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ـتـه کـه ھـر  ھنوز از خاطر مـا نـرف
ـایـه حـقـوق  ـیـن پ ـی موقع نـوبـت تـع
ــغــات  ــی ــل ــد تــب ــرســی کــارگــران مــی

ھای رژیـم بـه اوج مـیـرسـیـد  رسانه
که  سبب گرانی افزایش دسـتـمـزد 

در صــورتـی کــه !   کـارگــران اســت
ایـن .   جریان درسـت بـرعـکـس بـود

تبلیغات چنان قـوی و مـوثـر بـود 
که کارگران نیز باورشـان شـده بـود 
ـزایـش حـقـوق  که مشکل ھمیـن اف

ـزی در !   ایشان است ـی ـای در شـبـی پ
ــا یــک فــرمــان  ــال گــذشــتــه ب س

ھا قطع شد و بدنبال آن جـھـش  یارانه

سرسام آور قیمتھا، یـک شـبـه بـه 
معنای واقعی کلمـه، بـه ھـمـگـان 
ـا  ثابت شد که نسبت افزایش تورم ب
افزایـش دسـتـمـزدھـا دروغ مـحـض 

ـزی اسـت ـا تـوجـه بـه ایـن .   گوبل ب
ـیـن  وضعیت سال گذشته  دیگر چن

: دولت اما گـفـت.   ای نداشتند بھانه
ـیـم  چون یارانه نقدی پرداخت میکـن
ـزایـش  ـاج بـه اف ـی دیگـر اصـال احـت
ـتـه شـروع  دستمزدھا نیست و این الب

ــروژه ــه نــام  پ ــود ب ــجــمــاد " ای ب ان

کارگران 
 یونان 

راه نشان 
 !میدهند

 ١٦صفحه                بیمارستان یونان تحت کنترل کارگران       
 

 .   ما بیمارستان  را اشغال میکنیم و آن را تحت کنترل کامل خود قرار میدھیم:    کارگران
 .           از این به بعد بیمارستان عمومی کیلکیس خودگردان خواھد بود

 .           تنھا وسیله مشروع تصمیم گیری مجمع عمومی کارگران خواھد بود

گرایشات درون 
جنبش 
 کارگري
 بخش سوم

 ٧صفحه 

 اخبار کارگری
 ١٧صفحه 

 شیث امانی صدیق کریمی رضا شھابی بھنام ابراھیم زاده ابراھیم مددی علی نجاتی مھدی شاندیز محمد جراحی شاھرخ زمانی علی اخوان رسول بداغی

 ٣ و ٢صفحه  !             برای آزادی کارگران زندانی کاری بکنید

 ٤صفحه نکته اصلی              
  ھزار تومان ھم بشود  ١٠دالر آزاد * 

 !   تاثیری بر اقتصاد كشور ندارد
 ! درصد بازنشستگان زیر خط فقر ھستند٧٠* 
 ! درصدی کاالھای مصرفی کارگران٣٥گرانی * 
 "!ھای اجتماعی بحران"ھا از  ھای خط امامی نگرانی* 

سرنگونی 
جمهوري 
 اسالمی 

امر فوري 
 طبقه کارگر

 ١٤صفحه 

 . کنگره ھشتم حزب بزودی برگزار میشود
 !این حزب شماست: کارگران

 !به کنگره حزب پیام بفرستید

 دستمزدھا، کالشی مزدوران،
 و مبارزه کارگران

 یاشار سھندی

 ٦صفحه 
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 سخنرانی، نمایش فیلم، شعر خوانی و موزیک:  برنامه ھا شامل
 دانشگاه فرانکفورت ساختمان آستا

 ١٨ فوریه ساعت ١١روز شنبه : زمان 
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 میز اطالع رسانی: ھانوفر
 درحمایت از آزادی کارگران دستگیر شده در ایران

  
  در مرکز شھر١٥ تا ١٣ فوریه از ساعت ١١شنبه 

  
Kröpcke/ Vor Galiere Kaufhof 

  
 تلفن تماس

٠١٥٧٨٦٧٨٠٥٥٢  
 آلمان  -تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 فوریه روز  ھمبستگی با كارگران زندانی ١٢
 و اعتراض به احكام اعدام ھا

 
 بھمن روز ھمبستگی با كارگران زندانی و اعـتـراض بـه احـكـام ٢٣ فوریه برابر با ١٢روز 
این روز از سوی .  ھای تایید شده، از جمله احكام اعدام زانیار و لقمان اعالم شده است اعدام

ـپـیـن بـرای  كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و میشن فری ایران اعالم شده و كـم
آزادی كارگران زندانی نیز این حركت اعتراضی را ھمراھـی مـیـكـنـد و ھـمـه انسـانـھـای 

به این مناسبت تـا كـنـون .  تر از این اقدام فرامیخواند آزادیخواه را به حمایت ھر چه گسترده
در شھرھای واشنگتن در آمریکا، استکھلم در  سوئد، برلین و مونیخ در آلـمـان، لـنـدن در 
انگلیس و اسلو در نروژ آكسیونھایی سازماندھی شده است، وسیعا به این حركت اعتراضـی 

بـا كـارزاری جـھـانـی در .   بپیوندیم و در ھر كجا كه میتوانیم متبكر چنین حركتی باشـیـم
ھای جمھوری اسالمی و اذیت و آزار كارگران زندانی و دستگیری آنـان  مقابل سركوبگری

 .بایستیم
 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١٢ فوریه ١، ٩٠ بھمن ١٢

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



 3 ١٩٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـئـت  ـی صدیق کریمی یکی از فعالین کارگری و عضـو ھ
 مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز بازداشت شد

 ژانـویـه ٣١طبق خبر رسیـده صـدیـق کـریـمـی امـروز 
ـازداشـت و بـه ٣٠.١٣ ساعت ٢٠١٢  دقیقه به وقت ایـران ب

 . زندان مرکزی شھر سنندج منتقل شد
ـیـن بـرجسـتـه و یـکـی از  صدیق کریمی یکی از فعال
ـئـت مـدیـره اتـحـادیـه آزاد  ـی رھبـران کـارگـری و عضـو ھ

 .کارگران ایران است
در مـراسـمـی ١٣٨٦صدیق کریمی در اول ماه مه سال 

که به مناسبت این روز یعنی روز جھانـی کـارگـردر شـھـر 
 کـارگـر دیـگـر ١٢سنندج فراخوان داده شده بود به ھـمـراه 

ـاھـی .   دستگیر شد ده نفر از این کارگران بعد از مدت کـوت
این ده نفر دسـتـگـیـر شـده بـه جـرم شـرکـت در .   آزاد شدند

 پس از محاکمه ھر کدام بـه سـه ١٣٨٦مراسم اول ماه مه 
 .  ضربه شالق محکوم شدند١٠ماه و یک روز زندان و 

ـیـن جـرم حـدود دو  صدیق کریمی و شیث امانی به ھم
ـازداشـت بـودنـد بـعـد از .   ماه در زندان مرکزی سنندج در ب

ـیـم زنـدان  ـفـر ھـر کـدام بـه دو سـال و ن محاکمه این دو ن
ـاریـخ   در ٨٧ فـروردیـن ٣١محکوم و سپس این حکم در ت

 .دادگاه تجدید نظر به شش ماه زندان تقلیل پیدا کرد
کمپین وسیـع و جـھـانـی بـرای آزادی و لـغـو پـرونـده 
ـیـس  ـاعـث شـد کـه رئ سازی علیه این فعالین کارگری ب

امـا بـعـد .   وقت قوه قضائیه این احکام را ملغی اعالم کند
از سه سال که از لغو این احکـام سـرکـوبـگـرانـه مـیـگـذرد 
یک بار دیگر جمـھـوری اسـالمـی پـرونـده ایـن دو فـعـال 
ـازداشـت و زنـدانـی  کارگری را به جریان انداخت و حـکـم ب

 . شدن  آنھا را صادر کرد
 شـیـث امـانـی  طبق تصمیم دادگاه اجرای احکام سنندج

 بـھـمـن ١١ و صدیق کریـمـی روز ١٣٩٠ دی ماه ٢٦روز 
 بازداشت و ھم اکنون در زنـدان مـرکـزی ایـن شـھـر ١٣٩٠

 . زندانی ھستند
ـیـن  ـال ـادی از فـع این احکام صادره و بازداشت تعداد زی

 در ادامه سیاست سرکوبگرانه جمھوری اسـالمـی  کارگری
بر علیه ھمه مردم ایران و بـطـور ویـژه در ادامـه سـرکـوب 
. گسترده فعالین و تشکلـھـای کـارگـری  در ایـران اسـت

ھدف این اقدامات خفه کـردن صـدای کـارگـران ایـران در 
 .  مقابل شرایط سخت شغلی و معیشتی آنھا است

ما ضمن محکوم کردن این سیاست سرکوبگرانـه رژیـم 
ـیـد و شـرط ھـمـه  اسالمی خواھان آزادی فوری و بـدون ق

ـیـم ـاسـی ھسـت ـان سـی ـی مـا ھـمـه .   فعالین کارگری و زندان
فعالین و تشکلھـای کـارگـری و احـزاب و سـازمـانـھـای 
مدافع کارگران را فرا میخوانیم در یـک اقـدام فـوری و 
متحدانه به مقابله با این سیاست سـرکـوبـگـرانـه جـمـھـوری 

ـنـد ـای ـی ـایـد اجـازه داد جـمـھـوری .   اسالمی بـه مـیـدان ب ـب ن
اسالمی فعالین کارگری و انسانھای معترض بـه شـرایـط 

ـازداشـت و  زندگی و معیشتی خـود را بـه ایـن راحـتـی ب
 . صدای آنھا را خفه کند

ـیـن و  ـال ـنـدج و فـع ـان داریـم کـه مـردم سـن ـن ما اطمی
ـیـش صـف  ـیـشـاپ تشکلھای کارگری این شھر در راس و پ
ـارز و آزادیـخـواه بـرای آزادی ایـن  نیروھا و انسانـھـای مـب

 . عزیزان تالش خود را چند برابر خواھند کرد
 

 ! کارگران و مردم آزادیخواه کردستان
ـیـن  ـال بازداشت و زندانی کردن و تحت فشـار قـرار دادن فـع
کارگری سیاستی است که جمھوری اسالمی بـرای خـفـه 

ـتـه اسـت ـبـش .   کردن صدای کل جامعه در پیش گـرف جـن
ھـای  ای به اندازه امـروز چـھـره کارگری ایران در ھیچ دوره

جـمـھـوری اسـالمـی .   محبوب و شناخته شده نداشته اسـت
ـبـش کـارگـری  ـاورد را از جـن ـیـن دسـت ایران میخواھد ھـم
ـان الیـق خـود  ـبـران و سـخـنـگـوی بگیرد و جامعه را از رھ

ما نباید اجازه بدھیم کـه رژیـم اسـالمـی بـه .   محروم کند
 . این اھداف خود برسد

اگر تالش و مبارزه برای آزادی کـارگـران زنـدانـی در 
ابعاد وسیع و اجتماعی شکل نگـیـرد جـمـھـوری اسـالمـی 
  بعد از اجرای احکام صادره علیه کارگـران دسـتـگـیـر شـده
تعداد بیشتری را بازداشت و تعرض بیشتـر بـه کـارگـران را 

اگر جمھوری اسالمی با عـکـس الـعـمـل .   ادمه خواھد داد
ـنـھـا بـه  سریع و وسیع مردم و آزادیخواھان مواجه نشود نه ت

ـلـکـه  ھای واھی این کارگران را در زندان نگھمیـدارد بھانه  ب
ـقـه از زنـدان آزاد  ـی ـیـد وث تمام کارگران و فعالینی که با ق

ـنـد صـدیـق  شده اند ـان  را نیز مجددا یکی پس از دیـگـر ھـم
ـاز  کریمی و شیث امانی با تـھـدیـد و ارعـاب بـه زنـدان ب

این سیاست و تاکتیک رژیـم اسـالمـی را .   خواھد گرداند
کـارگـران و مـردم آزادیـخـواه .   باید با شکست مواجه کـرد

ـیـرو را دارنـد کـه جـمـھـوری  میتواننـد و ایـن قـدرت و ن
باید به ھر شـکـل .   اسالمی را ناچار به عقب نشینی کنند

ــن  ـی ــن فـعــال ــارزه بـرای آزادی ای ـب مـمـکــن اعــتـراض و م
 . کارگری و ھمه زندانیان سیاسی را گسترش داد

 
 !کارگران و مردم آزادیخواه

ـیـن و تشـکـلـھـای کـارگـری و مـردم  ـال ما ھمه شما فـع
آزادیخواه را به یـک اقـدام مشـتـرک و مـتـحـدانـه بـرای 

قدرت مـا در اتـحـاد .   آزادی فعالین کارگری فرامیخوانیم
ـیـن و .   و ھمبستگی ما اسـت ـال ـنـدج ھـمـراه فـع مـردم سـن

ـبـل مـوفـق  تشکلھای کارگری و خانواده ھای آنھا ھفتـه ق
شدند با ادامه اعتراض خود دو فعال کارگری بـه اسـامـی 
ـنـد . مظفر صالح نیا و شریف ساعد پناه را از زندان آزاد کـن

این تجربه موفق اگر درسی دارد این است که اعـتـراض و 
تـر و  مبارزه برای آزادی فعالین کارگری را باید مـتـحـدانـه

 . تر به پیش برد گسترده

 مطالب روشنگرانـه و حـمـایـت   بیانیه با صدور قطعنامه
ـابـل  ـق از کارگران بازداشتی و تجمع مستمر و گسترده در م
ـایـد  ـیـن ب ـال ـازداشـت ایـن فـع مراکز دولتی و زندان محـل ب

ـیـم قـدرت .   جمھوری اسالمی را ناچار به آزادی آنـھـا بـکـن
ـیـش  مردم و در راس آنھا فعالین و تشکلـھـای کـارگـری ب

ـایـد ایـن .   از آن است که جمھوری اسالمی فکر میـکـنـد ب
قدرت را عمال نشان داد و به سرکوبگران فھمانـد کـه دوره 

ایـن اقـدامـات .   قدر قدرتی و رجزخوانی آنھا تمام شده اسـت
ـیـصـال و  سرکوبگرانه رژیم نه از سر قدرقدرتی بلکه از اسـت

ـنـد و .   سردرگمی آنھـا مـایـه مـیـگـیـرد ـتـوان ـی کـارگـران م
اند کـه ھـمـکـاران و  جسارت و قدرت این را بارھا نشان داده

ھم طبقه ایھای خـود را از چـنـگ سـرکـوبـگـران نـجـات 
 .  دھند

 
 !مردم آزادیخواه سنندج

کمیته کردستان حزب از شـمـا مـردم رزمـنـده و آزادیـخـواه 
ھـای دسـتـگـیـرشـدگـان را در  سنندج میخواھد که خانـواده

ـیـد آنـھـا احسـاس  حلقه محبت خود بـگـیـریـد و اجـازه نـدھ
ـیـه و .   تنھایی کنند ـان ـی با امضـای تـومـار و تـراکـت و ب

شرکت در تجمعات اعتراضی و ھـر شـکـلـی از اعـتـراض 
که ممکن و عملی میدانید در جـھـت تـالش بـرای آزادی 
این فعالین کارگری با قدرت و اتحادی که ھمیشه نمـونـه 

 . اید به میدان بیایید آن بوده
ـاسـی و   احزاب در پایان ما ھمه سازمانھا ـیـن سـی ـال  فـع

کارگری و ھمه مـردم آزادیـخـواه در خـارج کشـور را بـه 
اقدامی مشترک و متحدانـه بـرای حـمـایـت از کـارگـران 

ـیـم ھـم اکـنـون .   ایران و آزادی فعالین کارگری فرامـیـخـوان
ـبـرنـد ـی : تعداد زیادی از فعالین کارگری در زنـدان بسـر م

ـیـرضـا اخـوان صدیق کریمی  شـاھـرخ   مـحـمـد جـراحـی  عـل
ـز  شیث امانی زمانی  عـلـی   رضـا شـھـابـی  مھدی شـانـدی
 ...  و  بھنام ابراھیم زاده  ابراھیم مددی نجاتی

 برای آزادی کارگران زندانی باید اقدامـات مـتـعـدد و 
ـیـش بـرد ـنـوعـی را در داخـل و خـارج کشـور پ ــن .   مـت ای

ـلـف از جـانـب مـا و  اقدامات سالھا است که به انحا مخـت
  دیگر جریانات سیاسی و مدافع حقوق کارگری و انسـانـی

اما ھـمـه مـا .   انجام گرفته است و ھنوز ھم در جریان است
ـتـوان و  در جریان این فعالیتھا به این واقف بوده ـی ایـم کـه م

  مـا ھـمـه سـازمـانـھـا.   تر به میدان بیاییم الزم است متحدانه
ـلـف را بـه یـک اقـدام   و فعالین عرصه احزاب ھـای مـخـت

ما ھمـه مـردم آزادیـخـواه .   متحدانه و قدرتمند فرا میخوانیم
ـاسـی  ـان سـی ـی ـیـن کـارگـری و زنـدان ـال را به حمایت از فـع

ـاسـی .   فرامیخوانیم ـان سـی ـی ھمه فعالین کـارگـری و زنـدان
آزادی ھـمـه ایـن .   باید فوری و بدون قید و شرط آزاد شوند

عزیزان فقط با تالش و مبارزه پیگیر و متحـدانـه کـارگـران 
 . و مردم آزادیخو ممکن میشود
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 4  ١٣٩٠ بھمن ١٨ کارگر کمونيست

 ھزار تومان ١٠دالر آزاد 
ھم بشود تاثیری بر 
 !اقتصاد كشور ندارد

 ھـزار ١٠دالر آزاد :   " وزیر اقتـصـاد
ـتـصـاد  تومان ھم بشود تاثیری بر اق

با سیستمی كه مـا راه !  كشور ندارد
ـیـری نـدارد! ایم، نه اندازی كرده ـاث . ت

امروز ارز یك وسیله مبادله اسـت و 
ـانـونـی  اگر كسی بخواھد مبادلـه ق
ــجـام بـدھــد، مــا دالر  و مشــروع ان

ـیـم،   تومـانـی بـه او مـی١٢٢٦ دھ
ولی شاید كسـی بـخـواھـد خـودش 

 !"روی دالر قیمت بگذارد
ــی صــحــبــت  ــه اصــل ــکــت ــن ن ای
ـتـصـاد جـمـھـوری  حسینی وزیـر اق
ـاره گـران شـدن ارز و  اسالمی درب
تاثیراتـش بـر زنـدگـی مـردم ایـراد 

ـیـسـت!   است ـاب .   جای تعجب ن جـن
 ١٠گـویـد دالر  حسینی راست می

ھزار تومان ھـم بشـود در زنـدگـی 
اقتـصـادی  وی و دولـت و کـل 
ـفـی  ـیـر مـن ـاث باندھای حکـومـت ت
ــکـه کـامــال  ـل نـدارد کــه ھــیـچ، ب

ـبـت ھـم مـی ـاشـد مث دولـت وی .   ب
ـازار اسـت ! عرضه کننده دالر بـه ب

ـانـدھـای دسـت  دالالن واسطه ھا و ب
اندرکار توزیع ازر در بازار ھـمـگـی 
ـــت  ـــی دول ـایــت ــ ــم ــف ح ـق ــر ســ زی

ـتـی .   باشند می دالر را به قیمت دول
ـانـک مـرکـزی ١٢٢٦  تومان از ب

ـاه  می ـازارھـای سـی گیـرنـد و در ب
ــوســط خــود  ــازمــان داده شــده ت س
باندھای با نفوذ حکومت به قیمـت 

. فروشـنـد  تومان می١٨٠٠بیش از 
ـــه  ـــل فـــروش دالر روزان ـب ــ از ق
میلیاردھا تومـان پـول گـیـر دولـت 

ـا گـران .   آید دزدان می ـن به این مـع
ــدھــای  ــان ــدگــی ب شــدن دالر در زن
ــی  و ســران جــمــھــوری  حــکــومــت
اسالمی و صدھا ارگان حـکـومـت 

 .تاثیری ندارد
اما گران شدن دالر که  دسـت 
مافیای اقتصادی دولت وبانـدھـای 

ـازار مـی ـاشـد،  بانفوذ حکومت و ب ب
اثرات روزانه و بعضا ساعـتـی روی 

ـفـر از  زندگی و معیشت میلونھـا ن
ــردم دارد ــد .   م ــری ــال خ ــرای مــث ب

ـا کـاالھـای  مایحتاج عمومی و ی
مـورد مصــرف عــمـوم را در نـظــر 

 درصـد ٨٠.   بگیریم، مثال گـوشـت
ـــت ـــی اس ـــت واردات وارد .   گـــوش

ـتـی و  ـنـدگـان گـوشـت دالردول کن
ــرشــان مــی ــد ارزان گــی بــا دال  .   آی
ــدھــا و ســفــارش ھــای کــالن  خــری

ــد  ــن ــوزیــل ــی ــل ون ــرزی گــوشــت از ب
شـبـکـه پـخـش گـوشـت .  دھند می

ـاال  وارداتی به سھم خود قیمت را ب
برد، از حمل و نقل و نگھـداری  می

ــش ــورات ــر ام ــه تــا ســای ــرفــت . گ
ــای  ــاھــھ ــان و فــروشــگ ــدگ ــن فــروش
ــمــت  ــده گــوشــت قــی ــن عــرضــه کــن

ـا  شـورای " گوشت را در تـوافـق ب
ـتـھـا ـیـم و دولـت "   سیاسـتـگـذاری ق

ـتـن  تعیین کرده و با در نـظـر گـرف
سود برای فـروشـنـدگـان، بـه آنـھـا 
احازه باال بردن قیمت گوشت را ھـم 

البته خـود فـروشـنـدگـان .   دھند می
ـتـھـای  ھم ساکت نمی نشینند و قیم

ـــت  ـــوش ـاوت را روی گ ــ ـف ــ ـت ــ م
ــارگــران و .   گــدارنــد مــی وقــتــی ک

ــه  ــد گــوشــت ب ــرای خــری مــردم ب
ـا  فروشگاھھا مراجعه می ـنـد، ب کـن

ـتـھـای گـران گـوشـت مـواجـه  قیم
فروشنـدگـان در تـوجـیـه .   شوند می

ـیـمـت گـوشـت  دالیل گران شـدن ق
ــی ــد م ــویــن ــده، :   گ ــران ش دالر گ

گوشت وارداتـی اسـت، گـران وارد 
کنیم، باید سود ببریـم و گـرنـه  می

 .ریزد ھمه چیز به ھم می
ـتـر در ایـن  ـار مـھـم مورد بسـی

ـاشـد مورد مثال دسـتـمـزدھـا مـی . ب
ــطــه  ــمــت دالر راب گــران شــدن قــی
مستقیمی با پرداخـت دسـتـمـزد بـه 

ــال در .   کــارگــران دارد ــرای مــث ب
ــارگــران،  ــزد بــه ک ــم ــت ــرداخــت دس پ

ھـا  کارفرمایان و صاحبان کـارخـانـه
ـنـگـی"مدام  ـقـدی و بـویـژه "   کمبود ن

ــه  ــھــان ــی را ب ــود ارز واردات کــمــب
ــی ــد م ـا .   آورن ـان ادعــ ــ ــرمــای ـارف کــ
ـیـد  کننـد کـه بـخـش می ھـای تـول

ـبـود ارز مـواجـه  کارخانجات با کم
باشند و باید برای تامیـن مـواد  می

ـیـدات  اولیه برای ادامه کـاری تـول
صرفه جویی کرده تا بتوانند  پـول 

ـنـد ـنـھـا .   مواد اولیه را تامین نمای ای
ـنـد کـه  بی شرمانـه ادعـا مـی کـن

ـزایـش  ـبـه اف ـایـد مـطـال ـب کارگران ن
ـنـد چـرا  دستمزدھای بیشتر را بنمای
که  کارفرمایان ریال و تـومـان را 
ـنـد  ـتـوان ـا ب ـبـدیـل کـرده ت به دالر ت

ـیـه را  ھزینه ھـای واردات مـواد اول
پرداخته و زمینه اشتـغـال کـارگـران 

ـنـد ایـن یـعـنـی کـار .   را فراھم نمای
پـرداخـت !   ارزان و کـارگـر خـامـوش

ـیـشـتـر آنـھـم در شـرایـط  دستمـزد ب
ـیـه بـرای  گرانـی دالر و مـواد اول

ـتـصـادی  ـا " کارفرمایان از نظـر اق ب
در نتیجـه ھـرگـونـه .   نیست"   صرفه

ـزایـش دسـتـمـزدھـا  مذاکره بر سر اف
ــی اسـت ــف ــت ـن ھـر مــورد و ھــر .   م

گوشه از زندگـی کـارگـران را در 
ــریــم گــران شــدن دالر  نــظــر بــگــی
تاثیرات مستقم در زنـدگـی و کـار 

ـارگـــران دارد ـــر .   کــ ـای وزی ادعــ
اقتصـاد رژیـم، یـک ادعـای بـی 
ـاسـتـھـای ضـد  شرمانه و توجیه سی

ـاشـد کارگری حکومت مـی ایـن .   ب
سیاست بی خانمان کردن کـارگـران 
ــر و فــالکــت و  ــق ــل ف ــحــمــی و ت
ـیـن بـه کـارگـران  ـائ دستمزدھـای پ

ـاسـت و .   باشد می در برابر ایـن سـی
ـارزات کـارگـران را  ادعاھا باید مـب
به میـدان آورد و حـکـومـت دزدان 

 .وقاتالن را به زیر کشید
 
 درصد بازنشستگان ٧٠

 !زیر خط فقر ھستند
ـــو ـق ـــرداخـــت حــ ـای  مـــوضـــوع پ ھــ

ــش  ــدم افــزای ــگــان، ع ــســت بــازنش
ھا، و گـرانـی و تـورم لـجـلـم  حقوق

ـازنشـسـتـگـان را  گسیخته جامعه، ب
ای روبـرو کـرده  با مشکالت عدیده

ــی . است ــت ــرداخ ــا  پ ــا مــاھــھ ھ
ــزایــش .   کشــد طــول مــی ــالــی اف ری

ـیـسـت  درصـد ٧٠.   حقوق در کار ن
ـتـمـاعـی بـه  بازنشستگان تامین اج
ـتـمـاعـی  ادعای سازمان تامـیـن اج

ـیـن  ـا ٣٠٠ب  ھـزار تـومــان ٤٠٠ ت
گیرند که این در  حقوق در ماه می

ـزایـش  مقایسه با گرانی و عـدم اف
ـقـر  حقوق ھـا، زنـدگـی زیـر خـط ف
ـار ایـن مـوضـوع، .   باشد می در کـن

ـا  گرانی مسکن و کـرایـه خـانـه ب

ـزدیـک بـه   درصـد، ٢٠افرایـش ن
گرانـی انـرژی مصـرف خـانـگـی، 
ـیـمـت  ـزایـش ق برق و گاز و آب، اف

ھای پزشـکـی   دوا و درمان و تعرفه
ھای بازنشـسـتـگـان  چیزی از حقوق

ـامـیـن زنـدگـی خـود و  را بـرای ت
ـاقـی نـمـی خانواده . گـذارد ھایشـان ب

ـازنشـسـتـگـان  ـیـونـی ب ـل ـی جمعیت م
ـاسـتـھـای دولـت  رسما و علنا با سی
ـقـر  محکوم به زندگی زیـر خـط ف

ــان وزارت .   شــده اســت ــن مــی در ای
ــن  رفــاه، کــار وســازمــان تــامــی
اجتماعی  به صـرافـت خـواسـت و 

 ھـزار ٣٥٠مطالبه پرداخت عیدی 
ــگــان  ــرای بــازنشــســت ــی ب ــومــان ت

ــاده ـت ــد اف ــه.   ان ــن دار و دســت ھــای  ای
ـا  ـنـد کـه ب حکومتی معتقد ھسـت
این کـار دولـت قـدرت خـریـد ایـن 
جمعیت را افزایش داده و حتی بـی 

ـنـد کـه  شرمـانـه اعـتـراف مـی کـن
برای مدت کوتاھی ھم کـه شـده، 

ـیـت مـی ـاج  این جمع تـوانـد مـایـحـت
 . زندگیشان را تامین نمایند

ھـای  پیرامون وضعیت دریافتـی
ـام سـازمـان  ـق بازنشستگان یـک م

اگـر " بازنشستگان گفته اسـت کـه 
ـــوق  ـق ـاشـــد حــ ــ ـاز ھـــم قـــرار ب ــ ب
بازنشستگان با افزایش روبـرو نشـود 
ـایـد سـبـد خـانـوار  در این صـورت ب
ویژه کاالھای ضروری جـایـگـزیـن 
آن شود چون این افراد واقعـا بـرای 
ـا  ـنـگـن ـیـه در ت ـاج اول تامین مایحت
ـان و  ـاف ن ھستند و حقوق آنان کـف

 ."!دھد پنیر را ھم نمی
آنچه معلوم ھست نـه دولـت و 

ــان ــر دربــاره  نــه ســازم ــی ھــای درگ
ــگــان امــرشــان  امــورات بــازنشــســت
ـیـشـتـی  رسیدگی به مشکالت مـع

ـنـھـا .   بازنشستگان نبوده و نیـسـت ای
ــش  ــف افــزای ــخــال ــت م بــا وقــاح

ھای این جمعیـت بـوده و بـه  حقوق
ــگــری  ــھــادھــای دی ــشــن ــت پــی دول

ـا ایـن .   دھند می پرداخت عـیـدی ب
ــخــواھــد  ــی ســرســام آور ھــم ن گـران
توانست تغییری در تامین معیـشـت 

ـاسـت .   این جمعیت بوجود بیاورد سـی
ھـا، وعـده  دولت عدم افزایش حقـوق

پرداخت عیدی و در دستور داشـتـن 
ــژه کــاالھــای "  ــوار وی ــد خــان ســب

ــن ــگــزی ــن "   ضــروری جــای ــرای ای ب
 . باشد جمعیت می

ـــه  ـــع ـام ــ ـــت ج ـی ــ ـــن وضـــع ای
در اعـتـراض بـه .   بازنشستگان است

ــاھــھــاســت کــه  ــت م ــی ایــن وضــع
بازنشستگان اعتـراضـاتـی را شـروع 

ھای سـازمـانـدھـی  زمزمه.   اند کرده
ــگــان  ـاره اعـرتــاضــات بــازنشــسـت دوب

ھا بـر اسـاس  افزایش حقوق.   باالست
تورم و گرانی خواست اصـلـی آنـھـا 

 .باشد می
 

 درصدی ٣٥گرانی 
کاالھای مصرفی 

 کارگران
در ھفته  گذشته  دولـت و وزارت 
ـابـع در  بازگانی و سازمـانـھـای  ت
امور قیمت گذاری کـاالھـا اعـالم 

ــه  ــد ک ــم کــاالی ٣٦کــردن  قــل
 ماھه سـال ٩مصرفی کارگران در 

ـتـه ٣٥گذشته  ـاف ـزایـش ی  درصد اف
کاالھای نامبرده در حسـاب .   است

ھایی که دسـت انـدرکـاران  و کتاب
سبـد عـذایـی " حکومتی دارند جزو 

بـوده کـه "   خانواده ھای کـارگـری
ـزان  دولت بر این اسـاس ظـاھـرا مـی

ــی ــمــزدھــا و دریــافــت ھــای  دســت
ـنـکـه  .   پـردازد کارگران را مـی در ای

ــظــر  ــد مــورد ن ــب ــن س ــوی ای مــحــت
حکومت چـیـسـت، خـودش جـالـب 

از نطر دولت کاالھـای مـھـم .   است
ــوارھــای  ــی خــان ــذای ــد غ در ســب

ـنـد ـنـھـا ھسـت غـالت، :   کارگری ای
جات، سبزیجات، شـیـر و  برنج، میوه

مـرغ،  ماست، پنیـر، گـوشـت، تـخـم
 !حبوبات، قند، شکر

ـنـدی  در واکنش به این لیست ب
دولت یک مقام خانه کارگر رژیـم 

ـا :   گوید می ـن ـب در صورتـی کـه م
فقط غذا و خوراک باشد و سـایـر 
ـیـل مسـکـن،  ـب نیازھای دیگر از ق

ـقـل، انـرژی، بـھـداشـت و  حمل  و ن
ـلـغـی  ـب درمان را در نظر نگیریـم، م
که برای حداقل مزد کـارگـران در 

ـیـش از   ٥٠٠تھران مطـرح اسـت ب
 !ھزار تومان در ماه است

با در نظر داشتن اظـھـارات ایـن 
جناب خـانـه کـارگـری، کـارگـران 
ـنـکـه  ـازه ای فقط برای خـوراک، ت
چه درصـدی از کـارگـران قـدرت 
ـایـد  تامیـن خـوراکشـان را دارنـد، ب

.  ھزار تومان دستمزد بـگـیـرنـد٥٠٠
این در حالی است که خـود وزارت 
ــی  ــکــومــت ــامــات ح کــار و مــق

ـیـن  ـا ٣٣٠دستمزدھای پایه را ب  ت
. انـد  ھزار تومان تصویب کـرده٣٦٠

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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ـیـن   ٧٥٠با احتساب خط فقر که ب
ھزار تا یک میلیون تـومـان اعـالم 

ــش از  ــی  درصــد ٨٠شــده اســت، ب
ـقـر زنـدگـی  کارگران زیـر خـطـر ف

ـامـیـن  می کنند که حتی توانایی ت
ـاب .  خوراکشان را ھم ندارند این جـن

ـتـه  ـب وقیحانه اشاره میکند کـه  ال
ــرژی،  مســکــن، حــمــل  ــل، ان و نــق

ــد  بـھــداشــت و درمــان در ایـن ســب
ـتـه نشـده . انـد غذایی در نـظـر گـرف

ھمه این توجیھات خانـه کـارگـری 
ــد  ـتـوان بـرای ایـن اسـت کـه وی ب
افزایش دستمزد کارگران را از نـظـر 

 ھزار تومان مشـروع ٥٠٠خودش تا 
ـیـش  ـزایـش ب نشان داده و مخالف اف

ـاشـد از این حد بـرای کـارگـران  . ب
ـاب بـه شـورای  دست آخر ایـن جـن
ـان  عالی کار، دولـت و کـارفـرمـای

ـلـغ را  توصیه می ـب کند که ایـن م
ــه در  ــمــزد پــای ــوان دســت ــه عــن ب
مذاکرات سه جانبه طـرح نـمـوده و 

 .به تصویب برسانند
 درصد کـارگـران زیـر خـط ٨٠

ـنـد فقر زنـدگـی مـی گـرانـی .   کـن
ـاشـد  درصد مـی٣٥باالی  اقـالم .   ب

کـاالھـای مـورد مصـرق زنـدگــی 
ـاال مــی . رود کـارگــران روز بـروز ب

ـاالی  ــ  درصـــد، ٢٠مســـکـــن ب
ھای حمل و نقل و انـرژی و  ھزینه

جـایـی در . . .   تحصیل کـودکـان و
خـطـر .   سبد غذایی حکومت ندارنـد

فقر ھم که معرف حضور ھـمـگـان 
ــا .   اســت ــھ ــون ــی ــل ــی ــت م ــن وضــعــی ای

کـارگـر شــاغـل اسـت کـه قــدرت 
تامین نیازھای اولیه زنـدگـی شـان 

فقر و فـالکـت دمـار از . را ندارند
روزگـار مـردم و کـارگـران درآورده 

خبری از افزایش دسـتـمـزدھـا .   است

ـیـسـت . بر اساس تـورم و گـرانـی ن
ـقـر و فـالکـت  مسئول ھمه ایـن ف
ــه داران و کــل  ــت و ســرمــای دول

 . جمھوری اسالمی است
 

ھا  ھای خط امامی نگرانی
 "یھای  اجتماع بحران"از 

ـبـری عضـو  ـن فـراکسـیـون " اخیرا ق
رژیـم از "   ھای مـجـلـس خط امامی

ـیـکـاری  ـزایـش ب ـیـد و اف رکود تول
ــه کــرده اســت ــن جــنــاب . گــالی ای

کارگران در کشـور مـا :   " گوید می
وضعیـت خـوبـی نـدارنـد و حـقـوق 

. شـود مناسبی بـه آنـھـا داده نـمـی
ـیـکـاری و  روند رو به رشـد نـرخ ب
ـبـعـاتـی ھـمـچـون  فقر در جامعـه ت

ــحــران ــروز ب ــمــاعــی و  ب ھــای اجــت
ھای افسار گسیخته را بـه  خشونت

 "دنبال دارد
ھمزمان محـجـوب، کـمـالـی و 

ھـای اصـلـی  سرحدی زاده از چھـره
ــم در ســرکــوب کــارگــران ھــم  رژی

ـنـی ابـراز  نگـرانـی ـی ھـای ایـن چـن
محور ھمه این اطـھـارات .   اند داشته

ھای ایـن حضـرات از بـروز  نگرانی
ـتـھـای "  بحرانھای اجتماعی و خشون

اظـھـارات .   باشد می"   افسارگسیخته
این چنینی در عـیـن اعـتـراف بـه 
وضعیت فقر و فالکت تحمیل شـده 
به کارگران توسط دولت خـود ایـن 
جنابان، بیانـگـر تـرس و وحشـت و 

ھایشان از بـه مـیـدان آمـدن  نگرانی
کارگران و گسـتـرش اعـتـراضـات 

ـاشـد کارگری مـی اعـتـراضـاتـی .   ب
که کل حـکـومـت و ھـمـه دار و 
دسته و باندھای حکومـتـی را بـه 

ایـن دار و .   وحشت انـداخـتـه اسـت
ــه ــات  دســت ــاب ــخ ــت ــانــه ان ــت ــا در آس ھ

ــه  ــه ب ــل ــرای حــم ــتــی و ب حــکــوم

ـیـت  ـام از وضـع رقبایشان آمار و ارق
دستمزدھا، بیکاری و غیره داده  و 
ـاتـی  ـتـخـاب ـنـور ان در تالش ھستند ت

اعـتـرافـات .   حکومت را داغ نماینـد
این جانیان به وضعیت بد معیشتـی 
ــال  ــه خــی ــرار اســت ب کــارگــران ق
ـانـد  خودشان، کارگران را به طرف ب
مخالف سیاستـھـای احـمـدی نـژاد 
ــھــای  ــری ـی ــده و در یــارگـ کشــان
ــتــی از ایــن  ــاتــی حــکــوم ــاب ــخ ــت ان
وضعیت به نفع دار و دسـتـه خـود 

 .استفاده نمایند
ــا  ــونــھ ــی ــل ــی امــا کــارگــران و م
کارگری که با دستـمـزدھـای زیـر 

ـقـر زنـدگـی مـی ـنـد در  خط ف کـن
ــن  ــه ای ــعــی ب ــون وق ـا کــن عـمــل ت

ــه نــگــرانــی ــت ــای دار و دس ھــای  ھ
کـارگـران بـه .   انـد حکومتی ننـھـاده

ــی مــی دانــنــد کــه کــمــالــی،  خــوب
ـبـری،  ـن سرحدی زاده، محجوب و ق
ــصــر ضــد  ــھــا عــن ــار دھ در کــن
ــامــالن و  کــارگــری حــکــومــت ع
آمران اصلی تحمیل فقر، فـالکـت، 
ـارزات کـارگـران در  و سرکوب مـب

ـنـھـا .   انـد سه دھـه گـذشـتـه بـوده ای
امروز کـه در جـنـگ و دعـوای 
باندھای حـکـومـتـی سـرشـان بـی 
ــانــده اســت، بــه صــرافــت  کــاله م

ـز "   کارگرپناھی"  ـاده و پ دفـاع " افت
ـتـه"  از کارگران . انـد را در پیش گرف

ــاحــت  ــانــه و در اوج وق ــی شــرم ب
ـیـش " رجعت بـه امـام"  شـان را در پ

ـان دادن بـه  ـای گرفته  و تنھا راه پ
راه حـل " را "   بحرانھای کـارگـری" 

ــد مــی"   امــامــی امــا راه حــل .   دانــن
امامی و برخورد خمینی جنایتـکـار 
ــه کــارگــران، از قضــا در دوره  ب
وزارت سرحدی زاده و کـمـالـی و 
ــوده کــه کــارگــران بــه  ــی ب ــوکــل ت

ـاد دارنـد امـام جـانـی .   خوبی بـه ی
ـتـصـاد مـال خـر  اینھا اعالم کرد اق
ــام  ــم قــی ــک ــرای ش ــت، مــا ب اس

. ایم، مورچه ھم کارگر اسـت نکرده
ـنـی بــا  ـی ـار ایـن، خـود خـم در کـن

ـاصـر وسـیـع تـریـن  ھمراھی ایـن عـن
ــه  تــعــرضــات و ســرکــوب ــا را ب ھ

ــرده  ـارزات گسـت ـات و مـب اعـتـصـاب
ــارگــران در دھــه  ــازمــان ٦٠ک  س

دورانی که سـرحـدی زاده و .   دادند
ـیـر بـه کـارگـران  توکـلـی حـکـم ت

ــی را مــی ــصــاب ــه  اعــت ــم ــد، ق دادن
کشھایی چون محجوب و کمـالـی 
و قنبری به ھمراه زھرا خانـم ھـا و 

ھـا و ده نـمـکـی، بـه  حاج بخـشـی
ـلـه کـرده و  تجمعات کارگری حـم
ـفـررا  دھھا نفر را کشتـه و ھـزاران ن

ـیـن .   دستگیر و زندانـی کـردنـد ھـم
جانیان آن موقـع کـه امـامشـان در 
قید حیات بود، شعار حاج بـخـشـی 
و زھرا خانم، ماشالله حزب اللـه، را 
ــجــات و  ــجــان ــوار کــارن ــر در و دی ب
مراکز کارگری نوشته و رسـمـا و 
ــان بــه  ــا بــا اراذل و اوبــاشــش ــن عــل

ھمـه ایـن .   کارگران حمله میکردند
ـاصـر و  جنایات با حضور ھمین عـن
ـنـی  ـی به فرمان و دستور شخص خم

ـنـھـا یـک .   سازمان داده شد ایـن ت
بخش کوچکی از پرونده سـنـگـیـن 

ـات خـط امـامـی ھـای امـروز  جنای
بازگشت به خط امـام بـرای .   است

ــارگــری" حــل  ــحــرانــھــای ک ــه "   ب ن
کـارگـران .   ممکن و نه عملی است

و مردم ایران این دوره را بـه خـوبـی 
ای که به انقـالب  دوره.   به یاد دارند

مردم خون پاشیـدنـد و کـارگـران و 
اعتصابات کـارگـری را سـرکـوب 
کردند و صدھا فعـال کـارگـری و 
ــد،  ــی را اعـدام کـردن انسـان انــقـالب

. مدتھاست که سـپـری شـده اسـت
ھـای خـط امـامـی و  اما نگـرانـی

امروز سیاستھـای دولـت "   منتقدین" 
ترس و وحشـت از .   ھم واقعی است

به میدان آمدن کارگران، گسـتـرش 
اعتصابات و اعتراضات کـارگـری، 
یک تھدید جدی برای کـل رژیـم 

ـنـد  اینھا ھم به خوبی مـی.   است دان
ــد  ــخــواھــن ــران اگــر ب کــه کــارگ
بھبودھایی در زندگی شان حـاصـل 

ــراض و  شــود، چــاره ای جــز اعــت
ــھــای  ــاســت ــه ســی ــی ــرعــل ــارزه ب مــب
ـــد ـــدارن ـــم ن ـارگـــری رژی . ضـــدکــ

ــنــجــا ھــم بــا  ــی ــارگــران تــا ھــم ک
مبارزاتشان دولـت و حـکـومـت را 

ــه ــت ــه گــرف ــن ــگ ــد زیــر مــن خــط .   ان
ـنـد کـه  ھا به خوبی مـی امامی دان

اگر کارگران در ابعاد میلیونـی بـه 
خیابان بیایند، علیه کل حـکـومـت 

ھـا و  بوده و فرقی بین دار و دسـتـه
ــخــواھــنــد  ــی ن ــت ــدھــای حــکــوم ــان ب

ـاســـت کـــه .   گـــذاشـــت ـــحــ ـن ــ و ای
ـنـی نگرانی ـان زمـی تـر  ھای این جناب

ترس و وحشت و نگـرانـی .   شود می
در صفوف حکومت، به ھمراه چنـد 
ـار  دستگی و جنگ باندھا، در کـن
وجود فضـا و جـو اعـتـراضـی در 

ـان مـردم، تـحـریـمـھـا و کـل . . .   می
ــار  ــی حــکــومــت را در مــوضــع بس
شکننده تری در بـرابـر مـردم قـرار 

در یک چنین شرایطـی .   داده است
کارگران ھم ساکت ننشستـه و بـه 

اتـحـاد .   دھنـد مبارزاتشان ادامه می
و تشکل و بـه مـیـدان آمـدن کـل 
ـتـی اسـت  ـی طبقه کارگـر، آن واقـع
ــر  ــه زی ــگـونـی و ب کـه خــطـر سـرن
کشیدن کـل بسـاط حـکـومـت را 
جلوی چشمان حکومـت قـرار داده 

 .*است
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دولت مدعی شـد کـه " .   دستمزدھا
یارانه نقـدی از سـر کـارگـران ھـم 
زیاد است اگر پول برکـت دار امـام 
ـتـو  ـنـد و پ زمان را پـس انـداز کـن
نخرند زندگی شان از این رو بـه آن 

ـا چـک و !   رو خواھد شد باالخره ب
انفـجـار " چانه زنی فراوان و ترس از 

ــی "   در مــیــان کــارگــران ــت ب دول
ـنـھـا  ـایـه ٩شرمانه ت  درصـد بـه پ

امسال دولـت و .   حقوق اضافه کرد
مزدوران چاقوکش حکومـت بـرای 
ـابـد  اینکه حقوق کارگران افزایش نی

انـد و  آھنگ دیـگـری سـاز کـرده
ـیـد،  میگویند حقوق را افزایش نـدھ
ـبـریـد ! قدرت خرید کارگران را باال ب

ـیـگـی  طبق خبر ایلنا، اولیاء علی ب
ــی شــوراھــای  ــون عــال ــس کــان رئــی

در رونـد :   " اسالمی کار مـیـگـویـد
ـال  ـب تعییـن مصـوبـه مـزدی بـه دن
ـایـد  افزایش دستمزد نیستیم بلـکـه ب
تالش کنیم قدرت خـریـد کـارگـران 
را براساس تورم موجود در جـامـعـه 

ـیـم ـتـه او، بـه .   افزایـش دھ بـه گـف
منظور افزایش سطـح قـدرت خـریـد 
ــال  ــد بــا اعــم ــای کــارگــران دولــت ب

ھایی از قبیل اعالم رسـمـی  سیاست
ـزایـش  ـیـن اف نرخ خط فقر و ھمـچـن
ـاتـی کـارگـران  ـی سقف معافیت مال

ـنـد . "   اقدام کند اینھا مزدورانی ھست
ـنـکـار  که زبان کارگر را بریدند و ای
و نوع آن حرفه اصلی شان اسـت و 
اساسا بقای آنھا در ایـن حـکـومـت 

امـا .   به ھمین کارھا وابسـتـه اسـت
اکنون باز  ھم بعد از اینکه کـلـی 
مطابق معمول اشک تمساح بـرای 
کارگران ریختند، و خـود را مـثـال 
ــارگــران نشــان  نــگــران زنــدگــی ک
ـنـد کـه  دادنـد، و اعـتـراف مـیـکـن
دیگر کارگران توان تحمل فـالکـت 
کنونی را ندارند، ھـمـه بـرای ایـن 
است که میدانند این موقع از سـال 

ــمــزد ــه افــزایــش دســت ــل ھــا بــه  مســئ
ــدیــل  ــب ــه ھــمــه کــارگــران ت ــل مســئ
ـنـد  میشود و ایشان سعی دارند مـان
ھر سال جریان اعتراضـی کـارگـران 

 .را به بیراھه ببرند
ـامـی کـه مسـئـول " عیوضی"  ن

مـعـرفـی "   کمیته دسـتـمـزد تـھـران" 
در صـورتـی " شده اینچنین میگوید 

ـقـط غـذا و خـوراک  ـا ف ـن که مب
ـازھـای دیـگـر از  ـی باشد و سـایـر ن

و نقل، انـرژی،  قبیل مسکن، حمل 
ــظــر  ــداشــت و درمــان را در ن ــھ ب
نگیریم، مبلغی کـه بـرای حـداقـل 
مزد کارگران در تھران مطرح اسـت 

 ھـزار تـومـان در مـاه ٥٠٠بیش از 
ــد"   اســت تــورم :   " دیــگــری مــیــگــوی

ـاالی   درصـد اسـت و ٤٠واقعی ب
شورای عالی كار باید با تـوجـه بـه 
تورم حاصل شده در فصل جاری و 
ـزدیـك  ھمچنین با تورم ھـر سـالـه ن
ـیـن  ـی شدن به عید نوروز، مـالك تـع
حداقل دستمزدھا را مـد نـظـر قـرار 

ـیـر اجـرایـی "  (دھند تـرکـاشـونـد، دب
ــه كــارگــر شــھــر ری امــا از )   خـان

ــگــری از  ــگــر مــزدور دی ســوی دی
ـتـه بـود  ـزایـش " ھمین جنس گـف اف

ـیـکـاری کـارگـران  دستمزد باعث ب
شـورای عـالـی کـار . "   خواھد شـد

ـا   جمھوری اسالمی در ھمیـن راسـت
ـنـکـه  ـیـم دارد بـرای ای امسال تصم

جـانـی بـگـیـرد و از "   بخش تولیـد" 
ـاتـش  بحران دربیاید مبنای مـحـاسـب
ــای  را وضــعــیــت بــحــرانــی واحــدھ

ـام !     تولیـدی بـگـذارد فـردی بـه ن
ـاز ھـم از کـانـون عـالـی "   اولیاء"  ب

ــن  شـوراھـای اســالمـی کــار در ای
ــت ــرده اس ــح ک   : خصــوص تصــری

مصوبه مزدی سال آینـده بـراسـاس " 
ـیـدی کشـور  وضعیت واحدھای تول
تعیین خواھد شد، به این معنا کـه 
ـیـدی  وضعیت بحرانی واحدھای تول
را در تعیین مصوبه منظور خواھیـم 

در خـبـری دیـگـر در ھـمـان "   کرد
ـان " ایلنا  ـتـه مـزد اسـت ـی مسئول کـم
ـاکـیـد " تھران علی اکبر عیـوضـی ت

ـیـن دسـتـمـزد  ـی ـای تـع ـن میکند مب
کارگران ھر ساله وضعیت بـحـرانـی 

ـیـدی بـوده ــی .   واحـدھـای تـول ـن یـع
ـنـی  اینکه تمام تبلیغات رسمی مـب

ــه ــکــه نشـســت ــد و حســاب  بـر ایــن ان
اند یـک فـرد در روز چـقـدر  کرده

ـتـه طـبـق ( نیاز به کالری دارد  ـب ال
! ) استاندار سازمان جھانی بـھـداشـت

و چقدر ھم به تفریح و استـراحـت و 
دست آخر یک چیزی ھم بـرایشـان 
بماند ھـمـگـی دروغ مـحـض بـوده 

ـانـون ٤١و گویا در مـاده .   است  ق
کذایـی کـار جـمـھـوری اسـالمـی 
تاکید شده مبنای تعیین دسـتـمـزد 
ـاشـد ـزھـا ب . کارگران باید ھمین چی

ــد  ــن ـت ــف ھسـ ــگــان واق ــم امــا ھ
ــه در  ــت ک ــکــوم کــارگــزاران ح

ــه ــت ــد  کــمــی ــانــن ــتــه " ھــائــی م ــی کــم
دور ھـم جـمـع مـیـشـونـد "   دستمـزد

ـنـد  البته صد در صد تاکید مـیـکـن
ـار سـازمـان بـھـداشـت  ـی مطابق مـع

ـاز بـه  ـی  ٢٥٠٠جھانی یک فرد ن
کالری دارد که سر جمع در یـک 

 ھـزار ١٠خانواده کارگری میشود 
ـیـه آن  کالری، بعد اما به نحـوه تـھ

آیـد  میرسند یک دفعه یادشان مـی
ـابـت  ـزشـکـی ث که فالن تحقیقات پ
کرده است که گوشت قرمزسـرطـان 
ـاده  ـف زا است، بھتر است از سویا است
ـافـه  ـی شود که عـوارض نـدارد و ق
ـا  ـیـه گـوشـت اسـت کـه ب اش شـب
کمی ادویه مزه اش ھم از گـوشـت 
بھتر است، تازه کالری بیشتـری در 
ـتـوانـد  ـی اختیار کارگر میگذارد و م
ـیـشـتـر بـرای  از این محل کـمـی ب
ـا  ـن خودش پـس انـداز کـنـد، وضـم
ــم  ــرس ھ ــمــاری نــق ــی کــارگــران ب

ـتـری !  گیرند نمی بعد با وجدان راحـت
ـنـد کـه  ـن ـی ـب ـی بررسی میکنند و م
ـنـدی  ـانـی و ھ انصافا برنج پاکسـت
موقع پخت قد میکشد، قـد یـک 
انگشت، رنگ و روی خـوبـی ھـم 
ــتــرس ھــمــه اســت و  دارد، در دس

تر ھـم اسـت حـاال گـیـرم کـه  ارزان
ـتـی خـواسـت  ـا وق سمی است اما ت

ـتـد خدا نباشد ھیچ اتفاقی نـمـی . اف
سوای آن اگر ھم ماھی یکبار ھـم 
برنج معطر مصـرف شـود مـزه اش 

ـاز  بیشتر زیر زبان می ـا ب ـن ماند ضم
ھم پولی بیشتری کارگر پس انـداز 

ـنـده . . .   میکند و فـکـر کـنـم خـوان
ـزنـد در مـورد  خود میتواند حدس ب
ـاج زنـدگـی  بخشھای دیگر مایـحـت

ـتـه ـی ھـای کـذایـی چــه  در آن کـم
 .میگویند و چه تصویب میکنند

 بھرحال مـوضـوع اصـلـی ایـن 
ـا  ـزھـا ھـم گـوی است که ھمین چی
ـبـوده و  ـیـن دسـتـمـزد ن مالک تعی

ھـای  مالک ھـمـان شـرایـط واحـد
ــوده ــحــران زده ب ــد ب ــه زبــان !   تـولــی ب

بشری یعنی اینکـه مـالک سـود 
ــا .   ســرمــایــه داران اســت ــن را م ای

ـای  ـن ھمیشه تاکید کردیم کـه مـب
تعیین دستمزد از سـوی حـکـومـت 

ـیـسـت امسـال از .   غیر از این ھـم ن
زبان چاقـو کشـان ایـن حـکـومـت 
. رسما این مورد اعتراف شـده اسـت

ــان  ــه خــودش ظــاھــرا امســال زیــاد ب
ـیـشـنـھـاد  زحمت نـمـی ـنـد کـه پ دھ

ــوق  ــق ــد درصــد بــه ح ــن ــد چ ــن کــن
ـلـکـه بـرای  کارگران اضافه شود ب
ـار  اینکه از شورای عالی کـار کـن

طـبـق اظـھـارات ( گذاشته نشـونـد، 
ایشان اصالحاتی که قرار اسـت در 
ـقـش  قانون کار فعـلـی داده شـود ن
ـقـش دولـت  ایشان زاید میـشـود و ن

ــشــود ــی ــر م ــت ــررنــگ و بــه قــول )     پ
ـقـط بـه یـک مـاشـیـن  خودشان ف
ـیـش  ـا پ امضا تبدیل نشوند خـود پ
ــکــه  ــد و بــا ادعــای ایــن ــن گــذاشــت
افزایش دستمزدھا به ضـرر کـارگـر 
ــقــش  ــوز ن ــن اســت ســعــی دارنــد ھ
سرکـوبـگـر خـودشـان را بـه دولـت 
ـنـد  ـتـوان ـی ـنـوز م ثابت کنند کـه ھ

 .مفید واقع شوند
در این چـنـد مـاھـه گـذشـتـه 
ـیـت  شکی نیسـت بـه شـدت وضـع
ــده؛  ــات بــحــرانــی گــردی ــانــج ــارخ ک
ـا  بخصوص با گران شـدن دالر و ب
ــا آیــنــده تــاریــک  ــمــھ ــحــری وجــود ت
ــه  ـت ـیـشـاروی جـامـعــه قـرار گـرف پ

ـیـن .   است ـفـی کـه ب ـی جنـگ کـث
دولـت جـمـھـوری اسـالمـی و دول 
ـنـه اش  ـزی غربی در گرفته است ھ
ـنـد از جـیـب کـارگـران  را میخـواھ
ـیـن گـام  ـنـد، و در اول تامـیـن کـن
ظاھرا دارند قدمھای محـکـم تـری 
ــمــزدھــا  ــجــمــاد دســت ــھــت ان در ج

ـاکـیـد کـرد در .   برمیـدارنـد ـایـد ت ب
. کالشی این حکومت حـرف نـدارد

الزم است به عـنـوان نـمـونـه اشـاره 
ـاکـیـد  ـبـال ت کنیم، ھمانگونه که ق
ــن  ــم، ای ــم و یــاد آور شــدی کــردی

ـارانـه " حکومت در پـی آن اسـت  ی
ـیـن  .   را قطع کـنـد" نقدی بـرای ھـم

ابتدا اعالم کردند برای جلـوگـیـری 
از اختالل در سیستم بانکی بـجـای 
اول ھر ماه، دھم ھـر مـاه پـرداخـت 
میشود؛ ماه دوم ایـن مـوعـد شـد 
ـاه ســـوم شـــد  ـاه، مــ دوازدھـــم مــ
چھاردھمین روز ماه، و در این مـاه 

ـنـگـونـه !   شده ھیجدھم)  بھمن(  ـی ھـم
تر میـرونـد کـه عـمـال  ھر ماه عقب

ـیـن  یکماه عقب بیفتد و بعد بـه ھـم
نحو ادامه میابد تا شـایـد ھـمـگـان 
ـقـدی در  ـارانـه ن یادشان رود کـه ی

ـانـگـونـه کــه .   کـار بـوده اسـت ھـم
ـنـد بـه  ـت بخشـی از حـقـوق را گـف

ــارگــری" صــورت  پــرداخــت "   بــن ک
خواھد شد، ابتـدا بصـورت پـرداخـت 

ـیـن ایـن پـرداخـت ھـا  اقالم بود بعد ب
فاصله افتاد، بعد اجناس آن ناپـدیـد 
ـــی  ـــرخ ـــم در ب ـــد و االن ھ ش
ــات اگــر زور کــارگــران  ــج کــارخــان
چربیده باشد و نگذاشته باشنـد کـه 
موضوع به فراموشـی سـپـرده شـده 

ـیـن ١٠باشد   ھزار تومنی تحت ھـم
در مـورد !   عنوان پرداخـت مـیـشـود

ـیـن دسـتـمـزدھـا ھـم روشـھـای  تعی
محاسباتی و نـحـوه پـرداخـت آن از 
ـلـکـه  این قاعده مستثنی نیـسـت، ب
ــن  کـالــشــی و شــارالتــان بــازی ای

 .حکومت به اوج خود میرسد
ـایـد جـز  ـب از این حکومت ھم ن

ـان .  این انتظار داشت اما در این مـی
ـنـد ـنـشـسـت . کارگران نیز سـاکـت ن

ـا  خبرگزاری ایلنا در خـبـری کـه ب
اعتراض به افزایـش تـورم و "  عنوان

ـتـشـر کـرده " ثابت ماندن دستمزد من
اعتـصـاب بـرخـی " است اشاره کرده 

لوکوموتیورانان در راه آھـن شـمـال 
ــراض بـه مشـکــالت  شـرق در اعـت
معیشـتـی و حـقـوقـی خـود طـی 
ـاعـث ایـجــاد  ـتـه اخــیـر ب ـف یـک ھ
ــطــارھــا و  ــالل در حــرکــت ق اخــت
تاخیرھای چندسـاعـتـه قـطـارھـای 

ــری شــده اســت ــرخــی .   مســافــرب ب
ـان پـس از حـرکـت  ـیـوران لوکـومـوت

ھـای  قطارھا در برخی از ایسـتـگـاه
ـاعـث  بین راھی با خروج از قـطـار ب

. " شـونـد توقف چندساعته قطار می
ـقـویـت  باید این صف اعتراضی را ت

ــن .   کــرد و ســراســری کــرد در ای
ـاکـیـد شـود کـه  راستا الزم است ت
تبلیغاتی مانند اینـکـه در صـورت 
ـیـکـار  افزایش دستمزدھا کارگـران ب
ـیـغـات  ـل ـب میشوند به مانند ھـمـان ت

ای اسـت کـه  کثیف و بی شرمانـه
ــب افــزایــش  ــب ــورم مس ــگــفــت ت مــی
ــوق کــارگــران اســت ــه حــق ــاالن . س

لوکوموتیورانان این را باور ندارنـد و 
به درستی خواھان افزایش دسـتـمـزد 

ـزایـش .   اند خود شده با تـوجـه بـه اف
روزانه قیمـت کـاالھـا، در صـورت 
ـتـن صـف اعـتـراضـی  شکـل گـرف
ـبـه  قوی در مقابل ھجوم ھـمـه جـان
ــشــت  ــی حــکــومــت بــه ســطــح مــع
کارگران بی شک از سوی بـخـش 
وسیعی از جامـعـه مـورد حـمـایـت 

 .*قرار خواھد گرفت

 ١از صفحه 
 دستمزدھا، کالشی مزدوران،

 و مبارزه کارگران
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دو بخش قبلی :   کارگر کمونیست
ــــــــش  ـاره دو گــــــــرای ـــــــ درب
ـتـــی و  ـــســ ـی ــ ـال ـــدیـــکــ ـن ـارکـــوســ ــ آن
ــش  ــب ــی در جــن ــســت ــکــالــی ــدی ســن
ـلـکـرد  کارگری و تاریخچـه و عـم

ـنـجـا در .   آنـھـا اشـاراتـی شـد در ای
ـانـی بـه چـنـد نـکـتـه از  بخش پای
ـیـسـتـی و  ـال جمله گـرایـش سـوسـی
موقعیـت ایـن گـرایشـات در ایـران 

ـنـسـت کـه .   میپردازیم اولین سوال ای
ـیـسـتـی  ـال مختصات گرایش سـوسـی
درون طبقه چیست و در ایـن مـورد 
نیز مختصری به جنبه تاریـخـی آن 

ــیــد ــن ــاره ک ــا اش ــف ــط ــریــن .   ل مــھــمــت
ـا دو  تمایزات گرایش کمونیستـی ب
ــی و  ــســت ــکــالــی ــدی ــش ســن گــرای

 آنارشیستی کدامند؟ 
ـــری ـــغ ـــر اص ـــاص ـــش :   ن ـــرای گ

سوسیالیستی یـكـی از گـرایشـات 
اصلی درون جنبش كـارگـری اسـت 

ای بـر سـر حـتـی  كه در ھر مبارزه
ــانــات رفــاھــی  ــن امــك ــری كــوچــكــت
كارگران و جامعه دخیل بـوده، امـا 
ــر رفــتــن از ایــن  در نــھــایــت فــرات
وضعیت و اصالحات را ھـدف خـود 

یعنی ھدف آن لـغـو .  قرار داده است
. مناسبات سیستم كار مزدی اسـت

ــش  ــب ـن ــت درون جـ ــی اس ــرایش گ
كارگری به قدمـت خـود سـیـسـتـم 

ــه داری ایـن گـرایــش ھــم .   سـرمـای
ـبـش عـمـومـی تـر  بازتابی از یك جن

در جامعه است كه میخواھـد نـظـام 
کار مزدی و مالکیـت خصـوصـی 
بر وسائل تولید و اساس استثمـار را 
کنار بگذارد و تولید در جامعه ھـم 
در خدمت رفع نیازمندیھای انسـان 

ــرد ــگــی ــش .   صــورت ب ــرای ــن گ ای
ـیـم کـارگـران  ـق میخواھد اراده مسـت
اعمـال بشـود و قـدرت آنـھـا را از 
ــر قــدرت  ــکــا ب ــحــاد و ات ــق ات طـری
ــکــار  ــارزه ب جــمــعــی آنــان در مــب

اگر در دستگاه فـكـری .   گیرد می
بورژوازی كـار كـارگـر كـاالسـت و 
ــش  ــب ــكــاس آن در درون جــن ــع ان
ـیـسـم ایـن  كارگری توسط سندیكـال
ـتـر  است كه این كاال باید ھرچـه بـھ
ــــش  ــــه شــــود، گــــرای ـت ــــروخـــ ف

سوسیالیستی كار را خالقیت انسـان 
خواھد به اسارت ایـن  داند و می می

خالقیت در تار و پـود زنـجـیـرھـای 
بـرعـكـس .   بورژوازی خاتمـه بـدھـد

گرایش سندیكالیستی كـه دائـم در 
ـتـرل كـرده  تالش است كارگران را كن
و پتانسیل نھفته در حركت آنـھـا را 
به كنترل خود در آورد و آنـجـا كـه 
الزم باشد برای اھـداف خـود از آن 
استفاده كند، گرایش سوسیالیسـتـی 

خواھد این پتانسیل جاری شـود  می
تا بلكه سیستم بـرده داری مـزدی 

ـیـن بـرود ـیـشـه از ب ایـن .   برای ھـم
ـارزه كـارگـران را حـتـی  گرایش مب
ـفـی مـثـل  آنجا كه بر سر امور صـن
افزایش دستمزد، مرخصی، بیـمـه و 
ـاشـد، یـك امـر  مزایا و غیـره ھـم ب

دانــد كــه ریشــه در  ســیــاســی مــی
ــای دیــگــری دارد ــاھ بــرخــالف .   ج

سندیكالیسـم كـه دائـم تـالش دارد 
تضاد بین كار و سرمایه را پوشـانـده 
ــش  ــد، گــرای ــی كــن ــمــال و مــاســت

خواھد ایـن تضـاد  سوسیالیستی می
ــان شــود و  ــای ــر نــم ــت ــش ــی ھــرچــه ب

ـامـرئـی ـاعـث  دستـھـای ن ای كـه ب
شوند این روابط ناپیدا و مستتـر  می

ـنـد ـز بـی آبـرو ك ـی بـر .   بماننـد را ن
خالف سندیكالیسم كه دائم در حـال 
ـقـه اصـلـی  تالش است كـه دو طـب
ـا را  ـاری ـت جامعه، بـوژروازی و پـرول
ــش  ــظــر گــرای ــد، از ن ــی دھ آشــت
ـیـن ایـن دو  سوسیالیستی سـازش ب
طبقه موضوعیت ندارد و جدال بیـن 
ــدال  ــك ج ــرمــا ی كــارگــر و كــارف
ـابـل سـازش اسـت . طبقاتـی غـیـرق

نقطه عزیمت گرایش سوسیالیسـتـی 
طبقاتی است و به منفعت و اتـحـاد 
ـاتـی کـارگـران تـوجـه دارد و  ـق طب
مثل سندیکالیسم اساسـش را روی 

ـیـکـنـد ـان .   اصناف مـتـمـرکـز نـم زب
فعالین این گرایش در خـطـاب قـرار 
دادن جـامـعــه، كـارگــران، دولـت و 
ـان  ـا زب سیـسـتـم سـرمـایـه داری، ب
گرایشات دیگر و مشخصا گـرایـش 
ـاوت  ـف سندیكالیستی، از اسـاس مـت

اگر سندیكالیسـم از شـراكـت .   است
زنـد،  در سیستم موجـود حـرف مـی

ـیـسـتـی از الـغـا آن  گرایش سوسیال
. بـرد گوید و دست به ریشه می می

اینھا و دھھا و صدھا نمونـه دیـگـر 
ــــش  ــــرای ــــت گ ـای ـــ ــــوص از خص

 .توان اسم برد سوسیالیستی را می
ـفـصـیـل  ـلـی بـه ت ـب در بخـش ق
ـــش  ـــه گـــرای ـــح دادم ك ـی ـــوضــ ت
ـیـسـم  ـیـسـتـی و سـنـدیـكـال سندیكال
ـنـد و در  ـت انقالبی چگونه پا گـرف
ـیـروز  چه جدالھایی دخیل بـوده و پ

گـرایـش .   شده و یا شكست خوردنـد
ـای ایـن  ـپ ـاب ـیـسـتـی ھـم پ ـال سوسـی
ـبـش  گرایشات در اعـتـراضـات جـن
كارگری دخیل بوده و راه حل خـود 
را جلوی جنبش كارگری گـذاشـتـه 

ـنـھـا .   است انقالب كبیر فرانسه نه ت
ھای برابری طلبانه و آزادی از  ایده

قیود جامعه طبقاتی را به صـحـنـه 
ھـا  سیاست كشاند، بلكه به این ایـده

ــران  ــوسـت داد و رھــب گـوشــت و پ
ھا را در كشـورھـای  فكری این ایده

ـیـس و  مختلفی و مشخصا در انگل
. فرانسه بـه جـلـو صـحـنـه كشـانـد

 ١٧٨٩گرچه در تالطمات انقالبی 
و ده سال بعد از آن پارلمـان فـرانسـه 
در دست نمایندگان بورژوازی بـود، 
اما قدرت اصـلـی كـه گـوش ایـن 

كشـیـد و سـر بـه  نمایندگان را مـی
كـمـون " كـرد در دسـت  راھشان مـی

ـاریـس ــود"   پ ــن .   ( ب ـاه نشــود ای ــب اشـت
كــمــون پــاریــس بــا كــمــون پــاریــس 

در اینجا مـنـظـور .    فرق دارد١٨٧١
ـاریـس اسـت کـه  ـقـالبـی پ دولت ان
بدنبال انقالب سر کـار آمـد و آنـرا 

كـمـون )   " ھم کمون پاریس میگفتند
ـتـروگـراد "   پاریس ھماننـد شـورای پ

ــقــالب   ١٩١٧ و ١٩٠٥در دو ان
ــه گــردان مســائــل  ــه، صــحــن روســی
اصلی سیاسی بود كه ھـم امـكـان 
ـــون را  ـــورب ـــواده ب ـان ـازگشـــت خــ ــ ب
غیرممكن كرد و ھـم فشـار بـرای 
رفاه جامعه و اصالحات سیاسـی و 
ـقـالبـی  اقتصادی مھم را به دولت ان

ـیـل مـی كـمـون .   كـرد فرانسـه تـحـم
ـقـل بسـیـج مـردم  پاریس كه مركز ث
ـیـر در فـرانسـه و قـدرت پشـت  فق
ژاكوبنھا بود، نیـروی اصـلـی خـود 

ــردم عــادی ٩٠را از   درصــد م
گــرفـت كـه بـه آنـھــا  فـرانسـه مـی

ایـن  .sans-culottesگفتند  می
ـتـو یـك طـرف  كمون به طور دوفـاك
اصلی قدرت دوگانه در آن جـامـعـه 

ــــود  Jacques)ژاك روو .   ب
Roux) ـبـران سـانـس " ، یكی از رھ
: گـویـد در مـجـلـس مـی"   كولوتـھـا

ــی "  ــوخـال آزادی صـرفــا تـوھــمـی ت
ـات  ـق خواھد بود، اگر یـكـی از طـب
در جامعه با معافیت از مـجـازات، 
طبقه دیگری را با گـرسـنـه نـگـه 

ـنـد ـابـود ك آزادی صـرفـا .   داشتن ن
توھمی توخالی خواھد بود زمـانـی 
كه ثروتمندان قدرت انحصاری خـود 
را بر مرگ و زندگی دیـگـر آحـاد 

ـنـد ـیـن . "   جامعه حفظ كن از دل ھـم
ـیـسـم  سانس كولوتھا ھا گروه كـمـون

 Conspiracyبابوف تحت عنوان 
of Equals  )ــی ــظ ــت الــف ــح : ت

ـیـرون آمـد كـه " )   توطئه بـرابـرھـا"  ب
برای برابری واقـعـی ھـمـه ھـم در 
عرصه سیاسـت و ھـم در عـرصـه 

ــی ــارزه م ـب ــصــاد مـ ــرد اقــت در .   ك
ـتـن گـروه  انگلیس ھم شاھد پا گرف
Corresponding Society 

بـودیـم كـه از )   جامعه مکاتباتـی( 
دل طبقه كارگر انگلیس و به دفـاع 
ــرانســه و آزادی و  ــالب ف از انــق

ـقـالب فـرانسـه بـه  برابری ای كـه ان
ـیـرون آمـد جامعه وعده مـی . داد، ب

ــجــاد  ــس در آن زمــان ای ـی ــگــل در ان
ـانـونـی بـود  سازمان و محافل غیرق

ـیـش از  ـاعـث ٣و تـجـمـع ب ـفـر ب  ن
ـبـران .   شد دردسر می ـیـجـه رھ ـت در ن

كارگری، كسـانـی مـثـل تـومـاس 
ــك كــفــاش  ــود ی ــه خ ھــاردی ك
ـنـدی بـود و جـان فـراسـت  ـل اسكات
ـا  ـیـشـتـر ب برای ارتباطات ھـرچـه ب
ـاسـی آن  ـیـن سـی ـف كارگران و مخـال

جـامـعـه " جامعه، اقـدام بـه ایـجـاد 
اعضای ایـن نـھـاد .  كردند"  مترادف

ـلـه  عمدتا از كارگران بودند و در وھ
ـا دیـگـر  اول دنبال حق رأی بـرابـر ب

 .اقشار در جامعه بودند
اما با شفـاف شـدن اخـتـالفـات 
عمیق بین اقشار غیر آریستـوكـرات، 
گرایشات و جنبشھای مختلف ھـم 

كـارگـران و دیـگـر .   تر شـدنـد شفاف
مھاجـران آلـمـانـی در فـرانسـه، در 

جـامـعـه " ابتدا گروھی تحت عنوان 
ـانـونـی ھـا  Society of)"   غیـرق

Outlaws) دھنـد كـه  تشكیل می
از دل ایـن سـازمـان، گـروه چـپـی 

اتحـادیـه " زند بیرون تحت عنوان  می
كـه  (League of Just)"  عدالت

ـنـی خـود  ـی بعدھا با تدقیق جھانی ب
ــه  ــس ب ــل ــگ ــاركــس و ان تــوســط م

ـیـسـتـھـا"  ـام "   اتحادیه كمون ـیـر ن ـی تـغ
ــد مــی ــت در .   دھ ــه عــدال ــحــادی ات

فــرانســه و پــاریــس، در ارتــبــاط 
نزدیكی با گروه آگوست بالنكی و 
. سوسیالیستھای آن جـامـعـه بـودنـد

بـه "   اتـحـادیـه عـدالـت" عضویت در 
: سادگی سوگند به این تعھـد بـود

ـنـی كـه بـخـش "  ـی ما دیگر آن قـوان
ـیـد  عظیمی از جامعه و طبقات مـف
ــرانســانــی و  ــط غــی آن را در شــرای

ـا  تحقیرآمیز و ناامن نگه می دارد ت
برای بخش كـوچـكـی از جـامـعـه 
ـــط  ــراھـــم آوردن شـــرای ـاب ف ــ ـب اسـ
خداگونه علیه طبقه كارگر بـوجـود 

مـا .   شناسیـم آورد را به رسمیت نمی 
ـاشـیـم و شـرایـط  می خواھیم آزاد ب

آزاد زیستن را برای ھمه انسانھا بـر 
ــم ــدی ــن آرزومــن ــره زمــی " . روی ك

ــھــای  ــروھ ــه گ ــم ــس بــا ھ مــارك
ـاط بـود و  ــسـت در ارتــب ـی ـال سـوسـی

ـلـب و :   " گـویـد درباره بالنكی می ق
ـای فـرانسـه ـاری ـا . "   مغز پرولت امـا ب

ــھـا و ھــم  ـن ــكـی بـه ای ـزدی وجـود ن
ـادی  جنبشی خود دانستن، امیـد زی

ـنـدد را بـه آنـھـا نـمـی در عـوض .   ب
ـیـسـتـی  ـبـش چـارت چارتیسم و جـن
ـز  است كه او را بیشـتـر از ھـر چـی

آورد و آنـرا  دیـگـری بـه وجـد مـی
ــارگــری  ــش چــپ ك ــب ــن ــن ج ــی اول

ـقـه .   داند می ـبـش طـب چارتیسم جـن
 و ١٨٣٨كارگر در بین سـالـھـای 

ـلـه ور ١٨٤٨ ـبـل از شـع ، درست ق
شدن انقالبات اروپا بود كه ھدف آن 
ـاسـی در  فشار برای اصالحات سـی
ــه  ــل ــئ ــا، طــوری كــه مس ــی ــان بــریــت
مالكیت شرط واجـد شـرایـط بـودن 
ـاشـد و  ـب برای شركت در انتخابات ن
ـنـدگـان  ـای اینکه شرایطـی بـرای نـم
پارلمان تعریف شـود کـه کـارگـران 
ـنـد و  ھم بتوانند خود را کاندید کـن

ــود ــد، ب ــون ــخــاب ش ــه .   انــت ــل مســئ
مالكیت و واجد شرایط بـودن بـرای 
ـلـه  ـات یـك مسـئ ـتـخـاب شركت در ان
مھم جنبـش كـارگـری در آن دوره 

نه تنھا چارتیسم جنبش مـھـم .   بود
مطالبه حـق رأی بـرای كـارگـران 

ـقـالب   فـرانسـه ١٨٣٠بود، بلكه ان
ـیـت  ھم عمدتا بر علیه ھمین مـوقـع

 گرایشات درون جنبش کارگری
 مصاحبه با ناصر اصغری

 بخش سوم
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 درصـد از جـامـعـه ١بود كه فقط 
ـتـخـاب  واجد شـرایـط شـركـت در ان

جنبش كارگری در ھـر دوی .   بود
ای جز فكر كـردن  این جنبشھا چاره

ـادی شـرایـط زنـدگـی  ـی به تغییر بن
ـیـروی اصـلـی ھـر .   خود نداشتنـد ن

دوی این جنبشھـا كـارگـران بـودنـد 
كه تمام ارتـجـاع آن مـمـالـك و در 
ـیـه  ـا را بـر عـل سطحی در كل اروپ

 .نیز كردند" تحریك"خود 
ــش  ــب ــردن جــن ــش ك ــروك بــا ف

ـات   ١٨٤٨چارتیستی، شاھد انقالب
ـقـالب  اروپا ھستیم كه مشـخـصـا ان

ــه ١٨٤٨ ــقــالب ب  فــرانســه یــك ان
ـقـالب  معنای واقعی كلمه، اولین ان
ـــش  ـــود كـــه گـــرای ـارگـــری ب كــ
سوسیالیستی و مشخصـا آگـوسـت 
بالنكی و سوسیالیـسـتـھـای كـمـی 

ـبـران  رقیق تر مـثـل لـوئـی بـالن رھ
ــد ــی آن بـودن ــالب و .   اصـل ـق ایـن ان

ــن كــارگــران بــا  ــه ت ــن ب جـنــگ ت
ـا سـركـوب  نیروھای ارتجاع نھایتا ب
ــن  ــاه ژوئ ــارگــران در م ــن ك ــی خــون
ـاوردھـای  شكست خـورد، امـا دسـت
زیادی برای جنبش كارگـری و از 
ـقـه  جمله نقش مـحـوری حـزب طـب

ـقـالب .   كارگر داشت چرا كه ایـن ان
ـانـه بـرای  و گرچه كارگران قھرمـان
ـات خـود جـنـگـیـدنـد و بـه  ـب مطـال
مجلس ارتجاع حمله كرده و غـیـره، 
اما پراكنده بودند و فاقد حزبی كـه 
مطالبات آنھـا را فـرمـولـه كـرده و 
ـال  ـان جنبش اعتراضی را بـه یـك ك

عدم تـوجـه .   مناسب سوق دھد، بود
جنبش كارگری به درھم شـكـسـتـن 
ماشین دولتی و عدم حضـور حـزب 
طبقه كارگر در سـازمـانـدھـی ایـن 
ـاریـس  مسئله خـود را در كـمـون پ
بھتر از ھر زمان دیگری نشـان داد 
ـقـه كـارگـری كـه  كه چگونـه طـب
بورژوازی را فـراری داده، امـا از 

ھای ارتـجـاع و  سركوب باقی مانده
ـلـت مـی ـنـد  درھم شكستن آن غـف ك

كه باعث سرنگونی حكومت كمـون 
ـال .   شد و باالخره احزاب قوی سوسی

دمــكــرات كــارگــری در اروپــا و 
ـال اول در سـازمـانـدھـی  انترناسـیـون
رھبران كارگری و تقـویـت گـرایـش 
سوسیالیستی، چه در درسـگـیـری 

 و جاھای دیـگـر، ١٩٠٥از انقالب 
ـبـش  گرایش سوسیالیستی درون جـن
ـا گـرایشـات  كارگری را در تقابل ب

ـقـویـت كـرد . دیگر، ھرچه بیشتـر ت
اما آنچه كه گرایش سوسیالیسـتـی 
ـیـش از  درون جنبش كـارگـری را ب
ــت و  ــوی ــگــری تــق ــر زمــان دی ھ

ای كـرده  گرایشات دیگر را حاشـیـه
ــرار داد،  ــعــی آن ق و در جــای واق
ــش  ــق ــه و ن ــی ــر روس ــب ــت ــقــالب اك ان
. محوری لنین و حزب بلشویك بـود

نه تنھا توجه كمونیـسـتـھـای فـعـال 
ـقـالبـی را بـه  جنبش سندیكالیسم ان
طرف گرایش سوسیالیـسـتـی جـلـب 
ــش  ــی گــرای ــكــه دشــمــن ــل كــرد، ب
ـیـه  ـز بـر عـل ـی سندیكالیـسـتـی را ن
ــش  ــب ــكــال در جــن ــوالت رادی ــح ت
كارگری برانگیخت و جلوی چشـم 

 .جامعه قرار داد
ـزات  ـیـكـه بـه تـمـای ـا جـائ اما ت
ــا دو  ــتــی ب ــالــیــس ــی گــرایــش ســوس
ــــر،  ــــگ ــــده دی ــــم ــــش ع ــــرای گ
آناركوسندیكالیسم و سندیكالیسم بـر 

ـا  می گردد، گرایش سوسیالیستی ب
ھر درجـه اصـالحـات در سـیـسـتـم 

ــه داری، مــی ــای خــواھــد ایــن  ســرم
مناسبات را برانـدازد و سـیـسـتـم و 
ـنـد كـه  ـایـه گـذاری ك نظامی را پ

ـاشـد و در عـیـن .   شایسته انسـان ب
ـزاری  ـقـه كـارگـر را بـه اب حال طـب

كند كه این خـلـع  مناسب مسلح می
ــورژوازی را  ــكــیــت كــردن از ب مــال

ــــد ـن ـــ ــــل ك ـی ـــ ــــش .   تســــھ ــــرای گ
ـیـسـتـی كـه خـود شـریـك  سندیكـال
سیستم كار مـزدی سـرمـایـه داری 

ــده ــن ای ــی ای را در ســر  اســت، چــن
ــت .   نـدارد ــن حــال ــری ــھــت كــارش در ب

ــه  ــارگــر ب فــروش نــیــروی كــار ك
ـنـون  ـتـر از آنـچـه كـه اك قیمتی بھ

ـار  ھست می باشد و در مـوارد بسـی
ایـم كـه مـانـع  زیادی ھم شاھد بوده

سر راه اعـتـراض كـارگـری ایـجـاد 
ـیـراه .   كرده است مبارزات آنھا را به ب

ـا  برده و حتی چانه زنی كارگـران ب
ــل  ــحــمــی ــرای ت ــه داران را ب سـرمــای
ـیـمـه راه  شرایط بھتر كاری را در ن

ــت ــرده اس ــف ك ــوق ــش .   مــت ــرای گ
ـتـش،  آناركوسندیكالیستی ھـم رسـال
ــه  ــل ب ــدی ــن اواخــر، تــب حــداقــل ای

ـیـه حـزب  مبارزه ای تمام وقت بر عل
تـوانـد  نـمـی.   طبقه كارگر شده اسـت

ـقـه  فرقی بین حزب كمونیستی طـب
ـنـد و  ـی كارگر با احزاب بورژوائی بب

ـا یـك چـوب مـی ! رانـد ھر دو را ب
ـیـسـتـی ایـن  ـال برای گرایش سـوسـی
ــانـكــه  ــدیـھـی اسـت، ھــمـچـن امـر ب

ـیـد مـی ـأك ـنـد كـه  ماركس ھـم ت ك

ــود، حــزب،  ــالح خ ــورژوازی س ب
دولت، تشكیالت و غـیـره خـود را 
دارد، كارگر ھم باید خود را مسـلـح 

باید حزب و تشـكـیـالت خـود .   كند
ــزدی  ــا از شــر كــار م را بســازد ت

ـــش .   خـــالص شـــود ـــرای گـــرای ب
ـیـسـتـی امـا حـزب  آناركوسـنـدیـكـال
طبقه كارگر ھمانقدر مـخـرب اسـت 

 !كه حزب محافظه كار پارلمانی
 

ــیـسـت ــر :   کـارگـر کـمـون عـالوه ب
ـز گـرایـش  نکاتی که بعنـوان تـمـای
ــش  ــرای ــی بــا گ ــســت ــالــی ـی ــوسـ س
رفرمیستی و سندیکالیستـی اشـاره 
ـز مـھـم دیـگـر  کردید، یـک تـمـای
ـنـوان  مربوط به نگاه به کارگران بـع

کـال فـرق .   طبقـه و صـنـف اسـت
طبقه و صنف چیست، پایه نـظـری 
این دو نگاه متفاوت به کـارگـر از 
چه ناشی میشود و باالخره بلـحـاظ 
ــارزه جــاری  ــراتــیــک و در مــب پ
کارگران این دو نگاه چگونـه خـود 

 را نشان میدھد؟
تا آنجا كه به فـرق : ناصر اصغری

طبقه و صنف برمی گـردد، بـرای 
ـام  ـن گرایش سندیكالیستی چیزی ب
طبقه كارگر وجـود نـدارد چـرا كـه 
كارگران بخش بخش ھستنـد و ھـر 
بخشی مثل صنفی، مـثـال صـنـف 
ــف  ـاشـان، صـنـف زرگـران، صـن ـف ك
ـنـد كـه  آجیل فروشان و غیره، ھسـت
ھر صنف منفعتی دارد كـه ربـطـی 

ـاف نـدارد ھـر .   به منفعت بقیه اصـن
ـتـوانـد  یك از این اصناف باید خود ب
كاالی خود را به بھترین وجھی كـه 
ـفـروشـد و در  برایش ممكن اسـت ب

ـنـگـاه " نتیجه سندیكالیسم برایشان  ب
ــامــالتــی ــنــف"   ( مــع ــادیــه ص ) اتــح

ـنـد در ایـن نـگـرش .   درست می ك
ـنـد كـه  كارگران تعـدادی آدم ھسـت
انتخاب كرده اند بـجـای كـاسـبـكـار 
شدن و غیره، كارگر بشوند و عضـو 
. یكی از اصناف چندگانـه بشـونـد

ـافـع  اصناف در جامعه بر علیه مـن
ـایـمـال  ـزنـد و پ ـی ھمدیگر بر می خ
شــدن شــرایــط زیســت ھــمــدیــگــر، 
ـنـده از  ـن موجب باال رفتن پایـمـال ك

 .نرده ترقی است
ـیـسـتـی  ـال برای گرایـش سـوسـی
اما مسئله این است كـه ایـن عـده 
ـار  ـب ـاالج آدم كه نه به اختیار، بلكه ب
به این شرایط رانده شده اند، گـرچـه 
یكی در شركتی كفش درست مـی 
كند و دیگـری آجـیـل خشـك مـی 

ـنـد  كند و دیگری نفت تولید می ك
و یا در ماشین سـازی ھـا خـودرو 
تولید می كند، بعنوان یكی از دو 
ـنـد كـه  طبقه اصلی جـامـعـه ھسـت

 An injury toبقول انگلیـسـی 
one is an injury to all 

صدمه به یكی از مـاھـا، صـدمـه " 
در سركوب و بـی " .   به ھمه ماست

حقوقی بعنوان طبقه سـركـوب مـی 
شود و بی حـقـوق مـی مـانـد، در 
ـیـروز  پیروزی ھم بعنوان یك طبقه پ
می شود و جامعه را رھبری مـی 

ـاف، اعضـای .   كند بر خـالف اصـن
ـایـمـال كـردن حـقـوق و  ـا پ طبقه، ب
شرایط زندگی ھـمـدیـگـر، شـرایـط 
پایمال شدن حقوق و زنـدگـی خـود 

 !را نیز فراھم می كنند
ــگــاه  ــن دو ن ــظــری ای ــه ن پــای
متفاوت به کارگر ھم به سـادگـی 
برمی گردد بـه ایـن مـوضـوع كـه 
سندیكالیسم نمی خـواھـد كـارگـران 
بعنوان یك طبقه یكـدسـت و دارای 
ـقـه  منافعی مشتـرك در بـرابـر طـب
ـیـره  دیگری كه زندگی را بر آنھـا ت

ـلـكـه .   و تار كرده است روبرو شونـد ب
ـابـل  ھر صنفی از كارگران را در مق
كارفرمای خاصی قـرار مـی دھـد 
ــر اســت  ــت ــف ــی ــا ضــع كــه مــجــمــوع

ـنـوان (  ـیـسـم بـع رسالتی كه سندیكال
و )   بخشی از سیستم بر عـھـده دارد

ــای  ــه كــارفــرم ــراضــشــان ب ــت در اع
مشخص، اصناف دیگر را از اعـالم 
ھمبسـتـگـی عـمـلـی بـرحـذر مـی 

ـیـسـتـی .   دارد ـال برای گرایش سوسی
ھـر .   مسئله تماما بـرعـكـس اسـت

تك كارگری عضو طبقه ای اسـت 
ـقـه  كه منفعتش مستقیما به كل طب
. و بتبع آن كـل جـامـعـه ربـط دارد

می خواھد تـوجـه كـارگـران را بـه 
ـارزه  این موضوع جلب كند و در مـب
. و اعتراض ھمدیگر دخـالـت بـدھـد

این تا جائی كه مستقیما بـه فـرق 
امـا .   طبقه و صنف بر مـی گـردد

ــه  ــوط ب ــحــث مــرب ــس " در ب ــزن ــی ب
ــسـم ـی ــون ـی ـتـم كـه گـرایــش "   یـون گــف

ـاالتـر  ـانـكـه ب سندیكالیستی، ھمچـن
ھـا  ھم گفتم، علی العمـوم اتـحـادیـه

ـنـگـاه بـرای فـروش  را بعنوان یك ب
كاالئی كه كارگر بـرای فـروش در 
ـیـروی كـار  ـنـی ن ـار دارد، یـع ـی اخت

گیرد كـه كـاالی  خود، در نظر می
او را به بھترین قیـمـتـی كـه در آن 
ــكــن اســت،  زمــان مشــخــص مــم

ـیـسـم.   " بفروشد ـیـون ـزنـس یـون ـام "   بی ن

ـیـن چـپ و  زمختی است كه فعال
ـیـسـم  ناراضی از وضعیت سـنـدیـكـال
ـیـسـم و مشـخـصـا نـوع  به سندیكال

امـا در واقـع .   انـد آمریكائی آن داده
ـیـسـتـی بـه  نگاه گرایش سـنـدیـكـال
ـا كـمـی  كارگر ھمین اسـت، حـال ب
تفاوت در جاھای مختلف و بنا بـه 
فشارھای متعدد از جانب گـرایـش 

ـــی ـت ـــســ ـی ــ ـال ــ ـی ـاه .   ســـوســ ـــگــ در ن
ـزی بـه  سندیكالیسم به جامعه چـی
ــكــه  ــل ــقــه وجــود نــدارد، ب ــب ــام ط ن
كارگران صنف و قشری مـثـل ھـر 
ـنـد  صنف دیگری از جـامـعـه ھسـت

ــه ــادی ــح ــایــد در ات ھــای خــود  كــه ب
متشكل شده و تنھا كاالی خـود را 
به بھترین قیمت و با چانه زنـی در 

ـفـروشـنـد ـانـون ب در ایـن .   محدوده ق
ـایـد از حـیـطـه خـود  نگاه كارگـر ب
بعنوان كسی كه منفعـت شـخـصـی 

جـنـگ در .   صنفی دارد دفاع كند
ـیـق مـذھـبـی و  مدرسه بر سر تحـم
. ناسیونالیـسـتـی بـه او ربـط نـدارد

ــران و  ــه عــراق و ای لشــكــركشــی ب
یوگسالوی و لیبی به او بـی ربـط 

تروریسم اسالمی بـه او بـی .   است
ـا جـائـی . ربط است موقعیـت زن ت

كه در كارخانه و محیط كـار حـوزه 
فعالیت او قرار ندارد، ربطـی بـه او 

اعتراض كارگر و جـنـگ او .  ندارد
ــثــل دعــوای  ــایــه دار، م ــا ســرم ب
ـاز اسـت ـی . پیازفروشان با خریداران پ

ـا  ـال سـر كـوچـه ب ـق مثل دعوای ب
ــاتــش اســت ــی ــن ــب ــری ل ــرای .   مشـت ب

ـاریـخ  گرایش سوسیالیسـتـی امـا، ت
ــارزه  ــخ مــب ــعــه بشــری تــاری جــام

كـار كـارگـر صـرفـا .   طبقاتی است
ــســت ــی ــاالی دیــگــر ن ــك ك ــار .   ی ك

ـبـع ارزش اضـافـه و در  كارگر مـن
تـمـام .   نتیجه منبـع زنـدگـی اسـت

جنگ و جدال در جـامـعـه بـر سـر 
ای  این ارزش اضافه است كه طبقـه

توپ و تانـك و ارتـش و زنـدان و 
ساواك و غیـره را بسـیـج كـرده كـه 
طبقه دیگری را به اسـارت بـكـشـد 
ـافـــه از گـــرده او  و ارزش اضــ

ــــد ـن ــــخــــراج كـــ ـت گــــرایــــش .   اســـ
ـبـش  سوسیالیستی بـخـشـی از جـن

خـواھـد ایـن  كارگری است كه مـی
حمله به كارگران را درھم بشـكـنـد، 
ـیـسـتـی  در حالیكه گرایش سندیكال
خود بخشی از ایـن دم و دسـتـگـاه 
است كه نھایتا باید بساط این دم و 
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 .دستگاه ھم جمع شود
ـقـه كـارگـر و  جدال این دو طـب
ـارزه  سرمایه دار، بخـصـوص در مـب
جاری كـارگـران و جـامـعـه عـلـی 
العموم، بـه ایـن صـورت اسـت كـه 
ــی نشــان  ــت ــس ــالــی ــی گــرایــش ســوس

دھد كه سیستم سـرمـایـه داری  می
ـبـع شـر  برای كارگران و بشریت مـن

كه این سیستم در ذات خـود .   است
ـا ھـر بـحـرانـی كـه  بحرانزاست و ب

شود، تـوده وسـیـعـی از  مواجه می
جامعه و بخصـوص بـخـش كـارگـر 
ـانـی بـحـرانـھـای آن  این جامعه قـرب

ـیـسـتـی .  شوند می گرایش سندیـكـال
ــعــبــه  مــی ــارگــران را مــل خــواھــد ك

احزاب سوسیال دمكرات بـكـنـد كـه 
توان فرق آنـھـا  اكنون به سختی می

ـقـه سـرمـایـه  را با دیگر احزاب طـب
ـــد ـــه ش ـــوج ـت ــ ـــش .   دار م ـــرای گ

ـیـسـتـی امـروزه در سـنـگـر  سوسیال
ـا سـازمــانـدھــی  ــالب اســت و ب ـق ان
جنبش كارگری و انـداخـتـن قـدرت 
این جنبش پشت انقالبی كـه شـروع 
ـارك  شده بود سرنگونی حكومت مب
در مصر و بن عـلـی در تـونـس را 
ــل كــرد؛ گــرچــه گــرایــش  تســھــی
ـنـوز  سوسیالیستی در این كشورھا ھ
ـنـدی بـرای خـارج  باید گامھای بل
ــاســی از دســت  كــردن قــدرت ســی

ـیـسـم و .   بورژوازی بردارد سنـدیـكـال
ـبـش  گرایش سندیكالیستی درون جن
كارگری در تـونـس، در بـحـبـوحـه 
سرنگونی بن علی و حـزب ایشـان 

ــت  مـی ــن حـزب دول خــواسـت بــا ای
ـبـش  ائتالفی تشكیـل بـدھـد و جـن
ـقـالب  كارگری كه نبض اصـلـی ان
ـفـرسـتـد  در تونس بود را به خـانـه ب
ـیـسـتـی  ـال اما فعالین گرایش سوسی
ـتـه آنـھـا را  ـنـدشـان، پ با افشاء ترف
ـا سـازمـان  ـنـد و ب ـت روی آب انـداخ
ـیـن،  دادن اعتراضات كارگری از پائ
باعث عقب نشینی ھم كاسه ھـای 
. بن علی در اتحادیـه ھـای شـدنـد

در جنبش اشغال در غـرب ھـم بـه 
نظر من جنبش سوسیالیستی طبقـه 
ــسـم را  ـی ــكـال كـارگـر كـامـال سـنـدی
غافلگیر كرد و تماما در خـارج از 
دید این گـرایـش مشـغـول سـازمـان 
. دادن اعــتــراضــات كــارگــری بــود

ـان و حـق  ـی اعتراض بر سر آزادی ب
ـازپـس  ـیـه ب تشكل و ھمچین بر عـل
ـای  گیری حقوق دمكراتیك و مـزای

ــت ویســكــانســن كــه  ــار در ایــال ك
موضوع حاد جنبش كـارگـری ھـم 
در آمریكا و ھم در جـھـان بـود، از 
ـبـش كـارگـری ویسـكـانسـن  دل جـن
بیرون آمد و فدراسیون كار آمـریـكـا 
ـلـكـه  ـلـگـیـر كـرد، ب را نه تنھا غـاف
ـالـه رو ایـن اعــتـراضـات كــرد ـب . دن

ـلـمـان  معلمین عضو فدراسـیـون مـع
ویسكانسن كه قانونا حق اعـتـصـاب 
ندارند، بخش مھمی از اعـتـراض و 

ــتــصــاب  ــایــس " اع ــق انــقــالب در م
. در ویسـكـانسـن بـودنـد"   كوچكـتـر

گرایش سندیكالیستی در تمـام ایـن 
اعتراضـات مشـغـول دعـوا بـر سـر 
تفسیر قوانین آمریكا بـر سـر آزادی 
ـا  بیان و آزادی تشـكـل و غـیـره، ب

ـا، .   فرماندار این ایالت بود ـی ـال در ایت
ـا و  یونان، فرانسه و اسپانیا و بریتانی
غیره ھـم وضـع عـلـی الـعـمـوم بـر 

 .ھمین منوال بوده است
ـــی  ـــدھ ـان ــ ـازم ـــر ســ عـــالوه ب
ــیــرون از  ــارگــری ب ــراضــات ك ــت اع

ـتـی و  چھارچوب اتحادیه ھای سـن
ـیـن  گرایش سندیكالیستی، ھـمـچـن
شاھد رو آمدن فعالین سوسیالیـسـت 
ــی درون  ــالــیـســت و گــرایــش سـوســی

ــادیــه ــح ــن ات ــی ــم كــه  ھــم ــی ھــا ھســت
فشارشان بر گرایش سندیكالیسـتـی 

ـزایـش مـی درون اتحادیه ـابـد ھا اف . ی
ـان  این را به وضوح می توان در یـون

 .و انگلیس و فرانسه دید
 

شورا و مجـمـع :   کارگر کمونیست
ــی کــه  ــعــنـوان تشــکــل عـمــومــی ب
کمونیستھا و سوسیالیستـھـا بـه آن 

ـبـه ـن ھـائـی  تاکید میکنند از چه ج
ـنـد  ـاوت ـف با سایر تشکلھای طبقه مت

 و اھمیت آنھا چیست؟
شـورا و مـجـامـع :   ناصر اصغـری

عمـومـی كـارگـری، تشـكـلـھـائـی 
ھستند كه تكیه شـان بـر قـدرت و 

در واقـع .   مشاركت كـارگـران اسـت
ـایـه شـوراھـای  مجمع عـمـومـی پ

شوراھا و به تبع آن .   كارگری است
مجامع عمومی كارگـری ھـم، بـر 
ـتـر  نقش مھم دخالت ھر چـه وسـیـع
ـیـم آنـھـا و  خـود كـارگـران و تصــم

ــواده ــان ــن دخــالــت خ ــی ــای  ھــمــچــن ھ
ـقـط .   كارگران ھم تأكید دارنـد نـه ف

این، بلكه خود را به چـھـاردیـواری 
ــمــی ــحــدود ن ــه م ــد و  كــارخــان كــن

ــه را ھــم در  مــی ــد جــامــع خــواھ
ـا  مسائلی كه پیش رویش ھسـت، ت
ـنـد . جائی كه ممكن است دخیـل ك

ـا جـائـی كـه مـمـكـن  می گویـم ت
ـنـكـه ایـن در افــق  اسـت، بـرای ای
ـیـسـتـی  ـال شوراھا و گرایـش سـوسـی
ـزومـا در یـك جـای  است و شاید ل
ـاشـد؛ امـا  مشخصی امكان پذیر نب

ـنـد و  مسئله را صنفی نگاه نـمـی ك
جنگ كارگر با كارفرما را فـراتـر 

ـنـد از محدوده محیـط كـار مـی ـی . ب
ھر تشكلی كه چنین نقشـی بـرای 

ـائـل  توده ھای كارگر عضـو خـود ق
ـتـه ـی ھـای  بوده، حال چه اسمش كـم

ــد، چـــه  ـن ـاشــ ــ ـــوده ب ــه ب ـان كــارخــ
ــی ــی  تـعــاون ھــای كـارگــری و حــت
ھا ھم، آنجا سوسیالیستھـا و  اتحادیه

رھبران گرایش سوسیالیستی دسـت 
نـكـتـه مـھـم دیـگـر .   انـد باال داشته

اینكه شوراھا و مجـامـع عـمـومـی 
كارگری نمایندگـان خـود را بـرای 
ـان خـود  یك مسئله مشخص از مـی

ـنـد و ھـر  كارگران انتخـاب مـی ـن ك
ــن  ــنــد ای ــارگــران اراده كــن وقــت ك
ـنـد و  ـابـل عـزل ھسـت نمایندگـان ق

ــده ــھــا را  ع ــر جــای آن ــگ ای دی
ــرنــد مــی ــی ــادیــه.   گ ــا، و  امــا اتــح ھ

ـا  بخصوص در تـداوم رشـد خـود ت
انـد،  جائی كه جزئی از سیستم شـده

ـنـد . فاقد چنین خصوصیاتـی ھسـت
ــش  ــرای ــرای گ ــه ب ــی ك تــا جــائ
سندیكالیستی كه در سندیـكـاھـا و 

انـد امـكـان  ھا سنگر گرفتـه اتحادیه
داشته، سعی كرده اعتراض كـارگـر 
را یك مسئله صرفا مربوط به تـوده 
عضو و جدا از جـامـعـه و خـانـواده 
ـان  ـــدانـــد و در ھـــمــ ـارگـــران ب ــ ك
. چھارچوب ھم محدود كـرده اسـت

ـنـد تـوده  سندیكاھا سـعـی مـی ـن ك
كارگران را ھر چه كمتر در مسائـل 
ـنـدگـی  ـای دخالت بدھند و سیستم نم
ــم  ــســت ــل ســی ــن گــرایــش، مـث در ای

ھـای غـربـی اسـت كـه  دمكـراسـی
نماینده برای یك دوره دو و یا چـنـد 

شود و اگـر خـود  ساله انتخاب می
نخواھد استعفا بدھـد، در ایـن دوره 
ـیـت  توده كارگران باید با ایـن وضـع

ـنـدگـی . بسوزند و بسازند ـای امـا نـم
ـنـم  ـت ـانـكـه گـف در شوراھا  ھـمـچـن
اینطور اسـت کـه در شـوراھـا ھـر 
ـنـدگـی شـدن  ـای وقت كارگران از نـم

ـنـد  خودشان راضی نبودند، مـی تـوان
ـنـد و  نمایندگان خـود را فـرابـخـوان

ـنـد كـه  عده ـن ای دیگر را انتخاب ك
ـافـع  زد و بندی و ارعابی نتواند من

ـانـدازد ـی در .   آنھا را بـه مـخـاطـره ب
ای ایـن خـطـر دائـمـا  سیسم اتحادیه

ـنـد و  باالی سر كارگران است كه ب
ــافــع  ــن ــا م ــائــی بشــود و ب ــھ ــت بس

ـازی شـود و .   عمومـی كـارگـران ب
ـتـی  دیگر اینكه در سـیـسـتـم دخـال
شوراھا و مجـامـع عـمـومـی، ایـن 
ــم  ــد كــه تصــمــی ــن كــارگــران ھســت

گیرند چه موضوعـی اھـمـیـت  می
دارد و راه و چاه برای آن بـه بـحـث 

شـود، در  و گفتگو گـذاشـتـه مـی
ای، ایـن  حالیكه در سیستم اتحادیـه

ھیأت مدیره سندیكا است كه بـرای 
 .گیرد اعضای سندیكا تصمیم می

نكته مھم به نظر من اینجاسـت 
ــی  ــســت ــالــی ــوســی ــش س ــرای ــه گ ك

ــدان  مـی خـواھــد كــارگـر را بـه مـی
ـابـد و  بیاورد كه قدرت خـود را دری
ـیـن یـك  به میدان آمدن او به قول لن

ــقــالب اســت مــدرســه . ای بــرای ان
ــومــی كــارگــران و  ــع عــم ــجــم م
ـا ایـن را  ـق ـی شوراھای كارگـری دق

ــن مــی ــد كــه كــارگــران  تــأمــی ــن كــن
یكپارچه و متحدانه بیرون بیاینـد و 

گیرند كـه چـه  خودشان تصمیم می
مجمع عمومی به كـارگـران .   بكنند

ـنـد و  امكان می ـزن دھد كه حـرف ب
ـتـگـو  حول مسائل به بـحـث و گـف

ـیـن .   بپردازند رھبر كارگری در چـن
ـنـد و  موقعیتھائـی ظـھـور مـی ـن ك
ـاسـنـد كارگران دیگر آنھا را می . شن

. ھا چنین كاركـردی نـدارنـد اتحادیه
ـیـن  حداقل اتحادیه ھـای مـدرن چـن

ـیـن تـعـریـف  كاركردی ندارند و چـن
ـنـد كــه .   انـد نشـده ظـرفــھـائـی ھســت

وكالئی دارند كـه ھـر چـنـد وقـت 
ــان  ــای ــه پ ــا ب ــراردادھ ــار كــه ق ــب ــك ی

ــول  مـی ـق ـا ب رسـنـد، ایـن وكـال و ی
معروف بوروكراتھای حـقـوق بـگـیـر 

ــه ــادی ــح ــن ات ــان  ای ــایــنــدگ ــم ــا بــا ن ھ
زنند و بـر سـر  كارفرھاما چانه می

ـار،  ــ ــط ك ـــغـــور شـــرای ــدود و ث ح
ــه  ــا ب ــگــر مــزای ــزدھــا و دی ــم ــت دس

در بسیـاری از .   رسند توافقاتی می
مواقع كسی از كارگران عضـو ایـن 

ــمــی ــا ن ــظــرت  نــھــادھ ــرســد كــه ن پ
 !چیست؟
 

ــیـسـت در عـمــده :   کـارگـر کـمـون
ــه داری  کشـورھــائــی کــه ســرمــای
تشکل کارگـری را تـحـمـل کـرده 

ــدیـکـا و اتـحــادیـه ھــا  اسـت بــا سـن
ـیـم ـزی .   مواجه ھسـت ایـن چـه چـی

راجع به شـورا و تشـکـل شـورائـی 
میگوید و دالیل آن چـیـسـت؟ در 
ــن کشــورھــا  ـنــبـش کـارگــری ای ج

ـیـسـتـی چـگـونـه  ـال گرایش سـوسـی
 حضور دارد؟

ـایـد دیـد كـه :   ناصر اصغری اول ب
چرا بورژوازی سندیكا و اتـحـادیـه 

ــحــمــل" را  ــجــوری .   كــنــد مــی"   ت ایــن
ـنـدگـی  ـای نیست كـه دو ظـرف نـم
ــورژوازی  ــوی ب ــران را جــل كــارگ

اند و ایشان مثال سندیكـاھـا  گذاشته
. كـرده اسـت"   تـحـمـل" را انتخاب و 

اولین نكته که دلیل این تـحـمـل را 
ــه  ــســت ك ــدھــد ایــن ــح مــی ــوضــی ت

ــه ــادی ــح ــت را از  ات ــال ــا قــدرت دخ ھ
گـیـرنـد و بـورژوازی  كارگران مـی

ـا ایـن نـوع  می تواند بسیار راحتتر ب
ـاریـخ .   تشكلھا كنار بیاید در طـول ت

ــورژوازی و  ــن ب ــگ بــی در جــن
كارگران كه غالبا توسط گـرایشـات 
ـیـسـم  ـیـسـتـی و سـنـدیـكـال ـال سوسی

شدند، كـارگـران  انقالبی رھبری می
ــھــای خــود را در اشــكــال  تشــكــل

ــاد مــی ــفــی ایــج ــل ــت كــردنــد و  مــخ
ــن قــدرت  ــت ــا ھــم بــا داش بــورژواھ
ـا كـارگـران  دولتی پشت سر خود، ب

كـردنـد و  ھـا بـرخـورد مـی مثل برده
ـائـی بـه  ـن ظاھرا كـوچـكـتـریـن اعـت

. كـردنـد تشكـلـھـای كـارگـران نـمـی
ــعــدا ایــن "   ظــاھــرا" گــویــم  مــی و ب

. موضـوع را تـوضـیـح خـواھـم داد
ــط كــار  ــكــا شــرای ــال در آمــری ــث م
ـا  كارگران آنقدر بد بـود كـه آن را ب
شرایط بردگان در جـنـوب آمـریـكـا 

ـنـولـوژی  مقایسه می ـی كردند و تـرم
ـزدی"  ــ ـــی م ـــردگ  Wage)"   ب

Slavery)  ــجـا آمــده ـا از آن ــاق ـف ات
ــبــش .   اســت ــن ــز ج جــنــگ و گــری

ــم بــا  ــكــا را ھ ــری ــری آم كــارگ
ـتـر كسـی اسـت  بورژوازی آنجا كـم

ـاشـد كـارگـران .   كه خـبـر نـداشـتـه ب
ــان دادن  ــازم ــال س ــشــه در ح ــی ھــم
تشكلھای خود بـودنـد و دائـم ھـم 

بورژواھا ھم بـی .   شدند سركوب می
كردند و كـارگـرانـی را  اعتنائی می

كه سندیكاھای خود را یجـاد كـرده 
كـردنـد و  بودند كرور كرور اخراج می

با ھزاران بیكار دیگر كه از سـراسـر 
ـتـری  جھان دنبال طال و زندگی بـھ

ـال  رویــای " و بــقـول مـعــروف بـدنــب
به این كشـور مـھـاجـرت "  آمریكائی

. شـدنـد كرده بودند، جـایـگـزیـن مـی
ای كـه آن  سندیكـاھـای كـارگـری

شدند، بیشتر مـثـل  دوره تشكیل می
ــامــع  ــای كــارگــری و مــج شــوراھ

 

 



 10  ١٣٩٠ بھمن ١٨ کارگر کمونيست

عمومی كـارگـری امـروزی مـورد 
. نظر گرایش سوسیالیـسـتـی بـودنـد

ـات  ـب ـاج بـه ث منتھا بورژوازی احتی
داشت و مجبور بود كه یـكـجـوری 

دولت قـدرت .   با كارگران كنار بیاید
خـــــود را پشـــــت گـــــرایـــــش 
ـا دادن  سندیكالیستـی انـداخـت و ب
ــران گــرایــش  ــب ــاراتــی بــه رھ ــی اخــت
ـیـن كـار  سندیكالیستی و وضع قوان
ـنـھـا  ـنـوان ت و غیره، سندیكاھا را بع
نمایندگان كارگران در چـھـارچـوب 
ـاخـت ـیـت شـن . قوانین كار، به رسـم

ـیـن  سركوبھای خونینی كه در این ب
صورت گرفت كه فعالیـن گـرایـش 
ـیـسـم  ـیـسـتـی و سـنـدیـكـال ـال سوسی
ـا  انقالبی را كنار بزنند و ھمچنین ب
ـیـسـم كـه  ـارت راه انـداخـتـن مـک ك

بودن در آن "   كمونیست" صرف اتھام 
كشور زندگی فرد را از ھر جـھـتـی 

ــی ــاه م ــه  تــب ــد ك ــرد، قــادر ش ك
ـنـد ـنـه ك ایـن .   سندیكالیسم را نھـادی

نمونه نوع آمـریـكـا در كشـورھـای 
ـیـش یـك  ـاب ـائـی ھـم كـم دیگر اروپ

. ای را طی كرده اسـت چنین پروسه
در ھم شكستن جنبش كارگـری در 

 ١٩٢٦اعـتـصــاب عــمـومــی ســال 
انگلیس و جنبش شاپ اسـتـوارتـھـا 

ـنـد، ٢٠در دھه دوم قرن  ـل  در اسكـات
خود یك نوع چنین سركوبھایی بـود 
كه گرایش سوسیالیستی را با تـمـام 
ــھــا و  ــســت ــی ــون ــم ــه ك ــی ك ــدرت ق
ـنـد،  سوسیالیستھا در آن كشور داشـت
ــد و راه را بــر گــرایــش  ــب ران عــق

ـاز كـرد بـھـرحـال .   سندیكالیـسـتـی ب
ــرم كــه  مــی ــی ــیــجــه بــگ ــت خــواھــم ن

ـقـه ـیـسـت  بورژوازی صرفا طـب ای ن
كـه بشـود آن را بـه یـك عـده آدم 

ـزل داد ـن بـورژوازی دم و .   پولـدار ت
ـار دارد  ـی ـت دستگاه دولتی را در اخ

ھـائـی  كه دائم در حال ریختن برنامه
ـاتـی كـل  ـق ـافـع طـب برای حفظ مـن

ـیـق .   طبقه اسـت ـزی دق ـامـه ری بـرن
ــه ــی ــاش ای كــردن گــرایــش  بــرای ح

ـا  سوسیالیستی طی یـك دوره ای ب
ــع گــرایــش  ــف ــه ن ــن ب ــی وضــع قــوان
سندیكالیستی كه منافع صنفـی و 
ــا  ــارگــران را واقــع ــاتــق ك ــان و ق ن

ــدگــی مــی ــد، گــردن  نــمــایــن كــردن
گذاشتن به قانون را بـه نـحـوی در 
ـنـه كـرد ـبـش كـارگـری نـھـادی . جـن

خواھد با زبان خـوش  بورژوازی نمی
و آدمیزاد تشكلھائی مثـل شـوراھـا 

و مـجـامـع عـمـومـی كـارگـران را 
بپذیرد كه كارگران در امور مـربـوط 
ــدگــی روزمــره خــود و در  ــه زن ب
ـنـده  سیاست مـربـوط بـه خـود و آی

ــد امــا قــدرت .   خـود، دخــیـل بــاشـن
مبارزه متشكل و معترض كارگـران 
ـتـگـری  در بسیاری از مواقـع دخـال
كارگران در سـرنـوشـت خـود را بـه 
ــحــمــیــل كــرده اســت . بــورژوازی ت

ـیـن چـپ  ـال ـنـون فـع جنگی كه اك
ھا با این تشـكـلـھـا بـر  درون اتحادیه

" دمكراسی در محـل كـار" سر نبود 
ـیـت را از  دارند، به نوعی این واقـع

ـنـد زبان خود آنھا منـعـكـس مـی . ك
ـلـخ را  متأسفانه گفتن این واقعیت ت
ـاری از  اكنون بسیاری از جمله بسـی
ـبـش  ـیـن چـپ و شـریـف جـن فعال

ــمــی ــد كــه  كــارگــری را خــوش ن آی
ھای كـارگـری  سندیكاھا و اتحادیه

در غرب اكنـون ارگـانـھـایـی بـرای 
ـیـچـگـونـه  فروش نیروی كارند و ھ
ربــطــی بــه دخــالــت كــارگــران در 

ـیـجـه .   سرنوشت خـود نـدارنـد ـت در ن
اگر بخواھم به سئوال شما بـرگـردم، 
كه تحمل سندیكاھا از جـانـب دول 
غربی چه چیزی راجع به شـورا و 

گـویـد،  گرایش سوسیالیـسـتـی مـی
باید بگویم كه حـكـایـت از دخـالـت 
ـزی شـده بـورژوازی در  ـامـه ری برن
ــه پشــت  ــن قــدرت خــود ب انــداخــت
گرایش سندیكالیسـتـی و سـركـوب 
ـزی شـده گـرایـش  باز ھم برنامه ری

ـتـھـا اگـر .   سوسیالیـسـتـی دارد ـن م
ـانـكـه در  بورژوازی بتواند و ھمـچـن
عـرض دو سـه دھـه گـذشــتـه در 
بسیاری از جـاھـا ایـن كـار را ھـم 
كرده است، ھمین سندیكاھـا را ھـم 
ـیـف خـود  تحمل نخواھد كرد و تكـل
ـزولـه شـده  ـنـھـا و ای را با كـارگـر ت

ـیـن اتـحـادیـه. كند یكسره می ھـا  ھم
ـیـروی  ھم اگر نبودند، بـورژوازی ن
ـیـمـتـی كـه  كار كارگران را نصف ق

شـود،  اكنون برای آن پـرداخـتـه مـی
ــرداخــت ــه .   خــواھــد پ ــمــون ھــزاران ن

ــی ــود آورد م ـــش .   ش ــب ـن فشــار جـ
ــور  ــب ــارگــری بــورژوازی را مــج ك

ـا گـرایشـی كـه از  می ـنـد كـه ب ك
خودش است، راه بیایـد و تـحـمـلـش 

ـا .   كند حتی وقتی كه بـورژوازی ب
ـیـن و پـس زدن  فروریختن دیوار برل
دولت رفاه و غیره، نتوانست تـمـامـا 
ــش  ــب ــه خــود را از دســت جــن ــق ی
ــان  ــد و ھـمــچـن ـن كـارگـری رھـا ك

ـا اتـحـادیـه ـار  مجبـور بـود ب ـن ھـا ك

اگر حاضر نباشد یـك بـخـش !   بیاید
ــافــه  ــر از ارزش اض ــت ــش ــی كــمــی ب
استخراج شده از گرده كـارگـران بـه 
او بـرگـردانـد، فـردا مـجـبـور اسـت 
ـبـش  بدون حفاظ در مقابـل كـل جـن
كارگری قرار بگیرد كه خود خـوب 

ـانسـیـل را دارد كـه  می ـت داند این پ
 .طومارش را در ھم بپیچد

ـا حضـــــور گـــــرایـــــش  امــــ
سوسیالیستی در این كشورھا قـوی 

تـمـام اعـتـراضــات كـارگــران .   اسـت
ــچـه را كــه ظــاھــرا  ــی حــول آن حـت
توسط گرایش سندیكالیستی كـمـك 
كرده كه به سفـره كـارگـران اضـافـه 
ـیـن  شود، حاصل كار و فعالیت فعال

ھـمـان .   گرایش سوسیالیستی اسـت
ــصــاب  ــراض و اعــت ــدازه كــه اعــت ان

ـنـد، شـایـد  قانونـی بـه راه مـی ـت اف
حتی بسیار بیشتر از آنھا، اعـتـراض 
ـقـول خـودشـان  ـا ب ـانـونـی و ی غیـرق

ـاب  ــ ـــص ـت ــ ـــی" اع ـــورت "   وحش ص
ـیـن  می ـال گیرند كه توسط ھمین فع

گرایش سوسیالیستی سـازمـان داده 
ھـا  ی اتحادیـه" بوروكراتھا.  "شوند می

معموال وقتی كه بخواھند فشـاری 
ـنـد  ـاورنـد و بـخـواھ ـی به كارفـرمـا ب
ـنـد، سـراغ  كارگران را بسـیـج بـكـن
ـیـن گـرایـش  ـال ـیـسـتـھـا و فـع كمون

روند كه كـارگـران  سوسیالیستی می
ـاورنـد ـی . را بسیج كنند و به خیابان ب

خودشان حرفشان زیاد بـرو نـدارد و 
مجبورند كه از اتوریته كمونیـسـتـھـا 

ـاتـی را كـه . كمك بگیرند این واقعی
ـنـھـا مشـاھـدات  اینجا می گویـم، ت

ـیـسـت،  من و كسانـی مـثـل مـن ن
بلكه واقعیاتی ثبت شـده اسـت كـه 
ـاده  ـت ـاق اف ـف ـار ات صدھا و ھـزاران ب

 .است
ـاق  ـف ـار ات نكته دیگر اینكه بسی
ـیـن گـرایـش  ـال افتاده است كـه فـع
ـیـروی  ـا داشـتـن ن سوسیالیـسـتـی ب
كافی در اختیار سـعـی در اصـالح 

انـد كـه ھـر  ھا كـرده ساختار اتحادیه
ھـا و  بار با مقاومت سران اتـحـادیـه

ـاز ھـم سـران  توطئه ھای پلیس و ب
انـد و در  ھــا مــواجــه شــده اتـحــادیـه

ـان  نھایت در سطح كارخـانـه ھـمـچـن
ـنـد،  در حال رھبری كـارگـران ھسـت
ـنـوز راه حـل خـاصـی بـرای  اما ھ
ـیـت ارائـه  برون رفـت از ایـن وضـع

ـاالتـر بـه .   اند نداده نمونه تونس كـه ب
ـار  آن اشاره كردم در این رابـطـه بسـی

ـبـران فـدراسـیـون .   آموزنـده اسـت رھ
ھـای كـارگـری تـونـس در  اتحادیـه

ـانـده ـیـم ـاق ـا ب ھـای  حال الس زدن ب
ـنـد  رژیم بن علی بودند و می خواست

ـنـد از .   دولت ائتالفی تشـكـیـل دھ
ـانـھـا را  ـاب ـی كارگران خواستند كـه خ

ـیـن چـپ و .   ترك كنند ـال امـا فـع
ـیـسـت درون ایـن تشـكـلـھـا  سوسیال
ـانـھـا  ـاب ـی ـان در خ كارگران را ھمچـن
ـبـران فـدارسـیـون  نگه داشتند و رھ
ــی  ـن ـازبــی ــور بـه ب مـذكـور را مــجـب
عملكرد خود در آن نـمـونـه خـاص 

منتھا زمـانـی كـه گـرایـش .   كردند
سوسیالیستی امكان بیابد كـارگـران 
را در شوراھا و مـجـامـع عـمـومـی 
خود سازمان بدھد، ایـن كـار را از 

كند و نـمـونـه روسـیـه در  قبل می
ـارزی ١٩١٧قبل از انقالب   نمونه ب

ھـای  اتـحـادیـه.   از این واقعیت است
ـا  كارگری روسیه تا آخرین لحـظـه ب
ـفـت  دخالت كارگران در انقالب مخال
ــش  ــرای ــه گ ــك ــد؛ در حــالــی ــردن ك
ـیـسـتـی مشـغـول سـازمـان  ـال سوسـی
ــوراھــا و  ــران در ش ــی كــارگ دھ

ھای كارخانه بـود كـه بسـاط  كمیته
ــادیــه ــا اتــح ــزار را ھــمــراه ب ھــای  ت
 .كارگرای آنجا را در ھم پیچید

نكته دیگری را نیز الزم اسـت 
ـنـم ـاالتـر .   كه اشـاره وار مـطـرح ك ب

 و ١٩گفتم كه بورژوازی در قـرن 
در روبروئی با اعتراضـات كـارگـران 

ھـای كـارگـری  بـه تشـكـل" ظاھرا" 
ـائـی مـی بـورژوازی .   كـرد بی اعتن

ھـای كـارگـران را  ھیچوقت تشكـل
به رسمیت نشناخت و با كارگـران و 

ـز مـذاكـره  تشكل ھایشان بر سـر مـی
ھـا  ننشست، اما فشـار ایـن تشـكـل

ـتـر بـه  باعث وضع قوانین كمـی بـھ
ـبـول .   شـد نفع كـارگـران مـی  ١٠ق

ـا ١٤ساعت كار از   سـاعـت ١٦ ت
 ساعـت كـار، ٨كار در روز و سپس 

ھـائـی  حاصل مبارزه ھمیـن تشـكـل
بود كه بـورژوازی ظـاھـرا بـه آنـھـا 

ـا بـود ـن پـذیـرش گـرایـش !   بی اعـت
سندیكالیستی بعنـوان سـخـنـگـوی 
ـا  جنبـش كـارگـری در رودروئـی ب
ـارزه و فشـار  كارفرما، حـاصـل مـب

ھائی بود كه بـه آنـھـا  ھمین تشكل
تـر  امـن.   شد ظاھرا بی اعتنائی می

ـا و صـدھـا  كردن محیط كار، مـزای
ـیـسـه  نوع دیگـر شـل كـردن سـر ك
ـیـن كـارگـران و  ـارزه ھـم حاصل مب

ـیـن امـروز .   ھای آنھا بود تشكل ھـم
ھم رادیكال ظاھر شدن سـنـدیـكـاھـا 
ـیـن  در بعضی از جاھا و وضع قـوان
نسبتا بھتر به نفع كارگران، حـاصـل 

ـیـسـتـی و  ـال مبارزه گرایـش سـوسـی
توده كارگرانی است كه ھزار و یـك 
ـاسـتـمـدار، جـامـعـه  نوع آخونـد، سـی
شناس و پلیس و حراست و شـورای 
اسالمی را برای سركـوب آن اجـیـر 

 .اند كرده
 

ــیـسـت ــر :   کـارگـر کـمـون عـالوه ب
ـا و  ـــھــ ـت ـــســ ـی ــ ســـرکـــوب کـــمـــون
ـبـش کـارگـری  سوسیالیستھای جن
ــاره  ــی کــه اش ــن در مــقــاطــع مــعــی
ــکــه گــرایــش  ــن ــل ای ــی کــردیــد، دل
ـقـه کـارگـر  سوسیالیستی درون طـب
در اکثر جاھا بـخـصـوص در غـرب 
ـیـف و تـدافـعـی  در موقعیـت ضـع
ـیـر عـدم وجـود  ـاث است چـیـسـت، ت
ــارگــری  ــتــی ک ــس ــی ــزاب کــمــون اح

 کجای این بحث قرار میگیرد؟
یك اصـل اسـاسـی :   ناصر اصغری

گرایش سوسیالیـسـتـی، تـحـزب آن 
ــت احــزاب چـــپ در غـــرب .   اس

ـا  ـنـد كـه ی احزاب رفرمیستی ھسـت
ھای احـزاب بـرادر شـوروی  بازمانده

و نوع اروكمونیست ھستند، یا تتـمـه 
ــكــرات  ــونــال دوم و تــف ــرنــاســی ــت ان
ـزاب  ــ ـا اح ــ ـــی و ی ـــك ـــوتس ـائ ــ ك
تروتسكیستی كه فرق چنـدانـی در 
ـا احـزاب بـرادر  ـنـی شـان ب جھان بی

ـنـی نـدارنـد ـی ـنـھـا احـزابـی .   استال ای
ـیـسـت  ھستند كه بعنوان حزب كمـون

ـنـد  این كشورھا عرض اندام مـی ـن ك
ــه ــی ھــای احــزاب  و در واقــع حــاش

سوسیال دمكرات ھستند كه ھـم در 
ھا و رفرمیسمشان ھـم افـق  اتحادیه

ـنـد و ھـم  سوسیال دمكراسی ھسـت
ـتـر در  در جھان بینی سیاسی وسیع

بســیــاری از ایـن احــزاب .   جـامــعـه
ــھــای خــودشــان را در  ــون فــراكســی
ـال دمـكـرات  احزاب اصـلـی سـوسـی
دارند و یـك رسـالـت اصـلـی آنـھـا 
ـا و طـــرد گـــرایـــش  ــ ـارزه ب ــ ـب مــ
ــش  ــب ــی درون جــن ــســت ــالــی ســوســی

اینجا وارد ایـن .   كارگری بوده است
خـواھـم  شـوم؛ امـا مـی مسئله نمـی

ـیـسـتـی  بگویم كه جای حزب كمـون
كارگری در ایـن كشـورھـا غـایـب 
بوده و در نتیجه اعـتـراض رادیـكـال 
ـیـسـتـی  ـال كارگران و گرایش سـوسـی
جنبش كارگری ھمیشه در حـاشـیـه 
ـــن  ـی ــ ـال ـــعــ ـــده و در آخـــر ف ـان مــ
ـبـش كـارگـری بـه  سوسیالیست جن

ـانـی شـده ـلـف قـرب . انـد انحاء مـخـت
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ـنـوان یـك  گرایش سوسیالیستـی بـع
ـتـوانسـتـه اسـت سـازمـان  گرایـش ن
ــد حــزب  ــه فــاق ــرا ك ــد، چ ــاب ــی ب
. كمونیستـی كـارگـری بـوده اسـت

ـایـد  حتی درباره اقشار دیـگـر ھـم ب
ـــش  ـــم کـــه اگـــر گـــرای ـــگـــوی ب
ـان،  ـبـش زن سوسیالیستـی درون جـن
ـا گـرایـش  ـتـوانـد ب جوانان و غیـره ن
ــش  ــب ــی درون جــن ــســت ــالــی ســوســی
ـبـش  كارگری در پیوند باشـد و جـن
ـابـد،  ـی دست بردن به ریشه تـحـزب ن
گرایشات دیگری كـه در جـامـعـه 
ـاسـی در احـزاب دارنـد،  نماینده سـی
در مبارزه و سازمانھا و نـھـادھـای 
ـیـدا  ـاال را پ ـز دسـت ب ـی این اقشار ن

 .خواھند كرد
 

یک مـوضـوع :  کارگر کمونیست
مھم امروز دنیا و وضعیت سیـاسـی 
ــار گــوشــه جــھــان بــحــران  در چــھ
ساختاری و جـدی سـرمـایـه داری 
ـات  ـقـالب ـابـل آن ان ـق است که در م
ـای شـمـالـی از  ـق خاورمیانه و آفـری
ــراضــات ســراســری  ــکــســو و اعــت ی
بزرگ و جنبش اشغال در غـرب را 

ــن .   داریـم ــش کـارگــری در ای ـب جـن
ــدازی در  ــم ان ــه چش اوضــاع چ
مقابلش ھست، گرایشات درون ایـن 
ــه  ــط چ ــرای ــن ش ــش در ای ــب جــن
موقعیتی دارند و به کجا میـرونـد؟ 
ـا  ـف ـقـش ای ـیـشـروی و ن مشخصـا پ
ـیـسـتـی در  ـال کردن گرایش سـوسـی

 گرو چیست؟
ـبـش : ناصر اصغری ـیـت جـن موقـع

كارگری مثل یك ورزشكـار رزمـی 
است كه ضـربـه سـخـتـی خـورده و 
زمین خورده، اما شكـسـت نـخـورده 

بخصوص بعد از رویـدادھـای .   است
ـیـن و  ـاشـی دیـوار بـرل ـال فـروپ بدنب
ـاسـی و  ـات سـی ـاسـب ـیـن مـن ھمچن
روبنائی كه نئولیبرالیسم با خـود بـه 
ـبـع  ھمراه آورد، جنبش كارگری و بت
ـبـش  آن ھمه گرایشات درون این جـن

ــد ـنـون یـك دوره .   تضـعـیـف شـدن اك
برگشت است و ھمه جا شـاھـد سـر 
ــش و مشــخــصــا  ــر آوردن گــرای ب
ـیـم ـیـسـتـی ھسـت ـال . گرایش سـوسـی

ـنـوز راه  ـیـسـتـی ھ ـال گرایش سوسـی
زیادی دارد كه باید در مدت زمـان 

ـیـمـایـد ـپ ـاه تـری ب ـایـد .   نسبتا كوت ب
ـنـون .   ھرچه سریعتر متحزب شود اك

ــخــش زیــادی از  اگــر شــمــا از ب

ـپـرسـیـد كـه " اشغال"فعالین جنبش  ب
مھمترین ضعف این جنبش را اسـم 

ـنـد گـفـت كـه  حـزب " ببرند، خـواھ
ـنـی حـزبـی نـداریـم كـه " .  نداریم یـع

ای  بخواھد دست به تـحـوالت ریشـه
بزند و جامعـه را از سـیـسـتـم كـار 

ــد ــرھــان ــر .   مــزدی ب ــر نــاظ از ھ
ـانـه  سیاسی ـی ای كه اتفاقات خـاورم

ـاشـد  ـال كـرده ب و شمال آفریقا را دنب
ـاز ھـمـان  ـپـرسـیـد، ب این سئوال را ب

 .جواب را به شما خواھند داد
در اتفاقات مـھـمـی در غـرب، 

، اعـتـراضـات " اشـغـال" مثل جنبش 
ــت  ــال ــراض مــھــم ای ــت یــونــان و اع
ــش  ـب ـن ویسـكـانســن در آمــریـكـا، ج
ـالـه رو  ـب سندیكالیـسـتـی عـمـال دن
گرایش سوسیالیستی و گـرایشـات 

جـامـعـه .   رادیكال دیگر بـوده اسـت
ــه ــحــادی ــظــر ات ــت ــن ــران  م ــا و رھــب ھ

ــه ــحــادی ــد كــه اعــتــراض  ات ــان ــم ــا ن ھ
سازمان بدھد و از آینده خـود دفـاع 

ــد ــش .   كــن ــرای ــران گ ـب ــال رھـ ــم ع
ـارشـیـسـتـی جـلـو  سوسیالیستی و آن
صحنه بودند و كارگران به فـراخـوان 

ـبـت مـی دادنـد كـه  آنھا جـواب مـث
ــه ــحــادی ــران ات ــش  رھــب ھــا و گــرای

سندیكالیستی را نیز دنبال خـود بـه 
ـــد ــراض كشــان ـــد .   اعــت ـن ـ ـل در اوكـ

ـیـسـتـی  ـال مشخصا گـرایـش سـوسـی
است كه سكان را در دسـت دارد و 

خواھد بار دیگر سـنـت اول مـاه  می
ـنـوان سـنـت اعـتـراض بـه  مه را بع

در ھمه ایـن .   وضع موجود زنده كند
موارد آنچه را كه به آن اذعان شـده 
ــود وجـود حــزب  ـب ـنـسـت كــه كـم ای

ــد  احســاس مــی ــود، امــا شــاھ ش
ـبـران ایـن  تالشھای عملی بـرای ج

ـیـم كمبود نـمـی ـن ـی ایـن مـوضـوع .   ب
ـقـالبـی را  می تواند این تالطمات ان

 ! زمینگیر كند
ــت  ــعــی ــظــر مــن مــوق ــه ن امـا ب
گرایش سندیكالیستی در ایـن دوره 
زیاد خوب نیست و جـای امـیـدی 

ــدارد ـیـشــتـر دوران طـالئــی .   ھـم ن ب
ـاد مـی آورنـد و از  كینزنیسم را به ی

ـتـر و احـزاب  آنجا كه جنبشی وسیع
ـنـد بـه آن  سیاسی ای را كه بـخـواھ

ــدارد،  ــد را بــا خــود ن ــرگــردن دوره ب
ـتـر  نكتـه.   افقش كور است ـب ای جـال

كه خود من به آن حسـاس شـده ام 
ـاری از كسـانـی  این است كـه بسـی
ـیـن گـرایـش  ـال كه سخنگویان و فـع
سندیكالیستی بودند، با پیش آمـدن 
ــحــن صــدایشــان  ــت، ل ــی ایــن وضــع

ــه  ــری ب ــشــت ــی ــار ب ــاھــت بســی شــب
ـــش  ـــرای ـــم و گ ـــس ـی ــ ـال ــ ـی ــ ـــوس س

 .سوسیالیستی دارد تا سندیكالیسم
 

ـبـش :   کارگر کمـونـیـسـت بـه جـن
ــم،  ــردازی ـپ ـ ــران ب ــری در ای کــارگ
ــات امــروز  ــت ایــن گــرایش ــی ــع مــوق
چـگـونـه اسـت و حـداقـل بـعـد از 

 تاکنون چه مسیـری را ٥٧انقالب 
 طی کرده است؟
ھـمـه گـرایشـات :   ناصر اصـغـری

ـا حـدودی  درون جنبش كـارگـری ت
ــش  ــوح ــدازه شــامــل ت ــك ان ــه ی ب
ـــوده و  جـــمـــھـــوری اســـالمـــی ب
ــنـی را از ســر  ــی ــھــای خــون سـركــوب

ـیـد شـاه و .  "اند گذرانده ـقـالب سـف ان
ـاال و "   مردم گرچه یك انقالب از ب

ــاه ایــران مــحــمــدرضــا  ــا طــرح ش ب
پھلوی بود، و گرچه سندیـكـاھـای 
ـلـوی  ـیـن آقـای پـھ دست سـاز ھـم
واقعا زرد و دست ساز بـودنـد، امـا 
ـبـشـی بـرای  ـن از آنجا كه نیمچه ج
اصالحات در سـطـح آن كشـور در 
جریان بود، این سـنـدیـكـاھـای زرد 
ـا  ھم به نوعی منافع كارگران را ت
ـبـش  ـیـمـچـه جـن جائی كه به این ن
ــود،  اصـالحـات در ایـران مـربـوط ب

سـعـی شـده .   كـردنـد نمایندگی می
بود كه این سـنـدیـكـاھـا بـر اسـاس 
طرح مورد نظر غرب در بـرخـوردش 
به كارگران و دور نگه داشتـن آنـھـا 
از سوسیالیسـم و ارودگـاه شـوروی 
ـــورج الج؛  ـاب ج ــ ـت ــ ـــه در ك ك

کـارگـران :   پیشگامان دمـکـراسـی" 
فرمولـه "   در کشورھای روبه توسعه

ــد ــھــاده شــون ــان ن ــی ــن . شـده اســت، ب
ھـا و  شود این اتـحـادیـه گرچه نمی

ــكــاھــای زرد را ھــم ــدی ــن ســطــح  س
ــتــی گــرایــش  ــن ــاھــای س ــك ــدی ــن س
سندیكالیستی دانسـت، امـا بـه آن 
تماما بی ربط ھم نیستند چـرا كـه 
بازار نیروی كار ارزان و حـوزه فـوق 
سود بودن كشورھایـی مـثـل ایـران، 

و مانور بـه "   اصالحات" ھمین سطح 
ــــم"  ــــس ـی ـــ ــــرم ــــش "   رف ــــرای و گ

اگر در ایـن .   داد سندیكالیستی می
ــب  ــی از جــان ــالھــائ دوره بــا تــق
كمونیستھا و گرایش سوسیالیسـتـی 
ــارزات  ـب ــی مـ ــدھ ــرای ســازمــان ب
كارگری مواجـه بـودیـم، از جـانـب 
گرایش سنتی رفرمیـسـتـی شـاھـد 
ـبـودیـم،  ھیچ تقالئی در این مورد ن
ـیـن سـنـدیـكـاھـای زرد  چرا كه ھم
ـیـسـم  رستاخیزی، بسـتـر سـنـدیـكـال

ــد ــالب .   بــودن ــق ــن ١٣٥٧بــا ان ، ای
ـا  ـاره بسـاطشـان ب سندیكاھا به یكـب
ـار حـزب  ـب ـن بساط شاه جمع شد و ای
ـیـسـتـی  توده بستر گرایش سندیـكـال

جـای .   درون جنبش كـارگـری شـد
ــوده ــای گــرایــش ت ــی درون  پ ــت ایس

جنبش كارگری ھم مـثـل گـرایـش 
سندیكالیستی در ھر جـای دیـگـر 
ـیـن  دنیا در اوان پیدایش خـود، در ب
ــه داری  ــرمــای ــشــاس ــوف پــی صــن

ـتـر .  محكمتر بود ـایـع مـدرن در صـن
ـازی،  ــ ـــودروس ـــت، خ ـف ــ ـــل ن ـث ــ م
ـات،  ـی پتروشیمی، ذوب آھـن، دخـان
ــره، ایــن  ــن و غــی ــگــی ــع ســن ــای صــن
گرایش سوسیالیستی بود كه دسـت 
باال را داشت و شوراھای كـارگـری 
مثل قارچ شروع بـه سـر بـر آوردن 

گرایش آناركوسندیكالیسـتـی .   كردند
ـنـوان یـك  و سندیكالیسم انقالبی بـع
ـبـوده، امـا  گرایش ھیچگاه مطرح ن
تعداد كمی از فعالیـن كـارگـری و 

ھـائـی و  فعالین گروھھائی در دوره
بعد از سركوبھای خونین جـمـھـوری 
ــل  ـی اسـالمـی و از آنـجـا كـه تـحـل
ـیـت  درسـت از سـركـوبـھـا و مـوقـع
ـنـد،  ـیـسـتـی نـداشـت ـال گرایش سوسی
تقصیر این وضعیت و سـركـوبـھـا را 
ـیـسـتـھـا و احـزاب و  به گردن كمون

ـنـد؛ در  گروھھای چپ می ـت انداخ
محافل كوچكی متشكل شـدنـد و 

ـاخـتـه شـدنـد٥به عنوان خط  .  شـن
اگر بخواھیم و شاید ھم به زوركـی 
ـام  ـیـسـم ن كسانی را آناركوسـنـدیـكـال

 را ٥بگذاریم، مجبوریم ھمین خـط 
ـار وارونـه و از سـر  كه نمونـه بسـی
ـیـسـتـی  ضدیتشان با تـحـزب كـمـون

ـیـســت" كـارگـران،  ـاركـوسـنـدیـكـال " آن
ــم ــی ــن ــن در .   مــعــرفــی ك ــی ــن ھــمــچ

ــغ  دوره ـل ـز مــب ھـایـی مـحـافــلـی نــی
ــد كــه  ــای ســرخ بــودن ــدیــكــاھ ــن س
ــا  ــای آنــھ ــدیــكــاھ مشــخــصــات ســن
ـقـالبـی  تشابھاتی به سندیكاھای ان

ـادآوری اسـت كـه .   داشت الزم به ی
ـئـوریـھـایـی بـودنـد كـه  اینھا فقط ت
فقط روی كاغذ مـانـدنـد و ھـیـچ 

ای شاھد ماتریالیزه شـدن آنـھـا  دوره
 .نبودیم

ـبـش  ـنـكـه جـن اكنون و بعد از ای
كارگری یك دوره سـخـت سـركـوب 
عریان را در زیر سـلـطـه جـمـھـوری 
اسالمی گذراند، دارد بار دیـگـر و 
ــدام  ــار بــا قــدرت عــرض ان ایــن ب

گرایش سندیكالیستی كـه .   كند می
ـیـت در  در یك دوره ـال ـلـغ فـع ای مب

ــل  ــث ــادھــای ســركــوب رژیــم م نــھ
ــودنــد،  ــای اســالمــی كــار ب شــوراھ
ـنـكـه  بعدھا و با حلوا حلوا كـردن ای
ـا  سازمان جھانی كار در نظر دارد ب

ھـای  رژیم ایران كنار بیاید و تشـكـل
ــارگــران درســت  ــرای ك كــارگــری ب

ــن گــرایــش در  ــد، ای ھــیــأت " كــن
مـؤسـس ســنـدیـكـاھــای كـارگــری 

متشكل شد و خـودی نشـان "   ایران
حلوا حلوا کردند كـه خـاتـمـی .   داد
ـتـگـوی تـمـدنـھـا و  می خواھد گـف

ـامـه  ـنـھـا ن اصالحات راه بیاندازد، ای
به وزیـر كـار جـمـھـوری اسـالمـی 
نوشتند و اعالم آمادگی كردند كـه 
ـانـدازنـد و  ـی حاضرند سنـدیـكـا راه ب
ـبـش كـارگــری  ـتـرل جـن ـن عـامـل ك

ھمیـن كـه سـر و صـدا راه .   بشوند
ـلـی  ـل ـیـن الـم افتاد كه بـورژوازی ب

ـا جـمـھـوری اسـالمـی  می خواھد ب
ـایـد و در فـكـر سـرمـایـه  ـی ـار ب كن
ـــردن  ـزه ك ــ ـی ــ ـــدرن ـــذاری و م گ
كارگاھھای تولیدی و غیـره اسـت، 
اینھـا اعـالم كـردنـد كـه حـاضـرنـد 

ـبـه گـرائـی" طـرف سـوم  " سـه جـان
ـاز .   باشند ـنـكـه ب ـنـھـا بـعـد از ای ای

ـاسـت  ـاتـر ری مدتی خـود را در دف
ـا  ــ ـــی و ی ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم ج
كاندیداھایی از جمھـوری اسـالمـی 
ــون  ـن عـالف كـردنـد، در نـھـایـت اك
مشاوره دھنده به و مبلغ شركـت در 

ــی كــارگــری انـجــمـن"  ــف " ھــای صـن
ــل  ــھــادھــایــی مــث ــد كــه ن ــن ھســت

ـاشـنـد شوراھای اسالمی كار مـی . ب
ـقـط در حـاشـیـه  اما حضور اینھا ف
ــراضــات و  ــوش اعــت ــب و ج جــن
ـلـكـه در  مبارزات كارگری نبوده، ب
خود اعتراضات ھـم شـاھـد حضـور 

ـنـھـا بـوده سـنـدیـكـای .   ایـم فـعـال ای
شركت واحد كـه حـاصـل یـك دوره 
مبارزه پرشـور كـارگـران ایـن واحـد 
بود، عـرصـه رودر روئـی گـرایـش 
ـز  ـی سندیكالیستی و سوسیالیستی ن

ـیـسـتـی .  بوده است گرایش سندیكـال
مسـالـمـت " درون سندیكای واحد بر 

ـات "   آمیز ـب بودن ابراز وجود و مـطـال
ـیـد داشـت و خـواھـان  ـأك كارگران ت
روشن كردن چراغھای اتوبوسھا بـه 
ـیـكـه  نشانه اعتـراض بـود؛ در حـال
گرایش سوسیالیستی این شـیـوه از 

دانسـت و  اعتراض را ناكارآمـد مـی
ــیـم كـارگــران و  ـق ــت مســت بـر دخـال
ـیـد داشـت ـأك . اعتصاب یكپارچـه ت
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فعالینی از گرایش سندیكالیـسـتـی 
ــابــات جــمــھــوری  ــخ ــت ــا در ان رســم
اسالمی از كانـدیـداھـائـی از رژیـم 

ـانـونـی  دفاع كردند و بر شیوه ھای ق
ــھــای  ـن ــدن در ســال و انــتـظــار كشـی

ـیـد مـی ـأك ـار ت كـردنـد كـه  وزارت ك
ـبـرد یـكـی از .   عمال راه بـجـائـی ن

ـأت مـؤسـس  اعضای بـرجسـتـه ھـی
سندیكاھای كارگری به نام حسیـن 
اكبری رسما از لحن تند سندیكـای 
واحد در مخاطب قرار دادن جـامـعـه 
ـقـالل آن و خـود را  و تأكید بر اسـت
ـاد كـرد و  مقید قانون نكردن آن انتق
گفت كه سـنـدیـكـای مـزبـور قـرار 

وی در .   نبود چنین راھی را بـرود
عین حالی كه با سندیـكـای واحـد 

ـال  این چنین صحبـت مـی ـب كـرد دن
دوستان خود در خانه كـارگـر رژیـم 
ـار  ــ ـــی ك ـــالم ـای اس ــ ـــوراھ و ش

گشت و در نـھـایـت رسـمـا بـه  می
ــارگــری  انــجــمــن ــفــی ك ــای صــن ھ

ـنـمـائـی  مشاوره داد و در صـدد راھ
آنھا برآمد كه خیلی از ایـن انـجـمـن 
ــھــاد دیــگــری از جــمــھــوری  ھــا ن

 .اسالمی در میان كارگران ھستند
در مورد سـنـدیـكـای كـارگـران 
ــه امــا مــوضــوع كــمــی  ھــفــت تــپ

ـاوت بـود ـف ایـن سـنـدیـكـا كــه .   مـت
حاصل یك مبارزه پـرشـور كـارگـران 
نیشكر ھفت تپه و حمایت پـرشـورتـر 

ـاشـد،  مردم شوش و ھفت تپـه مـی ب
در عین حـال در ادامـه بـرگـزاری 
منظم مجامع عـمـومـی كـارگـری 

ــدا .   ایـجـاد شـد ـت ــم از ھــمـان اب رژی
شروع به سركوب آن و اذیـت و آزار 
. فعالین عضو ھیأت مدیره آن كـرد

ـیـسـتـی  رد پائی از گرایش سندیكال
اما بعدھا كـه تـعـداد .  شد دیده نمی

ـیـن ایـن تشـكـل بـه  زیادی از فعال
ـیـكـار و  ـار ب زندان افتادند و یا از ك
ــكــی از اعضــای  ــد، ی اخــراج شــدن
ــراز  ــه اب ــره آن شــروع ب ھــیــأت مــدی
نظراتی در مخالفت با بـكـارگـیـری 
اعتراض و دفاع از پـروژه احـمـدی 
نژاد كرد و تا جائی پیش رفت كـه 
زندگی كارگـران در دوره احـمـدی 
نژاد را بھتر خواند و گفت كـارگـران 

ـنـد صـاحـب خـودرو  اكنون مـی تـوان
ـــد ـــش .   بشـــون ـــرای ـــن گ ـی ــ ـال ــ ـــع ف

ـیـسـتـی نـوع تـوده ای در  سندیكال
ـــش  ـار گـــرای ایـــران و زیـــر فشــ
ــه  ــروز ب ــی، روز ب ــســت ــالــی ســوســی

ــف جــمــھــوری  ــل ــدھــای مــخــت ــان ب
ــك مــی ــی نــزدی ــد و  اســالم ــون ش

ــه كــارگـران و  ـی ــر عــل ــد ب مـجــبـورن
 .اعتراض آنھا برخیزند

اما در تمام این دوران بـه طـور 
ـــش  ـار گـــرای ـاھـــد فشــ مـــداوم شــ

در بـرگـزاری .   ایم سوسیالیستی بوده
مراسمھای اول مـه، سـازمـانـدھـی 
ـات و  ــ ـاب ــصــ ـت ـــی اعــ ــون ـان ــ ـــرق ـی غـ
ــھــای  ــل ــراضــات، ایــجــاد تشــك ــت اع
ـــره،  ـی ـارگـــری و غــ مـــوجـــود كــ

ـنـد ایـن  می ـیـد حضـور قـدرتـم تـوان
ــد ــی ــش را احســاس كــن در .   گــرای

ــاه ــھــای  ســی ــوب ــرك ــن دوران س ــری ت
ـاھـــد  جـــمـــھـــوری اســـالمـــی شــ
ـنـد اول مـاه مـه  برگزاریھای قدرتم
ـیـن ایـن  ـال در سنندج از طـرف فـع

در ھـیـچ زمـانـی .   گرایش بـودیـم
ـانـون و  كوچكتریـن تـوھـمـی بـه ق
ـلـكـت از خـود  قانونگذاران این مـم

ــداده ــد نشــان ن ــه.   ان ــی ــان ــی ھــای  در ب
منتشر شده توسط این تشـكـلـھـا و 
فعالین سرشناس آن، مـرتـب شـاھـد 

ایم كه بر ناكارآمد بودن ایـن  این بوده
ـزوم فـراتـر  سیسم تأكید شده و بـر ل
. رفتـن از آن صـحـبـت شـده اسـت

ــاد  مــی ــج ــدم ای ــق ــدم ب ــم در ق ــی ــوان ت
ـــل  ـث ـای كــارگـــری مــ ـــھــ ـل ــكــ تش
سندیكای كـارگـران شـركـت واحـد، 
ـیـشـكـر ھـفـت  سندیكای كارگران ن
ـز،  تپه، سندیكای كارگران خباز سـق
كمیته پیگیری، كمیته ھماھنگـی، 
ـفـی كــارگـران بـرق و  انـجـمـن صــن
ــزكـار كـرمــانشـاه، اتـحــادیـه آزاد  ـل ف
ـقـش فـعـال  كارگران ایران و غـیـره ن
ـقـد و  ـیـم کـه ن ـن این گرایش را ببی
مشکلشان را ھم با سیستم سرمـایـه 

 . داری بیان کرده اند
 

و " ٥خط "درباره : كارگر كمونیست
كـه مـطـرح "   سندیكاھای سـرخـی" 

ـنـھـا را  كردید، آیا واقعا می شـود ای
ـــوان  ـن ــ ـــع ـــی" ب ـــران ـــه ای ـــون ـــم " ن

آناركوسندیكالیسم و یا سندیكالیسـم 
 انقالبی معرفی كرد؟

ـتـم كـه :   ناصر اصغری ـاالتـر گـف ب
ــه "  ــد ھــم ب ــم و شــای ــخــواھــی اگـر ب

ــــــــی را  ـان ــــــ ـــــــی كس زورك
ـام بـگـذاریـم،  ـیـسـم ن آناركوسندیـكـال

 را كه نمـونـه ٥مجبوریم ھمین خط 
ـا  بسیار وارونه و از سر ضدیتـشـان ب
ــارگــران،  ــیــســتــی ك تــحــزب كــمــون

ــســت"  ــدیـكــالــی مــعــرفــی "   آنــاركــوســن
" سندیكـاھـای سـرخ" در باره . "   كنیم

ــم كــه  ــت ــف ــن آن ھــم گ ــی ــغ ــل ــب و م
ــه  ــھــاتــی ب ــھــا تشــاب مشـخــصــات آن
ـنـد كـه  سندیكاھای انقـالبـی داشـت

ـقـط "  فقط تئوریھایی بـودنـد كـه ف
ای  روی كاغذ ماندند و ھـیـچ دوره
ـبـودیـم . " شاھد ماتریالیزه شدن آنھا ن

سندیکاھای انقالبی ھمانـطـور کـه 
ـنـکـه  قبال توضیح دادم عالوه بـر ای
محصول یک شرایط معیـن بـودنـد 
ـقـش  یک استخوانبندی داشتند و ن
مھمی در تالـشـھـای كـارگـران بـر 
ـا مـیـکـردنـد ـف . علیه كارفرمـاھـا ای

ـقـالب ٥خط   محصـول شـکـسـت ان
ـنـد ٥٧ ـت ـیـل رف ـیـن دل  بـود و بـھـم

ـیـه تـحـزب  فلسفه خـوانـدنـد و عـل
كارگران شروع به تبلیـغـات كـرده و 

 . نقش ایفا کردند
عمدتا بـه دو مـحـفـل "   ٥خط " 

ـا  كوچكـی كـه اعضـایشـان عـمـدت
كارگران بودند و دشـمـنـی خـاصـی 

ــكــران" بــا  ــف ــســت "   روشــن مــاركســی
ــد، اطـــالق  ـن ــ ـت ــركــارگـــر داشـ ـی غـ

" مشـورت" این دو محفل، .   شود می
ــران" و  " سـازمـان سـرخ كــارگـران ای

ـیـن  ـال قبل از ھر چیزی در بین فـع
ــوان ضــد  ــعــن ــری ب چــپ كــارگ
ـزب  ـــكـــران و ضـــد تـــحــ ـف ــ ـن روشــ
كمونیستی كـارگـران مـعـروف شـده 

محفلـی از "  مشورت"محفل .  بودند
كارگرانی بـود كـه در زنـدان و از 

ـام سـاكـا  سـازمـان ( سازمانی بـه ن
كه شـرح آن ) انقالبی كارگران ایران

ـان  به تفصیل در كتاب آلبرت سھرابی
ــن .   آمـده اســت، جــدا شــد ــرای ای ب

ــارگــر  ــرك ــخــوان غــی ــاب ــت ــل، ك ــف مــح
شـد و ھـمـه  روشنفكر معرفی مـی

ـیـه  روشنفكـران خـرده بـورژوا و عـل
در تالطـمـات !   منافع كارگران بودند

، اعضای مـحـفـل فـوق ٥٧انقالب 
ــل شــورا و  ــی ــه دســتــی در تشــك ن
ـنـد و نـه بـعـدھـا  سندیكائی داشـت
ــالــشــی در راســتــای دفــاع از  ت

 .موجودیت آنھا كردند
سازمان سـرخ كـارگـران " محفل 

یـھـا " مشورت" با داشتن تجربه "   ایران
ظاھرا به ھمان اندازه مرتجع نبـودنـد 
ـقـی  ـل و كتابخوانی را روشنفكـری ت

ــد؛ امــا عــمــومــا ھــمــان  نـمــی كــردن
بودند و رجوع آنـھـا "   كارگركارگری" 

ـانشـان  به افراد، پینه ھای بسته دسـت
و نوع شغلی بود كه به آن مشـغـول 

ـقـش !  بودند اعضای این محفل ھم ن
زیادی در سازماندھـی كـارگـران و 
شوراھا و سـنـدیـكـاھـای كـارگـری 

خـوانـدنـد  بیشتر فلسفه می.   نداشتند
ـیـسـتـی  و ضدیتشان با تحزب كـمـون

امـا .   كارگران مایه افتخارشـان بـود
ھمچنانكه باالتر ھم گفتم، اینھا را 
ــكــھــای  ــوری ــل رت ــه دلــی صــرفــا ب
ـا تـحـزب كـارگـران و  ضدیتـشـان ب

ـارگـــــــــر"  ـان "   كــــــــ ـــــــــودنشــــــــ ب
خواندم و گرنـه "   آناركوسندیكالیست" 

بی انصافی است كه این مـحـافـل 
ـقـالبـی  بی ریشه را سندیكالیست ان

 !و آناركوسندیكالیست معرفی كنیم
 

ـاره :   کارگر کمونیـسـت ـاالتـر درب ب
ــا بــطــور  ــدیــک ــن ــایــز شــورا و س ــم ت

در ایران جـدا از .   عمومی بحث شد
ــاره شــورا و  ــھــائــی کــه درب بــحــث
ـیـن  ـال ـان فـع ـاکـنـون مـی سندیکـا ت
ــز احــزاب  ـی ــش کــارگـری و ن ـب جـن
ـنـسـت کـه  وجود داشته، واقعیت ای
بخش عمده مبارزات کـارگـری در 
ـا  ھمین دوره جمـھـوری اسـالمـی ب
اتکا به مجامع عمومی کـارگـری 
پیش برده شـده، اوال ایـن چـگـونـه 
ـبـود ایـن  ـا کـم ـی ـان ممکن شده و ث
ـبـش  حرکت مجامع عمومی در جن

 کارگری ایران کجاست؟
توده كـارگـران كـه :   ناصر اصغری

ـتـی  منتظر این نـمـی ـا دول ـنـد ت مـان
بیاید و از سر لطف بـه آنـھـا مـثـال 
ــد؛ و یــا  ــدا كــن ــی اھ ــات رفــاھــی
سندیكاھائی درست بشوند و بر سـر 
ـتـر كـار  اضافه دستمزد و شرایط بـھ
ـا دولـت بـر  ـا ب و غیره برایشان قانون

خـود بـرای .  سر میز مذاكره بنشیند
شرایط كار و زندگی خود تـالش و 

كنند و مـجـمـع عـمـومـی  تقال می
ـتـریـن و  ھم، ھمچنانكه گفتیـم، بـھ
راحتترین ظرفی است كـه كـارگـران 

توانند از آن طریق حرف خـود را  می
ــر  ــد را ب ــن ــشــان ــن ــی ب ــرس ــه ك ب

در نتیجه درسـت اسـت .   گزینند می
كـه شـمــا در ایـران تـعـداد زیــادی 
ـا اسـم و رسـم  تشكـل كـارگـری ب
ـتـر  ندارید كه ھیأت مدیره اش و دف

اما ھـزاران .   و دستكش معلوم باشد
اعتراض از ھزاران مـراكـز كـاری را 

شناسیم كه بدون سازمانیابـی و  می
ــری  ــی كــارگ ــوم ــم ــع ع ــجــام م

. رسـیـد اعتراضاتشان بـجـائـی نـمـی
ھـای مـاھشـھـر و  نمونه پتروشیمـی

ـایـر،  ـان ت ـی تبریز، نوشابه سـاسـان، ك
ـان و شـاھـو،  نساجـی ھـای كـردسـت

ــمــان،  ــواز، مــعــل ــه ســازی اھ ــول ل
بازنشستگان، ذوب آھن و غـیـره از 

مجامع عـمـومـی و .   ھمین نوعند
پیش بردن اعتراضـات كـارگـری از 
طریق مجامع عمومی ھـم حـاصـل 
طیف وسیعی از كارگران و فعالیـن 
ـیـسـتـی اسـت كـه دائـم در  سوسیال
ــوری  ــھ ــگ و جــدال بــا جــم جــن
اسالمی بوده و صدھا تـن از آنـھـا 
ــارج  ــه خ ــی و اعــدام شــده، ب ــدان زن
تبعید و پناھنده شده و یا ھم اكنـون 
ـازجـوھـای  روزانه با اذیـت و آزار ب
جمھـوری اسـالمـی در جـنـگ و 

خـواھـم بـه  در نتیـجـه مـی.   گریزند
ـبـش  ـنـم كـه جـن ـیـد ك این نكته تأك
سوسیالیستی در جـامـعـه ایـران و 
ـیـن  بتبع آن در محیـط كـار و در ب
كارگران ھم، بسیار قوی اسـت كـه 

ــنـه اش بـه انــقـالب  ـیـشـی  ١٣٥٧پ
ــار  بــرمــی گــردد كــه ســھــم بســی
عظیمی در سـرنـگـونـی رژیـم شـاه 

 . داشت
ــود مــجــامــع  ــظــر مــن كــمــب ــن ب
عمومی كارگری، ادامه دار نبـودن 

مجامع عمومی كارگـری .   آنھاست
باید منظم باشند كه نه تنـھـا بـرای 
اعتراضاتی را كه شما بـه آن اشـاره 
كردید راه و چاه نشان بدھند و دائـم 
سالح خود را برای چنین مواقـعـی 
ـایـد بـر سـر  ـلـكـه ب صیقل بدھند، ب
ــار و  ــیــط ك ــائــل روزمــره مــح مس
جامعه، مركز بحث و گفتگو و راه 

ـاق .   و چاه نشان دادن باشند ـف كـم ات
ـبـران  افتاده است كه این مجامع رھ
ـنـد . كارگری به جامعه معـرفـی ك

دانیم كه ھزاران فعـال كـارگـری  می
ھستند كه بدون وجود آنـھـا امـكـان 
تشكیـل مـجـامـع عـمـومـی و در 
ـار  نتیجه اعتراضات كـارگـری بسـی

بود، اما جـامـعـه آنـھـا  ضعیفتر می
ـقـطـه ضـعـف  را نمی شناسد و این ن

 .اساسی است
 

یـک نـکـتـه :   کارگر کمونیسـت
جالب و بدیع که اخیرا با آن مواجـه 

ای کـه  ھستیـم رجـز خـوانـی عـده
ــاس  ــه "   چــپ" لــب ــی ــل ھــم دارنــد ع

مجامع عمومی کـارگـری اسـت، 
ـیـسـتـھـا  چیزی که حتی سندیـکـال
ــراز  ــح اب ــط ــن س ــون در ای تــاکــن

ـبـه از .   اند نکرده ـن بنظر شما کدام ج
تعرض بورژوازی به طبقـه کـارگـر 
ــن  ــوانــه ای ــت ــا پش ــھ ــیــســت و کــمــون

 رجزخوانی است؟
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این كسانی را كـه :   ناصر اصغری
ـیـد نـمـونـه  شما به آن اشاره مـی ـن ك

مضحكی ھستند كه درباره كـارگـر 
ـنـد اظھار نظر می ـن كسـانـی كـه .   ك

ـیـر  می ـب گویند احمدی نژاد امـیـرك
ـتـظـار  زمانه است، واضح است كه ان
دیگری از آنھا جز لیچارگوئـی بـه 
ـیـن گـرایـش  ـال سوسیالیستھا و فـع
ـبـش كـارگـری  ـیـسـتـی جـن سوسیال

ـبـه از تـعـرض .  رود نمی شاید آن جن
ـــن  ـــه ای ــوان ـت ــورژوازی کـــه پشــ ب
رجـزخـوانـی اسـت ھـمـان سـرکــوب 

 و تعـرض دائـمـی رژیـم ٨٨انقالب 
ـیـسـت  به کارگران و فعالین سوسیال

ــژاد .   اســت ــن احــمــدی ن ــی مــدافــع
بیشتـرشـان در خـبـرگـزاری فـارس 
ـاس  ـب جمعند و تعدادی ھم ظاھـرا ل

اینھا از سـركـوب .   اند پوشیده"  چپ" 
ــه ٨٨ای سـال  اعـتـراضــات تـوده  ب
ـلـه  وجد آمده و می ـنـد در حـم خواھ

ـــش  ـــســـم و گـــرای ـی ــ ـــمـــون ـــه ك ب
ــش  ــب ــی درون جــن ــســت ــالــی ســوســی

ـنـد ـنـھـا .   كارگری عقب نمان ـار ای ك
ـار سـكـوت در  ـن این شده كـه در ك
مورد حمالت روزافـزون جـمـھـوری 
ــشــت  ــه ســطــح مــعــی اســالمــی ب
كارگران، مدافع تزھای تاچریستـی 
ـیـد  احمدی نژاد شده و سیاه بـر سـف

ــوشــتــه ــد كــه كــارگــری كــه در  ن ان
ـابــان ٨٨اعـتـراضـات ســال  ـی ــه خ  ب

! آمده، حقش است كـه كشـتـه شـود
ـنـھـا حـیـف  ـاره ای بیشتر از این در ب

 .است كه آدم چیزی بگوید
 

یک بحث مـا :   کارگر کمونیست
درباره گرایش رفرمیستـی در ایـران 
این بوده که این گرایش حتی اگـر 
ــری  ــش کــارگ ــب ــد در جــن ــوان ــت ب
ــدار  ــجـاد کــنـد پــای ــش را ای تشـکــل
ـارت دیـگــر  ـب ــع ـاشـد، ب ــد ب ـتـوان ـی نـم

ای آنـطـور کـه در  جنبش اتـحـادیـه
ـتـوانـد  ـی کشورھای غربی ھست نـم

 پاپرجا بماند، دلیل این چیست؟
واضـح اسـت كـه :   ناصر اصـغـری

ـانـون  گرایشی كه تكیـه گـاھـش ق
ـتـری از  باشد، باید شرایط بسیار بـھ
آنچه كه جمھوری اسـالمـی بـرای 
ـیـسـتـی  طرفداران گرایش سـنـدیـكـال
ـا  ـی ـنـد بـرایشـان مـھ ـال آن ھسـت دنب

باالتر اشاره كردم كه باید یـك .   باشد
جنبش وسیعتری بـرای اصـالحـات 
در جــامــعــه بــاشــد كــه گــرایــش 

ــوان  ـن ــوانـد بـع ـت ــسـتـی ب ـی سـنـدیـكـال
انعكاس آن در جنبش كارگـری قـد 
علم كنند و چنین چیزی در چشـم 
ــر ســیــطــره  انــداز ایــن گــرایــش زی
ــرمـمــكــن  جـمــھــوری اســالمــی غــی

ــی .   اسـت ــكـه ھـر زمـان ـن جــالـب ای
باندی در جـمـھـوری اسـالمـی از 
ــن  اصــالحــات حــرف زده، حــال ای
اصالحات چه از نـوع رفسـنـجـانـی 

ای و  بوده و چـه از نـوع خـامـنـه
مصطفی معین، شاھد سر بر آوردن 
ـیـسـتـی  فعالین گـرایـش سـنـدیـكـال

اما در جـائـی مـثـل ایـران .   ایم بوده
برای قد علم كردن موفـق گـرایـش 
ـال  ـب سندیكالیستی، صرف اینكـه دن
ــی از  ــد و كســان ــون بــاشــن قــان
اصالحاتی حرف زده باشـنـد، بـرای 
ـیـسـتـی كـافـی  گرایـش سـنـدیـكـال

ایران فاقد احـزاب و سـنـت .   نیست
ــت  ــك و ســن ــال دمــكــراتــی ســوســی

سیستـم سـرمـایـه . رفرمیستی است
ــكــی در  ــال شــری ــب ــران دن داری ای
ـا  ـقـط ب جنبش كارگری نیست و ف

ـا كـارگـران حـرف مـی زنـد و  زور ب
ھـر .   فـھـمـد فقط زبان زور ھـم مـی

ــرای  ــری ب ــت ــع ــی ــبــش وس ــن ــاه ج گ
ــه صــرفــا  اصــالحــات رفــاھــی و ن
اصالح كردن حكومت اسالمی، بـه 
ــت  ــر ســن ــی ب ــاد و احــزاب راه افــت
ـتـی و نـه  ـیـك سـن سوسیال دمكـرات

ــی و "  ــال دمــكــراســی مــل ســوســی
تشكیل شدند و بخشی از "   مذھبی

ــی در آن كشــور  ــمـان ـارل ــم پ ــسـت سـی
شدند، مثل تركیـه، شـایـد گـرایـش 
ـانـونـگـرا ھـم  ـیـسـتـی و ق سندیكـال

اما فـعـال كـه !   شانسی داشته باشد
 .چنین چیزی در چشم انداز نیست

ــكــه اگــر آن  ــه دوم ایــن ــكــت ن
ـیـت  ـال شرایطـی كـه بـه آزادی فـع
ـیـسـتـی مـنـجـر  گرایـش سـنـدیـكـال

شود فراھم شـود، ایـن گـرایـش  می
ـاال  سوسیالیستی است كـه دسـت ب
را پیدا خواھد كرد نه لزوما گرایـش 

ــی ــســت ــكــالــی ــدی ــشــی كــه .   سـن ــب جــن
بخواھد از این شـرایـط و سـیـسـتـم 
ــش  ــب ــی جــن ــعــن ــرود، ی ــر ب ــرات ف
ـاب آن  سوسیالیستی، و بتبع آن بازت
ـار ریشـه  در جنبش كـارگـری، بسـی
ــی اســت كــه گــرایــش  ــر از آن دارت
ـیـب و  سندیكالیستی بتواند بدون رق
با خیال راحت كارگـران را سـازمـان 

ـیـسـتـی در .   بدھد ـال گرایش سـوسـی
بین كـارگـران در ایـران بـه قـدمـت 
خود نظام سرمایه داری و یا حـتـی 

ــل ـب تـر از آن اســت كــه كــارگــران  ق
ـاطـق روسـیـه  مھاجر ایرانی بـه مـن
ــار مــھــاجــرت  ــال ك ــب تــزاری بــه دن

كردند و با كوله باری از سـنـت  می
ـیـسـتـی بـه ایـران  انقالبی و سوسیال
ــه  ــروع ب ــد و ش ــن ــی گشــت ــرم ب

. كـردنـد سازماندھـی كـارگـران مـی
ــن چــیــزی را  ــی ــك چــن ــمــا ی ش

ـاره دیـگـر گـرایشـان  نمی توانیـد درب
ـبـش  ـتـی درون جـن شناخته شده سـن

ـیـسـت . كارگری بگوئید حزب كمـون
ــمــامــا  ــك حــزب ت ــران ی ــه ای اولــی
ـبـران و  سوسیالیسـتـی بـود كـه رھ
ــه آن  ــت ــا و اعضــای بــرجس ــادرھ ك
رھبران كارگری و سازماندھنـدگـان 
. تشكلھای كارگری در ایران بـودنـد

ـیـسـتـی در  ـال سنت و گرایش سوسی
تـریـن  میان كارگران یكـی از قـوی

ـلـكـه  ـنـھـا امـروز، ب گرایشات نـه ت
ـنـجـوری بـوده اسـت تـمـام .   سنتا ای

ـبـش كـارگـری را  كتب و اسناد جن
كه مطالعه میكنید، احساس اینكـه 
ــوســط  ــش كــارگــری دارد ت ــب جــن
ــا  ــی و ی ــدیــكــالــیــســت گــرایــش ســن
ــبــری  ــالــیــســتــی رھ ــك ــدی آنــاركــوســن

! دھـد شود، به شما دسـت نـمـی می
حتی در دوره جنـگ جـھـانـی دوم 
ھم در سـنـدیـكـاھـایـی كـه تـوسـط 
كادرھای حزب توده سازماندھـی و 

ـزی  رھبری مـی شـدنـد، شـمـا چـی
ــی  ــف ــگـرائــی و صـن ــون ـان بـعــنـوان ق

ــمــی ــد گــرائــی در آن ن ــی ــن ــی یــك .   ب
ــوده و  ــی حــزب ت ــت اصــل رســال
ــرل  ــت ــای آن در آن دوره كــن كــادرھ
ھمین تشكالت كارگـری بـوده كـه 
ـنـون  با دولت نجنگـنـد چـرا كـه اك
! كشور در موقعیـت جـنـگـی اسـت

ـنـم كـه  می خواھم نتیجه گـیـری ك
ـیـسـتـی  ـال سنت و گـرایـش سـوسـی
چنان در آن جامعه قوی اسـت كـه 
ــارگــری بــرای  ــش ك ــب ــن ــرل ج ــت كــن
ـان  ـی ـن گرایش سندیكالیسـتـی كـه ب
سرمایه داری را به چالـش نـكـشـد 
و یا اینكـه ایـن گـرایـش بـخـواھـد 
كارگران را در راھروھـای مـجـالـس 
ـانـونـی مـحـصـور  و كمیسیونھای ق

 .كند، بسیار سخت خواھد بود
 

موانع اسـاسـی :   کارگر کمونیست
ــه کــارگــر در ایــران  ــق ــل طــب ــاب مــق
ـیـسـتـی  ـال کدامند و گرایش سـوسـی
ـار زدن ایـن مـوانـع چـه  برای کـن

 وظیفه و نقشی بعھده دارد؟
ــاصــر اصــغــری ــظــر مــن :   ن بــه ن

ــن و اسـاسـی ـتـری ــع  مـھـم ــریـن مـان ت
جلوی پای طبقه كارگر و بتبـع آن 
جلوی پای ھـمـه گـرایشـات درون 
جنبش كارگری در ایـران، سـركـوب 

ــه تــنـھــائــی .   اسـت امــا ســركــوب ب
تواند مـانـع تشـكـل پـذیـری و  نمی

ـاشـد ـقـه .   سازمانیابی كارگران ب طـب
كارگر در دو سه دھه اخـیـر شـاھـد 
ـیـشـتـی خـود  عدم ثبات وضـع مـع

ـنـی ھـایـی را بـه  بوده كه عقب نشی
ـیـل كـرده  كل جنبش كارگری تـحـم

مسئله قراردادھای موقـت و .   است
ــه  ــرب ــمــاق ح ــد امضــاء، چ ــی ســف
ــتــگــی  ــاری، خــطــر ورشــكــس ــك ــی ب
ــودن  ـب ــدی، بـروز ن ـی واحـدھـای تـول
ـای  ـاھـــھــ ـــگــ ـت ـاری از دســ ــ ـی بســ
كارخانجات ایران با كارخانجات نـوع 
ــی،  ــل ــمــل ــن ال خــود در ســطــح بــی
پیمانكاری و قـطـعـه قـطـعـه كـردن 
شركتھا و كارخانجات بزرگ، عـدم 
پرداخت دستمـزدھـا بـرای چـنـدیـن 
ــن ســال،  ــدی مــاه و گــاھــا چــن
ـار زیـر خـط  دستمزدھای چندیـن ب
ـا و غـیـره،  فقر و نبود بیمه و مـزای
ـبـش كـارگـری را در  طبقـه و جـن
ـار سـخـتـی قـرار داده  موقعیت بسی
است که باید با اتحاد کـارگـران و 
ـبـش  آماده شدن برای راه انداختن جن
اعتصاب عمومی بـه جـنـگ ایـن 

ــــــت ـاع رف ــــــش .   اوضـــــ گــــــرای
ـبـش  آناركوسندیكالیستی كه در جـن
كارگری ایران ھمیشه غـایـب بـوده 
است و گرایش سندیكالیـسـتـی ھـم 
ـیـن  ابدا نه زمینه دارد و نه در چـن
ــت  ــگــوی وضــعــی ــی جــواب ــت وضـعــی

در .   رفاھی نسبـی كـارگـران اسـت
نتیجه اگر روی كاغذ چیزی دیـده 

ـایـه  می شود، صرفا تئوریھای بی پ
ھستند كه گاه گاھی نزد تـعـدادی 
از فعالین كارگـری ھـم پـژواكشـان 

ــده مــی ـی ــوھـم ایـجــاد  شـن شـود و ت
ـا زنـدگـی واقـعـی  می كند؛ امـا ب

مـانـد  مـی.   كارگران خوانائـی نـدارد
ــش  ـب ــی جـن ـیـسـت ـال گـرایـش سـوســی

به نظر من ایـن گـرایـش .   كارگری
ھم با موانعی روبروست كه بایـد بـر 

اختالفات تاكتیكی و .   اید آنھا فائق
خرد، ھمچنین سنتھای جان سـخـت 

ـا حـدودی  ـاالزم ت مخفـی كـاری ن
ــالــیــن گــرایــش  ــحــد شــدن فــع ــت م
سوسیالیستی را با مانع روبرو كـرده 

ما در چند سال گذشـتـه بـه .   است
ـزدیـك شـدن ایـن  درجاتـی شـاھـد ن

ایم كـه بـه ھـمـان  فعالین به ھم بوده
ــر  ــر ب ــشــت ــی ــار ب ــاھــد فش درجــه ش

ـــوده ــالمـــی ب ــوری اس ــمـــھ ـــم ج . ای
ـقـه كـارگـر  ـیـت فـعـلـی طـب مـوقـع

تواند فعالین این گرایـش را بـه  می
ـنـد ـنـظـر ك . ھم نزدیك و ھمدل و ھم

ـایـد  فعالین گرایش سوسیالیستـی ب
در اعتراضاتی كه ھـر روزه بـه راه 

افتند، یك تداوم و ھمبـسـتـگـی  می
ـارھـا  ـب ایجاد كنند كه خود این جـوی
. به یك رود خروشانی تبدیـل شـونـد

شاھد بودیم كه چـگـونـه اعـتـراض 
ـنـدج،  كارگران نساجی ھـای در سـن

ـپـه  اعتراض كارگران نیشكر ھفـت ت
و كارگران شركـت واحـد، اعـتـراض 

ھای ماھشھـر و  كارگران پتروشیمی
ـایـر  ـان ت ـی تبریز، اعتراض كارگران ك
و سالھا قبلتر ھم اعتراض كـارگـران 
ــت در دوره ریــاســت جــمــھــوری  ـف ن
رفسنجانی، جرقه امید در دل كـل 
جنبش كارگری زد و جامعه را بـه 

ــد آورد ــمــان .   وج ــعــل ــارزات م مــب
ـیـن ـیـت دسـتـمـزدھـا .   ھمچـن مـوقـع

ــود  ــورم امــروزی خ ــه ت ــت ب نســب
ــی ــت  م ــرك ــك ح ــه ی ــرق ــد ج ــوان ت

ــد ــزن ــراضــی مــھــم را دامــن ب . اعـت
ـازنشـسـتـگـی  اعتراض به وضعیت ب

ـبـش  می تواند تحركـی بـه كـل جـن
ـایـد بـه .  كارگری بزند این جـرقـه ب

پاالیشگاھھا برسد و آتش را آنجـاھـا 
تـوانـد طـومـار سـركـوب  ھم كه می

رژیم اسالمی را در عـرض چـنـد 
ـنـد ـلـه ور ك . روز در ھم بپیچد، شع

ــك  ایـن وضــعــیـت مــی ــه ی ــوانـد ب ت
ــصــاب  ــت اعــتــراض ســراســری و اع
عمومی كارگری منجر شود؛ اگـر 
. تاكتیكھای مناسب اتـخـاذ شـونـد

ـبـش كـارگـری و  تا آنجا كه به جـن
ـیـسـتـی  ـال بتبع آن به گرایش سـوسـی
ــرمـی گــردد،  ــبـش ب ــن جــن درون ای
اكنون به نظر من تـوپ در مـیـدان 
این گرایش اسـت و تـوان یـكـسـره 

 .*كردن این وضعیت را دارد
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اولین و مھمترین مشـکـل و مـانـع 
ــارگــر ایــران حــکــومــت  ــه ک ــق ــب ط

ــن .   جــمــھــوری اســالمــی اســت ای
حکومت به معنی واقـعـی کـلـمـه 
حکومت یک مشت اوباش مسلـح 
است که به زور تھدید و سـرکـوب 
ـار سـر  و زندان و شکنـجـه و کشـت

حکومـت اسـالمـی ھـم .   کار است
بخش مھمی از اقتصاد ایـران را در 
ـنـوان  ـابـر ایـن بـع ـن دسـت دارد، و ب
یـک کـارفــرمـای بــزرگ عـمــل 
میکند، و ھم حامـی درجـه یـک 
ـان اسـت . سرمایه داران و کارفرمـای

ــر آن، سـران حــکــومــت و  عـالوه ب
ــازاده ــن  آق ــری ــزرگــت ھــای آنــھــا از ب

ـنـد ـاریـخ .   سرمایه داران ایران ھسـت ت
 سال مبارزه مـردم و کـارگـران ٣٣

ـات  ـب ـقـت را بـه اث در ایران این حقی
ــارزه  ــر مــب ــده اســت کــه ھ رســان
ـبـود و  کارگری برای کمتـریـن بـھ
دستاورد با نیروھای سرکوب دولـت 

شوراھای اسـالمـی، .   روبرو میشود
ـیـروھـای  خانه کـارگـر، حـراسـت، ن
ـابـل  ـق انتظامی، سپاه، و بسیج در م
ھر اعتراض و اعتصـاب کـارگـری 

ـنـد کـارگـران درھـر .   قد علم میکـن
ـزرگ در  اعتـراض کـوچـک و ب
اولین قدم خود نیروھای جـاسـوسـی 
و سرکوب جـمـھـوری اسـالمـی را 

 .در مقابل خود مییابند
علیرغم سرکوب و خفقان، کـه 
ــت در اوضــاع  ــور ثــاب یــک فــاکــت
سیاسی ایران بوده اسـت، کـارگـران 

 سال ھر روز اعـتـراض ٣٣طی این 
ـا  و اعتصاب کرده اند و ھر روز ھم ب

ــر  ــم درگــی ــاه ســرکــوب رژی ــگ دســت
انـد در  کـارگـران تـوانسـتـه.   انـد شـده

مواقعی پیـروزیـھـای کـوچـک و 
ــد ــن ــن . بــزرگ را نصــیــب خــود ک

حقـوقـھـای مـعـوقـه خـود را پـس 
ــــه ـت ـــ ــــرف ــــواردی  گ ــــد، در م ان

ــش  ــمــزدھــای خــود را افــزای دســت
اند، رھبران خود را از چـنـگـال  داده

، و مھمتـر از ...  اند رژیم نجات داده
اند بیشتر از ده تشـکـل  ھمه توانسته

ـیـل  کارگری را عمال به رژیم تـحـم
ـاوردھـا .   کنند اما علیرغم این دسـت

ــمــاعــی  ــت اوضــاع اقــتــصــادی و اج
ـتـر و غـیـر  ـیـم کارگران ھر روز وخ

ـتـر شـده اسـت ـل در اثـر .   قابل تـحـم
مبارزات ھـر روزه کـارگـران رژیـم 
ـــب  ـق ـــور شـــده اســـت عــ ـب مـــجــ

ھایی موضعی بـکـنـد، امـا  نشینی
ـتـه  ـاف ـی در نبود یک مبارزه سازمان
ـــه اســـت  ـت و ســـراســـری تـــوانســ
عقبگردھای شدیدی بـه کـارگـران 

ـنـوز صـدھـا ھـزار .   تحمیل بکنـد ھ
انـد دسـتـمـزدھـای  کارگر قادر نشده

ــاز پــس  ــاده خــود را ب ــقــب افــت ع
ـیـکـارنـد و  ـفـر ب بگیرند، میلیونھا ن
ـامـیـن حـداقـل  امید یافتن کار و ت
ــائــی دســت  ــان روی ــدگــی بــرایش زن
نیافتنـی شـده اسـت، قـراردادھـای 
موقت و سفید امضـا شـامـل حـال 
اکثریت عظیم کارگـران اسـت کـه 
ـار  چیزی جز یک بردگی تمام عی
ـار  نیست، حداقل دستمزد چنـدیـن ب
زیر خط فقـر اسـت، دسـتـمـزدھـای 
کارگران ماھر ھم بشدت زیـر خـط 

ـیـمـه ھـای درمـانـی و  فقر اسـت، ب
ـا اصـال وجـود نـدارنـد،  اجتماعی ی
اگر ھم وجود داشته باشند پـرداخـت 
نمیشوند، اگـر ھـم پـرداخـت شـونـد 

ـیـخـورنـد ـار .   بدرد چیزی نـم در کـن
ــصــادی و  ــالت اقــت ــک ــن مش ای
ـایـد دسـتـگـاه سـرکـوب  معیشتی ب
رژیم را در نـظـر داشـت کـه فشـار 
تھدید و اخراج و زندان و شـکـنـجـه 
را ھر روز بر کارگران و تشکلـھـای 

 .کارگری اعمال میکند
ــردھـا و کشــاکشـھــای  ـب ایـن ن
سی و سه ساله این واقعیـت روشـن 
ــیــش چشــم ھــمــه  ــار را پ و آشــک

ـتـکـش و  کارگران و توده ھای زحـم
ـا  فقیر جامعه گرفتـه اسـت کـه ت
زمانی که رژیم اسالمی سـر کـار 
ـاشـنـه خـواھـد  ـیـن پ است در بر ھـم
ـابـل  ـبـود ق چرخید و نتنھا ھیچ بـھ
ـیـشـت  توجھـی در زنـدگـی و مـع
طبقه کارگر بوجود نـخـواھـد آمـد، 
ـز  ـی ـتـر ن ـیـم بلکه اوضاع بشـدت وخ

ـیـروزیـھـا . خواھد شد شکستـھـا و پ
ـا بـحـال  خواھد بود، ھمچنان کـه ت

اما نتیجه ایـن تـالـشـھـا و .   اند بوده

نبردھا ی موضعـی، در مـجـمـوع، 
در ھمان جھتی پیش خـواھـد رفـت 

ــه ــت ــنــی  کــه تــا بــحــال رف ــع انــد، ی
ـار زیـر خـط  دستمزدھای چندیـن ب
ـاامـنـی  فقر، ناامنی محیط کـار، ن
سیاسی و اجتمـاعـی، قـراردادھـای 
ـیـکـاری،  ـیـد امضـا، ب موقت و سف
اخراج، تھدید، دسـتـگـیـری، زنـدان، 

 ...و
اما اینکه سرنگونی جـمـھـوری 
ـیـن قـدم بـرای حـتـی  اسالمـی اول

ـابـل  کمترین و صنفی ـبـود ق ترین بھ
ــشــت  ــی تــوجــه در زنــدگــی و مــع
کارگران میباشد مسئله پیچـیـده و 
ـقـه  ـابـل فـھـمـی بـرای طـب غیـر ق

کارگرانی کـه .  کارگر ایران نیست
ـیـشـتـر  شاھد ناپدید شـدن ھـرچـه ب
گوشت و پنیر و تخم مرغ از سـفـره 
ـنـد، کـارگـرانـی  فرزندان خود ھسـت
ـیـه حـداقـل زنـدگـی و  که توان تھ
بھداشت و آموزش و پـرورش بـرای 
فرزندان خود را ندارنـد، کـارگـرانـی 
که ھر روز شاھد باال رفتن قیمتـھـا 

تـریـن  و کاھش قدرت خرید اسـاسـی
ــد،  ــن ــود ھســت ــدگــی خ ــوازم زن ل
ـتـن  ـاف بیکارانی که حـتـی امـیـد ی
ـیـشـت خـود را از  کار و تامین مع

اند، کارگرانی که تجـربـه  دست داده
برخورد به دیوار نیروھای سـرکـوب 
در ھر اعتراض و اعتصاب خـود را 
ـان، و  ــ ـــوان ـان، ج ــ ـــد، و زن دارن
دانشجویانی که در ھـر قـدم خـود 
ـاق حـقـوق  برای ابراز وجـود و احـق
ـا دسـتـگـاه سـرکـوب روبـرو  خود ب
ــد ھــمــه ایــن را بــخــوبــی  ــشــون مــی
میداننـد کـه جـمـھـوری اسـالمـی 
ــه  ــع در رسـیـدن آنـھــا ب ـیـن مـان اول
ــدگــی و آزادی و  ــی از زن حــداقــل

آنچه که مسئله و .   معیشت ھست
ـار  ـارگـــران و اقشــ مشـــکـــل کــ
زحمتکش است در دستور فـوری و 
عاجل گذاشتن امـر سـرنـگـونـی و 

 .چگونگی پیشبرد این امر است
ــــرای  ـای الزم ب ضــــرورتــــھـــ

 سرنگونی
واقعیت این است که جمـھـوری 
ـاتـی و  ـب ـا تـمـام بـی ث اسـالمـی ب

تضادھای جناحی، که خود نتیجـه 
فشار مردم بوده است، و بحـرانـھـای 
ـتـصـادی، و  ـاسـی، اق الینـحـل سـی
اجتماعی توانسته اسـت سـی وسـه 
سال به حـکـومـت پـر از دزدی و 
. جنایت و کثافت خود ادامـه دھـد

ـقـالب  اگر چه در سـالـھـای اول ان
ای   رژیم از نوعی پایـگـاه تـوده٥٧

برخوردار بود، اما حـتـی طـی ایـن 
سالھا و بویژه پس از دوره جـنـگ 

ترین عامل حـفـظ حـکـومـت  اصلی
ایـن .   اسالمی سرکـوب بـوده اسـت

ـایـگـاه مـردمـی  حکومت ھـیـچ پ
ندارد و بنابراین طی این سـالـھـا بـه 
ـیـروھـای سـرکـوب خــود  ـقـویـت ن ت
ـیـش  پرداخته و ھر روز بیـشـتـر از پ
ـتـمـاعـی ایـران را  جو سیاسی و اج

ـــســـی کـــرده اســـت ـی ــ ـل ــ ـــرای .   پ ب
ـایـد  سرنگونی جمھوری اسـالمـی ب
رو در روی نیروی سـرکـوب رژیـم 
ـانـھـا و  ـاب ـی قرار گرفت و آنـرا در خ

 .ھا شکست داد کارخانه
ــصــابــات  ــراضــات و اعــت اعــت
ـان  کارگری و مقاومت زنان و جـوان
و شـورشـھـای شـھـری و مـحـلـی 
زیادی در انبان تجـربـه مـردم ایـران 

ـزش سـال .  قرار دارد  ٧٨بـویـژه خـی
 ٨٨دانشجویان و انقالب ناتمام سال 

ــه  ــطــق ــالبــات مــن ـق ــطــور ان ــن و ھــمــی
درسھای زیادی بـرای مـردم ایـران 

ـات مـنـطـقـه و .   دارد ـقـالب تجربـه ان
ـقـالب   بـه ٥٧ھمینطـور تـجـربـه ان

ـنـد کـه بـرای  روشنی نشان مـیـدھ
ـایـد بـطـور  سرنگـونـی حـکـومـت ب

عـالوه بـر .   سراسری به میدان آمـد
ـنـد کـه  آن این انقالبات نشان میـدھ
حضور طبقه کارگر با تشـکـلـھـای 
ــه  ــق ــک طــب ــوان ی ــعــن ــود و ب خ
ـیـن  ـی اجتماعی یـک فـاکـتـور تـع
کننده در سـرنـگـونـی حـکـومـتـھـا 

 و ٧٨تجارب خیزش سال .   میباشد
ـقـالب سـال  ـا از ٨٨ان ـق ـی  ایـران دق

ــج  ــور رن ــن دو فــاکــت ــود ای کــمــب
ـبـردی کـه ھـر .   میبردند ایـن دو ن

ــی  ــگــون ــرن ــوانســت س ــت کــدام مــی
ـاشـد، بـه  حکومت را در بر داشته ب

ـتـی مـردم .   تھران محدود ماندند وق
ـتـه ـف ـیـروھـای  تھران برای ھ ـا ن ھـا ب

ــد  ــودن ــر ب ــم درگــی ــوب رژی ســرک
ـبـردھـا  شھرھای دیگر یا بـه ایـن ن
نپیوستند و یا سطـح مشـارکـتـشـان 

در مـواردی ھـم . بسیار محدود بود
ـزش و  که در شھرھـای دیـگـر خـی
ــود، کــار بــه  شــورشــی در کــار ب

ـیـش رفـت ـزش .   ھمین شکـل پ خـی
ـزشـھـای مـردم  ـان، خـی مردم خوزست
آذربایجان و اعتصاب عـمـومـی در 
ـان ھـم در بـرابـر دسـتـگــاه  کـردسـت

ـنـھـا مـانـدنـد اگـر .   سرکوب رژیم ت
ــه شــکــل آحــاد  چــه کــارگــران ب
ـبـردھـا شـرکـت  کارگـر در تـمـام ن

اند، مثل سـایـر اقشـار مـردم،  داشته
ـنـد وزن  اما در ھر دو مورد نتوانسـت
طبقاتی خود را برای پیـشـبـرد ایـن 

ـنـطـور  .   نبردھا بکار بگیـرنـد چـرا ای
شد؟ چرا کارگران نتوانستند بـطـور 
ـنـد و وزن  ـای ـی سراسری به میـدان ب
طبقاتی خود را بـرای سـرنـگـونـی 
جمھوری اسالمی، بـویـژه در سـال 

 ، بکار گیرند؟٨٨
ــراضــات و  ــه اعــت ــگــاھــی ب ن
ـبـود  اعتصابات کـارگـری بـه کـم
ـبـش  چند فاکتور اسـاسـی در جـن
ــکــنــد ــی . کــارگــری ایــران اشــاره م

ـلـخ ایـن اسـت کـه  یک واقعیت ت
علیرغم تالش سخت و پـرمـخـاطـره 
ــیــرغــم   ــل ــارگــری، و ع ــران ک ــب رھ
ـیـش از ده  ـیـل دوفـاکـتـوی ب تحـم
تشکل کارگری بر حکـومـت ضـد 
ـقـه کـارگـر  کارگری اسالمی، طب
ــی  ــدازه کــاف ــه ان ــوز ب ــران ھــن ای

تشکلھای مـوجـود .  متشکل نیست
از نفوذ و وزن الزم برای به حـرکـت 

ــوده ــی  در آوردن ت ــون ــی ــل ھــای مــی
ـنـد ـیـسـت ـابـر .   کارگران برخوردار ن ـن ب

ــن فــوری ــرای  ای ــن ضــرورت ب ــری ت
ـاتـی کـارگـران  ـق ـقـش طـب ایفـای ن
ــرش ســریــع  ــوجــود آوردن و گســت ب

ـانـطـور .   تشکلھای کارگـریسـت ھـم
ــه کــارگــران واحــد و  ــجــرب کــه ت
کارگران ھفت تپه و سایر تشکـلـھـا 
ــت  ــح ــی ت ــت حــت نشــان داده اس

ترین شرایط پلیسی حاکـم ھـم  خشن
میتـوان تشـکـلـھـای کـارگـری را 

کـارگـران در .   ایجاد و حـفـظ کـرد
ــه ــمــام کــارخــان ھــا و کــارگــاھــھــا  ت

ــل مــجــمــع  ــی ــنــد بــا تشــک ــوان ــت مــی
عمومی مـنـظـم خـود تشـکـلـھـای 

ــنــد ــن ــایــه ریــزی ک در .   خــود را پ
ــلــی کــه تــحــریــمــات  شــرایــط فــع
ــد جــنــگ و  اقــتــصــادی و تــھــدی
ـیـل  افزایش بی رویه قیمتھا و تـحـم
فقر و فالکت شیرازه زندگی مـردم 
ـلـه  ـایـد مسـئ ـاشـد، ب ـپ ـی را از ھـم م
تشکل یابی باید بـطـور عـاجـل در 
دستور کار رھبران کـارگـری قـرار 

 سرنگونی جمھوری اسالمی 
 امر فوری طبقه کارگر

 حبیب بکتاش
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ـنـکـار .   گیرد ـتـریـن راه بـرای ای بـھ
ـبـش بـرای ایـجـاد  پیشبرد یک جن
ـای  ـن تشکلھای کـارگـری بـر مـب

امـر ایـجـاد .   مجمع عمومی ھسـت
ـای  ـن تشکلھای کـارگـری بـر مـب
مـجـامــع عـمــومـی بــایـد بصــورت 
یک امر در خود و بصـورت یـک 
جنبش سراسری در دسـتـور فـوری 
کارگران و رھبـران کـارگـری قـرار 

 .گیرد
از فاکتورھای دیـگـر مـیـشـود 
ـارزات و  ـیـگـیـر بـودن مـب به عدم پ
ــصــابــات  ــودن اعــت ــب ــری ن ــراس س

در مــوارد .   کــارگــری اشــاره کــرد
ـزرگـی  زیادی کارگران اعتصابات ب
ـادر مـیـشـود  سازمان میدھند که ق
ـار  دیوار سرکوب و تـھـدیـد را کـن
بزند و دولت و کارفرمـا را بـر سـر 

ـا وعـده .   میز مذاکره بنشاند دولت ب
و وعیـد مـاھـھـا و حـتـی سـالـھـا 
کارگران را سر میدوانـد، بـرخـی را 
اخراج میکند، برخـی را دسـتـگـیـر 
ـزی عـایـد  میکند و در نھایت چـی

ـبـودن . کارگران نمیشود سـراسـری ن
ـا  اعتصابات حتی در یـک قشـر ی
ــف مشــخــص از کــارگــران را  صـن

ـات  میشـود بـروشـنـی در اعـتـصـاب
ـز  ـبـری ـان و ت پتروشیمیھـای خـوزسـت

ــد اگــر چــه ھــر دو مــورد از .   دی
ــری  ــق کــارگ ــوف ــصــابــات م اعــت

ــه ــوانســت ــد و ت ــایــن ـی ــد  بـحــســاب م ان
پیشرویھایی داشته باشنـد و عـقـب 
ـا  نشینیھایی کتبی شده در رابطـه ب
ـیـل  لغو پیمانکاری  به رژیـم تـحـم
ـنـد اعـتـصـابـی  کنند، ولی نتوانسـت
ـنـد  مشترک و ھمزمان سازمان دھ
ـزرگـتـری  ـار ب که تاثیر بمراتب بسـی

 .میداشت
ـاتـی،  یک فاکتور اساسی، حی
و فوری دیـگـر بـرای سـرنـگـونـی 
. جمھـوری اسـالمـی تـحـزب اسـت

امر سرنگونی حکومت یـک امـر 
ـاسـت در  سیاسی ھست و امـر سـی
ــق احــزاب  ــای امــروز از طــری ــی دن

اقشـار و . سیاسی پیش برده میشود
طبقاتی که حزب سیاسی خـود را 
ــدگــی  ــمــایــن ــد در ســیــاســت ن ــدارن ن

طبقه سرمایه دار چـه در .   نمیشوند
ــون  ــوزیســی ــب پ ــرکــی ــت و ( ت دول

ـتـی خـود و چـه در )   نیروھای دول
ترکیب اوپوزیسیون خود یا صـاحـب 
ـا  احزاب سیـاسـی خـود ھسـت و ی
اگر الزم باشد با یک کنفرانس پـر 
طـمــطــراق ظــرف مــدت کــوتــاھــی 

چنـد آخـونـد .   دست سازی میشوند
ـبـرال مـاب را  ـی و سلطنت طلب و ل
کنار ھم میگذارند و حـزب درسـت 

ــد ــن ــن ــک ــی ــارگــر .   م ــه ک ــق ــب ــا ط ام
نمیتواند به این شیوه صاحـب حـزب 

ـقـه کـارگـر یـک .   شود حزب طـب
ھـای  شبه با کنفرانسھـا و کـنـگـره

ـایـد ـی ـقـه .   ساختگی بـدسـت نـم طـب
ـا در  کارگر احتیاج به حزب دارد ت
برابر احزاب بورژوائی قد علم کـنـد 
ـقـه کـارگـر  و خواستھا و اھداف طب
ــرد و بـه کـرســی  ـب ــه پــیـش ب را ب

 .بنشاند
ـفـھـای اسـاسـی  یکـی از ضـع
ـتـکـش در  کارگران و اقشـار زحـم

ــالب  ــود یــک حــزب ٥٧انــق ــب  ن
کمونیستی و کارگری در صـحـنـه 

ـیـروھـای چـپ و .   سیـاسـت بـود ن
ــد  ــودن ـادر نشــده ب ــسـت ق ـالــی سـوســی
ـقـه کـارگـر  سیمای یک حزب طب
را برای انتخاب در بـرابـر کـارگـران 

نتیجه آن شد کـه ھـمـه . قرار دھند
ــم ــی ــدان ــانــی .   مــی ــه و تــب ــئ ــوط ــا ت ب

نیروھای راست و ارتجاعی داخـلـی 
و خارجی توانستند از یـک آخـونـد 
ـبـر  کپک زده و مرتـجـع یـک رھ

تـمـام .   برای مردم بسـازنـد"   انقالبی" 
احزاب و سـازمـانـھـای ارتـجـاعـی 

ـقـالب را  رفتتند پشت خمینـی و ان
ـاریـو . به شکست کشاندند ھمین سن

ـاد ـت . در مصر ھم تا حدی اتفـاق اف
ـیـسـتـی  در نبود یک حـزب کـمـون
ــی و  ــروھــای داخــل ــی کــارگــری ن
ـقـالب  ـنـد یـک ان خارجـی تـوانسـت
عظیـم و سـراسـری را دو دسـتـی 
ــانــوران اســالمــی اخــوان  ــدیــم ج ــق ت

ـقـالب .   المسلمین بکنند اگر چـه ان
ـیـن  ـنـوز ادامـه دارد و ھـم مصر ھ
ـبـرد  امروز میدان تـحـریـر صـحـنـه ن
ـیـروھـای  ـا ن ـقـالبـی ب دھھا ھـزار ان
ـیـن  سرکوب ارتش و اخوان الـمـسـلـم
ــزب  ــوز یــک ح ــن ھســت، ولــی ھ
سیاسی که بتواند آلترناتیو روشـنـی 
در بـرابـر کـارگـران و مـردم مصـر 
بگذارد وجود ندارد و تا تحـقـق ایـن 
ــروزی واقــعــی و  ــی ــس پ ــان امــر ش
ـقـالبـی  عملی کارگـران و مـردم ان

 .عمال نزدیک به صفر است
ــران  ــه در ای ــال ــا امــروز مس ام
متفاوت است و معضل نبـود حـزب 

حـزب .   طبقه کارگر حل شده اسـت
ـــران  ــری ای ــســـت کــارگ ــی ــون ــم ک
ـیـه  ـارزه عـل سالھاست که پرچم مـب
ــجــاع  ــه داری و کــل ارت ســرمــای
رنگارنگ بورژوائی را بـرافـراشـتـه 
ــا و  ــانــھ ــازم ــزاب و س اســت، و اح

جنبشھای ارتجاعی آنھا را افشـا و 
ــزب بــر .   رســوا کــرده اســت ایــن ح

خـواسـتـھـای اسـاسـی کـارگـران و 
ـا فشـرده اسـت،  مردم زحمتـکـش پ
پرچم آزادی و بـرابـری انسـانـھـا و 
ـزاز در  ـت لغو کار مـزدی را بـه اھ
آورده است، و بر راه رھائی جـامـعـه 
یعنی سرنگونی رژیـم اسـالمـی و 
ساختن جامعه ای آزاد و بـرابـر و 
مرفه با اتکا به نیروی کارگـران و 
. مردم آزادیخواه تاکیـد کـرده اسـت

این حزب یک ابزار حیاتـی و الزم 
ـــالب  ـق ـ ــرد امـــر ان ـــشــب ـی ــرای پـ ب
ـیـه جـمـھـوری  ـیـسـتـی عـل ـال سوسی
اسالمی و نابـودی نـظـام سـرمـایـه 

ــت ــمــام .   داری ھس ــن حــزب ت ای
کـارگــران و اقشـار زحـمــتـکــش و 
انسانھای آزادیخواه و برابـری طـلـب 

ـا بـه مسـالـه حـزب . است بنابراین ت
برمیگردد، میتوان امیدوار بـود کـه 
با سرنگـونـی جـمـھـوری اسـالمـی 
ــیــت مصــر تــکــرار نشــود و  وضــع
انقالب ایران با وجود ایـن حـزب بـه 

آنچه امـروز مـھـم و . پیروزی برسد
حیاتـی و فـوری اسـت گـردآمـدن 

ــزب اســت ــاد .   دور ح ــایــد در ابــع ب
وسیع به حزب پیوست و اتـحـادمـان 

 .*را مستحکم کنیم
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http://free-them-now.blogspot.com 
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 حبیب بکتاش: مترجم
 

ـیـه کارگران بھداشت در کیلکیس، یونان، بیمارستان محلی خود را اشـغـال کـرده ـان ـی ای  انـد و ب
ـتـرل کـامـل کـارگـران اسـت صادر کرده کـارگـران .   اند که میگوید حاال بیمارستان تـحـت کـن

) وای. اس. ای"   ( سیستم بھـداشـت کشـوری"اند که مسائل طوالنی مدت  بیمارستان اعالم کرده
 .قابل حل نیستند

ـتـرل کـامـل  کارگران فاشیسم شتاب یابنده رژیم را با اشغال بیمارستان و بدست گرفتن کـن
 .گرفته خواھد شد" مجمع عمومی کارگران"تمام تصمیمات از طریق . اند و مستقیم آن داده

دولت از مسئولیتھای مالی خود رھا نشـده اسـت، و اگـر " بیمارستان اعالم کرده است که 

ـاطـق  خواستھای آنھا پاسخ نگیرد، آنھا از ھر طریقی بـرای حـمـایـت بـه مـردم مـحـلـی و مـن
ـنـد، و  بزرگتر رجوع خواھند کرد تا بیمارستان را حفظ کنند، از بـھـداشـت مـجـانـی دفـاع کـن

 .دولت و ھر نوع سیاست نئولیبرال را سرنگون کنند
، تا زمانی که دستمزدھا و پولھای آنھا پـرداخـت نشـود، کـارگـران )امروز(از ششم فوریه 

ـازگشـت بـه .   بیمارستان تنھا به مسائل اورژانسی خواھند پـرداخـت ـیـن خـواھـان ب آنـھـا ھـمـچـن
 .دستمزدھای دوره پیش از اجرای سیاست ریاضت اقتصادی ھستند

ـفـرانـس مـطـبـوعـاتـی  مجمع عمومی بعدی در سیزدھم فوریه تشکیل خـواھـد شـد و کـن
بیانیه زیـر تـوسـط کـارگـران صـادر . مربوط به آن نیز در پانزدھم  فوریه صورت خواھد گرفت

 .شده است

 بیمارستان یونان تحت کنترل کارگران

ــم کــه مشــکــالت جــاری و مــزمــن   -١ ــی مــا واقــف ھســت
و سـازمـانـھـای )   سیسـتـم بـھـداشـت کشـوری( وای .اس. ای 

ـا  مربوط به آن نمیتوانند از طـریـق خـواسـتـھـای مشـخـص ی
خواستھایی که منافع خاص ما را تامین کنند حل گـردنـد، 

تـر ضـد  بخاطر اینکه این مسائل محصول یک سیاست کلی
 .مردمی دولتی و نئولیبرالیسم خشن جھانی ھستند

 
ما ھمچنین آگاھیم که با تاکید بر این نـوع خـواسـتـھـا،   -٢

ـیـم ـیـرحـم شـرکـت مـیـکـن ـازی قـدرتـھـای ب . ما اساسا در ب
قدرتھایی که بمنظور رویارویی با دشمن خود، یـعـنـی مـردم،  
ـنـد از بـوجـود آمـدن یـک  متشتت و تضعیف شده، میخـواھ

ای سراسری در یک سـطـح کشـوری  جبھه کارگری و توده
و جھانی جلوگیری کنند که خواستھا و منافـع مشـتـرکـی 
ـنـدان  ـاسـت قـدرتـم بر علیه تحمیل فقر اجتماعی ناشی از سـی

 .دارند
 
ـافــع خــاص خـود را در یــک   -٣ بـه ایـن دلــیـل، مـا مــن

ـتـصـادی قـرار  چھارچوب عمومی خواستھای سیـاسـی و اق
ـان مـطـرح  میدھیم که توسط بخش عـظـیـمـی از مـردم یـون

ترین حمالت سـرمـایـه داری  میشوند که امروز تحت وحشیانه
ـا بـه آخـر  ـایـد ت ھستند؛ خواستھایی که برای متحقق شدن ب
در ھمکاری با اقشار میانی و طبقات پایین جامـعـه مـطـرح 

 .و ترویج بشوند
 
ـقـط   -٤ ـنـسـت کـه نـه ف تنھا راه رسـیـدن بـه ایـن ھـدف ای

ـیـت قـدرت )  دولت(مشروعیت سیاسی  ـانـون بلکه ھمچنیـن ق
ـاب  ـا شـت ضد مردمی و استبدادی و سلسله مراتب آن کـه ب

 .بطرف توتالیتاریانیسم حرکت میکند را در عمل زیر سوال برد
 
ـلـکـیـس" کارگران در بیمارستان عمومی   -٥ ـاسـخ ایـن "   کـی پ

ـنـد ـان .   تمامیت خواھی را با دموکراسی میـدھ ـیـمـارسـت مـا ب
ـتـرل کـامـل و  عمومی را اشغال میکنیم و آن را تـحـت کـن

ـیـم ـان .   مستقیم خود قـرار مـیـدھ ـیـمـارسـت از ایـن بـه بـعـد، ب
ـلـه -عمومی کیلکیس خود ـنـھـا وسـی گردان خواھـد بـود و ت

مشروع تصمیم گیری اجرائی مجمع عـمـومـی کـارگـران آن 
 .خواھد بود

ـان و مـواد   -٦ دولت از مسئولیت مالی و تـدارک کـارکـن
الزم رھا نمیشود، اما اگر آنھا از این مسئولیتھا شانـه خـالـی 
ـیـم و  کنند، ما مجبور خواھیم بود آن را به اطالع مردم برسـان
ـیـم کـه بـه  از دولت محلی، و مھمتر از آن از جامعه بـخـواھ

 :ھر طریق ممکن برای موارد زیر از ما حمایت کنند
ـان مـا)   الف ـیـمـارسـت حـمـایـت کـامـل از حـق )   ب.   بقـای ب

سـرنـگـونـی )   ج.   دسترسی به بھداشت عـمـومـی و مـجـانـی
دولت حاضر و ھر نوع سیاست نئولیبرال دیگر از طریـق یـک 

ـیـق )   د.  مبارزه مشترک توده ای یک دموکراتیزاسیون عـم
و اساسی، یعنی، دموکراسی ای کـه در آن بـجـای یـک 

، جـامـعـه ) مـتـرجـم.   نمایندگان پارلمـان و دولـت( طرف سوم 
 .مسئول اتخاذ تصمیمات برای آینده خود باشد

 
اتحادیه کارگری بیمارستان کیلکـیـس از شـشـم فـوریـه   -٧

ـا زمـانـی کـه  حفاظت از کـار را شـروع خـواھـد کـرد، و ت
ساعات کار ما بطور کامل پرداخـت شـود و درآمـد مـا بـه 

اتحادیه اروپا، بانـک جـھـانـی، ( سطحی ماقبل آمدن ترویکا 
ـقـط بـه مـوارد )   و صندوق بین المللی پـول ـابـد ف ـزایـش ی اف

در ضـمـن، .   اورژانسی در بیمارستان ما سرویس داده مـیـشـود
ـتـھـای  ـی ـتـمـاعـی و مسـئـول با آگاھی کامـل از اھـداف اج
اخالقی خود، ما با ارائه بھداشت مجـانـی بـه کسـانـی کـه 
ـیـم  محتاج آن ھستند از سالمتی شھروندان مـحـافـظـت خـواھ
ـتـھـای  ـی ـاالخـره مسـئـول کرد، و از دولت خواھیم خواست که ب
ـاشـد  خود را بپذیرد، حتی اگر در آخرین دقایق ھم کـه شـده ب

 .وحشیگریھای اجتماعی خود را کنار بگذارد
 
ایم کـه مـجـمـع عـمـومـی بـعـدی مـا  ما تصمیم گرفته  -٨

ـازده  ـان در سـاعـت ی ـیـمـارسـت سیزدھم فوریه در سالن تجمع ب
ـیـم  صبح برگزار شود تا درباره شیوه ھای موثر مـدیـریـت تصـم

ـیـت -بگیریم و خود ـیـت واقـع ـق ـا مـوف گردانی بیمارستان را ب
مـجـامـع عـمـومـی .   بخشیم که از آن روز شروع خـواھـد شـد

ـار مـھـم  ـزار بسـی بطور روزانه شکل خواھند گرفت و یـک اب
ـان  ـیـمـارسـت ـان و اداره ب در تصمیم گیـری در مـورد کـارکـن

 .خواھند بود
 

ـنـه ای،  ما خواھان ھمبستگی مردم و کـارگـران از ھـر زمـی

ھای کارگری و سازمانھای پیـشـرو، و  ھمیاری تمام اتحادیه
ـقـت را  ھمچنین حمایت ھر ارگان رسانه ـی ـق ای که بخواھـد ح

ما مصمم ھستیم کـه بـه کـار خـود ادامـه .   بگوید، ھستیم
دھیم تا زمانی که خیانتکارانی که کشـور و مـردم مـا را 

 .یا آنھا یا ما. میفروشند ترک کرده باشند
ـفـرانـس خـبـری بـه اطـالع  تصمیمات فوق از طریق یک کـن

ھـای عـمـومـی  عموم خواھد رسید کـه در آن تـمـام رسـانـه
 ١٥در ساعت دوازده و نیم بعد از ظـھـر )  محلی و سراسری( 

مجـامـع عـمـومـی روزانـه .    دعوت خواھند شد٢٠١٢فوریه 
مـا  شـھـرونـدان را از .   ما از سیزدھم فوریه شروع مـیـشـونـد

ـاق  طریق کنفرانسھا و اطالعیه ـف ـان ھـر ات ھای خبری در جـری
ـیـم  مھمی که در بیمارستان ما صورت میـگـیـرد قـرار خـواھ

ـاشـد  افزون بر آن، ما از ھر وسیله.   داد ای کـه در دسـتـرس ب
ـا ایـن حـرکـت  این اتفاقات را به اطالع عموم خواھیم رساند ت

 .خود را به موفقیت برسانیم
 

 ما فراخوان میدھیم
شھروندان ما نسبت به تالشھای ما ھمبـسـتـگـی نشـان )   الف

 دھند،
ـتـی شـده )   ب ھر شھروند کشور ما که در حـقـش بـی عـدال

 است، علیه ظالم اعتراض و مخالفت نشان دھد،
ـانـھـای دیـگـر ھـم )   ج ـیـمـارسـت ھمـکـاران کـارگـر مـا در ب

 تصمیمات مشابھی بگیرند،
کارمندان در سایر مشـاغـل در بـخـشـھـای عـمـومـی و )   د

خصوصی و شرکت کنندگان در سـازمـانـھـای کـارگـری و 
ـنـکـه حـرکـت  سازمانھای پیشرو مشابه ما عمل کنند، تا ای
ـام بـخـود  ـی ما شکل یک مقاومت و خیزش ھـمـگـانـی و ق
ـاسـی  ـتـصـادی و سـی ـیـت اق بگیرد، تا پیروزی نھایی ما بر علیه ال

 .*که امروز بر ما و تمام دنیا ستم میکنند تحقق یابد

 بیانیه کارگران
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 اعتراض و اعتصاب كارگری                      
 

 اعتصاب کارگران متروی مھرآباد                            
  ٨ تن از کارگران متروی مھرآباد از سـاعـات                                       ٢٠٠حدود      
ھـا دسـت بـه              بھمن با خاموش کـردن دسـتـگـاه                          ١٧صبح روز         

ـلـف                ٥این کارگران کـه در                   .       اعتصاب زدند             ایسـتـگـاه مـخـت
 مـاه      ٥مشغول ساخت تونل برای مترو ھستند، در اعتراض به                                               

بـعـد از چـنـد            .       ی خود دست از کـار کشـیـدنـد                         حقوق معوقه          
ھـا جـمـع           ایستگاه در یکی از ایسـتـگـاه                          ٥ساعت كارگران ھر                 

ـا دخـالـت                   .       شدند و به اعتصاب خود ادامه دادند                                 در نـھـایـت ب
ـلـف             شورش کارگران ایستگاه                        حراست و نیروھای ضد                   ھای مخت

ھـای خـود بـرگـردنـد، امـا                        را مجبور کردند که بـه ایسـتـگـاه                            
ھای خـود بـه اعـتـصـاب ادامـه                           کارگران ھمچنان در ایستگاه                         

ـنـد            ماه حقـوق مـعـوقـه               ٥اند و خواھان دریافت                       داده     .   شـان ھسـت
ھـای       ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل                                  کمیته     

 بـھـمـن       ١٧کارگری خبر داد كه در پایان ساعت اداری روز                                           
کارفرمای متروی مھرآباد به کارگران اعتصابی اعالم کـرد                                                    

ـاریـخ                                           ـا ت  بـھـمـن       ٢٣که باید به مرخصی اجباری بـرونـد و ت
 . ھا تعطیل است              کارگاه      
 

تجمع اعتراضی كارگران شركت رامكو و                                   
 پیمانكاران پتروشیمی                   

ـفـر از  كـارگـران                  ٣٠٠  بھمن بیش از               ١٠روز دوشنبه              ن
ـان در عسـلـویـه                                                    ـاوی شركت رامكو و پیمانكاران پتـروشـیـمـی ك

 مـاه      ٧مقابل كارخانه تجمع اعتراضی برگزار كردند و خواستار                                                   
 مـاه      ٣:       یكی از كارگران گفته است                       .       حقوق معوقه خود شدند                   

است كه به ما وعده وعید میدھند كه حقوق مـعـوقـه مـا را                                                   
ـار بـخـاطـر عـدم اجـرای                                        .       میدھند       طی ماه گذشته چندیـن ب

ـنـون بـه ایـن                                                 وعده     ـاك ھایشان تجمع و اعـتـراض كـردیـم، امـا ت
ـا ایـن وعـده                                             ـار ب ھـای       وضعیت مارسیدگی نشده است و ھر ب

اند كه تا رسیدن بـه                      كارگران گفته            .     پوشالی ما را سر میدوانند                        
 . مطالبات خود به تجمع واعتراض ادامه خواھند داد                                            

 
تجمع اعتراضی کارگران در مقابل پاالیشگاه                                        

 آبادان      
از ساعات اولیه صبح روز دوشنبه صدھا تن از کـارگـران                                                  
ـای                                                             اخراجی پاالیشگاه آبادان ھمراه با جوانان بیکار و افراد جـوی
کار در این شھر در مقابل درب ورودی پاالیشگاه آبادان تجمـع                                                        
كرده و ضمن اعتراض به وضعیت نابسامان زندگی و معیشـت                                                   

ـامـیـن                                            خود و خانواده              ھایشان، خواستار بازگشت به سر کار و ت
 .   شغل مناسب برای خود شدند                       

 
  ماه حقوق نگرفته اند                    ٤كارگران كارخانه ویتانا                        

 مـاه اسـت كـه             ٤كارگران كارخانه ویتانا در تھران مـدت                                     

ـیـش از                                .       اند     حقوقی نگرفته               ٤٠٠این كارخانه در حال حاضر ب
این كارگران در اعتراض به این وضعیت دست بـه                                           .       كارگر دارد          
 . باشند       اند و خواھان دریافت حقوق خود می                                 تجمع زده        

 
 كارگران نساجی بافت بلوچ معترض ھستند                                   

جمعی از كارگران بازخرید كارخانه نساجی بافت بلـوچ در                                                    
ـات خـود روز                                              ـب اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت حـقـوق و مـطـال
ـتـمـاعـی                                                   ـامـیـن اج ـابـل اداره ت ـق چھارشنبه گذشته در پارك م

ایـن كـارگـران             .       ایـرانشـھـر تـجـمـع اعـتـراضـی بـرگـزار كـردنـد                                  
ـلـه روی یـكـی از                               پالكاردھایی را حمل می                     كردند كه از جـم
ـان تـھـی                           ١٠:   پالكاردھا نوشته شده بود                        سال وعده و وعید مـی

ـنـون ھـمـه            :       یـكـی از ایـن كـارگـران گـفـت                      .       كافی است         ـاك ت
مسئولین از نماینده مجلس گرفته تا استانداری و فرمانـداری                                                        
ـتـه و                                                         و امام جمعه و بیمه تامین اجتماعی و اداره كـار را رف

ـتـه                       ـاسـخـی                        درد و مشكل مان را گـف ایـم ولـی ھـیـچ كـس پ
ـازخـریـد شـده                       ٩    -    ٨:   وی افزود        !     نگرفتیم        ایـم        سال اسـت كـه ب

ـانـداری و                                                 ـیـن اسـت ولی صاحب كارخانه بی مروت و مسـئـول
 . اند     فرمانداری و امام جمعه حق و حقوق مان را نداده                                            

 
اعتصاب شماری از رانندگان کامیون در                                    

 تھران     
ھای سنگین در تـھـران، از چـنـد                              برخی رانندگان کامیون                    

روز پیش با ھدف باال بردن دستمـزدشـان دسـت بـه اعـتـصـاب                                                 
ـنـدگـان خـواھـان دو بـرابـر كـردن كـرایـه خـود                                             .       اند     زده    ایـن ران
این رانندگان در پی افزایش مبلغ حمـل خـاک از                                           .       باشند       می  
ھـای        ھـزار تـومـان بـرای کـامـیـون                       ١٠٠ ھزار تومان بـه                ٥٠

ـزرگ و از             ھـزار تـومـان بـرای                  ٧٠ ھـزار تـومـان بـه                ٣٥ب
 .   باشند       کامیونھای کوچک می                 

 
اعتراض كارگران خطوط راه آھن به                                

 افزایش تورم و ثابت ماندن دستمزد                               
جمعی از کـارگـران رسـمـی                      :        بھمن خبر داد             ١٢ایلنا روز           

ـزایـش حـقـوق و                                                   خطوط راه آھن کشور در اعتراض به عـدم اف
دستمزدھا با توجه به تورم موجود نارضایتی خود را به مجمـع                                                        

ـنـد                              ـتـرض               .       کارکنان سیرو حـرکـت اعـالم داشـت كـارگـران مـع
ـان                                                        خواستار آن ھستند که نسبت به احکام حقوقی و دستمزد آن

 .   بازنگری صورت بگیرد                  
 

تجمع اعتراضی کارگران اروند جنوب در                                    
 آبادان      

دھھا تن از کارگران پیمانی بخش خـدمـات اداری ارونـد                                                 
ـیـگـیـری                                                 جنوب، شاغل در مـنـطـقـه آزاد ارونـد در ادامـه پ

ــراض بـه عــدم پـرداخــت                                        ـبــات خـود و در اعـت  مــاه      ٦مـطـال
ـبـه                                                 ١٥دستمزدھای معوقه خود، طی روزھای شنبه و یکشن

 بھمن در مقابل ساختمان دادگستری رژیم در ایـن شـھـر                                                 ١٦و   
ـات خـود                                                  ـب تجمع نموده و خواستار رسیدگی فـوری بـه مـطـال

 . شدند    
 

 گسترش دامنه اعتصابات در راه آھن تھران                                     
ھمزمان با تداوم اعتصاب کارگران قطارھا و شـرکـتـھـای                                                 
خصوصی مسافربری راه آھن تھران، مھمانـداران ایـن قـطـارھـا                                                     

ـنـد                          ـیـوسـت اعـتـصـاب مـذکـور کـه در                    .       نیز به این اعتصاب پ
اعتراض به سطح نازل دستمزدھا صورت گرفته موجب تاخـیـر                                                   

چند ساعته در حـرکـت قـطـارھـا در مسـیـرھـای تـھـران بـه                                              
اعـتـصـاب        .       شھـرھـای اھـواز، سـاری و مشـھـد، شـده اسـت                                  

ـامـات رژیـم                                                      کارکنان و مھمانداران قطارھا با بی توجھـی مـق
اسالمی مواجه شده و ھیچکدام از این مقامات تمایلی بـرای                                                     
ـان                                                     ـای شنیدن خواست و مطالبات کارکنان و کـارگـران بـرای پ

ایـن بـی تـوجـھـی              .   اند     دادن به این اعتصاب از خود نشان نداده                                    
ـان و مسـافـران شـده                                                  باعث خشم و نارضایتی بیشـتـر کـارکـن

 . است   
 

 كارگران آجرماشینی گرمسار در اعتراض                                  
ـنـی گـرمسـار                                                  روز شنبه گذشته كارگران كارخانه آجرماشی
ـقـل، جـلـو                                                     در اعتراض به  پایین بودن قیمت كرایـه حـمـل و ن

ـا    .       شھرك صنعتی گرمسار دست به تجمع اعـتـراضـی زدنـد                                           ب
ـیـك و                                                ـیـمـت السـت ـزایـش ق توجه به افزایش قیمـت دالر و اف
ـنـدگـان خـواھـان                                                   قطعات یدكی و مواد مصرفی خودروھـا، ران

 . ھای خود بودند               افزایش قیمت كرایه                 
 

اعتصاب تعدادی از رانندگان تاکسی در                                    
 سردشت     

بنابه گزارش کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد                                             
ھای کارگری، دھھا نفر از رانندگان تاکسی خط ربـط                                                 تشکل    

.    بھمن ماه اعـتـصـاب کـردنـد                      ١٦به سردشت در روز یکشنبه                        
ـنـدگـان خـط مـذکـور در اعـتـراض بـه                                                  برپایه این گزارش ران

 ھـزار       ٥٠ ھزار تومان بـه                ٢٦افزایش کمیسیون ماھانه آنان از                               
 ظـھـر دسـت بـه اعـتـصـاب                    ١٢ صبح تا         ٧تومان، از ساعت                

این رانندگان اعالم نمودند اگر کار تاکسیرانی کـه بـه                                                  .       زدند    
ـنـده                                                     بخش پیمانکاری سپرده شده عملی گردد، در روزھـای آی

 . به اعتصابات دیگری دست خواھند زد                               
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده                         
 
 کارگر شرکت ریسندگی کاشان بیش                               ١١٠٠

  ماه حقوق معوقه طلب دارند                         ٣٣از    
ـفـر از کـارگـران                 ١١٠٠یک    :        بھمن نوشت          ٨ایلنا روز             ن

 ماه حقوق معـوقـه                 ٣٣شرکت ریسندگی کاشان ھنوز بیش از                                
ای کـه         کارگران این شرکت عالوه برحقوق معوقه                                  .       طلب دارند         

ـنـد        می  ای پنجاه ھزار تومان امرار معاش                                  طلب دارند با ھفته                  کـن
 . و ھمچنان با مشکل بازنشستگی و غیره مواجه ھستند                                             

 
دستمزد کارگران کارخانه آب معدنی                                 

  ماه پرداخت نشده است                    ٤٦اردبیل        
 ماە است کـه از                ٤٦کارگران کارخانه آب معدنی اردبیل                                 

ـای خـود مـحـروم مـانـده                                         ایـن     .       انـد     دریافت دستمـزدھـا و مـزای
کارگران در این مدت عالوە بر اینکه از کارفرمای مـربـوطـه                                                     

اند تا حقوق و مزایای آنان را پرداخت کند با شـکـایـت                                                    خواسته      
ـات                                                        ـب به ادارات و مراکز مربوط دولتی خواستار دریافت مـطـال
خود شده اما در تمام موارد غیر از بی اعتنایی ھیچ جـوابـی                                                       

 .   اند     دریافت نکرده            
 

عدم پرداخت دستمزد و اخراج كارگران در                                      
 شرکت ارزه گستر              

كارگران شرکت ارزه گستر كه یـکـی از شـرکـتـھـای راه                                              

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 مـاسـت كـه          ٥سازی در پروژه اتوبان اھر تبریز است، به مدت                                            
تعداد کـارگـران ایـن شـرکـت                        .     اند     ھیچ حقوقی دریافت نکرده                      

 مـاه گـذشـتـه            ٢ نفر از آنھا در طـی                    ١٥باشد كه            نفر می       ٦٥
 .   اند     اخراج شده         

ھای كارخانه آزمایش تھران و                              فروش زمین         
 پرداخت نشدن دستمزد كارگران                          

ـاشـد و                                                      ـب كارخانه آزمایش كه تولید كننده لوازم برودتی مـی
ـنـد دو كـارخـانـه                                         ١٥٠حدود        پرسنل و كـارگـر دارد مـیـخـواھ

ـنـد و كـارخـانـه                                                    ـن آزمایش تھران و مرودشت را با ھم یـكـی ك
ـتـه                          .     آزمایش تھران را تعطیل نمایند                             كارگران این كـارخـانـه گـف

ـنـد زمـیـن كـارخـانـه                             .       این یك ترفند است                :       ان   اینـھـا مـیـخـواھ
ـتـدای جـاده                                    .     آزمایش را بفروشند                  زمین این كارخانـه كـه در اب

ـاالسـت                                      ـار ب ـیـمـت آن بسـی كـارگـران ایـن             .       آبعلی قرار دارد و ق
 . اند      ماه است كه حقوق دریافت نكرده                             ٤كارخانه ھمچنین بیش از                       

 
شرکت آرم فرم دستمزدھای کارگران را 

 كند  پرداخت نمی
ـیـش از                                   كـارگـر        ١٥٠کارفرمای شرکت آرم فـرم كـه ب

قراردادی و سفیدامضاء دارد، از پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه                                                      
 . كند      ماھه این کارگران شرکت خودداری می                                 ٩

 
عدم پرداخت دستمزد در شرکت مھندسی 

 مشاورین یکم
ـیـش از                                            ٢٠٠٠شرکت عمرانی مھندسین مشاور یکم با ب

ھای عمرانـی و                کارگر قراردادی، مجری و سازنده انواع پروژه                                         
ـیـش از                            .   سد سازی است             روز از         ١٠این كارگران با گذشت ب

ـافـت نـكـرده                                            ـنـوز دسـتـمـزدھـای خـود را دری .   انـد     پایان دی ھ
ـا مـراجـعـه بـه کـارفـرمـا                                                    بسیاری از کارگران در این مدت ب

امـا مـدیـر          .       انـد     خواستار دریافت فوری دسـتـمـزدھـایشـان شـده                                    
شرکت از پرداخت دستمزد معوقه کـارگـران خـودداری کـرده                                                  

 . است   
 

خودداری از پرداخت دستمزدھای معوقه 
 در شرکت خط لوله ایران

 مـاه      ٦کارفرمای شرکت خـط لـولـه ایـران از پـرداخـت                                       
 کـارگـر شـاغـل در ایـن شـرکـت                         ٣٥٠دستمزدھای معوقـه                 

ــد     خــودداری مــی           ــن ــا در عــدم پــرداخــت                             .       ك ــارفــرم ــانــه ک بــھ
دستمزدھای کارگران، عدم پرداخت طلبھا و پولھـای شـرکـت                                                   

 . از جانب شھرداری و دولت است                          
 

  درصد كاھش تولید٣٠كارخانه پونل با 
طی یك ماه گذشته كارخانه پونل بدلیل مشكل نقدینگی                                                 

ـیـدات خـود روبـرو                              ٣٠و تھیه مواد اولیه با                        درصد كاھش تـول
 . این كارخانه در پرداخت حقوق كارگران خود ناتوان است                                                 .   بوده است        
 

 ماه است كه ٣كارگران شركت بادبند 
 حقوقی دریافت نكرده اند
ـنـد                       كارگران شركت تولید كننده اسكله                               ـادب ھای ساختمانی ب

در    .       انـد      ماه است از حقوق خود محروم شـده                              ٣در استان گیالن               
 ماه اخیر علیرغم این كه كارگران این شركت تمام وقـت                                                   ٣طی    

اند، كارفرما با طرح این موضـوع كـه                                    و بدون تعطیلی كار كرده                      
پولی برای پرداخت به كارگران وجود ندارد از پـرداخـت حـقـوق                                                       

 .   ماھیانه كارگران سرباز زده است                             

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  میلیون کارگر خدماتی٣بیکاری 
ـان اعـالم کـرده                                                   ایلنا خبر داد كه انجمن صنفی کارفـرمـای
ـیـمـانـکـاری بـرای                                                    است در صورت لغو قرارداد با شرکتھای پ
ـیـت وزیـران اسـت،                                                    ـئ تامین نیروی انسانی که مصوبه جدید ھ

 .  میلیون کارگر خدماتی از کار بیکار خواھند شد                                           ٣بیش از        
 

ترین کارخانه قند ایران ھم تعطیل  قدیمی
 شد

ـنـد ورامـیـن                دولتی خراسان، کارخانه                        به گزارش روزنامه                  ق
 ساخته شد، بعلت نبود مواد اولیه تـعـطـیـل                                       ١٣١٣که در سال           

 کارگر دارد كه این كارگران ھـم                               ٥٠٠این کارخانه             .   شده است       
 . به جرگه بیكاران پیوستند                       

 
 طرح اخراج کارگران شرکت کالسیمین

 نفر از کارگران شرکت حفـاری                            ١٧٠٠طرح اخراج بیش از                  
 مـعـدن سـرب و روی در مـنـطـقـه                          ٥کالسیمین مستقر در                   

برپایـه        .   انگوران زنجان و مناطق بندرعباس و قشم ابالغ گردید                                               
ـئـت مـدیـره شـرکـت                                                ـی خبر منتشره این طرح اخـراج تـوسـط ھ
تصویب و از طریق مدیر شرکت بـرای اجـرا بـه امـور اداری                                                   

با این طرح از ھـم اکـنـون اخـراج                              .       شرکت ابالغ گردیده است                    
 نفر دیگر از کارگرانی که در دفتر مرکـزی شـرکـت در                                                ٥٠

 . تھران مشغول به کارند در حال اجراست                                  
 

کارخانه مزدا ھمچنان کارگران را اخراج 
 كند می

ـفـر      ١٠کارفرمای کارخانه مزدا طی روزھای گذشتـه                                         ن
از کارگران خطوط مختلف تولید این شرکت را از کـار اخـراج                                                      

 نفر از کارگران ایـن                     ١١پیش از این نیز در آذرماه                          .       کرده است        
 .   کارخانه از کار اخراج شده بودند                              

 
تداوم عدم پرداخت دستمزد کارگران 

 شرکت ارکان وزین
ـیـش از         ــن                                 ٦٠٠ب ـفـر از کـارگـران شـرکــت ارکـان وزی  ن

ـاکـنـون                                    ٣قیامدشت کرج               ماه دستمزدھای معـوقـه خـود را ت
 . اند     دریافت نکرده            

 
 كارخانه فارسیت درود تعطیل شد

ـیـه                                                    كارخانه فارسیت شھرستان درود به علت نبود مـود اول
 كارگـر        ٧٠٠اكنون       .    بھمن ماه تعطیل شده است                       ٨از روز شنبه             

این كارخانـه در                )        كارگر رسمی           ١٥٠ كارگر پیمانكار و                   ٤٥٠(   
 . برند      بیكاری بسر می             

 
 صنعت پنبه گرگان رو به نابودی

ـبـه در                                                ـن ـابـودی صـنـعـت پ واردات پنبه به ایران موجـب ن
 .   گرگان و در نتیجه بیكاری ھزاران كارگر شده است                                            

 
 نساجی پانداباف تھران تعطیل شد

شرکت نساجی پانداباف تھران بدلیل گران شدن مواد اولیـه                                                     
و دو برابر شدن قیمت نخ و ھمچنین بدلیل مشكالتـی كـه در                                                    
زمینه فروش محصوالتش مواجه است در شرف تعطیـل شـدن                                               

خبر منتشر از این كارخانه ایـن اسـت                                  .     كامل قرار گرفته است                   
ـنـده از كـار اخـراج                                                          كه تمام كارگران این كارخانه طی یكماه آی

 . خواھند شد         
 

 ركود صنایع نیشابور
ـیـشـابـور                                                یكی از عوامل نھاد دولتی خـانـه کـارگـر در ن
گفته است بسیاری از واحدھای این منطقه با ظرفیت کامـل                                                    

ـلـی                                 .       کنند      فعالیت نمی           وی ھمچنین اعالم کرد امكان تـعـطـی
ـا                                                  واحدھای صنعتی ھمچون کارخانه روغن نباتی سـه گـل ب

ـز                                      ٣٠٠بیش از         ـی  کارگر و واحد صنعتی جھـان الـکـتـریـک ن
 . وجود دارد         

 
ھای گرمسار در  بیش از نیمی از كارخانه

 تعطیلی كامل
یكی از كارگران كارخانه آجرماشینی گـرمسـار در مـورد                                                 
وضعیت كارخانجات در گرمسار گفته است در حال حـاضـر از                                                   

ـنـد كـه مشـكـل                        ٩ھزار كارخانه صنعتی فقط                          كارخـانـه ھسـت
ھا چندین ماه حقوق معوقه و اخراج                                   بقیه كارخانه            .       جدی ندارند          
ـلـی                                            نیرو داشته           اند و بیش از نیمـی از آنـھـا در حـالـت تـعـطـی

ـنـده احـتـمـاال از                                             .       باشند       می   ـا دومـاه آی با ادامه این وضعیت ت
ـلـی                                                 كارخانه        ھا دیگر چیزی باقی نماند و ھمه مجبور به تعطی
ـنـه                                               .       بشوند      ـزی او علت چنین وضعیتی را گرانی مواد اولیه، ھ

ـاد                                                    ـاتـھـای زی ـی سوخت و آب و برق و عدم فروش كاالھا و مـال
 . دولت دانسته است               

 
 ناامنی محیط كار

 
خودكشی كارگری در اعتراض به اخراج 

 سازی
ـزاده، كـارگـر قسـمـت رنـگ گـروه بـھـمـن                                          مصطفی علی

 بھمن در محوطه كـارخـانـه دسـت                            ١٢بعد از ظھر روز                )   مزدا    (   
یكی از كارگران ایـن كـارخـانـه                            .       به خودكشی زد و جان باخت                       

ـزاده                                 به نظر می         :       گفته است         ـی رسد دلیل خودكشی مصطفی عل
قرار داشتن نام او به ھمراه تعداد دیگری از كارگران در لیسـت                                                           

 .   اخراج پایان سال بوده است                        
 

  کارگر دیگر در مشھد٢جان باختن 
ـزش دیـوار یـک                                               نشریه دولتی خراسان گفته است كـه ری

 کـارگـر را           ٢کانال حفر شده در نزدیکی شھـر مشـھـد جـان                                      
ـلـومـتـری           ٤٥این واقعه در جاده میامی، واقع در                                  .     گرفت      کـی

 کارگـر کـه در حـال                  ٢شھر مشھد روی داد كه در جریان آن                                 
ـزش دیـوار                                                          حفر کانال بودند به دلیل نبود امکانات ایمنی و ری
کانال، در زیر انبوه خاک مـدفـون و جـان خـود را از دسـت                                                   

 . دادند     
 

كارگران ساختمانی روی داربست دائم در 
 خطر سقوط

عضو کانون کـارگـران                   " ایلنا از قول محمد باقری كه او را                                  
تـعـداد کـارگـران               :       معرفی کرده است، گفته اسـت                        "     ساختمانی        

 ھزار نفر اعـالم کـرد و                      ٥٠شاغل ساختمانی روی داربست را                             
 نفر از کارگران فعال در این بـخـش                                 ٢٠٠سالیانه حدود              :       گفت   

بـه عـلـت سـقـوط از روی داربسـت جـان خـود را از دســت                                             
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 . دھند      می  
 

انفجار در پاالیشگاه آبادان چندین كشته و 
 مجروح بر جای گذاشت

ـقـه صـبـح                 ٩بر اساس خبر منتشر شده، ساعت                               و سی دقی
ـادان                                            ١٧روز دوشنبه              بھمن ماه، انفجار مھیبی در پاالیشگـاه آب

ـفـجـار کـه در واحـد سـیـصـد                                   .   به وقوع پیوست              بر اثـر ایـن ان
پاالیشگاه روی داد، شمـاری از کـارگـران مـجـروح و دچـار                                                 

ھنوز از تـعـداد کشـتـه شـدگـان ایـن                              .   اند     سوختگی شدید شده               
ـقـل از شـاھـدان                      .     انفجار اطالع دقیقی در دست نیست                              اما به ن

 نفر از کارگران ایـن بـخـش جـان خـود را از                                       ٢عینی حداقل            
 . اند     دست داده        

 
 بازنشستگان

 
   درصد بازنشستگان زیر خط فقرند٧٠

ـز احـمـدی                                                  ـام پـروی یكی از عوامل خانه كارگر رژیم بـه ن
ـنـوان                                     ـیـس انـجـمـن            "   پنجکی كه مطبوعات رژیـم از او بـع رئ

ـتـه             اسـم مـی      "       بازنشستگان جامعه اسالمی کارگران                               بـرنـد گـف
  ٧٠در حال حاضر با توجه به آمارھای مـوجـود حـدود                                           :     است   

 ھـزار       ٤٠٠درصد بازنشستگان تامین اجتماعی ماھیانه حدود                                            
با توجه به تـورم                 :       گوید      او می     .       کنند      تومان حقوق دریافت می                    

ـا                                                ـازنشـسـتـگـان ب فعلی و گرانیھـای مـوجـود در جـامـعـه، ب
 . مشکالت اقتصادی و معیشتی بسیار زیادی روبرو ھستند                                              

 
 ھزار تومان عیدی مشکلی از ٣٥٠

 کند بازنشستگان حل نمی
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی نھاد رژیمی خـانـه کـارگـر                                                

 ھزار تومان عیدی با تـوجـه                          ٣٥٠قزوین اعتراف كرده است كه                          
ـانـه عـیـد نـوروز                          به تورم موجود و افزایش گـرانـی                             ھـا در آسـت

ـتـه اسـت             .       کـنـد     مشکلی را از بازنشستگان حـل نـمـی                              او گـف
ـنـد                                                   ـان بازنشستگان خواستار افزایش حقوق و عـیـدی خـود ھـم

 . کارگران شاغل ھستند                  
 

 معلمان
 

جمعی از معلمان کرمانشاه دست به اعتصاب 
 زنند می

ـان کـرمـانشـاه، در اعـتـراض بـه                                              ـلـمـان اسـت جمعی از مـع
شان در روز              توجھی مسئوالن نسبت به رفع مشکالت مالی                                     بی  

ایـن     .        دست به اعتصاب خواھند زد                        ١٣٩٠ /    ١١ /    ١٥شنبه،       
ای سـرگشـاده خـطـاب بـه مـدیـر کـل                              معلمان با انتشار نامـه                     

ـان اعـالم کـردنـد کـه روز،                                                اداره      ی آموزش و پرورش این اسـت
شنبه به نشانه اعتراض دست به اعتصاب زده و از حضـور در                                                     

در بـخـشـی از ایـن                .       ھای درس خودداری خواھند کرد                            کالس   
ـتـدریـس                                    :       نامه آمده است              ھمانطور که مستحضر ھستید حق ال

ھـای آذر و دی                ھمکاران شاغل فرھنـگـی مـربـوط بـه مـاه                                
پرداخت نشده، با توجه به روند رو به رشد تورم که ساعتی در                                                         
کشور ما رو به افزایش است و ایـن امـر مـوجـب مشـکـالت                                               
ـنـگـی شـده اسـت، عـالرغـم                                                عدیده مالی برای ھمکاران فـرھ

ـاب عـالـی و دیـگـر                                            تماس     ـا جـن ھای مکرری که ھمکاران ب
ـا               اند چنین به نـظـر مـی                    روسای نواحی داشته                  رسـد کـه گـوی

تر جھت رفع این مشکـل وجـود                            ھای باال         ای از طرف مقام                اراده     
لـذا     .       ایـم     پشتوانه مواجه               ندارد و ھر روز با وعده و وعیدھای بی                                   

داریـم کـه بـه               ما جمعی از فرھنگیان کرمـانشـاه اعـالم مـی                                    
تـوجـھـی مسـئـوالن نسـبـت بـه رفـع                            نشانه اعـتـراض بـه بـی                  

ـبـه از حضـور در                                              ـان در مـورخ شـن مشکالت مالی فرھنگـی
داریـم         ھای درس خود داری خواھیم کرد و اعـالم مـی                                       کالس   

ھا ادامه پیدا کـنـد در                        توجھی به خواست                که اگر این روند بی                  
ـیـن مشـکـالتـی ھـمـکـاران مـواجـه گـردنـد بـه                                              آینده ھم چـن

 . حرکتھای اعتراضی خود با قاطعیت ادامه خواھیم داد                                              
انتخابات فرمایشی، مجوزی برای سركوب 

 بیشتر مردم بوسیله مالیان
ـادی اسـت كـه شـاھـد                                                ما فرھنگیان و معلمین سالیان زی
پایمال شدن حقوق اولیه و مـحـروم شـدن از اسـتـخـدام و كـار                                                    

ـیـم                         ـار                       .       مشروع و قانونی مان ھسـت در سـال گـذشـتـه دھـھـا ب
ـیـت مـوجـود در                                               ھمكاران ما جھت اعتراض نسـبـت بـه وضـع
مقابل مجلس دست به تحصن و اعتراض زدنـد ولـی جـوابـی                                                

ـافـت نـكـردنـد                                           ـیـشـتـر دری در    .       جز تھدید، فشـار و سـركـوب ب
ـاخـتـه                                                       ماھھای اخیر تعداد زیادی از معلمین سابقه دار و شـن
ـزل                                                        ـن ـیـن تـری ت ـای شده را از كار بركنار كرده و یا به سـطـوح پ

ـیـسـت                                            داده     ـبـوده و ن .   اند و ھیچكس پاسخگوی این وضعیت ن
ـات قـالبـی آنـھـا كـه بـه ھـیـچ وجـه                                                   اكنون در آستانه انتخـاب
منتخبین واقعی مردم نیستند چـرا در پـی كسـب مشـتـری                                               

ـات                      .       برای این نمایش فضاحت بار میباشند                                 بنظر ما این انتخـاب
فقط در جھت مشروعیت دادن به سركوب و جنایتی است كـه                                                  

لذا ما نتنھا خودمـان را                        .        سال به آن مشغول بوده و ھستند                             ٣٣
ـلـكـه از عـمـوم مـردم                          به این ننگ و ذلت آلوده نمـی                           ـیـم ب ـن ك

میخواھیم كه صدای اعتراض خود را بر علیه این فریبـكـاری                                                     
 . بزرگ بلند نمایند                

  تھران      ٨جمعی از معلمین منطقه                      
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
مظفر صالح نیا برای آخرین دفاعیات به 

  احضار شد٤دادیاری شعبه 
 بـھـمـن خـبـر داد كـه                  ١٢اتحادیه آزاد کارگران ایران روز                                

مظفر صالح نیا از اعضا ھیئت مدیره اتحـادیـه آزاد کـارگـران                                                       
ـبـی                         ١٢ صبح روز          ١٠ایران ساعت             ـا احضـاریـه کـت  بھمن و ب

ـاری                                                      ـنـدج در ایـن دادی شعبه چھار دادیاری دادگاه انقالب سن
ـنـوان آخـریـن دفـاعـیـه در پـرونـده اش،                                                    حضور پیدا کرد و بـع
اتھامات وارده توسط مامورین امنیتی بر خود را رد کرد و بـر                                                         
حق قانونی خود مبنی بر فعالیت صنفی و دفـاع از حـقـوق                                                  

ـاکـیـد نـمـود                                    در ادامـه آمـده               .       انسانی و اجتماعی کارگـران ت
ـیـل پـرونـده و آخـریـن                                            :       است    طبق روال قانـونـی پـس از تـکـم

 دادیاری جـھـت              ٤دفاعیات توسط مظفر، پرونده وی از شعبه                                      
ـنـدج                                                   ـقـالب سـن رسیدگی در اختیار یکی از شعبات دادگـاه ان

 . قرار خواھد گرفت               
 

 عدم اجازه از مرخصی پزشكی علی نجاتی
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای                                         

 بھمن خبر داد، علی نجاتـی كـارگـر عضـو                                    ١٣کارگری روز            
ـا وجـود در                                                      ھیات مدیره سندیكای كارگران نیشكر ھفت تپه ب

ـانـه و بـرغـم                                                 دست داشتن تمام مدارك مرخصی پزشكـی مـاھ
گذشتن سه روز از زمان قانونی مرخصـی كـمـاكـان در زنـدان                                                   

ـان شـوش،              :       در ادامه آمـده اسـت                 .     نگه داشته شده است                  دادسـت
ـنـد                                                    پزشكی قانونی و مقامات زندان كه تمامی افـرادی ھسـت
ـنـد،ھـمـگـی                                                  ـن كه باید مرخصی پزشكی را یك به یك تاییـد ك
مرخصی ماھانه نجاتی برای مراجعه به پزشك متـخـصـص را                                                 

ـا                                              تایید كرده           اند اما معلوم نیست به چه علتی علی نـجـاتـی ب
ـلـت وخـامـت               .       شرایط وخیم جسمی ھنوز در زندان است                                  وی بع

وضع قلبش چند بار در بھداری زندان معاینه شـده اسـت امـا                                                     
بھـداری زنـدان بـه وی اعـالم كـرده ھـیـچ كـاری بـرای او                                               
ـانـونـی و                                                   ـزشـك ق ـنـد و مـطـابـق دسـتـور پ نمیتوانند انجام دھ
ـا تـحـت                                                  دادستانی شوش وی باید به مرخصی پزشكی برود ت

وی به ھنگام خـواب                  .       اش قرار بگیرد               معالجه پزشك متخصص                 
تنگی نفس دارد، ھنگامی كه چند قدم بر میدارد چشمـانـش                                                   

ـنـه درد مـیـگـیـرد                                       انسـداد        .       سیاھی میرود و سـر درد و سـی
ـلـب                                               رگ   ھای قلب نجاتی و مشكالت در دریچه ی میترال ق

باعث میشود كه او نتواند حتا در شرایط عادی و اسـتـراحـت                                                     
مطلق و در منزل بدون درد و رنج روزگار بگـذرانـد و ضـرورت                                                      
ـیـگـیـری                                               ـبـی و پ ـل دارد برای جلوگیری از سكـتـه مـجـدد ق

 . معالجه اش ھر چه سریعتر از زندان مرخص شود                                        
 

سندیكای كارگران واحد دستگیری فعالین 
 كارگری را محكوم كرد

سندیكای كارگران شـركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و                                              
حـومـه، در سـه اطـالعـیـه جـداگـانـه طـی روزھـای اخـیـر،                                            
ـیـن كـارگـری شـیـث امـانـی،                                                 ـال دستگیری و اذیت و آزار فـع

 . صدیق كریمی و علی اخوان را محكوم كرد                                   
 

 گزارش
 

كارگران در كشور ما : عضو مجلس اسالمی
 وضعیت خوبی ندارند

ـیـسـیـون                                              ـبـری عضـو کـم ـن ایلنا نوشته است كه داریوش ق
ـال                                                     ـب اجتماعی مجلس اسالمی از افزایش بحران بیکاری به دن

وی از بـروز پـدیـده                  .       ورشکستگی واحدھای تولیدی خبر داد                               
ھـمـراه       :       رکود تورمی در واحدھای تولیدی خبر داد و گـفـت                                          

ـامـد آن کـاھـش سـرمـایـه                                 شدن تورم با رکود بی                    سابقه که پی
ـیـدی و                                               گذاری      ھا و رشد روزافزون ورشکستگی واحدھای تول

ـای                                                ـنـگـن ـیـکـاری اسـت، کشـور را در ت بتبع افزایش نـرخ ب
کارگران در کشور مـا                    :       گوید      می  .       ای قرار داده است                  سابقه       بی  

.   شـود     وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنھا داده نـمـی                                                
روند رو به رشد نرخ بیکاری و فقر در جامعه تبعاتی ھمچـون                                                       

ھای افسار گسـیـخـتـه را                       ھای اجتماعی و خشونت                     بروز بحران          
ـاضـای                                       .       به دنبال دارد              ـق با توجه به عدم توازن در عـرضـه و ت

بازار كار و به تبع بحران بیکـاری، کـارفـرمـاھـا کـارگـران را                                                       
کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از ایـن                                                 استثمار می          
 .   خواھند        کارگران می          

ـا تـدویـن               :       او درباره بحث اصالح قانون كار گـفـت                                 دولـت ب
ـال مسـلـط كـردن كـارفـرمـا بـر                                                   ـب پیش نویس فعلی تنھا به دن
كارگر است و قصد دارد این حداقل حقوقی كه كارگران دارنـد                                                       

ـاسـبـی               :     در باره بیمه نیز گفت                    .   را نیز از آنھا بگیرد                     قوانین مـن
برای بیمه شدن کارگرانی که به شکل رسمی و غیر رسـمـی                                                  
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 .   کنند وجود ندارد                 در واحدھای تولیدی فعالیت می                           
 

ھای کارگری را آزاد و  فعاالن اتحادیه
 احکام و محاکمه آنان را باطل اعالم کنید

دیده بان حـقـوق بشـر                        )   ٢٠١٢ ژانویه         ٣٠نیویورک،          (   
ھا فـعـال کـارگـری و                      امروز گفت که مقامات ایرانی باید ده                                  

ـز                                                 اتحادیه        ھای مستقل صنفی که به دلیل ابراز مسالـمـت آمـی
ـان          .       اند را فورا آزاد کنند                       حمایت از کارگران زندانی شده                            دیده ب

حقوق بشر افزود که ایران باید احکام افرادی را که صرفا بـه                                                         
ـتـمـاعـات و                                                  ـز از حـق آزادی اج دلیل استفاده مسـالـمـت آمـی

اند لغو، و از محاکمه افـرادی کـه                                    ھا محکوم شده                گردھمایی        
 . به این دالیل در معرض پیگرد قرار دارند صرف نظر کند                                                

ـیـن را                               ٢٠١٢در اواسط ژانویه                  ـال ، مقامات چھار تن از فع
 را، که حـکـم               احضار کردند تا دوران حبس طوالنی مدت خود                                      

ـنـد                                  ٢٠١١آن در سال            در    .        علیه آنان صادر شده بود، آغـاز کـن
ـلـم و فـعـال                                            ٢٨ ـامـات عـلـی رضـا اخـوان، مـع  ژانویـه، مـق

ـازداشـت کـردنـد                                  ـزلـش ب در حـال حـاضـر             .       کارگری، را در من
  ١٨در    .       اطالعی در باره مکان بازداشت وی در دست نیـسـت                                         

ژانویه، نیروھای امنیتی محمـد جـراحـی را در خـانـه او در                                                    
سه روز قبل از آن، مـامـوارن اطـالعـات                                  .   تبریز دستگیر کردند                  

ـز را احضـار و شـاھـرخ                                                  ـبـری دو تن از فعاالن کـارگـری در ت
زمانی، از رھبران برجسته حـقـوق کـارگـری در آن شـھـر را                                                  

ـیـن شـیـث                            ١٦در    .       دستگیر کردند             ـامـات ھـمـچـن  ژانویه، مـق
امانی، یکی از فعاالن برجسته و عضو ھئیت مدیره یکی از                                                    

.   ھای کارگری مستقل در سنندج، را دستگیر کـردنـد                                            اتحادیه       
ـازداشـت و بـه                                                         در اوایل ماه ژانویه مقامات مھدی شاندیز را ب

ـازداشـت شـدگـان                   .        زندان اوین منتقل کـردنـد                       ٣٥٠بند      ھـمـه ب
ـقـل کـارگـری                      فعالین کارگری و یا عضو اتحادیه                               ھای مسـت
 . شوند ھستند            که از سوی دولت مجاز شمرده نمی                             

جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشـر                                                  
ـاتـی در                                 اتحادیه       »:     گفت    ـقـش حـی ـقـل ن ھای کـارگـری مسـت

حفاظت از حقوق کارگران در دوران ریاست جمھوری احـمـدی                                                   
ھا تـداوم آن سـنـت                     این موج جدید از دستگیری                       .     اند     نژاد داشته          

خواھد با ھدف                زشت و طوالنی مدت دولت ایران است که می                                    
ھای مستقل کارگری تسلط کامـل خـود را                                     قراردادن اتحادیه                

 «. بر آنان اعمال کند                 
ھای ایرانی، امـانـی، فـعـال بـرجسـتـه                                    طبق گزارش رسانه               

ـان             (   حقوق کارگری در سننـدج                       ـان کـردسـت و یـکـی از          )       اسـت
اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایـران، بـعـد از آن                                                        
ـیـت دو                                                ـیـگـیـری وضـع که به دفتر دادستانی سنندج جھت پ
فعال دیگر کارگری که در اوایل ژانویه بازداشت شـده بـودنـد                                                       

ـیـن                          .       شود     رود، دستگیر می                می   ـان حـقـوق بشـر ھـمـچـن دیده ب
ھـای       نگران وضعیت چندین فعال برجسته کارگری و اتحادیـه                                              
ـنـد،         کارگری که دوران حکم زندان خـود را سـپـری مـی                                         کـن

ـام                                                    ـن ـیـم مـددی و بـھ ازجمله رضا شھابی، علی نجاتی، ابـراھ
    مددی مـعـاون و شـھـابـی خـزانـه دار                            .       باشد      ابراھیم زاده، می                

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه                                                   
ـیـم حـبـس                                       .       باشند       می   مددی در حال حاضر حکم سه سال و ن

شـھـابـی       .       کـنـد       خود را به اتھام تھدید امنیت ملی سپری مـی                                       
دادگاه انقالب وی را                    .        دستگیر شد          ٢٠١٠ ژوئن       ١٢در تاریخ          

 مـه     ٢٥در     «تبلیغ علیه نظام               »به اتھام تھدید امنیت ملی و                            
 محاکمه کرد، اما ھنوز حکـمـی در مـورد او صـادر                                            ٢٠١١

 . نکرده است         

علی نجاتی و بھنام ابراھیم زاده، دو فعال دیگر کارگـری                                                     
ـیـب دوران                                                        که اکنون در رابطه با اتھامات امنیت ملی به تـرت
ـنـج سـالـه خـود را در زنـدان سـپـری                                              حبس یک سـالـه و پ

ایـن     .       بـرنـد      کنند، نیز از مشکالت جدی جسمی رنـج مـی                                    می  
ـیـت                       ـال ـیـم زاده در                                 اتھامات به دلیل فـع ھـای نـجـاتـی و ابـراھ

طـبـق     .       ھای مستقل کارگری بر آنان وارد شـده اسـت                                         اتحادیه       
ـیـم                                                     گزارش      ھای رسیده به دیده بان حقوق بشر، نجـاتـی و ابـراھ

زاده ھر دو خواھان مرخصی طـوالنـی مـدت از زنـدان بـرای                                                 
ـیـن قضـایـی                          ھای پزشکی شده               دریافت مراقبت              اند، اما مسئـول

 . اند     به درخواست آنان پاسخ منفی داده                              
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کـارگـران شـرکـت                                                  
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، و سندیکای کارگران نیشکـر                                                       

ـقـل کـارگـری                      ھفت تپه از جمله بزرگترین اتحادیه                                 ھـای مسـت
ھـای         قانـون کـار ایـران بـه اتـحـادیـه                          .       باشند         فعال در ایران می                

ھـای تـحـت نـظـارت دولـت اجـازه                              کارگری مستقل از گـروه                    
ـا                          ٢٠٠٥از سال        .   دھد     فعالیت نمی           ـارھـا ب ـامـات ب  تاکنون، مـق

ـبـط                                                     احضار، بازداشت، محاکمه و زندانی کردن کـارگـران مـرت
ـان را               ھای کارگری مستقل، آنان و خـانـواده                                  با اتحادیه           ھـای آن

 . اند     مورد اذیت و آزار قرار داده                          
ـزرگـداشـت روز                   ھا ھنگام اجرای مراسم                      اکثر این بازداشت                  ب

ھـای         ھایی که به دعوت اتحادیـه                         جھانی کارگر و یا اعتصاب                       
کارگری و اغلب به دلیل عدم پرداخت چندین ماه دستمـزد و                                                     
ـتـه                                                         یا مزایای عقب افتاده به راه انداخته شده بود صورت گـرف

منصور اسانلو، رئیس فعلی اتحادیه کـارگـران اتـوبـوس                                                .       است   
ـیـن سـال                                      و    ٢٠٠٥ھـای         رانی، بعد از چند بار دستـگـیـری ب

ـیـت مـلـی                    »، سرانجام به اتھام                    ٢٠٠٧ ـیـه امـن ، و     «اقـدام عـل
بـعـد از        .        سال حـبـس مـحـکـوم شـد                 ٥به     «تبلیغ علیه نظام               »

 سال حبس، مقامات درماه ژوئن به وی اجـازه                                         ٤سپری کردن           
توانند او             اما آنان ھنوز می                .       دادند که از زندان اوین خارج شود                               
ـاره بـه زنـدان                             را برای سپری کردن مدت باقی                           مانده حبـس دوب

ـامـات قضـایـی ایـران                                         .     احضار کنند           دیده بان حقوق بشر از مـق
 . خواست که حکم زندان اسانلو را باطل اعالم کنند                                           

ھای کارگری مستقل علیه پیش نویس اصالحیـه                                           اتحادیه       
قانون کار که توسط رئیس جمھور احمدی نژاد پیشنھاد شـده                                                     

این پیش نـویـس کـه در حـال حـاضـر                             .     اند     است اعتراض کرده               
دھـد       تحت بررسی مجلس قرار دارد، به کارفرمایان اجـازه مـی                                                

ـلـه                                        که کارگران را آسان                   ـان از جـم تر برکنار کرده و مزایای آن
 . مدت تعطیالت ساالنه را کاھش دھند                             

فعاالن کارگـری در صـف مـقـدم                         »:       جو استورک گفت             
ـتـمـاعـات در ایـران قـرار                                 مبارزه برای آزادی سازمـان                         ھـا و اج

ـز پـرداخـتـه                                                داشته      ـی .   انـد     اند و در این راستا ھزینه سنگینی را ن
ـقـل                    قوانین ایران باید حق تشکیل اتحادیه                                   ھای کارگـری مسـت

را به رسمیت بشناسد و فعاالن کارگری را که مرتکب ھیـچ                                                   
ـافـع کـارگـران نشـده                                          انـد، آزاد             جرمی به غیر از دفـاع از مـن

 «. کند   
 

ھای   میلیون کارگر با حذف شرکت٣بیکاری 
 خدماتی و فسخ قرارداد

ھـای       محمد انتظامی، رئیس ھیئت مدیره کـانـون انـجـمـن                                         
ـیـون         ٣در حال حاضر                   :   ھای خدماتی گفت                صنفی شرکت          ـل  می

تـوانـد         کنند کـه دولـت نـمـی                  ھا کار می           کارگر با این شرکت                 
وی با اشاره بـه مصـوبـه                      .       ھا منعقد کند              قرارداد مستقیم با آن                    

ھای خدماتی و نیز عقـد قـرارداد                                دولت مبنی بر حذف شرکت                     

ـا دسـتـگـاه                                ـتـی اظـھـار                   مستقیم کارگران خدماتی ب ھـای دول
 انـجـمـن        ٤٧ ھزار شرکت زیـر نـظـر                    ٢٣در حال حاضر             :     داشت    

ـیـون کـارگـر               ٣ ھستند که در مجموع                      مشغول به فعالیت                ـل  می
ـنـد      ھا کار می           در قالب این شرکت                   ٨از          :   وی ادامـه داد            .       کن

ـیـمـه                     ٣میلیون بیمه شده تامین اجتماعی                                ـیـون از ایـن ب ـل ـی  م
ھای خدماتی ھستند که حـرف اول                               شدگان مربوط به شرکت                   

 . زنند      را از نظر ایجاد اشتغال در کشور می                                 
محمد انتظامی با پرداختن به ابعاد مختلف مصوبه دولـت                                                   

ـزان کـارگـر از                                         :       تاکید کرد          امکان استخدام مستقیـم ایـن مـی
ـیـن                                  سوی دولت و دستگاه                  ھای مربوطه وجود ندارد و ھـمـچـن

ھـای خـدمـاتـی قـرارداد                      مراکز دولتی تا پایان سال با شـرکـت                                
ـیـمـی از                                  .       اند     منعقد کرده           ـزدیـک بـه ن ـتـظـامـی ن به گفته ان

ھای خـدمـاتـی مـربـوط بـه                       مشاغل ایجاد شده توسط شرکت                         
  ١٠ درصد از آنھا شـوھـر نـدارنـد و                             ٧٠اشتغال زنان است که                    

ـان                                                       ـز زن ـی ـاقـی مـانـده ن درصد شوھران این افراد در زنـدان و ب
 . سرپرست ھستند              بی  

 ھزار نفـر بـه صـورت                   ٤٠٠او با بیان اینکه در حال حاضر                              
ـیـت                              مستقیم در دفاتر شرکت                     ـال ھای خدماتی مشـغـول بـه فـع

امکان استخدام مستقیم از سـوی دولـت                                  :     ھستند تصریح کرد               
ھـا و حـذف            با توجه به ضرب االجل تعیین شده برای دستگـاه                                         

ھای خدماتی این تعداد از کارگران فقط ھزینه بیھـوده                                                    شرکت    
ـیـمـه                                                 برای دولت خواھند داشـت چـون بـعـد از آن مشـمـول ب

انتظامی سیاست دولت مبنی بـر حـذف                                .       بیکاری خواھند شد                
ھای خدماتی را مغایر با رویـکـرد ایـجـاد اشـتـغـال در                                                 شرکت    

موضع دولت در ایـن رابـطـه                        :       کشور دانست و خاطر نشان کرد                          
دانیم به چه علـت                   مشخص نیست و ما از آن خبر نداریم و نمی                                     
ـابـود شـود                                      ـا اشـاره بـه                .       این میزان اشتغال موجود باید ن وی ب

ھای خدماتی با وزارت بھـداشـت                              حذف قرارداد یکی از شرکت                       
دولت با این کارگران قـرارداد یـکـسـالـه                                    :       و درمان عنوان کرد                 

بندد و ھیچ فرقی با شرایط موجود برای کارگر نخـواھـد                                                    می  
ـا ایـن                                                  ـز پـس از حـذف قـرارداد ب ـی داشت و در حال حـاضـر ن
ـنـد بـرای کـارگـران                                                   ـتـوانسـت ـنـوز ن وزارتخانه مسئوالن امـر ھ
ـاس کـار                                                   ـب خدماتی خود لباس کار بخرند و در حال حـاضـر ل

ـا       .       شرکت خدماتی بخش خصـوصـی بـرتـن آنـھـا اسـت                                    وی ب
ھـا در وزارت کـار                   انتقاد از سیاست تکثرگرایی ایجاد تشکـل                                    

ـیـت در بـحـث ایـجـاد و                                           :       گفت    در حال حاضر توجھی به کیف
شـود در صـورتـی                ھا نمی        ھا و ھمچنین تعاونی                    وظایف تشکل          

ـیـرخـانـه قـرارداد کـار                                                 که تشکل        ھا عنوان بازوان اجرایی و دب
 . کند تا به تخلفات رسیدگی کند                             عمل می      

ھـای       ھای صنفی شـرکـت               رئیس ھیئت مدیره کانون انجمن                           
 روزه قطع قـرارداد                   ١٥خدماتی ھشدار داد با توجه به التیماتوم                                       

ھا حق سنوات کارگران با توجـه بـه                                  کارگران از سوی دستگاه                     
شود چون قراردادھا به صـورت یـک                                فصل قرارداد ضایع می                   
شود و در این صـورت چـه                        ھا لغو می           جانبه از سوی دستگاه                   

ـا       .       کسی پاسخگوی ضرر و زیان کارگران خـواھـد شـد                                        وی ب
ـیـش از                        بیان اینکه شرکت                 ھـزار       ٥٠ھای بخش خصـوصـی ب

ـنـد گـفـت                                       ـیـشـتـر ایـن           :       میلیارد تومان از دولت طلبکار ھست ب
ھا، وزارت نیرو و نفت اسـت و در                                 ھا مربوط به شھرداری                     طلب   

ـنـد                   ھا نتوانند به فعالیت                      صورتی که این شرکت                   خود ادامه دھ
گـذاری خـواھـد               این حجم از سرمایه در مسیرھا دیگر سرمایـه                                       

 . شد که در اقتصاد کشور تاثیرگذار است                                  
 " كارگرنیوز         " تلخیص شده از              :   منبع    
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مبنای محاسبه دستمزدھا باید خط تأمین 
 رفاه اجتماعی باشد نه زیر خط بقاء
نـرخ حـداقـل           "   ھرسال، در اسفندماه و روزھـای آخـر سـال                                     

شود و سپس تعطیالت سـال جـدیـد از راه                                    اعالم می       "       دستمزد        
ھـا  صـحـه           ایـن خـود بـر سـلـب دسـتـمـزد واقـعـی                           .       رسد     می  
ـتـر از         "       حداقل دستمزد            "   زیرا که تعیین کنندگان                       .     گذارد       می   بھ

ـار                                                  ھمه می       دانند، که افزایش نرخ دستمزدھا غیرواقعی و بسـی
برای پیشگیری از ھر عکسل العمل اعتـراضـی                                       .       اندک است        

زمـانـی آن          "     حداقل دستمزد            " کارگران نسبت به نرخ تعیین شده                               
.   بـرنـد      کنند که ھمه در تـعـطـیـالت بـه سـر مـی                                را اعالم می          

بازگشت از تعطیالت ، لبه تیز اعتراض عمومی کارگری را                                                   
ـزان حـداقـل                                  .       کند     کند می       ـنـی اعـالم مـی پـس ایـن امـر یـع

دستمزدھا در زمانی نا به ھنگام و شب تعطیالت، براین سلـب                                                      
.   گـذارد       حقوق واقعـی  دسـتـمـزد مـا کـارگـران صـحـه مـی                                    

ـنـدگـان                          .. . .            نمایندگان دولت و وزارت کار                           و کارفرمایان و نمای
دروغین کارگران که به نام نماینده شورای عالی کارگران بـر                                                        

ـا                "       نرخ حداقل دستمزد                " عدم واقعی بودن میزان                       واقف ھستند، ب
ـنـه سـبـد                                              ـزی اطالع و آگاھی کامل و کـافـی از فـاصـلـه ھ

مصوب خـود ،بـربـطـالن                  "       نرخ دستمزد          "   زندگی ما کارگران با                     
ـیـد زدنـد                                               ـای .   نمایندگی شان از سـوی مـا کـارگـران، مـھـر ت

ھمچنین اساسا ماھیت اصل سه جانبه گرایی را بـه عـنـوان                                                   
ابزاری در دست سرمایه داران و دولت حامی شان بـه نـمـایـش                                                     

ـنـدگـان کـارگـران                                           .       میگذارند         ـای ما  کارگران تا زمانی که نم
ــت                                         ــگـردنـد و نسـب ـیـت مـنـصــوب مـی ــت وحـاکــم تـوسـط دول
ـاسـبـت                                                     آراءکارفرمایان ھمراه و ھم رای دولت است، ھـیـچ مـن
خردمندانه در اصل سه جانبـه گـرایـی وجـود نـدارد کـه مـا                                                  
ـات آن امـیـدوار                                                     کارگران مجبور باشیم بر این اصـل و مصـوب

ـیـن حـکـم                       .     باشیم و به آن گردن بگذاریم                           ـاتـی چـن ـق منافع طب
ـا                                            .       نمیکند       ـیـت ب این اصل سه جانبه گرایی  با وجود  حـاکـم

ـان در شـرایـط سـرکـوبـھـای                                                 آرای مشترک خود با کارفرمای
ــعــی                                          ــھــای واق ــکــل کــارگــری و عــدم ازادی تشــکــیــل تشــل
ـز                                                    ماکارگران ، و وجود سیاست ھویج و چماق دولت روی مـی
ـلـکـه ایـن اصـل سـه                                                   مذاکراتش، نه تنھا فریبی بیش نیست ب
جانبه گرایی خودش بخشی از سرکوب ما کارکران به شـمـار                                                   

 . میرود     
سـال     )         دی    ٢٨روزنامه کارو کارگر                    (   طی آمار رسمی              

 سـال      ١٠ رکورددار کـاھـش قـدرت خـریـد کـارگـران در                                     ٩٠
"   نرخ حداقـل دسـتـمـزد                "   البته با سیر نزولی تعیین                          .       گذشته بود         

ـزایـش                                                   در ده سال گذشته طی آمار رسمی و ازسویـی سـیـر اف
بھای کاالھا و سیر فزونی نرخ تورم ھر دو ایـن امـر کـاھـش                                                    
ـزایـش                                                   چشمگیر ھر ساله حداقل دستمزد و از طـرف دیـگـر اف
نرخ تورم و گرانی و بیکاری ، ھمه این آمار و ارقام، واقعیـت                                                          

ـقـر و       .       کـنـد     کاھش سطح زندگی ما کارگران را ثابت مـی                                     ف
ـقـر      "   فالکت و سقوط سطح زندگی کارگران از زیر                                       بـه    "       خط ف

چھره کریه فقر تمـام                    .       یک واقعیت انکارناپذیر است                         "       خط بقا      "   
ـتـه اسـت                                              ایـن     .       عرصه و ارکان زندگی ما کارگران را فراگرف

جنایتی آشکار و نسل کشی بی پرده طبقه ما کـارگـران بـه                                                   
 . رود     شمار می       

چنانکه وزیر کار و تعاون اجتمـاعـی دولـت اعـالم کـرده                                                
تعیین دستمزد امسال در شـورای عـالـی کـار بـه                                         : "     است که      

ـال      )       روزنامه کار و کارگر یکم بـھـمـن                            .  "   (          اندازه تورم نبود                 مـث
ھر چه بگندد نمکـش                  : "         کند       معروف اینجا مصداق پیدا می                         

ـزان نـرخ           "   "       زنند، وای بـه روزی کـه بـگـنـدد نـمـک                                می   مـی
چنان فاصله بزرگی با ھزینه زندگی مـا کـارگـران                                            "   دستمزد        

پیدا کرده است که خود وزیرکار به ایـن امـر اعـتـراف کـرده                                                     
 . است   

ھـا در سـال             با قطع رایانـه             "       تحول اقتصادی              "   اجرای طرح           
جاری چنان زندگی را بر مردم و به ویژه ما کارگران سـخـت                                                     

پشت مردم زیـر              . "   نموده که رئیس قوه قضائیه نیز اعتراف کرد                                       
 ایـن      ١/١٠/٩٠ھـای رسـمـی            روزنامه       . "         شکند      بار گرانی می            

اعترافات چنان ھشدارھایی را سرازیر کرده است کـه گـویـی                                                    
ـاکـی مـیـدھـد                                      ـز             .       خبر از وقوع حادثه بسیار خطرن ـی ایـن امـر ن

نشانه واقعی از زندگی نکبت باری است که بر مـردم و مـا                                                    
ـیـل مـی                 ـا                         .       شـود     کارگران تحم ـتـصـادی ت ـاسـان اق از کـارشـن

ـنـدگـان                                                       ـای نمایندگان منصوب دولت که به دروغ نام خود را نـم
اند، مانند نمایندگان و مسئوالن وزارت کـار و                                             کارگر گذاشته            

دیگر مسئولین، ھمگی از این انفجار جنبش اجتماعی آمـاده،                                                      
 . دھند      ھمچون آتش زیر خاکستر  ھشدار می                              

ــت را                                         "    ــط اقــتـصــادی دول کـارگــران تــاوان ســیــاســت غـل
ھزینه معیـشـتـی              "   و یا      )        دی     ٢٦کار و کارگر             "  (    پردازند         می  

  ١کـار و کـارگـر             " (    درصد افزایش یافته است                        ٧٠کارگران         
میانگیـن نـرخ             :  "      و یا براساس گزارش مرکز آمار ایران                                   )     بھمن    

کـار و       . "   (         درصـد اسـت        ٢٥بیکاری جوانان در کشور بیش از                              
ـانـی                                       )    دی   ٢٦کارگر        این آمار فارغ التحصیالن و دیگـر جـوان

.    سالگی گذاشتن برآورد شـده اسـت                            ١٨است که با پا به سن                    
ـیـن                                                     ـی ازسوی دیگر این آمار بیکاری را براساس جنس مرد تـع

ـلـی کـارخـانـه                                   .       کنند      می   ھـا و        فاکتور دیگر بیکاری ، تعـطـی
ـیـکـارسـازی گـروھـی                                                   مراکز تولید و خدمات و یا اخـراج و ب

باتوجه بـه           .     کارگران است که در این آمار محاسبه نشده است                                          
ھا تـعـطـیـل             درصد کارخانه             ٨٠بیش از        " اعالم مسئوالن دولتی                   

ـفـر                                       . "         شده است        ـاسـت کـه از ھـر صـدن ـن جمله فوق به این مع
ـیـدی و                       ٨٠شاغل در جامعه با تعطیلی                           درصدی مراکـز تـول

ایـن     .       انـد     درصد نیز از کار خود بیکار شده                             ٨٠خدماتی ، یعنی               
%   ٨٠شاغل در جامعه به نوعی باید ھزینه زندگی                                        %       ٢٠

ـات در                               .       بیکار را تأمین کنند                    زیرا که ایـن زنـجـیـره مـحـاسـب
پس ھزینـه          .     خورد      جایی مانند خانواده و فامیل به ھم گره می                                       

ـا     ٣زندگی که در سالھای قبل بین                             ـفـر مـی       ٤ ی تـوانسـت           ن
ھم اکنون بر عھده یک نفر تحمیل شده اسـت و                                         .       تقسیم شود         

.   دھـد     این از فاکتورھایی است که عمق فاجعه را نشـان مـی                                             
بازھم اندکی به عمق آمار و ارقام با محاسبه میانگین حقـوق                                                        

البته حداقل دستمزدھا جـایـی بـرای                                .        ھزار تومانی برویم                  ٦٠٠
ـزایـش                                        .       محاسبه ندارد             با احتساب آمار روزانه ھمشھری کـه اف

ـنـه مسـکـن                         درصدی از کرایه خانه                    ٢٥حداقل        ـزی ھا، حداقل ھ
ھـا مـحـاسـبـه              ھزارتومان در کمترین سـطـح اجـاره خـانـه                                   ٤٠٠
مـانـد و فـاکـتـورھـای                     ھزارتومان مـی             ٢٠٠الباقی        .     شود     می  

 روز مـاه          ٣٠ نفر در روز که ضرب در                       ٥موجود زیر، خوراک                  
ـاب و ذھـاب،                                                  می   شود، ھزینه بھداشتی، آموزش، حـوادث، ای

ـقـه مـا                                           ـانـگـیـر طـب ـب پوشاک و معضالت دیگری کـه گـری
عدم امنیت شغلی ، زیر تـھـدیـد قـراردادھـای                                       .       کارگران است           

ھـای       گردد، تا تمام آن بی حقوقی و ستم                                 موقت موجب آن می               
قراردادھای موقـت                 ."    مضاعف را در مشاغل خود تحمل کنیم                               

،   )    دی     ٢٥کـار و کـارگـر             " :   (         امان کارگران را بریده اسـت                         
ـأمـیـن                                               سوی دیگر فاجعه آن است که طـبـق آمـار رسـمـی ت

 ھـزار تـومـان             ٥٠٠مستمری بـگـیـران زیـر                   %       ٨٠اجتماعی         

 .   کنند      حقوق دریافت می              
سازمان تأمین اجتماعی که براساس مبارزات و مطالبـات                                                  
چند دھه قبل برای کارگران تأسیس شده اسـت، امـا اکـنـون                                                   

ـبـدیـل                  این سازمان به نھاد و صندوق تأمین بودجه                                       ھای دولت ت
ـفـوذ                                                    ـا ن گشته است و ازسوی دیگر توسط مدیـران و افـراد ب
ـتـه اسـت                                             ـاول رف .   حکومتی ، نقدینگی آن بـه غـارت و چـپ

 دی     ١٩. "   (             تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی پایان یافت                                        "   
ـاسـت                   ما کارگران کوتاه                "       دیوار     ) "     کار و کارگر            ـی .   ترین دیوار دن

  ٣٢ میلیارد دریافتی داریـم                        ٢٥:  "      مدیرکل تأمین اجتماعی                        -
وزیر تـعـاون                -کنیم        به این تیتر ھم نگاه می                      "       میلیارد پرداختی               

ـان                  جزئیات پرداخت طلب بیمه                      :   "       و کار      ( ؟   " ! !       ای از کـارفـرمـای
 )  دی کار و کارگر               ٢٥

ـات ،                         ھمه این آمار و ارقام و نقل قول                               ھا، اسناد و مـکـتـوب
ـنـھـا                                                  مستندی است بر اوضاع فالکت بار ما کـارگـران کـه ت
ـنـدگـان                                                   ـأمـیـن کـن تولیدکنندگان این جامعه، زحمتکشان و ت
ـان ، مـدیـران،                                                       آسایش برای طبقات سرمایه داران ، کـارفـرمـای

مـدیـران و          (   بازاریان ، تجار و بازرگانان ، نمایندگـان مـجـلـس                                              
معاونین سازمانھا  و ارگانھای عریض و طویل نـظـام حـاکـم                                                    

درعین حال که کار ما موجب آسایش و تأمیـن رفـاه                                             .       ھستیم     
خـودمـان        .       ھمه جانبه برای اقشار و طبقات مافوق ما ھستنـد                                           
 . آوریم       در بدترین شرایط غیرانسانی عمرمان را به سر می                                            

ـیـم                                                 ـزن ـاد ب :   کارگران، ھمکاران بیائید باھـم، ھـم صـدا فـری
ھـای       دستمزدھای ما باید حداقل به میزان افزایش نرخ سـکـه                                               "   

افزایش بھای طـال و                  .       طال و ارزھای خارجی تان افزایش یابد                                 
ـابـد      ارز و دیگر محصوالت در سال چند بار افزایش می                                           امـا     .       ی

دستمزدھا سالی یک بار چرا؟ ھزینه زندگی مان را کـه بـه                                                    
ـا ھـمـان                               .     پردازیم         ارزھای خارجی می                ـایـد ب دستمزدھایمان نیز ب

ـانـی کـه                     .     نرخ ارزھای خارجی محاسبه گردد                             باید کـارفـرمـای
پردازند به عنوان مجـرمـیـن بـه                              ھا را با ماھھا تأخیر می                         حقوق    

ـافـت                                                      دادگاه احضار شوند نه کارگران اعتصابی که بـرای دری
جایـی کـه سـخـن از                .           کنند      حقوق معوقه خود اعتراض می                        

ـلـغ      .       آیـد     ھا به میان می               سود بانکی سرمایه                 ـب  درصـدی        ١٥م
ـزایـش مـی         %       ٢١نرخ سود بانکـی را بـه                      ـیـد      اف یـعـنـی      .       دھ

ـایـد             .       ھـا     درصدی سود بانکی سرمایه                       ٣٥افزایش         پـس چـرا ب
ـاشـد    %       ٩افزایش دستمزد ما                   ـیـمـت کـاالھـای                    .   ب ؟؟ چـرا ق

تولیدی ما که صاحبانش سرمایه داران ھستند درسال چندیـن                                                     
یابد و دستمزد ما سالـی یـک                            بار وچندین درصد افزایش می                         

 کنید؟؟        سال گذشته را محاسبه می                      %   ٩بار و تنھا            
ـا          ٦٠٠نرخ افزایش سوخت را از                         درصـد       ٩٠٠ درصـد ت

، چرا؟ و از ھمه بـدتـر                      % ٩نرخ دستمزد ما               .   دھید      افزایش می         
ـنـد                              آنکه با تن لرزه کار می                       بـرو     "   کنیم که نکند سر ماه بگوی

و یا اینکه تمام نگرانی آن باشـد                                . "         دیگر احتیاجی به تو نداریم                         
ـنـد؟ حـقـوق            که آیا حقوق مان را سر ماه مـی                             ھـای عـقـب           دھ

کننـد؟؟ از ھـمـه بـدتـر آنـکـه                           افتاده را پس کی پرداخت می                         
ـنـدگـان سـالـی                                                   جمع کالھبرداران و چپاول گران و اختالس کـن

آیند که برای ما دسـتـمـزد بـه دلـخـواه                                    یک بار گرد ھم می                
ھایمان ماھھا بـه عـقـب                       اما وقتی حقوق             .   خودشان تعیین کنند                 

ـیـکـار                                                  می   افتد و یا گـروه گـروه مـا کـارگـران را از کـار ب
ھیچ کجا ھیچیک از شرکت کنندگان در جـمـع                                      .     کنند      می  

ـیـروی                  .       شود     پیدایشان نمی            "       تعیین حداقل دستمزد                  "    آنگاه تنھـا ن
ـتـظـامـی بـه مـا یـورش                                                ـیـروی نـظـامـی و ان پلیس و انواع ن

 . آورند       می  
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 کارگران ، ھمکاران، تمامی مزد بگیران                                   
ـان                                                     بیائید با ھم بگوئیم چرا؟ وقتی حرف از کارگر به مـی

.   شـود     آید سخن از خط فقر و خط بقاء گفته و شنیده مـی                                             می  
ـیـم                   ما کارگران، تولید کنندگان ثروت                               ـتـمـاعـی ھسـت .   ھای اج

ای از         پدید آورنده آسایش برای شماھا، جایی که کمترین بـھـره                                                 
چرا؟؟ بیائیـد یـک                 .       شود     دنیای خلق شدمان نصیب مان نمی                            

ھا و        ھای عمومی مان در سرویس                        صدا سرکارھایمان، در جمع                       
ـیـم                                            ناھارخوری          ھا، کنار خط تولید و ھر جایی که جـمـع ھسـت
ـیـم                                      .   "       فریاد بزنیم            " .     ما انسانیم و شایسته زندگی انسـانـی ھسـت

دستمزدھای مان باید تأمین کننده زندگی با رفاه و آسـایـش                                                      
ھـای مـدیـران و                دستمزدھای ما باید به میزان دریافتی                                  .       باشد    

ـان                                 .     نمایندگان و وزیران باشد                        ـق ما  حق داریم، زحمتکشان و خال
ـیـسـت                       .       جامعه کنونی ھستیم                  خـط    .       خط فقر به ما مـربـوط ن

ـایـد                            .       بقاء را با ما کاری نیست                        ـتـمـاعـی ب خط تأمین رفاه اج
 . مبنا باشد         

 آیت نیافر         
 ھای کارگری ایران                  کمیته پیگیری ایجاد تشکل                       

www.comitehpeygiri.com 
komite.peygiri٢ @gmail.com 

 
 اطالعیه

 
صدیق كریمی چھره سرشناس و محبوب 

 كارگری در شھر سنندج دستگیر شد
با كارزاری جھانی در مقابل اذیت و آزار و  دسـتـگـیـری                                                  

 فعالین كارگری بایستیم                     
ھـای مـحـبـوب و                بھمن صدیق كریمی از چھـره                        ١١امروز       

ـنـدج و یـكـی از اعضـای                                                شناخته شده كارگری در شھر سـن
 .   ھیئت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران بازداشت شد                                                

 در مـراسـمـی كـه بـه                  ٨٦صدیق قبال در اول مـه سـال                        
ـنـدج فـراخـوان داده                                                     مناسبت گرامیداشت این روز در شھـر سـن

او بـھـمـراه           .       شده بود، به ھمراه دوازده نفر دیگر دسـتـگـیـر شـد                                           
شیث امانی یكی دیگر از فعالین كارگری شناخـتـه شـده در                                                   
ـازداشـت بسـر                                                        شھر سنندج كه ھم اكنون در زندان این شھر در ب
میبرد، حدود دو ماه در زندان بودند و بعد از محاكـمـه بـه دو                                                         

  ٨٧ فـروردیـن          ٣١این حكم در            .   سال و نیم زندان محكوم شدند                          
سپس بدنبال كمپینی وسیع و جھانـی                                .       به شش ماه تقلیل یافت                    

حكم زندان صدیق و شیث لغو شد و مقامات قضایی لغو آنـرا                                                     
اكنون پس از سه سال جمھوری اسـالمـی                                 .       رسما اعالم داشتند                

این پرونده را بھانه قرار داده و حكم بازداشـت و زنـدانـی كـردن                                                           
مـتـعـاقـب ایـن            .       این دو فعال كارگـری را صـادر كـرده اسـت                                   

تصمیم است كه جانیان اسالمی صدیق كـریـمـی را دسـتـگـیـر                                                
ـیـگـیـری پـرونـده شـریـف                                           .       اند     كرده     ـان پ ـز در جـری قبل از آن نی

 دی مـاه شـیـث امـانـی                   ٢٦ساعدپناه و مظفر صالح نیا در                             
 . دستگیر شد         

ای از دستگیری و فشـار                        این دستگیریھا در ادامه زنجیره                             
جمھـوری اسـالمـی              .       بر روی فعالین كارگری صورت میگرد                               

ـیـم گسـتـرش                       وضعیت انفجاری جامـعـه را مـی                          ـنـد و از ب ـی ب
ـبـران                                                 ـیـن و رھ ـال اعتراضات كـارگـری فشـار خـود را بـر فـع
ـارزات                                                 ـابـی مـب ـی كارگری شدت داده است تا جـلـوی سـازمـان

ـزنـد                                        ـاسـخ ایـن          .       كارگران را بگیرد و كل جـامـعـه را عـقـب ب پ
 . تعرضات كارزاری گسترده و جھانی است                                 

ـاه و                                                  ـن مردم سنندج ھمانطور كه توانستند شریـف سـاعـد پ

مظفر صالح نیا را با دو ھفته اعتـراض پـی در پـی خـود از                                                    
زندان رھا كنند، خواھند توانست شیث امانی و صدیق كریـمـی                                                      
را نیز آزاد كنند و با این كار راه را برای آزادی ھمـه كـارگـران                                                             

باید در سـراسـر ایـران                     .       زندانی و زندانیان سیاسی فراھم سازند                                   
ـا    .       برای آزادی كارگران زندانی و زندانیان سیاسی تالش كـرد                                                   ب

برپایی تجمعات اعتراضی، نوشتن طومارھای اعـتـراضـی در                                                  
مراكز كار و در محالت و چسباندن عكس كارگران زندانـی و                                                    
ـان شـد                                                       .   زندانیان سیاسی بر در و دیوار خواھان آزادی فوری آن

 . باید با  كارزاری جھانی مقابل این تعرضات ایستاد                                              
جدا از صدیق كریمی و شیث امانی، علی اخوان، مـھـدی                                                
ـیـم مـددی، رضـا شـھـابـی،                                                       ـیـم زاده، ابـراھ شاندیز، بھنام ابراھ
شاھرخ زمانی، محمد جراحی از جمله دیگر فعالین كـارگـری                                                    

ـا                                         .       در زندانند             ٦رسول بداغی عضو كانون صنفی معلمان نیز ب
ـیـمـا                      .     سال حكم در بازداشت بسر میبرد                             ـز ن ـی در ھمین مـدت ن

پوریعقوب و ساسان واھبی وش كه با شاھرخ زمانی و محـمـد                                                    
ـتـه و                          جراحی در یك دادگاه محاكمه شده                              اند، حكم احضار گرف

 تن از معلمان در یزد به اسامی محمدعلی حسن شـیـرازی،                                                   ٩
ـزی،                                               منصور میرزایی، محمد جواد حسـامـی، احـمـد چـنـگـی
ـلـی نـجـاتـی، مـحـمـدمـھـدی                                          محمدعلی شـاھـدی، رمضـانـع
صدیقی، محمدحسین دھقانپور و علی قوچانی به اتھام تبلیـغ                                                      
علیه نظام، فعالیت غیرقانونی از طریق سخنرانی و تشـکـیـل                                                     
جلسه، تجمع و صدور بیانیه و تحریک معلمان به اعتصاب و                                                     

انـد كـه حـکـم               ماه زندان محـکـوم شـده                    ٤٢تعطیلی کالس به               
امروز بیش از ھـر                 .        سال تعلیق شده است                  ٥زندان آنان به مدت                   

زمان نیاز به یك مبارزه سراسری و گسـتـرده بـرای مـتـوقـف                                                   
ـتـن ایـن سـالح سـركـوب از دسـت                                               كردن این فشارھا و گـرف

 . جمھوری اسالمی است                
صدیق كریمی، شیث امانی و  تمامی كارگران زنـدانـی و                                                 

 . زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند                                                   
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی                               

 ٢٠١٢ ژانویه         ٣١،   ٩٠ بھمن       ١١
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

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

 
 در مقابل بازداشت فعالین کارگری بایستیم

سیاست بازداشتھای گسترده رھبران و فعالیـن کـارگـری،                                                 
تالشی است برای به سکوت واداشتن طبقه کارگـر و گـردن                                                 

ای کـه بـه خـاطـر                 گذاشتن به ھر گونه تحقیر و بی حقوقـی                                  
ـا بـه                                                      بحرانھای پی در پی اقتصادی به شدیدترین حد خود  ت

ـابـل                                     .       امروز رسیده است                گرانی و تورم بی حد و حصر و غیر ق
کنترلی که بر اکثریت جامعه تحمیل گشته، کارگران را بـه                                                     

تـر در دفـاع از                 تـر و اعـتـراضـات گسـتـرده                      واکنشھای جـدی            
موجودیت و بقای خود وادار ساخته و ادامه ایـن شـرایـط بـی                                                     
تردید طبقه کارگر را به دفاع متحدانه و سراسری از زنـدگـی                                                       

ـیـل ایـن                   .       و حق حیات خود رھنمون خواھد ساخت                                ـابـرایـن دل بن
بازداشتھا غیر از مقابله با شـکـل گـیـری انسـجـام و اتـحـاد                                                    

ـیـن و                               کارگران نیست و ھمه می                      ـال دانند که بدون حضـور فـع
ـیـن                              رھبرانشان به عنوان حلقه                        ھای اصلی وحدت و یگانـگـی ب

.   تواند شـکـل بـگـیـرد                 بخشھای مختلف ھستند، آن اتحاد نمی                                
بازداشتھای وسیع فعالین کارگری ھدفی جز به، به تمـکـیـن                                                    
ـقـر زنـدگـی                                                       واداشتن میلیونھا کارگر که پنج برابر زیر خط ف

 . کند     کنند، را دنبال نمی                    می  
 صدیق کریمی عضو ھیئـت                      ٩٠ بھمن       ١١امروز سه شنبه               

ـازداشـت و روانـه زنـدان                                                         مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران ب
 بـه جـرم شـرکـت در                 ٨٦صدیق کریمی سال                .   اند     سنندج نموده           

ـفـر      ١١مراسم روز جھانی کارگر در شھر سنندج بـه ھـمـراه                                               ن
دیگر از جمله شیث امانی بازداشت و حدود دو مـاه در زنـدان                                                       

بعد از گـذشـت دو مـاه از مـدت زنـدان صـدیـق                                      .       بوده است        
ـازداشـت شـدگـان                                                    کریمی و شیث امانی، احکام صادره برای ب

ـفـر                                              ٨٦سال       از سوی رئیس وقت قوه قضائیه لغو و ایـن دو ن
ـیـن             ٤اما با کمال تعجب بعد از گذشت                              .       آزاد شدند           سال مسؤل

ـان                                                    ـاره بـه جـری قضائی شھر سنندج پرونده مـخـتـومـه را دو ب
انداخته و شیث امانی و صدیق کریمی را به فاصله کمتـر از                                                      

ـفـر                   .       اند     دو ھفته بازداشت و روانه زندان کرده                                   غیـر از ایـن دو ن
طی دو ماه گذشته فعالین دیگری از جمله محمـد جـراحـی،                                                  
شاھرخ زمانی، علی اخوان، نیما پور یعقوب، سـاسـان واھـبـی                                                     
ـاه                                                 ـن وش، محمد حسینی، مظفر صالح نیا و شـریـف سـاعـد پ

اند که شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا بعـد از                                               بازداشت شده           
ـنـدج                            دو ھفته تالش و اعتراض خانواده                             ھا، کارگران و مردم سـن

ـیـم                                        .       اند     آزاد شده         ـنـد ابـراھ این در حالی است که کسـانـی مـان
ـیـم زاده و عـلـی نـجـاتـی                                                  ـام ابـراھ ـن مددی، رضا شھابی، بـھ

 . برند      ھمچنان در زندان بسر می                      
ـیـشـت خـود و                                           باید بـرای دفـاع از زنـدگـی و حـق مـع

ھایمان از فعالین کارگری دفاع کرده و خواست آزادی                                                   خانواده       
بازداشت شدگان و پایان دادن به تعقیب و بازداشت و اذیـت و                                                        
آزار رھبران کارگری را در رأس ھر مطالبه دیـگـر خـود قـرار                                                      

 . دھیم    
ما ضمن محکوم نمودن بازداشت صدیق کریمی از ھـمـه                                              
کارگران، جمعھا، تشکلھا، احزاب و سازمانھای مدافع حـقـوق                                                      

ـیـن                            کارگر در داخل و خارج مـی                        ـال ـازداشـت فـع ـیـم بـه ب خـواھ
ـان                                                   کارگری اعتراض نموده و خواھـان آزادی فـوری ھـمـه آن

 . شوند    
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه                                        

ـنـدج و                                          ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع
 کامیاران        

١١/١٢/١٣٩٠ 
 

عمل شھابی انجام نشد ـ وضعیت درمانی 
 تر شده است رضا پیچیده

 پـس از        ٩٠ بھمن ماه           ١١رضا شھابی ظھر روز سه شنبه                           
انجام مراحل قبل از عمل به اتاق عمل برده شد اما سـاعـتـی                                                      

 . بعد دوباره به بخش بازگردانده شد                               
علت انجام نشـدن عـمـل، عـدم آمـادگـی جسـمـی رضـا                                         
ـا                                                   شھابی و ریسک باالی عمل در شرایط کنونی بوده است ت

ـیـت                              جایی که تیم جراح اعالم کرده                           اند با توجه به آخرین وضـع
ـیـت و عـواقـب ایـن امـر حسـاس و                                                  شھابی، نمیتوانند مسئول
خطرناک را بر عھده بگیرند و نیاز به زمان دارند تا رضـا بـه                                                         

 . حالت عادی برگردد                
ـار                           ٢١رضا شھابی که در                   ماه اخـیـر تـحـت شـرایـط بسـی

سخت روحی و جسمی و انواع آزار و اذیـت در زنـدان اوقـات                                                    
گذرانده است باید تا آمادگی کامل بـرای انـجـام ایـن عـمـل                                                    

ـاشـد و دوره                                 ـزشـکـان ب ھـای تـخـصـصـی             ضروری تحت نظر پ
 . فیزیوتراپی را انجام دھد                       

ـادن سـیـسـتـم                                                  ـت در این شرایط و برای جلوگیری از کار اف
عصبی رضا و جلوگیری از فلج شدن وی الزم است شھـابـی                                                

 ماه در منزل استراحت مطلق کند و روزانـه                                        ٣به مدت حداقل              
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ـاده                                               از دوره        ـف ھای فیزیوتراپی و کنترل پزشکان متخـصـص اسـت
 . کند تا نھایتن شرایط الزم برای عمل را به دست آورد                                               

ـاز دارنـد کـه دسـتـور                                                ـی اکنون اعضای خانواده ی رضا ن
ـانـونـی را بـرای انـجـام                                                ـزشـک ق سریع مقامات قضایی و پ

 . مراحل انتقال رضا به منزل را داشته باشند                                       
ـتـه دفـاع از رضـا شـھـابـی                          ـبـه                  –کمی غـروب سـه شـن

١١/١١/٩٠ 
 

به یاد یداله خسروشاھی در دومین سالگرد 
 درگذشت او

ـا دومـیـن سـالـگـرد                            ٢٠١٢چھارم فـوریـه               بـرابـر اسـت ب
ـنـجـشـبـه                       .       خاموشی یداله خسروشاھی                        ٤دو سال پیش در  پ

 یداله خسروشاھی بر اثر سکته مـغـزی در سـن                                        ٢٠١٠فوریه       
 سالگی در تبعید در بیمارستانی در لنـدن دیـده از جـھـان                                                    ٦٨

ـبـش کـارگـری                                      .     فرو بست        با درگذشت یداله خسروشاھـی جـن
ـارز                                                   ایران یکی از فعالین صدیق، سخت کوش، متفـکـر و مـب

 . خود را از دست داد                 
یداله خسروشـاھـی بـه راسـتـی فـرزنـد کـار بـود؛ او در                                              
نوجوانی، بعد از گذراندن دوران کارآموزی، در جغرافیای داغ                                                         
جنوب به اردوی کار پیوست و در پاالیشگاه آبادان به عـنـوان                                                       

ـنـگـامـی کـه            ١٣٤٧در سال        .   کارگر فنی به کار پرداخت                         ھ
ـقـه                                           ٢٧بیش از          سال سن نداشت به دلیل داشتن روحـیـه و سـاب

ـثـمـار، اجـحـاف و زورگـویـی کـارفـرمـا و                                                 مبارزه علیـه اسـت
اعتمادی که کارگران به او داشتند، از سوی آنان بـه عـنـوان                                                       

 . نماینده کارگران انتخاب شد                         
 یـدالـه خسـروشـاھـی بـه ھـمـراه تـعـداد                                ٤٠در اواخر دھه              

ـادان بـرای                                                     دیگری از کارگران جوان و متخصص پاالیشگاه آب
ـال                                                          ـق ـت راه اندازی پاالیشگاه تھران و کار در آنـجـا بـه تـھـران ان

در پاالیشگاه تھران نیز او به عنوان فعال کـارگـری بـه                                                  .     یافت    
مبارزه خود برای بھبود شرایط کار و سازمان یابـی کـارگـران                                                       

او در کنار دیگر فعالین کارگری نقشی مـھـم در                                           .       ادامه داد         
ای کارگران پاالیشـگـاه                       سازماندھی و ھدایت اعتصاب دوھفته                               

در جریان این اعتصاب رژیـم شـاه                              .        داشت     ١٣٥٢تھران در سال              
در برابر عزم و اراده کارگران متشکل مجبور به عقب نشینـی                                                       

ھای کارگران اعتصـابـی تـن داد؛                               شد و به بخشی از خواسته                      
ھـا      از جمله ساعات کار کاھش و دستمزد برای اضافه کـاری                                               

ـام                               .    درصد افزایش یافت                 ٢٥ ـق ـت اما رژیم تصمیم گرفت کـه ان
ـبـران اعـتـصـاب بـگـیـرد                                         بـعـد از        .       پیروزی کارگران را از رھ

اعتصاب  یداله خسروشاھی توسط ساواک شاه دسـتـگـیـر و                                                
ـتـدا بـه دو سـال و سـپـس در دادگـاه                                                    در دادگاه فرمایشی اب

 . تجدید نظر، به ده سال زندان محکوم شد                                   
ـز           ـی ـقـالب ایـران، یـدالـه                                  ١٣٥٧در پای ـتـن ان ـا اوج گـرف  ب

ـیـم  در زنـدان                                                    خسروشاھی پس از سپری کردن چھار سال و ن
رژیم سلطنتی به ھمراه تعداد دیگری از زندانیان سیـاسـی آزاد                                                         

ھای گل از او و دیـگـر                       کارگران پاالیشگاه تھران با دسته                              .       شد  
ـان                    .   کارگران آزاد شده استقبال کردند                               ـنـگـامـی کـه در جـری ھ

ـفـت، دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد و                                                 انقالب ایران، کـارگـران ن
ـنـد،  شـعـار                             ـبـر                    "   شیرھای نفت را بست ـفـت مـا، رھ کـارگـر ن

یـدالـه       .       به یکی از شعارھای انقالب تبدیل شـد                                "           سرسخت ما        
ای از آن رھبران سرسـخـت                         خسروشاھی به راستی نمونه برجسته                              

 . بود   
او که در نتیجه انقالب مردم از زندان آزاد شـده بـود، بـه                                                     
دنبال مبارزه کارگران نفت برای بـرگشـت بـه کـار کـارگـران                                                    

ـفـت                         .       زندانی، به سر کار بـرگشـت                        در ایـن زمـان کـارگـران ن
ـنـد                                               .   موفق شدند شورای کارکنان صنعت نفـت را ایـجـاد کـن

ـابـی                                                      یداله پرشورتر از ھمیشه به مبارزه خویـش بـرای دسـت ی
ھایی که برایش انقالب کرده بودند، ادامـه                                         کارگران به خواسته                 

اما پاسداری از حاکمیت سرمایه، که رژیم اسـالمـی آن                                                .     داد   
کـرد کـه            را وظیفه خود قرار داده بـود بـرایشـان ایـجـاب مـی                                           

ـقـالب شـکـسـت خـورد و                   .       انقالب در خون فرو نشانده شـود                            ان
در جریان سرکوب، بگیر و ببنـدھـا و                                 .     کارگران سرکوب شدند                  

، یداله خسروشاھی یک بار دیگر دستگیـر و                                       ٦٠کشتار سال           
 . زندانی شد         

یداله خسروشاھی بـعـد از تـحـمـل چـھـار سـال حـبـس و                                           
شکنجه در زندان جمھوری اسالمی، با قرار وثیقه پانصد ھـزار                                                       
تومانی از زندان آزاد و سپس مجبور شد که کشور را تـرک                                                    

 . کند   
ـبـود                                        او در تـمـام            .       خارج از کشور اما برای او پایان کار ن

ـیـن کـارگـری در ایـران و                                                    مدتی که در تبعید زیست با فعال
مبارزات کارگران در ایـران                          .   کشورھای مختلف ارتباط داشت                         

کرد و تا آنـجـا کـه تـوان داشـت                              و جھان را به دقت دنبال می                         
ـاری رسـانـد                                              می   ـارزه شـان ی .   کوشید که به کارگـران در مـب

ـیـن کـارگـری در                                              ـال کوشش دایمی برای متشکل کـردن فـع
خارج از کشور، کوشش مدام در تاثیر گذاری فکری بر سیـر                                                    
ـار خـود بـه                                                    ـار پـر ب ـال تـجـربـه بسـی مبارزات کارگری و انتق
ـا                                                    ـتـگـو ب کارگران در ایران از راه نـوشـتـن، سـخـنـرانـی و گـق

ھای او در این عـرصـه                      ھای عمومی، بخشی از فعالیت                           رسانه     
 . بود   

اما شاید بتوان گفت که یکی از مھمتـریـن کـارھـای او                                                
ـبـش کـارگـری                                                   در خارج از ایران، کوشش برای شناساندن جـن
.   ایران به تشکالت کارگری در کشورھای مختلف جھان بـود                                               

ای در بازتاب مبارزه کارگران ایران در خـارج از                                                او سھم ارزنده             
ـارزه                        کشور و کسب حـمـایـت تشـکـل                      ھـای کـارگـری از مـب

ـاور او بـر ایـن                .       کارگران و فعالین کارگری در ایران داشـت                                      ب
ـانـی،                                                    ضرورت آنچنان ژرف و استوار بود که ھـیـچ مـوانـع زب

ھـای مـداوم و               توانست سد راه کـوشـش                    فرھنگی و ملی نمی                
ـاشـد                                ـفـه                     .       خستگی ناپذیر او در این راه ب او ایـن کـار را وظـی

دانست بلکه این فعالیت جزیی بسیار مھم از زندگـی اش                                                    نمی   
ـزد یـدالـه از ھـم جـدا                                                .       بود    بطور کلی زندگی و مبارزه در ن

ـثـمـار،                                         او نمی      .       نبودند       ـیـه سـرمـایـه، اسـت توانست باشد اما عـل
او براستی یک فعـال و                     .       سرکوب و بی حقوقی مبارزه نکند                            

 . رھبر سوسیالیست در جنبش کارگری بود                                 
اتحاد بین المللی در حـمـایـت از                              "   یداله از نخستین فعالین                        

بود و تا واپسیـن لـحـظـات زنـدگـی در راه                                    "     کارگران در ایران                
ـیـرو  تـالش کـرد                                               امـا       .       پیش برد وظایف و اھداف آن با تمام ن

ھای یداله گستره بسیار فـراتـری را                                   ھا و تاثیر گذاری                  فعالیت      
ـلـق                                        .   گرفت      در بر می         او به کل  طبقه کارگر ایران و جھان تـع

ـا افـت و                                                داشت و قلبش با ضرب آھنگ جنبش کارگری، ب
آن و امید به پیروزی این جنبش علیه سرمایه داری                                                 خیزھای        

نام یداله در تاریخ جنبش کارگری ایران و                                        .       طپید      در جھان می          
 . جھان پایدار خواھد ماند                      

 . یادش ھمواره گرامی و راھش پر رھرو باد                                    
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران                                             

 ٢٠١٢ فوریه        ٤
info@workers-iran.org 

http://www.etehadbinalmelali.com 
 

ما كارگران سراب در انتخابات شركت 
 نخواھیم كرد

ـتـكـش، مـا جـمـعـی از                                             ھم میھنان عزیز، كـارگـران زحـم
از آنـجـا         .       كارگران سراب در این انتخابات شركت نخواھیم كـرد                                             

ایم و از آنـجـا كـه                    ھای دروغ نشنیده                 كه در این سالیان جز وعده                        
ـنـكـه شـكـوفـایـی و رشـد                                      ھمه سرمایه           ھای مملكت بجای ای

ـابـود شـده                                              ـیـشـتـر ن انـد و         بیشتری داشته باشنـد روز بـه روز ب
ـقـط                  ٥٠٠ھایی مانند سراب بافت با                           كارخانه        ـنـون ف  كارگـر اك

ـز بـطـور                                                     ٣٠ ـی  نفر بیشتر كارگر و نگھبان ندارد و كارگـرانـش ن
 میلیون تومان حـقـوق طـلـب دارنـد و از                                   ٢٠متوسط ھر كدام               

ـیـف نـمـی                                             رسـد       آنجا كه كسی در این مملكت به داد قشر ضـع
ـایـده                                                         ـنـھـا بـی ف لذا شركت در انتخابات و یا انتصابات را نه ت

ـلـكـت                                                  می   ـابـودی مـم دانیم بلكه صحه گذاشتن به این رونـد ن
ـان                                .     خودمان میدانیم               ھمچنیـن ھـمـه مـردم سـراب و ھـمـوطـن

 . خودمان را به شركت نكردن در انتخابات دعوت میكنیم                                               
 جمعی از كارگران سراب                    

 
به فراخوان شاھرخ زمانی و محمد جراحی 

 وسیعا پاسخ دھیم
 بھمن منتشر شده از سوی كمیته حـمـایـت                                    ١٠به گزارش          

از شاھرخ زمانی، شاھرخ و محمد جراحی دو فعال كـارگـری                                                   
ھای كـارگـری و از                   عضو كمیته پیگیری برای ایجاد تشكل                                

ـازداشـت                                                      ـز پـس از ده روز ب ـبـری فعالین شناخته شده در شھر ت
ـان            .       اند     اكنون به بند قرنطینه زندان این شھر منتقل شده                                             ـان ـب زنـدان

جمھوری اسالمی این دو فعال كارگری را  زیر فشـار شـدیـد                                                   
ـان و                                        قرار داده و اعالم كرده                      ـت اند چون در دور قبلی زندانی بودن

ھمچنین در زمان آزادی موقت، موضوع دستگیری، زنـدان و                                                   
ـازجـوھـا       (   شکنجـه شـمـا تـوسـط بـرادران اداره اطـالعـات                                      ،   )   ب

ـلـف ضـدنـظـام                    ای، از رادیوھا، کانالھا و سایت                                رسانه      ھای مخت
پخش و در آن خبرھا به برادران ما توھین شده اسـت، شـمـا را                                                       

 . داریم تا تنبیه شوید                     در قرنطینه نگه می                 
بنا بر ھمین گزارش شاھـرخ زمـانـی و مـحـمـد جـراحـی                                            
ـابـت آزار و اذیـت و                                                    ـیـن زنـدان از ب ضمن اعتراض به مسئـول
ـادان بـه                                                        ـت نگھداریشان در میان زندانیان مبتال بـه ایـدز و مـع

ھـا و نـھـادھـای                شیشه، از تمامی کارگران، فعالین، تشـکـل                                    
کارگری و انقالبی و مردم آزادیخواه تقاضای حمایت و حتـی                                                     
گسترش اعتراضات را در جھت شکست این حـربـه مـامـوران،                                                 

انـد در صـورتـی کـه                   بیشتر از قبل را  داشته و اعـالم کـرده                                  
ـال بـه                         مسئولین زندان و بند به درخواست                               ـق ـت ـنـی بـر ان شان مـب

بندھای عمومی جواب مثبت ندھند، تا چند روز دیگر اقـدام                                                     
 . به اعتصاب غذا خواھند کرد                        

ای شـدن صـدای اعـتـراض                      جمھوری اسالمـی از رسـانـه                     
.   كارگران زندانی و جھانـی شـدن ایـن اعـتـراض وحشـت دارد                                               

كارگران و فعالین كارگری را مورد اذیب و آزار و دستگـیـری                                                       
ـزنـد                                                ـا    .       قرار میدھد تا كل كارگران و كل جامـعـه را عـقـب ب ب

ـاشـیـم و در                                                     كمپینی جھانی صدای اعتراض كارگران زندانی ب
ـبـران                                                ـیـن و رھ ـال برابر فشارھای جـمـھـوری اسـالمـی بـر فـع

از خواست شاھرخ زمانی و محـمـد                             .       كارگری قاطعانه بایستیم                      
 . جراحی وسیعا حمایت كنیم                      

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی                               
 ٢٠١٢ فوریه        ١،   ٩٠ بھمن       ١٢
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این انتخابات را كه چیزی جز یك نمایش و 
 ترفند نیست محكوم میكنیم

ـیـدی داروسـازی در                                                ما جمعی از كارگران شركتھای تـول
تھران اعالم میداریم در شرایطی كه وضعیت كارگران و اقشـار                                                       
كم درآمد ھر روز كه میگذرد بدتر و بدترمیشود و حتی بـرای                                                       

.   انـد     گذران حداقلھای زندگی با مشكالت بسیار جدی مواجـه                                             
در شرایطی كه خط فقر بنابر گفته مقامات دولتی باالی یـك                                                     
ـایسـتـی در                                                    میلیون و دویست ھزار تومان است ولی كـارگـر ب

 ھزار تومـان زنـدگـی                   ٣٣٠بدترین شرایط ممكن با حقوق پایه                                
ھای حقوق خود مـحـروم اسـت و                            ھا و حداقل            كند و از مینیمم               

ھیچگونه امنیت شغـلـی وجـود نـدارد و ایـن ھـمـه ظـلـم و                                               
نابرابری به كارگر تحت عنوان قانون رسمیت داده میـشـود مـا                                                       
ھمراه با بقیه اقشار و طبقات مردم وظیفه خود میدانیم كه ایـن                                                           
ـیـسـت را                                                  ـنـد و نـمـایـش ن انتخابات را كه چیزی جز یك تـرف
ـانـمـان را بـه تـحـریـم آن                                               ـیـم و ھـمـه ھـمـوطـن محكوم میـكـن

 . فرامیخوانیم           
 ھای تولیدی داروسازی در تھران جمعی از كارگران شركت

 

 
 اعتصاب عمومی کشور را فلج کرد: بلژیک

ـبـه                             ـتـرز روز دوشـن  ژانـویـه اعـتـصـاب                ٣٠به گزارش روی
ـتـصـادی دولـت                                                   کارگران در اعتراض به سیاستھای ریاضت اق

ـلـج شـدن                             ھمزمان با جلسه سران کشور                         ھای اروپایی، باعـث ف
ـادنـد                                             قطار    .       کشور شد        ھا، اتوبوس و ترمواھا از حرکت باز ایست

ھمچنین کارگران تـعـدادی                       .   ھا تعطیل شدند               و مدارس و مغازه               
از شرکتھای بزرگ مثـل آئـودی، ولـوو و کـوکـاکـوال بـه                                              

ـادنـد و                                   قطار    .   اعتصاب پیوستند               ـت ـار از کـار اف ھای یورو اسـت
این کـارگـران بـه                .       ھا نیز لغو شد               ھای ھواپیما             تعدادی از پرواز               

ـنـد                                    سیاست      ھـدف     .       ھای ریاضت اقتصادی دولت معترض ھسـت
ـنـه                                    ـزی ـا               اصلی این سیاستھا، صرف جویـی در ھ ھـای دولـت ب

توسل به کاستن از بودجه خدمات اجتماعی، منـجـمـد کـردن                                                  
ـاال بـردن سـن                                               ـازنشـسـتـگـی، ب ـای ب دستمزدھا، کاھـش مـزای

یـکـی از کـارگـران راه آھـن                        .       بازنشـسـتـگـی و غـیـره اسـت                    
ما عصبانی ھستیم چون آنھا بازنشستگـی مـا را                                          :       گوید      می  

 . اند     ھدف قرار داده             
 
 حمله پلیس به متقاضیان کار: اردن

 ژانـویـه         ٢٩روز یکشنبـه             Ammon Newsبه گزارش          
ـا بسـتـن ورودی اصـلـی                                                 صد   ھا تن در اعتراض به بیکاری، ب

ـیـک دسـت بـه                         Tafilahشھر جنـوبـی            و آتـش زدن السـت
نیروھای پلیس و ژانـدارمـری بـالفـاصـلـه وارد                                       .   اعتراض زدند           

ـتـرضـیـن                                                 ـا مـع ـلـه ب ـاب ـق عمل شدند و با گاز اشک آور بـه م
گفتند ما کار میخواھیم و اگـر بـه                                  معترضین می          .       پرداختند        

 . رویم      ما کار بدھید از اینجا می                        
 

 به گروگان گرفتن فرماندار توسط کارگران: مصر
ـیـش از         Al Masry AL Youmبه گـزارش             ٥٠٠ب

 Luxor ژانویه در شھر                ٣١کارگر نظافتچی روز سه شنبه                           
خیابان کورنیش و ساختمان فرمانداری را به محاصره خـود در                                                       

ایـن کـارگـران خـواھـان                    .       آوردند و فرماندار را به گرو گرفتند                                  
ـنـد                                      فـرمـانـدار، عـزت               .       دستمزد باالتر و استخدام دائم خود ھسـت

ام کـه         سعد در سخنان خود گفت که من بـه شـمـا قـول داده                                          
مطالبات شما را به وزارت خزانه داری ببرم، ولی من شـخـصـا                                                      
نمیتوانم تصمیم بگیرم که دستمزد شما افزایش یابد، چـن مـن                                                       

معاون ھمین فرماندار، ھفته پیش با لـحـن                                      .     این اختیار را ندارم                   
ایـن     .       خـطـاب کـرده بـود             "       حشـرات     "   توھین آمیز، کارگـران را                        

ـا خـواسـت اضـافـه  دسـتـمـزد و                                                دومین اعتـراض کـارگـران ب
کـارگـران عـالوه بـر ایـن،                      .       استخدام دائم در یک ھفته اسـت                           

 .   خواھان استعفای فرماندار و معاون او ھستند                                        
 

 درصد دستمزد ١٢کارگران افزایش : زامبیا
 را رد کردند
کــارگــران مــعــدن مــس                  Fox Businessبـه گــزارش          

Mopani                                ـزایـش  درصـد       ١٢تصمیم مدیریت معدن بـرای اف
آنـھـا اعـالم کـرده بـودنـد کـه خـواھـان                                .       دستمزد را نپذیرفتند                   

ـا تـورم                                             ٢٠حدآقل        ـنـد ب ـتـوان  درصد اضافه دستمزد ھستند تا ب
  ٢٨روز شنبه          .       فزاینده کاالھای مورد نیاز خود مقابله بکنند                                         

 کارگر این معدن که بزرگترین معـدن مـس در                                        ٣٠٠٠ژانویه        
ـایـد، بـه مـدت                              سـاعـت دسـت از کـار                  ١٢زامبیا بشمار می
این اعتراض تنھا چـنـد روز                         .       کشیدند و دست به تحصن زدند                         
گیـرد        صورت می        Konkolaبعد از موفقیت کارگران معدن                            

ـان                                     ١٧که موفق شدند                درصد اضافه دستمزد را به کـارفـرمـای
ـانـجـیـگـری وزیـر کـار، کـارگـران                                    .     تحمیل بکنند            ـی بعد از م

موافقت کردند تا به سر کار بـرگـردنـد و بـه مـذاکـره بـرای                                                    
 . دست یافتن به توافق بر سر دستمزد، ادامه دھند                                           

 
راھپیمایی کارمندان دولت برای : زیمبابوه

 افزایش دستمزد
 ژانویه کارمنـدان دولـت                       ٢٧روز جمعه           VOAبه گزارش          

آنـھـا      .       در ھرراره پایتخت این کشور دست به راھپیـمـایـی زدنـد                                               
 دالر در         ٥٣٨ دالر به         ٢٥٣خواھان افزایش حدآقل دستمزد از                               

این اعتراض بدنبال شکست مذاکره بین اتـحـادیـه                                           .       ماه ھستند         
اتحادیه کارمندان دولـت را                          .       کارمندان و دولت صورت گرفت                         

متھم کرده است که بجای پاسخ به مطالبات کارگـران، آنـھـا                                                     
اتحادیه معلمان پیشرو اعـالم کـرده                                .       اند     را تھدید به اخراج کرده                      

است که اغلب کارمندان دولت در حـرکـت اعـتـراضـی بـرای                                                
 . افزایش دستمزد شرکت دارند                        

نرخ بیکاری در منطقه یورو باالترین : اروپا
 رکورد را زد

به گزارش یورو نیوز، نرخ بیکاری در منطقه یورو در مـاه                                                     
ـاالتـریـن حـد از زمـان                              ٢٠١١دسامبـر سـال              مـیـالدی بـه ب

ـفـر بـر تـعـداد                    ٢٠.       بکارگیری پول واحد یـورو رسـیـد                             ھـزار ن
ـیـکـاران در                                                کشـور       ١٧بیکاران در این ماه افزوده و تـعـداد ب

 .    و نیم میلیون نفر رسید                      ١٦عضو یورو به             
میانگین نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه دسامـبـر بـه                                                   

ـیـکـاری در                                .        درصد رسید          ١٠.٤ ـیـسـت كـه نـرخ ب این در حال
آلمان،قدرتمندترین اقتصاد منطقه یورو، روند کاھشـی را طـی                                                       

ـا اجـرای              .        درصـد رسـیـد          ٦.٨کند و در این ماه به                       می   امـا ب
ـیـشـتـر بـودجـه                                               برنامه       ھای ریاضتی انتظار میرود که کاھش ب

با افزایش نرخ بیـکـاری در                         .       باعث افزایش تعداد بیکاران شود                             
اسپانیا و یونان، شھروندان جویای کار این دو کشور بـه امـیـد                                                         
یافتن شغل، کشور خود را ترک کرده و در سـایـر کشـورھـا                                                  

یـک فـرد        .       کنند      بخصوص آلمان برای یافتن شغل تالش می                                 
ـیـه سـال                     :   "       گـویـد      جویای کار اسپانیایی می                       مـن از مـاه ژوئ

ـیـدا کـردن کـار از                               .    تاکنون بیکارم              ٢٠١٠ فکر کنم بـرای پ
ـیـسـت و                       .       اسپانیا به آمریکا مھاجرت کنم                             چون اینجا شغلی ن

 ."  کل اعضاء خانواده من بیکارند و پولی نداریم                                         
 

اعتصاب کارگران راه آھن : سریالنکا
 ھزاران نفر را غافلگیر کرد

 فـوریـه        ١روز چھارشنبـه               Sunday Timesبه گزارش          
کارگران راه آھن در سریالنکا با خواست افزایش دسـتـمـزد بـه                                                      

ـاعـث سـرگـردان                                        ٤مدت       ساعت دست از کـار کشـیـدنـد و ب
ـاده                                                      ـف ـقـل قـطـار اسـت ماندن ھزاران نفر که از سرویس حمل و ن

ـنـد کـه تـالش بـرای                                 .       میکنند، شدند             این کارگـران مـیـگـوی
ـاکـنـون                                                      افزایش دستمزد مدتھاست ادامه دارد ولی مذاکـرات ت

ـنـد اعـتـصـاب                آنھا مـی       .     ای ببار نیاورده است                     ھیچ نتیجه          گـوی
 سـاعـتـه        ٤اعـتـصـاب        .       تنھا راه دستیابی به مطالباتشان است                                  

ـقـل                                                  ـافـت کـه وزیـر حـمـل و ن این کارگران ھنگامی پایان ی
ـان                          Kumar Welgamaسریالنکا          قول داد که مطالبـات آن

 .*  را مورد بر رسی قرار دھد                       

 اخبار بين المللی

 


