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 روز اعـتـراض و ٥٠شش سـال از 
مبارزه با شـكـوه كـارگـران شـركـت 
ـان در  ـنـد آن واحد و اعتصاب قدرتـم

مبارزاتی كه بـه .    میگذرد٨٤سال 
ـقـطــه عـطـف در  نـوبـه خـود یـك ن
جنبش كـارگـری و یـك شـكـسـت 
سیاسی برای جـمـھـوری اسـالمـی 

در ایـن اعـتـراضـات كـارگـران .   بود
ـقـه كـارگـر  گوشه ای از قـدرت طـب

یعنی دست بردن به ابزار اعـتـصـاب 
اعـتـراضـات .   را به نمایش گذاشتنـد

ـیـش از ھـر  كارگران شركت واحـد ب
ـنـھـا در  زمانی تـوجـه ھـا را  نـه ت

داخل ایران بلكه در سـطـح جـھـانـی 

ـقـه كـارگـر در ایـران  به طـرف طـب
 . متوجه ساخت

ــام  ــگ ــارزات در آن ھــن ــن مــب ای
ـیـر  ـاث توانست در سطـح جـھـانـی  ت
مھمی در معرفی نقش سـركـوبـگـر 
ــوری  ــھ ــم ــری  ج و ضــد كــارگ

ـایـه ـاشـد و پ ھـای  اسالمی داشته ب
ـا  ھمبستگـی كـارگـری جـھـانـی ب
.  كارگران و مردم این را شكل دھـد

امروز كارگران واحد در سطح جـھـان 
 . اند و ایران محبوب و شناخته شده

ــال  ــب ــسـت كـه بـدن ـن واقـعــیـت ای
ــارگــران شــركــت واحــد  ــارزات ك مــب
كارگران در ایران بیش از پیـش وارد 

صحنه سیـاسـی جـامـعـه شـدنـد و 
ــر  بــعــنــوان وزنــه ــی ای مــھــم در س

ـاسـی جـامـعـه مـورد  تحـوالت سـی
ــنـد ــرار گــرفــت ــن .   تـوجــه ھــمــه ق ای

اتفاقات بدرجه زیادی توازن قـوا را 
به نفع طبقه كارگر و كـل جـامـعـه 
در ایران تغییر داد و اینھا ھمـه یـك 
پیشروی مھم برای كارگران شركـت 

 . واحد و طبقه كارگر در ایران است
ــت دارد  ــاســب ــن رو مــن از ھــمــی
سالگرد مبارزات كـارگـران شـركـت 
ــــت و  ــــذاش ــــد را ارج گ واح

ای پـرشـکـوه  کارگران سنندج مبارزه
ــیــش بــردنــد و بــه یــک  را بــه پ

ـزدیـک .   پیروزی درخشان رسیـدنـد ن
یــک مــاه اســت کــه کــارگــران 
سنندج برای آزادی کارگـران اسـیـر 
ـیـن سـرمـایـه  در چنـگـالـھـای خـون
ـنـد ـارزه مـیـکـن . داران اسالمـی مـب

ــارزه بــاشــکــوه  ــن مــب جــزئــیــات ای
کارگران و تشکل ھای کـارگـری 
و مردم آزادیخواه سنندج در اینتـرنـت 
ــھــای  ــھــای ســازمــان و در ســایــت
ــســت  ــی ــزب کــمــون ــارگــری و ح ک
. کـارگــری مــنـعــکـس شـده اســت

ــواده ــی و  خـان ھـای کــارگـران زنـدان
مردم آزادیخواه و فعالین کـارگـری 

و اجتماعی برای بیـشـتـر از یـک 
ـنـد  ھفته در برابر اداره اطالعات سـن
ج تــجــمــع اعــتــراضــی کــردنــد و 
ـاه و  خواستار آزادی شریف ساعد پن

ـا شـدنـد ایـن یـک .   مظفر صالح نی
ــر و حـرکــت مــھــم  ــارزه پــیـگــی ـب م
کارگری بـود کـه گـوشـه ای از 
ـاتـی  ـق قدرت اتحاد و ھمبستگی طب
ـان سـازمـان دادن یــک  را در جـری
. حرکت اعتراضی بنمایش گـذاشـت

آزاد شدن ایـن دو فـعـال کـارگـری 
ــارزه  ـب ـیـمـا مـحـصـول ایـن م ـق مسـت
ـار  ـنـرو ب متحد کارگری بود و از ای

" اسداللـه عسـگـراوالدی مسـلـمـان" 
میلیاردر مسلمانی که انتـظـار دارد 
ـنـد چـون  مردم او را حلوا حلـوا کـن
ـتـه  ـف پولش از پارو باال میرود، دو ھ

 مـاه دیـگـر ٦پیش خبر داد که تا 
ـا .   در ایران قحطی میـشـود ایشـان ب

ــه گــران شــدن دالر، نــرخ  ــوجــه ب ت
 درصد دانسـت و ٤٠واقعی تورم را 

ــت از اجــرای  ھشــدار داد کــه دول
مرحله دوم حذف یارانه خـود داری 

ــد ــن .   کــن گــویــا وعــده شــوم  ای
ــمــان دارد آرام آرام  ــاردر مسـل ـی ــل ـی م

به گـزارش سـایـت .   متحقق میشود
ــون گــوشــت  ــم اکــن تــابــنــاک ھ
ـاب شـده اسـت و ایـن  ـای گوسفند ن

ــد  ــن ســایـت تــاکــی ــه کــه  ای گـون
ـا تـوجـه  میکند دیگر برای برخی ب
ـال در بـرابـر دالر کـه  به سقوط ری

ـاکــنـون  ــن ( ت ــحـظــه تــایـپ ای ـا ل ت
 تـومـان بـه ٢١٠٠به مرز )   نوشته

ازای یک دالر رسیده اسـت دیـگـر 
صرفد گوشت گوسفند را وارد  نمی

ــد ــن ــه انــد .   " کــن ــت ــگــه داش دســت ن
ـاد ـت ! " ببینند چه اتفاقـی خـواھـد اف
ای  خــاطــر ھــمــگــان اســت خــامــنــه

ـتـصـادی" امسال را سـال  " جـھـاد اق
ـاکـیـد کـردیـم  نامید که ما بارھا ت
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ـنـھـا مـنـشـاء  دیگر بر کـارآرائـی ت
قدرت مردم یعنی قدرت اتحاد آنـھـا 
ـاکـیـد  در مقابل نیروی سـرکـوب ت

 . گذاشت
ــران بــارھــا  ــقــه کــارگــر ای ــب ط

.  انـد موفقیتھای بزرگی بدست آورده
کارگـران شـرکـت واحـد در سـالـه 

 یک مبارزه پرشـکـوه بـرای ٢٠٠٦
ـیـش  تثبیت سنـدیـکـای خـود بـه پ

ـپـه تشـکـل .   بردند کارگران ھفـت ت
ــه داران  ــت ســرمــای ــه دول خـود را ب

بیشتر از ده تشـکـل .   تحمیل کردند
ـــه  ــان ـی ــ ــراخـــوان و ب ــری ف کــارگ
سوسیالیستـی اول مـه را دادنـد و 
ـیـه و  ـان ـی ـا ایـن ب ھـزاران کـارگـر ب
ـیـه  فراخوان به خیابانھا آمدند و عـل
نظم حاکـم اعـالم وجـود کـردنـد و 

ـیـت .   اعتراض کـردنـد ـق دھـھـا مـوف
کارگری را میتوان برشمرد که ھـر 
کدام با تالش جمـعـی کـارگـران و 
ـقـش بـرجسـتـه  مجامع عمومی و ن

انـد و  رھبران اجتماعی بـدسـت آمـده
ـارزات  نمونـه اخـیـر مـجـمـوعـه مـب
ـتـروشـیـمـی  متحد و مھم کارگران پ
بود که در یکماه اخـیـر ھـم یـک 
پیروزی نسبی و البته مھم مـربـوط 
به افزایش دستمزدشان بدست آوردنـد 
و مبارزه آنھا برای خواسـت اصـلـی 
آنــھــا دربــاره جــمــع کــردن بســاط 

 . پیمانکاران ادامه دارد
یک سیاست ھمیشگی و ضـد 

انسانی جمھوری اسالمی در بـرابـر 
ــوده ــراضــات کــارگــری و ت ای  اعـت

ـیـن . مردم سرکوب بوده است ھمچـن
ـتـرض  در کنار سـرکـوب مـردم مـع
ھمواره تبلیغات ارتجاعی مـذھـبـی 
و ناسیونالیستی ھم برای تقسـیـم و 
پراکنـده کـردن کـارگـران بـه کـار 

یـکـی از وجـوه .   گرفته شده اسـت
سرکوب جمھوری اسالمی تھدید و 
ـبـران  ـیـن و رھ ـال اخراج و زنـدان فـع
کارگری و فعالین دیـگـر عـرصـه 
ــوده  اســت ــمــاعــی ب . ھــای اجــت

ــی  ــدان ــری کـارگــران و زن ــگــی دسـت
ـیـشـگـی  کردن آنھا یک کـار ھـم
جمھوری اسالمی بـوده  اسـت، و 
ــن  ـز بـه ای ـی ــشـه ن ـی آنـچـه کـه ھـم
عملکرد رژیم افسار زده است ھمـان 
مبارزه متحد مردم و کارگران بـوده 

ـنـد و .   است ـارزه قـدرتـم در این مـب
ـنـدج  پرشکوه کارگران و مـردم سـن
نیز ھمینطور بـود و ایـن اعـتـراض 
متحد و باشکوه بـود کـه تـوانسـت 
جانیان رژیم را وادار بـه آزادی ایـن 

ــد ــکــن ــا .   دو فــعــال کــارگــری ب ام
اھمیت این مبارزه فقط محـدود بـه 
ــن دو فــعــال کــارگــری  آزادی ای
نیست، بلکه یک وجه بسیار مـھـم 
آن نیز برجسته شـدن قـدرت اتـحـاد 
مبارزاتی کارگـران و مـردم بـجـان 
آمده علیه جمھوری اسالمـی اسـت 
ـنـد  ـن که ھمه آنرا عمال میتوانند ببی

ـتـوانـد .   و حس کنند از اینرو این می

ـتـر و  راه پیروزیھای بزرگتر و وسیـع
ـارز و  رادیکالتر کارگران و مردم مب
ـا  رھبران سیاسی و کـارگـری را ب
ـیـک خـودشـان ھـمـوار  اتکا به پرات

دھھا و صدھا رھبر کارگری .   کند
ـنـوز  و فعالین جنبش آزادیخواھی ھ

ـبـرد بـرای  صحنه.   در زندانند ھای ن
ــانــھــای شــریــف و  آزادی ایــن انس
ـایـد تـدارک دیـد . انساندوست را ب

ــی  ــدان ــرای آزادی ھــر تــک زن ب
ـبـر  سیاسی و فعال اجتماعـی و رھ
ـتـر  کارگری بایـد در ابـعـاد وسـیـع
ھمان کاری را کرد کـه کـارگـران 
سنندج برای آزادی شـریـف سـاعـد 

ـایـد .   پناه و مظفر صالح نیا کردنـد ب
ھمان کاری را کـرد کـه خـانـواده 
ـان و  رضا شھابی و دوستان و آشنای
فعالین و رھبران کارگری در حـال 

ـتـه.   انجام آن ھستند ـی ھـا و  باید کـم
کانونھای آزادی ھر تـک زنـدانـی 
سیاسی را در سرتاسر ایران سـازمـان 

 .داد و آنھا را به ھم پیوند داد
ـارزه و  بنابراین اولین پیام این مب
این انسـانـھـای حـاضـر در مـیـدان 
ـا  مبارزه  این است کـه مـیـشـود ب
ــحــد  ــگــیـر و مـت ـی ــارزه پ ـب یـک م
. دستگاه سرکوب را از کار انداخـت

دلیلی نیست که کارگران در ھـمـه 
جا بطور مشخص علیه دستگـیـری 
و زندان و سرکوب رھبران کارگری 

رھبران کارگری کـه .   بمیدان نیایند
ـنـه  در دفاع از حقوق کـارگـران سـی
سپر کردند و به اتکای قدرت تـوده 
کارگر علیه رژیم و سـرمـایـه داران 
ایستادند و دستـگـیـری و زنـدان را 
بجان خریدند باید با اتکا بـه قـدرت 
ـانـی  ـب ـی ھمان توده کارگر و با پشـت
مردم آزادیخواه و حضور خانـواده ھـا 

کـارگـران .   و مردم شھر آزاد بشـونـد
میتوانند در تمام نقـاط ایـران بـرای 
ـنـد و آن  این امر مھم به میدان بیای

کـارگـران .   را به دولت تحمیل کنند
ـابـل  ـق نشان دادند که میشـود در م
اداره اطالعات رژیم و قدرتمنـدتـریـن 
ـاد و  بخش دستگاه سـرکـوب ایسـت

 ١از صفحه 
 درسھای یک نبرد پیروز 

 

 

 



 3 ١٩٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

  میلیارد دالری ٨درآمد 
 ھدفمندی یارانه ھا

در مورد میزان و مبلغ درآمـدھـای 
ـا  دولت از قبل حذف سـوبسـیـد و ی

ھای فرآوردھای نفتی ھـر از  یارانه
ــد گــاھــی ارقــامــی از طــرف  چــن

در جدیدتـریـن .   شود دولت اعالم می
خبر در این موربه نقل ازمدیرعامـل 
شرکـت مـلـی پـخـش فـرآوردھـای 

بر اساس اخـتـالف :   " نفت آمده است
ــا  ــی ب ــت ــف ــای ن ــمــت فــرآورده ھ قــی

ـیـمـت قیمت ھـای  ھای جھـانـی و ق
ھا، مـعـادل  پیش از ھدفمندی یارانه

 نخـسـت   ماھه٩ میلیارد دالر در ٨
سال جـاری از مـحـل درآمـدھـای 
ـارانـه ـنـد کـردن ی ـاشـی از ھـدفـم   ن
ـز  فرآوردھای نفتـی بـه خـزانـه واری

مدتی پیـش ھـم وزارت "!  شده است
ـزدیـک بـه  نفت اعالم کـرد کـه ن

در بـخـش "   صرفه جویی" نصف این 
حمل و نقل و خدمات عـمـومـی و 

ـتـه اسـت ایـن .   ترابری صورت گـرف
در بـخـش خـدمـات "   صرفه جویی" 

چیزی نیست جز خدمـات حـمـل و 
نقل عـمـومـی، قـطـارھـا، اتـوبـوس 
ـیـه عـمـومـی،  ـل ـق رانی و وسـایـل ن

ــخــش ــی ب ــن ــع ــات  ی ــایــی از خــدم ھ
عمومی که اکثر مردم کـارگـر و 

ـنـد زحمتکش از آن استفاده می . نمای
ـاسـتـھـای صـرفـه  در واکنش به سی
جویی دولت، شـھـرداریـھـای کـالن 
شھرھا که کارفرمایان اصـلـی ایـن 

ــات مــی ــد،  بــخــش از خــدم بــاشــن
ھـای خـدمـات  ھـا و تـعـرفـه قیمـت

ـاال ٣٥عمومی را بیش از   درصـد ب
ـاالبـردن .   اند برده معنای عملی این ب

ـنـه رفـت  قیمتھا، افزایش قیمت ھزی
ــورت مــی ــرانســپ . بــاشــد و آمــد و ت

شھرداران در توجیه ایـن اقـدام خـود 
ـیـمـت خـدمـاتشـان،  برای افزایـش ق
ـیـمـت سـوخـت و بـویـژه  باالرفتن ق
بنزین وگازوئیل را اعـالم کـرده و 

کنند برای جبران کسـری  ادعا می
ــعــت و  ــخــش از صــن ــن ب درآمــد ای

، " خطر ورشکستـگـی" جلوگیری از 
از .   انـد قیمت خدماتشان را باال بـرده

جمله مواردی که قیمتھا مستقیمـا 
از فردای به اجـرا گـذاشـتـن طـرح 
ـارانـه از آذر مـاه  ھدفمنـد کـردن ی

 بسـرعـت پـدیـدار شـد، ١٣٨٩سال 
ـیـطـھـای قـطـار  ـل ـیـمـت ب افزایـش ق
ــروھــا،  ـت ــرون شــھـری، م شـھــری، ب
ـاکســی  اتـوبـوس رانـی و کـرایـه ت
ـقـل  بود، یعنـی وسـایـل حـمـل و ن
عـمـومـی کـه اکـثـر کـارگـران و 
مردم زحمتکش برای رفـت و آمـد 
بر سـرکـار و زنـدگـی شـان از آن 

ـیـن مـدت .   کنند استفاده می در ھم
ـــش  ـزای ــ ـــری ازاف ـب ـا خــ ـــھــ ـن ــ ــه ت ن
ـا احـتـسـاب  دستمزدھای کارگران ب

 درصـدی ٣٥تورم و گرانی باالی 
ــشــمــاری  ــی ــکــه مــوارد ب ــل ــوده، ب ــب ن
ـافـت  کارگران ماھھا دسـتـمـزد دری

ـنـه رفـت و آمـد و .   انـد نکـرده ـزی ھ

ــای  ــه خــانــوارھ ــن ــات در ھــزی خــدم
ــن  ــت ــا در نــظــر گــرف ــارگــری ب ک
ـیـش از  سیاست انجماد دستمزدھـا ب

و ایـن .    درصد باال رفتـه اسـت٣٥
ـاز ھـم  یعنی تحمیل گرانی و فقر ب
ــدگــی کــارگــران ــر زن ــر ب ــشــت ــی ! ب

ـاب  اظھارات مقامات دولتی انـدر ب
ــد ــیــاردی از ٨ھــای  درآم ــل ـی  مـ

ـیـمـا  ھدفمند کردن یارانه ـق ھا، مسـت
حمله به سطح معیشـت و زنـدگـی 

ـیـل .  کارگران را تاکید میکند تحـم
ــی بــر ٣٥بــیــش از   درصــد گــران

ھـای کـارگـری  ھای خـانـواده ھزینه
ـای  ــدھــ مســاوی اســـت بــا درآم
ــارد دالری بــرای دولــت و  ــی ــل ــی م

به عبارت دیگـر، در .   سرمایه داران
ـقـط  ھمین یک سال گذشته اگر ف
ـاده از  ـف ھزینه رفـت و آمـد و اسـت
ــظــر  ــومــی را در ن خــدمــات عــم

ــارگــران  ــم، ک ــری  درصــد ٣٥بــگــی
با دستمـزدھـای زیـر .   اند تر شده فقیر

ـزایـش  ـیـل ایـن اف خط فقر و تـحـم
قیمتھا، فقر و فالکت تحمیلـی بـه 

در . کارگران چندین برابر شـده اسـت
عوض درآمدھای دولت و سـرمـایـه 

در .   داران رشد نجومی یافتـه اسـت
ـان  دولـــت و دم و  ــ ـی ایـــن مــ
دستگاھـھـای دسـت انـدرکـار کـه 

ـارانـه ھـا" در ـنـدی ی " سازمان ھدفـم
ــا  گــرد آمــده ــانــه ادع ــشــرم ــی انــد، ب

ـارانـه می ـنـد کـه پـرداخـت ی ھـا  کن
ـا  ـاال بـرده، ت قدرت خرید مردم را ب
ـاخـــدار  ــن دروغ شــ ـا ای ــ ـــد ب شــای

 .چپاولشان را پنھان کنند
 

 آمارھای بیکاری و 
 اشتغال ویژه 

 !انتخابات حکومتی
ــه  ــدن مضــحــک ــک ش  بــا نــزدی
انتخابات مجلس رژیـم، ارگـانـھـا و 

نھادھای حکومتی شـروع بـه دادن 
ــکــاری،  آمــار و ارقــام دربــاره بــی

ــه ــرنــام ــغــال، و ب ــی  اشــت ھــای آت
کــانــدیــداھــای حــکــومــتــی بــرای 

. انـد ورودشان به مجلس دزدان کـرده
ــض،  ــاق ـن ـ ــرھــای مــت ــظ ــھــار ن اظ
دستـکـاری آمـارھـای مـربـوط بـه 

ــده ــکــاری، وع ــغــال  بــی ھــای اشــت
ـلـه  ـال آن از جـم ـیـونـی و امـث ـل می
ـات  ـابــ ـــخــ ـت ــ ـات داغ ان مـــوضـــوعــ

ـان .   باشند حکومتی می در این مـی
ــرح ــه ط ــت ک ــواداران دول ھــای  ھ

ـنـشـان بـه گـل " اشتغالزایی"  دروغـی
ــش  ــر از پــی ــه اســت، بــیـشــت نشـســت
ـنـدگـان اصـولـگـرای  ـای زیرحمله نـم
مجلس قـرار داشـتـه و بـه تـکـاپـو 
ـا کـردن آمـارھـای  برای دست و پ
ــد دربــاره رشــد اقــتــصــادی و  جــدی
ـاده  ـت بیکاری و ایـجـاد اشـتـغـال اف

ـتـه اخـیـر .   اند ـف در ھمین راستا درھ
ـاسـان  وزارت کار و بـرخـی کـارشـن
اقتصادی دولت ادعـا کـردنـد کـه 

 ھـزار ٦٥٠در سال جاری بیـش از 
ـابـال .   شغل ایـجـاد شـده اسـت ـق ـت م

وزارت اقتـصـاد ومـرکـز آمـاراعـالم 
ـتـصـادی کـه  کردند که با رشد اق

 پیش بینی شده بـود، ٩٠برای سال 
ـاشـد رقم ایجاد اشتغال واقعی مـی . ب

ــت  ــصــادی دول ــگــوی اقــت ســخــن
، کـه " کمیسیون اشتغال مـجـلـس" و

ـاشـنـد  عمدتا ازھواداران دولـت مـی ب
انـد، کـه در نـظـر  اخیرا اعالم کـرده
ـنـده شـان ٥دارند در برنامه   ساله آی

ــاســت  ــات ری ــاب ــتــخ کــه بــعــد از ان
ــه خــواھــنـد داد،   ٥جـمــھـوری ارائ

ـنـد ـیـون شـغـل ایـجـاد کـن در .   میل
واکنش به ایـن اظـھـارات ھـواداران 
ـتـر  ـی ـان ت دولت، سایتھای اصولگرای

ــد ــغــال :   زدن ــی ٥اشــت ــون ــی ــل  مــی
ـیـکـارسـازیـھـا را  پیشکش، جلوی ب

ـانـدھـا و  کشمکش" !   بگیرید ھـای ب
ـاره  دار و دسته ھای حکـومـتـی درب

ھــمــه .   آمــار و ارقــام ادامــه دارد
ــی  ــوب ــه خ ــردم ب ــران و م کــارگ

دانند که این آمـارھـا ھـمـگـی  می
ــت و مـرکــز .   دروغ اسـت خـود دول

ـنـد  آمار ھم حدود سه ماه پیش گفت
ــت آمــارھـا را  ــه دســتـور دول کـه ب

ایـن اظـھـارات .   انـد دستکاری کـرده
گـیـرد کـه  در شرایطی صورت می

ـیـکـارسـازھـای گسـتـرده  اخراج و ب
ـا ٧٠.   ادامه دارد ـایـع ی  درصد صـن

تعطیل بوده و یا زیر ظرقیت اسـمـی 
ـیـت مـی ـال ـنـد شان فـع صـدھـا .   کـن

ـانـه  کارخانه کـارگـرانشـان رابـه بـھ
. انـد اخـراج کـرده"   کمبود نقدینگی" 

 درصد کارخانـجـات مـاھـھـا از ٦٧
ــوق ــت حــق ــرداخ ــه  پ ــوق ــع ھــای م

ـنـد کارگران خودداری می امـا .   کـن
ـیـشـتـر  آمار واقعی بیکاری بسیار ب
از میزان آمارھای دستـکـاری شـده 

فقط در یـک .  باشند حکومت می
سال گذشـتـه دھـھـا ھـزار کـارگـر 

ــارگــران .   انــد شــاغــل اخــراج شــده ک
قراردادی و پیمانی و مـوقـت کـه 

ـفـر را ٤رقمی بیش از  ـیـون ن ـل ـی  م
ـتـظـر  شامل مـی ـن شـونـد، ھـر آن م
خانه کارگریـھـای .   باشند اخراج می

رژیم دیگر مدتھاست که حتـی بـر 
علیه اخراجھای گستـرده کـارگـران 

ــور شــده ــب ــه داده و  مــج ــی ــان ــی انــد ب
ــد ـن ــمــایـ ــوم ن ــک ــح ــر اســاس .   م ب

برآوردھای ارگـانـھـای حـکـومـتـی 
ـاالی  ـیـت ب نزدیک به نصف جـمـع

ــکــار ١٨  ســال جــویــای کــار بــی
ــد مــی ــه ٥٠.   بــاشــن ــی ــق  درصــد ب

ــد  ــھــدی کــارگــران شــاغــل ھــم بــا ت
ـاشـنـد بیکاری مـواجـه مـی رشـد .   ب

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی

 

ـیـرون  ـان ب کارگران را از چنـگـال آن
این یک تجربه گرانبـھـا و .   کشید

ــبــش  ــطــه عــطــف در جــن ــق یــک ن
ـیـت .   کارگریست باید شکوه و اھـم

ـایـد ضـعـف .   این پیروزی را دیـد ب
وشکست پذیری دستگـاه سـرکـوب 

باید پتانسیـل .   را در این حرکت دید
ســازمــان دادن صــدھــا و ھــزاران 

تـر را  اعتراض حتی بزرگتر و متحد
ـایـد .  در این حرکت دید ـاالخـره ب و ب

ــان آمــده از  عــزم راســخ مــردم بــج
جمھوری اسالمی را دید که بـرای 
ــی آن لــحــظــه شــمــاری  ــگــون ســرن
میکنند که میتوانند در حمـایـت و 
پشتیبانی ایـن نـوع اعـتـراضـات و 
ـیـدان  کال مبارزه طبقـه کـارگـر بـم

ـتـوانـد .   بیایند این حرکت بزرگ می
و باید بعنوان یک الگوی موفق و 
پیروز مبارزه و نبرد کارگری مـورد 

ھـای  استفاده قرار گـیـرد و بشـکـه
باروت اعتراض را ھـمـه جـا جـرقـه 

 . بزند

اکنون زمان آن فرارسـیـده اسـت 
ـاروت را بـه  که این شبـکـه ھـای ب
ــد ــش کشــی ــون زمــان آن .   آت اکــن

ـابـل ھـر  ـق فرارسیده است کـه در م
دستگیری و ھـر تـعـرض رژیـم بـه 
ـتـمـاعـی و  ـیـن اج ـال کارگران و فـع
ـارزه  زندانی کـردن آنـھـا یـک مـب
تعرضی و پیگیر و سازمانیافتـه را 
سازمان داد و کل دستگاه سرکـوب 

ھای آن در ھر کـارخـانـه و  و شاخه
ـان  ـاب ـی محله و دانشگاه و میدان و خ

ـازداشـت ـا .   را از عمـل ب مـیـشـود ب

ــه  ــی ــارزه ســراســری عــل یــک مــب
ــردن  ــی ک ــدان ــری و زن ــگــی دســت
کارگران متحدانه به میـدان آمـد و 
دستگاه سرکوب رژیم را زمینـگـیـر 

این بر ھر انسان نوعدوسـت و .   کرد
آزادیخواه و سوسیالیسـت اسـت کـه 
برای آزاد کردن کارگران زندانـی و 
ـنـد  تمام زندانیان سیاسی به میدان آی
ــدان  ــگــیـری و زن ــگــاه دســت و دســت

ـنـد مـیـشـود .   کردن را در ھم بشکـن
ــن  ـارزه مـتـحــد بـه ای ـا یـک مــب ب
پیروزی مھم و سراسری و پـرقـدرت 

ـات سـراسـری و  رسید و با اعتصـاب
ــع مــردم   ــی ــای وس ــارزات تــودھ مــب
ــھـایــی را بـه جـمــھــوری  تـعــرض ن
اسالمی شروع کرد وبه سرعـت بـه 

ـیـروزش کـرد یـک .   پیش بـرد و پ
ـتـه و سـراسـری  ـاف ـی تعرض سازمـان
ـتـوانـد جـمـھـوری  ـی طبقه کارگر م
اسالمی را شکسـت دھـد و یـک 
جامعه انسانی بر مبنـای مـجـامـع 
عمومی و شوراھـای کـارگـری و 
ـا  ـن توده ای را پی ریزی کـنـد و ب

 .*نھد
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ــصــادی و وعــده ــت ــحــاد  اق ھــای ای
شغلھای پایدار حـکـومـت و بـویـژه 
دولت در سـه سـال گـذشـتـه ھـمـه 

ــورده ــد شــکــســت خ ــوری .   ان ــھ ــم ج
ــوان  ــه عــن ــت ب ــی و دول ــالم اس
ـیـم  بزرگترین کارفرما مسئول مستق

ــراج ــران  اخ ــرده کــارگ ھــای گســت
امر حکـومـت دزدان نـه .  باشند می

ایجاد اشتغال اسـت و نـه پـرداخـت 
آمـارھـایـی .   دستمزدھای کـارگـران

ـنـد   که دولت و حـکـومـت مـی دھ
ـاتـی  ـتـخـاب ـقـط کـاربـرد ان فقط و ف
ـارگـــران و  دارد و دردی از کــ
بیکاران را دوا نـکـرده و نـخـواھـد 

ــراج.   کــرد ــه اخ ــی ــه  عــل ــی ھــا، عــل
بیکارسازیھای گسترده بایـد قـدرت 
ــه  ـق ـارزه طـب ــحـاد و مـب تشـکـل، ات

ـارزه .   کارگر را بـه مـیـدان آورد مـب
ـبـش کـارگـری بـر  کارگران و جـن
علیه بیکارسازیھای گسـتـرده کـه 
ـارزات  در جریان است، به ھـمـراه مـب
کارگران برای افزایش دستمزدھـا و 
نقد کردن دستمزدھای مـعـوقـه، آن 
ــش  ــب ـن ــوری جـ ــح ــطــالــبــات م م

تـوانـد  باشند کـه مـی کارگری می
ـیـت  ـیـه وضـع کل کارگران را برعـل
موجود بسـیـج کـرده و بـه مـیـدان 

فقط با اتحـاد و تشـکـل و .   بیاورد
ـقـه کـارگـر  ـارزه اسـت کـه طـب مب

تواند به این مطالبـات بـرحـقـش  می
ـــد ــت یــاب ـــه .   دس ـی ــ ـل ــش عـ ـب ــ ـن جـ

ـایـد  ـیـکـاری را ب بیکارسازیھـا و ب
سازمان داد و در بـرابـر حـکـومـت 

 . دزدان و قاتالن قرارداد
 
  ھزار میلیارد تومان ٦٠٠

 چگونه ناپدید شده؟
دولت اعالم کرده  است کـه ارزش 

ــول ایــران نصــف شــده اســت بــه .   پ
ــی بــا  ــارت ــط ١٠٠عـب ــومــان فــق  ت

 تـومـان خـریـد ٥٠توان به اندازه  می
ــیــش از .   کــرد ــمــت دالر ب ــی  ٩٠ق

ـیـرغـم . درصد افزایش یافته است عـل
ـیـن آمـدن  ـائ این اعتراف دولت بـه پ
ارزش پـول، دولـت کـمـاکـان ادعــا 

کند که افزایش قیـمـت دالر و  می
پائین آمدن ارزش ریال ایران تاثیـری 
در وضعیت اقتصادی مردم نداشـتـه 

 !است
در ھمین رابـطـه احـمـدی نـژاد 
ـامـه صـدا و  ـیـش در بـرن مـدتـی پ

 ١٢٠٠سیمـای رژیـم اعـالم کـرد 

ھزار میلیارد تومان پول در گـردش 
در کشور است که این نشان دھنـده 
اعتماد مردم به ریال ودھـن کـجـی 
ـازاراسـت . به نوسانات مصـنـوعـی ب

ــاســان  ــه کــارشــن ــط ــن راب ــمــی درھ
انـد کـه اگـر  حکومتی اعالم کرده

ــک  ــژاد، بــان ــدی ن ــم ادعــای اح
ـار در  ـب مرکزی، شورای پول و اعـت
مــورد نصــف شــدن ارزش ریــال را 
بپذیریم، باید اعتراف کـرد کـه ایـن 

 ھزار میلیارد تـومـان نصـف ١٢٠٠
! ارزش خود را از دسـت داده اسـت

معنای ایـن از دسـت دادن نصـف 
ارزش پول موجود و در گـردش در 

ــن اســت کــه   ھــزار ٦٠٠ایـران، ای
ـارد تـومـان از کـیـسـه مـردم  ـی میل

ـابـر احـتـسـاب .   ناپدید شده اسـت ـن ب
ـاسـان حـکـومـتـی ایـن رقـم  کارشن

ــاپــدیــد شــده  ــغ ٢٠٠ن ــل ــب  بــرابــر م
ـاردتـومـانـی ٣اختالس  ـی ـل ـی  ھـزار م

 .  باشد می
این آمار و ارقام مربوط به پـول 
ـتـصـاد  موجود و یا در گردش در اق

ــکــت اســت ــت و .   مــمــل خــود دول
ــد  ــی ــان حــکــومــتــی تــائ ــاس ــن کــارش

ــنــد کــه رقــم  مــی ــن ــزار ٦٠٠ک  ھ
ـاپـدیـد شـده،  ٢٠٠میلیارد تـومـان ن

ــــالس  ـت ـــ ــــر اخ ــــراب ـزار ٣ب ـــ  ھ
ـاشـد میلیاردتـومـانـی مـی بـخـش .   ب

ـــه  ــوط ب ـــول مـــرب ـــن پ ــظـــم ای اع
ـا  دستمـزدھـای پـرداخـت نشـده و ی
صاف و ساده دزدی حـکـومـت از 

دزد ھــم .   کـارگـران و مــردم اســت
ـان و  خود سرمایه داران و کارفرمـای
دولت به عنوان بزرگترین کـارفـرمـا 

ـیـن آمـدن .   باشد می ـائ اما تاثیرات پ
ارزش ریال بر زنـدگـی کـارگـران و 
ـبـل  مردم چیست؟ چه کسانی از ق
ــود  ــن آوردن ارزش ریــال س پــائــی

ـاد بـه نـظــرات  مـی ـن ـا اسـت بـرنـد؟ ب
کارشناسان حکومتی دستمـزدھـای 
. واقعی کارگران نصـف شـده اسـت

ــل  ــی کــارگــری کــه حــداق ــعــن ی
ــمــزد  ــی را ٣٦٠دسـت ــومــان  ھــزار ت

ـافــت مــی ــد  دری ــد، قــدرت خــری کــن
ـا بـه .   دستمزدش نصف شده اسـت پ

ــائــیــن آمــدن قــدرت خــریــد   پــای پ
ـیـش از  کارگران، تورم و گـرانـی ب

ـا .    درصد افزایش یافتـه اسـت٣٥ ب
یک حساب سرانگشتی کـارگـران 

انـد و   درصد فقیرتر شده٨٠بیش از 
. انـد قدرت خریدشان را از دسـت داده

ـلـی  ـی این یعنی فقر و فالکت تـحـم

ــارگــران و مــردم ــا چــه .   بــه ک ام
کسانی جیبھایشان پرتر شده اسـت؟ 
ــرخــی  ــوری اســالمــی ب ــمــھ در ج
ـبـرالـی و  ـی ـئـو ل نظریات اقتصادی ن

ـقـد  بازاد آزاد عمل می کند که معت
ـیـن  ـائ است باید ارزس پول ملی را پ
ـاعـث ورود  نگه داشت و این کـار ب
ـتـصـاد  سرمایه گذاران خارجی به اق
ــق  ــال و رون ــغ ــاد اشــت ــج کشــور، ای

ـنـی .  شود اقتصادی می ترجمه زمـی
این سیاست اقتـصـادی دولـت کـار 
ــارگــر خــامــوش اســت ! ارزان و ک

ھزاران میلیاردتـومـان پـول مـردم را 
ـام  در روز روش با ارائـه آمـار و ارق
مربوط به پائین نگه داشـتـن ارزش 

ھـا  ایـن پـول.   دزدنـد ریال رسمـا مـی
صرف خزانه دولت و دم و دسـتـگـاه 
ـا نـگـه  سرکوب و اعدام برای سـرپ

ــم مــی ــن رژی ــود داشــت ھــزاران .   ش
ھـا صـرف  میلیارد تومان از این پول

ـــت و دم و  ـــالت دول ـام ـــ ـــع م
ــی در  ــھــای حــکــومــت ــگــاھ دســت

. شـود مبادالت ارزی و بـورس مـی
ـیـمـت  برای نمونه دالر و نـوسـات ق

ــده دالر .   دالر ــن ــن ــت عــرضــه ک دول
ـیـونـھـا دالر .   باشد می ـل ـی ھر روز م

ھـای  شبکـه. کند پول وارد بازار می
ـایـی کـه یـک سـرشـان بـه  ـی ماف
دولت و دم و دسـتـگـاه حـکـومـت 
ـازار  وصل بوده و سر دیگرشان بـه ب

ـیـمـت  ارز ھای خارجی، دالر را به ق
ـتـھـای  ـیـم ـافـت و بـه ق دولتی دری

ھـا بـه  ھا و بانـک باالتر در صرافی
در ھمیـن رابـطـه .   فروشند مردم می

ـتـی  ـام دول ـق ـیـش یـک م مدتی پ
اعالم کرد که درآمد روزانـه دولـت 
از محل نوسانات روزانه قیمـت دالر 

 میلیاردتومـان در روز ٢٠٠بیش از 
ــت ــوده اس ــھــای .   ب ــت و دزدی دول

ــی ــومــت ــک ــد و مـــرزی  ح ھــا ح
ـام ایـن .  شناسد نمی ارائه آمار و ارق

ـنـی حـکـایـت از درآمـدھـای  ـی چن
ای حکـومـت و ارگـانـھـای  افسانه

ـازار ارز و پـول  دولتی دخـیـل در ب
دارد، که مستقیما از جـیـب مـردم 

شود و این چیزی اسـت  دزدیده می
که ھـر روز ادامـه دارد و اوضـاع 

دستمـزدھـای کـارگـر .  بدتر میشود
پـردازنـد کـه ھـیـچ ھـزاران  را نـمـی

ـان  ـان ھـــم ازشــ ــومــ ــارد ت ـی ــ ـل ـ ـی مـ
ـایـد .   دزدند می حکومت دزدان را ب

 *به زیر کشید

یاد کارگران جانباخته  
 !خاتون آباد گرامی باد

 
 بھمن، ھشتمین سالگرد کشتار کارگران خـاتـون آبـاد ٤امروز، 

، آدمـکـشـان حـرفـه اى حـکـومـت ١٣٨٢ بـھـمـن ٤روز .   است
اسالمى تجمع كارگران معترض شھر بـابـك خـاتـون آبـاد را كـه 
خواھان شغل بودند از ھوا و زمین بـه رگـبـار گـلـولـه بسـت و 

کـارگـران "   جـرم.   "  نفر از كارگران را بـه قـتـل رسـانـد٥حداقل 
معترض ذوب مـس در خـاتـون آبـاد اعـتـراض بـه بـيـکـارى و 

به گلوله بستن اجتـمـاع کـارگـرانـى !   درخواست کار و شغل بود
که به فقر و بيکارى معترض بودند، قـبـل از ھـر چـيـز اعـالم 
رسمى و علنى ضديت حکومت اسالمى با طبقه کـارگـر و در 
عين حال نشـانـه وحشـت و اسـتـيـصـالـش در مـقـابـل جـنـبـش 

دستگيرى، شکنجه، و اعدام .  اعتراضى رو به اوج کارگران بود
فعالين و رھبران کارگری و فـعـالـیـن جـنـبـش آزادیـخـواھـی و 
برابری طلبی در ایران جزو شناسنامه ایـن حـکـومـت فـاسـد و 

شھر داستان كارگران به خون غلطیده . تبھکار اسالمى بوده است
 . بابك خاتون آباد، حكایت كارگران ایران و كل آن جامعه است

قصد حکومت اسالمـی از ایـن جـنـایـت و تـوحـش افسـار 
اما جواب کارگـران بـه ايـن ارعـاب سـر . گسیخته ارعاب بود

خود کارگران و مردم خاتون .  راست اين بود که کور خوانده ايد
آباد و شھر بابک يکپارچه شھر را به اعتصاب کشاندنـد و بـا 
رژيم درگير شدند، از بقيه مردم ايـران و سـازمـانـھـاى مـتـرقـى 

موج وسيعى از اعتـراض بـه . خواستند که از آنھا حمايت کنند
از .   جنايت رژيم توسط کارگران در شھرھاى مختلف راه افـتـاد

تھران و کرج و تبريز و بافق تا شھرھاى کردسـتـان، جـمـع ھـاى 
مختلف کـارگـران کـارخـانـجـات و مـردم ايـن شـھـرھـا شـدیـدا 
اعتراض کردند و قـطـعـنـامـه صـادر کـردنـد، رژيـم را بشـدت 
محکوم کردند و از مبارزه و مطالـبـات کـارگـران خـاتـون آبـاد 

ـلـى ھـم اعـتـراض بـه رژيـم .   حمايت کردند در سطح بـيـن الـمـل
اسالمى شروع شد و سيل نامـه ھـاى اعـتـراضـى سـازمـانـھـا و 
اتحاديه ھاى کارگرى براى محکوم کـردن اقـدام رژيـم سـرازيـر 

این موج وسیع مـحـکـومـت جـمـھـوری اسـالمـی و ابـراز .   شد
ھمبستگی طبقاتی با کارگران خاتون آبـاد در داخـل و خـارج 

 . ایران یک تودھنی محکم و آشکار به رژیم اسالمی بود
در ایـن ھشـت سـال مـبـارزه بـی وقـفـه کـارگـران و مـردم 
آزادیخواه در ایران به حکومـت اسـالمـی نشـان داده اسـت کـه 
ارعاب مردم ممکن نیست، آنان در كمین نشـسـتـه انـد كـه ایـن 
رژیم سركوب و قتل و جنایت را به زیر بكشـنـد و بـزودی بـزیـر 
ـلـیـن عـزیـزانشـان را  خواھند کشید و سران این حکـومـت و قـات

 .محاكمه خواھند کرد
 كارگر كمونیست 

 ١٣٩٠ بھمن ٤
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ـتـکـش  بیشتری از گرده تـوده زحـم
ــه  ــده خــواھــد شــد و ایــن ب ــی کش
معنای واقعی کلمه دارد مـتـحـقـق 

در عرض کمتر از ده مـاه .   میشود
 ٢  تومـان بـه ٩١٠ارزش دالر از  

ھزار تومان جھش داشته اسـت ایـن 
یعنی زندگی توده مردم بـه ھـمـان 
ـقـر و فـالکـت  نسبت بـه سـمـت ف
ـیـدا کـرده اسـت . بیشتـری سـوق پ

 ھزار تـومـان در اوایـل ١٠٠اگر با 
ـنـی از وسـایـل  ـی امسال حـجـم مـع
ـیـه  ضروری زندگی را مـیـشـد تـھ
کرد اکنون با ھمین پـول از نصـف 
ـیـه را  ھم کمتر میشود مایحتاج اول

ـنـوز از .   تھیه کـرد ـتـه  ھ ـب ایـن ال
ـقـه و !  نتایج سحر است رشد بی ساب

ـنـوز  جھش وار دالر و سقوط ریال، ھ
آنچنان باید و شاید تاثیر خـودش را 

ـانـگـونـه کـه .   نشان نداده شایـد ھـم
میلیاردر مسلمان فوق الـذکـر خـبـر 
داده  تا شـش مـاه دیـگـر کـامـال 

 . قحطی حاکم شود
ــد کــه ایــن  ــن ــگــوی ــی ــرخــی م ب
گرانی دالر و طال کار خـود دولـت 

ــرای  ــگــی " اســت ب ــدیــن ــق جــذب ن
ـــه " .   ســـرگـــردان ـت ـــوشــ ـــه ن ـا ب ــ ـن ــ ب

ـا اتـخـاذ " خبرگزاری فارس  دولت ب
ـتـصـاد کـه  ـاسـتـھـای غـلـط اق سـی

ـازار  برخی آن را تعمدی می دانند، ب
ـازی را رونـق داده  داللی و سفته ب
ــھــه را ھــر روز  ــب ــن ش اســت و ای

ـاورپـذیـر تـر کــرده اسـت کـه خــود  ب
دولت در پـی کسـب درآمـد بـرای 

ھــای خــود در امــور  رفـع کســری
این خبرگـزاری ادامـه . "   دیگر است
ــاران :   " مــیــدھــد ــرنــگ ــب ــا خ بــرای م

ـاری از  ــ ـی ــ ـادی و بس ــ ـــص ـت ــ اق
باورش سـخـت اسـت . ..   کارشناسان

که این رئیس جمھور و ایـن دولـت 
ـا  نتواند یک اختالل ساده و پیـش پ
ــازار ســکــه و ارز را  ــاده در ب افــت

از ھمین جـاسـت کـه .   برطرف کند
شبھه تعمدی بـودن بـرخـی از ایـن 

شـود و  سیاستھا باز پـررنـگـتـر مـی
سکوت مسئولین اقتـصـادی دولـت 
در این شرایط نابسامان جای ھـیـچ 

ـتـه . "   توجیھی ندارد ـب احمدی نژاد ال
ـنـکـه سـکـه خـوردنـی  با ادعای ای
نیست وعده داده بازار طال و ارز را 

سـایـت عصـر !   سر و سامـان بـدھـد
ـان در :   " ایران یاد آور شـده ـای امـا آق

ــمــت  ــه قــی ــزایــش بــی روی ــال اف قــب
ـلـه دالر  ارزھای خارجـی و از جـم

ــایــت"  ــخــش رض ــام ب " ســکــوت الــھ
گویند که ھر چـنـد  اند و نمی کرده

ـا  ــ ـــســـت ام ـی ــ ـــی ن ـــوردن دالر خ
کوچکترین افزایش قیمتش، منـجـر 

شـود و  ھـا مـی به باال رفتن قیـمـت
فشار را بر مردمی که قبل از ایـن 

ــمــت ــار  افــزایــش قــی ھــا ھــم در فش
واقـعــا  .   کـنـد بـودنـد، ده بـرابـر مـی

ــس  ــز اســت کــه رئــی ــگــی ـأســف ان ت
جمھور یک کشور در سـخـنـرانـی 
ـازار ارز  عمومی خود بگوید کـه ب
و سکه را ساماندھی خـواھـد کـرد 
و قیمت دالر را به زیر ھزار تـومـان 
خواھد رساند و در انـدک مـدتـی 
ـان، دالر دوھـزار  بعد از ھمان سـخـن
ـیـس جـمـھـور  تومان شود و ھمان رئ
به روی خودش ھم نیاورد و کـاری 
نه برای حفظ ارزش پول ملـی کـه 
الاقل برای حـفـظ ارزش سـخـن و 

از سـوی دیـگـر ! "   وعده خود ننماید
کارشناسان بـورژوازی از بـی بـی 
سی گرفته تا صـدای امـریـکـا و 
کارشناسان مسلمان و مـزد بـگـیـر 
ـاکـیـد  حکومت اسالمی، ھمگی ت
ـیـجـه  ـت ـنـھـا ن میکنند که ھـمـه ای

ـنـگـی فـراوان"  اسـت کـه در "   نقـدی
است که رو به سـوی "  مردم"دست 

آورنـد و ایـن را  مـی"   بازار کـاذب" 
ــجــه   ــی ــت ــط " ن ــھــای غــل ــاســت ســی
ــتــصــادی ــژاد "   اق دولــت احــمــدی ن

اما بھـرحـال ایـن اعـتـراف .   میدانند
دیگری است که در نظام سـرمـایـه 

تـریـن  ترین چیز و اصـلـی داری مھم
و آن .   اسـت"   صرفیدن و سود" اصل 

مـردمــی کــه ایشــان از آنـھــا یــاد 
" نقدینـگـی سـرگـردان"میکنند که 

پیش ایشان است،  امثال عسـگـری 
ــد کــه  ــن ــمــان ھســت اوالدی مســل

ـا ھـمـان ثـروت را در "   نقدینگی"  ی
قبضه خـود دارنـد و ھـر جـا سـود 
ـانـجـا سـرمـایـه  باشد پولشان را ھـم

ـنـد " مـجـیـد زاده.   " گـذاری مـیـکـن
نامی که سایت حکـومـتـی فـرارو 
او را کارشناس اقتصادی مـعـرفـی 
ـنـگـونـه لـو  کرده این موضوع را ای

ــدھــد ــی ــایــد یــک ســری از :   " م ب
فرادستان از یـک سـری مـواضـع 
کوتاه بیایند و فضـای دسـتـرسـی 
دیگران را بیشتر کنند و به نـوعـی 

ھـای  با از بین بردن حقوق و جایگـاه
ـابـع  ـن ویژه در محیط اقتـصـادی، م

ـیـن بـرود بـعـضـا .   ایجاد رانـت از ب
ھایی کـه بـه صـورت ویـژه  جایگاه

ـیـت،  ایجاد شده است با ایجاد مصون
ــاد رانــت مــی . " شــود مــوجــب ایــج

" ھـای سـرگـردان سـرمـایـه" صاحبان 
گاھی در بخش زمین و مسـکـن، 
ــانــی در  ــاھــی طــال و ارز، زم گ
تجارت چادر زنانه، زمـانـی دیـگـر 
در قاچاق سیگار، کـه ایـن مـورد 
خاص احمـدی نـژاد آنـرا در دسـت 

ــچــی"  ــرادران قــاچــاق ــد، "   ب ــدان مــی
ـنـد جـالـب .   سرمایه گذاری مـیـکـن

ــه گــزارش ســایــت  ــد ب ــی ــدان اســت ب
دولت احـمـدی نـژاد "   بازتاب امروز" 

 سـال ٢٧ سال به اندازه ٧در عرض 
دولتھای دیگـر ایـن حـکـومـت در 
آمد نفتی داشته است یعنی رقـمـی 

ـارد دالر، ٤٥٨١١٣٠معادل  ـی ـل ـی  م
 کنید میشود کـل ٢این را ضربدر 

در آمد حکومت اسالمی در طـی 
 ساله، رقمی نـجـومـی کـه ٣٢این 

یک ریال آن بابت رفاه مردم ھزینـه 
نشده اسـت ولـی تـوسـط کسـانـی 
مانند عسـگـری اوالدی مسـلـمـان 
ـرای سـود آوری  ـا  ب قبضه شـده اسـت ت

ـائـی  ـر در جـاھ " سـرمـایـه گـذاری" بیشـت
ــی  ــد کــه عـمــال جـز تــنـگ دســت ــن کـن

 . بیشتر مردم ثمری دیگری ندارد
ــاقــات در  ــن اتــف ــه " ای ــرص ع

ـیـجـه "   اقتـصـاد ـت ـتـوان ن ـی ـز م ـی را ن
تحریمھای دول غـرب دانسـت کـه 

ـابـد ھر روز ابعاد آن گسترش مـی . ی
ـنـد" تحریمھائـی کـه  ـقـب "   ھـوشـم ل

یافته و مـثـال قـرار بـود بـه تـوده 
ـادآور شـد !  مردم فشار نیاورد بایـد ی

ـیـسـت  این تنھا حکومت اسالمی ن
که بازی با لغات را بلد است کـال  
بورژوازی کارش را خوب بلد اسـت 
که چگونه گنجـشـگ را رنـگ 
ـفـروشـنـد ! کنند و به جای قناری ب

ـنـد اکـنـون  نتیجه تحریمھای ھوشـم
ـزایـش جـھـشـی .   دارد ثمر میدھد اف

قیمت دالر در عرض یـک مـاه از 
 تـومـان ٢٠٠٠ تومان  بـه ١٢٤٠

ــمــھــا  ــحــری ــمــرات ایـن ت یـکــی از ث
ـیـک  میتواند باشد و این یعنی شـل
مستقیم به معیـشـت تـوده مـردم و 
ـابـودی کـردن  آنھا را محکوم بـه ن

ـتـون .   است ـن ـی به خانم ھـیـالری کـل
تـحـریـمـھـای " یادآور شدند که دود 

بــه چشــم مــردم ایــران "   ھــوشــمــنــد
مـردم ایـران :   " میرود ایشان فرمودند

ــت  ــد کــه دول ــن ــد درک کــن بــای
ـقـل بـه ! "   ( خودشان مشکـل دارد؟ ن

ــی ــن اشــتــون ) .   مــعــن ــری ــم کــات خــان
تحریمھا ھـدف :   " تاکید میکند که

ـزاری اسـت بـرای  ـلـکـه اب نیسـت ب
ـای  کشاندن جمھوری اسالمی به پ
ــرای روشــن شــدن  مــیــز مــذاکــره ب

ــه ــھــای ھســت ـت ـ ـی ـ ــعــال ـــن  ف ای ای
ــون درســت ! "   حــکــومــت ــت خــانــم اش

ـیـسـت  میگوید تـحـریـمـھـا ھـدف ن
ھدف به تباھی کشاندن مردم ایـران 
است چرا که ایشان چشـم شـان را 
ـنـد کـه ایـن  به روی واقعیـت بسـت
ــران  ــردم ای حــکــومــت در نــزد م

اگر ھـدف واقـعـا .   مشروعیت ندارد
به تسلیم کشـانـدن ایـن حـکـومـت 
حتی در مورد بمب اتمی اسـت راه 

تر و بدون ھـیـچ ضـرری  بسیار ساده
به مردم ایران وجود دارد و آن بستـن 

ــه ــمــام ســفــارت خــان ــن  ت ھــای ای
در یــک مــورد .   حـکــومــت اسـت

ـان  ناخواسته که برای دولت انگلسـت
ـارت  پیش آمد و مجبور گردیـد سـف
این حکومت را ببندد این رژیـم بـه 
سرعت کوتاه آمد و از کـرده خـود 

دولتھای غربی این را .   پشیمان شد
آورند و  میدانند و به روی خود نمی

اند اگر رابطه سیاسـی قـطـع  مدعی
ـا او  شود دیگر کسی نیست کـه ب

؟ گویا تحریمـھـا قـرار ! مذاکره کرد
امـا !   است اسب چموش را رام کنـد

ـا  تحریمھای ھوشمنـد دول غـرب ت
ـیـشـتـر  ـاھـی ب ـب ھمینجا مقدمـات ت
زندگـی مـردم را ھـدف قـرار داده 
است و تـجـربـه عـراق بـه ھـمـگـان 
ثابت کرده است که سیاست تحـریـم 
جز فشار مضاعـف بـه تـوده مـردم 
ـاسـت  ھیچ ثمری ندارد و ایـن سـی

 بیشتـری بـه حـکـومـت  فقط بھانه
ـتـوانـد از حـقـوق  ـی میدھد که تا م
ـیـشـتـر  مردم بزند و بـه سـرکـوب ب

 . مردم روی آورد
ـان  ـای تاوان تبھکـاریـھـای بـی پ
بورژوازی را نباید کارگران و تـوده 

ـپـردازنـد ـتـکـش ب گـرانـی روز .   زحم
ـیـش رو،  افزون و تھدید قـحـطـی پ
ـیـت  چه تاکنون بدلیل وجود حـاکـم
رژیم اسالمی سرمـایـه در ایـران و 
ــه شـــدن  ــرا بــا اضــاف ـی ــه اخـ چ
ـیـش  ـایـد ب ـب تحریمھای دول غرب، ن

ــرد ــی ــگ ــا قــربــانــی ب . از ایــن از م
ـاشـد  خواسته ما کارگران باید این ب

ـا تـورم و  که دستمزد ھا متناسـب ب
تا سطح یک زندگی انسانی فـورا 

ـاردھـا دالر .   باید افزایش یابد ـی ـل ـی م
ـال  ـفـت در حسـابـھـای امـث درآمد ن
ـار شـده  عسگر اوالدی مسلمان تلنب

در یک قلم شاھد بودیم کـه .   است
ـارد تـومـان اخـتـالس  ـی سه ھزار میل
ـاردھـا دالر دیـگـر  شده است و میلی
ــشــود و  ــجــا مــی راحــت دارد جــاب
ـنـھـا  اندوخته میگردد کـه ھـمـه ای
ـایـد خـرج رفـاه مـردم  میتوانـد و ب

ـاب .  شود ـای گوشت گوسفند اگـر ن
شـده کـامـال مشــخـص اسـت کــه 

نقشه کشیده اند کـه از "  فرادستان" 
ـبـرنـد و ایـن  بدبختی مـردم سـود ب
کـار، کــار کــارگــزاران حــکــومــت 

ـا قصـاب ـاس آق ھــم !   اسـت نـه عـب
اکنون شایع شده بـعـضـی از اقـالم 
ــاب شــده اســت،  ــز نــای ــی دارویــی ن
ـار نشـده  ـب ـن ـل داروھا در خانه مردم ت

ــارھـای  ـب ـلـکــه در ان ــت " اسـت ب ران
ـیـمـت آن بـه "   خواران ـا ق دپو شده ت

" واقـعـی" قول کارشناسان بورژوازی 
ـیـمـت  شود، یعنی چـنـدیـن بـرابـر ق
ـفـر در  ـا چـنـد ن اکنون اش شـود ت
ـفـر یـک  قبال زندگی میلیـونـھـا ن

ـنـد و  شبه ثروت افسانه ـزن ای بھـم ب
بعد ھم مدعی شوند کـه جـامـعـه 

راه !   باید به وجود ما افتـخـار کـنـد
مقابله فوری بـرای مـا کـارگـران 
ـیـشـگـی مـان  اصرار بر خواسته ھـم
ـا  میباشد و آن افزایش دستمـزدھـا ت
. سقف یک زنـدگـی مـرفـه اسـت

ــه  ــی ک ــمــام مصــائــب ــل ت راه ح
بورژوازی اسالمی و غیر اسـالمـی 

ــد  بــر ســر مــا کــارگــران مــی آورن
ــت  ــوم خــالــصــی از دســت حــک
جنایتکار جمھوری اسـالمـی اسـت 
ـارزه مـردم  ـا قـدرت مـب که فقط ب
ـا  ـایـد  ب میتواند متحقق شـود و ب
اعتصابات سـراسـری کـارگـری و 
ـنـد مـردم  مبارزه مـتـحـد و قـدرتـم
ــام بــرســد و  آزادیــخــواه بــه ســرانــج

ـیـشـتـر . فوریت دارد ھر روز ماندن ب
ـانـی شـدن  این حکومت معادل قـرب
ــر و  ــق ــزایــش ف ــر مــردم، اف ــت ــش ــی ب
ـتـن اسـاس  فالکت، و زیر سـوال رف
زندگی است که تحـت حـاکـمـیـت 
. این رژیم به جھنم تبدیل شده اسـت

باید برای بزیـر کشـیـدن ایـن رژیـم 
ضد انسان بمیـدان آمـد و سـازمـان 

 .*یافت

 ١از صفحه 
  تبھکاریھای بی پایان بورژوازی
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دستاوردھایش را به سكوی پـرشـی 
برای بـرداشـتـن گـامـھـای بـعـدی 

 .خود تبدیل كرد
مبارزات كارگران شـركـت واحـد 
ــھـای بسـیــاری  ـب طـبـعـا فــراز نشـی

ــت ــن .   داش ــی از ای ــع ــاط ـق در مـ
مبارزات رد پای گـرایشـات راسـت 
ـتـوان دیـد كـه  ـی و سـازشـكـار را م
تالش میكرد مبارزه كارگران را بـه  

ـانـونـی مـحـدود  چھارچوبـه ھـای ق
ــت  ــرك كــرده و كــارگــران را از ح

ـاز دارد تـالش .   اعتراضی وسـیـع ب
ھـای  میكرد  آنھا را به قول و وعـده

مقامات رژیم دلخوش نگـاه دارد و 
یك  پای مذاكره با خانه كـارگـر و 

ـاشـد سازمان جھانی كار . ای ال او ب
ـتـرض  اما این گرایش رادیكال و مع
كارگری بود كه توانست ھـمـه ایـن 
ـا صـدور  ـزنـد و ب ـار ب ـن موانع را ك
فرمان اعتصاب،  مھر خـود را بـر 
كل حركت كـارگـران شـركـت واحـد 

ـنـد كـه .   بكوبـد اعـتـصـابـی قـدرتـم
ـنـوان  سندیكای شركت واحـد را بـع
تشكلی كه امروز در سطح ایـران و 
جھان شاختـه شـده اسـت را شـكـل 
ـنـوز مـوضـوع  ـای آن ھ ـق دھـد و ب
ــم  ــارگــران و رژی ــن ك ــاكــش ای كش

ــه .     اســالمــی اســت ــی ك تشــكــل
ـیـرغـم  توانسته است با مبارزاتش عل
غیر قانونی بودنش برای جمـھـوری 
اسالمی، در حـد عضـوی از یـك 
ـلـی كـارگـری بـه  ـل اتحادیه بین الم
ـا ابـراز  ـن رسیمت شناخته شـود، عـل

ـانـگـر خـواسـتـھـا و  وجود كرده و بی
ــراض كــارگــران اســت و طــی  اعــت

ـارزات  ــه اش یـك پــای ٦مـب  سـال
ـایـی اول مـه ھـا و اعـالم  ثابت بـرپ

ــارگــری و  ــات حــداقــل ك ــب مــطــال
ـقـر  اعتراض به زندگی زیـر خـط ف
ــش  ــت افــزای ــواس ــران بــا خ كــارگ

 . دستمزدھا بوده است
ـاورد مـھـم  بدین ترتیب یك دسـت
ــارزات كــارگــران شــركــت واحــد  مــب
ــن كــارگــران اســت ــكــای ای ــدی . ســن

تشكلی كه بعنوان صدای اعتـراض 
كــارگــران  در ســطــح جــامــعــه و 

بـعـالوه .   جھانی شناخته شـده اسـت
تجربه كارگران شـركـت واحـد نشـان 
داد كه بطور واقعی ایـجـاد تشـكـل 
. كارگری امر خود كـارگـران اسـت

ــرای  ــران ب ــه كــارگ نشــان داد ك
ـتـن  متشكل شدنشان نیازی به گرف
مجوز ندارند و تشـکـل کـارگـری 
تنھا با قدرت خود کارگـران شـكـل 

ای که درسـی شـد  تجربه.  میگیرد
ـپـه و  برای کارگران نیشکر ھفت ت
نتیجه اش ایجاد سندیكای نیـشـكـر 

 . ھفت تپه بود
 رژیم اسالمی كه از متـشـكـل 

تـمـام .   شدن كـارگـران وحشـت دارد
قدرت خود را بكـار بـرد كـه مـانـع 
. ایجاد تشكل كارگران واحـد بشـود

ـا  ـنـكـه شـركـت واحـد ب خصوصا ای
 كارگر، در تـمـاس روزمـره ١٧٠٠٠

ای در جـامـعـه  با مردم نقش كلیدی
دارد و این كارگران با تشكل  خـود 

ـیـت بـه مـراتـب  میتوانند در مـوقـع
قردتمندتری پرچمـدار خـواسـتـھـای 
ـزی  كل كارگران باشنـد و ایـن چـی
است كه جمھـوری اسـالمـی از آن 
ــلــی  وحشــت دارد و مــوضــوع اص
ــارگــران  كشــاكــش رژیــم بــا ایــن ك

ــا و در .   اســت ــن راســت ــمــی در ھ
ـا جـمـھـوری اسـالمـی  ممـاشـات ب

ـز ”  آی ال او“سازمان جھانی كار  ـی ن
علیرغم ھمه تشبثاتی كه بكار بـرد 
ــل تــالش  ــاب و تــالش كــرد در مــق
ـــرای  ــد ب ــت واح ــرك ــران ش كــارگ

 خانه كارگر و شـوراھـای  تشكلیابی
ـتـكـر  اسالمی را به جلو بكشـد  مـب

ـیـن آنـھـا و  اجالس ھای مشتركی ب
شوراھای اسالمی ایـن ارگـانـھـای 
ــجــاد   ــی و ای دســت ســاز حــكــومــت
ـان آنـھـا بشـود، امـا  سازش در مـی
ـان شـاھـد  موفق نشد و  ما ھمـچـن
كشاكش كارگران واحد برای تثبیـت 
ــن  واقـعـی تشـكـل خـود و بـرداشـت
چماق تھدید و دستگیری و اخـراج 
از سر كارگرانی كه به این سندیكـا 

ـیـم پیوندند می بـه ھـررو ایـن .    ھست
ــوز ادامــه دارد ــی  كشـاكــش ھــن  ول

ـا کـنـونـی  ـارزات ت بطور واقعی مب
ــه  ــرای ب كــارگــران شــركــت واحــد ب

ــدن تشــكــل خـود  در  كـرســی نشــان
مقابل كل طبقه كارگر در ایـران راه 
ـقـه  گذاشت و این پیشروی كـل طـب
كارگر اسـت و بـطـور واقـعـی كـل 
ــار  ــت بســی ــعــی جــامــعــه را در مــوق
مساعدبری بـرای مـتـشـكـل شـدن 

 .قرار داده است
ــوری اســالمــی مــكــان  جــمــھ
سندیكای واحد و دیگر تشكلـھـای 
كارگری كه به ھمت خود كـارگـران 

. اند را خـوب مـیـدانـد شكل گرفته
میدانـد كـه در بـر آمـدی دیـگـر، 
ــی كــه مــردم در ســطــوحــی  ــت وق

ــو مــی ــه جــل ــرده ب ــد و  گســت آیــن
ـنـد،  خواستھایشان را اعـالم مـیـكـن
ـاتشـان  وقتی كه كارگران با اعتصـاب

ـا ضـربـه ای كـاری   به میدان آمده ت
ـنـد، بـه طـور  ـزن بر پیكر این رژیم ب
ـفـده ھـزار  مثال به مـیـدان آمـدن ھ

كارگر شركت واحـد و گـرد آمـدن 
ـیـروی  آنھا دور سندیكایشـان چـه ن
عظیمی را بـه حـركـت در خـواھـد 

گوشه كوچكی از این قـدرت .   آورد
را در اعتصاب كارگـران واحـد  در 

رژیـم .    تـجـربـه كـرده اسـت٨٤سال 
ـیـن  امروز در ھـراس از وقـوع چـن
اتفاقی است كه سندیكـای شـركـت 
واحد را چنین زیـر ضـرب داده  و 
ــر فشــار و  ـا زی ــرا مـرتــب ــران آن ـب رھ
احضار و دستگیری قرار میـدھـد و 
ھم اكنون دو تـن از ایـن كـارگـران 
رضـا شـھــابـی و ابـراھــیـم مــددی 

ـنـد ـان در زنـدان جـمـھــوری .   ھـمـچـن
ـیـم  اسالمی رضـا شـھـابـی و ابـراھ
ـا  مددی را در زندان نگـاھـداشـتـه ت
كل این دستاوردھـا را از كـارگـران 
شركت واحد و كل كارگران باز پـس 

ـیـشـروی ھـا را  بگیرد و عمال این پ
 . كمرنگ كرده و به حاشیه برد

باید وجود سـنـدیـكـای شـركـت 
واحد این دستاورد جنبش كـارگـری 

خصوصا ھفـده ھـزار .     را ارج بداریم
ـقـش مـھـمـی  کارگر شرکت واحد ن
در حـفـظ و حـمـایـت ایـن سـنـگـر 

باید جمع شـد .   مبارزاتی خود دارند
ــوری رضــا  ــواھــان آزادی ف و خ
ــم مــددی کــه  ــی ــی و ابــراھ ــاب شــھ
بخاطر مبارزاتی که ایـن کـارگـران 

 داشتند و ھم اکنـون در ٨٤در سال 
ــد، شــد ــن ــدان ــد  كــارگــران .   زن ــای ب

ـارزات  معتـرضـی كـه در راس مـب
شركت واحـد و سـنـدیـكـایـش قـرار 
ـیـن جـرم زیـر  داشته و امروز به ھـم

ـنـد را مـورد  بیشترین فشار ھا ھسـت
ـیـشـتـریـن حـمـایـت ھـا قـرار داد و  ب

خواھان بازگشت به کار و متـوقـف 
شدن تھدید و فشار دایمی بـر روی 
آنان شد و خالصه ھـمـان كـاری را 

ـنـدج خـانـواده ھـای  كرد كـه در سـن
كارگران زندانی و تعدادی از مـردم 
ـاه و  ـن برای آزادی شریف سـاعـد پ
مظفر صالح نیا انجام دادنـد و آنـھـا 

كـارگـران .     را از زندان رھا ساختنـد
شركت واحد میتوانند با قدرتـی بـه 
مراتب بیشتر رضا شـھـابـی را كـه 
خطر فلج شدن او را تھدید مـیـكـنـد 
ــم مــددی و ھــمــه  ــی ــز ابــراھ ــی و ن
ـــدان  ــی را از زن ــدان ــران زن كــارگ

 .جمھوری اسالمی آزاد سازند
ـارزات   ـنـسـت كـه مـب واقعیت ای
ـا تـعـرض  كارگران شـركـت واحـد ب
وحشیانه جمھوری اسالمی مـواجـه 

 سـالـی كـه از ٦و در طول  .     شد
ـانـه ایـن كـارگـران در  مبارزات جـان

 میگذرد، تالش كرده اسـت ٨٤سال 
ھـای ایـن كـارگـران را  كه پیشروی
از ھمین رو فشـارھـای .   عقب بزند

ـنـی بـر ایـن كـارگـران وارد  سنـگـی
بسیاری از آنھـا طـی . گردیده است

ـقـر و بـی  این سالھا در فضـای ف
تامینی و زیر فشار دائمی  تھـدیـد 
ـنـد ـت . و احضار و دادگاه قـرار گـرف
ـان ادامـه دارد . فشاری كه ھـمـچـن

ـنـسـت كـه  ـزرگـتـر ای اما واقعیـت ب
ـارزاتشـان  كارگران شركت واحد با مب
توانستند جلوی بخش  مـھـمـی از 
تھاجماتی كه رژیـم بـه زنـدگـی و 
معیشت آنان در دسـتـور داشـت را 
بگیرند و ھمچون سنگری مـحـكـم 
ــل تــعــرضــات حــكــومــت  ــاب ــق در م

ـبـران .   بایستند ـان رھ این را از سـخـن
ـارھـا  ـارھـا و ب خود این سـنـدیـكـا ب

ـنـكـه  امـروز .   ایم شنیده ـتـر ای مـھـم
كسی نمیتواند موقعیت سیـاسـی و 

ای كـه ایـن كـارگـران در  اجتماعی
انـد  مسیر مبارزاتی كه بـدسـت آورده

ـتـوان .     را از آنان بازپس بگیرد و می
ــان  ــك ــن ت ــی تصــور كــرد كــه در اول
ــر كشــیــدن  ــرای بــه زی ســراســری ب
جمھوری اسـالمـی، ایـن كـارگـران 
ـنـد كـه بـر سـر  شركت واحـد ھسـت

 .دست بلند خواھند شد
ــارگــران شــركــت  ــارزات ك ــب زنــده م

 .*واحد

 ١از صفحه 
به مناسبت سالگرد مبارزات 
 باشكوه كارگران شركت واحد

 رضا شهابی و ابراهیم مددي 
 باید فورا از زندان آزاد شوند
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ـبـل            :       کارگر کمونیست              در بخش ق
ــود                         ــی وج ــوم ــم ــل ع دربــاره دالی
ـبـش                          ـلـف درون جـن گرایشات مـخـت
کارگری، منشا تاریخی بـرخـی از                             
ـز ویـژگـیـھـای                             ـی این گرایشات و ن
آنارکوسندیکالیسم باخـتـصـار اشـاره                                

ــه                        .       شـد   در ایـن بـخــش در ادامـه ب
ـیـسـتـی درون ایـن                             گرایش سندیکال

ـبـل از آن               .       جنبش میپردازیـم               امـا ق
ــه                       ــع ب ــگــر راج ــه دی ــکــت یــک ن
ـیـد                                 آنارکوسندیکالیسم را توضیح دھ
که مربوط به فرق ایـن گـرایـش و                             
سازمانھای مربوطـه اش در اوایـل                              
آن و امروز اسـت کـه بـه آن اشـاره                               

ھـای امـروزی              کردید، ضمنا نمـونـه                 
 این گرایش کدامھا ھستند؟                       

ـــاصـــر اصــــغـــری           ـــرچــــه      :       ن گ
ــكــی از                          ــســم ی ــی ــكــال ــدی ــاركــوســن آن

ھای جنبش آنارشیستـی اسـت،                           رگه   
  ٢٠ قـرن      ٢٠اما تا قبـل از دھـه                   

وارد      "       آناركوسندیكالیسـم                "   ھنوز كلمه           
ـتـھـا خـود           .       ھا نشده بـود             لغتنامه        ـن م

ـار قـوی                              آنارشیسم یك گرایش بسـی
ـیــان                            ــل از آن در م ـب چـنـد دھــه ق
كارگران و بخصوص بعنوان گرایـش                              
ــه و                            ــه دوران گــذشـت ــالـژی ب ـاســت ن

ـا زنـدگـی پـر مشـقـت                      تـر      ضدیت ب
ـیـر     .       دوران اولیه سرمایه داری بـود                            پ

ژوزف پرودون كه از اولیـن كسـانـی                               
ــت                         ــف ــا گ بــود كــه بــه خــود رســم

ـان                  ، ایده      "   آنارشیست        "    ھای او در مـی
كارگران فرانسه، بدالئلی و بـعـضـا                               
ــم،                         ــت ــف ــلــی كــه گ ــی ــن دل ــی ــه ھــم ب

ـیـدا كـرده بـود                      ـا       .       محبوبیت پ وی ب
 و    ١٨٣٠،   ١٧٨٩اشاره به انقالبات                  

ــه را مــوعــظــه                     ١٨٤٨ ـل  ایـن مســئ
كرد كـه ھـر گـاه كـارگـران در                            می  

انـد، بـعـد از               انقـالبـی شـركـت كـرده                
ــی كــه خــورده               ــد، بــاعــث             شــكــســت ان

ــقــات دارا بــا                             ــدار طــب بـرگشــت اقــت
ـیـجـه                                ـت اقتداری بیشتر شده است و ن

ــد                        مــی   ــای ــه كــارگــران ب ــرد ك گــی
صنفی خـود را             )       تعاونی      (   تشكالت       

ـاسـت، درسـت                            بدون دخـالـت در سـی
ـفـی خـود                           كنند و بـه مسـائـل صـن

او نه تنھا كـارگـران را از                          .       بچسبند      
ـاسـتـھـای                              دست زدن به اعمال و سـی

ـلـكـه حـتـی                 انقالبی منع می              كرد، ب
ـا                             دست زدن به اعـتـصـاب را ھـم ب

ــه كــه               درگــیـری در آن              "   ایـن بـھــان
آید و اغـتـشـاش ایـجـاد                      بوجود می        

ــع مــی      "       شــود     مــی   ــرودن       .       كــرد     مــن پ
ـابـت                              عامل مشقات كـارگـران را رق

ـا آن                 سرمایه داری مـی               دانسـت و ب
او مــقــوالتــی از              .       مشــكــل داشــت         

ــل                        ــه داری مــث ــم ســرمــای ــســت ســی
مالكیت خصوصی، پول و غـیـره را                             

گـفـت كـه          كرد، منتھـا مـی               رد نمی      
ــه داری ایــن                           ــم ســرمــای ــســت در ســی
ــدا                        ــی مــخــرب پــی ــت ــوالت خصـل مـق

ـابـت                               كرده     ـار رق ـی ـت اند، چرا كه در اخ
گفت كـه          می  .   سرمایه داران ھستند                  

ــع                            ــوزی ــه ت ثـروت جــامــعــه نــاعــادالن
ـنـكـه بـه روابـط                            می   شـود، بـدون ای

.   كارمزدی ایرادی بنیـادی بـگـیـرد                           
ـاریـس،                             ایده     ھای پرودون در كـمـون پ

تـریـن گـرایـش              كه آنارشیستھا قـوی                 
ــد،                              ـام بـودن ــدھـی آن قــی در سـازمـان
تجربه شدند و بخصـوص ایـده عـدم                             
دخالت كارگران در سیاست، ضـربـه                              

 . كاری را بر كمون وارد كرد                        
ـبـش                            آنارشیستھا ھمچنین در جن
ـبـل                             كارگری مشخصا در آمریكـا ق

ــل           ــن        قــوی    IWWاز تشــكــی ــری ت
گرایش در میان كارگران بودنـد كـه                                

ــه مــی           ــمــل ــران                  از ج ــوان از رھــب ت
سرشناس این گـرایـش، از كسـانـی                            
ـاخـتـگـان                             ـب ـز و جـان چون مادر جـون

ـام             ١٨٨٦واقعه اول مه                شیكـاگـو ن
ـــرد    ـــن                   .       ب ـــرودون، ای ـــالف پ ـــرخ ب

آنارشیسـتـھـا طـرفـدار بـكـارگـیـری                            
ـز در                         شیوه     ھای غـیـرمسـالـمـت آمـی

برخورد به كارفرما و دولت طـرفـدار                                 
ھدف این گـرایـش درون                    .       آنھا بودند          

ــه                           ــط ــی ســل ــری ســرنــگــون ــبــش كــارگ جــن
ـه دسـت                                ـا ب ـلـكـه صـرف ـود، ب ـب ـه ن سرمـای

 . آوردن شرایط بھتر برای كارگران بود                                 
در بخش اول این مصاحـبـه ھـم                          

ـقـالبـی                 "   بـه     ـیـسـم ان ــكـال كــه    "       سـنـدی
آناركوسندیكالیسم با اختالفاتی كـه                                 
ـاره اش حــرف زدیـم كـه ادامــه                              درب

ـیـم                       ـت ایـن     .       ھمان سنت اسـت، پـرداخ
ـان           "       سندیكالیسم انقالبی                 "    كه ھمـچـن

ــرودون و                         خــط شــكــســت خــورده پ

كـرد و         آنارشیسم را نماینـدگـی مـی                       
كارگران را از مھمترین سـالح خـود                               

كـرد       برای رھایی واقعی مـنـع مـی                       
كه اولیـن حـكـومـت كـارگـری در                          
ـا اھـمــالـگــری                            ـاریــس را ب كـمـون پ
ـاخـتـه                              آنارشیسـتـی بـه بـورژوازی ب
ــن گــرایــش                           ـالــی ــوســط فــع ــد، ت بـودن
ـنـه و                             سوسیالیستی بنوعی بـه طـع
ـارشـیـسـتـی و                               تحقیر سندیكالیسم آن
ـیـسـم اطـالق                                یا ھمان آناركوسندیكـال
كردند كه به اخـتـصـار شـرحـش در                            

 . باال رفت       
ھای       وجه مشترك ھمه این رگه                     

ــن اســت كــه ضــد                          ــی ای ــسـت ـارشـی آن
ـنـد                           ـتـی ھسـت .   اتوریته حزبـی و دول

ـیـسـم                                  اما وجه افتراق آناركوسندیـكـال
ھـای وی          با پرودونیسم و با تعاونـی                        

ــاری دیــگــر از رگــه                     ــی ھــای       و بس
ــه                           ــالـژی ب ـارشــیـســتـی كــه نــاسـت آن
ــی                         ــدھ ــد، ســازمــان ــه دارن ــذشــت گ
ـقـی                            كارگران صنعتی اسـت كـه اف

ـنـده دارد                 كـارگـرانـی كـه             .       رو بـه آی
ـیـت                              ایده     ھای پرودن پیش آنھا محبوب

داشتند، كسـانـی بـودنـد كـه شـیـوه                             
تولید سرمایه داری آنھا را از شـیـوه                                   
ـائـی شـان                          زندگـی گـذشـتـه روسـت
ـازار بـی رحـم كـار                               كنده و راھـی ب
شاق دوران اولیه كـارخـانـجـات كـرده                                

 . بود   
ت فرانسه نـمـونـه                .     ژ . گرچه ث      

ـیـسـت،                                امروزی آناركوسندیكالیسم ن
ـفـدراسـیـون                   اما شناخته شده               ـن تریـن ك

كارگری است كه تـوسـط گـرایـش                          
.   ایـجـاد شـد        "       سندیكالیسم انقالبـی                 "   
ت اسپانیا نیز یكی دیـگـر از                           .   ژ .   ث 

ھـای كـارگـری              بزرگـتـریـن تشـكـل             
ـــــــط              ـــــــوس ـــــــه ت اســـــــت ك
آناركوسندیكالیسـتـھـا سـازمـانـدھـی                              

ھر دو جریان مـذبـور بـرخـالف                         .       شد  
آنارشیسـتـی،            "     اصول غیرقابل عدول                 "   

ــه                در دوره        ــن ــی ــی در كــاب ھــای       ھــائ
ــایــی شــركــت كــردنــد                    ــھ ــت امــا     .       دول

تـریـن نـمـونـه امـروزی                     شناخته شـده          
ــی و مــجــامــع عــمــومــی                       ــعــاون ت
ـبـش                            ـیـسـتـی در جـن آناركوسندیـكـال
ـنـد                                  كنترل كارخانه در آرژانتیـن ھسـت
ـفـصـیـل                           كه در جای دیگـری بـه ت

 . ایم     درباره آنھا بحث كرده                    
ـیـسـم                             اما تفاوت آناركوسنـدیـكـال
در دو دوره اوایـل شـكـلـگـیـری و                            
امروزی، شاید با اشاره به دو نمونـه                                   

ــھـــم و مشـــخـــص ث             ت و     .   ژ .   م
IWW               ــرن ــل ق ، و     ٢٠در اوای

ـــرد امـــروزه                       ـارك ــ ـــن ك ـی ــ ـن ھـــمـــچــ
ـیـسـتـھـا، مـقـداری                             آناركـوسـنـدیـكـال
تفاوت این گـرایـش را در دو دوره                               

ـبـل از           .   مورد نظر توضیح بدھد                    تا ق
ـقـشـی كـه حـزب                            انقالب اكتبر و ن
بلشویك در سازماندھی كـارگـران و                               
ــای كــارگــری داشــت، ھــم                          شــوراھ

ــوھــم          IWWت و ھــم        .   ژ .   ث  در ت
خود، براندازی سیستم كارمـزدی را                                

ـــه            ـادی ـــحــ ـار ات ــ ـارگـــری              ك ــ ـای ك ھــ
ــت بــا                          مـی   ــد و بــا مــخــالــف ــن دانســت

ـار سـر                                  اتوریته دولتی، مخالفین بسی
ـز بشـمـار                             ـی سخت اتوریتـه حـزبـی ن

ــد       مــی   ــدن ــم ث    .       آم ــم        .   ژ .   ھ ت و ھ
IWW                ــالت ــك ــن تش ــری ـت ــمـ ــھ م

ـــی                      ـــدھ ـان ــ ـازم ــ ـــری در س ـارگ ــ ك
یـك    .       اعتـراضـات كـارگـری بـودنـد                     

ـتـن احـزاب                            ـا نـگـرف دلیـل عـمـده پ
سوسیال دمكـرات كـارگـری قـوی                          
ـنـی                               در آمریكا و فرانسـه، جـایـگـزی
ـا حــزب                            ایـن دو نـھـاد كـارگـری ب

ھـای       طبقه كارگر است كه اتحـادیـه                         
كارگری در سیـسـتـم نـگـرش آنـھـا                           
ـاسـی را ھـم                               قرار بود كار حزب سـی

ـیـسـتـھـا،                          .       بكنند      بقول آناركوسندیكـال
حزب و تشكـلـھـای               "   دو تشكیالتی          "   

ــرده                             تـوده     ای كـارگــران را از بــیـن ب
ـا تـجـربـه                        .       بود    این مـوضـوع امـا ب

.   بلشویكھا دچار مشكل جدی شـد                         
ـامـبـرده دچـار                            ھر دو تشـكـیـالت ن

ھای داخلی شدند كه وزنه بـه                             بحران     
ـقـه                         ـیـسـتـی طـب طرف تحـزب كـمـون

ـنـی             كارگر در این تشكل                  ھا سـنـگـی
ـاتـی و                  .   ژ .   ث .     كرد     می   ـاب ت با انشـع

ــطــه                  ــالطــمــاتــی، راب ــار            بــا ت ای بســی
ـیـسـت فـرانسـه                              نزدیك با حزب كمـون

ـیـن             IWW.   برقرار كرد           ـا ھـم ھـم ب
تحلیل از قدرت حزب در سرنگونـی                              
ــغــو                          ــم ســرمــایــه داری و ل ــت ــس ســی
ـات                         ـابــ ـار انشـــعــ ـزدی، دچــ ـارمــ كــ
ـانـه                             ـأسـف متعددی شد كه كارش مـت
به جاھای باریكی كشیـده شـد كـه                             
حتی پای پلیس ھم بـرای دخـالـت                            
ـان كشـیـده                                 در این انشعابات، به مـی

آناركوسندیكالیسم امـروز امـا،                             .       شد  
ـائـی                                اگر كسی بتواند در جائی ردپ
ـزی                                  از آنھا بیابد، بیشتر از ھـر چـی
ـیـه تـحـزب                             تبلیغاتی زھرآگـیـن عـل

ـنـكـه واقـعـا                              ـا ای كمونیستی است ت
ـیـن ـ                                 ـت بخواھد ـ جز در مـورد آرژان
سنـگـی را بـرای كـارگـری روی                         

در مـورد         .       سنگ دیگری بـگـذارد                
ــن                         ــی ــن ھــم، ھــم ــی ــت مشــخــص آرژان
ــظــر داشــت كــه از                          گــرایــش در ن

ھای متروكه بعد از بـحـران                           كارخانه       
ـتـرل در                   ٢١اوائل قرن            ـن ـا بـه ك  و ب

ھا، یك حـكـومـت                آوردن این كارخانه                 
خــودگــردان كــارگــری بســازد، كــه                           

 .   تیرش به سنگ خورد                
 

ـاره              :       کارگر کمونیست              اکـنـون درب
ـایـه                            ای      سندیکالیسم به چند سوال پ

ـیـسـم                                لطفا پاسخ بدھید که سندیکال
ـیـسـم             (    ـیـون چـیـسـت، فـرق           )       تریدیـون

سندیکا و سندیکالیسم کدام اسـت،                               
ـاریـخ                            ـیـسـم در طـول ت و سـنـدیـکـال
سرمایه داری چه تغییـراتـی کـرده                              

 است؟    
سندیكالیسم بازوی                  :       ناصر اصغری          

ـتـری                         کارگری یک جنبش وسـیـع
است که آلترناتیو اقتـصـادی بـرای                               
کل جـامـعـه دارد و بـه سـیـسـتـم                          
ـاز دارد                            ـی ـز ن ـی .   اداری خاص خـود ن

ـیـسـم چـه آنـجـائـی كـه                          سـنـدیـکـال
ــه     ــال                      شــاخ ـی ــوسـ ای از احــزاب س

ـیـسـت                              دمكرات، كارگر، و اروكـمـون
ــل                          ــجـائـی كـه مـث شـدنـد و چـه آن
آمریكا سیاست امكانگـرائـی را در                               
شكاف بیـن دو حـزب دمـكـرات و                          
ـنـد، امـا                                ـت جمھوریخواه به پیش گرف
ـنـی را بـه                              ـی كال یك افق و جھـان ب

ــش مــی       ـی ــد       پ اسـاس جــامــعــه            :       بـردن
ـیـن                                سرمایه داری و رابطه موجود ب
ـثـمـار و                                 کارگر و سرمایه دار و است
تقدس مالکیت را میپذیـرد و آن را                                

ـا ایـن فـرض،             .       مفروض میگـیـرد             ب
برای اینکه کارگر شـرایـط كـاری                             
بھتری داشته باشد تالش مـیـکـنـد                            
ــه                         ــروی کــارش را ب کــارگــر نــی
سـرمـایـه دار در ایـن چـھـارچــوب                           
.   مفروض گرفته شده، بھتر بفـروشـد                            

سندیكالیسم بھتر شدن وضع كارگـر                               
ـا                               ـز ب را در ھمزیستی مسالمـت آمـی
ـتـر شـدن وضـع                              سرمایه داران و بـھ

ـیـجـه                    سرمایه دار می              ـت بیند؛ و در ن
بجای اینكه موقعیتھـای بـحـرانـی                             
كه سیستم سـرمـایـه داری بـوجـود                            

آورد، این سیستم را مسئول ایـن                                می  
وضعیت بـدانـد، آن را مـربـوط بـه                             

ــه                        ھـمــه مــی       دانـد و كــارگـران را ب
ھـمـكـاری بـرای رفـع بـحـران فــرا                           

 گرایشات درون جنبش کارگری 
 مصاحبه با ناصر اصغری 

 ) بخش دوم(
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خواند؛ كه معموال بار بحـران بـر                                می  
ــارگــران مــی               ــاالتــر       .       افــتــد      دوش ك ب

ـاب                               ـازت اشاره كردم كـه گـرایشـات ب
ھای پایـدارتـری در جـامـعـه                          جنبش    

ــنـد      ــكـالــیـســم گــرایــش                  .       ھسـت ســنـدی
جنبش رفرمیسـتـی، دولـت رفـاه و                            
ـقـه                           ـال دمـكـراسـی درون طـب سوسی

ــال                .       كـارگـر اسـت          آنـجـا كـه سـوسـی
ـایـدار و ریشـه                              دمكراسی جنبشی پ
ـبـش                               دار نیست، سندیكالیسم در جـن

ــه مــی                  ــارگــری بــی پــای ــد      ك .   مــان
ــــم و                   ــــس ـی ـــ ـارش ـــ ــــالف آن ــــرخ ب
ـیـسـم كـه مشـكـل                           آناركـوسـنـدیـكـال

ـانـون و دولـت دارد،                         "   اصول    "    ی با ق
ـازی در                                ـانـون، ب سندیکالیسم اما ق
چھارچوب قانونی، و قانـونـگـرائـی                              

 . ای خود میداند               پایه    "   اصول    " را جزو      
ـا و                   ــ ـــك ـــدی ـن ــ ـــرق س ـا ف ــ ام
ــسـم در ایـن اســت كــه                           ـی ــكـال سـنـدی
سندیكا گرچه تاریخا به سـنـگـری                             
ـیـسـم آنـجـا                               تبدیل شده كه سندیـكـال
ـا                               سنگر گرفته و اھداف خـود را ب

ـیـش مـی                   بـرد، امـا            این تشكل به پ
.   یكی از سنگرھای كارگران اسـت                          

ـاق مـوارد،                                 ـف امروزه در قریـب بـه ات
مبارزه و اعتراض كـارگـران تـوسـط                              
سـنـدیـكــاھـای كـارگــری سـازمــان                         

یابند، اما باز ھم در قـریـب بـه                                می  
ــن                           ــن اعــتــراضــات، ای ــی ــاق ھــم ــف ات
گرایش سندیكالیستی است كـه در                             
ــی                         ــكــن ــران كــارش ــارزه كــارگ مــب

ـنـد      می   ـار                    .       كن ـاریـخ بسـی در طـول ت
اتفاق افتاده كـه سـنـدیـكـا تـوسـط                             
ـیـسـت و گـرایـش                           ـال فعالین سـوسـی
سوسیالیستی كارگـران ایـجـاد شـده                              

ـا كـمـك                          ھـای       اما به مرور زمان و ب
ــانــه دولــت و مــوش دوانــی                           مــوذی
ــن                             ـی ــه داران، فـعــال عـوامــل ســرمـای
سوسیالیست از آنجـا اخـراج شـده و                               
ـبـش                            ـیـسـت جـن با فعالین سنـدیـكـال

ـتـھـا       .       انـد     كارگری جایگزین شده                   ـن م
سندیكا تاریخا ھر چه بـوده، امـروز                                 
ـبـش                           ـا اھـداف جـن چھارچـوب آن ب
ـا                           رفرمـیـسـتـی سـازگـارتـر اسـت ت

ــی                ـت ــســ ـی ــ ــال ـی ــوســ ــش س ـب ــ ـن و   .       جـ
ترین این چـھـارچـوب، عـدم                         شاخص    

ـا اعضـای                                دخالت توده كارگران و ی
اتحادیه و سنـدیـكـا، در سـوخـت و                             
ــن تشــكــل اســت                        ــه ای .   ســاز روزان

ـا ھـمـان                               سندیكا امـروزه خـود را ب
جھان بینی گرایش سندیكالیسـتـی،                              
یك تشكل صنفی كارگران تـعـریـف                            

ــرون از                        مــی   ــی ــل ب ــد و مســائ كــن

ـتـش                             ـی چھارچوب محیط كار و فعال
را مسائل مربوط به خـود تـعـریـف                             

ـیـكـار و                    .       كند     نمی    مشكل كـارگـر ب
خانواده كارگری مشكـل سـنـدیـكـا                            

برای سندیكالیسم مـوضـوع                       .       نیست    
قبل از ھر چیزی، منفعت شـخـص                           

 . كارگر از سر صنفی گرائی است                          
ـات                         ـی بـه نـظـر مـن كـال در ادب
ـبـش كـارگـری، جـز در مــوارد                           جـن
ـلـه                          معدود و مشـخـصـی، بـه مسـئ
ـیـسـم و                          صنفی گـرائـی سـنـدیـكـال
ــفــی گــرائــی                        ــی را كــه صــن ــت ســن
ـتـر                                   سندیكالیسم از آن بیرون آمده كـم
ـتـر ریشـه ایـن                              پرداخته شـده و كـم
موضوع بـه بـحـث گـذاشـتـه شـده                         

ـقـه کـارگـر                       .     است    سندیکالیسم طـب
ـنـوان                                    را نه بعنوان یك طبقه، بلكه بع

ای از اصناف میدانـد کـه                         مجموعه      
ــھــا را در                             ـف ــن صــن ھـر کــدام از ای
سندیکائی متشکـل مـیـکـنـد كـه                         
اینھا منافعشان ربطی به ھـمـدیـگـر                               

ـتـریـن حـالـت دفـاع از                        .       ندارد      در بھ
ـای                              ـی منافع آن صـنـف در بـرابـر دن

امـا ریشـه ایـن              .       بیرون از آن اسـت               
نگرش به كار و كـارگـر واقـعـا در                              
چه است؟ قبل از رشـد و تـوسـعـه                            
ــاف در                           ــه داری ھــم، اصــن ــای ســرم
مقابل رشد جامعه سرمایه داری و                               
ـنـده                                  اینكه كارگران تازه از زمـیـن ك

ای وارد صنـف آنـھـا بشـونـد و                            شده   
بازار كار آنھا را كساد كنند، نـگـران                                    
ـــه تشـــكـــل                      ـــودنـــد و دســـت ب ب

ـاف صـنـف خـود                     اتحادیه        ھای اصـن
ـاف و اتـحـادیـه                     .       زدند      می   این اصـن

ـیـن                                 آنھا ھنوز ھم در جامعه و در ب
ـتـی                               اصنافی كه به شیوه تولید سـن

در    .       خورنـد       اند، به چشم می                چسبیده      
ایران امروز اتحادیه خیاطان و شـغـل                                  
خیاطی نمونه بارز این نوع اتحـادیـه                                  
ـیـد                             اصناف و ایـن نـوع شـیـوه تـول

فدراسیون كار آمریكا تا قبـل                            .       است   
و تشـكـیـل          CIOاز پیوسـتـن بـه              

AFL-CIO                     ـارز در واقع نـمـونـه ب
ـفـی گـرائـی بـود كـه                            این نوع صـن

ــی از مــجــمــوعــه                    ــون ای از         فـدراســی
ـفـی ایـن دسـتـی                     اتحادیه        ھای صـن

ـا بـه چـالـش كشـیـده                        .     بود    منتھا ب
ــســم و                           ــكــالــی ــوع ســنـدی ــن ن شـدن ای
ـیـسـم                             صنفی گرائی توسط سندیكال

ـفـی              انقالبی كه در دوره                  ـل ھای مـخـت
ھای كار و بعـد از آن                       توسط شوالیه           

ـــم     ـــوان            IWWھ ـن ــ ـــت ع ـــح ت
صــورت      "       ھـای صـنـعـتـی           اتـحـادیـه       "   

ــر                        ــه كــارگــر غــی ــت، كــه ن گــرف

سفیدپوست و زن را بـه عضـویـت                           
ــحـادیـه                     مـی   ــرفـت و نـه ات ھــای       پـذی

غیرصنفی سنتی را بـه عضـویـت                          
داد، گـرچـه             مجموعه خود راه مـی                 

ــازه بــه                               ــر ورود اعضــای ت راه را ب
ـا                              ـاز كـرد، امـا ت اصناف مـوجـود ب
ــافــع                           ــن ــاع از م جــائــی كــه بــه دف
كارگران بـرمـی گـردد، كـاری بـه                            
ـیـكـار، خـانـواده                              موقعیـت كـارگـر ب
كارگران، كارگران اصناف دیـگـر و                               

ایـن     .       غیره نداشت و ھنوز ھم نـدارد                          
ـتـه                            ـب ـفـی گـرا ال سندیکالیسـم صـن
ـتـم گـرایشـی درون                            ھمچنانكه گـف
ــش كــارگـری اســت، امــا در                          ــب ـن ج
ـبـش و در سـطـح                             بیرون از ایـن جـن
ـتـری در جـامـعـه، سـیـسـتـم                          وسیـع
سرمایه داری فرض آن اسـت و بـه                             
ـیـكـار و خـانـواده                               كارگر شاغل و ب
ـان                                  آنھا و غیره در این سیستم ھمچـن
بعنوان بخشی از یك پیـچ و مـھـره                              

ــه مــی           ــگــریســت امــروز اگــر           .       شــود     ن
ـارزه كـارگـری را                              سندیكالیـسـم مـب

ـفـعـت       "   سازمان بدھد، باز از سـر                         ـن م
او و مثال از سر دفـاع از                        "     شخصی    

شغل وی در بـرابـر كـوچ شـركـت                          
ـانـدارد                               ـا اسـت اصلی به كشورھای ب

ـیـن                     ـای تـر و غـیـره             پائین و دستمزد پ
ـفـعـت          "       دفاع    " است كه درگیر               ـن از م

ــر                        ــی از س ــعــن ــت، ی ــر اس كــارگ
ـنـھـا و دھـھـا              .       پروتكشنیسم است               ای

ـای                      ــ ـــھ ـت ــ ـاس ــ ـی ــ ـــن س ـــوع از ای ن
تریدیونیونیـسـتـی امـروز جـزئـی از                              
سیاستھای سندیكاھـای كـارگـری                           

 . اند     ھم شده      
ـاریـخ                              اما سندیكالیسم در طول ت
به نظر من دچار تحوالت عظیـمـی                            

ــت        ــده اس ــم             .       ش ــھ ــه م ــب ــك جــن ی
سندیكالیسم و یا بھتر است بـگـویـم                                
جنبش وسیعتر آن در جامـعـه مـثـل                             
رفرمیسم و سوسیال دمكـراسـی بـه                             
ــن                           ــن اســت كــه ای ــظــر مــن در ای ن
ـاشـی دیـوار                                گرایش تا قبل از فـروپ

كرد كه جھان دارد بـه                       برلن ادعا می            
ـا                              تدریج بـه طـرف دولـت رفـاه و ی
حتی سوسیالیسم پیش میـرود، امـا                              
اكنون دیگر چنین ادعائی نـدارد و                                

.   تواند به خورد كسی بـدھـد                        آنرا نمی        
تحوالت سیاسی جھان ایـن ایـده را                              

نـكـتـه      .       كامال بی اعتبار كرده است                       
ـبـش                           مھم دیگر ایـن اسـت كـه جـن
ــطــور                          ــون خــود ب ــی اكــن ــســت رفــرمــی
ـــه دســـت                          ـا را ب ـــھــ ـت ــ ادواری دول

ــش                       مــی   ــرای ــران گ ــرد و رھــب گــی
ــش                        ــب ــن ــتــی درون ج ــس ــی ــال ــدیــك ــن س

ـیـل سـیـسـتـم                            كارگری، وزیـر و وك
ــد      مـی   چــیــزی كــه در دوران                  .       شــون

اولیه شكلگیـری ایـن گـرایـش بـه                            
ـبـران ایـن                              ـیـچـكـدام از رھ مخیله ھ

در بـعـد        !       كرد     گرایش خطور ھم نمی                 
سازمانیابی درون جنبـش كـارگـری                             
ھم، در بخش اول این مصـاحـبـه بـه                              
ــری ایــن گــرایــش درون                         ــی ــگ ــل شــك
جنبش كارگری، در قبل و بـعـد از                              
.   انقالب صنـعـتـی دوم اشـاره كـردم                          

ــران گــرایــش                          دوره     ــود كــه رھــب ای ب
ــش                        ــب ــن ــتــی درون ج ــس ــی ــال ــدیــك ــن س
ــن                        ــل فــعــالــی كــارگــری ھــم، مــث
ــی و                       ــســت ــالــی ــوســی گــرایشــات س
آناركوسندیكالیستی، مورد سـركـوب                               

ـنـد؛           و اذیت و آزار قـرار مـی                      ـت گـرف
ــات                           ــیــن گــرایش ــا فــعــال ــعــدھ امــا ب
ـــــی و               ـت ــــ ـــــس ـی ــــ ـال ــــ ـی ــــ ـــــوس س
ــی ســركــوب                          ــســت ــی ــكــال ــدی آنــاركــوســن

ـاه قـرار                             می   شدند و جزو لیـسـت سـی
ـیـن                             می   ـال گرفتند كه راه بـرای فـع

ـاز شـود                          .   گرایش سندیكالیـسـتـی ب
خواھم بگویم كه این گرایش از                               می  

اپوزیسیون به پـوزیسـیـون سـیـسـتـم                             
ـفـت                               اداری جامعه سرمایه داری شی

 . کرده است        
 

ایراد قانونگرائی :  كارگر كمونیست
شـود  سندیكالیسم چیست، آیا نـمـی

ـتـر اصـالحـات  ـیـن بـھ با وضع قـوان
بنیادی را به نفع كارگران مانـدگـار 

 كرد؟
ھر تک اصالحـی :   ناصر اصغری

ــع كــارگــران بــه  ــف كــه امــروز بــه ن
بورژوازی تحمیل بشـود، مـا از آن 

ـیـم استقبال می ـن ـنـجـوری .   ك امـا ای
نیست كه این اصالحات با تصـویـب 
ـال  ـتـر از جـانـب سـوسـی ـیـن بـھ قوان
دمكراتھا در پارلمانـھـا در یـك روز 

وضـع "   آسـمـان بـدون ابـر" آفتابی و 
ــد شــده ــارگــران و .   ان ــار تــوده ك فش

ـیـت مسـتـمـر  مشخصا فشار و فعال
فعالین گرایش سوسیالیسـتـی درون 
ــروز  ــش كــارگــری بــاعــث ب ــب جــن
ـیـجـه غـور و  ـت اعتراضـات و در ن
ـاره  ـانـھـا درب تفحص نمایندگان پارلـم
وضع قوانین مـربـوط بـه كـارگـران 

ــن .   شــود مــی ــســم ای ــكــالــی ــدی ســن
ـنـی پشـت آن را  ـی اصالحات و قوان

بیند، اما اعتراض كـارگـری را  می
ـنـد عمدا نـمـی ـی ـب ـنـكـه !   خـواھـد ب ای

ـا" امروز كارگران  ـانـون  تـومـان ٢"   ق
گـیـرنـد را بـه  بیشتر دسـتـمـزد مـی

 ٣گذارد و فـردا  حساب قانون می

تومان كاھش دستمزد را به حسـاب 
 !چیز دیگری

ـــكـــه                  ـن ــ ـــی ای ـت ـــر حــ ـت مـــھـــمــ
ـقـولـه                               سندیكالیسم قانـون را یـك م

ـتـی را           .       دانـد      فراطبقاتی مـی             ـی ـن ذھ
ـانـون دارد                                كه از مقولـه دولـت و ق
این است كه دولت یك پارلمـان دارد                                 

ــر كــردن كــرســی                  ھــای ایــن           و بــا پ
ـال دمـكـراتـھـا و                               پارلمان از سـوسـی
ـان                             دیگر احزاب رفـرمـیـسـت، دوسـت
ـیـن را                                    كارگران را آنجا دارند و قـوان
ـنـد داد                                .   به نفع كارگران تغییر خـواھ

ــاتــی                         ــق ــم طــب ــســت ــكــه ســی در حــالــی
ـنـد     اینچنین كار نـمـی                بـورژوازی          .       ك

ـنـدگـان                           ـای ـنـكـه نـم ـفـرض ای حتی ب
ـنـد                                     ـزن پارلمان بتوانند طبقات را دور ب
ـفـع كـارگـران و بـه                                و قوانینی به ن
ـنـد، در                                ـن ضرر سرمایه داران وضع ك
ــكــه،                            ــل ــار پــارلــمــان، شــاه و م ــن ك
ـیـس، ارتـش، زنـدان،                              ـل مطبوعات، پ
بانـكـھـا، دانشـگـاھـھـا، مسـاجـد و                            

و غـیـره را            FBIكلیسا، ساواك و                
دارند كه ھر گاه سود سـرمـایـه بـه                               
خطر افتاد، در ھمان پارلمان كـذائـی                                  

كارگـران چـه            .     را تخته خواھند كرد                  
ـیـشـتـر از                              ـا كـرسـی ب دارند؟ چھارت

ـیـن را               !     احزاب محافظه كار                 آیا قـوان
ـیـسـت         "   این چھار نماینـده                   ـال "   سـوسـی
البته كـه          !       كنند؟       پارلمانھا وضع می                

قوانین ممالك دمـكـراسـی ھـم،                          .       نه  
ــوای خــاصــی و در                          ــوازن ق در ت
بـحــبـوحــه و در ادامـه جـنــگ و                         

شـونـد        جدالھای سنگینی وضع مـی                     
كه تلفاتی چون شكست اعـتـصـاب                           
ـاریـخ                               ـیـس را در ت معدنكاران انـگـل

ـقـالب                  .       خود دارد         ـقـالبـی مـثـل ان ان
ـفـع                               ـیـن بـه ن اكتبر باعث وضع قـوان

ــروزی                 كــارگــران مــی           شــود، و پــی
ـاعـث وضـع                              ریگانیسم و تاچریسم ب

.   شـونـد      قوانین در جھت دیگری می                      
ـیـسـم جـزئـی از سـیـسـتـم                           سندیكـال
ـتـرل                                 سرمایه داری است و امروزه كن
توده كارگـران را در دسـت دارد و                               
ـیـن                                 ـا قـوان مجبور است كه دنیا را ب
سیستم خود توضیح بدھد و توجـیـه                              

خود این نـکـتـه کـه در دوره                         .       كند   
ھای بحرانی و وقتی سود سرمـایـه                              
ـا احـزاب دسـت                           کم میشـود عـمـدت
راستی قدرت را بدسـت مـیـگـیـرنـد                            
ـیـن                                 ـایـد قـوان نشاندھنده اینست که ب
ـــن                      ـت ــرفـ ــس گ ــت بــاز پ ــھ در ج
ــع                            ــف ــن ــاوردھــای کــارگــران و ب دســت
.   طبقه سرمایه دار تصـویـب بشـود                          
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در این دوره ھا حتی وقتـی احـزاب                               
ــد                        ــن ــســت در قــدرت ھســت رفــرمــی
ــکــردشــان تــفــاوت زیــادی بــا                           عــمــل
ـیـو نـدارد                               .   احزاب لیبرال و کنـسـروات

باین دلیل ھم ھست که اصـالحـات                            
ـلـکـه حـفـظ                         بنیـادی کـه ھـیـچ ب
ـز غـیـر مـمـکـن                            ـی قوانین موجـود ن
ـایـد                               میشود و از نـظـر بـورژوازی ب
ـار بـحـران را بـدوش                               طبقه کارگر ب

بھرحال در نھایت قانون قـرار                            .     بگیرد     
است قواعد بازی را تعریف کنـد و                               
این قواعد نمیتواند با منفعت طبقـه                                  

ـیـل         .       حاکم در تناقض بیفتـد                    بـی دل
ــصــاب                     ــال اعــت ــســت کــه مــث نــی
ـا بـه                              ـن کارگری در دوره ای کـه ب
ـبـل از                               قانون منع میشود، یعنـی ق
ــا و                             ــن ســنــدیــک ــی ــان قــرارداد ب پــای
ـاب را                        ـــصــ ـت ـا، آن اعــ ـارفـــرمــ کــ

حـتـی     !   میخوانند        "   اعتصاب وحشی           "   
ـاب                      ــصــ ـت ــه اعــ ــی ک ـــط ــرای در ش
کارگری قانونی است و مـذاکـرات                             
سندیکا و کارفـرمـا بـه بـن بسـت                            
ـنـد                                  ـای ـی برسد و اگر کارگران کوتاه ن
ـا                                آنگاه یا دولـت وارد مـیـشـود و ب

ـازگشـت بـه کـار                   " تصویب        "   قانون ب
ـانـونـی اعـالم                            اعتصـاب را غـیـر ق
ـا از روشـھـای دیـگـر                            میکنـد و ی

ـنـد                        ـانـون       .       خاتمه آنرا تحمیل میکـن ق
ــط کــار و                         ــھــارچــوب رواب در چ
سرمایه ھمانند چاقوئی اسـت کـه                             
ـیـغ                               معادل منفعت سرمایه است و ت

 . این چاقو دسته خودش را نمیبرد                            
 

اشـاره کـردیـد :   کارگر کمونیسـت
که سندیکالیسم اساسا مشغله اش 
صنف اسـت و بـه مسـائـل خـارج 
ـارت  ـب محیط کار تـوجـه نـدارد، بـع
دیگر سندیکالیسم کارگر را مـثـل 

ـیـگـیـرد از .   یک طبقه در نـظـر نـم
ــف  ــل ـت ــخـ ــواع م ــر ان ــگ ــرف دی ط

ـلـه  سندیکالیسـم داشـتـه ایـم، از جـم
ـیـسـم"  ـیـون ـال " و "   بیزینس یون سـوسـی

و غـیـره، و ایـن دومـی "  یونیونیسم
ـای  ــھــ ـت ــدودیـ ــح ــران م ـب ــرای جـ ب
ـتـی تـالش کـرده  سندیکالیسم سـن
است که تشکلھای چتری یـعـنـی 
ائتالفھائی از تشکلھای کـارگـری 

در .   و غیر کارگری درسـت کـنـد
این رابطه چه تـوضـیـحـی داریـد و 
این نوع تالشھا چه نتایجی داشـتـه 

ـتـریـن رگـه ھـای  است؟ کـال مـھـم
ـاوتـھـای  ـف سندیکالیسم کدامند و ت

 مھم آنھا چیست؟

سوسیال یونیونیـسـم :   ناصر اصغری
خـواھـد یـك  قبل از ھر چیزی مـی

آلترناتیوی را در مقابل مدل بـه بـن 
ـیـسـم  ـیـون ـنـس یـون ـزی ـی بست رسیده ب

(Business Unionism)  ارائـه
ـیـن.   بدھد ـائ تـر مـخـتـصـرا  ایـن را پ

اما ابتـدا بـطـور .   توضیح خواھم داد
ــوع  ــصــات دو ن ــه مــخـت خـالــصـه ب
ـال  ـیـسـم و سـوسـی ـیـون ـیـس یـون بیزن

ــردازیــم ــپ ــســم ب ــی ــون ــی ــون ــنــس .   ی ــزی ــی ب
ــی  ــكــائ ــری ــوع آم ــســم ن ــی ــون ــی ــون ی
ـیـن  تریدیونیسم است كه حتـی در ب
ـنـوان بـدتـریـن  سندیكالیستھا ھم بـع

كـردن كـارگـران از "   نمایندگی" نوع 
ـتـم كـه .   شود آن یاد می ـاالتـر گـف ب

ـبـش  سوسیال دمكراسی، بعنوان جـن
ـاد  مادر سندیكالیسم این توھـم را ب

زد كه با رفـرمـھـای تـدریـجـی  می
در سیستم سرمـایـه داری جـامـعـه 

ـتـه . رود بطرف سوسیالیسم می ـب و ال
ــوع  ـپـی آن ن ـی ـیـسـم ایـن ت ـال سـوسـی
سوسیالیسمی بود كه در آن جامـعـه 
ـا ایـجـاد  ھنوز طبقاتی اسـت امـا ب
ــات  ــخــاصــم ــامــعــه از ت رفــاه در ج

ــاســتــه مــی ــاتــی ك ــق ــا .   شــد طــب ام
بیزنیس یونیونیسم كـه از سـامـوئـل 
گامپرز، اولین رئیس فدراسیون كـار 

ــا، ســرچشــمــه مــی ــرد،  آمــریــك ــی گ
ـنـوان یـك كـاال در  نیروی كار را بع

ھـا  كند و اتـحـادیـه بازار عرضه می
ـنـگـاه كسـب و كــار  ــوان ب ـن ھـم بـع

(Business)  ـیـمـت ایـن بر سـر ق
در این فـرم از .   زنند كاال چانه می

سندیكالیسم، اتـحـادیـه آن نـھـادی 
است كه به اقتضاء زمان و مـكـان 
و فاكتورھای دیگر نیروی خـود را 
ــدار  ــم ــاســت ــن یــا آن ســی پشــت ای

اندازند كه در چانه زنی بـر سـر  می
دستمزد، شرایط بھتر كـار، و وضـع 
قوانین كار از آنھا بیشترین حـمـایـت 

ـا .   را بكنند ـایسـه ب ـق گـرچـه در م
ھـای كـارگـری  اروپا كـه اتـحـادیـه

امتداد احزاب سوسیال دمـكـرات در 
ـــد،  ـن ــ ـت ـارگـــری ھســ ـبـــش كــ ــ ـن جــ

ھای كارگری و فـدراسـیـون  اتحادیه
ـثـر اوقـات  كار آمریكا با آنكه در اك
ــكــی بــا حــزب  ــكــاری نــزدی ــم ھ
ـاسـتـمـداران  دمكرات آمریـكـا و سـی

اند، اما امتـداد ایـن  این حزب داشته
حزب در جنبش كارگری نیستنـد و 
ـاق  ـف ـارھـا ات ـیـل ھـم ب ـیـن دل به ھم
ـاسـتـمـداران حـزب  افتاده كـه از سـی
جمھوریخواه ھم حمایـت كـرده و بـه 
كمپینھای انتخاباتی آنھا كمـكـھـای 

 .اند مالی ھنگفتی كرده
ـا                              منتھا سوسیال یونیونیسـم و ی

ـتـمـاعـی                          "    "   اتحادیه گرائی جنبش اج
خواھد آلترناتیوی در مقابل ایـن                                 می  

ـیـسـم، از دل گـرایـش                              نوع سندیكـال
ـال        .   سندیكالیستی ارائه بدھد                       سـوسـی

ـا                                   یونیونیسم فقط به نان و قاتق و ی
ـفـی صـرف كـارگـران،                          مسائل صـن
ــس                        ــی ــزن ــی ــلــی كــه ب ــائ ــنــی مس یــع
ـیـت خـود را بـه آن                                ـال یونیونیسم فع
ــحـــدود                        ــرده اســـت، م ــدود ك ــح م

ـلـی را كـه احـزاب                    .       ماند      نمی    مسائ
سیاسی جنبش رفرمیـسـتـی بـه آن                           
ـلـه ایـن نـوع                             مشغول ھستند، مشـغ

ـز ھسـت                   ـی ایـن نـوع         .       سندیكالیسم ن
ـیـسـم، در كشـورھـای بـه                            سندیـكـال
ـیـن در                             اصطالح جھان سوم و ھمچن
ــن                         ــعــالــی ــه ف ــوج ــكــا ت خــود آمــری
سندیكالیست را به خود جلـب كـرده                               
ـلـش ایـن اسـت                              ـی است؛ و این ھم دل
ـزاب                         ـا احــ ـــن كشـــورھــ كـــه در ای

ای كه جنبش رفرمـیـسـتـی                       سیاسی     
ـانـونـی                            را در سـطـح سـراسـری و ق

ایـن     .       نمایندگی كنند، وجود نـدارنـد                          
ـتـمـاعـی                          "    "   اتحادیه گرائی جنبش اج

ـا تشـكـل                       ھـای       معموال در اتـحـاد ب
ـان و              دیـگـر مــثـل تشـكــل              ھـای زن

ــك چــتــر                          ــر ی ــره زی ــی مــذاھــب و غ
ـبـھـه                             سراسری مثل جبھه خلق و ج

ـنـد                     ایـن     .       ملی و غـیـره جـمـع ھسـت
ـانـھـائـی          "       ھـای چـتـری          تشكل    "    ھـم

امـا     .       ھستند که به آن اشاره کردیـد                          
ــوع                            ــلــی ایــن ن ــایــج عــم ــت ــاره ن درب
ـز                              سندیكالیسم، واضح است كـه چـی
.   به دردبخوری به كارگـر نـمـاسـیـده                            

ــچــه كــه ھســت ایــن اســت كــه                         آن
ـنـد كـه           تعدادی دارند تالش مـی                    ـن ك

ـاشـد كـه                                وضع كارگر بھتر از آنی ب
ـاك امــروزی                          ــن ــت وحشـت ـی در وضــع
سرمایه داری ھسـت؛ امـا سـر از                            
ـیـون در                              ـب ـا مـذھ ائتالف و اتـحـاد ب

ــد و تــو              مــی   ــســم            "   آورن ــی ــدیــكــال ــن س
ـلـی آب ریـخـتـه و                       "   سرخ    شان ھم ك

تشـکـلـھـای         "   ایـن     .       انـد     رقیقش كـرده          
ـتـالفـھـا عـمـومـا در                    "       چـتـری     و ائ

شرایطی شکل گرفته اند که خـود                             
اتحادیه ھا ناتوان از دفاع از حـقـوق                                   
کارگران شـده انـد و از آنـجـا کـه                              
ــزی بــجــز                          ــی دایــره عــمــل آنــھــا چ
ــونـھــائــی و یــا                             ــدادن آکســی سـازمــان
ـبـوده لـذا                               ـارھـائـی ن جلسات و سمین
ـیـر وضـع                             ـی تاثیری ھم در جھت تـغ
موجود نداشـتـه انـد، و امـا یـک                            
ـا آرام کـــردن                         ــومــ ـان عـــم ــدفشــ ھ

ــردم                           ــکــاران و م ــران و بــی کــارگ
 . معترض و وقت خریدن بوده است                          
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سنتی، ھمانطور که اشـاره کـردیـد 
بعنوان آلترناتیو رفرمیسم بـورژوائـی 
برای سازماندھی کـارگـران امـروز 
ــســت ــی نــی ــاســب ــط مــن . در شــرای

ــایــه داری  دوره ــحــران ســرم ــای ب ھ
دامنه تـوان و قـدرت سـنـدیـکـاھـا 
ـاریـخ  ھرچه محدودتر میشـونـد و ت

سـوال .   ھم ھمین را نشـان مـیـدھـد
ـا بـرای  اینست که ایـن گـرایـش آی
عبور از این وضعیت راه حلی ارائـه 
کرده است؟ بنظر شما با تـوجـه بـه 
ھم بحران ساختاری سـرمـایـه داری 
ـبـع  ـت و ھم جھانی شدن سرمایه و ب
آن مـحــدودتـر شـدن دامــنـه عـمــل 

ـنـده ای بـرای ایـن  سندیکاھا چه آی
 گرایش قابل تصور است؟

بـه درسـت اشـاره :   ناصر اصـغـری
ھـای بـحـرانـی  كنید كه در دوره می

امـروزه .   سندیكالیسم راه حلی نـدارد
ــی ــحـران ــن دوره یـكــی از ب ــری ھــای  ت

ــســتــم ســرمــایــه داری اســت ــی . س
ـیـسـم چشـمــش  راسـتـش سـنـدیـکــال
ـانـكـھـا  دوخته شده به اقتصاددانان ب
و مؤسسات بزرگ مـالـی كـه راه 

ــد ـن ــچ .   حـلـی ارائـه دھ ـی اكــنـون ھ
ــای  ــھ ــل كــارگــری دلــش بــه راه ح
ـیـن  سندیكالیستی ـ اگر اصـال چـن
چیزی را ارائه داده باشند ــ خـوش 

ــســت ـی ــكــاھـای كــارگــری .   ن ســنـدی
ـنـد و  عموما عضو از دست می دھ

در بین كارگران ھم، جنب و جـوش 
ـابـی در  ـی ـبـی بـرای سـازمـان عجـی
نھادھائی بر منبای سـنـدیـكـاھـای 

ــی ــم ــه چشــم ن ــود ب ــوج ــورد م . خ
سندیكالیسم ھم در واكنـش بـه ایـن 
ــائــی  ــارھ ــت خــود، دارد ك ــی مــوقــع

ـزی  می كند كه بیشـتـر از ھـر چـی
بازتابی از موقعیت این گرایـش در 
بین كارگران و ربط آن به اعـتـراض 

ـارگـــر اســـت ــ ـای .   امـــروزه ك رؤســ
ھای كارگری در آمریكـا و  اتحادیه

ـانـی  ـب در مواردی در كانادا ھم با ت
با مدیریت شركتھایـی كـه زمـزمـه 
ــی تشـكـلـی را راه  اعـتـراض بـه ب
ـا گـذشـتـن از حـق  انداخته بودند، ب
ـا فـرمـان  اعتصاب و با سپردن تقریب
این نوع تشكل به دسـت مـدیـریـت، 
ـادیـــه و  ـاد اتـــحــ ـال ایـــجــ در حــ
سندیكاھایی ھستند كه بیـشـتـر بـه 
ـیـه  ـال شـب موجودات بی یال و كـوپ

ـارزه.   ھستند ای  ھر جـائـی كـه مـب
ـــق  ـارچـــوب اف ـــرون از چـــھــ ـی ــ ب
سندیكالیستی در جنبش كـارگـری 
ـنـد اعـتـصـاب  راه افتاده اسـت، مـان

ـا  عمومی ـی ـان ـت ای كه داشت در بـری
ـا اعـتـراضـات  دور می گـرفـت و ی

ویسكـانسـن در آمـریـكـا و غـیـره، 
ـا ھـمـه  ـیـسـتـی ب گرایش سنـدیـكـال
ــی،  ــال ــات تشــكــیــالتــی، م ــان امــك
تبلیغاتی و غیره كه در دسـت دارد 
ـاعـث  شروع به كارشكنی كـرده و ب
تفـرقـه در صـفـوف كـارگـران شـده 

ـیـسـم در غـرب در .   است سندیـكـال
ــائــی كــه ھــنــوز خــودی نشــان  ج

ـتـی كـه  می ـی دھد، فـعـال از وضـع
جھانی شدن سرمـایـه بـوجـود آورده 
است، با آویزان شدن به ناسیونالیـسـم 

حـمـایـت ( و در ھیبت پروتكشنیسـم 
ـازار خـودی ـنـجـا و آنـجـا ) از ب ، ای

ــول  ــران را ح ــراضــات كــارگ اعــت
ــھــا بــه  ــه كــوچ شــركــت ــراض ب اعــت
ـتـه و  ـاف ـازه تـوسـعـه ی كشورھای ت
جاھایی مثـل چـیـن و آمـریـكـای 

در حـال .   دھـد التیـن سـازمـان مـی
حاضر سندیكالیسم به یكی از بـی 

ـبـش  افق تـریـن گـرایشـات درون جـن
 .كارگری تبدیل شده است

 
یـک نـکـتـه :   کارگر کمونیـسـت

دیگر درباره تشکلھای سندیـکـائـی 
ھای درونی در ایـن  مربوط به جدال

مـثـال در آمـریـکـا .   ھـاسـت تشکـل
ھـا بـرای  یک جنبش درون اتحادیه

دمکراتیزه کردن آنھـا وجـود داشـت 
ـز  ـی و در برخی کشورھای اروپائی ن
ــن وجــود  ــه ای ــھــای مشــاب حــرکــت

اند که عمدتا در مـتـن جـدال  داشته
ھـا  تر درون اتـحـادیـه گرایشات چپ

ــه  ـا خـط رسـمــی صـورت گـرفــت ب
منشا و دلیل ایـن تـحـرکـات .   است

ـارزات  چیست و نتایج ایـن نـوع مـب
ای بـه کـجـا  درون جنبش اتـحـادیـه

 انجامیده؟
آن گرایشی را كـه :   ناصر اصغری

ایـد، مـعـمـوال  شما به آن اشاره كـرده
گـــرایشـــی اســـت كـــه خـــود را 

ـنـھـا  تروتسكیست می خواند و نـه ت
ھـای كـارگـری  از فعالین اتـحـادیـه

ـال  ھستند، بلكـه در احـزاب سـوسـی
ـــم  ـــرات ھ ـــك ـــون " دم ـی ــ ـــراكس ف

ـنـد تشكیل مـی"   سوسیالیست و .   دھ
اگر ھـم رسـمـا عضـو ایـن احـزاب 
ـارلـمـانـی از  ـات پ نباشند، در انتخاب
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فعالین احزاب سوسیال دمكـرات در 
ـنـد ـات ھسـت خـواھـم  مـی.   آن انتخـاب

ـزنـم كـه  ـیـن اول ب حرف آخرم را ھـم
ـیـن ایـن  ـال افق ایـن گـرایـش و فـع
گرایش، خیلی فراتر از افق احـزاب 

ـا .   رود سوسیال دمكرات نـمـی امـا ت
ــه  ــھــا ب ــه فشــار آن جــائــی كــه ب

ھا برمی گـردد، مشـكـلـی  اتحادیه
ھا دارنـد، ایـن  را كه اینھا با اتحادیه

ــه ــادی ــح ــران ات ھــا را  اســت كــه رھــب
ــوروكــرات مــی ــعــدادی ب ــد و  ت ــن دان

ــه ــحــادی ــی ات ھــا را  مشــكــل اصــل
ـنـد بوروكراسی حاكم بـر آن مـی . دان

بنوعی مثـل یـك گـروه فشـار بـر 
ھا عـمـل  اتحادیه"   بوروكرات"رھبری 

ـبـران .   كند می معموال ھم ھمیـن رھ
ھـا كسـانـی از  اتـحـادیـه"   بوروكرات" 

انـد  صف ھمین تروتسكیسـتـھـا بـوده
كه در زمـان نـه چـنـدان دورتـری 
خود عضـو ھـمـان فـراكسـیـونـھـای 

بنظر من منشـاء آن .   اند كذائی بوده
ـنـد كـه  عمدتا این است كه می ـن ـی ب
شـونـد امـا  كارگران نمایندگی نمـی

راه حل خود را بـه راه حـل ھـمـان 
 . اند افق و گرایش اصلی گره زده

ـاالتـریـن سـطـح                          اما فشـار در ب
ھـا ھـم         ھا و رھبری اتحادیـه                    اتحادیه       

در واقـع ایـن             .       خـورد      به چشـم مـی         
ــزه                            ـی ـقـط طــرفـداران خـط دمـكـرات ف

ـنـد كـه فشـار                     كردن اتحادیه             ھا نیست
ـیـن                     .     آورند       می   بخش عظیمی از فعال

ھا كه كارھای روزمره سر و                            اتحادیه       
ـیـش                               كله زدن با كـارفـرمـا را بـه پ

ــن گــرایــش                         مــی   ــی ــزو فــعــال ــد ج ــرن ب
ــن                          ــد، و ای ــن ــی ھسـت ــسـت ـالــی سـوســی
ـیـسـت دائـمـا روی                             ـال فعالین سوسـی

ـاورنـد                   رھبری اتحادیه              ھـا فشـار مـی
ـنـد و                                  كه با كارفرما و دولت آنـھـا ب
ـیـسـی                           ـقـول انـگـل ـنـد و ب بست نكـن

 Sweetheart)معامله دوستانه                
deal)                 ـنـد ـا كـارفـرمـا نـكـن ایـن     .       ب

بعضا خودش را در گـرایشـاتـی كـه                             
امـا     .       دھـد     شما ذكر كردید نشان می                     

ــوال                        ــم ــع ــرایشــات م ــوع گ ــن ن ای
در خود آمریكا لیبر نـت                       .       زودگذرند        

یك گرایش عمده در این باره بـود و                                 
ـیـن مـھـمـی در ایـن                            ھمچنین فعال
ــم                         ــل جـری تــاكــر، كــی عـرصــه مــث
ــانــدو                           ــس، فــرن ــایــپ ــم س ــی مــودی، ك
ـتـس                             گسپین، بیل فالچر، مایكل ی

ــره ھــم كــه دوره                  ــرای           و غــی ای ب
ــن                        ــت ــرای گــف خــودشــان حــرفــی ب

داشتند، امروز كـامـال حـاشـیـه ای                             
ـاالئـی از دم                                شده اند و در سطوح ب
و دستگاه تار عنكبوت فـدراسـیـون                              
ـتـھـائـی                               ـی كار آمریكا دارای مسـئـول

ـــده    ــــد     ش ــــن                .       ان ـــدام از ای ھــــر ك
شخصیتھائی كه اسم بـردم، و خـود                              
لیبرنت كـارھـای خـوب و مـھـمـی                          

ـزه                اند، اما اتحادیـه                  كرده     ـی ھـا دمـكـرات
اند و ھمیـن آدمـھـا ھـم جـذب                           نشده    

 . اند     این دم و دستگاه شده                   
 

یـک نـکـتـه :   کارگر کمونیـسـت
ای  دیگر مربوط به جنبش اتـحـادیـه

ســازمــانــھــای ســراســری اتــحــادیــه 
ھاست که در ھمه کشورھـا وجـود 

عالوه بر اتحادیه سراسری در .   دارد
یک رشته معین، مـثـال اتـحـادیـه 
ـا  ماشین سـازی، کـه سـنـدیـکـا ی

ھای مـحـلـی و لـوکـال را  اتحادیه
ــھـائــی  ــد، ســازمـان ـن ــدھ پـوشـش مـی
ـــد  ـن ــ ـان ــ ـــوری م ـــری کش ـــراس س

ھا و غـیـره در  فدراسیونھا و کنگره
ھر کشور وجود دارد کـه سـازمـان 

ای را  چتری کل جنبـش اتـحـادیـه
 ,AFL-CIO:   تشکیل مـیـدھـد

LO, CLC, TUC نقش . و غیره
این سازمانھای سراسری و دامـنـه 

 کار و فعالیتشان چیست؟
تـك سـنـدیـكـاھـا :   ناصر اصـغـری

ـنـد كـه  ـیـسـت معموال آنقدر بزرگ ن
ـنـھـائـی حـریـف  بتوانند خـود بـه ت
دولتی بشوند؛ بـخـصـوص آنـجـائـی 

ـنـد ـانـون .   كه مقید قانون ھم ھسـت ق
ـفـر، ١٠گوید كه شما  به آنھا می  ن

 نفر حق نـداریـد از جـلـوی ٥٠٠یا 
در كارخانه و یا محیط كار، چـھـار 

ـا جـمـع !   قدم آنورتر بـگـذاریـد امـا ب
شدن زیر یك چتری موضوع كـمـی 

این فـدراسـیـون .   كند تغییر پیدا می
ـار  و كنفدراسیـونـھـا در سـطـح بسـی
باالتر در پارلمانھا و غـیـره مشـغـول 
البیگـری بـر سـر مسـائـل روزمـره 
ھستند كه به منافع كـارگـران تـك 
ـیـم دارنـد ـق . سندیـكـاھـا ربـط مسـت

ـلـی ھـم  ـل ـیـن الـم حتی در سـطـح ب
 WFTUو  ITUC. چنین است

ـا  نمونه ھای بین المللی ھستند كه ب
ILO ـنـد . مشغول چانه زنـی ھسـت

ـیـونـھـا  ـل ـی فدراسیون كار آمـریـكـا م
ـاتــی  ـتـخـاب عضـو دارد و در ھـر ان
ـیـن  صدھا میلیون دالر پول خرج كمپ
انتخاباتی نمایندگان مختلف از ھـر 
دو حزب دمكرات و جـمـھـوریـخـواه 

ھـائـی ھـم  مـعـمـوال وعـده.  كند می
ـفـع  می ـنـی بـه ن ـی گـیـرد كـه قـوان

شرایط بھتر كاری به نفـع كـارگـران 
ــد ــو .   وضـع بشــون ــاری ــت ــان ان در اســت

ــاریــو  ــت ــار ان ــون ك ــی ــادا، فــدراس ــان ك
(OFL)  قرن گـذشـتـه ٩٠در دھه 

ــه  ــوان ب ــراخ ــت ف ــوب ــد ن در چــن
ـار دھـھـا  اعتراضاتی داد كـه ھـر ب

ـان آورد ـاب ایـن .   ھزار كارگر را به خی
ای  كار از عھده ھیچ تـك اتـحـادیـه

ـیـس . آید بر نمی تی یو سی در انگل
 با عـدم ادامـه ٢٠١١در پائیز سال 

ای كـه داشـت  اعتصـاب عـمـومـی
ھـا  گرفت، قـدرت اتـحـادیـه دور می

ــی و  ــخــصــوص قــدرت مــال را و ب
لجسیتـكـی آنـھـا را از پشـت ایـن 
ـاعـث  ـیـرون كشـیـد و ب اعتصـاب ب

ــدن آن شــد ـاكــام مــان ــك .   ن ھــیـچ ت
. ای چنین قدرتـی را نـدارد اتحادیه

ـبـش كـارگـری و  بھرحال بـرای جـن
ـیـن چـتـرھـائـی  برای كارگران، چـن

ـبـه اسـت ھـم .   ھمانند چـاقـوی دول
ـنـد و فشـار  می توانند نیرو جمع كن

ـنـد  و ھـم مـی.   بر دولت بیاورند تـوان
 . نیروی كارگران را متفرق كنند

 
ـیـن :   کارگر کمونـیـسـت ـاوت ب ـف ت

ــســم در  ــکــالــی ــدی ــکــرد ســن ــمــل ع
کشورھای مختلف چگونه اسـت؟ 
ـانسـی بـرخـی  ـت ـی ـل بعبارت دیگر می

ــه ــحــادی ــکــاھــا در  ات ــدی ھــا و ســن
ــه  ــلـف نســبـت ب کشـورھــای مـخــت
سندیکالیسم غـرب چـگـونـه و بـه 

 چه دالیلی است؟
آنـچـه كـه تـوجـه :   ناصر اصغـری

ــات  ــه طــرف گــرایش كــارگــران را ب
كند، درجه تنـدی  مختلف جلب می

ـتـی اسـت كـه  ـی انتقاد آنھا از وضـع
ـیـل  سیستم طبقاتـی بـر آنـھـا تـحـم

ــن در جــائــی كــه .   كــرده اســت ای
ــمــار  ــث ــه اســت ــان ــورژوازی وحشــی ب

ــراز  مـی ـنـد و راه را حـتـی بـر اب ك
ــد  ــخــواھــن وجــود گــرایشــاتــی كــه ب
ـنـد  ـن اعتراضات كارگری را كنترل ك
ـاتـی را حـفـظ  ـق و كل سیسـتـم طـب
ـیـشـتـر  ـا ب ـاق ـف كنند بستـه اسـت، ات

ـــد صـــدق مـــی ـن ـــی كـــه .   كــ ـت وقــ
ـیـه  بورژوازی در جـائـی مـثـل تـرك

ـنـد،  می ـزه اتـكـا ك ـی خواھد به سـرن
ـیـسـم ھـم مـجـبـور اسـت،  سندیكـال

كنـم، كـه مـجـبـور اسـت  تأكید می
رادیكال برخورد كند؛ و گـرنـه اگـر 
ـاالت مـتـحـده  مثل سندیكالیـسـم ای

ـاشـد، بـه چـه درد كـدام كـارگــر  ب
خواھـم بـگـویـم كـه  می!   خورد؟ می

دیدن این نكته كه در غرب سـنـگـر 
سندیكالیسم، یعنی سندیكاھـا، ھـر 
چه بیشتر بـه جـزئـی از سـیـسـتـم 

انـد، كـار  سرمایه داری تبـدیـل شـده
امـا ایـن نـكـتـه را .   سختی نیسـت

شـود بـه  درباره ھمه كشـورھـا نـمـی
 .این راحتی گفت

.   این یك جنبه از قضـیـه اسـت                       
ـتـر قضـیـه ایـن                             جنبه دیگر و مـھـم
است كه سندیكالیسم در ھـمـه جـا                             
ــدیــكــا را از                            ــوانســتــه اســت ســن ــت ن
ـیـسـت و                         ـال عناصر چپ و سـوسـی
ـقـالبـی                           ـیـسـم ان ـیـن سـنـدیـكـال ـال فـع

حتی در كشورھـای                .       پاكسازی كند           
غربی مھد سندیكالیسم سنتی ھـم                             
ـیـن                               ـال آنجا كه در این سنـگـرھـا فـع

انـد،        سوسیالیست قدرتمند ظاھر شـده                          
این نھادھا به نقطه امـیـد كـارگـران                                 

ــی         ــل م ــدی ــد      تــب ــون ــال در        .       ش مــث
ــت                           ـنــاوی دول ــدی كشـورھــای اسـكــان
ـیـسـتـھـا                           رسما بـه كـمـك سـنـدیـكـال

آمــد كــه عــنــاصــر چــپ و                     مــی  
ـــه                      ـادی ـال را از اتـــحــ ـــكــ ـای       رادی ھــ

یـك نـمـونـه          .       كارگری بیـرون بـرانـد                  
بسیار جـالـب و آمـوزنـده در مـورد                              

ـادا یـكـی از                    .     كانادا است           ـان دولت ك
ـیـسـتـھـا را بـه اسـم ھـال                             سندیـكـال

از آمریكـا            Hal Banks((  بانکس       
ـادا مـی             ــكـی از                  بـه كــان آورد كــه ی

ـانـت آن كشـور،                             ـت ـل ـی سندیكاھای م
ـاصـر                                  اتحادیه دریانـوردان را، از عـن

ـنـد                      ـاكسـازی ك وی    .       سوسیالیست پ
ـا                             در آمـریـكـا در چـنـدیـن مـورد ب
ــالــیــن                        ــزیــكــی بــه فــع حــمــالت فــی
سوسیالیسـت بـرخـورد كـرده بـود و                             
حتی در یك مورد یكی از آنـھـا را                               

ـتـل                        با ضربه        ـق ھای ممتد به سرش ب
ـا                       .   رسانده بود           بانكس در كانادا ھـم ب

ــاب و خشــونــت                          ــوه ارع ــی ــان ش ھــم
ـانـوردان را از                                   فیزیكی، اتحادیه دری
ـاكسـازی                           ـیـسـت پ ـال فعالیـن سـوسـی

ــمــونــه                     .       كــرد    ــد ن ــن ــط چ ــا فــق ــھ ایــن
تاریخ سندیكالیسم پر اسـت                         .       ھستند     

ـا                                  از این نوع برخوردھا و ھمدستی ب
ـاسـی                    ـیـس سـی ـل ـتـر      .       دولتھا و پ كـم

ــپــی در                           ــی ــات ایــن ت ــاق ــف ــاھــد ات ش
"   جھان سـوم        "   كشورھای به اصطالح                  

دلیلش ھـم ایـن بـود كـه آن                        .       بودیم     
ــه                ــه ب ــت         "   چــیــزی را ك ــرافــی اش

معروف است، در جـائـی                    "       كارگری      
امكان پذیر بود كه سرمـایـه بـخـش                              

بیـشـتـری از ارزش اضـافـه را بـه                            
"   دولـت رفـاه         "   جامعه، تحت عـنـوان                  

ـزی در              .       برمی گرداند            ـیـن چـی چـن
ـنـوبـی                               آسیا، آفریقا و آمـریـكـای ج

ــافــتــاد              ـی ـ ــه          .       اتــفــاق ن ــج ــی ـت ـ در ن
ــسـم در ایـن کشــورھــا                           ــكـالــی ــدی سـن

توانست پز بدھد كه چند قـرص                             نمی   
نان بیشتری بر سر سـفـره كـارگـران                               
اضافه كرده و به راحتـی سـنـدیـكـا                              

 . را ابزار معامالت خود بكند                        
 

قبل از پرداختن : کارگر کمونیست
ـیـسـتـی درون  ـال به گـرایـش سـوسـی
جنبش کارگری باید به این نـکـتـه 
ـار ایـن  ھم توجه کـرد کـه در کـن

ــه ــحــادی ــش ات ــل  نــق ــاب ھــا در مــق
سوسیالیستھا ما ضمنا شـاھـد ایـن 
ــی  ــم کــه در مــجــمــوع حــت ــی ھســت

ـاح  راستترین اتحادیه ھا در زمـره جـن
ـیـل  چپ جامعه قرار میگیرنـد، دل

 این چیست؟
ـبـل از ھـر :   ناصر اصـغـری ایـن ق

ــش  ـق ـیـدی اسـت بـر ن ـأك ـزی ت چـی
ـیـد و در جـامـعـه . كـارگـر در تـول

كارگر اگر تولید را بخوابانـد، ھـمـه 
. خـورد معامالت بوژوازی برھم می

ـفـسـھـا  ارزش اضافه تولید نشـود، ن
ـنـد شـد ھـمـه .   در سینه حبس خواھ

اینھا توسط كـارگـر و قـدرت كـار 
فـرضـم .   كارگر امكـان پـذیـر اسـت

این است كه منظور اینجا از راسـت 
و چپ بودن اتحادیه، درجـه فشـار 
ـتـر كـردن شـرایـط كـار  آن برای بـھ

ای ھر چـقـدر ھـم  ھر اتحادیه.   است
ای از فشـار  راست باشد، باید درجه

ــدگــی  ــمــایــن ــی را كــه ن ــارگــران ك
ایـن فشـار .   كند، منعكس كنـد می

. كــارگــران چــپ جــامــعــه اســت
ــه و  ــحـادی ـاالخــره كــارگـران كــه ات ب

ـنـد كـه  سندیكائی تشكیل نـمـی دھ
جلوی افزایش دستمزد قد علم كنـد 
ـا بـخــواھـد مـزایــای كـارگـران را  ی

ـا .   كاھش دھد ـیـن مـوجـودی ب چن
ھیچ خط كش و منطقی اتـحـادیـه 
و تشكل كارگری نیـسـت، شـورای 
ــرای  ــه ب اســالمــی كــار اســت ك
ـنـدی  ـب سركوب كارگران آنجا سـرھـم

در نتیجه وقتـی كـه بـه .   شده است
ــی ــھــادی م ــم  ن ــوئــی ــل " گ ــك تش

باید حداقلی از دفـاع از "   كارگری
منافع كارگران را در خـود داشـتـه 
ـتـن در  باشد و این یعنی قرار گـرف

 .*بخش چپ جامعه
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 اعتصاب كارگران پاالیشگاه آبادان

ـادان كـه  ـفـت آب ـاالیشـگـاه ن ھفته گذشته كلیه كـارگـران پ
 ماه حقوق معـوقـه خـود ٦ كارگر دارد، در اعتراض به ٢٥٠٠

ـتـن  دم درب ورودی پاالیشگاه دست به اعتصاب زدند و از رف
ـاالیشـگـاه از وحشـت از .   سر كار خودداری كردند مـدیـریـت پ

 مـاه حـقـوق ٣گسترش اعتصاب كارگران مجبور به پرداخت 
 .كارگران شد

 
اعتراض كارگران شركت پایا ھور در 

 كرمانشاه به عدم پرداخت دستمزد
بر اساس خبر رسیده به حزب كمونیست كارگری، شـرکـت 

 ھـزار واحـدی ٥پایا ھور در کرمانشـاه  کـه اجـرای پـروژه 
 ماه اسـت کـه بـه ٤مسکن مھر در کرمانشاه را برعھده دارد 

کـارفـرمـای اصـلـی ایـن طـرح .   کارگران حقوق نـداده اسـت
ـاشـد٨١تعاونی مسکن لشکر زرھی  ـب در ایـن .    کرمانشاه می

ـیـم زیـر ٤٥٠ نفر کار میکنند كه ٩٥٠محل حدود  ـق  نفر مست
ـاشـد و  ـب  کـارگـر دیـگـر ھـم ٥٠٠نظر کارفرمای اطی مـی

 و ٢٧، ٢٦این کارگران در روزھـای .  پیمانکار کار میکنند
 دی دست به اعتصاب زدند و خواستار پرداخت حـقـوقشـان ٢٨

ـا وعـده کـارفـرمـا کـه روز ٢٨شدند که ظھر روز   ١ دی ب
بھمن حقوق كارگران پرداخت میشود کارگران به سر کـارشـان 

 .برگشتند
 

در پی جان باختن كارگری در كارخانه 
 خمسه، كارگران دست به اعتصاب زدند

در پی حادثه جان باختن ھـومـن بـی آزار در عصـر روز 
دوشنبه به دلیل نقص فنی در آسـانسـور كـارخـانـه در دسـت 
ـایـی  احداث سیمـان خـمـسـه کـارگـران شـاغـل اقـدام بـه بـرپ
اعتصاب اعتراضی نموده و خواستار تامین امنیـت جـانـی در 

 .محل کار شدند
 

عدم پرداخت حقوق و اخراج کارگران 
 شرکت دنا

ـا ٢٠دستمزدھای آبان و آذر   نفر از کـارگـران شـرکـت دن
ـیـگـیـری کـارگـران بـرای .   پرداخت نشده اسـت اعـتـراض و پ

ـا  دریافت دستمزدھا ادامه داشته اما در مقابل مدیر شـرکـت ب
توسل به حربه تھدید اخراج از کار از پرداخت دستمزدھا طـفـره 

ـز پـس ٣دستمزدھای .   میرود ـی  ماه مرداد و شھریور و مـھـر ن
ـیـل فشـار و اعـتـراضـات  از کلی تاخیر و تعویق آن ھم به دل

در ادامه اعـتـراضـات .   کارگران در چند روز اخیر پرداخت شد
ـزایـش دسـتـمـزدھـا  بـرای ایـجـاد  کارگران برای دریافت و اف
ھـای   در ھفتـه فضای وحشت و زھر چشم گرفتن از کارگران

. انـد  تن از کارگران باسابقه شرکت از کـار اخـراج شـده٥اخیر 

ـیـدھـم احـدی در :   رئیس این شركت گفته است من اجـازه نـم
برابرم گستاخی و زبان درازی نمایند، شرایط کار ھمیـن اسـت 
ـانـون داره و کـارگـر  که ھست، این مملکت صـاحـب داره، ق
ـیـن االن  محتاج و ارزان آنقدر زیاد است که با یک سوت ھـم

 . نفر در اینجا به خط میشوند١٠٠
 

 ٢٥ھر كارگر كارخانه نساجی خامنه 
 میلیون طلب دارد

ـان شـبـسـتـر  كارگران كارخانه نساجی خامنه كه در شھرست
 كارگر، ھـر یـك كـارگـر ١٦٠آذربایجان غربی است و بیش از 

. انـد  میلیون تومان مطالبات دارند كه ھنوز دریافت نـكـرده٢٥
ـقـه كـار ٢٠ھر كدام از این كارگران دارای بیش از   سـال سـاب

ـتـه .   باشند می ـف یكی از این كارگران گفتـه اسـت كـه سـه ھ
ـا بـھـمـن مـاه  پیش به اداره كار مراجعـه كـردیـم قـول دادنـد ت
مسئله بازنشستگی ما را حل كنند، اما تاكنـون جـز وعـده و 

 .ایم وعید و سرگردانی چیزی نشنیده
 

اعتصاب کارگران شرکت تکاب صنعت در 
 منطقه پارس جنوبی

 ٢٠٠کارگران شرکت تکاب صنعت که تعـداد آنـھـا بـه 
 ٣رسد در اعتراض به کسری حقوق و عـدم پـرداخـت  نفر می

 دی دست از کـار کشـیـده ٢٤ماه دستمزد خود، از روز شنبه 
ـابـل اداره مـرکـزی مـربـوط بـه  ـق ـایـی تـجـمـع در م و با برپ

مجموعه اجرایی نفت و گاز پارس خواستار افزایش حـقـوق و " 
ـنـد ایـن اعـتـصـاب و .   پرداخت دستمزدھای معوقه خود ھسـت

ـز بـطـور مـتـحـدانـه تجمع طی روز ـی ای ادامـه  ھای گذشتـه ن
ھـا و  اند تا رسـیـدن بـه خـواسـت داشته و کارگران اعالم کرده

 .مطالبات شان مبارزه و اعتصاب خود را ادامه خواھند داد
 

اعتراضات و دستمزدھای پرداخت نشده و 
 تعطیلی كارخانه آزمایش

 مـاه حـقـوق و ٨كارگران كارخانه آزمایش مرودشت حدود 
ـتـه .  عیدی طلب دارند یكی از این كارگران در این رابطـه گـف

ـنـد  است كارگران به یمن اعتراضات و تـجـمـعـاتـی كـه داشـت
عمـال كـارفـرمـا و شـركـت را وادار كـردنـد كـه بـخـشـی از 

 ماه حقوق و یـك عـیـدی كـه ٦حقوقشان را بدھند، اما ھنوز 
: در ادامـه آمـده اسـت.    ماه میشود را طـلـب دارنـد٢معادل 

مھمترین مشكل كارگران كه موجب اعتراضات آنـھـا گـردیـد 
ـانـه ـلـف ھـمـه  این است كه صاحب كارخانه بـه بـھ ھـای مـخـت

ـلـف  ھا و تجھیزات و امكانات و دسـتـگـاه دستگاه ھـای مـخـت
كارخانه را به فروش میرساند و در پاسخ اعتراضـات كـارگـران 
كه كارخانه را محل تامین مخارج زنـدگـی خـود و سـرمـایـه 
مردم مرودشت و فارس میدانند، صاحب شركـت بـه كـارگـران 
گفته است كه بخاطر تامـیـن حـقـوق مـعـوقـه شـمـا آنـھـا را 

 .میفروشیم 
 

دستمزد كارگران كارخانه پروفیل ساوه و 
 شود پروفیل صفا پرداخت نمی

ـیـل ٧٠٠كارخانه پروفیل ساوه با   كارگر و كـارخـانـه پـروف
 ماه اسـت حـقـوق كـارگـران را ٥ كارگر ٥٠٠صفا با بیش از 
ـنـونـی .  اند پرداخت نكرده كارگران كارگران ھمچنان از اوضاع ك

 .ناراضی و معترض ھستند
 

 ماه حقوق كارگران كارخانه پارس تابلو ٣
 پرداخت نشده است

ـیـد ٣٥٠به  ـلـو كـه تـول ـاب ـارس ت  تن از كارگران كارخانه پ
كننده انواع تابلوھای الكترونیكی است و در شھرك صـنـعـتـی 

 ماه متوالی است كه حـقـوقـی را پـرداخـت ٣ساوه واقع است، 
یكی از كارگران گفته است كـه كـارگـران كـارخـانـه .   اند نكرده

ـنـد و  ـت ھمه جا تا بحال رفتند از جمله به اراك یكماه پیـش رف
از .   انـد در استانداری با كمیته بحران استانداری جـلـسـه داشـتـه

وضعیت بد معیشتی و مطالباتشان گفتند و اعـتـراض كـردنـد 
 .ولی تا بحال وضعیت ھیچ تغییری نكرده است

 
دارو به  تجمع اعتراضی کارگران تولید

 كاھش ساعاتی كاری
ـیـددارو، ایـن  ـال كـاھـش سـاعـات كـار كـارگـران تـول ـب بدن

 دی، بعد از صـبـحـانـه دسـت از ٢١كارگران روز چھارشنبه 
كار كشیدند و در مقابل درب اداری شركت تجمـع اعـتـراضـی 

 .برپا كردند
 

نامه اعتراضی کارگران شرکت ابزار مھدی 
 دامغان به احمدی نژاد

خبرگزاری دولتی فارس روز اول بـھـمـن گـزارش داد كـه 
ـامـه ای   جمعی از کارگران شرکت ابزار مھـدی دامـغـان در ن

ـان مسـائـل و مشـکـالت  خطاب به محمود احمدی نژاد، به بی
 .خود پرداختند

ــن نــامــه آمــده اســت ــل در :   درای دربــاره مــوضــوعــات ذی
ـان   سال ھای گذشته از سوی مسئوالن استان سمنان و شھـرسـت

ھای الزم صورت گرفته اما نتیجـه مـطـلـوب  دامغان پیگیری
 .حاصل نشده است

درادامه این نامه ضمن جلـب تـوجـه مسـئـوالن طـراز اول 
کـارگـران . . .   حکومتـی بـه وضـع و مشـکـالت مـالـی و 

شرکت ابزار مھدی دامغان در استان سمنان، آمـده اسـت اگـر 
ـفـه   تحقیق کرده، به این نتیجه خواھید رسید که فروش بـی وق

ـان  این کارخانه به شرکت خودروسازی قـطـع نشـده و ھـمـچـن
 .ادامه دارد

 بند تنظیم شده اسـت کـه بـه شـرح ذیـل ١٠این نامه در 
 :است

ـانـه ایـن شـرکـت حـدود *    پرداخت حقوق و مزایایی ماھ
ھشت سال است که به طور مستمر بیش از سه یا چھـار مـاه 

گـیـر   افتد و تبعات آن باعث تنگدستی و گریبان  به تعویق می
شدن مسائل اقتصادی خـانـواده کـارگـران ایـن شـرکـت شـده 

 .است
ـتـمـاعـی و درمـان *  ـامـیـن اج ـیـمـه سـازمـان ت مشکل ب

 کارگران و خانواده آنان در طول سال
عیدی و پاداش کارگران با یک سال تاخیـر پـرداخـت *   

 .شود می
ــانــه *    ــت ــارخــانــه در آس ــل ک ــن ــیــری از پــرس ــث جــمــع ک

ای از کـارگـران بـه مـحـض   بازنشستگی قرار دارند و به عده
ـامـیـن  اینکه رسیدگی به پـرونـده آنـھـا از طـریـق سـازمـان ت

ـلـغ  ـب  ٦اجتماعی اعالم شده است، کارفرمـا از ھـر یـک م
میلیون تومان بابت حق سنوات به صورت سند حسابـداری بـه 
ـتـه کـه ایـن کـار شـرکـت در  صورت تحمیلـی امضـا گـرف

ـاده و بـرای کـارخـانـه عـادی و   سال ـت ھای گذشته اتفـاق اف
 .فرھنگ شده است

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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شود که صنـدوق شـرکـت   از طرف کارفرما اعالم می*   
خالی است و به کارگران تلقین شـده کـه کـارخـانـه در حـال 
ورشکستی است؛ در حالی که این چنین نیست و کـارخـانـه 

 .کند با تولید خوبی کار می
 ٩٠پرداخت نشدن حقوق مھر، آبان و آذر سال * 
ھای مرداد، شـھـریـور  پرداخت نشدن بیمه پرسنل در ماه*  

 ٩٠و آبان سال 
 ١٣٨٦پرداخت نشدن بن شش ماھه دوم سال * 
 کـه از ١٣٨٦طلب دو روز تعطیلی عید فـطـر سـال *  

سوی ریاست جمھوری اعالم شده کـه شـرکـت از مـرخصـی 
 .کارگران کسر کرده بود

 میلیون تومان بـه صـنـدوق ٢٤بدھی شرکت به مبلغ *   
 .الحسنه پرسنل قرض
 

اعتصاب کارگران شاغل در پروژه مسکن 
 مھر شھرستان بانه
 بھمن منتـشـر شـده اسـت، در پـی ٣بنابر خبری كه روز 

 ١٨ ماه دستمزدھای معـوقـه ٦خودداری کارفرما از پرداخت 
ـارس، مـجـری احـداث  کارگر شاغل در شرکت اروین ارفـع پ
ـانـه، کـارگـران بـه نشـانـه  ـان ب پروژه مسكن مھر در شـھـرسـت

در ایـن .   اعتراض دست از کار کشـیـده و اعـتـصـاب کـردنـد
ـقـده،  ـلـه ن شرکت کارگران شماری از شھرھای مختلف از جـم
ـاسـب و عـدم  ـامـن ـا شـرایـط ن اشنویه، مھاباد، بانه و سنندج ب

 .باشند پرداخت دستمزد مشغول بکار می
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

حقوق كارگران كارخانه قند ورامین 
 شود پرداخت نمی

 كـارگـر ٤٢٠كارخانه قند ورامین كه در حال حاضر حدود 
ـلـكـه  دارد، نه تنھا حقوق كارگران را بموقع پرداخت نمیـكـنـد ب
ـبـال  ـازاتـی را كـه كـارگـران ق ـی ـت بخشی زیادی از مزایا و ام
ـاس  ـب دریافت میكردند منجمله بن حقوقی كارگران، كفش و ل

 .كار را نیز حذف كرده است
 

 ماه دستمزد ٧کارگران شرکت بستاب بنا 
 معوقه دارند

ـیـمـانـکـاری و ١٥٠بیش از   نفـر از کـارگـران شـرکـت پ
ـافـت ٧ساختمانی بستاب بنا   ماه اسـت کـه دسـتـمـزدی دری

 .اند نکرده
 

جلوگیری از بازنشسته شدن كارگران 
 كارخانه نساجی ایران پوپلین

ـیـن ٩٠نزدیك به  ـل  نفر از كارگران كارخانه نساجی ایران پوپ
ـنـد ٢٠در رشت باالی   سال سابقه كار دارند و بازنشستـه ھسـت

ھای مختلف از بازنشسته شدن آنھـا جـلـوگـیـری  ولی به بھانه
 .این كارگران دررابطه با بیمه نیز مشكل دارند.میشود 
 

اعالم ورشكستگی کارخانه شرکت لوح ذرین 
 در مالیر

ـنـده  ـیـد کـن شرکت صنعتی لوح ذرین در مـالیـر كـه تـول
ـالـه ــه  کـاغـذ از زب ـان ـاشـد در آسـت ـب ـیـر کـاغـذ مــی ھـا و خـم

 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٨این شركـت .  ورشكستگی قرار دارد

ـفـر از كـارگـران ٧٠ نفـر از ٣٠كارگران را پرداخت نكرده و   ن
 .این كارخانه را اخراج كرده است

 
بازنشسته نكردن كارگران كارخانه الستیك 

 پارس ساوه
ـیـش از  كارخانه الستیك پارس در ساوه كه در حال حاضر ب

ـیـش از ١٢٥٠ ـفـر از ٦٠ كارگر دارد طـی مـدت اخـیـر ب  ن
كارگران علیرغم اینكه مدتی از بازنشستـگـی شـان گـذشـتـه 

ـازنشـسـتـه شـدن كـارگـران  ولی به بھانـه ـلـف از ب ھـای مـخـت
ھمچنین خودكارخانه مـدتـی اسـت كـه .   جلوگیری شده است

 .با كمتر از نصف ظرفیتش كار میكند
 

 درصد افزایش ٧٠ھزینه معیشتی کارگران 
 یافته است

ـیـمـت :   علیرضا محجوب گفته است با توجه به افزایـش ق
ـنـه  ـزی ـیـمـت ارز گـره خـورده، ھ کاالھای داخـلـی کـه بـه ق

 . درصد افزایش یافته است٧٠معیشتی کارگران 
 

 عدم پرداخت دستمزدھا در شرکت 
 خارک طنین

ـیـن واقـع در جـزیـره  کارگران شرکت پیمانی خارک طـن
 مـاه اسـت ٥رسد، مدت   نفر می٥٠خارک كه تعداد آنھا به 

 .اند که حقوق و دستمزدھای خود را دریافت نکرده
 

حقوق كارگران نساجی فرش پارس 
 شود پرداخت نمی

ـارس در  کارگران کاخانه نساجی و ریسـنـدگـی فـرش پ
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٥ کارگر دارد ٢٧٠قزوین که بیش از 

عالوه بر حقوقھای معوقه كارگران واجـد شـرایـط .   طلب دارند
بازنشستگی را بازنشست نمیکنند و از مزایای بازنشـسـتـگـی 

ـاالی ٢٢٠. توانند استفاه كنند نمی  نفر از کـارگـران شـرکـت ب
ـانـون ٢٤ سال بعضا باالی ٢٠  سال سابقه کار دارند و طبـق ق

مشکل دیگر كـارگـران ایـن ھسـت کـه .   باید بازنشسته شوند
ـاتـر  بیمه درمانی ھم در دفاتر این کارگران واریز نمیشود و دف

 .بیمه کارگران فاقد اعتبار است
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  كارگر با سابقه از كارخانه ٦٠٠اخراج 
 تاژ قزوین

 ١٠٠٠كارخانه تاژ، تولید كننده مواد شوینده، با بیـش از 
ـیـش ٦٠٠كارگر شاغل طی یكسال اخیر  ـا ب  كارگر باسابقـه ب

ـا ٤٠٠ سال سابقه كار را كه ماھیانه بین ١٢از   ھـزار ٥٠٠ ت
ـلـف اخـراج كـرده  گرفتند به بھانه تومان حقوق می ھای مـخـت

ـانـكـاری .   است ـیـم ـال ایـن اقـدام، كـارگـران پ ـب این كارخانه بدن
 ھزار تـومـان حـقـوق ٣٠٠استخدام كرده است كه ماھیانه فقط 

 .دھد به آنھا می
 

 كارخانه قند فریمان در معرض تعطیلی
تـریـن  تـریـن و مـعـروف كارخانه قنـد فـریـمـان، از قـدیـمـی

ـیـش از  كارخانه  كـارگـر دارد در ٢٠٠٠ھای قند ایران كـه ب
ـتـه  شرایط بحرانی قرار گرفته و در معرض تعطیلی قرار گـرف

 .است

 شود كفش بال تعطیل می
ـان بـھـمـن مـاه  ـای صاحبان شركت كفش بال قصد دارند تا پ

ـنـد٢٠ ـن .  فروشگاه كفش بال را بسته و كارگران را نیز اخراج ك
ھـای  به گفته یكی از كارگران، در تھران قرار است فـروشـگـاه

ـان  ـاب ـی ـان خـوش، خ ـاب ـی ـلـه در خ نمایندگی كفش بـال از جـم
ــن .   گــیــشــا، بســتــه شــود  -رودكــی، كــوی نصــر ــی ھــمــچــن

ھای كفـش بـال در مشـھـد، گـیـالن، مـازنـدران و  نمایندگی
ـز تـعـطـیـل خـواھـد شـد ـی  ٣٥٠از :   گـویـد او مـی.   اصفھان ن

ـقـط  فروشگاه كفش بال در سطح تھران و شھرستان ـنـون ف ھا اك
 . فروشگاه باقی مانده است٨٠

 
كارگران كارخانه ابر صنعتی قزوین ھم به 

 سیل بیكاراران اضافه شدند
كارخانه ابر صنعتی قزویـن تـعـطـیـل شـد و كـارگـران آن 

ـات ایـن .  بیكار شدند ـیـه امـكـان ـل ـیـرا ك صـاحـب كـارخـانـه اخ
ـیـه كـرده اسـت . كارخانه را جمع آوری كرده و كارخانه را تـخـل

در حـال حـاضـر .    كارگر داشـتـه اسـت١٠٠این كارخانه قبال 
كـارگـران ایـن .   انـد  كارگر باقیمانده این كارخانه بیكار شـده٣٠

ـا ٥اند و ھر كدام بین   سال است حقوق نگرفته٣كارخانه   ٨ ت
 .میلیون تومان دستمزد طلب دارند

 
 كارخانه اراك شیمی در آستانه تعطیلی

افزایش بی سابقه قیمت مواد اولیه باعث كمرشـكـن شـدن 
ـیـش از   درصـد افـت ٦٠تولید در اراك شیمی شده است و ب

ـر آمـده اسـت كـه در حـالـی كـه .   تولید داشته اسـت در ادامـه ایـن خـب
ـاقـی مـانـده و ایـن مـوضـوع  ـابـت ب ـیـمـتـش ث مواد تولید شده كارخانه ق

 .باعث كمرشكن شدن كارخانه و رفتن در آستانه تعطیلی است
 

اخراج و كاھش دستمزد كارگران شركت 
 مخابراتی موج آسا

ـامـه ای بـه شـرکـت  معاون مخابرات تـھـران طـی بـخـشـن
 ١٥، ٩٠مخابراتی موج آسا اعالم كرده بایستی تا پایان سال 

ـیـکـار  نفر از کارگران موج آسا تعـدیـل و از کـار اخـراج و ب
ــد ــزان .   شـون ــن آمــده اســت مــی ـی ـامــه ھــمـچــن ــخـشــن ــن ب در ای

ـار )   ھزار تومانی٣٠٠(دستمزدھای  پرداختی به کارگران بسـی
باالست و برای کاھش ھرچه بیشتر دسـتـمـزدھـای کـارگـران 

 .باید تصمیمات الزم اتخاذ شود 
 

ھای تولید كارخانه  تعطیل شدن یكی از خط
 ماشین سازی سایپا

ھای تولید كارخانه سایپا بطور كامـل تـعـطـیـل  یكی ازخط
ـیـكـار شـده یـكـی از .   انـد شده و تعداد زیادی از كارگران نیز ب

كارگران علت را نداشتن پرچ برای مونتاژ ماشـیـن دانسـت و 
گفت كه این پرچھا قبال از كـره وارد مـیـشـده ولـی بـعـد از 
ـیـسـت  جدی شدن تحریمھا دیگر امكان وارد كردن این پرچھا ن
و به ھمین دلیل یك خط تولید این كارخانه بطوركامل تعـطـیـل 

 .شده است
 

 ناامنی محیط كار
 

 ساله زیر غلطک دستگاه ٢٤مرگ کارگر 
 بافندگی کارخانه فرش

ــر ٢٧روز  ــخـراش کـارگــری در زی ـادھـای دل  دی، فــری
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ھـای  غلطک دستگاه بافنـدگـی فـرش یـکـی از کـارخـانـه
 .فرش اصفھان بی نتیجه ماند و او را به کام مرگ برد

 
انفجار در ایستگاه انتقال گاز رشت حداقل 

 یك كشته بر جای گذاشت
ھـای  کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل

ـبـه ١٢کارگری خبر داد كه حوالی ساعت  ـنـجـشـن  ظھر روز پ
.  دی صدای انفجار مھیبی شھر صنعتی رشت را لـرزانـد٢٩

ھمه جا را دود فرا گرفتـه بـود، زمـیـن بـه شـدت داغ بـود، 
ھـا و  ھا مشخص نبود، آمبـوالنـس ھا و کشته شده تعداد زخمی

ھای آتش نشانی در رفت و آمـد بـودنـد، مـرد رنـگ  ماشین
آمـد خـبـر از  ای که از ضلع شرقی به طرف جمعیت می پریده

ـان  ـب جنازه ی سوخته ھمکارش اسدالله مھمان نـواز کـه نـگـھ
شرکت بود داد، جمعیت ھراسان به آن سمت دویـدنـد، صـحـنـه 

ـال  ای بود، جنازه ی کامال سـوخـتـه ی تکان دھنده ای درکـان
 . خورد موجود در محوطه ی داخل شرکت به چشم می

 
دو کارگر در پاالیشگاه نفت بندرعباس 

 سوختند
ــه ٦سـاعــت  ــب  دی کــارگــران ٢٠ عصــر روز ســه شــن

ـان رسـانـده و  ـای پاالیشگاه نفت بندرعباس کـار خـود را بـه پ
ـنـکـه راھـی  مشغول تعویض لباس کار خود بودند به امـیـد ای

ـاالیشـی ٧١خانه شوند که کارفرما دو مکانیک از واحد   پ
ـیـم مـریـدی بـرای انـجـام  را به نامھای رضا کشاورز و ابـراھ

ایلنا نوشت با وجـود اتـمـام سـاعـت .   رفع نشتی گاز فراخواند
ـفـت بـعـدی بـه اصـرار  کاری و حضور کارگران تازه نفس شی
ـاس بـرداشـتـه و  ـب کارفرما این دو کارگر دست از تـعـویـض ل
برای رفع نشتی از الین گاز که پایین یکی از دسـتـگـاھـھـا 

ـاس غـیـر )   تلمبه(  ـب ـا ل در حال کار بوده، دو کارگر مـزبـور ب
ـاال مـی٥، ٤ھا تا ارتفاع  ایمن از پله سـاعـت .   رونـد  مـتـری ب

ـبـه ٦حدود  ـلـم  با پیشروی نشتی گاز مواد از باال بـه روی ت
ـاع سـرایـت  ریزد و آتـش سـوزی رخ مـی می ـف دھـد و بـه ارت
ـیـم .   شـونـد ھـای آتـش مـی کند، کارگران اسیر زبانـه می ابـراھ

ـیـش از ٣٥مریدی با  ـا ب  درصد سوختگی و رضا کشـاورز ب
 طـبـق تشـخـیـص بـخـش ٣ درصد سوختگی از نوع درجه ٨٥

ـاس پـس از چـنـد روز بسـتـری  سوختگی بیمارستان بندرعـب
 ٢٩شـونـد و روز  شدن به بیمارستان شھرستان یزد منتقل مـی

ــكــی از .   دی رضــا کشــاورز جــان خــود را از دســت داد ی
ـیـل :   گـویـد کارگرانی که خود شاھد مـاجـرا بـود مـی بـه دل

ای چـون  وجود گازھای خطرناک و نبود اقدامات پیشگیرانه
حضور آتش نشان و بازرسی قبـل از ادامـه کـار و مـدیـریـت 

 .ای شد عجوالنه باعث بروز چنین حادثه
 

 ھای شغلی افزایش آسیب
ایلنا از قول مرتضی ریحانیان دبیر اجرایـی خـانـه کـارگـر 

افزایش سن در مشـاغـلـی کـه بـه حـکـم :  زنجان گفته است
شوند احـتـمـال حـوادث  آور محسوب می حساسیت سخت و زیان

و خطرات جانی برای کارگران این مشاغل را افزایش خـواھـد 
 .داد

 
ریزش دیوار ساختمان کارگری را زیر آوار 

 محبوس کرد
بعد از ظھر روز اول بھمن ریزش بخشی از دیوار ساخـتـمـان 

در حال بازسازی موجب گرفتاری و آسـیـب دیـدن یـکـی از 
 .کارگران شد که مشغول کار بودند

 
كارگران متروی اھواز    پای راست یكی از

 قطع شد
عباس ھالکویی، مدیرعامل سازمان قطار شـھـری اھـواز 
از قطع پای یکی از کارگران این پروژه بر اثر سـقـوط یـک 

طـی روزھـای گـذشـتـه و :   او گـفـت  .   قطعه فلزی خبر داد
ھای ایسـتـگـاه   دیواره ھنگام مونتاژ دستگاه جرثقیل اجراکننده

ـای یـکـی  میدان ساعت، یکی از قطعات این جرثقیل روی پ
ـاحـیـه  ـای راسـت ایشـان را از ن از کارگران سقوط کـرد و پ

 .باالی زانو قطع كرد
 

 بازنشستگان
 

مستمری ناچیز بازنشستگان سازمان تامین 
 اجتماعی

ـاس  محمد عمادی كه ایلنا ایشان را بعنوان یـک کـارشـن
ـتـه اسـت مسـتـمـری :   مسائل کارگری مـعـرفـی كـرده، گـف

ـازھـای  ـی ـاسـخـگـوی ن بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پ
ـیـش از .   ھا نیسـت اساسی آن ـازنشـسـتـگـان ٥٠ب  درصـد از ب

تامین اجتماعی پس از بازنشستگی به مشاغل کـاذب روی 
 .آورند می

 
 معلمان

 
نامه رسول بداقی به بھانه اخراج از 

 آموزش و پرورش
ـلـم زنـدانـی در زنـدان رجـایـی شـھـر از  رسول بداقی، مـع

ـاسـبـت .  آموزش و پرورش اخراج شده است ـیـن مـن وی بـه ھـم
ای نوشته است كه متن این نامـه بـه شـرح   دی نامه٢٦روز 

 :زیر است
ـلـمـی ٢١در طول   سالی که از پیشینه مـن در کـار مـع

ـا  ـتـه ت ـاھـای کشـور گـرف گذشته اسـت، از دورتـریـن روسـت
پایتخت ایران در سالھای نخست کـارم پـی بـرده ام کـه ایـن 
ـان  سیستم راه به ویرانه دارد و روح و روان و جسم و جـان جـوان
این مرز و بوم را به نابودی بیشتر خواھد کشاند از ایـن رو از 
ـا  ـارزه ب ھمان آغاز کار معلمی، کمر به بدھیات بسـتـم و مـب
ـیـشـه خـود سـاخـتـم از طـرفـی  گردانندگان این سیستـم را پ
ـار و  حاکمیت زورگویان و بی خ ردان جـز سـرکـوبـی و کشـت

ـیـش  شکنجه و زندانی کردن، راه دیگری را نمی دانند و در پ
 .گیرند نمی

ـانـت،  ـی ھمواره منطق و زور، دروغ و راستی، خـدمـت و خ
ـایـی ھـیـچ  ـادانـی و دان مھر و کین، روشنایی و تاریکـی، ن

ـنـه حـاکـمـان .  ھماھنگی و سازشی با ھم ندارند متاسفانه کـی
ـاسـی،  بی خرد و زورگو در ھمه بخـش ـتـصـادی، سـی ھـای اق
رایـج اسـت و ھـمـه ایـن . . .   نظامی، اجتماعی، بین المللی و

ـا از . ھا، رو به نابودی ھستند بخش ـارزه ت لـذا راھـی جـز مـب
ـیـش  ـبـد در پ میان برداشتن ایـن بـی خـردان زورگـو و مسـت

ـیـخـواھـد انسـانـھـا زنـدانـی و .   نیست ـیـمـی نـم ھیچ عقل سل
ـز رایـگـان بـه دسـت  ـی ـنـدی ن شکنجه شوند اما عزت و سربل

ھـا  نخواھد آمد و ھر چه بیشتر زمان بگذرد بـر ایـن دشـواری

 .ھا افزوده خواھد شد و خفت و خواری
اینجانب ضمن محکوم کـردن ارعـاب، تـھـدیـد و احضـار 
ـلـمـان، از  ـفـی مـع معلمان کشور بویژه اعضـای کـانـون صـن
ـا  ـا ب ـانـی داریـم ت ـب ـی ھمکاران خود در سراسر کشور امید پشت
ـیـم بـه  ـتـوان ھمبستگی میان معلمان و سایر اقشـار جـامـعـه ب

 .یک حاکمیت مردمی دست یابیم
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 فشار مسئوالن زندان بر بھنام ابراھیم زاده

ـتـه دفـاع از  ـی طبق خبری كه كم
بھنام ابراھیم زاده منتشـر كـرده اسـت، 
ـــت و آزار و  ـــت اذی ـل ـــه عــ وی ب
ــواع  ــدان، از ان فشــارھــای دوران زن

ـاج بـه  ناراحتی ـی ھا رنج میبرد و احـت
ـیـرون از  ـزشـکـی ب مداوا در مراکـز پ

ولـی مسـئـوالن زنـدان از .   زندان دارد
ـنـد ـاتـی .   اعزام او به بیرون از زندان جلوگیری میکـن در مـالق

که بھنام ابراھیم زاده با اعضای خانواده اش داشـتـه اسـت از 
ـتـه کـه  ناحیه گوش و سر ابراز ناراحـتـی کـرده اسـت و گـف
ـان دوران مـحـکـومـیـت  ـای پزشک زندان به او گفته است تا پ
ـیـرون از زنـدان  نخواھیم گذاشت که به مراکـز درمـانـی در ب
ـتـت را  ـیـن حـال دوران مـحـکـومـی منتقل بشوی و باید با ھم

 .سپری کنی
 

احضار ھاشم خواستار و ھمسرش به دادگاه 
 اسالمی

ـیـغ  ـل ـب ھاشم خواستار و ھمسرش صدیقه مالکی، به اتھام ت
ـایـد در  علیه نظام، تشویش اذھان عمومی و نشـر اکـاذیـب ب

 بھمن در دادگـاه اسـالمـی رژیـم در مشـھـد بـرای ١٠تاریخ 
ـلـم .   رسیدگی به پرونده خود حاضر باشند ـار مـع ھاشم خـواسـت

ـا قـرار  بازنشسته است که پس از گذشـت دو سـال حـبـس، ب
وثیقه صد میلیون تومانی به طور موقـت از زنـدان آزاد شـده 

 .بود
 

 علی نجاتی با غل و زنجیر به دادگاه ب
 رده شد

ــرای  ــگــی ب ــه ھــمــاھــن ــت کــمــی
ــھــای  ــجــاد تشــکــل ــه ای کــمــک ب
ــلــی  ــر داد كــه ع ــب ــارگــری خ ک
ــره  ــدی ــجــاتــی عضــو ھــیــات م ن
سندیکای کارگران نیشکـر ھـفـت 

 دی در حالی کـه ٢٠تپه در روز 
دست و پای او به غـل و زنـجـیـر 

 دادیاری دزفول برده شـد و مـورد ٢کشیده شده بود به شعبه 
وی که با تایید دادستان شوش و نـظـر .   بازپرسی قرار گرفت

 روز اسـتـراحـت ١٠ روز مرخصی، ٥پزشک قانونی افزون بر 
پزشکی در منزل به وی داده شده بوده برای تسلیم مـدارکـش 
ـا وجـود تـمـام نشـدن  ـتـه بـود کـه ب به زندان فجر دزفـول رف
ـازداشـت و  ـان شـوش، ب ـیـد دادسـت استراحت پزشکی مورد تای

ـامـات زنـدان و .  پیش از موعد دوباره محبوس شد سـپـس مـق
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ـبـت بـعـد از اتـمـام  مقامات قضایی دزفول به بھانه واھی غی
ـبـه   ٢مرخصی برای او تشکیل پرونده داده و وی را در شـع

دادیاری مورد بازجویی قرار داده و بـرای او پـرونـده سـازی 
اند كـه از دسـتـور  مقامات قضایی دزفول اعالم کرده.  اند  کرده

در حالی که کلیه مدارک قضـایـی .   دادستان شوش بیخبرند
ـلـه یـک نسـخـه  مربوطه از سوی دادستان شـوش و از جـم

 .توسط علی نجاتی به زندان تحویل داده شده است
 

 ساله در ٣مھدی شاندیز برای تحمل حبس 
 اوین محبوس شده است

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 
ـز، ٢٧کارگری روز   دی خبر داد كه مھـدی فـراحـی شـانـدی

 سـال ٣معلم و فعال کارگری که بـه اتـھـامـات واھـی بـه 
حبس تعزیری محکوم شده بود حدود دو ھفته پیش در زنـدان 

ــوس شـده اســت٣٥٠اویـن و در بــنـد  ــه جــز .    مــحــب وی ب
ـنـی  ـف ـل مالقاتھای کابینی تنھا حق دارد در ماه یک مرتبه ت
و آنھم به طور محدود و کوتاه مدت با خانـواده اش صـحـبـت 

 .کند
 

 محمد جراحی بازداشت شد
کانون مدافعان حـقـوق کـارگـر 

ـال ٢٩روز  ـب  دی خبر داد كـه بـه دن
دستگیری شاھرخ زمانی، مـحـمـدد 
ـازداشـت  ـزلـش ب ـز در مـن ـی جراحی ن

محـمـد جـراحـی طـی تـمـاس .   شد
ـز  ـبـری تلفنی از بند قرنطینـه زنـدان ت

اطالع داده كه او و شاھرخ زمانی برای اجرای حكم بـه زنـدان 
او گفته است كه ھیـچ احضـاریـه بـرای ایـن دو .   اند برده شده

نفر ارسال نشده است و آنھا به صورت ناگھانی و غافلگـیـرانـه 
 .اند برای اجرای حكم بازداشت شده

 
 گزارش

 
 رسمی شدن در اداره به شرط 

 كم شدن حقوق
ـامـه ـتـھـای  یكی از كارگـران در ن ای بـه یـكـی از سـای

ـا یـکـی از کـارمـنـدان :   انترنتی نوشته است ـیـش ب چندی پ
ـتـگـو مـی پیمانی شرکت ملی گاز می کـردم و از  باشد گـف

ـبـی را . کردم شرایط و اوضاع کارش صحبت می مطـلـب جـال
ھمیشه پیمانی بـودن کـارم مـرا : کرد وی میگفت عنوان می

کرد و من و ھـمـکـارانـم بـه  دچار تشویش و ترس از آینده می
دنبال راھی برای رسمی شدن استـخـدامـمـان بـودیـم چـرا کـه 
ـایـد نـگـران تـمـدیـد قـراردادشـان  کارمندان پیمانی ھـر سـال ب

ـیـمـه مـی.   باشند ـان ھـم کـه ب شـونـد  اکثرا بیمه نمیشوند و آن
ـا  توانند از بیمه نمی ھای تکمیلی و سایـر خـدمـات شـرکـت ی

به طور مثال شـرکـتـھـای .   سازمان متبوع خود بھره مند شوند
ـان خـود  نفت و گاز تقربیا بھتریـن خـدمـات را بـرای کـارکـن

ـات  کنند نظیر استفاده از مجتمع ارائه می ـف ـی ھای رفاھی تخـف
ولـی کـارمـنـدان .   ھـای سـازمـانـی و غـیـره خرید و یا خـانـه

اخیـرا بـعـد از . توانند استفاده کنند پیمانی از این خدمات نمی
ـبـدیـل ١٠تالشی تقریبا   ساله موفق به اخذ مجوز الزم برای ت

ـا دو شـرط کـه  استخدامی خود از پیمانی به رسمی شده ایم ب
ـقـل ٢٠٠اول کم شدن حقوق به میزان  ـت ـن  ھزار تومان و دوم م

بـه نـظـر .   شدن به شھری کوچکتر مثال از مشھد به سرخـس
شما من با زن و سه فرزند که پسر بزرگترم ھـم دانشـجـوسـت 
ـا کسـر ایـن حـقـوق تـوان ادامـه داریـم؟ ! و تازه عقد کـرده ب

 .جابجایمان از این شھر ھم بماند
 

 فعاالن کارگری را آزاد کنید
ـتـشـار  ـا ان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ب

ھای اخیر فعـاالن کـارگـری در  ای در رابطه با بازداشت بیانیه
 . ھا شد قید و شرط آن ایران خواھان آزادی فوری و بی

ـیـه  ـان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، در بی
خود نوشته است که از طریق جامعه دفاع از حـقـوق بشـر در 

ـیـب  از دستگیری (LDDHI)ایران  ـق ھای اخیر و آزار و تـع
 . چندین فعال سندیکایی مطلع شده است

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعـان حـقـوق بشـر در ایـن 
ـیـمـا  بیانیه به بازداشت شـاھـرخ زمـانـی، مـحـمـد جـراحـی، ن

وش، شیث امانی، صـدیـق کـریـمـی،  پوریعقوب، ساسان واھبی
ـیـم  شریف ساعدپناه، مظفر صالح نیا، میثم نجاتی عارف، ابـراھ

ـنـی و مـھـدی فـراحـی  مددی، رضا شھابی، مـحـمـد حسـی
ـازداشـت شـده شاندیز که بیشتر آنان در دی انـد   ماه سال جاری ب

 . اشاره کرده است
ـان در ھفته اخیر به ـایـجـان شـرقـی و  ویژه در است ھـای آذرب

ـازداشـت شـدنـد . کردستان چنـد تـن از فـعـاالن کـارگـری ب
گـیـری  شاھرخ زمانی و محمد جراحی، دو عضو کمیتـه پـی

 ٢٨ و ٢٥ھای کارگری در تبریز، در روزھـای  ایجاد تشکل
ـا ار  ماه و شیث امانی، شریف ساعدپناه و مظفر صـالـح دی ـی ن

 ١٥ و ١٨، ٢٦ترتیب در روزھـای  فعاالن سندیکایی نیز به
 . ماه در سنندج بازداشت شدند دی

ـتـه  برنامه نظارت بر حمایت از مدافـعـان حـقـوق بشـر گـف
است مسئوالن قضائی ایران تحت ھر شرایطی سالمت روحـی 

شدگان و تـمـام مـدافـعـان حـقـوق بشـر و  و جسمانی بازداشت
 . ھایشان را در ایران تضمین کنند خانواده

این نھاد مدافع حقوق بشر ھمچنین بازداشت ایـن فـعـاالن 
دانسـتـه "   خودسرانه و به قصد تنبیه فعالیت حـقـوق بشـری"را 

 . ھا شده است قید و شرط آن و خواھان آزادی فوری و بی
ـام ـق ھـای قضـائـی  در این بیانیه افزوده شـده اسـت کـه م
شدگان و تـمـام  ایران باید به ھر گونه آزار و اذیت این بازداشت

 . مدافعان حقوق بشر پایان دھند
در ھـر " این نـھـاد آورده اسـت مسـئـوالن قضـائـی ایـران 

باید اعالمیه سازمان ملل در باره مـدافـعـان حـقـوق "   شرایطی
 . بشر را، رعایت کنند

ـاریـخ  ــر ٩  ( ١٣٧٧ آذر ١٨ایـن اعـالمـیـه در ت  دسـامـب
در مجمع عمومی سازمان ملل تصـویـب شـده و در ) ١٩٩٨

ـا  ھـمـه افـراد حـق دارنـد بـه:   " آن آمده است صـورت فـردی ی
المللی برای حمـایـت از حـقـوق  گروھی در سطوح ملی و بین

ھـا  ھای اساسی و تـحـقـق ایـن حـقـوق و آزادی بشر و آزادی
 ." فعالیت کنند

ـان  ـای برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حـقـوق بشـردر پ
ـیـمـان ـیـن متذکر شده است که ایران باید بـه پ ـلـی  ھـای ب ـل الـم

ھـا مـتـعـھـد اسـت  المللی کـه بـه آن حقوق بشر و موازین بین
 . ھا را تضمین کند پایبند بماند و رعایت آن

ـامـه  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حـقـوق بشـر، بـرن
ـیـن ـلـی جـامـعـه مشترک فدراسیون ب ـل ھـای حـقـوق بشـر  الـم

(FIDH)  ــجــه ــارزه بــا شــکــن ــی مــب و ســازمــان جــھــان

(OMCT)  است که به حمایـت از مـدافـعـان حـقـوق بشـر
اختصاص دارد و ھدف اصلی آن پشتیبانـی مشـخـص از ایـن 

 .افراد در زمان نیاز است
 

 گزارشی از یك كارگر بازنشسته ذوب آھن
 ما موفق شدیم سه ماه طلب دستمزدمان را بگیریم

ـارزه و جـمـع شـدن و   سرانجام بعد از مدتی تالش و مـب
 مـاه ٣ دی ماه توانستیم ٢٨پیكت كردن، چھارشنبه گذشته 

ـبـل بـود كـه ٢٠.  دستمزدی كه طلب داشتیم را بگیریم  روز ق
ـابـل مـجـلـس  ـق باز از اصفھان و شھرھای مختلف اصـفـھـان م

ـنـكـه  دولـت .   جمع شدیم و بر خواستھایمان تاكید كردیـم ـا ای ت
 ھزار كارگر بازنشسته ذوب آھن اصفـھـان بـخـش ٨٠زیر فشار 

ـاد بـودجـه اخـتـصـاص ٣٠٠صنعت و معدن ناگزیر شد  ـی ـل ـی  م
ـایـد .   دھد ـیـم ب ـت قول دادند، وعده دادند، قبـول نـكـردیـم و گـف

ـبـوالنـدیـم ـاالخـره ق ـتـه ایـن را .   بخشنامه كتبی بدھید و ب ـب ال
ـزایـش دسـتـمـزد مـا  بگویم كه طب ھای دیگرمان از جملـه اف

 مـاه اول ٥ پرداخـت شـده اسـت و ٦برای سال جاری از ماه 
ـبـل از سـال .  سال را طلب داریم  ٨٨ھمچنین تعدادی از ما ق

اند و اكنون خواھان ھـمـسـان سـازی حـقـوقشـان  بازنشسته شده
ـازنشـسـتـه شـده انـد،  برابر كارگرانی ھستند كه بعد از این سال ب
ـیـن اسـت ـای مـا .   و نه تنھا این بلكه سطح دستمزد ما خیلی پ

ــم ــخــواھــی ــدگــی درخــور انســان مــی ــوق كــارگــران .   یـك زن حــق
 ھزار تومان است و با ایـن پـول ٤٥٠ تا ٤٠٠بازنشسته فوقش 

ـیـه.   ھیچ كاری نمیشود كـرد ـاف اول ـف ـاز مـا را  و ك ـی تـریـن ن
ـاسـب .   ما نیازھای درمـانـی داریـم.   نمیدھد مـا مسـكـن مـن

ما نوه و فامیل داریم و باالخره برای اینكـه سـری .   میخواھیم
ـایـد مـن .   به ما بزنند و جمع باشـیـم خـرج و مـخـارج داریـم ب

. یك شكالت ناقابل بـخـرم.   بتوانم برای نوه ام یك بستنی بخرم
عمـری ھـم كـار كـرده .   ھمیشه باید شرمنده باشم. اما از كجا

 .ام
ـیـم ھـمـه خـوشـحـال  ـت  وقتی این سه ماه حـقـوق را گـرف

راھمان را با اعـتـراضـاتـمـان .  احساس موفقیت میكردیم.  شدیم
. اما این خوشحالی چند روز بیشـتـر دوام نـداشـت.   پیدا كردیم

ھـر .   گرانی بیداد میكـنـد.  بعدش تماما ھمان جھنم ھمیشگی
ـنـد روز دوبار قیمت عمده فروشی ـیـداد .   ھا تغییر میـكـن تـورم ب

ـا ٣٠قیمت مـواد غـذایـی .   گرانی وحشتناك است.   میكند  ت
ـنـد، شـكـر، روغـن و .   درصد افزایش یافته است٤٠ بـرنـج، ق

جـنـگ .   طالق و جدایی زیاد شـده.   غیره ھمه گران شده است
ـیـون و .   و جدال خانوادگی زیاد شده ـل ـی امروز سكـه را یـك م

ـنـد ـت ـفـروخ ـی مـیـخـواھـم بـگـویـم فشـار .   صد و پنجاه تومان م
ـتـصـادی ھـمـه گـیـر شـده اسـت . اقتصادی و نابسامـانـی اق

ـلـج شـده اسـت خـریـد و فـروشـی صـورت .   اقتصاد به كلی ف
ـانـكـھـا .   گیرد نمی حتی در بانكھا پول نیست و مردم جلـوی ب

ـانـك .   صف میكشند كه پولشان را بگیرند ـیـن امـروز در ب ھـم
ـتـه پـولـش را بـگـیـرد و در  محل ما دوستی میگفت كه رف

ـنـد سـكـه و ارز و  خیلی.   بانك پول نبوده ھا پولشان را مـیـدھ
ـفـروشـنـد ـتـر ب كـارخـانـجـات بـحـال .   دالر میخرند كه بعدا گـران

ـا پـولـش ارز .   تعطیل درآمده است حقوق كارگر را نمیدھند و ب
ـیـت .   میخرند ھر روز دالر گرانتر میشود و مردم از ایـن وضـع

ـنـد .   تر شده و وضعیت انفجاری است وحشت زده ھمـه مـیـگـوی
ـنـد وضع چنین نمی ـزی مـیـگـویـم، بـرای .   مان مـن یـك چـی

ـنـرا بـگـویـم .   ھیچكس این وضعیت قابل تصور نیست فقط ای
در ھر حال خبرم را فراموش نكنم خـبـر .   اوضاع انفجاری است
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این بود كه ما با اعتراضاتمان موفق شـدیـم سـه مـاه حـقـوق 
 .معوقه مان را در چنین اوضاعی بگیریم

 كانال جدید: منبع
 

ھای  وضعیت حساس کار و تولید در شرکت
 خودروسازی ایران

 ١٣٩٠در ھفته آخر دی ماه و اوایل ھفته اول بھمـن مـاه 
ھای خودروسازی بـه صـورت  وضعیت کار و تولید در شرکت

 :زیر بود
ـایـع خـودروسـازی   - ١ کارخانجات گـروه بـھـمـن از صـن

کـنـد،   را مونتاژ مـی٣ھای مزدا  وابسته به سپاه که اتومبیل
ـیـکـار و اعـالم کـرده  ـنـد مـاه ب کارگران خود را تا پایان اسف
است که خط تولید خوابیده و در این مدت کـارگـران حـداقـل 

 .حقوق را دریافت خواھند کرد
ــن ال   -  ٢ ــه ٩٠در ســال ــودرو، ک ــران خ ــرکــت ای  ش

شـود، بـه عـلـت  ھای شرکت رنو فرانسه مونتاژ مـی اتومبیل
 را ٩٠نرسیدن موتور از شرکت مگامـوتـور، کـه مـوتـور ال 

ـیـد شـده ٩٠کند، به جای ال  مونتاژ می ـیـکـان تـول  وانـت پ
 در شـرکـت ایـران خـودرو ٢٠٦ھمچنین خط تولید پژو .  است

با کمبود برخی قطعات کامپیوتری این خودرو روبروسـت امـا 
ـیـد آن فـعـال ایـن  ظاھرا برای جلوگیری از تعطیـل خـط تـول

ـنـد و روی  قطعات را از خودروھای تولید شده را باز مـی کـن
 .بندند خودروھای در حال تولید می

ـیـروھـای خـود را   - ٣ شرکت مگـامـوتـور بـخـشـی از ن
ـازخـریـدی داده  تعطیل کرده و به منزل فرستاده و  پیشنـھـاد ب

ـنـھـا حـقـوق .   است به کارگران گفته شده تا پایان اسفند ماه ت
 .پایه پرداخت خواھد شد

ھای پـرایـد و  شرکت سایپا آذین، تولیدکننده صندلی  -  ٤
، بـه کـارگـران طـرح ) خودروھای تولیدی گروه سایپا  ( ٩٠ال 

 روز و کـارگـران جـدیـد ٤٥بازخرید را برای کارگران قدیمی 
ـیـمـه .   دو ماه حق سنوات ارائه داده است این شرک به حالت ن

 .تعطیل در آمده است
ـا یـک سـوم   -  ٥ شرکت سایپا طی ھفته آخر دی ماه ب

 و ٣ و ٢ھای  ظرفیت تولیدی خود و با تعطیل کامل شیفت
 . فعالیت داشته است١تنھا حضور شیفت 

ـا(در شرکت پارس خودرو  - ٦ ـپ سـالـن )   زیرمجموعه سـای
در سـالـن .   کند، تعطیل بـود ، که بدنه پراید را تولید می١٤١

 در محل کار خود حـاضـر شـده و ١مونتاژ پراید تنھا شیفت 
 که خـودروھـای ٩٠سالن ال .    تعطیل بودند٣ و ٢ھای  شیفت

ـنـھـا یـک  فرانسوی را مونتاژ می کنـد تـعـطـیـل اسـت و ت
شیفت از نیروھای مونتاژ پارس خودرو در مـحـل کـار خـود 

ـاز جـھـت  حاضر می ـی شوند که آن ھم با نبود قطعات مـورد ن
ھای ماکسیـمـا و  سالن.  مونتاژ، در حالت نیمه تعطیل ھستند

ـیـسـت دسـتـگـاه  سواری بر روی ھم طی ھفته گذشته تنھا ب
 .تولید داشتند
ـیـد کـرده ١٧ ھم تنھا ٩٠سالن ال   دسـتـگـاه مـگـان تـول

 .است
ـیـد  شرکت ھای سایپا و پارس خودرو دو شرکت عمـده تـول

 نیرو احتـمـال دارد کـه طـی ٢٠٠٠٠کننده خودرو با بیش از 
به طـور کـلـی فضـایـی از . ھفته اول بھمن ماه تعطیل باشند

ـزجـار فضـای ایـن  ـا ان اضطراب و وحشت از بیـکـاری تـوام ب
ـتـه اسـت شرکت ھـای  در شـرکـت.   ھای خودروساز را فـراگـرف

ـیـش از  ـا ب ـپ  ٣٠٠٠٠٠خودروساز ھمچون ایران خودرو و سـای

ـنـد و  ـاژ فـعـال ھسـت ـت کارگر در بخش ساخت قطعات و مـون
ـا ( تنھا در پنج شرکت عمده مونتاژ  ـپ ـا، سـای ایران خودرو، سایپ

 کـارگـر ٦٠٠٠٠حـدود ) دیزل، ایران خودرودیزل و پارس خودرو
 .اند مونتاژکار مشغول فعالیت

 ھای خودروسازی کارگران شرکت
 ١٣٩٠ بھمن ٢
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بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 

 آزادی کارگران زندانی
ـقـه  ـی ـا قـرار وث ـا ب  ٨٠شریف ساعد پناه و مظفر صالح نی

 میلیون تومانی آزاد شدند
ـئـت  ـی ـاه از اعضـای ھ ـن مظفر صالح نیا و شریف سـاعـدپ
ـتـه  ـف ـیـش از دو ھ مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از ب

ھـای خـود، اعضـای  بازداشت در میان استقبال پرشور خـانـواده
ـنـگـی و  ـتـه ھـمـاھ ـی اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضا  کـم

 .دیگر فعالین و کارگران در شھر سنندج از زندان آزاد شدند
ـابـل دادگـاه ٢٩امروز   دی ماه از ساعات اولیه صبح، مق

و سپس زندان مرکزی سنندج شاھد جنـب و جـوشـی پـرشـور 
ـیـن  در میان خانواده ـال ھای کارگری، اعضا اتحایه و دیگر فع
دیروز اعـالم کـرده بـودنـد بـرای روشـن شـدن .  کارگری بود

ـز  ـی وضعیت شریف و مظفر قاضی حضور ندارد، صبح امـروز ن
ـا  وضعیت روشن نبود تا اینکه اعالم شد کـارگـران زنـدانـی ب

ـیـن ٨٠قرار وثیقه   میلیون تومانی میتوانند آزاد شـونـد و ھـم
ـان دوسـتـداران شـریـف و  امر باعث تالشی صد چندان در مـی

ھا حاضر و بـالفـاصـلـه بـه  در مدت کوتاھی وثیقه. مظفر شد
دادگاه آورده شد و حکم آزادی اعضای ھیئت مدیره اتـحـادیـه 
صادر گردید و جمعیت حاضر در مقابل دادگاه بسـوی زنـدان 
ـتـظـار، در  مرکزی سنندج رھسپار شدند و پس از سـاعـتـی ان

ـزدیـک سـاعـت ٣٠/١٤ساعت   با خارج شدن مظفر و سپس ن
ـال   شریف ساعدپناه از زندان با دسته١٦ ـب ـق ھای گـل بـه اسـت

 .آنان شتافتند و مظفر و شریف را به آغوش کشیدند
ـاه و  ـن اتحادیه آزاد کارگران ایـران آزادی شـریـف سـاعـدپ

ھای این عزیزان، اعضا اتـحـادیـه،  مظفر صالح نیا را به خانواده
ـازداشـت ایـن کـارگـران،  و تمامی کسانی کـه از روز اول ب

ـانـه  تالش بی وقفه ـیـم ای را برای آزادی آنان آغاز کردند صـم
ـتـه  ـی تبریک میگوید و مراتب قدردانی خود را از اعضـا کـم
ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری و 
ـا  ـنـدج کـه ھـمـدوش ب دیگر فعالین کارگـری در شـھـر سـن

ھا و اعضا اتحادیـه آزاد کـارگـران ایـران بـرای آزادی  خانواده
ـیـش از ھـر زمـان  شریف و مظفر کوشیدند اعالم میدارد و ب

 .دیگری بر اتحاد و ھمبستگی کارگران تاکید میکند
ما ھمچنین مراتب سپاس و قـدردانـی خـود را از مـردم 
شریف سنندج که ھیچگاه اعضـای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران 

اند و ھر زمان که الزم شـده، دار و نـدار  ایران را تنھا نگذاشته
ـقـه گـذاشـتـه ـی انـد  خود را برای آزادی کارگران زندانـی بـه وث

ـزان و  ـار ایـن عـزی ـث اعالم میداریم و درودھای گرم خـود را ن
 .ھمبستگی پرشور آنان با کارگران زندانی میکنیم

ـیـم . شریف و مظفر آزاد شدند اما ھنوز رضا شھابی، ابـراھ
مددی، بھنام ابراھیم زاده، عـلـی نـجـاتـی، شـاھـرخ زمـانـی، 
مھدی شاندیز، محمد جراحی، شیث امانی و دھھا و صـدھـا 

بـرنـد و  انسان آزادیخواه و برابری طـلـب در زنـدانـھـا بسـر مـی
قرارھای وثیقه بر باالی سر کـارگـرانـی ھـمـچـون شـریـف و 

. انـد، قـرار دارد مظفر و دیگر کارگرانی که از زندان آزاد شـده
کـارگـران حـق دارنـد .   به این وضعیت باید خـاتـمـه داده شـود

نسبت به شرایط کار و زیست خود معترض باشند، حـق دارنـد 
ـا دارنـد،  تشکلھای خود را برای دفاع از حقوق انسانیشـان بـرپ
حق دارند ھر زمان که بر حسب منافع خود الزم دیدنـد دسـت 

ـقـه .   به اعتصاب بزنند ـی زندان و دادگاه و محاکمه و صدور وث
ــه  ــه شـایســت ــدان، ن ــر خــورداری از حــق آزادی از زن بـرای ب
ـتـرض و انسـانـھـای عـدالـت  کارگران و رھبران کارگری مـع
خواه، بلکه از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، تـمـامـی 

باید در حق کسانی اعمال شود که ھیچگونه  حـق  اینھا می
ـیـونـھـا  ـل بقا و برخوردار ی از یک زندگی انسانی را برای می
کارگر قائل نیستند و با قانون و بدون قانون، ھر روزه در حـال 
ـقـه کـارگـر ایـران  ـارتـری بـر طـب ـیـل شـرایـط مشـقـت ب تحم

 .باشند می
 ١٣٩٠ دی ماه ٢٩ -اتحادیه آزاد کارگران ایران

www.etehadyh.com 
k.ekhraji@gmail.com 

 
پناه و  تبریک به مناسبت آزادی شریف ساعد

 نیا مظفر صالح
ــح  شـریــف ســاعــد ــر صــال ــاه و مــظـف ـن ــا، از اعضــای  پ ـی ن

ی آزاد کارگران ایران، سـرانـجـام پـس از  ی اتحادیه مدیره ھیئت
ـنـج ـبـه  دو ھفته بازداشت، در روز پ ـان   دی٢٩شـن مـاه در مـی

ھای این عزیزان، اعضا و فعالین این اتـحـادیـه  استقبال خانواده
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته»و 

و تعدادی از کارگران و فـعـاالن کـارگـری شـھـر  «کارگری
عـوامـل .   سننـدج، از زنـدان مـرکـزی ایـن شـھـر آزاد شـدنـد

سرمایه این دو عزیز را تنھا به جرم دفـاع از حـقـوق انسـانـی 
شان، بیش از دو ھفته در بازداشت نـگـه  ایھای خود و ھم طبقه

ـیـون تـومـانـی ٨٠ی  داشتند و سرانجام نیز با قرار وثیقه ـل ـی  م
 .آزاد کردند

ـزان  ھای مستمر خانواده بدون تردید پیگیری ھای ایـن عـزی
ـیـن کـارگـری  دلی آگاھانه و اتحاد و ھم ـال ی کارگران و فـع

شھر سنندج و مردم بیدار و فھیم این شھـر در آزادی ایـن دو 
ـایـد  عزیز تأثیر به ـاور مـا ب سزایی داشته است؛ امری که به ب
ھا جدی گرفته شده و مورد تـوجـه و دقـت نـظـر  بیش از این
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 .قرار گیرد
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته

ـار دیـگـر بـر  ـزان، ب کارگری ضمن تبریک آزادی ایـن عـزی
اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کـارگـران، فـعـاالن کـارگـری و 

ـارزه ی  مردم تحت ستم و استثمار جامعه برای پیشبرد امر مـب
ـیـن آزادی تـمـامـی کـارگـران، فـعـاالن  ـاتـی و ھـمـچـن طبق
کارگری و اجتماعی دربند تأکیـد نـمـوده و تـمـامـی تـالش 

ھـا و فـعـاالن  برد تا در کنار دیگـر تشـکـل کار می خود را به
طـلـب جـامـعـه،  خواه و عـدالـت کارگری و تمامی مردم آزادی

 .در این مسیر حرکت نماید
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری

 ١٣٩٠ بھمن ماه ١
 

 اھدای جایزه حقوق بشر كانادا به 
 رضا شھابی

سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 
ـلـی حـقـوق بشـر  حومه در گزارشی خبر داد كه مركز بین المل

 طـی مـراسـمـی در ٢٠١١ دسامبر ١١در كانادا روز یكشنبه 
ـلـف بـه  تورنتو كانادا، چند جایزه حقوق بشر در حوزه ھای مخت

ـز، .   تعدادی از زندانیان سیاسی در ایـران اھـدا كـرد ایـن مـرك
جایزه حقوق بشر در حوزه كارگری را بـه رضـا شـھـابـی اھـدا 
ـنـگـره  كرد و لوح رضا شھابی به مھدی كوھستانی، عضـو ك

 .كار كانادا تحویل داده شد
 

 اطالعیه رضا شھابی 
 درباره جایزه حقوق بشر

ـزه ـا عـنـوان حـقـوق بشـر در حـوزه ی  شنیده ام جـای ای ب
ـام  مـھـدی »کارگری به نام من اعالم و به شـخـصـی بـه ن

الزم میبینم بـه اطـالع عـمـوم .   تحویل شده است «کوھستانی
ـز  ـی برسانم که نه بنده و نه ھیچ یک از اعضای خانـواده و ن
ـان ایـن  دوستانم که باور به استقالل کارگـری دارنـد، در جـری

 .ایم اتفاق نبوده
ـانـی"ھمچنین الزم به توضیح است که   "مھدی کوھست

 .نه نماینده و نه ھمفکر من است
ـان و عـمـوم کـارگـران و تشـکـل ھـای  در پایان از دوسـت

ـتـه  ـی ـا کـم کارگری درخواست دارم که ھر موردی را تنـھـا ب
 .دفاع از اینجانب مطرح نمایند

 کارگر دربند –رضا شھابی 
 ١٣٩٠ دیماه ٣٠

ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی،  ـی شماره تلفن سخنگوی کـم
 ٠٩١٨٨٧٤٧١٠٤: آقای محمود صالحی

k.d.shahabi@gmail.com 
www.k-d-shahabi.blogspot.com 

 
توضیح در رابطه با جایزه حقوق بشر به 

 رضا شھابی در كانادا
مركز بین المللی حقوق بشر در كانادا به رسم قـدردانـی از 
مبارزات این فعال سندیكایی قبل از آمدن رضـا شـھـابـی بـه 
بیمارستان و در دوره اعتصاب غذای این فـعـال كـارگـری در 
ـادرت  زندان كه برای رسیدگی به وضعیت بالتكلیفی خود مـب

 .به آن كرده بود، جایزه حقوق بشر را به وی اھدا  كردند
ـادا حـاضـر در  ـان ـنـگـره كـار ك این لوح تقدیر به نماینده ك
جلسه داده شد تا آنكه به رسم امـانـت آن را بـه سـنـدیـكـای 

 .كارگران شركت واحد برساند
ـان بـه  ـیـمـارسـت این موضوع پس از آمدن رضا شھابی به ب
اطالع ایشان و خانواده رسانده شد و آقای شھابی از ایـن امـر 
ـیـت بـرای آزادی  ـال استقبال كرده و از كلیه دست اندركاران فـع
ایشان تشكر كردنـد و در دفـعـات بـعـد در مـالقـات، ایشـان 
ـلـه از طـرف سـنـدیـكـای  اصرار فرمودند كه حتما ایـن مسـئ

ـفـه . كارگران شركت واحد اطالع رسانی شود سندیكا ایـن وظـی
اطالع رسانی را انجام داده و امـیـدوار اسـت ھـر چـه زودتـر 
ـتـه  ـاف رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سندیكا بھبودی كامل ی

 .و از زندان آزاد شود
ـا  قابل ذكر است در مالقاتی كه روز شنبه اول بھمن مـاه ب
ـیـه در خصـوص ایـن  ـان رضا داشتیم، ایشان انتشار ھر گونه بی

 .جایزه از طرف خود را منتفی اعالم كرده است
ـارزات كـارگـران سـراسـر كشـور و  ـیـروزی مـب به امـیـد پ

 ھمبستگی بیشتر آنان
سندیكای كارگران شـركـت واجـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و 

 حومه
 سوم بھمن ماه

 
موج دستگیری روزنامه نگاران و کارگران و 

 کنترل مردم در جمھوری اسالمی
جمھوری اسالمی، ھمواره با سـرکـوب و دسـتـگـیـری و 
ـاتـش  زندان و شکنجه و اعـدام روزگـار گـذرانـده و تـداوم حـی

 .ھای تبه کارانه و پلید است بسته به ھمین سیاست
در شرایط کنونی نیز که جـمـھـوری اسـالمـی از یـک 

ھای نابکارانه اقتصادیش فقر و فاقه را بـرای  سو، با سیاست
ـنـھـائـی جـھـانـی  ـای ت مردم جامعه ما سبب شده و در تنـگـن
ـانـه نـمـایـش  گرفتار آمده اسـت و از سـوی دیـگـر، در آسـت

کوشد؛ ھـر نـدای  انتخابات مجلسش قرار دارد با تمام قوا می
حق طلبی و افشاگرانه را خفه کند، ھرگونه شـکـل گـیـری 
اعتراضات ھمگانی را از میان بردارد و یک فضـای امـن و 

 .آرام را در منظر جھانی به نمایش بگذارد
ـیـش،  ـان جمھوری اسالمی، در شرایط تنھائی کنونـی جـھ

ـاخشـنـودی ھـای مـردم جـامـعـه مـا،  از این ھراس دارد که ن
متاثر از فضای جھانی، پشتیبانی کافی را بـرای بـدل شـدن 

ھای برانداز پیدا کند و بساط ننگین این حـکـومـت  به شورش
 .زجر و چپاول را در ھم بریزد

ـقـل، دانـش  دستگیری پی در پی روزنامـه نـگـاران مسـت
ـیـن  ـال ـنـری و فـع جویی، زنان، محیط زیست، فرھنگی و ھ
ـارزات کـارگـری را دارنـد،  کارگری، که توانائی ھدایت مـب

ـزایـش  شدت بخشیدن به مـوج اعـدام ـنـی، اعـالم اف ھـای عـل
ـتـمـاعـی  صددرصدی پرونده ھای قضائی از سوی مدیرکل اج

ـیـه از  و فرھنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قـوه قضـائ
ـنـمـا و ١٦ میلیون به ٨  میلیون در امسال، بسـتـن خـانـه سـی

ـتـرل  چشم الکترونیک گذاشتن در کافه ھای اینترنتی و کـن
ـتـرل شدید کسانی که وارد اینترنت می ھـا  شوند و بسیاری کـن

ـاسـتـی  و جاسوسی ـیـن سـی ھای دیگر، ھمگی در خدمت چـن
 .ست

جمھوری اسالمی، از این ھمه سرکوب طـرفـی نـخـواھـد 
ھمان گونه که در این سی و سه سال حـاکـمـیـت ضـد .   بست

 .ھا طرفی نبسته است انسانیش از این سیاست
شود با بسـتـن دھـان در گـلـو خـفـه  صدای مردم را نمی

 .کرد

ـفـه  ـا بـه وظـی ـن ـیـد، ب ـبـع کانون نـویسـنـدگـان ایـران در ت
ھمیشگی اش، مانند ھمه آزادی خواھان و مـدافـعـان آزادی 
اندیشه و بیان در بازتاب صدای مردم ایران سـھـم خـود را بـه 

 .رساند انجام می
 آزادی پیروز است

 کانون نویسندگان ایران در تبعید
 ٢٠١٢ ژانویه ٢٢

 
جنبش طبقه کارگرایران گام به گام با 

 جنبش وال استریت
بیش ازچند ماه است که جنبش ضـد سـرمـایـه داری از 
. پشت درھای مرکز انباشت سرمایه داری جـھـان شـروع شـد

این جنبش زودتر از آن که به فکرشان برسد سـراسـر جـھـان را 
ـبـش .   فرا گرفت ـیـم% ٩٩مـا" شعار اصلی این جـن بـر " .   ھسـت

ـیـت  علیه سرمایه داری جـھـان، کـه یـک درصـد از جـمـع
ـقـی و  ـی ـق ـقـه مشـتـرک ح سراسرکشورھا را تشکیل داده، حل
ـزرگـی اسـت بـه  ـبـش اعـتـراضـی، و آن نـه ب واقعی این جن
مناسبات تولید اجتماعی سرمایه داری مـوجـود در تـمـامـی 
ـات غـیـر  ـاسـب کشورھا، اعتراض بی ھمتایی که بر علیه مـن
ـبـه زنـدگـی  انسانی رایج نظام سرمایه داری جـھـانـی، مـطـال
ـاد  انسانی که شایسته ھمه انسانھـاسـت را در ھـمـه جـا فـری

ـای .   زدند ـان و پ سرمایه داری که بیست سال پیش ھلھله کن
ـلـوک شـرق  بـه ( کوبان، فرو ریختن نظام سوسیالیستی در ب

 .را جشن گرفتند) ضم خودشان
صدای شیپور پیروزی سرمایه داری با نظم نوین جـھـانـی 
ـان  بر نظام سوسیالیستی موجود در بلوک شرق بلند شـد چـن
که امواج آمیخته به سرور و شـادی در مـنـظـومـه شـمـسـی 

ـیـده  توسط ماھواره ھای کھکشان پیمایشان سـراسـر جـھـان شـن
ـیـسـتـی .   شد سالھا با شادی و سرور از فروریختن نظام سوسیال

ـا .  بلوک شرق سرمست بودند ھلھله سرمـایـه داران مـوازی ب
ـلـوک شـرق  قحطی و گرسنگی، فقر و تن فروشـی مـردم ب

و چه بی شرمانه دنیای بـزک کـرده جـھـان آزاد . ھمراه بود
ــه و قــحــطــی زده  ــه رخ مــردم گــرســن ــه داری را ب ســرمــای

و با برپایی جنگ قومی و ناسیونالیستـی کـه .   کشیدند می
از ابزارھای منحوس شان است، به استقبال مردم رھـا شـده از 

ـنـد)   ضم خودشان( نظام سوسیالیستی به  ـت ـاف جـنـگ در .   شـت
ـلـوک !   یوگسالوی ـیـسـم در ب ـال غافل از آنکه اساسا سـوسـی

ــی  ــه داری دولــت ــجــاد نشــد و شــکــســت ســرمــای شــرق ای
ـا بـر  ناسیونالیستی را ھمان نظام سوسیالیستی قلـمـداد شـد، ت
حقانیت جھان وارونه نظام سرمایه داری شـان اصـرار ورزنـد و 
ـنـد، امـا بـر  تنھا نظم نوین جھانی سرمایه داری را محق بـدان
ـنـک از  حسب ویژگی سرمایه داری، بحران اقتصادی اش ای
ـا  ـارن ب راه رسیده است و آن زمان شـکـوفـایـی شـان، کـه مـق

ـیـن بـود، گـذشـتـه اسـت اکـنـون .   برچیده شدن دیوارھای بـرل
ـان کـارتـل ھـا و تـراسـتـھـا،  سرمایـه داران، ھـمـان کـارفـرمـای

ـاسـان  غولھای جھان خوار انحصاری با متخصصـان و کـارشـن
کـارل مـارکـس " کاپیتال"اند و کتاب  به خلوت گاه خود خزیده
اند تا عاقبت نظم نوین جـھـانـی شـان را  را جلوی خود گشوده

از معادالت و مجھوالت سرمایه داری را که مارکـس بـر آن 
آگاه بود و آنھا را کشف کرد و نگاشت، راه بـرون رفـت شـان 

ـار تـکـرار مـی.   را بیابند شـود،   به گفته مارکس، تاریـخ دو ب
ایـن .   یکبار به صورت کمدی و بار دیگر به صورت تـراژدی

درصـدی مـردم، آبسـتـن تـحـوالتـی %   ٩٩جنبش اعتراضی 
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بزرگ است که اینـک بـرای سـرمـایـه دارن تـراژدی شـده 
ــولـوژی کــه از مشــخـصــه.   اسـت ــدگــی  رشــد تـکــن ھــای زن

ـامـیـن  اجتماعی جامعه انسانی است، قبل از ھر چیز جھـت ت
آیـد امـا ایـن نـظـام  و تضمین منافع سرمایه داران پـدیـد مـی

ـنـدگـان  سرمایه داری کریه و ضد انسانی ھـمـواره مـحـو کـن
اذھان عمومی جھـان درسـت .  سازد خویش را نیز بھره مند می

ـاطـات از  ـب پا به پای انقالب صنعتی این قرن تکنولـوژی ارت
ـبـش اعـتـراض  رشد به سزایی برخوردار شده اسـت و ایـن جـن

ـقـالب تـکـنـولـوژی اسـت ـقـه .   سراسری نیز مدیون ایـن ان طـب
کارگر که پیش روی این جنبش اعتراضی ضد وال اسـتـریـت 
ـتـه  ـاف است، زیرا که بر حسب تجربه به درک درستی دست ی
ـان اسـت کـه  است و آن این است که جھان از نیـروی کـار آن
ـبـه  ـیـشـان را مـطـال موجودیت دارد پـس حـق زنـدگـی انسـان

ـقـه کـارگـر،  از پس لرزه.   کنند می ھای جنبش اعتراضی طـب
ـان  روزی نیست که خـواب را بـر چشـمـان دریـده کـارفـرمـای
ـانـھـای  ـاب ـی ـا خ راحت بگذارد، از پشت دیوارھای وال استریت ت

ـا  پترزبورگ و مسکو و از شـمـالـی ـایـی ت تـریـن کشـور اروپ
ـای  ـتـھـای آسـی ـا ان ـا ت میادین یونان و ایتالیا و از شمال آفریق

مردم بلوک شـرق کـه در .   نوردد شرقی این جنبش را در می
ھمان اولین سـالـھـای آزاد شـدنشـان مـجـددا بـه کـانـدیـدای 

ـیـکـویشـان .   سوسیالیسھای سابق رای مثبت دادنـد از بـھـار ن
که سـرمـایـه داران غـرب نـویـدشـان داده بـودنـد سـالشـان را 

ـنـھـا .   دریافتند ـاده بـود ت ـت حال آنچه در بلوک شرق اتفـاق اف
ـزم ـی ـال در آن تـن .   شبیه سوسیالیسم بود نه خـود نـظـام سـوسـی

شـدنـد  شد، کودکان به کـار گـمـارده نـمـی فروشی یافت نمی
کارگران دغدغه خانه و کرایه خانه و خانه به دوشی سال بـه 
ـنـگـی در  ـان، رشـد و تـوسـعـه فـرھ سال را نداشتند آزادی زن
ـنـرھـا از دسـت آوردھـای  عرصه ادبیات و سینما و دیـگـر ھ
ــتـج شـده بـود امــا  ــالب ضــد سـرمــایـه داری مــن ـق یـک ان
سوسیالیسم اصال ایجاد نشد، در ھر صـورت تـرس و وحشـت 

آشـکـارا "   تنھا شبیه و نام خالی سوسیالیـسـم"   سرمایه داری از
ـنـھـا  پیدا بود و این جنبش اعتراضی علیه وال اسـتـریـت نشـی

ـیـد ) سرمایه داران(  ـات تـول ـاسـب روزی بـه مـحـو کـامـل مـن
ـیـت  اجتماعی منجر خواھد شد، و تنھا جـایـگـزیـن آن حـاکـم

ـقـه کـارگـر و مـزد بـگـیـر %  ٩٩ درصدی مردم، ھمانا طـب
درصـدی %   ٩٩افق پیش روی این جنبش اعتـراضـی .  است

که پرچم آن از ھم اکنون به دست کارگران است، نوید یـک 
کارگران ایران نیز به نوبـه خـود .   زندگی شایسته انسانی است

انـد،  سھم خود را در جنبش ضد وال استریت بارھا تجـربـه کـرده
از اعتراضات کارگران معادن باب نیروز، سـرچشـمـه کـرمـان 

ـزد و  گرفته تا معادن سنگ آھن شمـال، از نسـاجـی ھـای ی
ـارش اصـفـھـان ـا کـارخـانـه نسـاجـی ب رشـد .   کاشان گرفته ت

ـات کـارگـران ایـران، خصـوصـیـت و  اعـتـراضـات و اعـتـصـاب
ـاسـی  ویژگی جنبش اعتراضی بر علیه نظام اقتصادی و سـی

ـنـد سرمایه داری موجود در ایران را نیز پـرچـمـداری مـی . کـن
ـا ارگـان ھـای  چنانکه از راھپیمایی کیلومترھای کـارگـران ت

ـانـداریـھـا و  دولتی، تجمع در مقابل وزارتخانه ھا گرفته تا اسـت
ـانـھـا و اشـتـغـال  نھاد ریاست جمھوری و مجلس به بستن خیاب
ـبـش ضـد  ـز بـه ھـمـان جـن ـی دفاتر کار فرمایان، ھمه اینـھـا ن

ـقـه کـارگـر جـھـانـی کـه .   سرمایه داری جھان تعلق دارد طـب
ـا افـق  درصد مردم جـھـان را تشـکـیـل مـی%   ٩٩ ـنـد، ب دھ

ـزرگـی بـه ایـن جـھـان "   نـه" کنند و آن  روشنی حرکت می ب
وارونه سرمایه داری موجود در جـھـان اسـت،  کـه انسـانـھـا 

ـیـگـانـه، سـاخـتـه و .   عاری از اختیار خود ھستند انسانھای ب
ـتـمـاعـی سـرمـایـه داری سـت کـه از خـود  پرداخته نظام اج

تنھا طبقـه کـارگـر .   و این جنبش به آنھا تعلق دارد.   اند بیگانه
ـقـه .   است که قادر به مـحـو نـظـام سـرمـایـه داری اسـت طـب

ھـای اعـتـراضـی در جـھـان  کارگر جھان پرچم دار این جنبش
ـار بـه انسـان اسـت.   است ـی ـقـه .   این جنبش بازگرداندن اخت طـب

ـبـش اسـت، راه  کارگر نیز سـالـھـاسـت کـه درگـیـر ایـن جـن
تنھا چـاره بـرون رفـت از ایـن زنـدگـی .  دیگری وجود ندارد

ـیـت  درصـدی مـردم %   ٩٩تحت سلطه سرمایه داری، حاکم
افق این جنبش محو نظام سرمایـه داری اسـت، .   کشورھاست

ـیـت کـریـه غـیـر  زیرا که خالصی ھمه انسانھا از ایـن وضـع
 . انسانی، واژگونی نظام سرمایه داری است و بس

 ھای مستقل كارگری كمیته پیگیری ایجاد تشكل
 ١٣٩٠ دی ماه ٢٤شنبه 

 

 
اعتراضات وسیع و مداوم بر علیه : رومانی

 ریاضت کشی اقتصادی
 ژانـویـه اعـتـراضـات ١٦روز دوشنبه  CNNبه گزارش 

 شـھـر دیـگـر ٤٠وسیع مردم در بخارست پایتخت رومانـی و 
ـیـش از .   وارد چھارمین روز خود شـد  ٢٠٠٠در بـخـارسـت ب

ـا  ـلـه ب ـاب ـق نیروی پلیس با سپر و باتون  و گاز اشک آور به م
 ژانویه در مـیـدان دانشـگـاه ١٤روز شنبه . معترضین پرداختند

ـاعـث مـجـروح  بخارست پلیس با معترضین درگیر شـد کـه ب
ـتـرضـیـن  روز.   ھا نفر گردید شدن ده ـبـه مـع ھای شنبه و یکشن

ـانـھـا را مسـدود کـردنـد و شـعـار مـی و "   آزادی" دادنـد   خیاب
ـبـه وزیـر کشـور جـلـسـه " .   مرگ بر رئیس جمھور"  روز دوشـن

ایـن .    بـکـنـد اضطراری تشکیل داد تا مـوضـوع را بـر رسـی
ـبـه گـذشـتـه مـوقـعـی آغـاز شـد کـه  اعتراضات روز پنجشن
ـاضـتـی دولـت  جانشین وزیر بھداشت که مخالف اصالحات ری

یکروز بعد از آن رئیس جـمـھـور .   بود، از سمت خود استعفا داد
ـاق  ـف ـیـری در ایـن وزارتـخـانـه ات ـی اعالم کرد کـه ھـیـچ تـغ

ـتـد و طـرح را مـلـغـی اعـالم کـرد  نمی ـقـدیـن ایـن .   اف ـت ـن م
ـقـط  اصالحات در وزارت بھداشت گفته اند که این اصالحات ف

برای سوددھی به بخش خصوصی بوده و در صورت بـه اجـرا 
ـان  ـتـی بـه شـدت از آن زی ـانـھـای دول ـیـمـارسـت در آمدن آن ب

اند کـه اعـتـراضـات گسـتـرده  معترضین اعالم کرده.   میدیدند
 .تری در راه است و آنھا در تدارک آن ھستند

ـیـن ٢٠به دنبال دریافت  ـارد یـورو وام از صـنـدوق ب  میلی
ـاسـت ٢٠٠٩در سال  (IMF)المللی پول  ، دولت بر طـبـق سـی

این سازمان تصمیم به کاھش دستـمـزد کـارمـنـدان دولـت بـه 
ـنـد اعـتـراض   معترضـیـن مـی.    در صد گرفت٢٥میزان  گـوی

ـازنشـسـتـه.   آنھا به وضعیت نامناسب زندگی آنھاست ای  خانم ب
ـامـیـن مـالـی :   مـیـگـویـد Rodica Ganeaبه نام  مـا ت
ـزمـان را .   نداریم ـاچـی من و ھمسرم بازنشسته ھستیم و درآمد ن

ـنـد  با فرزندانمان تقسیم می ـیـکـار ھسـت وی .   کنیم چون آنھا ب
وقتی به بیمارستان رفته بودم از مـن خـواسـتـه شـد :   میگوید

ـپـردازم ـز ب ـانسـمـان و ھـمـه چـی مـا .   تا بابت دارو، سرنگ، پ

ــداریـم ــی ایـن را ن ـائ ــه ٦٤ Marilena Salan.   تـوان  سـال
ـیـکـار :   میگوید فرزندان من فارغ التحصیـل دانشـگـاه ولـی ب
ـنـھـا .   ھستند آنھا مجبور ھستند که ھمسر و فرزنـدانشـان را ت

ھـای  نـوه.   گذاشته و برای یافتن کار به خارج از کشور برونـد
 .من بدون والدین بزرگ میشوند و این قابل قبول نیست

ـنـی دولـت از  بر طبق آخرین گزارشھا، با وجود عقب نشـی
ـازگـردانـدن  ـنـه بـخـش خـدمـات درمـانـی، ب ـزی طرح کاھش ھ
ـنـکـه  جانشین وزیر بھداشت به پست خود و تھدید مداوم بـه ای

ـیـم کـه گـروه کـوچـکـی کشـور را زیـر و رو "  اجازه نمیدھ
ـیـن روز "   بکنند اعتراضات ھمچنان ادامه یافته و وارد شـشـم

ـاضـت .  خود شده است ـامـه ری معترضین ھمچنان بـر لـغـو بـرن
ـاکـیـد  اقتصادی، استعفای رئیس جـمـھـور و نـخـسـت وزیـر ت

 .دارند
 

موفقیت کارگران تولید کفش : اندونزی
Nike 

ـیـد  به گزارش روزنامه گاردیـن، کـارگـران کـارخـانـه تـول
در اندونزی مـوفـق شـدنـد  Bantenدر ایالت  Nikeکفش 

ـابـت ١بعد از یکسال مبارزه پیگیر پرداخـت  ـیـون دالر ب ـل ـی  م
ـنـد ایـن کـارگـران .   اضافه  کاری را به این شرکت تحمیل کن

 ھزار ساعت اضـافـه کـاری کـرده ٦٠٠ سال اخیر حدود ٢در 
ـنـد بودند بدون اینکه ھیچ دستمـزد اضـافـه ـافـت کـن . ای دری

Bambang Wirahyoso  ـأت مـدره اتـحـادیـه رئیس ھـی
ــی ــارگــری  مــل ــه اســت Serikat Pekerjaک ــت ایــن :   گــف

ـبـش  موفقیت پتانسیل آن را دارد کـه یـک تـکـان بـه جـن
کارگری بدھد و این حرکت، مـا را بـرای اقـدامـات بـعـدی 

ـازه شـروع :   دھـد کـه   وی ادامه مـی.   کند  تر می آماده ایـن ت
گوید که تحمیل اضافـه کـاری  این اتحادیه می.   کار ماست

بدون پرداخت اضافه دستمزد، یـک اقـدام عـادی اسـت کـه 
بطور مداوم توسط کارفرمایان اجـرا مـیـشـود و حـتـی بـرای 

 .بکار گرفتن کارگران، کارفرمایان از آنھا رشوه میگیرند
 

اعتصاب کارگران معدن : بلغارستان
Maritsa Iztok 

ـبـه  Sofia Echoبه گزارش   ژانـویـه ١٥روز یـکـشـن
ــدگــان کــارگــران و  ــمــایــن ــن ن ــال شــکــســت مــذاکــره بــی ــب ــدن ب

ـیـم بـه  Maritsa Iztokکارفرمایان، کارگران معدن  تصـم
ـیـشـتـر .   اعتصاب نامحدود گرفتند آنـھـا خـواھـان اسـتـخـدام ب

ـنـد ـاداش ھسـت ـافـت پ ـیـل فشـار کـار و دری . نیروی کار بدل
گویند بدلیل سال مالی خوب، شـرکـت از سـود   کارگران می

ایـن مـعـدن ذغـال سـنـگ سـھـم .   باالئی برخوردار بوده است
ـان    ای از تولید سوخت کارخانه عمده ـلـغـارسـت ھای تولید بـرق ب

ـتـه اسـت کـه مـا .   را به عھده دارد وزیر انرژی بلغارستان گف
ـیـد بـرق در کشـور دچـار مشـکـل  اجازه نخواھیم داد تا تـول

 .بشود
 
اعتصاب کارگران سازنده فرودگاه : عمان

 بین المللی مسقط
 کـارگـر کـه ٣٠٠٠بیش از  Gulf Newsبه گزارش 

ـنـد از روز  در حال ساختن فرودگاه بین المللـی مسـقـط ھسـت
ایـن کـارگـران .    ژانویه دست از کـار کشـیـدنـد١٢پنجشنبه 

ـنـد، بـدون ٦گویند آنھا ھمچنان  می  روز در ھفته کار مـیـکـن
ـنـد ایـن کـارگـران .   اینکه ھیچ اضافه دستمزدی دریافت بکن

ـارت  که اغلب آنان از ھند ھستند، شـکـایـت خـود را بـه سـف

 اخبار بين المللی
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ـارتـخـانـه ١٤روز شنبه .  اند ھند نیز برده  ژانویه نماینده ایـن سـف
ـان بـه مـذاکـره ٧به مدت   ساعت با کـارگـران و کـارفـرمـای

پرداخت و در نھایت گفت که قرار است کارفرمایان مـوضـوع 
دو خبرنگار کـه بـرای .   را بررسی کرده و به آنان اطالع بدھند

ــی  ــل ــامــه مــح ــد،   کــار مــی Muscat Dailyروزن ــن کــن
ھنگامی که قصد عکس برداری و مصاحبه با کـارگـران را 
داشتند بازداشت شدند و با چند لباس شخصـی بـه ایسـتـگـاه 

ـازجـویـی .   پلیس برده شدند بر اساس این گزارش آنھا بـعـد از ب
ـنـده آزاد شـده اعـتـصـاب کـارگـران .   انـد طوالنی و خسته کـن

 .ھمچنان ادامه دارد
بر طبق قانون جدید کار که اخیرا تحت تاثیر اعـتـراضـات 

ـقـط   روز در ٥کارگران به تصویب دولت رسیده، کـارگـران ف
ـانـون سـابـق   ھفته کار می  روز ٦کنند و چنانچه بر طبـق ق

 .شوند  کار بکنند، شامل دریافت اضافه کاری می
 
 : پاناما

  کارگر پروژه کانال پاناما٦٠٠٠اعتصاب 
 کارگر پروژه وسیـع سـازی ٦٠٠٠حدود  APبه گزارش 

ـزایـش ١٧کانال پاناما روز سه شنبه  ـا خـواسـت اف  ژانـویـه ب
ـابـت اضـافـه  دستمزد و در اعتراض به عدم دریافت دستمـزد ب

 Rolando.   کاری و پول تعطیالت، دست از کار کشیدنـد
Gonzales  ـتـه اسـت کـه یکی از نمایندگان کارگران گـف

آنھا خواھان افزایش دستـمـزد کـارگـران غـیـر مـتـخـصـص از 
 دالر و دسـتـمـزد کـارگـران ٤،٩٠ دالر در ساعت بـه ٢،٩٠

ـنـد٧،١٠ دالر به ٣،٥٢متخصص از  .  دالر در سـاعـت ھسـت
ـیـن ٥،٢٥این پروژه با ھزینه  ـیـوم ب  میلیارد دالر توسط کنسرت

ـلـی  ـل در دسـت  Canal el por Grupo Unidosالـم
کـارگـران .    به اتمام برسـد٢٠١٤اجرا است و قرار است تا سال 

 .اند اعتصاب بصورت نامحدود ادامه خواھد یافت اعالم کرده
 

 : کویت
 حمله پلیس به متقاضیان دریافت ملیت

 ژانویه پلیـس بـه صـدھـا ١٣به گزارش العربیه روز جمعه 
ـتـی دسـت بـه  نفر که در اعتراض به عدم دریافت ملیت کوی

ـاش  اعتراض زده بودند، با گاز اشک آور و تانکـر ھـای آب پ
دولت اعالم کـرده اسـت کـه .  حمله کرد و آنان را متفرق کرد

ـنـد، حـق  ـیـسـت ـیـت آن کشـور بـرخـوردار ن کسانی که از مـل
این افـراد کـه اغـلـب آنـھـا مـتـولـد کـویـت .   اعتراض ندارند
ـا   ھا سال است در آن کشور زندگی می ھستند و یا ده ـنـد ب کن

ـیـت"   ( بدون" اصطالح  ـا مـل ـاخـتـه شـده )   بدون شناسنامه ی شـن
ـامـه  ـاسـن ـافـت شـن ھستند و سالیان سال اسـت کـه بـرای دری

ـان در . اعتراض میکنند ـادی از آن حـتـی شـرکـت تـعـداد زی
ـامـه  ـاسـن ـان شـن جنگ خلیج بر علیه عراق باعث نشد کـه آن

ــد ــن ــکــن ــت ب ــر  Sarah Leah Whitson.   دریــاف ــدی م
ـتـه اسـت ـان حـقـوق بشـر گـف اقـدام :   خاورمیانه سازمان دیده ب

دولت کویت برای ممانعت از تجمع و اعتراض این افـراد شـرم 
ـنـکـه .  آور است این حق جھانشمول ھمـگـان صـرف نـظـر از ای

صاحب ملیت باشند یا نه، است که برای دستیابی به حـقـوق 
 .خود تالش بکنند

ـنـد کـه ١٨٠در کویت حدود  ـفـر زنـدگـی مـیـکـن  ھزار ن
سالیان سال است برای بدست آوردن حق و حـقـوق شـھـرونـدی 

اخیرا تحت فشار معترضین و بـخـصـوص .   خود تالش میکنند
تحت تاثیر انقالبات در منطقه، دولت رضـایـت داده اسـت کـه 

 .  ھزار نفر ملیت یا شناسنامه کویتی بدھد٣٠به حدود 
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