمـاعـی بـه  ھمچنین بسیاری از فعالین جـن ھـای اج
ـبـش کـارگـری بـرای نـجـات از دسـتـگـیـری،  خصوص جـن
ـاھـی و بـرای  محاکمه و زندانی شدن، بی ھیچ تقصیر و گن

. شـونـد نجات جان و زندگی خود مجبور به فرار از وطـن مـی
ھـای  در این میان اعضای کمیته ی پیگیری ایجـاد تشـکـل

ـاالتـریـن احـکـام صـادره  کارگری تحت بیشترین فشارھـا و ب
ـام  قرار گرفته ـن اند، از جمله پنـج سـال حـکـم زنـدان بـرای بـھ

ـنـج سـال  ابراھیم زاده، یازده سال زندان برای شاھرخ زمـانـی، پ
ـافــر،  ــی ــرای مـحــمـد جــراحـی، آزادی مـوقـت آیـت ن زنـدان ب

 ... سخنگوی کمیته ی پیگیری، با صد میلیون وثیقه و 

ـتـه  ـی و اکنون رسول علینژاد یکی دیگر از اعضـای کـم
ـنـکـه در  ی پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری به علـت ای

معرض دستگیری، محاکمه و زندان قرار داشـت مـجـبـور بـه 
 .خروج از وطن شده است

ـیـگـیـری ایـجـاد تشـکـل ھـای  ما، اعضای کمیتـه ی پ
ـان نشـده از  کارگری با توجه به موارد باال و ده ـی ھـا مـورد ب

ھای کارگری و آزادی خواه، نھادھـای حـقـوق  تمامی تشکل
ـیـم بـرای  بشر و نھادھای کارگری جھانی و داخلی می خـواھ

احقاق حقوق و امنیت جانی فعالین جنبش کارگری و دیـگـر 
ھای اجتماعی و رسول علی نژاد کـه ھـم اکـنـون در  جنبش

 .برد حمایت کنند خطر به سر می
ـان و عـدم  ـی ھمچنین خواھان آزادی بی قید و شرط زنـدان

 .تعقیب و پیگرد فعالین ھستیم
 ھای کارگری کمیته پیگیری ایجاد تشکل

١٦/٩/١٣٩٠ 
 

علی نجاتی بدلیل وضعیت وخیم جسمی اش 
 روزه از زندان آزاد ٥ای  بصورت مرخصی

 شده است
علی نجاتی باید بدون قید و شرط و فـورا از زنـدان آزاد 

 شود
ـنـگـی  ـتـه ھـمـاھ ـی   بنا بر خبر منتشر شده از سـوی كـم
برای كمك به ایجاد تشكلـھـای كـارگـری عـلـی نـجـاتـی از 

 آذر ١٦اعضای ھیات مدیره سندیكای نیشكر ھفت تپه روز 
عـلـی نـجـاتـی روز .    روزه از زندان آزاد شد٥بعنوان مرخصی 

ـتـش بـه زنـدان فـجـر ٢١  آبان برای گذراندن یكسال محكومـی
 .دزفول منتقل شد

ـا  جرم علی نجاتی دخـالـت و شـرکـت در اعـتـراضـات ب
ـپـه در سـال  ـیـشـكـر ھـفـت ت  و ایـجـاد ٨٥شكوه كـارگـران ن

ـز بـه .   تشكلشان سندیكای نیشكر ھفت تپه اسـت ـی ـبـال ن او ق
 مـاه در زنـدان فـجـر دزفـول در اسـارت رژیـم ٦ھمین خاطر 

اما دوباره پرونده جدیدی برای او گشـودنـد .   اسالمی بسر برد
و  با وجود اینكه او در دادگـاه بـدوی جـمـھـوری اسـالمـی 

ـبـه   دادگـاه ١٣تبرئه شد، ولی بعد از ارسـال حـكـم بـه شـع
تجدید نظر، جانیان اسالمی وی را به یكسال زنـدان مـحـكـوم 

 .كردند
ـز بـه  ـی ـیـرا ن وضعیت جسمی علی نجاتی وخیم است و اخ
ـلـب قـرار  خاطر سكته قلبی در زنـدان، زیـر عـمـل جـراحـی ق

ـیـن .   گرفت و در این مدت تحت مدوا قرار داشته است در ھـم
ـزشـک رسـمـی زنـدان و  ـالـج نـجـاتـی و پ رابطه پزشکان مع
ـبـی نـجـاتـی را  ـل ـیـت جسـمـی و ق ـانـونـی وضـع پزشکـی ق
خطرناک اعالم کـرده و خـواھـان دور نـگـه داشـتـن وی از 

ــط ــه دود ھــم مـحــی ــوده ب ــرس و آل ــدان  ھــای پـر اســت چــون زن
اند، اما علیرغم ھمه اینھا جانیان اسالمی او را راھـی  گردیده

زندان كرده و اكنون دادستانی جمھوری اسالمی فقط بـه وی 
جـمـھـوری اسـالمـی در .   یک مرخصی پنج روزه داده اسـت

 .قبال جان علی نجات و ھمه زندانیان سیاسی مسئول است
ـاسـی  ـان سـی ـی علی نجاتی و ھمه كارگران زندانی و زنـدان

 .باید از زندان آزاد شوند
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ دسامبر ٨، ١٣٩٠ آذر ١٧
 
 



 15 ١٨٧شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

اطالعیه حزب کمونیست فنالند در ھمبستگی 
 با فعالین کارگری در ایران

ـا  ـنـکـی ب ـلـسـی حزب کمونیست فنالند ـ حـوزه جـنـوب ھ
ھمبستگی با فعالین کـارگـری " ای تحت عنوان  انتشار بیانیه

، خواستار آزادی فوری تمامی کـارگـران زنـدانـی و " در ایران
ـیـه ایـن حـزب .   دیگر زندانیان سیاسی در ایران گردید ـان ـی در ب

ـیـه  خود ضمن محکـوم کـردن اقـدامـات رژیـم اسـالمـی عـل
ـاسـی در ایـران، از  ـیـن سـی ـال فعالین کارگـری و دیـگـر فـع

ـنـالنـد خـواسـتـه شـده اسـت اتحادیه ایـن .   ھای کارگری در ف
ـیـن  ـال ـا تـمـامـی فـع حزب از رژیم اسالمی خـواسـتـه اسـت ت
ـاسـی را فـورا آزاد، احـکـام  ـان سـی ـی کارگری زندانی و زندان
اعدام را متوقف کند، حق تشکل و تـجـمـع کـارگـران را بـه 
رسمیت شناخته و تضمین کـنـد و بـه حـقـوق بشـر در ایـران 

 .احترام بگذارد
 

 حمایت کارگران ترکیه از رضا شھابی
ای ضمن مـحـکـوم کـردن  کارگران ترکیه با صدور بیانیه

ـازداشـت  تشدید فشارھا بر فعالین کارگری در ایـران، ادامـه ب
در این بیانیه ضمـن اشـاره بـه .   رضا شھابی را محکوم کردند

وضعیت جسمانی رضا شھابی، تشدیـد فشـارھـا بـر او فـعـال 
کارگری توسط جمھوری اسالمی محکـوم و آزادی فـوری 

 .و بی قید و شرط وی درخواست شده است
 

اعتراض به بازداشت دوباره ی ابراھیم 
 مددی 

ـیـت  ـی بر اساس اطالع رسیده، ابراھیم مددی، نایب رییس ھ
مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تھـران و حـومـه 

ـبـه )   شرکت واحد(   آذر مـاه پـس از ٩که در روز چـھـارشـن
ـاروا بـرای گـذرانـدن یـک ٣تحمل   سـال حـبـس مـداوم و ن

 ٥مرخصی کوتاه مدت از زندان اوین آزاد شـده بـود، پـس از 
ـیـن  روز آزادی در روز چھارشنبه، به ھنگامی کـه بـرای تـع
تکلیف به زندان اوین مراجعه کرده بود بار دیگر بـه زنـدان بـر 
گردانده شده است و تاکنون اجازه خـروج از زنـدان بـه او داده 

 به اتـھـامـات واھـی، ١٣٨٧وی از بھمن ماه سال .  نشده است
اما در واقع بـه خـاطـر عضـویـت در سـنـدیـکـای کـارگـران 

 مـاه حـبـس مـحـکـوم ٦ سال و ٣شرکت واحد اتوبوسرانی به 
 . شد

ــار مــی ــتــظ ــرده  ان ــت ــراضــات گس ــت ــال اع ــب رفــت کــه بــدن
سازمانھای کارگری و حقوق بشـری داخـلـی و خـارجـی و 
ـیـم مـددی،  ساختگی بودن اتھامات نسبت داده شده بـه ابـراھ
مقامات مسول از بازگرداندن مجدد وی بـه زنـدان خـودداری 

] بـه زنـدان[ کنند، اما بازداشت دوباره این فعال سـنـدیـکـایـی 
ـا کـارگـران و  نشان داد، که کینـه و دشـمـنـی حـکـومـت ب
ـنـدگـان واقـعـی  ـای ـان و نـم سازمانھای کارگری و سخـنـگـوی

 . شناسد کارگران مرزی نمی
گـیـرد کـه  بازداشت مجدد مددی در شرایطی انجـام مـی

بدنبال اعتصابات کارگری مـتـعـدد مـاھـھـای اخـیـر، تـعـداد 
ـا طـرح اتـھـامـات واھـی  ـز ب ـی دیگری از فعالین کارگـری ن
توسط دادگاھھای فرمایشی حکومتی به زنـدانـھـای طـویـل 
ـیـل شـرکـت در  المدت محکوم شدھاند، علیرضا ثقفی بـه دل
مراسم روز کارگر، به زندان فرا خوانده شـده و رضـا شـھـابـی 
ـیـت سـالمـتـی  به دلیل اعتصاب غذا در زندان از لحاظ وضـع
ـیـت  ـی ـیـس ھ در شرایط خطرناکی قرار دارد و منصور اسالو ری

مدیره سندیکـای واحـد بـه رغـم آزادی ظـاھـری عـمـال در 
 . برد نوعی زندان خانگی بسر می

ـبـسـتـگـی و خشـم و  این وضعیت باعث افزایش حس ھـم
ـاسـی و  اعتراض سازمانھای کارگری، حقـوق بشـری و سـی
ـامـات  ـانـه مـق واکنش آنھا نسبت به رفتار غیرانسانی و ظـالـم
ـبـران سـنـدیـکـایـی گـردیـده  قضایی و دولتی با فعالین و رھ

 . است
ـبـسـتـگـی و  مقامات قضایی و دولتی از ایـن ھـمـه ھـم

ــراض بــه خشــم آمــده ــد اعــت ــت و .   ان ــزان حــمــای ــی ــن م ــرا ای زی
شـود  تـر مـی ھمبستگی، که روز به روز نیز بیشتر و ھمگانـی

ـبـران  مانع از آن می ـا گـوشـمـالـی رھ ـنـد، ب شود که آنھا بتوان
ــر ســر راه  ــع ب ــان ــرس و ارعــاب م ــراکــنــدن ت کــارگــری و پ

ـنـد ـنـده کـارگـری ایـجـاد کـن ـاب امـا .   اعتصابات گسـتـرش ی
ـیـرانـه  ـاومـت دل ـات کـارگـری و مـق گسترش شتابان اعتصاب

اند که دیـرزمـانـی اسـت  فعالین کارگری در زندانھا نشان داده
ـیـر خـود را از دسـت داده و دیـگـر  که اینگونه حربه ـاث ھـا ت

توانند مانع از مبارزه زحمتکشان برای حقوق سندیـکـایـی  نمی
ـیـشـتـر  بدون تردید می.   شان گردد توان با گسـتـرش ھـرچـه ب

ـبـش  ـان جـن اعتراضات کارگری، تحکیم و گسترش پیوند مـی
کارگری با جنبش سراسری و عمومی مردم ایران و تـداوم و 

ھا و احـزاب کـارگـری،  گسترش ھمبستگی جھانی، اتحادیه
ـا کـارگـران  سازمانھای حقوق بشری و رسانـه ھـا عـمـومـی ب

ھـمـه تـرس و .   ایران شرایط موجود را بکلی دگـرگـون کـرد
ـز  ـی نگرانی مقامات کارگر و عدالت و حق ستیز حـکـومـت ن
از چنین وضعی است، بھمین جـھـت آنـھـا کـوشـش فـراوانـی 

 . کنند تا مانع اینگونه اقدامات شوند می
ـیـح  ـب ـق انجمن کارگری دمکراسی خواه ضمن محکوم و ت
نمودن بازداشت مجدد ابراھیم مددی و آزار و اذیت و زنـدانـی 
ـاسـگـذاری و قـدردانـی از  کردن سایر فعالین کارگری و سـپ
کلیه حمایتھای داخلی و خارجـی بـعـمـل آمـده از حـقـوق و 
ـتـکـشـان ایـران، خـواھـان  مبارزات حق طلبانه کارگران و زحـم
ـیـن کـارگـری و  ـال آزادی بالدرنگ ابراھیم مددی و سایر فع
سیاسی زندانی و رعایت حقوق سـنـدیـکـایـی کـارگـران ایـران 

 . است
 انجمن کارگری دمکراسی خواه

 

 
اخراج گسترده کارکنان شرکت : فرانسه
 آکسا

ـیـمـه آکسـا در  به گزارش خبرگزاری فرانسـه، شـرکـت ب
ـبـه خـود ١٦٠٠فرانسه اعالم کرده است  ـان شـع  تن از کارکـن

شرکت آکسا در آلمان کـه حـدود .  کنند در آلمان را اخراج می
ـیـم را کـاسـتـن از ٩  ھزار کارمند دارد، ھـدف از ایـن تصـم

 .اند ھا اعالم کرده ھزینه
 

اخراج ھزار نفر از کارکنان شرکت : آمریکا
 خدمات پست

ـتـه  ـیـم گـرف مدیریت شرکت خدمات پست آمـریـکـا تصـم
ـان ایـن شـرکـت را ٢٨است كه حدود  ـفـر از کـارکـن  ھـزار ن

ـیـم .   بزودی اخراج كند این مدیریت کرده اسـت كـه ایـن تصـم
ـارد ٣بخشی از طرح آنان برای کاھش مبلغی معـادل  ـی ـل ـی  م

ھایی است که به این شرکت در جلـوگـیـری از  دالر در ھزینه
 .ورشکستگی کمک خواھد کرد

 
 افزایش روز افزون تعداد بیکاران: اسپانیا

ـان حـقـوق  Euro Newsبـه گـزارش  ـاضـی ـق تـعـداد مـت
در  بیکاری در اسپانیا در ماه نوامبر برای چھارمـیـن مـاه پـی

ـیـکـارن در .   افزایش یافت پی بر طبق این گزارش بـر تـعـداد ب
ـاالی ١.٤این ماه   درصد افزوده شد و تعداد کل بیکارن بـه ب

گـویـد کـه از  این گزارش ھمچنین مـی.   میلیون نفر رسید٤
 درصـد ٨٢انـد،   ھزار نفر که در این ماه بیکار شـده٦٠تعداد 

 .اند آنھا در بخش خدمات مشغول به کار بوده
 
اعتصاب کارگران کارخانه تولید لوازم : چین

 الکترونیکی
روز سـوم دسـامـبـر اعـتـصـاب  B-Domainبه گزارش 

ـیـکـی ٢٠٠بیش از  -Hi کارگر کارخانه تولید لوازم الکتـرون
P International  که در شھر شانگھای واقـع شـده اسـت

 ١ایـن اعـتـصـاب کـه از روز .   وارد سومیـن روز خـود شـد
دسامبر آغاز شده است به منظور ممانعت از اخـراج کـارگـران 

کـارگـران در اعـتـراض بـه .   توسط مدیریت این شرکت اسـت
ـان .   ھا راه ورودی به کارخانه را مسـدود کـردنـد اخراج مشـتـری
ـیـن  کاالھای تولید شده در این کارخانه، شـرکـت اصلی ھـای ب
 .ھستند Black Berryو  Appleالمللی 
 

از دولت امارت  ITUCانتقاد شدید : بلژیک
  متحده عربی

ـلـی ITUCبه گزارش وبسایت   ـل ـیـن الـم ـفـدراسـیـون ب کن
ھای کـارگـری از دولـت امـارت بـخـاطـر درخـواسـت  اتحادیه

ـیـن  برای بعھده گرفتن ریاست کنفرانس منطقـه ای سـازمـان ب
ـا ٤که قـرار اسـت از  ILOالمللی کار،   دسـامـبـر در ٧ ت

ـاد کـرد ـق ـت ـیـر کـل .   کیوتو ژاپن بـرگـزار شـود، بشـدت ان دب
ITUC  خانمSharan Burrow  ـز ـامـه اعـتـراض آمـی در ن
ـایـه:  " نویسد خود می ای کـارگـران  چگونه دولتی که حقوق پ

ـاسـت  را برسمیت نمیشناسد، به خود اجازه میدھد درخواسـت ری
وی "   کنفرانسی بکند که موضوع آن حـقـوق کـارگـر اسـت؟

ـفـرانـس، :   " کند اضافه می تقاضای آنھا برای ریاست ایـن کـن
قانون کـار امـارت . "   توھین به مردم خود و مردم منطقه است

ـیـدھـد، قـرارداد به تشکل ھـای  ھای کارگری اجازه فعالیت نـم
ـاسـد و در  ـیـشـن ـیـت نـم دسته جمعی و حق اعتصاب را بـرسـم
صورت وقوع اعتصاب، به وزارت کار این اجـازه را داده اسـت 
ـنـدگـان را بـه سـر  که با توسل به نیروی پلیس اعتصاب کـن

ھمچنین کارمندان دولت و کارگران مـھـاجـر .   کار باز گرداند
ـیـروی کـار ایـن ٨٠کـه ( خارجی مقیم این کشور   درصـد ن

حـق اعـتـصـاب نـدارنـد و در صـورت )   آیند کشور بشمار می
اقدام به اعتصاب، اقامت و ویزای آنھا لغو و از کشـور اخـراج 

 .میشوند
 
 معلمان برای اعتصاب آماده میشوند: لبنان

ـنـده  The Daily Starبه گزارش  کمیته ھماھنگ کـن
ـان  اتحادیه ـن ـب ھای کارگری اعالم کرد که چنانچه کابینـه ل

 دسـامـبـر بـرگـزار ٦ای که قرار است روز چھارشنبه  در جلسه

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـلـمـان صـادر  ـزایـش دسـتـمـزد مـع کند، دستورالعملی برای اف
ـیـه.     نکند، دست به اعتصاب خـواھـد زد ـان ـی ای کـه از  در ب

طرف این کمیته انتشار یافته، از معلـمـان در سـراسـر کشـور 
خواسته شده که بمنظور آمادگـی بـرای اعـتـصـاب جـلـسـات 

ایـن .   ھای الزم را به عـمـل آورنـد  خود را تشکیل و ھماھنگی
 در صـد اضـافـه ٦٠کمیته اعالم کرده اسـت کـه خـواھـان 
ـیـره، ١دستمزد برای معلمان با دستمـزد زیـر  ـیـون ل ـل ـی  ٤٠ م

ـا ١ھای بین  درصد برای دستمزد ـیـره و ٢ ت ـیـون ل ـل ـی  ٢٠ م
ـنـد، ٢درصد برای معلمانی که باالی   میلیون دریافت میکـن

اند که بازنشـسـتـگـان و  ھمچنین آنھا از دولت خواسته.   ھستند
 .بھره بمانند معلمان قراردادی نیز نباید از افزایش دستمزد بی

 
 کارگر ٨٠٠٠تعداد   RWEشرکت : آلمان

 را اخراج میکنند
ـیـد انـرژی  The Localبه گزارش  ـزرگ تـول شرکـت ب

RWE  دسامبر اعالم کـرد کـه در نـظـر دارد تـعـداد ٣روز 
 ٧٢٠٠٠ کارگر از تعداد کل کارگـران خـود کـه بـه ٨٠٠٠
ـیـم را .   رسد را از کار اخـراج بـکـنـد تن می عـلـت ایـن تصـم

ایـن در .   انـد ھا اعـالم کـرده صرفه جویی و پائین آوردن ھزینه
ـیـد انـرژی  حالیست که یکی دیگر از شرکتھای بزرگ تـول

ONE  نـوامـبـر اعـالم کـرده بـود کـه ٢٢در آلمان در تاریخ 
ـفـری ٨٠٠٠٠ کارگر از مجموع نیروی ١١٠٠٠قصد اخراج   ن
 .خود را دارد

 
 ٢١اعالم اعتصاب سراسری در روز : ترکیه

 دسامبر
ــه  Bianetبــه گــزارش  ــب ــن ــکــش ــر ٤روز ی ــا مــب  دس

ـتـی  کنفدراسیون اتحادیه ھای کـارگـری بـخـش خـدمـات دول
(KESK)  ــه ٢١اعــالم کــرد کـه روز ــر دســت ب  دســامــب

از جمله مطالبات آنھـا بـه شـرح . اعتصاب عمومی خواھد زد
 .زیر اعالم شده است

ـاخـتـن  ـ بستن قراردادھای دسته جمعی برای برسمیـت شـن
 حق اعتصاب

 ـ جلوگیری از خصوصی سازی
ـان دادن بـه ھـر  ـ امنیت شغلی ـای برای کارمندان دائم و پ
 نوع کار قراردادی

 ـ دستمزد و شرایط کار مناسب برای ھمه کارگران
 ـ متوقف کردن ھر گونه اضافه کاری اجباری

ـزایـش  ـا اف ـابـل کـار مسـاوی ب ـق ـ دستمزد مساوی در م
 حقوق پایه

 ـ افزایش حقوق بازنشستگان
ـیـره ١٠٠٠ـ افزایش حداقل دستمزد به  در )    دالر٦٧٠(  ل

 ھای پائین از مالیات ماه و معاف کردن دستمزد
ـانـونـی  ـ پایان دادن به بازداشت ھای غیر عادالنه و غیـر ق

 و آزاد کردن ھمه بازداشتی ھا
 

تجمع کارگران اخراجی مقابل وزارت کار 
 بحرین

ــه عــلـت شـركــت در  ــی کــه ب صـدھــا نــفـر از کــارگـران
انـد، در بـرابـر  اعتراضات به دولت بحرین از کارشان اخراج شـده

کـارگـران .   وزارت کار این کشور تجمع اعتراضی برپا کـردنـد
ـانـی در  معترض در این تجمع در حالی که ھـرکـدام قـرص ن
ـافـت حـقـوق و  دست داشتند، خواستار بازگشت به کار و دری

 .*مطالبات خود شدند

 رضا شھابی عزیز
 درود بر مقاومت و پایداریت

ھـای  به عنوان كارگری كه درد و رنـج
یك كارگر را بـا پـوسـت و اسـتـخـوانـم 
لمس كـردم بـا تـو احسـاس ھـمـدردی 

بـی تــوجـھـی مسـئـوالن بــه .   مـیـكـنـم
اوضـاع جســمـی و روانــی تــو كــه بــه 
جامعه ی كارگـری جـان مـیـبـخـشـی 
نشان از بی تدبیری و بی احساسـی و 

ھـای و  اراده حاكمانی است كه بـا رنـج
 .اند دنیای كارگران بیگانه

اینـجـانـب بـھـنـام ابـراھـیـم زاده ضـمـن 
محكوم كردن برخورد غـیـر انسـانـی و 

غیر قانونی با شـمـا و ضـمـن ایـنـكـه 
خواھم كه به اعتصاب خـود پـایـان  می

دھید، به مسئوالن ھشدار میدھم تا به 
در .   وضعیت وخیم شما رسیدگی شـود

غیر اینصورت من نـیـز بـه اعـتـصـاب 
غذایی كه از امروز آغاز كرده ام ادامه 

تـوانـم  چرا كه اینجانب نمی.   خواھم داد
نسبت به تھدید به جان یكی از فعاالن 

 .تفاوت باشم كارگری بی
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