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بیشتر از پنج سال است که اقتـصـاد 
یونان رو به رکود و ورشکـسـتـگـی 

ــرود ــش .   مــی حــزب " دو ســال پــی
یونان به قدرت رسـیـد "   سوسیالیست

ـتـصـادی، کـه  و سیاست ریاضت اق
توسط بانک جـھـانـی و صـنـدوق 
بین المللی پول دیکته مـیـشـود، را 

بر اثـر اعـمـال ایـن .   به اجرا در آورد
سیاست فشار زدن از دسـتـمـزدھـا و 

ـیـل  بیمـه ـتـمـاعـی و تـحـم ھـای اج
ـانـه کـار  اخراجھا و شـرایـط وحشـی
روی مردم آنچنان شـدیـد بـود کـه 
ـیـونـی مـردم  بالفاصله مخالفت میل

بیشتر از دو سـال . یونان را دامن زد
ــد  ــن ھــر روزه شــاھ اســت کــه آت
درگیریھای دھھا ھزار نفره از مـردم 
با پلیس بوده و چـنـدیـن اعـتـصـاب 
عمومی به ھمراه داشته اسـت کـه 
ـتـه  ـف دو مورد آن در عرض یـک ھ

 .اند اخیر بوقوع پیوسته
ـفـر  یونان با جمعیت ده میلیون ن

ـیـون دالر ٤٦٠بیشتر از  ـل  ٣٥٠(  بی

به بانکـھـای جـھـانـی )   بیلیون یورو
در آمـد مـتـوسـط .   مقـروض اسـت
 ھزار دالر است، و ٢٣ساالنه حدود 

ــســت کــه کــار  ــرای کسـانــی ایـن ب
ـنـد ـیـشـتـر از .   میـکـن  درصـد ٢١ب

ــونــان  ــکــار مــردم ی ــروی آمــاده ب ـی ن
بیکار ھستند و ایـن رقـم در مـورد 

ـاالتـر اسـت کـل در .   جوانان بسیار ب
 بیلیـون ٣٥٠آمد ساالنه یونان حدود 

ـیـت .   دالر در سال است با این وضـع
ــه  ـادر ب ـان ق ـتـصـادی یـون وخـیـم اق
ـانـکـھـا  بازپرداخت قرض خـود بـه ب

اما وام داران صدای زنـگ .   نیست
اند و دارنـد  خانه را به صدا در آورده

ـنـد اگـر .   در و دیوار را از جا مـکـن
ـنـده  مـاه ( یونان نتواند بـرای مـاه آی

ـیـون دالر از ٢٠حدود )  مارس ـل ـی  ب
ـانـکـھـا  بابت اوراق قرضه را تقدیـم ب
کند عمال ورشکسته خواھد شـد و 
ـار گـذاشـتـه  ـا کـن از اتـحـادیـه اروپ

 .خواھد شد
ــه شــدن و اخـراج از  ورشـکــسـت

ـــم  ـی ـاع وخـ ــه اروپــا اوضــ ــحــادی ات
ـتـر  ـیـم اقتصادی یونان را بمراتب وخ

ـانـکـی .   خواھد کرد تمام اعتبارات ب
از .   بر روی آن بسـتـه خـواھـد شـد

ــگـــی  ـت ــســ ــک ــر ورش ـــگ ــرف دی ط
ـلـھـای  ـی اقتصادی یونان، بنا به تحـل
ــمــداران  ــت ــاس ــی ــان و س ــتــصــاد دان اق
ــه داری، کــل مــوجــودیــت  ســرمــای
اتحادیه اروپا را زیـر سـوال خـواھـد 
برد و به احتمال زیاد آنرا مـتـالـشـی 

برای ھمیـن ھـم سـران . خواھد کرد
ـا  شانزده کشور اصلی اتحـادیـه اروپ
و دولت یونان برای دو سال گذشتـه 

انـد کـه ھـر طـور شـده  تالش کرده
یونان را از ورشـکـسـتـگـی نـجـات 

ـنـد ـفـس حـیــات .   دھ ـان بـرای ن یـون
اقتصادی خود محتاج کـمـکـھـای 
ــحــادیــه اروپــا و بــانــک  ــی ات مــال
ـلـی پـول  ـل جھانی و صندوق بین الـم

اما ایـن کـمـکـھـا مـفـت و .   است

نـویسـم،  امروز كه این سطور را مـی
، سـی و سـومـیـن ١٣٩٠ بھمن ٢٢

سـی .    اسـت١٣٥٧سالگرد انقالب 
ـیـه  وسه سال از جشن و شـادی اول
ــن  ــری ــارت ــكــی از ھ ــای ی بــر آوارھ
ـاتـوری سـرمـایـه  حكومتھای دیكـت

ـــی . گــــذرد داری دوره خــــود م
ـقـالب، جـز آن روز و  قـھـرمـانــان ان
یكی دو سال بعدتر كه در جـنـگ 
ـیـون بـر  و جدالی دائمی با ضدانقالب
ـــد كـــه  ـــودن ـقـــالب ب ــ آمـــده از ان

ــی را  مــی ــالب ــد مــردم انــق ــن خــواســت
ـقـالب را  شكست داده و حـاصـل ان
ـبـردنـد . درو كنند، لذتی از آزادی ن
ــه ـق ـقـالب، طـب ـیـش آن ان ـیـشـاپ ای  پ

ـا تـحـصـن و  ـارچـه ب متحد و یـكـپ
اعتصاب و راھـھـای دیـگـر زمـیـن 
ـقـه كـارگـر،  گذاشتن ابزار كـار، طـب
كمر رژیم تا به دندان مسلح پھـلـوی 

ـا بـه .   را شكسـت امـا از آن روز ت
ـانـه تـریـن  امروز، خـود مـورد وحشـی

ــه اســت ــرار گــرفــت . ھــجــومــھــا ق
كارگران و توده وسیع مـردمـی كـه 

جز زنجیرھای پایشان چیزی بـرای 
ـانـه  از دست دادن در مبارزه قـھـرمـان
ـانـی  در جنگ با حكومت گـورسـت
ـنـد كـه از دسـت  آریامھـری نـداشـت
ـقـالب بـودنـد . بدھند، قھرمانان آن ان

قھرمانانه ارتش تا به دنـدان مسـلـح 
عــریــض و طــویــل آریــامــھــری را 
ــی  ــدان ــد، ھــزاران زن شــكــســت دادن
ـاه چـالـھـای آن  سیاسـی را از سـی
رژیم آزاد كردنـد، صـدای آزادی را 
از مطبوعات اصلی مملكت پـخـش 
كردند، شوراھای كـارگـری درسـت 
ـز  ـاخـی كردند، سندیكاھای حزب رست
ساخته را مـنـحـل كـردنـد، مـدیـران 
ــم پــھــلــوی را از  ــره خــور رژی ــی ج
ــات و ادارات و مــدارس  ــج ــان كــارخ
ــد ســال از  ــد و چــن ــرون كــردن ــی ب
ـلـه از  دستآوردھای خـود و از جـم
شوراھـای كـارگـری خـود، اعـمـال 
ـانـه  ـیـد، قـھـرمـان كنترل خود بـر تـول
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 !بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد

یكی از لمپنھای چـاقـوكـش خـانـه 
ـام عـیـدعـلـی  كارگر در قزوین به ن

 ٥٤کـارگـران :   " كریمی گفته است
ـزویـن  ـان ق واحد مشکل دار در اسـت

. " انـد  ماه حقوق نگرفتـه٣٠ تا ٣از 
مسایل و مشکالت فعلی جامـعـه " 

کارگری در کشور نباید بر حضـور 
ــه  ــویــا و آگــاھــان و مشــارکــت پ
ـان  ـازنشـسـتـگـان اسـت کارگـران و ب
ـیـمـایـی روز  ـپ ـایـی راھ قزوین در برپ

ـات ٢٢  بھمن و مشارکت در انتـخـاب
ــر  ـی ـأث مـجـلـس شـورای اسـالمــی ت

حضور حـداکـثـری ."   " منفی بگذارد
ــگــان در  ــران و بــازنشــســت کــارگ
انتخابات مجلس شـورای اسـالمـی 
ـبـری  تحقق منویات مقام معظـم رھ

 ٣٠ مؤسسه تا ٥٤كارگران . "   است
انـد امـا از آنـھـا  ماه حقوق نگرفتـه

انتظار رفته است كه در راھپیـمـائـی 
دفاع از حكومتی كه زندگی شـان 
ـنـد و  ـن را تباه كرده است شـركـت ك
ھمچنین در انتخابات آن ھم شـركـت 

ـا از  ـات" كرده ت ای  خـامـنـه"   مـنـوی
ــد ــن ــویــات!   " دفــاع كــن ــام "   " مــن مــق

ـایـت اسـت٣٠، " رھبری ـن .  سـال ج
 ماه و گاھا حتـی مـاھـھـا ھـم ٣٠

بیشتر عـدم پـرداخـت دسـتـمـزد بـه 
. بـخـش زیــادی از كــارگـران اســت

منویات این آخوند مرتجع و جـانـی 
بیكارسـازی، زن كشـی، اعـدام، ، 
ـاد و تـن  ـی ـقـه اعـت شیوع بـی سـاب
ــن  ـالــی ــدانـی كــردن فــع فـروشــی، زن
ـاسـی  كارگری و دیگر زندانیان سـی

ـات ایشـان رجـزخـوانـی .   است مـنـوی
ـفـعـت  ـن جنگـی و یـکـی کـردن م

ـاه شـدن زنـدگـی  ـب ـا ت  ٩٩اسالم ب
ــامــعــه در اثــر  درصــد مــردم آن ج

این منویات حیف و .   تحریمھا است
ـاردھـا دالر خـرج  ـی ـل ـی میل كـردن م
روشن نگـه داشـتـن آتـش تـروریسـم 

تر كـردن  اسالمی در منطقه و ناامن
ــھــا انســان در  ــون ــی ــل ــدگــی مــی زن

ـات او جـان .   خاورمیانه اسـت مـنـوی
ـلـه  دادن به اخوان المسلین، حـزب ال
ــدا صــدر اســت ـت . و حــمـاس و مــق

ــوری  ــھ ــم ــخــابــات ج ــت ــو، ان ازآنس
ـتـریـن حـالـت خـود،  اسالمی در بـھ
ـیـن  دعوا بر سـر لـحـاف مـال در ب

ھـای حـكـومـت  ترین خـودی خودی
ـزان .   اسالمی بوده است بـر سـر مـی

ـاول و نـحـوه  چپاول، بر سر نحوه چپ
كشت و كشتار و زدن و نابود كـردن 

بـر سـر .   مردم آن جامعه بوده اسـت
سازمـانـدھـی تـرورھـای داخـلـی و 

ــوده اســت شــركــت در .   خــارجــی ب
ھای رژیم ھم، كه قـریـب  راھپیمائی

به اتفاق آنھا با زور تـرس از اخـراج 
و ساندیس خـورانـدن و غـیـره، چـه 

ــواع ٢٢ ــاشــد و چــه ان ــھــمــن ب  ب
رنگارنگ مناسـكـھـای مـذھـبـی، 
ــت كــردن  ــه ســف كــمــكــی اســت ب
بندھای اسارت و مشخـصـا رنـگ 
و بوی مشروعیت دادن به رژیـم در 
ـیـن كشـورھـا . مناسبات دیپلماتیك ب

این آن چیزھائـی اسـت كـه مـزدور 
ــارگــر از  ــانــه ك ــاق بــدســت خ چــم

كـارگـران امـا .   خـواھـد كارگران می
ـتـخـاب .   انـد انتخاب خـود را كـرده ان

كارگران گـام بـرداشـتـن بـه طـرف 
ــم اســـت ــن رژی ــی ای ــون ــگ ــرن . س

ــم و آغــاز  ــن رژی ــی ای ــگــون ــرن س
ـلـه  محاكمه قاتلین كارگران و از جم
كاربدستان خانه كارگر و شـوراھـای 
اسالمـی كـار ھـدف مـا كـارگـران 

ـیـن .  است اولین قدم و گذشتن از اول
مانع بر سر راه ایجاد دنیای بھتـر و 

 . شایسته انسان است
ـات رژیـم  ـتـصـاب ـات و ان انتـخـاب

ـزی ٣٣اسالمی در این   سـال، چـی
ـقـر و فــالكـت و جـنـگ و  جـز ف
ــزی و نــدارتــر كــردن مــردم  خــونــری
ــرای ایــن  ــكــش ب كــارگــر و زحــمــت
ـاورده اسـت ـی . جامعه بـه ارمـغـان ن

مضحکه انتخاباتی سفت تـر کـردن 
بند سركوب این حکومت بـه كـمـك 
ـیـره خـور خـانـه  ـیـن مـزدوران ج ھـم
. كارگر و شوراھای اسالمـی اسـت

ـاه تـر کـردن  ناامن تر کـردن و سـی
ــن  زنـدگـی بـخـش عـظـیـمـی از ای
ــر از زمــان  ــشــت ــی ــی ب جــامــعــه حــت

انتخاب مـا .   گورستان پھلوی است
كارگران سرنگونی و به زباله تاریـخ 
ـانـی و  ریختن این وضعیت و رژیم ب

ــگــذار آن اســت ــان ــی ــن ــران .   ب كــارگ
مدتھاست كه انتخاب خـود را كـرده 
ـنـد  اند؛ فقط مترصد فرصتی ھسـت
ــه خــود را  ــن كــه ایــن آرزوی دیــری

 . عملی كنند
ــش اســت و  ــی آخــر ســال در پ
ــه  رجـزخــوانـی عـوامــل مــزدور خــان
كارگر و شـوراھـای اسـالمـی كـار 

ای و  برای دفاع از منویات خامـنـه
دفاع از انجماد حداقل دستمـزدھـای 

. گـیـرد كارگران بار دیگـر دور مـی
ـارچـه  كارگران باید مـتـحـد و یـكـپ
ظاھر شوند و در این فرصـت بـرای 
نزدیكتر كردن رژیم جنایت اسـالمـی 
ــدی  ـن ـل ـبـه گـور گـامـھــای ب بـه ل

 .بردارند
 ٢٠١٢ فوریه ١٢

 انتخاب كارگران
 ناصر اصغری

 



 3 ١٩٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 یونان، جدال بیواسطه
ھـای  ھفته پیش به فراخوان اتحادیـه

کارگری و تشـکـالت چـپ، دور 
ـات عـمـومـی در  تازه ای از اعتصاب

ــه تصــویــب  ــراض ب ــه " اعــت ــرنــام ب
در یونان آغاز گردید کـه "  ریاضتی

ـبـه دوازدھـم  در ادامه آن روز یکشـن
فوریه دویسـت ھـزار تـن از مـردم 
ـارلـمـان تـجـمـع  معترض در مقابل پ
ــه  ــی آن کــار ب ــد کــه ط کــردن
درگیری گسترده با پلیـس کشـیـده 

ــصـاب.   شـد ــن اعـت ــی  ای ھــا در حـال
ـنـدگـان  صورت می ـای گیرد كـه نـم

ــی و  ــك جــھــان ــان ـا، ب ــه اروپ اتـحــادی
ـیـكـا(   صندوق بین المللی پول ) تروئ

ـاسـت  برای دیكته كردن اجـرای سـی
ریاضت اقتصـادی  بـرای كـاھـش 
كسری بودجه ایـن كشـور، در آتـن 

ـتـی  بسر می ـامـات دول برند و با مق
ـنـد ایـن .   یونان در حال مذاكـره ھسـت

ھـای  ھا به ابتكار اتـحـادیـه اعتصاب
، )   اد دی( سـراسـری كـارمــنـدی 

، ) یسـه( اتحادیه سراسری كارگری 
ـلـمـان  ، ) الـمـه( اتحادیه اساتید و مع

ـارز  ـامـه( كارگران مب ، كـارگـران ) پ
ـارز شـھـر آتـن  ـیـكـی( مب ـان آت ، ) پ

احزاب سیاسی چپ گرا و دیـگـر 
ــه ــحــادی ــه وقــوع  ات ــونــان، ب ھــای ی
ــوســت ــی .   پــی ــون ــق طــرح کــن طــب

ـفـر "   ریاضت اقتصادی"  پانزده ھزار ن
از شاغلین دولتی کـار خـود را از 
ـنـد، حـداقـل حـقـوق از  دست میدھ

 یـورو کـاھـش ٦٠٠ یورو بـه ٧٥١
ـازنشـسـتـگـی  پیدا میـکـنـد، سـن ب

یابد، مالیات بـر حـقـوق  افزایش می
باالتر مـیـرود، در بـخـش درمـان و 

ـارد یـورو صـرفـه ٢بھداشت  ـی ـل ـی  م
ـیـجـه  ـت جویی خـواھـد شـد و در ن
اجرای این طرح صدھا مـوسـسـه و 
واحد اقتصادی تعطیل خـواھـد شـد 
و ھزاران نفر کار خـود را از دسـت 

 . خواھند داد
ــی  ــگــران ــه اروپــا بــا ن ــحــادی ات

از .   تحوالت یونان را دنبال مـیـکـنـد
یکطرف تمامی دول عضو اتحـادیـه 

ـلـی پـول،  ـل به ھمراه صندوق بین الم
فشار بر دولت یونان بـرای تصـویـب 
ـتـصـادی را  نھایی طرح ریاضـت اق
ــانــب دیــگــر  افــزایــش داده و از ج
ـارزات  نگرانی خود از گستـرش مـب

ـنـھـان  مردم در یونان را نمی تواننـد پ
ــف .   سـازنـد ـی ـقـه ضـع ـان آن حـل یـون
ای است که تـمـام مصـائـب  زنجیره

ھـای ضـد  سرمایه داری و ظرفیـت
انسانی اش در نابود کردن زنـدگـی 
و معیشت مردم را یکـجـا در خـود 
ـنـمـایـش گـذاشـتـه  جمـع کـرده و ب

فقر و گـرسـنـگـی مـردم در .   است
ـا " یونان به افسانه  سرمـایـه داری ب

ـان داد"   چھره انسانی ـای مـردمـی .   پ
ـام زدنـد  بر علیه این دژ دست به قی
ـایــی را  و چــھـره دمــکـراســی اروپ
ـان  ـی ـان لخت و عور پیش چشـم جـھ

حـفـظ " دول اروپایی بـرای .   گرفتند
سرمایه در حوزه یـورو، کـل "   تعادل

ـارلـمـانـی را  دیپلماسی دمکراسی پ
ـا صـراحـت از  بکنـاری نـھـاده و ب
ـان حـرف  تحمیل فقر بـه مـردم یـون

اخراجھای دسـتـه جـمـعـی، .   میزنند
زدن خدمات اجتماعـی، و کـاھـش 
دستمزدھا راه حلـی اسـت کـه دول 
ـان، در  اروپایی به ھمـراه دولـت یـون

ـیـشـا .   اند مقابل مردم گذاشته امـا پ
ـنـد ایـن  پیش میدانند که نـمـی تـوان

شرایط ضد انسانی را بـراحـتـی بـه 
ـام زده ـی انـد،  مردمی که دست به ق

تحمیل نمایند، قیامی که چھـره و 
ـا را  نمادھای سیاسی اتحـادیـه اروپ

 . تغییر داده است
ــارزات مــردم در  ــرش مــب گســت
ـازی  یونان موجب شده اسـت کـه ب

ـابـالت "   دمکراسی"  ـق ـایـی در ت اروپ
ــورژوازی  ــاســی کــارگــر بــا ب ــی س

بـورژوازی .   بکناری گذاشتـه شـود
ـتـی خـود  برای حفـظ مـاشـیـن دول
وسیعترین نیروی سرکـوب خـود را 

ـبـه .  بمیدان آورده است در روز یکشـن
ـان کـار بـه  ـارلـمـان یـون در مقابل پ
ـتـف  تیراندازی و پرتاب کوکتل مول

این تصویر دیـگـر در .   کشیده است

ــی در  ــون ــوازن قــوای تــاکــن پــازل ت
ـایـی نـمـی ایـن .   گـنـجـد جوامع اروپ

ــارزه  ـب ھــای  درگـیـری( سـطـح از م
ھـا  شدید خیابانی، تصرف کـارخـانـه

ـاسـت کـه ...)  و ادارت و ـن بدین مع
ھای مبارزاتی شناخـتـه شـده  پروسه

ـاری  و تشکالت منطبق با آن، بـکـن
گذاشته شده است و مـردم  بـرای 
ـاسـی خـود بـه  کسب مطالبات سـی
ــم و رودرو  ــی ــق ــارزه مســت یــک مــب

ـتـگـری .   شیفت خواھنـد کـرد دخـال
ــاســت و  ــی ــواســطــه مــردم در س ــی ب
ـا  سرنوشت جامـعـه، رابـطـه مـردم ب
دولت را بطور اساسی تغییر خـواھـد 

امروز مردم در یونان سرنـوشـت .   داد
ـاتـی" خود را بدست بازیھای  " انتخـاب

ـاردنـد ـبـش .   احزاب پارلمانی نسـپ جـن
ـام ٩٩ ـی  در صدھا در امـریـکـا و ق

ـلـف در  مردم در کشـورھـای مـخـت
ـا، بـی  ـق ـانـه و شـمـال افـری خاورمی
ـیـرات بسـزایـی در عـزم  ـاث شک ت
ـارزه  مردم در یونان برای ادامـه مـب

ــارزات .   خـود داشـتـه اســت ـب ایـن م
ـا را  خواب آسوده بورژوازی در اروپ
گرفته است و بر تمامی طرحـھـای 
ـتـصـادی ایـن دوره دول  ریاضـت اق

سـایـه :   اروپایی سایه انداختـه اسـت
 . قیام مردم

 
اعتراض کارگر سرآغاز 

 تغییر در اسراییل 
ھای کارگری اسراییـل در   اتحادیه

پـی شـکـسـت مـذاکـرات خـود بــا 
ــوق و  ــق ــت بــر ســر افــزایــش ح دول
ــراردادی و  مــزایــای کــارگــران ق
ـــن از  ـزاران ت ــ ـــدن ھ ـــردان ـازگ ــ ب
ـتـه  ـف بازنشستگـان بـه سـر کـار، ھ
ـبـه در کشـور اعـالم  پیش چھارشن

ـیـجـه .   اعتصاب عمومی نمود در نت
ـیـل بـه حـالـت  این اعتصـاب اسـرای

دولت اسراییـل قـول .   تعطیل در آمد
ـزایـش  ـنـه اف ـی داده است که در زم
دستمزد اقداماتی انجـام دھـد ولـی 

ـات اتـحـادیـه ـب ھـای  از پذیرش مطال
ـاز زده اسـت ایـن .   کارگـری سـر ب

ـزرگ عـمـومـی  دومین اعتصاب ب

در اسراییل در شـش مـاه گـذشـتـه 
 و در ٢٠١١جــوالی ســال .   اســت

گرماگرم مبارزات مردم در مصـر، 
ـیـل بـراه  جنبش بی خانمان در اسـرای
ـزرگ  افتاد و به یک اعـتـراض ب

 . سراسری تبدیل گردید
ــل  ــارزات جــاری در اسـرایــی ـب م
نشان از آن دارد کـه تـوارن قـوای 
تاکنونی  در اسراییل بر ھـم خـورده 
است و مردم برای اعتـراض گـوش 

ــوایــی دارنــد ــن ــی .   ش ــان بــحــران جــھ
ـات مـنـطـقـه ای و  اقتصادی، انقالب

ـار  ـادی در سـاخـت ـی ـن لزوم تغییرات ب
ـیـل،  سیاسی و اقتصـادی در اسـرای
ـیـدان آمـدن مـردم در  علل ویژه بـم

ـیـشـت . ایندوره است در جاییکه مـع
ــه قــرار  و رفــاه مــردم مــورد حــمــل

ھـای  گرفته است، دیگر با موعظـه
ــمـی ــر  مـذھـبـی و قـومـی ن تـوان ب

ــارزات مــردم ســد بســت و از  ــب م
ــوگــیــری نــمــود . گســتــرش آن جــل

ــمــی ــل ن ــی تــوانــد از  جــامــعــه اســرای
ـیـر  ـاث تحوالت و تغییرات جـھـانـی ت
نپذیرد آنھم در زمانیکه بسیـاری از 
ـاسـی  ـتـصـادی و سـی بنیانـھـای اق
ــل بــر  ــاکــمــه در اســرایــی ــه ح ــق طــب

ـنـدی ھـای جـھـانـی  مبنای قطب ب
شکل گرفته است، بنیانھـایـی کـه 
ـیـربـط  امروز با تـحـوالت جـھـانـی ب
شده است و یک ساختار جـدیـد را 

امـروز دیـگـر رجـز .   کنـد طلب می
ـان  خوانی ھـای نـظـامـی قـومـگـرای

یھودی با جنبش اسـالمـی، حـرف 
ـا نـمـی ـی . زنـد اول را در ایـن جـغـراف

ـار  ـیـدن اخـب کسی اشتیاقی بـه شـن
ـاطـق  در مورد خانه سـازی در مـن
ـان،  ـلـه ن اشغالی را ندارد، تنھا مسئ
رفاه، دسـتـمـزد و داشـتـن مسـکـن 
. است که دھان به دھان مـیـچـرخـد

ـیـل در  چرخشھای بزرگی در اسـرای
 . حال وقوع است

ــقــالب مصــر و  بــی شــک ان
مبارزات مردم در سوریه بر فضـای 
ـیـرات بسـزایـی  ـاث سیاسی اسراییل ت
داشته است، اما مـوتـور مـحـرک 
ـلـی  مبارزات مردم در اسراییل مسائ

ـیـل  است که سـالـھـاسـت در اسـرای
ـاز کـرده و  بطور آشکـاری دھـان ب

 . پاسخ نگرفته است
 شکست ناسیونالیسیم عـرب و 
دست باال پیدا کردن اسالم سیاسـی 
در جدال با اسراییل مـوجـب عـوض 
ــن  ــاســت در ای ــی ــه س ــن شــدن صــح

امروز قـومـگـرایـی .   جغرافیا گردید
مذھبی یھودی عمدتا خـود را در 
ـاسـی تـعـریـف  ـا اسـالم سـی تقابل ب
ـیـسـیـم عـرب ـال ـاسـیـون . میکند تا ن

ـاسـت  ساختار سیاسی و فلسفـه سـی
ــطــبـق بــا  ـن ــمـامــا م در اســرایــیـل ت
نیازھای دوران جنگ سـرد شـکـل 

ـار و در .   گرفتـه اسـت ایـن سـاخـت
ـیـل  ـقـش اسـرای کنار آن باز تعریف ن
ـازھـای ایـن  ـی در منطقه، دیگر به ن

ھر چنـد عـروج .   دوره پاسخ نمیدھد
اسالم سیاسی پس از فـرو ریـخـتـن 
دیوار برلین موجب ادامه حیات ایـن 
ساختار  جـنـگ سـردی گـردیـد، 
ـیـل  اما حاکمیت سیاسـی در اسـرای

تـوانـد وجـود خـود را در  دیگر نمی
تقابل با نیرویی کـه خـود در حـال 

کـل .   ھزیمت است، تـعـریـف کـنـد
ــه  ــســف ــصــاد و فــل ســیــاســت، اقــت
حکومتی در اسراییل مدتھاست بـه 

ـنـدی ھـای جـدیـد در حـال  جبھـه ب
ـیـربـط  شکلگیری در سطح جھان، ب

ـیـل دیـگـر .   شده اسـت دولـت اسـرای
توانایی سد کردن ایـن تـحـوالت را 

ـار .   ندارد در یـکـسـال گـذشـتـه اخـب
ـیـل نـه دیـگـر در  مربوط به اسـرای
ارتباط با جنگ با حماس و حـزب 
الله،  بلکه در ارتباط با اعـتـصـاب 
و اعتراضات مردم در اسراییل بـوده 

ــد حــمــاس، .   اســت ــن ــان ــرویــی م ــی ن
ــر تــحــوالت در ایــن  ــی بســرعــت س
منطقه را متوجه شـده اسـت و بـه 
ھمین علت حتی به تشکیل دولـت 
ـاسـت مـحـمــود  ـنـی بــا ری ـلـسـطـی ف
ــه اســت . عــبــاس گــردن گــذاشــت

ـیـل  سـر  اعتراض کارگر در اسـرای
ــیــرات بــزرگــی در ایــن  آغــاز تــغــی

 .* کشور خواھد بود
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از آن روزھا اكنون بیـش از سـه 
ـاد آن .   گـذرد دھه اسـت كـه مـی ی
ــای خــوش  ــش ٣٣روزھ  ســال پــی

ـقـر  اكنون در ھاله ای از جنایت و ف
ـیـچـیـده  و فالكت رژیم اسـالمـی پ

 ٣٣از آن رویای شیریـن .   شده است
ــوس جــمــھــوری  ــاب ــش، ك ــال پــی س
اسالمی بیرون آمد كه حداقل بـرای 
ـزی جـز تـورم، عــدم  كـارگـران چـی
پرداخت دسـتـمـزد، گـرانـی سـرسـام 
آور، قرارداد موقت و سفید امضـاء، 
زندگی دائم زیر خط فقر، و اسـالم 
و جھـل قـرون وسـطـائـی اسـالمـی 

ـاری از آن !   بھمراه نداشته است بسـی
ـار  ـت ـار دیـگـر گـرف قھرمانان خود ب
سیاه چالھای رژیم ھـارتـری شـدنـد 

ـار وسـیـعـی از . جان باختندو  بخش بسـی
ــھـای  ــاه چــال ــی كــه از ســی رژیــم كسـان

پھلوی جان سـال بـدر بـرده بـودنـد، 
گرفتار سیاه چالھای رژیـم ھـارتـر 
اسالمی شدند و این بار جـان سـالـم 

ـیـش از .   بدر نبردند طبقه كـارگـر ب
سه دھه است كه شالق سرنـگـونـی 

ــم شــاه را مــی ــورد رژی ــالق .   خ ش
امـا یـك .   خـورد انقالب كردن را می

لحظه از فـكـر آزاد شـدن و آزادی 
برای جامعه به ارمغان آوردن دسـت 

 .نكشیده و غافل نشده است
ـلـوی،  ـاه پـھ ایران زیر سلطه سـی

ـامــھـری" بـحـق  ــان آری نــام "   گـورسـت
ـتـه بـود ـقـر از سـر و كـول .   گرف ف

ای  بخش عظیمی از مـردم جـامـعـه
ـاال  ـیـده بـود، ب كه روی ثروت خـواب

ــوی .   رفــت مــی ــھــل ــدر و پســر پ پ
چندین دھه با سركوب و كمكـھـای 
بیكران و كودتا و آموزش شـكـنـجـه 
ـیـس  و شكنجه گران آمریكا و انگـل
ـاھـی كشـانـده  ـب آن جامعـه را بـه ت

ــد ــودن ــوشــت آن .   ب ــرن امــا چــرا س
انقالبی كه این ھمه امید در دلـھـا 
ـا امــیـدی در دل  ــك مـعــن ــه ی و ب
ـیـون انسـان از سـراسـر  ـل ـی صدھـا م
ـارتـریـن  ـب جھان زنده كرده بود، از خون
ـاریـخ سـر در آورد؟ ! حكومتھای ت

ـبـه ـن ھـای آن  پرداخـتـن بـه ھـمـه ج
ـلـكـه  ـیـسـت؛ ب انقالب ھـدف مـن ن

خواھم با اشاره بـه یـك عـامـل  می
ھـا  مھم در شكست آن انقالب، توجه

ــالب دیـگــری كــه در  ـق را روی ان
 .چشم انداز است، متمركز كنم

اولین و مھمترین نكته این بـود 
ـیـسـتـی  ـال كه فعالین گرایش سوسـی
جنبش كارگری به اندازه كافـی در 
خواستن و گام برداشـتـن بـه طـرف 

ـنـم كـار  آینده ای كه جامعه را از جھ
ــودنــد ــب ــانــد، روشــن ن . مــزدی بــرھ

ـنـد  منظور این نیست كه نمـی دانسـت
ـنـكـه .   باید كار مزدی ورافتـد ـا ای ی

بقول معروف سیستم سرمایـه داری 
ـنـكـه ایـن  دیگر كارساز نیست و ای
. سیستم بردگی گورش را گم كنـد

ـتـریـن سـالح  بلكه برای ایجاد مھـم
ـقـه  برای این كار، یعنـی حـزب طـب

ــی  كـارگــر گــام ھــای الزم و عـمــل
و جامعه و طبقه كـارگـر .  برنداشتند

در تالطمات انقالبـی در واقـع بـی 
بـخـش عـظـیـمـی از !   سر پناه مانـد

ــوراھــای  ــر در ش ــه كــارگ ـق ـ طــب
كارگری خود متشكل بـودنـد، امـا 
ـتـرل  ـن ـقـط اعـمـال ك این شـوراھـا ف
كارگری در كارخـانـجـات و دیـگـر 

ایـن شـوراھـا و .   مراكز كاری بودند
ــصــابــاتــی كــه رژیــم شــاه را  ــت اع
سرنگـون كـردنـد تـوسـط چـپـھـا و 
ـیـسـتـی  ـال مشخصا گـرایـش سـوسـی

این چپ و .   شدند سازماندھی می
این گرایش سوسیالیستی اما فـاقـد 
ـاسـی و در  حزبی بود که در سـطـح سـی
ـروی  ـی ـاس سـراسـری جـامـعـه ایـن ن مقـی

ـنـدگـی کـنـد ـای ـروی .   عظیم را نم ـی ایـن ن
داشـت كـه حـزب عظیم نیاز به پالتفرم 

ــایــد .   تــوانســت بــه آن بــدھــد مــی ب
كـرد كـه حــزب  انسـجــام پــیـدا مــی

. توانست آن را مـنـسـجـم کـنـد می
ـنـگـونـه  ـیـسـتـی ای ـال گرایش سوسـی

ـاسـی  می توانست بعنوان قـطـب سـی
ـاف در تـالطـمـات آن  روشن و شـف

 !دوره نقش ایفا کند كه چنین نشد
ـاره سـازمـانـھـای  بحث مـن درب
ـیـسـت؛  موجود سیاسی آن زمـان ن
چرا كه سازمانھـای اصـلـی بسـتـر 
ــل ســازمــان  چــپ آن دوره مــث

چریكـھـای فـدائـی خـلـق ایـران و 
ـقـه  سازمان پیكار در راه آزادی طـب
ـادی از  كارگـر، گـرچـه تـعـداد زی
ـیـسـتـی  ـال ـیـن گـرایـش سـوسـی فعال
عضو یكی از ھمیـن سـازمـانـھـای 
ـبـود  چپ بودند، اما اساسا بدلیل ن
ـا  ـاخـتـه شـده و ب ـیـو شـن یك آلترنات
آتوریته كمونیستی، آنجا گـرد آمـده 
ـتـن گـرایـش  بودند و پژواك نـه گـف
سوسیالیستی به سیـسـتـم سـرمـایـه 
ـزدی، از  ـــردگـــی مــ داری و ب
ـات  ـان بلندگوھای اصـلـی ایـن جـری

ـا .   منعكس نشد حساب آن چـپ ب
گرایش سوسیالیسـتـی در جـامـعـه 

 .متفاوت است
ـبـود حـزب  مھمترین محصـول ن
ــه كــارگــر، گــردن گــذاشــتــن  ــق طــب
جامعه و مشخصا طبقـه كـارگـری 
ـلـوی را  ــھ ــگـونـی رژیـم پ كـه سـرن
تسھیل كرده بود، به نیروھایی مثـل 
حزب توده و دیگر نیروھای ملـی ـ 
ـنـی را بـه  ـی اسالمی بـود كـه خـم

ــد ــنــه كــردن ــق ــامــعــه ح جــدا از .   ج
نیروھای ارتجاعی مثل حزب تـوده 
و لیبرالھای اسالمی مثل نـھـضـت 
ـای  آزادی و غیره كه رسما زیر عـب
خمینی و دار و دسته وی خـزیـدنـد 
و عصای دست ایشان شدند، حـتـی 
ــن و  ــد مــجــاھـدی ــروھـائــی مـانــن ـی ن
چپھائی مثل فدائیان خلق و غـیـره 

ھای اسالمی خمینی مثـل  ھم تقیه
اعطای آزادی بیان به كمونیسـتـھـا، 
آزادی تشـكـل كـارگـری و مـرفـه 
ــره را از او  ــرا و غــی ــردن فــق ك

ــنـد ـت ــرف ــه كــارگــر .   پـذی ـق حــزب طــب
ـزدایـد كـه  می توانست این توھم را ب

آخوندی كه در اعتراض به صـاحـب 
ــم  ــی ــان و تــقــس حــق رأی شــدن زن
اراضی خانھا و فئـودالـھـا و آزادی 
ـا  ـان و غـیـره ب نسبی پوشش به زن
شاه در افتاده بود و نھایتا به كـربـال 
ـنـھـا  و نجف تبعید شـده بـود، نـه ت

ـلـكـه  ای به كسی نمـی آزادی داد، ب
ـا  ـی برای رضای خدای خود كـل دن
ــال  ــی فــتـح قــدس و كــرب ــربــان را ق

ــرد ــد ك ــواھ ــری.   خ ھــای  دور و ب
خمینی، و بی بی سـی كـه او را 
ــان مــردم داد،  ــاه بــرد و نش ــه م ب
ھیچوقت پالتفرم ارتجاعی او را بـه 

گفتند، ایـن كـار حـزب  جامعه نمی
طبقه كارگر است و درسـت از ایـن 
ــقــه  ــب درس اســت كــه ایــن دوره ط
ـیـروی ارتـجـاعـی  كارگر به ھیچ ن

چـرا .   دیگری سواری نخـواھـد داد
كه ھم حزب خود را دارد و ھـم ھـر 
ـاه آنـھـا را  نیروئی كه نیتی جـز رف
ـیـت  در سر داشته باشد، حـال ایـن ن
ـاشـد و چـه  چه آباد كردن میھـن ب
مذھب و دین ساكنین آن مـیـھـن و 
ـاشـد، یـك  چه دمـكـراسـی خـواه ب
توطئه گر دیگری بحساب خـواھـد 
آورد كه دیگر در روبرو شدن با آنـھـا 

 .غفلت نخواھد كرد
ـادی  بنظر نمی ـز زی آید كـه چـی

ـاقـی  از عمر جمـھـوری اسـالمـی ب
ـلـه را دیـگـر .  مانده باشد این مسـئ

اكنون كمتر كسی است كه مـتـوجـه 
مسئله ایـن .   نشده باشد و انكار كند

ـیـن  ـال است كه قدم بعدی بـرای فـع
گرایش سوسیالیستی در جامـعـه و 
ـبـش كـارگـری  مشخصا در بین جـن

ـنـك ! چیست ـا عـی ـنـون اگـر ب ؟ اك
ــالب  ــه انــق ــم، ٥٧امـروز ب ــگــری  بــن

توان نتایج امـروزی بـرای یـك  می
ـاریـخـی گـرفـت، كـه  محدودیـت ت

ـایـد از .   منصفانه نیست در نتیجه ب
آن محدودیتـھـا درس درسـت بـرای 

ـقـه كـارگـر .  امروز گرفت امروز طب
ـزب  ـزب خـــودش را دارد، حــ حــ

ـیـسـت كـارگـری ـادھـای .   كمون ـی ـن ب
فكری این حزب، جدا از اینكـه بـه 
ـام خـود  سالھا قبل از فعالیت بـه ن
این حزب برمی گردد، اما حـداقـل 

ـیـن حـزب ٢٠ ـا ھـم  سال است كه ب
ــالب آتــی  ــق ســالحــش را بــرای ان

ــل مــی ــق ــد صــی ــاه .   دھ ــب ــك اشــت ی
تواند رخ بـدھـد، اگـر  حداكثری می

ـیـسـتـی در  ـال فعالین گرایش سوسـی
ـبـش  جامعه و حتی مھمتر درون جن
كارگـری تـوجـه بـه ایـن حـزب را 
دست كم بگیرند و یا بقول مـعـروف 

در ایـن .   این حزب را تسخیر نكننـد
صورت اسـت كـه یـك دور دیـگـر 

ـا مشـكـل جـدی روبـرو  می تـوان ب
ـیـه روابـط كـار !   شد انقالب بـر عـل

مزدی نباید بیشتر از این به تعویـق 
ــد ــت ــاف ــی ســرنــگــونــی جــمــھــوری .   ب

تواند قـدم اول در ایـن  اسالمی می
راه باشد، اما جمع شـدن دور حـزب 

آن "   تسـخـیـر" كمونیست كارگری و 
تواند قدم نھایـی بـرای رھـایـی  می

ـنـھـا !   واقعی باشـد ایـن حـزب نـه ت
ـلـكـه  ـزار مـھـم اسـت، ب خود یـك اب
ـار  ـی ـت ـزارھـا را ھـم در اخ بھتریـن اب
ـــســـت و  ـی ــ ـال ــ ـی ـــن ســـوســ ـی ــ ـال ــ ـــع ف
آكتیویستھای جنبشھای اعتـراضـی 

ـال .   دھد قرار می ـنـدن ق باید برای ك
قضیه در این حزب متشكل شـد و 

 .این ابزارھا را به كار گرفت
ـا ایـن حـزب مـعـادالت  اكنون ب

ـنـد عوض شده و فرق مـی ـن ایـن .   ك
ـنـده حسـاس كـرده  حزب ما را به آی

ما را حساس كرده بـه آنـچـه .  است
ــه مـی ــت ــه مــا گــف در .   شــود كـه ب

ـلـمـه ٥٧انقالب  " اسـالمـی" ، بـه ك
ــدادیـم و راحــت  ــت نشــان ن حسـاسـی
ــازه دادیــم كــه اســم شــوراھــای  اج

شوراھای اسـالمـی " كارگری را به 
ـا "   كار كه البته ھمان شـوراھـا ھـم ب

ـیـف  ـث ـا " اسـالمـی" آن پسـونـد ك ، ب
شـوراھـای " جانوران بعدی تحت نام 

تــفــاوت اســاســی "   اســالمــی كــار
ـنـد ـن ـنـد، عـوض ك بـه سـتـم .   داشت

مضاعف بـر زن حسـاسـیـت نشـان 
ندادیـم و راحـت بـه گـوشـه خـانـه 
راندن او را، به زور چادر و روسـری 
ـبـول كـردیـم و  كردن بر سـرش را ق

ایـن حـزب مـا را .   اعتراض نكردیم
به ستم از ھر نوعی و مشخصا بـه 
ــر زن حســاس كــرده اســت ــم ب . سـت

ـاه چـالـھـای  رضایت دادیم كـه سـی
ــوی مـثـل اویـن و قــزل  ـل رژیـم پـھ
ــره، دســت  ــره و غــی حصــار و غــی
نخورده بمانند تا نسـل دیـگـری از 
! انقالبیون را در آنجا به بند بكـشـنـد

ـفـس وجـود  این حـزب مـا را بـه ن
ـا زنـدان حسـاس كـرده  جامعـه ای ب
ـبـودیـم.   است بـه .   به اعدام حساس ن

ـازمـانـدگـان دم و دسـتـگـاه  اعدام ب
. رژیم سابق حساسیت نشـان نـدادیـم

ـتـھـای  ـی ـل به اعدام و اذیت و آزار اق
ھا و یـھـودیـھـا  مذھبی مثل بھائی

حساسیـت نشـان نـدادیـم، امـا ایـن 
ـلـه اعـدام  حزب ما را به نفس مسـئ

بـه .   از ھر نوعش حساس كرده است
آزادی بیان حساسیت نشـان نـدادیـم، 
ـان  ـی اما این حزب ما را به آزادی ب
ــد و شــرط بــرای ھــمــه  ــی بــدون ق

ـنـھـا و دھـھـا .   حساس كرده است ای
ـنـد  نمونه این نوعی مسائلـی ھسـت
ـیـن گـرایـش  ـال ـای فـع كه جلوی پ
ـلـوم  ـنـد و مـع سوسیالیسـتـی ھسـت
ـیـن ایـن گـرایـش و  ـال است كه فـع
ـیـسـت كـارگـری، حـزب  حزب كمون
ــخــواھــنــد  ــار ن ــب ــن ــن، ای ــن فــعــالــی ای
ـیـن  گذاشت انقالب آینده در دام چـن

ـیـن  توطئه ھایی بیافتـد و ایـن چـن
 .مالخور بشود

 ٢٠١٢ فوریه ١١

 ١از صفحه 
 !كارگران در راه انقالبی دیگر
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ـنـد ـای ـی شـرایـطـی .   مجانی بدست نم
اتحادیه اروپا، صـنـدوق ( که ترویکا 

) بین المللی پول، و بانک جـھـانـی
برای تامین کمـکـھـای مـالـی در 
برابر یونان قرار میدھد طناب داری 
ھست که بر گردن طبقه کارگـر و 
ـان انـداخـتـه  ـتـکـش یـون اقشار زحـم
ـاه  میشود و آنھا را بـه خـاک سـی

 :این شرایط از این قرارند. مینشاند
 درصـدی حـداقـل ٢٢کاھـش   -١

ــه  ــرا ب ــمــزد کــه آن  دالر ٧٧٣دسـت
 .تقلیل خواھد داد

ــراج   -٢ ــد ١٥٠٠٠٠اخ  کــارمــن
 دولتی

ــا مــورد   -٣ ــان دادن بــه دھــھ پــای
 ضمانت شغلی

ـیـروی ٢٠  -٤  درصد کـاھـش در ن
 ٢٠١٥کار دولتی تا سال 

کاھش بودجه مصـرفـی بـرای   -٥
  بیلیون دالر٤ بمیزان ٢٠١٢سال 
ـیـشـتـر در مـورد   -٦ کاھشـھـای ب

 حقوق بازنشستگی
عالوه بر این شـرایـط اتـحـادیـه 
ـا درخــواســت کــرده اســت کــه  اروپ

ای بـرای  یونان حساب بانکی ویـژه
ـاز کـنـد  پرداخت بدھیـھـای خـود ب
که اقتصاد دانان آنرا از دسـت دادن 
کامل کنترل این کشور بر اقتـصـاد 

ــد ــدانــن ــن از .   خــود مــی ــی ــچــن ــم ھ
نمایندگان و احـزاب خـواسـتـه شـده 
بطور کتبی امضا دھند کـه دولـت 
بعدی ھم تصمیمات اتخـاذ شـده را 

 .بکار خواھد گرفت
ـان  مجمـوعـه ایـن شـرایـط چـن
سخت و تحقیر آمیز بود که حـتـی 

ـان،  رھبر دست راستی ترین حزب یـون
ـنـه  ـی ـزافـریـس، از کـاب جورج کـارات
ـا داد ـف ـادیـمـوس اسـتـع ـاپ . لوکاس پ

ـفـر دیـگـر از  عالوه بـر او ھشـت ن
ـا دادنـد ـف ــع ـنـه اسـت ـی لـوکــاس .   کـاب

ـان،  پاپادیمـوس، نـخـسـت وزیـر یـون
ـا  اعالم کرد کـه ھـر کـس کـه ب
ــاضــت  ــاســت ری ــی ــت از س ــی ــاطــع ق
اقتصادی حمایت نکنـد جـایـش در 

ـادیـمـوس .   کابینه نیست ـاپ لوکاس پ
که یک تکنوکرات است حتی از 

طریق یک انتخابات معمول شعبـده 
ـارلـمـانـی ھـم بـه پسـت  بازیھای پ

او، .   نخست وزیـری نـرسـیـده اسـت
ـا بـعـد از  ـی ھمانند نخست وزیر ایتال
ـاسـی  برلسکونی، از طرف الیت سـی
ـاضـت  یونان انتخاب شد تا قرص ری
ـان  اقتصادی را به حلقوم مـردم یـون

ــه .   فــرو کــنــد ــف ــن وظــی او دارد ای
ـانـکـھـا را بـه تـمـام و  خدمت به ب

 .کمال انجام میدھد
ـقـه کـارگـر و اقشـار  برای طـب
ـار ایـن  زحمتکش یونان، اما، زیـر ب
ـنـی از  شرایط کمرشکن رفتن بـمـع
ــت  ــی ــشــت، امــن دســت دادن مــعــی
ـیـت  شغلی، حقوق بازنشستگی، امن
ـای شـغـلـی و  محیط کار، و مـزای
ـیـر شـدن و  بمعنی بیکار شدن و فق
ــود و ھســت ــه خــراب شــدن ب .  خـان

ــارگــران، اقشــار زحــمــتــکــش و  ک
ـیـمـات  دانشجویان عواقب ایـن تصـم
ـنـد و  بر زندگیشان را بخوبی مـیـدان

ـتـه گـذشـتـه .   زیر بار آن نمیروند ـف ھ
تمام یونان در اعتراض و اعـتـصـاب 

ـیـمـات .   بوده است در پاسخ به تصـم
جدید ترویکا و اطاعت بـی کـم و 
کاست دولت یونان از این فرمانـھـا، 
ـان فـراخـوان  دو اتحادیه بزرگ یـون

ــصــاب عــمــومــی  ــت  ٤٨یــک اع
ـال اعـتـصـاب  ـب ساعته دادند که بدن
ـاق  ـف ـبـل ات ـتـه ق ـف عمومی یک ھ

قطارھا تعطیل شد، حـمـل .  میافتاد
و نقل متوقف گشت، مـراکـز کـار 
متروکه گشت و حتی بیمارستانـھـا 
ـار را  جــز مـــوارد اورژانســـی کــ

ـان، و .   خواباندنـد ـان، جـوان دانشـجـوی
سایر قشرھای مـردم در صـفـھـای 
دھھا ھزار نفری در خیابانھـای آتـن 

ـیـس درگـیـر شـدنـد ـل کـکـتـل .   با پ
ـتـی و  مولوتـف ـف ـبـھـای ن ھـا و بـم

سنگ و سیمانھای کـنـده شـده از 
ـاده روھـا بـه ســوی  ـی دیـوارھـا و پ
ـان  صفھای پلیس پرتاب شـد و یـون
در طوفان آتش و دود کشمـکـشـھـا 

 .و درگیریھا غرقه گشت
ـنـدگـان را در جـریــان  مـا خـوان
ـلـکـیـس در  ـان کـی ـیـمـارسـت اشغال ب

ـیـه  ـان ـی یونان قرار دادیم و تـرجـمـه ب
ـان را  کارگران و کارکنان بیـمـارسـت

ــم ــردی ــه ک ــرض ـان .   ع ــ ـت ـارسـ ــمــ ـی ـ ب
ـلـکـیـس اکـنـون بـطـور کـامـل  کی
توسط کارگران کنتـرل مـیـشـود و 
ــار  ــی ــگــان در اخــت ــت رای ــداش ــھ ب
. نیازمندان جامـعـه قـرار مـیـگـیـرد

ـنـھـا  کارگران اعالم کرده انـد کـه ت
ـیـمـات  مرجع مشروع و قانونی تصم
ـان مـجـمـع  در رابطه با کار بیمارست

ـا .   عمومی کارگران است اکـنـون ب
نمونـه دیـگـری از ایـن نـوع اقـدام 

 .کارگری مواجه ھستیم
ــان روانــی  ــمــارســت ــی کــارگــران ب
وزارت بھداشت را بـه اشـغـال خـود 

ـانـی از  در آورده ـب ـی اند و بـرای پشـت
ھـا، و  طرف سایر کارگران، اتحادیـه

ایـن .   اند ھای مردم فراخوان داده توده
انـد کـه تـمـام  کارگران اعالم کـرده

تصمیمات مربوط به اشـغـال وزارت 
بھـداشـت و کـارھـای مـربـوط بـه 
ـیـمـاران روانـی تـوسـط  ـان ب بیمارست
ـتـه  مجمع عمومی کـارگـران گـرف

ــد ــد ش ــواھ ــن .   خ ــھــای ای ــواســت خ
ـنـد از ـارت ـازگـردانـدن :   کارگران عب ب

کارگران اخراجی بـه کـار، تـوقـف 
ـنـه ـزی ـبـل تـمـام ھ ـق ھـای  اخراجھا، ت

بیماران روانـی تـوسـط دولـت، لـغـو 
ــه  ــوط ب ــمــات مــرب تـمــامــی تصــمــی
ـیـمـات  کاھش دستمزدھا، لغو تصـم

ــمــه ــی ھــای  مــربــوط بــه کــاھــش ب
بازنشستگی و مزایای کـارگـران و 

 .بیماران
ـابـل یـورش  ـق میبینیم کـه درم
وحشیانه ترویکا و ھمدستان یونانـی 
ـان جـمــع  آنـھـا، کـه در دولـت یـون

ـار  شـــده ـارگـــران و اقشــ ـــد، کــ ان
ــف  ـل ـتـکـش بـه اشـکـال مـخـت زحـم

ــراضــات  مــی ــد، و بــا اعــت ــن ایســت
ـا دسـتـگـاه  خیابانی و درگـیـری ب

ـیـس(   سرکوب سرمایه داران  ـل ، ) پ
با اعتصاب عمومی و زمین گـیـر 
کردن ماشین سود سرمایه داران، و 
ـتـن  ـتـرل گـرف با اشغال و تحـت کـن
ــی و  ــت ــات دول ــا و مــوســس ــھــادھ ن
اجتماعی، از زنـدگـی خـود دفـاع 

 .میکنند
ـتـکـش  کارگران و اقشـار زحـم
: یونان دو راه بیشتر در پیش نـدارنـد

ــدن در چــھــارچــوب  راه اول مــان
ایـن .   اقتصاد سرمایـه داری ھسـت

راه دو انتخاب در بـرابـر مـردم قـرار 

ــدھــد ــر بــار شــرایــط :   مــی ــن زی رفــت
وحشیانه ترویکا و ھمدستان یونانـی 
آنھا و قبول ریاضت اقتـصـادی کـه 
ــدتــر از ادوار پــیــش  ھــر دوره شــدی
میشود و یا امتناع از قبول شـرایـط 
ترویکا و اعـالم ورشـکـسـتـگـی و 

انتـخـاب اول .   خروج از اتحادیه اروپا
ـبـگـرد ھـمـه  بمعنی قبول یک عـق
جانبه در تـمـام سـطـوح و جـوانـب 
زندگی برای اکثریت عظـیـم مـردم 
ـابـل  است که در یک حـد غـیـر ق

ـتـخـاب دوم شـایـد .   تحـمـل اسـت ان
تـر از  شرایط زندگی را بسیار سخت

انتخاب اول بکند و شیرازه جـامـعـه 
ـاشـد ـپ راه دوم امــا .   را از ھـم فـروب

درھم شکستن چھارچوبھا و روابـط 
ـیـش  اقتصاد سرمایه داری و در پ
ـیـسـم اسـت ـال . گرفتن مسیر سوسـی

مردم یونان میتوانند سرنوشـت خـود 
ــھــکــاران  ــب را از دســت دزدان و ت
ــارجــی  ــه دار داخــلــی و خ ــای ســرم

ـان و تـرویـکـا(  ) دولت کنونی یـون
ـتـرل آنـرا خـود در  بدر آورنـد و کـن

میتوانند به تـرویـکـا .   اختیار گیرند

ـانـک جـھـانـی و  نه بگویند، بـه ب
صندوق بین المللی پول و اتـحـادیـه 
ـــد، اعـــالم  ـن ــ ـــگـــوی ـــه ب ـا ن ــ اروپ
ـنـد، و در عـیـن  ورشکستگی بکـن
حال دولت دزد و سرمـایـه دار خـود 
ـابـع  ـن ـنـد و تـمـام م را سرنگون کـن
ـان را  طبیعی و انسانی جامعـه یـون
برای ساختن یک جامعـه انسـانـی 

ای کـه در آن  جامعـه. بکار گیرند
ھدف نه تولید سود بـرای سـرمـایـه 
داران بلکه تولیـد مـواد الزم بـرای 
. زندگی انسانھای آن جامعـه اسـت

ـنـد و  میتوانند دولت را سرنگون کن
ـان را بـر اسـاس  تمام جـامـعـه یـون
ــای  مــجــامــع عــمــومــی و شــوراھ
ـنـد . کارگری و مـحـلـی اداره کـن

این یک راه واقـعـی و شـدنـی در 
برابر مردم یونان است و تنھـا راھـی 
ھست که میتواند برای ھمیشه بـه 
ـان  ـای فقر و بیکاری و درماندگی پ
دھد و یک زندگی پر از خـوشـی 
و انسانیت را بـرایشـان بـه ارمـغـان 

 .*آورد

 ١از صفحه 
 

 یونان در طوفان حوادث 

ھای  کارگران پتروشیمی
ماھشھر موقتا اعتصاب را 

 به تعویق انداختند
 

ـاه شـدن دسـت  ـارزه بـرای كـوت كارگران پتروشیمی ماھشھر در ادامه مـب
ـبـه  پیمانكاران از محیط ھای كار التیماتـوم داده بـودنـد کـه روز یـکـشـن

بھمن بطور سراسری و در سطح مجتمع دست از كـار بـکـشـنـد و در ٢٣
ـتـمـاع  ساعت ھشت و نیم صبح این روز در محل پاركینـك اتـوبـوسـھـا اج

ـتـشـر .   كنند طبق خبری که اتحادیه آزاد كارگران ایران در سایت خود مـن
کرده است، بدنبال این التیماتوم، خبر پرداخت پاداش نفت سالیانـه بـه ایـن 

 ٢٣ و ٢١کارگران قوت گرف و کارگران طی جلساتـی در روزھـای 
ـیـم بـه تـعـویـق  بھمن که در محل ناھارخوری کارخانه برگزار شد، تصـم

 . اعتصاب گرفتند
 

ـنـدر  ـتـروشـیـمـی ب ـیـن پ کارگران بدنبال بن بست مذاکرات خود با مسئول
ـتـه و اطـالعـیـه ١٨امام در روز   بھمن تصمیم به اعتصاب و تجمع گـرف

کارگران اعتصاب را بـه تـعـویـق .   شماره چھار خود را پخش کرده بودند
ـنـی بـر بـرچـیـده  انداختند اما اعالم کردند که تا تحقق خواست خود مـب

ـیـم .   شدن شركتھای پیمانكاری از پای نخواھند نشـسـت ـیـرغـم تصـم عـل
ـنـگ٢٣کارگران برای تعویق اعتصاب، روز  ھـا کـه   بھمن محل پارکـی

برای تجمع در نظر گرفته شده بود بشدت تحت کنترل ماموران حـراسـت 
 .قرار گرفته بود
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ـیـن  یازدھم فوریه، دو روز پیـش، اول
ــنــی  ــدن حس ــی ــزیــر کش ســالــگــرد ب
مبارک، دیکتاتور مادام الـعـمـر و 
ـقـالبـی  متحد غرب توسط مـردم ان

ــود ــن .   مصـر ب ــکــســال پــس از ای ی
ـزرگ مـــردم مصـــر  ــ ـــروزی ب ـی ــ پ
ــھــا و شــعــارھـای اســاســی  خـواســت
ـان، آزادی، و  انقالب مصر یعنی ن
ـاسـخ  ـنـوز بـی پ کرامت انسانی، ھ

از جھاتی میـشـود گـفـت .   اند مانده
ای  که ھیچ بھبود قابـل مـالحـظـه

ـتـه  در زندگی مردم صـورت نـگـرف
ـیـکـاری و .  است فقر و فالکت و ب

ـنـوز حـکـم  ـیـن ھ ـای دستمزدھـای پ
ــار و .   فــرمــاســت ــن کشــت مــاشــی

سرکوب ھنوز سرجای خـود ھسـت 
ـیـمـا تـوسـط رژیـم  ـق ـار مسـت و اینب
. نظامی طنطاوی اعـمـال مـیـشـود

ـیـن چـنـد  ـا ھـم قانون اظـطـراری ت
ـاقـی بـود  ھفته پیش دست نخورده ب
و شدیدتر از قبل اعـمـال مـیـشـد و 
حاال که ظاھرا برداشته شـده اسـت 
راه را بر سرکـوب بـه ھـمـان شـیـوه 

حـاکـمـان .   قبل باز گـذاشـتـه اسـت
ـانـون  نظامی میگوینـد کـه ایـن ق

ـاشـان" غیر از مورد برخـورد بـه  " اوب
روشـن .   کنار گـذاشـتـه شـده اسـت

ـاشـان" است کـه  در فـرھـنـگ "   اوب
ـزی جـز  سیاسی طبقه حـاکـم چـی

ـــران "  ـب ــی و رھـ ـاس ــ ـی ــعــاالن سـ ف
ـیـشـتـر از .   نیـسـت"   کارگری  ١٢ب

ــوط  ــد از ســق ــع ــی ب ــدان ھــزار زن
ـــر و در  ـی ــ ـــگ ـت ــ ـارک دس ــ ـب ــ م
. دادگاھھای نظامی حکم گرفتنـد

ــمـام ایــنـھــا نـکــبـت و  ــر ت عـالوه ب
بختک نیروھـای اسـالمـی اخـوان 

ــی ــف ــن و سـل ــمــی ــر  الـمــســل ھــا ھــم ب
یـک .   دردھای مردم اضافه شـدنـد

چیز اما بطور بنیـادی در جـامـعـه 
ـا تـجـربـه :   مصر تغییر یافت مردم ب

ـتـوان  مبارزات خود دریافتند که می
ــحـد شـرایــط  ـارزه مـت ـا یــک مــب ب
ـیـر داد ـی . سیاسی و اجتماعی را تغ

ـنـد کـه مـیـشـود بـه  ـت ـاف مردم دری
ــخــت و  ــھــا ری ــان ــاب ــھــا و خــی ــدان مــی
ـقـه  تغییرات مورد دلخواه را بـر طـب

ـیـن .  حاکم تحمیل کرد بر اساس ھم
ـقـالب خـود،  ـیـر و در ادامـه ان تغی
مردم مصر بطور مـداوم بـه مـیـدان 
تحریر و خیابانھا آمـدنـد و خـواھـان 
ــاط حــکــومــت  ــده شــدن بس ــی بــرچ

کـارگـران ھـزاران .   نظامیان گشتنـد
ــصــاب بــزرگ و کــوچــک  ــت اع
ــاء  ــد و خــواھــان ارتــق سـازمــان دادن
. معیشت و شرایط کار خود شـدنـد

ــاســی شــکــل  ــی ــازمــان س ــا س دھــھ
ــنـد و تـعــداد اتـحــادیـه ـت ھــای  گـرف

ـیـش از ٣کارگری مستقل از   به ب
ــد٢٠٠ ــی ــارزه و .    تشــکــل رس ــب م

ـیـروز  ـنـوز پ انقـالب مـردم مصـر ھ
نشده است و بسیاری از مسـائـل و 
مشــکــالت مــردم ھــنــوز بــر ســر 
ــالب  ــق ــور ان ــت ــی تــراک ــاســت، ول ج
ـاســـی و  ــ ـی ـــه سـ ـن ــوری صـــحـ ط
اقتصادی مصر را شـخـم زده اسـت 
ــه  کـه امـکـان حــکـومـت کـردن ب
ـقـالب را غـیـر  سیاق دوره قبل از ان
ـنـه را  ـی ممکن ساختـه اسـت و زم

ـتـه ـاف ـی ـارزات سـازمـان ــر،  بـرای مـب ت
 .بزرگتر و عمیقتر آماده کرده است

ـتـالف  بھمین خاطر بـود کـه ائ
ــون مصـر، یــک ســازمــان  ــالبــی ـق ان

ـیـش از   سـازمـان ٥٠چتری که ب
سیاسی را در بر مـیـگـیـرد، نـظـیـر 
ــون  ــالبــی ــی و انــق ــالب جــوانــان انــق
ــا   ــیــســت مصــر، ھــمــراه ب ــال ــی ســوس
سازمانھـای دفـاع از آزادی زن و 

ـنـه را  اتحادیه ـی ھای کـارگـری زم
ــتــصــاب  بــرای فــراخــوان یــک اع
ـقـالب مصـر  عمومی در سالگرد ان
آماده دیدند و اقدام به این فـراخـوان 

فراخوان اعتصاب عـمـومـی .   کردند
و نافرمانی مدنی برای سرنگـونـی 
ـارزات  حکومت نظامیان در پی مـب

ای صورت میگرفـت کـه  شجاعانه
در دو ماه اخـیـر صـدھـا کشـتـه و 
ھزاران زخـمـی بـر جـای گـذاشـتـه 

این فرخوان بدالیلی نتـوانسـت .  است
ـیـدان  وزن میلیونی کـارگـران را بـم
ـیـن و  ـال بیاورد و آنـگـونـه کـه فـع
ـنـده امـیـد  سازمانھای فـراخـوان دھ

امـا .   داشتند، به اھداف خود نرسیـد

ـان و  جمعھای وسیعی از دانشـجـوی
ـاب  ــصــ ـت ــن اعــ ــه ای ــران ب کــارگ

 .پیوستند
دانش آموزان مدارس مسـیـحـی 
نوتر دام، سینت ان، و شش مـدرسـه 
ـیـن و  ـلـم و کالج دیگر ھمراه با مـع
والدین خود در حمایت از اعـتـصـاب 
ــد ــایــی کــردن ــم ــی ــپ . عــمــومــی راھ

ـان چـنـدیـن دانشـگـاه، از  دانشـجـوی
ــره،  ــھــای قــاھ ــگــاھ ــه دانش ــمــل ج
ـز شـمـس،  ـن اسکندریه، حـلـوان، عـی
ــکـایـی در  ـیـل، و دانشـگــاه آمـری ن
قاھره در راھپیمائیھـای حـمـایـت از 
. اعتصاب عمومی شرکـت کـردنـد

ــادیــه دانشــجــوئــی ٣٠بــیــش  ــح  ات
ــصــاب  ــود را از اعــت ــت خ حــمــای

 .اند عمومی اعالم کرده
ــرو  ــدگــان مــت کــارگــران و رانــن
ــد ــن آوردن . ســطــح کــار را پــایــی

ـاجـه  ـیـوم سـازی ن ـن ـی کارخانه آلـوم
ــر بــاال،  ــمــادی در مص  ٧٠٠ح

ــا، و  ــت در غــن ــداش ــھ کــارگــر ب
ـانـی وزارت  ـب کارگران بخش جنـگـل
ـنـد ـیـوسـت . کشاورزی به اعتصاب پ

ــن  ــدر خصــوصــی عــی کـارگــران بــن
 کـارگـر دائـم و ١٢٠٠سوخنا که 
 کـارگـر مـوقـت ٤٠٠٠بیشتـر از 

ـنـدر مصـر اسـت  دارد و بزرگترین ب
ـنـد ـیـوسـت . به اعتصاب عـمـومـی پ

شش تن از این کارگـران دسـت بـه 
اعتصـاب ایـن . اند اعتصاب غذا زده

ـا را بـطــور  کـارگـران بــنـدر ســوخـن
ـلـج کـرد ایـن کـارگـران .   کامـل ف

ــم  ــھ ــراک در س ــار اشــت ـت ــواسـ خ
کارخانه و مزایای بیشتر در رابـطـه 
ــد ــن .  بــا ریســک کــار خــود ھســت

کارگران سوخنا در ماھھای مـه و 
ـز دسـت بـه ٢٠١١سپتامبر سال  ـی  ن

ــد ــودن ــصــاب زده ب  ٢٠٠٠٠.   اعــت
ـنـدگـی   ـاف کارگر ریسـنـدگـی و ب
محله الکبرا در صـدد شـرکـت در 
ـا  اعتصاب عـمـومـی بـودنـد کـه ب
. حضور سنگین پلیس مواجه شـدنـد

ـا سـنـگ و  کارگران خشمگـیـن ب
کلوخ در برابر باتون و گـاز اشـگ 
ـنـد و  ـلـه بـرخـاسـت آور پلیس به مقاب
ساختمانھا و وسایل نقلیه دولتـی را 

در این درگیـریـھـا .   به آتش کشیدند
ـفـر ٤٠  نفر زخمی شـده و صـدھـا ن

ـنـد . دچار ناراحتیھای تنفسی گشـت
ــول  ــران ح ــن کــارگ ــراض ای اعــت
دستمزدھای ناچیز و رشـد سـرسـام 
ـیـمـت مـواد  ـتـھـا، بـویـژه ق آور قیـم

ـز داشـــت ـــرکــ ـــم ـــی ت در .   غـــذائ
ـبـه( درگیریھای دیروز  در )   یـکـشـن

ـفـر دسـتـگـیـر ٢٠٠مصر بیش از   ن
 .اند شده

فـراخـوان اعــتـصـاب عـمـومــی 
دشمنان و مخالفان طبقاتی خـود را 

ـز بصـف کـرد ایـن فـراخـوان از .   نی
ــفــت ارتــش و  یــک طــرف مــخــال
ـال داشـت  ـب حکومت نظامیان را بـدن
ــت  ــخــالــف ــر م ــگ ــرف دی و از ط
ـات  ـتـخـاب اسالمیھایی که در پی ان
مجلس اکثریت کرسیھای مـجـلـس 
را در اختیار گرفتنـد و در رویـای 
ــود  ــت اســالمــی خ ــل دول تشــکــی

ـیـشـه .  ھستند ارتش طبق معمول ھم
ــه  ــئ ــوط ــراضــی را ت ــت کــه ھــر اع
دشمنان خـارجـی و داخـلـی مصـر 
ـیـن  ـز ھـم ـی ـار ن ـب ـن قلمداد میکند ای

ـیـروھــای  عـربـده ھـا را سـر داد و ن
ــدانـھــا،  ـی ــس و ارتـش را بـه م ـی ـل پ
ـاد  خیابانھا و محلھـای کـار فـرسـت

را سر جـای خـود "   توطئه گران"تا 
ـبـه .  بنشاند روزھای شنبه و یـکـشـن

مصر بیـشـتـر از ھـر زمـان شـاھـد 
مـحـمـود . کنترل نظامی شھرھا بود

ـیـن،  حسین، دبیر کل اخوان المسـلـم
اعتصاب عمومی را بشـدت مـورد 
انتقاد قرار داد و از مـردم خـواسـت 

کشـور را " تا دو برابر کار کنند تا 
بازسازی کنند، نه اینـکـه بـه زیـر 

ــد ــن :   " او اضــافـه کــرد. "   بـکــشـن ای
ـنـد  فراخوانھا بشدت خطرناک ھسـت
ــده آن را تــھــدیــد  ــن و کشــور و آی

یک اعتصاب عـمـومـی .  میکنند
ـقـل،  باعث توقف قطارھا، حمل و ن

ھـا و نـھـادھـا و  و کار در کارخانه
 ."دانشگاھھا میشود

انقالب مصر با به زیر کشـیـدن 
ــه حــاکــم  ــق مــبــارک انســجــام طــب
ـنـه را  ـی سرمایه دار را بھم زد و زم
ـقـه  برای سردرگمی بیشـتـر در طـب

ــوط .   حـاکـمــه فــراھـم کـرد ـا سـق ب
ـقـه حـاکـم بـر  مبارک نظام و طـب
مصر ضربـه سـخـتـی خـورده اسـت 
ولی ھنوز با سرسختی تـالش دارد 
ـات خـود ادامـه دھـد و  که به حـی
سیطره طبقاتی خود را در اشکـالـی 
ـاتـوری عـریــان  ــکـت ـاوت از دی ـف مـت

ــد ــای ــفــظ نــم ــالب .   ح ــق ــان ان ــن دشــم
ـارلـمـان را  میخواھند شعبده بازی پ
ــقــالب بــه مــردم مصــر  ــام ان بــه ن

در طرف دیگـر کـارگـران .   بفروشند
ـنـد کـه  ـقـالبـی ھسـت و نیروھای ان

ـتـه ـیـش  آگاھتر و سازمانیاف تـر از پ
ــش  ــاتــی خــود را پــی ــق ــارزه طــب مــب
ـانـھـا و  ـاب ـی میبرند و مـیـدانـھـا و خ

ھـا و دانشـگـاھـھـا را بـه  کارخـانـه
ـقـه حـاکـمـه  صحنه ھای نبرد با طب

ــد ــن ــن ــک ــی فــراخــوان بــه .   تــبــدیــل م
ــتــصــاب عــمــومــی و شــرکــت  اع
ـان و  بخشی از کارگران و دانشجـوی
انقالبیون در آن یکی از این نبـردھـا 

ــــود ـارگــــران و .   ب ــــگ کـــ ـن جـــ
ـقـه حـاکـم  زحمتکشان مصر با طـب
. ھنوز پیگیر و باقدرت ادامـه دارد

ــون و  ــی ــالب ــق بــا درســھــایــی کــه ان
ــکــشــاف  ــروســه ان کــارگــران در پ
ـــت  ـــوخ ـــد آم ـن ــ ـــواھ ـــالب خ ـق ــ ان

تـر بـه  تر و تحزب یافتـه سازمانیافته
ـنـد  ـیـش رو قـدم خـواھ نبـردھـای پ

ــروســه .   گــذاشــت ــالب مصــر پ انــق
ـلـوه ـار ج ھـای  ایست کـه مـا ھـر ب

ـم ـی ـن ـی ـقـالب مصـر .   متفاوتی از آنرا میب ان
 .ھنوز ادامه دارد و پیش میرود

 ٢٠١٢ فوریه ١٣

 فراخوان اعتصاب عمومی 
 در سالگرد سقوط مبارک

 حبیب بکتاش 

 

 تلویزیون کانال جدید در شبکه ھات برد 
  و نیم شب بھ وقت ایران ١١ و نیم تا ٩ھمھ روزه 

 /http://www.newchannel.tv:  سایت کانال جدید



 7 ١٩٦شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 دوستان کارگر؛
ـانـه  ھمانطور که ھمه می ـی دانیـم طـی سـی سـال کـار مـاھ

ـتـمـاعـی پـرداخـت %   ٣٠ حقوق خود را به سازمان تأمین اج
ـان  کرده ایم و این میزان قابل مقایسه با مقادیری که کـارکـن

ـنـد  ھا از قبیل کشوری و لشکری پرداخت می دیگر بیمه کـن
 .نیست

ـزایـش ٩٦بر طبق ماده  ـزان اف  قانون تأمین اجتماعـی مـی
ـایسـت بـر طـبـق  حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران مـی ب

ـیـم  میزان تورم سالیانه افزایش یابد و ایـن را بـخـوبـی مـی دان
که میزان تورم واقعی کـه از طـریـق آمـار غـیـر رسـمـی و 

ـیـشـتـر از آمـاری اسـت  مراکز مستقل بدست می آید بسیار ب
ـتـشـر  که توسط بانک مرکزی و یا مـرکـز آمـار ایـران مـن

میزان افزایش تورم در سـی سـال اخـیـر بـر طـبـق . شود  می
ـانـه  ـی بـوده اسـت و در %   ٢٦محاسبات بطور متوسط سـال

ـیـن  بیشتر سال ھا از نظر تورم در خاورمیانه اول و در جـھـان ب
ـیـمـت.   چھارم و پنجم در نوسان ھستیم  ھـا را  اگـر بـرخـی ق

ـقـت دارد  شویم که این آمار مقایسه کنیم متوجه می ـی ـق ھا ح
ـلـو ١٣٦٠قیمت گوشت در سال   تـومـان ١٠ به ازای ھر کـی

 تومان رسید یـعـنـی ١٨٠٠٠ به کیلویی ٩٠بود اما در سال 
ـنـده ١٨٠٠ ـای  برابر شده است طبق برآورد آقای احمد توکلی نم

ـاشـد امـا آمـارھـای  می%   ٤٠ حدود ٩٠مجلس تورم سال  ب
 .کنند رسمی چنین واقعیاتی را بیان نمی

ما در بحث خود به ھمـان آمـار مـراجـع رسـمـی تـکـیـه 
 .کنیم می

ـنـھـا درسـال  جدول فوق نشان می ـزان ٨٧دھد کـه ت  مـی
ـیـه  ـق افزایش حقوق برابر تورم اعـالم شـده بـوده اسـت و در ب

 در صـد از حـقـوق مـا را طـبـق آمـار ١٢ تا ٥ھا بین  سال
ـزان ٩١اند و اگر در سـال  رسمی کاھش داده % ١٠ بـه مـی

حقوق بازنشستگان را افزایش دھند چون تورم رسمی حـداقـل 
ـیـشـتـریـن )   اسـت % ٤٠آمار غیر رسمی (باشد   می٢٢/٣ ب

درصد را درسـال  )   ٢٢/٣- ١٠ = ١٢/٣( کاھش در حقوق 
ـیـت ھـا و آمـار غـیـر  آینده خواھیم داشت اما بـر طـبـق واقـع

 .رسمی بمراتب بیشتر از آن است
ــن اســت  ــی ــت چــن ــام دول ـی ــی و :   پ ــروی جــوان شــمــا نــی

ـیـد کـرده توانمندی ایـد و  ھای خود را صـرف سـاخـتـن و تـول
ـقـدر حـقـوق شـمـا را کـاھـش  ـیـد آن دیگر قابل استفاده نیـسـت

ـنـه می ـزی ھـای آسـایـش و  دھیم و سفره تان را خـالـی و از ھ
ھـای  زنیم تا زجر کش شوید یکی از اسـتـدالل درمان شما می

دولت در عدم افزایش حقوق بازنشـسـتـگـان مـطـابـق تـورم آن 
ـایسـت گـفـت  دھیم اما می گوید یارانه ھم می است که می ب

ـارانـه ھـا بـه  که این موضوعات ابدا ربطی بھم نـدارنـد زیـرا ی
ـاضـا در  ھمه داده می ـق ـزایـش ت شود و پرداخت بھمه یعنی اف

ـیـد؛  کل و با توجه به ثابت بودن و یا کاھش عـرضـه و تـول
ـات ـی ـتـن مـال ھـای سـنـگـیـن از  دادن یارانه بھمه بـدون گـرف

ـاعـث تـورم شـده و دردی از  صاحبان ثروت و سرمایه خود ب
ـزایـش حـقـوق  بازنشستگان را دوا نمی کند در صورت عـدم اف

ـنـد مـاه %   ٢٥ به میزان حـداقـل ٩١ما در سال  از اول اسـف
ـابـل مـراکـز  می)   ٩٠(جاری  ـق بایست در سراسر کشور در م

ـانـداری؛  اصلی سازمان تأمین اجتماعی و سپس در برابر اسـت
ـلـی ھـر روزه  ـب ـنـگـی ق ـا ھـمـاھ ریاست جمھوری و مجلس ب

با یافتن ھمدیگـر تشـکـل سـراسـری خـود را .   تجمع نماییم 
 .طرح ریزی کنیم

 
 راھکار پایان دادن به این وضعیت چیست؟

ــه جــمــعــی از  ــی ــان ــی ــه ب ــوال ب ــن ســئ ــه ای ــرای پــاســخ ب ب
ـابـل  ـق ـازنشـسـتـگـان در م بازنشستگان که قبال در تـجـمـع ب

ـاد مـی ـن ـیـم کـه  مجلس شورای اسالمی منتشر شد اسـت کـن
ضمن طرح مطالبات بازنشـسـتـگـان در مـورد سـازمـانـدھـی 

توضیـح آنـکـه .   مورد لزوم بازنشستگان پیشنھاداتی داده بود 
ـلـی بـرقـرار  ـی از میان مطالبات درخواست شده تنھا بیمه تـکـم

گردید که آنھم کاسبکارانه و سود جویانه بـود و درخـواسـت 
ـنـجـا ضـمـن تـکـرار  بازنشستگان رفع نواقص آن اسـت در ای
ـیـه  ـان ـی مطالبات بازنشستگان در مورد ضـرورت تشـکـل از ب

 :کنیم قبلی نقل می
 

 :ھا و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی خواسته
ـتـمـاعـی و ٩٦افزایش حقوق سالیانه طبق ماده  -١  تأمین اج

 ھای بیطرف برابر تورم اعالم شده توسط سازمان
تشکیل صندوق رفاھی وام؛ درمان؛ تأمین؛ مسـافـرت و   -٢

 وام تحصیلی فرزندان برای کلیه بازنشستگان
ـازنشـسـتـگـان فـاقـد  تشکیل تعاونی  -٣ ھای مسکن بـرای ب

 مسکن

ـازنشـسـتـگـان و   -٤ ایجاد مراکز رفاھی و ورزشـی بـرای ب
 ھای آنان خانواده

ـا روی دوش  یک اصل تاریخی می گوید ھر نسـلـی پ
ـا ھـا؛ شـھـرھـا؛  نسل قبلی خـود مـی ـن گـذارد؛ ایـن ھـمـه ب

ـان کارخانه ھا؛ سد ھا؛ جاده ـأمـیـن زنـدگـی  ھا و خیاب ھـا و ت
دھھا میلیون انسان نسل پس از مـا؛ از زحـمـت چـه کسـی 

ـاده  ساخته شده است ؟ امروزه کسانی از این دسترنج ـف ھـا اسـت
ـایـج  می ـت کنند بدون آنکه کاری انجام داده باشند و تنھا از ن

ـا  اند آنھا این ویژگی را داشته کار ما بھره مند شده انـد کـه ب
بورس و سفته بازی؛ تجـارت انـحـصـاری؛ سـرمـایـه؛ رشـوه؛ 
ـیـرنـگ سـود  استفاده از منابع عمومی جامعـه و حـقـه و ن

اند و ھم اکنون وقتی در اثر اقـدامـات آنـھـا تـورم ایـجـاد  برده
شود یک شبه ثروت آنھا چندین بـرایـر شـده و فـرزنـدان  می

ما از دست یابی به یک آموزش؛ بھداشت و تـغـذیـه درخـور 
برای رشد؛ و ھمچنین مسکن مناسب و تشـکـیـل زنـدگـی 
ـزان تـورمـی  محروم ھستند و از آنطرف حقوق ما به ھمان مـی

ـزایـش  ساختگی که خود اعالم می ـانـون اف کنند بر خـالف ق
 دھند  نمی

 
 راھکار ما 

 .ایجاد تشکیالت دائمی و سراسری است
ھـای خـود را  اگر متحدانه و در سراسر مملکت خواسـتـه

ـیـم کسـی نـمـی ـیـده  با صدای رسا اعالم کن تـوانـد آنـرا نشـن
ـیـمـات  بگیرد؛ ما جمعیت زیادی ھستیم می ـیـم در تصـم توان

کالن و انتخابات و غیرو اثر گذار باشیم؛ باید جـمـع خـود را 
ـیـم؛  باور کنیم ھمانطور که ما سازندگان نعمات موجود ھسـت

ھـای خـود را چـگـونـه تشـکـیـل  اما سئوال اینستکـه شـورا
 بدھیم؟
ـان مـی در تمامی شھرستان  -١ ـا  ھا و مراکـز اسـت تـوان ب

تجمع در مقابل سازمان کل تأمین اجتـمـاعـی بـطـور مـرتـب 
اول ھر ماه ضمن بیان خواسته ھا؛ مجمع عـمـومـی خـود را 
ـا اھـداف  تشکیل و یک ھیأت موسس شورای نماینـدگـان ب

 .زیر تشکیل شود
ـازنشـسـتـگـان ھـر   - فراخوان تشکیل مجمـع عـمـومـی ب

ـا یـک مـکـان  شعبه در مسجد محل؛ پارک منـطـقـه و ی
عمومی دیگر که بطور مرتب در پانزدھم ھـر مـاه تشـکـیـل 

 شود و برگزاری انتخابات جھت شورای دائمی ھمان منطقه
ـتـشـارات؛ روابـط :   ھای تشکیل کمسیون  - فرھنگی و ان

ـفـریـحـی و ورزشـی و  عمومی؛ ھمکاری ھای داوطلبانـه؛ ت
 غیرو
انتشار خبر نامه بازنشستگان تأمین اجتماعی مـنـطـقـه   -

 بطور ماھیانه برای بازنشستگان ھر شعبه
ـتـمـاعـی  -٢ ـأمـیـن اج تشکیل شوراھای بازنشسـتـگـان ت
ـیـسـیـون شھر ـا کـم ـاطـق ب ھـای  ھا متشکل از نمایندگـان مـن

 مربوطه
ـنـدگـان شـھـرھـا و  -٣ ـای تشکیل شوراھای استانی از تـم

 بالخره در سطح کشور از نمایندگان استانھا
 

 جمعی از بازنشستگان تأمین اجتماعی
 ١٣٩٠ بھمن ماه ١٧دوشنبه 

 : پیام دولت به بازنشستگان
 کنیم نان شما را آجر می
 جمعی از بازنشستگان

 



 8  ١٣٩٠ بھمن ٢٥ کارگر کمونيست

 
 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
باز ھم اعتصاب کارگران پیمانکاری 

ھای پتروشیمی بندر امام و منطقه  مجتمع
 ویژه اقتصادی

 بـھـمـن خـبـر داد كـه ٢٠اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
ـنـدرامـام و  ـتـروشـیـمـی ب ـیـمـانـکـاری پ کارگران شرکتھای پ

انـد  ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر اعالم کـرده پتروشیمی
ـیـمـانـکـاری از  در اعتراض به عدم برچیده شدن شرکتـھـای پ

ـبـه   بـھـمـن مـاه دسـت بـه اعـتـصـاب ٢٣صبح روز یـکـشـن
ـیـه .   نامحدودی خواھند زد ـئـت دولـت کـل ـی بنابر بخشنامـه ھ

ـا  شرکتھای پیمانکاری بر اساس ضرب الـعـجـلـی مـی ـایـد ت ب
 بـرچـیـده مـیـشـدنـد؛ امـا مـدیـریـت ٩٠ بـھـمـن ١٦مورخه 

ـا  پتروشـیـمـی ـتـصـادی ب ـنـدرامـام و مـنـطـقـه ویـژه اق ھـای ب
ـتـه بھانه ـار خـواسـت کـارگـران نـرف در .   انـد ھای مختلف زیر ب

ـنـده:   ادامه این خبر آمده است ـای ھـای  طی روزھای گذشته نـم
ــام و دیــگــر  ــنــدرام ــاری ب ــانــک ــم ــی ــای پ ــھ ــت کــارگــران شــرک

ـیـگـیـر  پتروشیمی ھا در منطقه ویژه اقتـصـادی مـاھشـھـر،  پ
خواست خود و اجرای مصوبه دولت مبنی بـر بـرچـیـده شـدن 
شرکتھای پیمانکاری بر اساس ضـرب الـعـجـل دولـت بـودنـد 

 بھمن ظریف کار، مدیرعامل پتـروشـیـمـی ١٨که نھایتا  روز 
ـیـس  بندرامام، نماینده ھای کارگران را بـه آقـای حـیـدری رئ

ـیـف خـواسـت کـارگـران و  ـیـن تـکـل ـی امور اداری جـھـت تـع
ـنـده.   بخشنامه دولـت ارجـاع داد ـای ھـای  پـس از مـراجـعـه نـم

کارگران به حیدری و مذاکراتی که انـجـام شـد وی اظـھـار 
ــای :   داشــت ــھ ــت ــاغــل در شــرک ــار کــارگــران ش ــیــت ک ــاھ م

ـنـدرامـام، ھـمـگـی از نـوع حـجـمـی  پیمانکاری پتروشیمی ب
ـنـدرامـام کـار  ھستند و کلیه پیمانکارانی که در پتروشیمی ب

ـفـرات  میگیرند و با پتروشیمی قرارداد مـی ـنـدنـد، تـمـامـی ن ب
ـان  خود را از بیرون ھمراه خود وارد مـی ـای ـنـد و پـس از پ کـن

ـا  قرارداد، آنھا را مجددا یا با خـود از شـرکـت مـی بـرنـد و ی
ـیـل ایـن کـارگـران مشـمـول  اخراج می ـیـن دل کنند و بـه ھـم

این درحالـی اسـت کـه بـر خـالف .   شوند بخشنامه دولت نمی
اظھارات حیدری و طبق مدارک مستند و قانونـی، تـمـامـی 

ھـا،  کارگران شاغل در پتروشیمی بندرامام و دیگر پتروشیـمـی
 سال سابقه کار مستمر و تعـریـف شـده ٢٠ الی ١٥ھمگی از 

ھا دارند و در طول سالـھـای گـذشـتـه  معین در این پتروشیمی
انـد و  انـد کـه عـوض شـده و آمـده این فقط پیمانکـاران بـوده

اند و کارگران بطور ثابت بر سرکارھای معین و تـعـریـف  رفته
ـاقـی مـانـده ـقـطـع از  شده خود ب ـن انـد و بـطـور مسـتـمـر و الی

ـیـسـت پـرداخـت  حقوقھای آنان بیمه و مالیات کسـر شـده و ل
ـتـمـاعـی و  مستمر بیمه و مالیات  آنان در سازمان تامـیـن اج

ـیـرغـم ارائـه :   افزاید این خبر می.   اداره دارائی موجود است عـل
ـیـس امـور اداری  مستندات الزم از سـوی کـارگـران بـه رئ

ھـای کـارگـران  پتروشیمی بندرامام و مذاکرات مفصل نماینـده

ـیـجـه با مسئولین پتروشیمی ـت ای  ھا، نھایتا این مذاکرات بـه ن
ای تصمیم به آغاز اعـتـصـاب  نرسید و کارگران بطور متحدانه

ـیـه .    بھمن گرفتند٢٣از رو یکشنبه  قرار است در این روز کـل
ـتـصـادی در  کارگران پتروشیمی بندرامام و مـنـطـقـه ویـژه اق
ـارچـه دسـت از کـار کشـیـده و  اقدامی ھماھـنـگ و یـکـپ

ـنـد بـر اسـاس .   اعتصابی گسـتـرده و سـراسـری را آغـاز کـن
ھـای مـاھشـھـر  ، که کارگران در پتروشیمی٤اطالعیه شماره 

 ٣٠/٨اند این اعـتـصـاب قـرار اسـت از سـاعـت  منتشر کرده
درب شـمـاره ( صبح روز یکشنبه از محل پارکینک اتوبوسھا 

 .و با تجمع کارگران آغاز شود) ٤
بنا بر خبر دیگری كه اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـاداش ٢٣ ـلـه پـرداخـت پ  بھمن منتشر كرد، بدنبال طـرح مسـئ
ھـای مـاھشـھـر،  نفت سالیانه کارگران پیمانکاری پتروشـیـمـی

ـاھـار خـوری  این کارگران طی جلسه ای که دیروز در محل ن
برگزار کردند توافق نمودند اعـتـصـاب خـود در اعـتـراض بـه 
ـنـی بـر  عدم اجرای بخشنامه ضرب العجل ھیئـت وزیـران مـب

 .برچیده شدن شرکتھای پیمانکاری را به تعویق بیاندازند
ـتـروشـیـمـی یکی از کـارگـران در مـجـتـمـع ھـای  ھـای پ

ـتـه اسـت مـا از خـواسـت :   ماھشھر به سایت این اتحادیه گـف
خود مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و اجـرای مصـوبـه دولـت 
ـا عـقـب  ـق ـیـمـانـکـاری مـطـل برای بر چیده شدن شرکتھـای پ
ـفـت و  نشینی نخواھیم کرد اما بدلیل پرداخت پاداش سالیانه ن
توافقی که در میان خود به آن رسیدیم اعتصاب را به تـعـویـق 
انداختیم و چنانچه این خواست بر حـق مـا و مصـوبـه دولـت 

 .اجرا نشود از پای نخواھیم نشست
 

 ٤ بمدت ٢ و ١کارگران صنایع فلزی شماره 
  شھریور را بستند١٧ساعت خیابان 

ـتـشـر كـرده  بنا بر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران من
 کـارگـر ٦٠٠ بھمن حـدود ٢٤ صبح روز ١٠است، از ساعت 

 در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت ٢ و ١صنایع فلزی شماره 
 سـاعـت ٤ شـھـریـور را بـمـدت ١٧دستمزدھای خود، خیابان 

مسدود کردند و جلوی تردد خودروھا در این مسیر را که بـه 
ـال .   بازار آھن منتھی میشود، بستند ـب بنا بر ایـن گـزارش بـدن

این حرکت اعتراضی، نیروھھای پلیس امنیـت و گـارد ویـژه 
ـتـی  ـی ـن ـا تـھـدیـد و ام در محل حاضر شدند و تالش کردند ب
ـاز  ـنـی و ب خواندن اقدام کارگران، آنان را وادار بـه عـقـب نشـی
ـنـکـه ھـیـچـکـس  کردن خیابان کنند اما کارگران با اظھار ای
ـیـرسـد بـه  در این مملکت به ما جواب نمیدھد و به داد ما نـم

در ادامـه ایـن تـجـمـع .   تجمع اعـتـراضـی خـود ادامـه دادنـد
ـا  ـنـد ت مامورین امنیتی از کارگران یک ھفته مھلت خواسـت

ـنـده ـای ـان را  راسا و به ھمـراه نـم ھـای کـارگـران مشـکـالت آن
بر اساس این وعـده قـرار شـده .   پیگیری و حل و فصل کنند

ھای کـارگـران در  است مامورین پلیس امنیت ھمراه با نماینده
ـیـگـیـر خـواسـتـھـای  دادستانی تھران و سایر نھادھای ذیربط پ

 ٢کارگران معترض این دو کارخانـه سـاعـت . کارگران شوند
ـان دادنـد ـای ـا .   بعد از ظھر به تـجـمـع خـود پ ایـن کـارگـران ب

ـاداش امسـال خـود   ٣احتساب دستمزد اسفند و عـیـدی و پ
 .میلیارد تومان طلبکارند

 
کارگران شھرداری تبریز در اعتراض به شركتھای 

 پیمانكاری تجمع اعتراضی برپا كردند
جمعی از کارگران شھرداری تبریز در اعـتـراض بـه عـدم 

ھای پیمانکاری در مقابل ساختمان فـرمـانـداری  حذف شرکت
در ایـن .    بھمن دسـت بـه تـجـمـع زدنـد٢٣تبریز از صبح روز 

ـیـت اسـتـخـدامـی  تجمع کارگران خواستار تعیین تکلیف وضع
ـنـه شـدنـد یـکـی از .   خود و پاسخ قاطع مسئوالن در این زمی

ـانـه :   این کارگران گفت ـا ایـن بـھ ـز ب مسئوالن شھرداری تبـری
که مصوبه ھیئت وزیران مبنی بر آنكه دستگاھھای اجـرایـی 
ـانـكـاری  ـیـم ـتـھـای پ ـا شـرك مكلفند قراردادھای منعقد شده ب

 روز پـس از ابـالغ ١٥برای تأمین نیروی انسانی را ظـرف 
ـیـم  ـق ـتـی بـه طـور مسـت مصوبه فسخ كرده و با كاركنان شـرك

ھـای اجـرایـی مـوضـوع  قرارداد بندند، فقط مشمـول دسـتـگـاه
شـود از   قانون مدیریت خدمات کشـوری مـی١١٧ و ٥مواد 

 .زنند اجرای آن سرباز می
 

 اعتصاب و تجمع اعتراضی كارگران عسلویه
ـافـت  كارگران در عسلویه كه چندین ماه است حـقـوق دری

 بھمن در جـلـوی شـھـرداری عسـلـویـه ٢٢اند روز شنبه  نكرده
یـكـی از .   تجمع اعتراضی داشتند و دست به اعتصـاب زدنـد

 ماه اسـت مـن حـقـوقـی ٢٥كارگران اعتصاب كننده میگفت 
ھـایـم  دریافت نكرده ام و نمیدانم كه چطوری به صـورت بـچـه

ـا زن و .   نگاه كنم ـیـن امـروز ب ـیـد ھـم اگر حقوق مـا را نـدھ
ـیـم كـرد بچه . ھایمان اینجا میائیم و خانوادگی تـحـصـن خـواھ

مامورین برای پراكنده كردن كارگران به آنـھـا وعـده مـیـدادنـد 
ـیـم  كه اگر به خانه برگردید ما حقوق شما را بـه زودی خـواھ

ـایـی نـكـردنـد و .   پرداخت ولی كارگران به دروغھای آنھا اعتن
: كارگری درجواب مامورین مـیـگـفـت. این تجمع ادامه داشت

: ھمه اینھا دروغگو ھستند و رو به مـامـور مـربـوطـه گـفـت
ـیـد كـجـا  چند میلیارد پولی كه بابت حقوق ما دریافت میكـن
ـا مـامـوریـن  رفته است؟ یكی از كـارگـران در ایـن تـجـمـع ب

مـامـوریـن كـه .   درگیر شده و خواھان دریافـت حـقـوقـش بـود
ـیـه كـارگـران مـورد  ـق قصد اذیت كردن وی را داشتند توسط ب
ـیـش  ـنـد كـاری را پ ـتـوانسـت حمایت قرار گرفت و ماموریـن ن

 .ببرند
 

 کارگر ذوب آھن غرب کشور به ١٧اخراج 
 بھانه غیربومی بودن

جمعی از کارگران کارخانـه ذوب آھـن غـرب کشـور در 
ای اعالم کردند مدیریت این کارخانه به دلیل غیـربـومـی  نامه

در .   بودن آنھا از ورودشان به کارخانه جلـوگـیـری کـرده اسـت
پس از انتظـار طـوالنـی مـدت، دو :  ادامه این نامه آمده است

ـتـر  تن از کارگران به عنوان نماینده کارگران اخـراجـی بـه دف
ـانـعـت  مدیر عامل شرکت ذوب آھن غرب مراجعه و دالیل مم

ـاسـخ  از ادامه کار این کارگران را جویا مـی شـونـد کـه در پ
ـنـده  علت اخراج این کارگران را سیاست ـای ـاتـی نـم ھای انتـخـاب

انـد کـه ایشـان  وقت شھرستان اسد آباد بیان نموده و پاسخ داده
ـانـعـت بـکـار  به عنوان عضو ھیئت مدیره کارخانه دستور مـم

ـا یـک  عده ـنـد را ت ای را که ساکن قروه و غیر بومی ھسـت
 .ماه بدون ھیچ حقی صادر کرده است

 ماه از ایـن ٤این کارگران با عنوان اینکه سایر کارگران 
ـاب ذھـاب و  واحد تولیدی حقوق معوقه و سنـوات و حـق ای

با وجود شـرایـط سـخـت :  سختی کارطلب دارند اضافه کردند
ـاری  ـاشـی از کـار بسـی ـیـدی حـوادث ن کار در این واحد تول

 . آید برای کارگران این واحد بوجود می
ـیـن پـی  این کارگران اخراجی خواستار شدند کـه مسـئـول

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـان  ـیـل اخـراج آن ـنـھـا دل گیر دالیل اخراج آنان باشند چرا که ت
ـانـی غـیـر از مـحـل کـارشـان  تولد و ساکن بودن در شھـرسـت

 .است
 

 اعتراض كارگران ذوب آھن اردبیل
ـبـه  ـیـل روز سـه شـن  ١٨كارگران كارخانه ذوب آھـن اردب

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه و ٥بھمن در اعتراض به پرداخت نشدن 
نبودن مواد اولیه برای كار در داخل كارخانه دست بـه تـجـمـع 

در این تجمع كه تـمـامـی كـارگـران ھـر سـه . اعتراضی زدند
ـنـده  ـای ـانـداری و نـم شیفت كارخانه حضور داشتند مقامات است

ـار پـرداخـت حـقـوق .   كارفرما حاضـر شـدنـد كـارگـران خـواسـت
معوقه شان بودند و اعالم كردند كه در صـورت بـرآورده نشـدن 
ـانـداری  ـابـل اسـت ـق مطالباتشان به خیابان خواھند آمـد و در م

كارگران در این حركت اعـتـراضـی .   دست به تجمع خواھند زد
ـیـه بـرای  ـبـودن مـواد اول ھمچنین به تعطیل شدن كارخانه و ن
ـیـم و  تولید اعتراض كرده و گفتند دو ماه است كه بیكار ھست
ـنـد و  صاحب كارخانه در نظر ندارد كه كارخانه را راه اندازی ك

 .خواھد كارخانه تعطیل شود به قصد می
 

سركوب تجمع اعتراضی كارگران آرتاویل 
 تایر اردبیل

خبرھای منتشره از اردبیل حكـایـت از ایـن دارد كـه روز 
ـایـر در اعـتـراض ١٧دوشنبه   بھمن كارگران كارخانه آرتاویل ت

به تعطیلی كارخانه و بیكار شدن كارگران در مقابـل كـارخـانـه 
كـارگـران تـالش كـردنـد كـه .   دست به تجمع اعتراضـی زدنـد

ـاز كـرده و داخـل كـارخـانـه شـونـد ـال .   درب كارخانه را ب ـب بـدن
 خودرو نیروی انتظامی برای جلـوگـیـری ٨اعتراض كارگران، 

ـا كـارگـران  از گسترش اعتراض كارگران وارد صحنه شده و ب
 صبح جـلـو كـارخـانـه ٨كارگران كه از ساعت .   درگیر میشود

ـیـروھـای ٦تجمع كرده بودند تا سـاعـت  ـا ن  بـعـد از ظـھـر ب
 .انتظامی درگیر بودند

 
برپایی تجمع اعتراضی کارگران پاالیشگاه 

 آبادان
بر اساس خبر منتشر شده از آبادان، شـمـاری از کـارگـران 
ـایـی تـجـمـع  ـادان اقـدام بـه بـرپ پیمانی شاغل در پاالیشگاه آب

این کارگران در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت . اعتراضی نمودند
ـاسـت  پاداش مقرری خود در مقابل دفتر مـدیـر عـامـل و ری
ـاداش  ـافـت پ ـار دری پاالیشگاه آبادان تـجـمـع نـمـوده و خـواسـت

 .مقرری خود شدند
 

 ادامه تجمع كارگران نساجی بافت بلوچ
ـلـوچ روز  ـافـت ب ـازخـریـد نسـاجـی ب جمعی از كارگـران ب
یكشنبه ھم از صبح در مقابل اداره تامین اجتماعی ایـرانشـھـر 

این كـارگـران ھـمـه روزه .   به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند
ـاتشـان  ـب با برگزاری تجمع و اعتراض به عـدم پـرداخـت مـطـال

ـتـه.   كنند پافشاری می ـبـه  كارگران گف  تـن از ٨انـد روز شـن
نمایندگان كارگران برای پیگیری مطالبات خود بـه تـھـران و 

 .مجلس اسالمی رفتند
 

 اعتراض کارگران خدمات شھری در رشت
ـلـف  تعدادی از کارگران قراردادی ناحیه ھا و مناطق مخـت

ـانـداری  شھرداری رشت در یک حرکـت اعـتـراضـی بـه اسـت

ـیـت .   گیالن مراجعه کردند این کارگران نسبـت بـه عـدم امـن
ـا شـرکـتـھـای خـدمـاتـی  شغلی و عدم تجدید قراردادھایشان ب

 . طرف قرارداد اعتراض دارند
 

تجمع اعتراضی کارکنان اداره بھداشت در 
 مقابل مجلس

ـان  ـان زن اداره بـھـداشـت اسـت تجمع دھھا تـن از کـارکـن
ـا كـردنـد . اصفھان در مقابل مجلس رژیم تجمع اعتراضـی بـرپ

ـیـمـانـی  این کارکنان خواستار تغییر وضعیت شغلی خـود از پ
 .به رسمی شدند

 
تحصن کارگران بخش خدمات و شھرداری 

 مھاباد
طبق خبر منتشر شده از مھاباد، کارگران بـخـش خـدمـات 
ـابـل  ـق و شھرداری مھاباد در یک حـرکـت اعـتـراضـی در م
اداره کار و شـھـرداری رژیـم در ایـن شـھـر در اعـتـراض بـه 
ـیـمـانـی و  قراردادھای پیمانی، عدم برچیده شدن شركتـھـای پ
عد پرداخت اضافه كاری از جانب كارفرما، تجمع و تـحـصـن 

 .نمودند
 

کارگران پرریس سنندج در اعتراض به عدم 
 دریافت حقوق خود دست از كار كشیدند

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٩کارگران کارخانه پرریس سنندج 
اکثر کـارگـران ایـن :   یكی از كارگران گفته است.   طلب دارند

ـبـه واحد تولید کننده نخ ـن ای و مصـنـوعـی بـه جـھـت  ھای پ
انباشت حقوق معوقه و قطع امید از دریافت حـقـوق دسـت از 

 . اند کار کشیده
 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

ھزاران كارگر كارخانه نورد لوله صفا و 
  ماه حقوق نگرفته اند٣پروفیل ساوه 

 بـھـمـن ٢٤بنابر خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایران روز 
ـیـل  منتشر كرده است، از بیش از یکماه گذشته کارخانه پـروف
ـارھـا دو  ـیـد شـده اسـت بـطـوریـکـه ب ساوه دچار اخالل در تول

ـفـت ھشـت سـاعـتـه ١٢شیفت   ساعته خود را بـه یـک شـی
تقلیل داده  و گاھا نیز در طول این مدت چند روزی تعـطـیـل 

ـا .   شده است کارگران این کارخانه و کارخانه نـورد لـولـه صـف
.   نفر ھستند سه ماه دستـمـزد مـعـوقـه دارنـد٢٥٠٠که حدود 

ـیـت از ایـن ھـم  کارفرما به کارگران اعالم کرده اسـت وضـع
 .بدتر خواھد شد

 
  میلیون خانوار شاغل بدون بیمه ھستند٨

ھای اجتمـاعـی وزارت  دکتر مظفر کریمی، مدیرکل بیمه
ـیـمـه  تعاون، کار و رفاه اجتمـاعـی جـمـھـوری اسـالمـی از ب

ـیـن کشـور یـعـنـی حـدود ٤٠نبودن   ٨ درصد جمیعیت شاغل
ـتـه ایـن افـراد :   او گـفـت.   میلیون خانوار شاغل خـبـر داد ـب ال

ـقـدر بـرایشـان  می ـیـمـه آن توانند بیمه شوند اما پرداخـت حـق ب
ـنـکـه پـس از  سخت است که از عھده آن بر نمی ـا ای آیند و ی

گذشت مدتی از پرداخت حق بیمه، شرایط ادامـه پـرداخـت را 
ـازنشـسـتـگـی .  ندارند ـیـمـه ب او ھمچنین گفته اسـت كـه در ب

 .اولویت با مردان است

كارگران كارخانه سام كابل تھران میلیونھا 
 تومان طلب دارند

كارگران كارخانه سام كابل در تھـران حـقـوقـھـای مـعـوقـه 
ـیـون تـومـان  ٥ الی ٤شان پرداخت نشده و ھر كارگر بین  ـل ـی  م

 . طلب دارد
 

 ٣٠انتظار خانه كارگر از كارگرانی كه تا 
 ماه حقوق نگرفته اند

عید علی کریمی دبیر اجرایی نھاد رژیمی خانـه کـارگـر 
ـان ٥٤قزوین گفته است کارگران   واحد مشـکـل دار در اسـت

ـتـه٣٠ تا ٣قزوین از  ـا ایـن حـال .   انـد  ماه حقوق نـگـرف وی ب
مسایل و مشکالت فعلی جـامـعـه کـارگـری در :   گوید می

کشور نباید بر حضور و مشارکت پویا و آگاھانه کـارگـران و 
 بـھـمـن ٢٢بازنشستگان استان قزوین در برپایی راھپیمایی روز 

ـیـر  ـأث ـات مـجـلـس شـورای اسـالمـی ت و مشارکت در انتخـاب
حضور حـداکـثـری کـارگـران و :   افزاید او می.   منفی بگذارد

بازنشستگان در انتخابات مـجـلـس شـورای اسـالمـی تـحـقـق 
 . منویات مقام معظم رھبری است

 
  ماه بدون حقوق٩كارگران پاژنگ خودرو 

 ماه است حـقـوق ٩كارگران كارخانه پاژنگ خودرو قزوین 
ـنـده قـطـعـات .   اند دریافت نكرده ـن ـیـد ك این كـارخـانـه كـه تـول

خودروھای سبك است در آبانماه به  طور كامل تعطیل شـد و 
ـانـدنـد٨٠٠ نگھبان از مجموع بیش از ٢تنھا  .  كارگر آن باقیـم

 مـاه اسـت حـقـوق ٩:   یكی از كارگران این كـارخـانـه گـفـت
 مـاه حـقـوق ٦ تا ٥از سالھای قبل ھم ھر سال . معوقه داریم
ـابـت حـقـوق ١٠ھر كارگر جمعا . به ما ندادند  میلیون تومان ب

 .ماھیانه طلبكار است
 

 ماه ٣كارگران كارخانه بھمان پلیمر با 
 حقوق معوقه

 كارگر در دو شـیـف ٨٠كارگران كارخانه بھمان پلیمر كه 
 ٣كاری دارد و تولید كننده قطعات پالستیكی ماشین اسـت، 

 . ماه حقوق طلب دارند
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران نیروگاه برق 
 نکاء در مازندران

انـد  طبق خـبـری اعـالم كـرده"   ھای ایران کارگران نیروگاه" 
دستمزدھای بخشی از کارگران نیروگاه نـکـاء مـازنـدران کـه 

 ماه اسـت کـه ٣در قالب شرکت صنیر اشتغال دارند، بیش از 
 .پرداخت نشده است

 
كارگران كارخانه آزمایش از مھرماه بدون 

 كنند حقوق كار می
ـزدیـك بـه  كارخانه آزمایش در تھران كه در حـال حـاضـر ن

 ماه است كه حـقـوق شـان پـرداخـت ٤ كارگر دارد مدت ١٥٠
ـتـه اسـت .  نشده است ـاره گـف  ٢٥یكی از كارگـران در ایـن ب

درصد از حقوق مھرماه ما ھنوز پرداخت نشده است عـالوه بـر 
آن از آبان ماه تا كنون ھیچ حقـوقـی بـه كـارگـران داده نشـده 

ـیـمـه :   او افزود!   است ـنـھـا ب ـیـشـود و ت بیمه كارگـران داده نـم
 . درصد واریز شده است٧اندكی از پرسنل یعنی 

 
 



 10  ١٣٩٠ بھمن ٢٥ کارگر کمونيست

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 شوند دویست ھزار كارمند دولت اخراج می
معاون احمدی نژاد، لطف الله فروزنده گفته اسـت تـعـداد 

ـاشـد ـتـر ب ـایـد از آنـچـه امـروز ھسـت، كـم وی .     كارمندان ب
توان مشـخـص كـرد كـه چـه تـعـداد از  دقیقا نمی:   گوید می

كارمندان دولت باید كاھش یابد، اما بر اساس حكمـی كـه در 
ـانـه  ـی ـایـد سـال ـامـه مشـخـص كـرده ب  درصـد از ٤قانون بـرن

ـیـروی ٢فعالیتھای تصدی گری دولت و سالیانه   درصد از ن
ـامـه  ـان بـرن ـای ـا پ ـایـد ت  ١٠انسانی واگذار شود، یعنـی مـا ب

ـا احـتـسـاب دو  درصد از نیروی انسانی دولت كم كنیـم كـه ب
 ٢٠٠میلیون كارمند امروز دولت، باید پس از پنج سال حـدود 

 .ھزار نفر از كارمندان دولت كاھش یابند
 
 درصد از كارگران مشاغل دائم ٧٠

 قراردادی ھستند
ـیـس اتـحـادیـه کـارگـران " فتح الله بیات كه ایلنا او را  رئ

ـیـمـانـی سـراسـر کشـور مـعـرفـی كـرده اسـت، "   قراردادی و پ
ـیـت بـحـرانـی  پیش بینی می:   گوید می ـیـل وضـع شود بـه دل

ـان ســال جـاری  ـای ـا پ ـیـدی، ت  درصـد از ٢٠واحـدھـای تـول
ـیـدی  کارگران قراردادی با ماھیت کار دائم از واحدھـای تـول

 درصد از کـارگـران فـعـال ٧٠وی گفت .   کشور اخراج شوند
ـبـه دائـمـی دارد ولـی  ـن ـیـدی کـارشـان ج در واحـدھـای تـول
ـا آنـھـا قـرارداد  کارفرمایان با استفاده از تبصره دو ماده ھفت ب

ـیـن .   کننـد منعقد می)   با ذکر تاریخ فسخ( موقت  او ھـمـچـن
 .به افزایش نرخ فقر در بین كارگران اعتراف كرده است

 
كارخانه نخ ریس شھرك صنعتی اشتھاد از 

 اول دیماه تعطیل است
كارخانه ریسندگی ریس نـخ واقـع در شـھـرك صـنـعـتـی 

 كارگر و پرسنل، از اول دیـمـاه بـطـور كـامـل ١٢٠اشتھارد با 
 .اند تعطیل و كارگران آن به خیل بیكاران كشور اضافه شده

 
  ھزار زندانی، بیکاری و تورم سرسام آور٢٣٠

ایلنا از قول محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحـت نـظـام 
ـا وجـود :   اسالمی نوشته است  ھـزار ٢٣٠در حـال حـاضـر ب

دھـد کـه  ھا، بیکاری، تورم و غیره نشان مـی زندانی در سلول
در ایـن گـزارش عـدم .   تحولی در جامعه ایـجـاد نشـده اسـت

 .بقای جمھوری اسالمی دغدغه ایشان گزارش شده است
 

اخراج تمامی كارگران كارخانه قند مكریان 
 مھاباد

بنا به خبری كه كمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 
ـتـشـر كـرده اسـت، ١٩ھای كارگـری روز  تشكل  بـھـمـن مـن

 گـذشـتـه از  کارخانه قند مکریان مھاباد پس از آنکه در مـاه
 نفر را اخراج نمود، طـی چـنـد ٦٥ کارگر شاغل در آنجا ٩٠

ـا  روز گذشته تـمـامـی کـارگـران را اخـراج و اعـالم کـرده ت
کـارگـران اخـراجـی .   گـردد زمانی نامعلوم کار تـعـطـیـل مـی

 . ماه حقوق معوقه دارند٤ تا ٣ھمچنین 
 

 واحد فروش پوشاک در ١٥پلمپ شدن 
 اصفھان

ــت اخــالقــی و " در راســتــای اجــرای طــرح  ــی ــا امــن ارتــق

ـا یـورش بـه "  اجتماعی ـتـی رژیـم ب در اصفھان، ماموران امنی
 فـروشـگــاه پـوشــاک، اقـدام بـه جـمــع آوری الــبـسـه و ١٥

ـنـگـی  کاالھایی که به گفته آنان جزء محصوالت ضـد فـرھ
 . است نموده و این فروشگاھھا را پلمپ کردند

 
كارخانه آجرسازی راسخ بندرعباس ھم 

 تعطیل شد
ـاس بـه عـلـت گـران  ـنـدرعـب كارخانه آجرسازی راسخ در ب
شدن قیمت نفت و گازوییل و باال رفتن ھزینه تولیـد تـعـطـیـل 
ـیـكـاران ایـن كشـور  شده است و كـارگـران آن ھـم بـه خـیـل ب

 . اند پیوسته
 

 كارخانه دقایق ھم از حركت باز ایستاد
كارخانه دقایق كه تولید كننده ادوات ھیدرولیـك در تـھـران 

 .  تن پرسنل تعطیل شد٣٠است، با 
 

 كارخانه آرد اھواز تعطیل شد
ـتـه گـذشـتـه  ـف ـان طـی ھ كارخانه بزرگ آرد در خـوزسـت

ـیـوسـتـه عـلـت .   انـد تعطیل شد و كارگران آن به خیل بیكـاران پ
 . تعطیلی كارخانه نبود گندم گزارش شده است

 
الستیك سازی پارس با یك سوم ظرفیت كار 

 كند می
ـیـكـھـای  شركت السیتك سازی پارس كه تولید كننده الست

باشـد درحـال حـاضـر  نخی سایز باال برای كامیون و باری می
ایـن شـركـت درحـال حـاضـر .   با یك سوم ظرفیت كارمی كنـد

 ١٨٠ كارگر رسمی و قراردادی دارد كه از این تـعـداد ١٢٦٠
ـاشـنـد ـب ـی ـیـن حـدود .   نفر آن رسـمـی م  كـارگـر ٣٠٠ھـمـچـن

ـبـال .    كنند پیمانكاری در این شركت كار می پاداشھایی كـه ق
شـد   ساله قبلی به كـارگـران داده مـی٢٠براساس سیاق ثابت 

در حال حاضر بن ماھیانه كارگـران ھـم داده . تماما حذف شده
 .نشده است

 
 شوند کارگران متروی مھرآباد بیكار می

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
 بھمن خبر داد كـه صـبـح امـروز کـارگـران ٢٣کارگری روز 

 بـھـمـن در پـی اعـتـصـاب بـه ١٧مترو مھرآباد که از تاریخ 
مرخصی اجباری فرستاده شده بـودنـد، بـه مـحـل کـار خـود 

ـاری  بازگشتند اما کارفرما آن ھا را دوباره بـه مـرخصـی اجـب
 بـھـمـن کـار را شـروع ٢٩فرستاد و اعالم کرد که تا تاریخ 

ــخــواھــد کــرد ــارگــاه.   ن ــا،  در ادامــه آمــده اســت كــه در ک ھ
ھایی مبنی بر تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کـارگـران  زمزمه

 .شود شنیده می
 
 

 ناامنی محیط كار
 

 حادثه ناشی از کار در اصفھان در ١٢٦٠
 سال جاری

ـتـمـاعـی  غالمعلی قادری مدیر کل تعاون کار و رفاه اج
 مـورد ١٢٦٠در سـال جـاری :   رژیم از استان اصفھان گـفـت

ـیـشـتـریـن  حادثه ناشی از کار در کل استان اتفاق افتاده که ب
 .میزان حوادث مربوط به بخش صنعت است

 
روزانه چھار کارگر بر اثر بروز حادثه در 

 بازند محل کار جان می
به گفته رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانـونـی ایـران در 

ـان ١٠١٥، ١٣٩٠ھشت ماھه نخست سـال   کـارگـر در اسـت
 نفر دیگر در استان البرز بر اثـر بـروز حـادثـه در ٢١٠تھران و 

بـر اسـاس آخـریـن .     انـد محل کار جان خود را از دسـت داده
ـاشـی از کـار جـان ٤آمار روزانه   کارگر در جریان حـوادث ن

 .دھند خود را در ایران از دست می
 

در اعتراض به اخراج، كارگری در 
 بندرعباس با خودسوزی جان خود را گرفت

ـزاده در ١٨روز  ـی  بھمن ماه كـارگـری بـه مصـطـفـی عـل
ـاس بـه  ـنـدرعـب محوطه كارخانه قسمت گروه بھمن مـزدا در ب

ـان سـال،  علت قرار داشتن نام وی در فھرست اخراجی ـای ھای پ
 .دست به خودسوزی زد و جانش را از دست داد

 
 کارگر کارخانه پروفیل ساوه در تصادف ١٣

 مینی بوس زخمی شدند
 ٢٤بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـنـی بـوس حـامـل   کـارگـر ١٣بھمن منتشر كرده اسـت، مـی
ـنـگـام بـردن ٢٤کارخانه پروفیل سـاوه صـبـح روز   بـھـمـن ھ

 کـارگـر زخـمـی ١٣کارگران بر سر کار واژگون شد و ھـر 
ـان دچـار .   شدنـد ـان کـارگـران زخـمـی  بـرخـی از آن در مـی

ـتـه .   انـد ھایی نیز در نقاط مختلف بدن شـده شکستگی بـه گـف
ـیـل  کارگران این کارخانه، سرویسھای تردد کارخانه ھای پـروف

ـارھـا  ساوه و نورد لوله صفا تماما فرسوده ھستند و کارگران ب
عدم ایمنی این خودروھا را بـه کـارفـرمـا گـزارش و تـذکـر 

 .اند داده
 

 کارگر در انفجار ١٠کشته و زخمی شدن 
 پاالیشگاه آبادان

ـفـجـاری  خبر منتشره از آبادان حاکیست كه بر اثر وقـوع ان
ـاالیشـگـاه "   واحد سیـصـد"  بھمن در ١٧که صبح روز دوشنبه  پ

 ٨ کارگر جان خود را از دسـت داده و ٢این شھر روی داد 
 .تن دیگر به شدت مجروح شدند

 
  كارگر در انفجار كارگاه رنگرزی سوختند٦

انفجاری در یك كارگاه رنگرزی در خزانه بخارایـی تـھـران 
. مجروحیت شدید شش كارگر این كـارگـاه را در پـی داشـت

ـتـه انـد ـا :   امدادگران گـف تـمـامـی مصـدومـان ایـن حـادثـه ب
 درصد از ناحـیـه دسـت، صـورت و بـدن ٥٠سوختگی باالی 

دچار جراحات شدید شدند و حال عمومی آنھا وخـیـم گـزارش 
 .شده است

 
مصدومیت یک کارگر کارخانه سنگبری آزغ 

 مھاباد
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـاریـخ   بـھـمـن یـک کـارگـر ١٨کارگری خبر داد كـه در ت
ـادن  ـت ـیـل اف ـاپـور بـه دل کارخانه سنگبری آزغ بنام ھیمن صـف
ـان  ـیـمـارسـت سنگ بر ناحیه کمر به شدت آسیب دیـده و بـه ب

 . خمینی مھاباد انتقال داده شد
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اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
علی نجاتی مشكالت جدید جسمی پیدا 

 كرده است
ــه  ــت ــمــی ــه ک ــری ك ــر اســاس خــب ب
ــجــاد  ــه ای ــرای کــمــک ب ــگــی ب ھـمــاھــن

ــھـمــن ١٩ھــای کــارگـری روز  تشـکـل  ب
منتشر كرده است، علـی نـجـاتـی، عضـو 
ـیـشـكـر  ھیات مدیره سندیكای كـارگـران ن
ھفت تپه، كه با یـك اتـھـام تـكـراری كـه 

 ماه حبس كشیده و اكنون محكوم به تـحـمـل ٦پیشتر بابت آن 
ـنـكـه از نـظـر مشـكـالت  یك سال حبس می باشد، عالوه بر ای

ـز دچـار عـفـونـت در  ـی ـنـون ن قلبی روز به روز بدتر میشود اك
ـاق مـی.   كلیه چپ شده است ـف ـتـد  این وضعیت در حالی ات اف

ـانـونـی  كه مطابق قانون و با تایید دادستان شوش و پزشكی ق
 .برای نجاتی مرخصی پزشكی صادر شده است

 
عضویت در ھیئت مدیره : شریف ساعدپناه

اتحادیه، حق قانونی و مسلم من و ھمه 
 کارگران است
ای كـه اتـحـادیـه آزاد  بنابر اطالعیه
ـتـشـر ٢٣كارگران ایران روز   بـھـمـن مـن

ــاه از اعضــای  ــاعــدپــن كــرد، شــریــف س
ھیئت مدیره این نھاد كارگری، کـه در 

ـتـی ١٨روز  ـی ـن  دی توسط مامورین ام
ـازداشـت روز  ـتـه  ب  ٢٩دستگیر و پس از  نزدیک به دو ھف

ـئـت  ـی دی ھمراه با مظفر صالح نیا یکی دیگر از اعضـای ھ
 ٢٣ صـبـح روز ١٠مدیره اتحادیه از زندان آزاد شد، سـاعـت 

ـاری دادگـاه  ـبـه چـھـار دادی بھمن و با  احضاریه کتبـی شـع
ـنـوان  ـیـدا کـرد و بـع انقالب سنندج در این دادیاری حضـور پ
آخرین دفاعیه در پرونده اش، اتھامات وارده توسـط مـامـوریـن 
ـیـن طـی  امنیتی بر خود را رد کرد و بطور شفاھی و ھـمـچـن

ای کتبی از عضویت خود در ھیئت مـدیـره اتـحـادیـه  دفاعیه
ـزل  آزاد کارگران ایران و داشتن بولتن خبـری اتـحـادیـه در مـن
اش دفاع کرد و بر حقانیت کارگران برای اعتراض و داشـتـن 

 .تشکلھایی که بدست خود برپا میکنند تاکید نمود
 

احضار دبیر کانون صنفی معلمان کرمانشاه 
 به حراست

ــصــاب مــعــمــان   در پــی اعــت
کرمانشاه در طی ھفته گـذشـتـه و 
عقب نشینی ریاست کل آموزش و 

ــه ــر خــواســت ــراب ــرورش در ب ھــای  پ
ــفــی  ــن ــون ص ــان ــر ك ــی ــان، دب ــم ــل مــع
ــاه، مــحــمــد  ــانش ــان كــرم ــی ــگ ــن فــرھ

ـلـمـان .   توكلی، به حراست آموزش و پـرورش احضـار شـد مـع
مدارس استان کرمانشاه به دلیل عدم پرداخت حـقـوق دومـاھـه 
خود و در یک اقدام ھماھنگ از رفتن بـه سـر کـالـسـھـای 
ـاسـت آمـوزش و  خود سرباز زده بودند و در پی ایـن اقـدام ری

ھای آنھا شد و حقـوق یـک  پرورش مجبور به پذیرش خواسته
 .ماه معلمان استان فورا پرداخت شد

جان شاھرخ 
زمانی و محمد 

جراحی در خطر 
 است

ـتـه حـمـایـت از  ـی کم
ـــی در  ـان ـاھـــرخ زمــ شــ

ـتـشـر كـرده اسـت، از در خـطـر ٢١ای كه روز  بیانیه  بھمن من
در .   بودن جان شاھرخ زمانی و محمد جراحی خـبـر داده اسـت

ـبـه  ـنـد ١٨این بیانیه آمده است كه روز سـه شـن  بـھـمـن در ب
قرنطینه زندان مركزی تبریز به دنبال نقشه از پیش طـرح شـده، 
ـیـن زنـدان و مـأمـوران وزارت اطـالعـات تـعـدادی از  مسئول
زندانیان عادی تحریك شده توسط كارگزاران رژیـم را بـه ایـن 
ـان  بند انتقال داده بودند و به دلیل مزاحمتھای مكرر آنـھـا، مـی

ـا حـمـایـت .   آنھا و محمد جراحی درگیری ایجاد شـده اسـت ب
ـیـن حـمـایـت دیـگـر  شاھرخ زمانی از محمد جراحی و ھمچـن
زندانیان از شاھرخ زمانی و محمد جراحـی درگـیـری خـاتـمـه 

ـیـن زنـدان مـجـبـور .   یافت ـان، مسـئـول به دنبال اعتراض زندانی
ـنـه  میشوند آن تعداد زندانی تحریك شده مزاحم را از بند قرنطـی
منتقل كنند، ولی یك روز بعد تعداد دیـگـری از آنـھـا را بـه 

 .اند بند قرنطینه آورده
 

آزادی موقت میثم نجاتی عارف، دانشجو و 
 فعال کارگری با قرار وثیقه

میثـم نـجـاتـی عـارف، دانشـجـو و 
ــس از  ــعــال کــارگــری، پ  روز ٣٧ف

ـاسـداران،  ـاه پ ـپ بازداشت در بند دو الف س
ـا قـرار ١٩روز چھارشنبه   بھمـن مـاه، ب

ـا آزاد  ـت وثیقه پنجاه میلیون تومانی مـوق
وی دانشجوی دانشگـاه آزاد واحـد .   شد

کرج و فعال کارگری شرکت سایپا، که ماه گـذشـتـه زمـان 
خروج از کارخانه و عزیـمـت بـه دانشـگـاه، تـوسـط مـامـوران 
امنیتی دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شـده بـود، طـی 

ـاسـداران در زنـدان اویـن  ھفته ـاه پ ھای اخیر در بند دو الف سپ
ھـا آمـده بـود کـه مـامـوران  در گـزارش.   شـد نگھداری مـی

ـنـد و جـھـت  ـب ـا دسـت امنیتی بعد از دستگیری وی، او را ب
 و ضمن توھین و اھـانـت بـه خـانـواده  بازرسی به منزلش برده

ـا وی  وی، کامپیوتر و بخشی از وسایلش را ضبط کرده و ب
 . به بازداشتگاه منتقل کرده بودند

 
 سال تبعید برای یک فعال ٥صدور حکم 

 جنبش معلمان
ـان  ـاسـت ـلـه ب دادگاه رژیم اسالمی در شھرکرد برای نبی ال

ـلـمـان، حـکـم  ـیـد بـه ٥یكی از فعالین جنبش مع ـبـع  سـال ت
وی در سـال گـذشـتـه بـه .   شھرستان بروجرد را صـادر نـمـود

یکسال زندان محکوم و پـس از سـپـری کـردن شـش مـاه از 
 .زندان به صورت مشروط آزاد گردید

 
 گزارش

 
شورای عالی کار دستمزدھا را افزایش 

 نخواھد داد
ـازرس ١٨ایلنا روز   بھمن و به نقـل از مـحـمـد سـاكـی، ب

شـورای :   کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشـور نـوشـت

ـزایـش نـرخ  عالی کار به علت فشارھای سیاسی قادر بـه اف
ـیـسـت ـتـه اسـت .   دستمزد کارگران به صورت واقعی ن او گـف
 ھـزار تـومـان ٥٠نرخ خط فقر در استان تھران یک میلیون و 

ـقـر . برآورد شده است ھم اکنون دستمزد کارگران با نرخ خـط ف
ـبـران ایـن .    ھزار تومان فاصله دارد٦٠٠بیش از  امـا بـرای ج

ـزایـش دسـتـمـزد  فاصله مزدی شورای عالی کار قادر بـه اف
ـقـت . کارگران به این میزان در سال آینده نیست ـی ـق ـتـه ح ـب او ال

ـیـون  را كتمان می ـل ـی ـیـم م ـقـر یـك و ن كند؛ چرا كه با خط ف
ـقـر  تومانی، فاصله بین حداقل دستمزد كارگران با این خـط ف

 ! ھزار تومان است٩٠٠بیشتر از 
 

تجدید میثاق مجمع عالی نمایندگان نھادھای 
 سركوب رژیم در بین کارگران با خمینی

ـان، كـه  کارگر نیوز گزارش داد كه  سید محمد یاراحـمـدی
ـنـدگـان " از بعنوان  ـای ـات مـدیـره مـجـمـع عـالـی نـم رئیس ھـی

ــران یــاد كــرده اســت، در "   کــارگــران جــمــھــوری اســالمــی ای
 بھمن، به ھمراه تعدادی از اعضـای ٢٢مراسمی به مناسبت 

ـا  ـتـمـاعـی ب ھیات مدیره و به اتفاق وزیر تعاون، کار و رفاه اج
ـیـمـان کـردنـد آرمان در ایـن مـراسـم .   ھای خمینـی تـجـدیـد پ

ـنـد  ـت ـنـی رف جماعت یاد شده و ھیات ھمراه ایشان سر قبر خمی
ـا آرمـانـھـای  ـار دیـگـر ب و با گل و احترام به وی و فاتحه ب

در ادامـه ایـن گـزارش آمـده اسـت كـه .   خمینی بیعت کردند
ـازنشـسـتـگـی، "  اعضای نھادھای کارگری و کارفرمـایـی، ب

تعاون و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، مـجـمـع عـالـی 
نمایندگان کارگران جمھوری اسالمـی ایـران، کـانـون عـالـی 
ــی  شـوراھـای اسـالمـی کـار سـراسـر کشـور و کـانـون عـال

ـاق تـعـاون و  انجمن ھای صنفی کـارگـری سـراسـر کشـور ات
 ."ھای تعاونی در مراسم تجدید میثاق حضور داشتند اتحادیه
 

 اطالعیه
 

 !!!ضرورت تاریخی امروز، اتحاد عمل است
 دعوت به اتحاد عمل

قابل توجه تمامی آنھای کـه در جـھـت دفـاع و کسـب 
ـلـه  حقوق و مطالبات طبقه کارگر فعالیت می ـنـد، از جـم کن

ھـا، نـھـادھـا، سـازمـانـھـا،  کارگران، فعالین، محافل، تشـکـل
ـام بـردن از تـمـامـی مـحـافـل و .   احزاب با توجه به اینکـه ن

ـیـسـت امـا  گروھا به دلیل گستردگی و پراکندگی ممکن ن
ـام خـواھـم نـوشـت  برخی از انھا را در انتھای این نامـه، بـه ن
الزم است ذکر کنم که نیامدن نام محفل یا تشـکـیـالتـی دال 
براین نیست که آنھا مورد در خواست نیستند، بلـکـه مـمـکـن 
ـام ھـمـه غـیـر  است نامشان در خاطرم نباشد ھمچنین آوردن ن

ـامشـان  ممکن است بنا براین اعالم می دارم چه انھـای کـه ن
نوشته شده است و چه آنھای که نامشان نوشـتـه نشـده اسـت 

 .مورد خطاب ھستند
 رفقای عزیز

ـیـن کـارگـری و  ـال ـاری از فـع ـنـکـه بسـی با توجه بـه ای
ـیـسـت کـه تـعـداد  سیاسی دستگیر شدند و شکـی در ایـن ن
بسیاری ھم در خطر دسـتـگـیـری، مـحـاکـمـه و زنـدان قـرار 

ـاب بـه یـک شـرایـط ویـژه .   دارند ـا شـت امروز ایران و جھان ب
ـیـت بـغـرنـجـتـر  نزدیک می شود به ھمین سبب ھر روز وضـع

توان گفت ایـران بـه سـرعـت در  در یک کالم می.   شود می
ـازیـگـران .  حال ورود به شرایط ویژه است اکنون ھـر کـدام از ب
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ـنـد و بـخـصـوص  عرصه طبقاتی دارای وظایف خاصی ھسـت
طبقه کارگر در سطح جنبش کارگری و جنبش کمونیـسـتـی 
وظایف بسیار عاجلتری دارد چـرا کـه در شـرایـط ویـژه ی 
ـیـر خـواھـد  ـی ـارھـا تـغ مورد بحث بسیاری از پارامترھا و ساخت
ـارزه  ـا قـدرت وارد مـوضـوع و مـب کرد و اگر طبقه کارگر ب

ای مـورد  نشود بـه حـاشـیـه رانـده شـده و بـه صـورت زائـده
ھای مختلـف سـرمـایـه داری واقـع خـواھـد  سوءاستفاده جناح

اکنون نظام سرمایه داری جمھوری اسالمی بـرای خـلـع .   شد
ھـای خـود  سالح کردن و محروم کردن طبقه کارگر از دارایی

ھمچون فعالین و رھبران کارگـری ھـر کـدام از آنـھـا را بـه 
ـلـف از  بھانه ـاویـن مـخـت ای دستگیر و محاکمه کرده و به عن

بستر مبارزه که ھر لـحـظـه مـمـکـن اسـت اوج بـگـیـرد دور 
اگر سرمایه داری بدین منوال بدون مـانـع کـارھـای .  کند می

ـبـران ان  سرکوبگرانه خود را نسبت به فعالین کارگـری و رھ
ـارزات  ادامه دھد موفق خواھد شد در زمـان اوج گـیـری مـب

ـبـران )   شرایط ویـژه(  ـیـن و رھ ـال ـقـه کـارگـر را بـدون فـع طـب
ـاح تـر و آواره کارگری، ھر چه پراکنـده ھـای  تـر بـه زائـده جـن
ـقـالبـی .   مختلف خود تبدیل نماید اکنون زمان انجام وظایف ان

ـایـد بـدون فـرصـت سـوزی، .   به سرعت در حال گـذر اسـت ب
ـاتـی در  ـق ـاخـتـن اخـتـالفـات درون طـب ـیـت شـن ضمن به رسم
ـفـه و رسـالـت  اشتراکات خود ھر چه بیشـتـر بـه انـجـام وظـی

ـا گـذشـت .   تاریخی بپردازیم بسیاری از اختـالفـات دیـروزی ب
ـانـه  زمان ماھیت وجودی خود را از دست داده ـاسـف اند ولی مـت

ـیـه در  ـق ما ھمچنان درگیر اثبات حقانیت خـود نسـبـت بـه ب
ھـای دیـروز کـامـال  صف بنـدی.   کشیم گذشته، زمان را می

تـوانـد از  آنچه امـروز مـی.   اند مشروعیت خود را از دست داده
ـاشـد  گذشته برای مبارزات امروزی و آینـده مـا ثـمـربـخـش ب
ـبـت از  ـاده مـث ـف ـاھـات و اسـت ـب عبرت گیری از خطاھا و اشت

ھـا و  تجربیات است که باعث ھر چه بیشتر شدن پراکـنـدگـی
امروز الزم است شرایط ویـژه را . اند دست باال یافتن دشمن بوده

درک کرده و با اصول و تئوری انقالبی منطبق نمـوده، بـدون 
فوت وقت دست به اقدامات عملی مشترک، حـداقـل بـرای 

 .شروع، در دفاع از آزادی رھبران و فعالین کارگری بزنیم
ـیـن  سرنوشت تمامی فعالین و رھبـران کـارگـری ھـمـچـن
زندانیان سیاسی در رابطه با بدست آوردن آزادیشان به ھـم گـره 

ـیـه  نمی. خورده است ـق توان آزادی یکـی از انـھـا را جـدا از ب
ـانـه بـرای آزادی .   بدست آورد بنابراین باید متـحـدانـه و آگـاھ

ھای مشتـرکـی  یک به یک و تمامی آنھا مبارزه و فعالیت
ـیـسـت امـا در .   را عمال بکار گیریـم ـارزه ن ایـن تـمـامـی مـب

بنابر ایـن از .   شرایط کنونی عاجلترین عرصه ی مبارزه است
ـفـرد، تشـکـل ـن ـا بـه صـورت اشـخـاص م ـق ھــای  تـمـامـی رف

ـتـی از کـارگـران، سـازمـانـھـا و  کارگری، تشکل ـای ھای حم
ــه مــی. . .   احــزاب و ــان ــم ــیــل  صــمــی خــواھــم، از طــریــق تشــک

ھای عمـلـی  ھای مشترک اقدام به سازماندھی برنامه کمیته
اعتراضات مشترک نمایند، ولواینکه در حـال حـاضـر بـرخـی 

ھای مختلف وجود دارنـد امـا ایـن  ھا و نھادھا با نام از کمیته
ـیـشـتـر الزم  گونه نھادھا با توجه به شـرایـط امـروز ھـرچـه ب

ھای منطبق با شرایط زمانـی را ابـداع و  ھستند تا تاکتیک
ـیـشـتـر بـه  ـارزات عـمـلـی ھـر چـه ب اجرا کنند و در حین مب

ـیـن و .   اشتراکات دامن بزنند ـال ضمن دعـوت از تـمـامـی فـع
تشکیالتھا به برنامه ریزی اقدامات اعتراضی عملی و ارایـه 
پیشنھاد، در ذیل بـرخـی از راھـھـای مـمـکـن و عـمـلـی را 

 :کنم پیشنھاد می

ھای اعتراضی فردی و جمعی بـه ادارت  نوشتن نامه  -١
 و نھادھا
درخواست حمایت از نـھـادھـا ی داخـلـی و جـھـانـی   -٢

 برای گسترش مبارزه در راه آزادی زندانیان
شرکت در اعتراضات و مبارزات عـمـلـی بـخـشـھـای   -٣

ـلـف و درخـواسـت  مختلف طبقه کارگر در کشورھـای مـخـت
 متقابل حمایتی از آنھا

ـامـه -٤ ھـای اعـتـراضـی نسـبـت بـه  درخواست نوشـتـن ن
ـبـران کـارگـری از  ـیـن و رھ ـال دستگیری و زندانی کردن فـع

 نھادھای بین المللی و احزاب انقالبی دیگر کشورھا
ـامـی کـه  -٥ ـا ھـر ن ـتـی ب ـای تشکیل یک صندوق حـم
ـات، صـنـدوق  می توان به نتیجه رسید از جمله صندوق اعتصاب

 ...حمایت مالی از کارگران و
ـارت   -٦ ـابـل سـف ـق برقراری آکسیونھا ی مشتـرک در م
ھـای جـمـھـوری اسـالمـی و ادامـه ی آن بـه صـورت  خانه

 ...-٧ھفتگی بطور مستمر 
با توجه به اینکه تشخیص حقانیت یا عدم حقانیت اعـمـال 
ـقـط در اقـدامـات  ـا تشـکـیـالت ف و تئوریھای یک گـروه ی

بنابراین حوزه عمل مشـتـرک ضـمـن .   شود عملی ممکن می
ـان ـن ـی ـابـل اطـم ـزرگـتـریـن و ق تـریـن  بازده و ثمربخشی بیشتر، ب

ـات اسـت آن افـراد .   میدانی برای محک زدن تئوریھا و نظـری
ـتـن راه حـل و  ـاف ـال ی ـب ـانـه بـه دن و گروھھـایـی کـه صـادق

ـا،حسـاب  پاسخ ھای عملی به مشکالت ھستند باید بی مـحـاب
شده و با برنامه ریزی دقیق وارد مبارزات عـمـلـی مشـتـرک 
شوند تا در میدان مبارزه درستی از نادرستـی تشـخـیـص داده 

 .شود
ـیـت  ـال ھر چند نیاز مبرم، زمینه و بسـتـر الزم بـرای فـع

ـائـی ـاده از تسـھـیـالت،تـوان ـف ـیـت بیشتر و است ھـای  ھـا و ظـرف
ـیـت و  ـای، ظـرف ـنـکـه تـوان موجود مھیا است و علی رغم ای

ھـا و  تسھیالت بالقوه بسیاری در محـافـل، سـازمـانـھـا، نـھـاد
ـنـوز بـرای اقـدامـات .   احزاب وجود دارد اما به دلیل اینکـه ھ

ـز دچـار  مشترک و متحدانه اغنا نشده ـی اند و بخشی از انھا ن
ـنـد اقـدام بـه اشـتـراک  مشکالت تئوریک ھستند، نمـی تـوان

ـنـد در  ـای ـار خـود نـم گذاشتن تسھیالت و امکانات تحت اختی
ـاده،  نتیجه به صـورت ـف ـلـه عـدم اسـت ـاگـون از جـم ھـای گـون

ناتوانی در استفاده، استفاده ناقص و بیـشـتـر مـواقـع بـه طـور 
 .دھند ھدر می... خرده کاری و موازی کاری

ـات،  تذکر الزم این است که مجموعه ی تمـامـی امـکـان
ھا در واقع متعلق به طبقـه کـارگـر اسـت  تسھیالت و ظرفیت

و پیروز ی یا شکست جنبش کارگری و جنبش کمونیسـتـی 
ـا بـرایـن  ـن بستگی به استفاده درست یا نادرست از آنھا دارد، ب
ھدر دادن آن بی ھیچ چون و چرایی ضدیت با طبقه کـارگـر 

 .باشد می
ـایـج اعـمـال  ـت ـا کـم اثـر بـودن ن ھمچنین بدلیل بی اثـر ی

ھـا و  تاکنونی انفرادی و اعمال کمی مشـتـرک تشـکـیـالت
ـزرگ و  محافل اعتقاد و اعتماد بنفس نسبت به کـارھـای ب
ـا صـفـر شـده اسـت ـب . تاثیرات اقدامات مشترک بزرگتر تقـری

این نیز دلیل دیگری است که باعث گردیـده اراده مشـتـرک 
ـیـشـتـر از  برای بالفعل کردن توانائیھا و ظرفیت ـاده ب ھا و استف
 .تسھیالت موجود وجود نداشته باشد

ـز در حـد، قـد و  اوال از طرف محافل و تشکیالت ـی ھـا ن
شود وقتی ھم در حـد یـک  قواره خود شان برنامه ریزی نمی

کنند چـون  دھم امکانات و ظرفیتھای خود برنامه ریزی می

تا کنون اعمال انھا تاثیر چندانـی از خـود نشـان نـداده اسـت 
ـنـد  بیشتر بدنه خود انھا نیز تن به فعالیت مفید و الزم نمـی دھ

کند و امـیـد بـه  در نتیجه برنامه فوق بسیار کم اثر جلوه می
 .دھد ھای بعدی را در ھاله از شک و تردید قرار می برنامه

ـیـش بـرد  متاسفانه بسیاری از رفقا به جای کنکاش و پ
ـیـشـتـر  نظری جھت یافتن راه  -مباحثات عملی  ھای استفاده ب

ھا و امکانات دست به توجیـھـات جـھـت پـوشـانـدن  از ظرفیت
ـات نـظـری  بی عملی و ضعف ـاحـث ـلـف در مـب  –ھای مخت

ـیـم در . زنند نظری دور از ھم می ـتـوان در صورتی کـه اگـر ب
ـیـم  ـیـشـتـری ارایـه بـدھ اعمال و اقدامات مشترک تاثیـرات ب
ـات مـوجـود گسـتـرده خـواھـد  بستر و زمینه استفاده از امکان
ـاال خـواھـد رفـت،اراده و عـزم راسـخ در  شد، اعتماد بنفـس ب
ـات مـوجـود، حـتـی ایـجـاد  جھت استفاده از ظرفیت و امـکـان

ھـا و  ظرفیت و امکانات بیشتر در دسـتـور کـار تشـکـیـالت
ھـای گسـتـرده  محافل قرار خواھد گرفـت، از خـورده کـاری

 .فعلی نیز جلوگیری خواھد شد
ایجاد اعتماد بنفس، شور و شعور انقالبی خلق السـاعـه و 

ـا قـدم ناگھانی نمی ھـای  تواند باشد بلکه باید از یک جای ب
 .اھسته و پیوسته شروع شده مداوم رشد یابد

ـار دیـگـری  ـتـه شـده و دالیـل بسـی با تکیه به موارد گف
ھمچون رشد روز افزون مبارزات طبقه کارگر و شدیدتـر شـدن 
ـزی در  ـامـه ری ـاز بـه ھـمـگـرای وبـرن ـی ـقـه ن رودر روی دوطب

ـیـجـه  اشتراکات ھر چه بیشتر ضرورت حیاتی مـی ـت ـابـد،در ن ی
 :کنم  پیشنھاد می

ـامـه عـمـلـی   -١ برقراری کمیته مشترکی که بتواند بـرن
برای خارج کردن افـرادی کـه جـانشـان در داخـل بـه خـطـر 
افتاده است و ھمچنین سازماندھی وارد کردن افـرادی خـارج 
ـارزه در داخـل الزم  از کشور به داخل که وجودشان بـرای مـب

 .است
برقراری کمیته مشترکی که بتواند مباحـث مـوجـود   -٢

ـیـشـتـر  پراکنده در بخشھای مختلف را برای ادامه و انسجـام ب
ھا ھدایت نماید تا ضمن سرعت بـخـشـیـدن بـه  بحث و گفتگو

ـبـت آن راه حـل ھـای عـمـلـی گسـتـرش اقـدامـات  باز ده مـث
 .مشترک را نیز بیابد

ـتـوانـد اعـتـراضـات   - ٣ بر قراری کمیته مشترکی کـه ب
 .عملی به توافق رسیده را بر نامه ریزی و اجرایی کند

ـا   -٤ برای شروع یا گسترش اقدامات عملی مشـتـرک ب
کـنـم  توجه به وضعیت بغرنجی که زندانیان دارند پیشنھاد مـی

جھت افزایش فشار به جمھوری اسـالمـی و واداشـتـن آن بـه 
ـاسـب اسـت، دسـت بـه  عقب نشینی کـه اکـنـون زمـان مـن

ھـای  ھا و کشـور اعتراضات مشترک عملی ھمزمان در شھر
ـیـشـنـھـاد .   مختلف بزنیم برای چنین اعتراضاتی دو روز را پ

ـتـخـاب و  می کنم، ھر کدام را که رفقا بھتر تشخیص دادند ان
 .برنامه ریزی نمایند

ـنـد –الف  در ایـن روز ضـمـن .   روز یکشنبـه ھـفـت اسـف
ـاسـی و  ـیـن سـی ـال اعتراض به زندانی کـردن کـارگـران و فـع

ـز اعـتـراض کـرده و  مدنی می ـی ـاتـی ن توان به نمایش انتـخـاب
 .موضوع را ھرچه بیشتر افشا نمود

ـنـکـه ١٨روز پنجشنبه  –ب   ١٨ اسفند، با تـوجـه بـه ای
ـامـه اسفند مصادف با روز زن است، و ھمه ـا بـرن ـق ھـای  ای رف

ـامـه ھـای مشـتـرک ھـم گـامـی در  دارند، با استفاده از بـرن
شـود  جھت پر بارتر کردن گرامی داشت روز جـھـانـی زن مـی

ـا  ھم ھمبستگی طبقاتی کارگران را بیشتر می کـنـد و ھـم ب
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ـیـشـتـر  پیوند دادن دو اعتراض ھمسنگ قـدرت اعـتـراضـی ب
ـیـن  می ـال شود از طرفی موضوع زندانی کردن کارگران و فـع

 .گیرد سیاسی بعد جھانی بیشتری به خود می
 :تذکر الزم 

ـا  ـایـد ب ھر کدام از روزھای پیشنھادی که انتخاب شود ب
ـا اعـتـراض بـه  دقت و اشتراک بیشتری برنامه ریزی شود ت

تر شـده بـرد جـھـانـی  زندانی کردن کارگران و فعالین برجسته
 .پیدا کند

ـاتـی  ـق ـبـسـتـگـی طـب با درود و بامیدروزی که انچنان ھم
 .ھای نباشد گسترده شود که دیگر نیازی به چنین نامه

 ٢٢/١١/١٣٩٠محمد اشرفی 
 :در خواست از

 ھای ھمبستگی با جنبش کارگری ایران نھاد -١
 اتحاد بین الملی در حمایت از کارگران در ایران -٢
 حزب کمونیست کارگری -٢
 حکمتیست –حزب کمونیست کارگری  -٤
 حزب اتحاد کمونیست کارگری -٥
 حزب کمونیست ایران -٦
 حزب کمونیست ایران م ل -٧
 ھای ایران اتحادیه کمونیست -٨
 )توفان(حزب کار ایران  -٩

 سازمانھای مختلف فدائیان -١٠
 راه کارگر -١١
 سربداران -١٢
 کومله -١٣
 اتحاد جوانان سوسیالیست انقالبی -١٤
 اتحاد سوسالیستی کارگری -١٥
 حزب رنجبر ایران -١٦
 ...و -١٧
 

شریف ساعد پناه به شعبه چھار دادیاری 
 دادگاه انقالب سنندج احضار شد

بنا به خبری که از سوی اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران 
ـئـت مـدیـره  منتشر شده است، شریف ساعد پناه از اعضای ھی

ـا احضـاریـه ٢٣اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز   بـھـمـن مـاه ب
ـنـدج حـاضـر  کتبی در شعبه چھار دادیاری دادگاه انقالب سن

ـئـت  شد و طی دفاعیه ـی ـبـی از عضـویـت خـود در ھ ای کت
ـتـن خـبـری  مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ایـران و داشـتـن بـول
اتحادیه در منزل اش دفاع کرد و بر حقانیـت کـارگـران بـرای 
ـنـد  ـا مـیـکـن اعتراض و داشتن تشکلھایی که بدست خود بـرپ

 .تاکید نمود
 دی ماه توسط مامورین امنیتی دستگـیـر ١٨شریف روز 

ـازداشـت در مـورخـه   دی ٢٩و پس از نزدیک به دو ھفته ب
ـئـت  ـی ماه ھمراه با مظفر صالح نیا یکی دیگـر از اعضـای ھ

 .مدیره اتحادیه از زندان آزاد شده بود
ـنـدج مـی ـا  نھادھای حکومت اسالمی در سـن کـوشـنـد ب

ـیـه  پرونده سازی و وارد نمودن اتھامات واھی و بی اساس عـل
فعالین کارگری، کارگران را از داشتن تشکلھـایشـان مـحـروم 
ـیـه شـرایـط  کنند و مانع گسترش اعتراضـات کـارگـری عـل

 .سخت زندگی، شغلی و وضعیت معیشتی آنھا شوند
ـقـل از دولـت، اعـتـصـاب و  داشتن تشکل کارگری مست
اعتراض به وضعیت فالکتباری که حـکـومـت اسـالمـی بـه 
ـیـل کـرده حـق بـی چـون و  کارگران و اکثریت جامعه تـحـم

ـیـه .   چرای کارگران است ـیـب قضـایـی عـل ـق باید به قـرار تـع
ـاه و دیـگـر کـارگـرانـی کـه در مـعـرض  ـن شریـف سـاعـد پ
بازخواست ھستند فورا خـاتـمـه داده شـود و ھـمـه کـارگـران 
ـیـد و شـرط از زنـدان  زندانی و کلیه زندانیان سیاسی بـدون ق

 .آزاد شوند
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 ١٣٩٠ بھمن ٢٣
 

  روز با شاھرخ٢٥اولین مالقات پس از 
ـاالخـره  پس از تالش و فعالیت بسیار زیاد خانواده شاھرخ ب

ـا ٢٥ توانستند بـعـد از ١٩/١١/١٣٩٠روز چھار شنبه   روز ب
ـار  شاھرخ زمانی که ھمچنان در بند قرنطینه در شـرایـط بسـی

در این مـالقـات .   شود مالقاتی داشته باشند بد نگھداری می
ـیـه شـاھـرخ و  علیرغم وجود فشارھای روحی و جسـمـی عـل
ـان بـه  محمد آنھا دارای روحیه بسیار باالی بـودنـد و ھـمـچـن

ـامـه.   دھند اعتراضات خود ادامه می ـیـن شـاھـرخ ن ای  ھمچـن
 دیوان عالی کشور نـوشـتـه و ٢٩دیگری برای دادگاه شعبه 

ـبـه .   ارسال کرده است  دادگـاه ٢٩شماره پـرونـده آنـھـا در شـع
ــی کشــور  ــال ــوان ع ــیــچ ٩٠٠٥٥٩دی ــوز ھ ــن  اســت کــه ھ

اظھارنظری اعالم نکرده، بنابراین اگر تشـکـلـھـا و نـھـادھـای 
کارگری، نھادھای بین المللی حـقـوق بشـر و آزادیـخـواھـان، 
ـیـشـتـر  سازمانھا و احزاب انقالبی بیشتر تالش کنند و ھرچه ب

 دادگاه دیوان عـالـی کشـور ٢٩توانند شعبه  فشار بیاورند می
ـیـه شـاھـرخ زمـانـی و  را وادار به شکستن حـکـم صـادر عـل

 .محمد جراحی نمایند
ـقـالبـی، تشـکـلـھـا،  ـان ان کارگران، دانشجویان، زنان، جـوان
ـیـش  سازمانھا و احزاب انقالبی باید از فرصت در حال گـذر پ
ـا تـالـشـھـا و  رو ھر چه زودتر و ھرچه بیشتر استفاده کنیم ت
ـا حـداقـل  ـان را، ی ـی مبارزات عمومی ثمر بدھد و آزادی زنـدان

 .کمتر شدن حکم صادره علیه آنھا را بدست آوریم
ـبـه  ھمچنین خبردار شدیم که در درگـیـری روز سـه شـن

ـا مـحـمـد جـراحـی ھـیـچ ١٨/١١/١٣٩٠  بین اراذل و اوباش ب
ـا .   اتفاق ناگواری پیش نیامده است ـنـد ب ـان جـو ب اما ھـمـچـن

 در ٣٧ھای از پیش طراحی شده تـوسـط اطـاق  طرح و نقشه
 .باشد بند قرنطینه متشنج و آبستن حوادث می

ـبـه   ٢٣/١١/١٣٩٠الزم به ذکر است کـه امـروز یـکـشـن
ـیـن  شاھرخ زمانی و محمد جراحی نامه دیـگـری بـه مسـئـول

ـنـد  زندان مرکزی تبریز نوشته اند که ھرچه زودتر آنھا را بـه ب
در نامه فوق به مسئولیـن زنـدان اعـالم .   عمومی انتقال دھند

ـیـد فـردا  کرده ـبـت نـدھ اند که اگر به درخواست ما جواب مـث
دست به اعتصاب غذای نامحدود خواھیم زد و در جـواب بـه 

ـیـن پـرونـده شـمـا  انھا گفته اطـاق ( اند که ما امروز با مسئـول
بنابراین صبر کنید با انھا به توافـق بـرسـیـم .  جلسه داریم) ٣٧

دوستان و رفقا در ایـن .   و شما را به بند عمومی انتقال بدھیم
ـان  رابطه نیز تالش و مبارزات ما می ـی تواند کمک حال زنـدان
 .تر اعتراض کنیم باشد بیاید ھر چه بیشتر و متحدانه

 !!!پیش بسوی اتحاد بیشتر، برای فشار بیشتر
 :پیش بسوی اعتراضات گسترده و متحدانه با شعار

 .کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 کمیته حمایت از شاھرخ زمانی

٢٣/١١/١٣٩٠ 
www.chzamani.blogspot.com 

freeshahrookh@gmail.com 
 

 
 

 تداوم اعتصاب وسیع و قدرتمند: اسرائیل
ـنـد و وسـیـع  به گزارش خبرگـزاری ھـا اعـتـصـاب قـدرتـم

ـبـه ٦کارگران در اسرائیل که از ساعت   ٨ صبح روز چھارشن
فوریه آغاز شده است، قصد توقف ندارد و عزم جزم کـرده کـه 

ـا کـنـون .   خواست خود را به حکومت اسرائیل تحمیل بکـنـد ت
ــه  ــحــادی ــت و ات ــدگـان دول ــمــایــن ــن ن ــف بــی ــل مـذاکــرات مــخــت

Histadrut  ـنـده ایـن اعـتـصـاب اسـت بـه که فـراخـوان دھ
انـد کـه مصـمـم  ای نرسیده است و کارگران اعالم کـرده نتیجه

خواست عمـده کـارگـران .   ھستند تا اعتصابشان را ادامه دھند
استخدام رسمی کارگران قـراردادی اسـت کـه تـعـدادشـان بـه 

ــر مــی٢٥٠حــدود  ــف ــزار ن ــب .   رســد  ھ ــق ــون ع ــن ــاک دولــت ت
ھای کرده و موافقت کرده است کـه بـخـشـی از ایـن  نشینی

ـیـن  ـان را ب ـا ٢٠کارگران را رسمی کند و دستمـزد آن  ٢٥ ت
انـد کـه ایـن  درصد افزایش دھد؛ ولی کـارگـران اعـالم کـرده

ـایـد بـه اسـتـخـدام  قابل قبول نیست و ھمه کارگران مـوقـت ب
رسمی دولت در بیایند و از حقوق و مزایای کارگران رسـمـی 

ـتـه مـیـشـود .   مند بشوند بھره ـنـد کـه گـف این اعتصاب قدرتـم
ـلـی ٥٠٠حدود  ـاعـث تـعـطـی  ھزار نفر در آن شـرکـت دارنـد، ب

ــوس خـطــوط راه آھــن ــوب ــی، مــدارس و  ، ات ھـا ، ادارات دولــت
 .ھا و کال فلج شدن کشور شده است دانشگاه

مذاکره برای استخدام رسمی کارگران موقت مـاھـھـاسـت 
در مـاه نـوامـبـر سـال Histadrutادامه دارد و اتـحـادیـه  

 سـاعـتـه زده ٤گذشته نیز دست به یک اعتصاب اخطـاری 
ـات خـود را  ـب ـا مـطـال بود تا اعالم کند کـه مصـمـم اسـت ت

ـیـل اعـالم کـرده اسـت کـه .   گـیـری بـکـنـد پی دولـت اسـرائ
استخدام این تعداد به عنوان کارگر رسمـی و دادن حـقـوق و 

 .مزایا به این تعداد، برای دولت فاجعه بار خواھد بود
ـتـه کـاری ٢٣روز یکشنبه  ـف ـا آغـاز ھ  بھمن ھـمـزمـان ب

ھـای کـارگـری اعـالم   جدید در اسرائیل، نمایندگان اتـحـادیـه
ھـای خـود  کردند که با وزارت دارایی دولت در مورد خواستـه

 .اند به توافق رسیده
 
ھای کارگری برای  اعالم اتحادیه: ھند

  فوریه٢٨اعتصاب عمومی در 
ـنـد اعـالم  اتحادیه The Hinduبه گزارش  ھای عمده ھ

 فوریه دست به اعتصاب عـمـومـی ٢٨اند که روز جمعه  کرده
ھـای کـارگـری در  رھبران تقریبا تمامی اتحـادیـه. خواھند زد

ـا تـدارک  ـا ب ـنـد ت ھند با ھم به ایالتھای مختلف سفر میکن
 فـوریـه آمـاده ٢٨، کـارگـران را بـرای اعـتـصـاب  سخنرانی

ھا دلیل حرکت اعتراضی مشـتـرک خـود  این اتحادیه.   بکنند
ـز،  را گسترش فقر و فالکت، دستمزد  سـاعـت ١٠ھای ناچـی

ـیـکـاری  کار در روز تحت شرایط برده وار، اخراج سـازی ھـا، ب
فزاینده و گسترش روز افـزون قـرار دادھـای مـوقـت، عـنـوان 

 Gurudas Dasguptaلیدر حزب کمونیست ھند .  اند کرده
ـیـن  ـزرگـتـریـن نـمـایـش اتـحـاد در ب ـتـه اسـت کـه ایـن ب گف

 . ھای کارگری است اتحادیه
 

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 کارگر معدن در اثر ١١کشته شدن : چین
 انفجار گاز
ـفـجـار گـاز ٣روز جمعه  AFPبه گزارش   فوریه در اثر ان

 ١١در یک معدن ذغـال سـنـگ در جـنـوب غـرب چـیـن 
 ١ نفر مجروح شـده و ٦معدنچی جان خود را از دست دادند، 
ــود اعــالم شــده اســت ــق ــر مــف ــف ــگ .   ن مــعــدن ذغــال ســن

Diaoyutai  در ایالتSichuan  در جنوب غرب چین واقـع
مـعـادن .   اسـت علت این انفجار در دسـت بـر رسـی.   شده است

ـا بشـمـار  ـی ـاکـتـریـن مـعـادن دن ذغال سنگ چیـن، از خـطـرن
 معدنچی جـان خـود ٢٤٣٣ در چین ٢٠١٠در سال .  آیند  می

این بر طبق آمار رسمـی اسـت کـه تـوسـط .   را از دست دادند
سازمانـھـای مـدافـع حـقـوق کـارگـران .   دولت منتشر میشود

 .معتقدند که آمار رسمی با آمار واقعی فاصله زیادی دارد
 

تظاھرات علیه برنامه ریاضت : اسپانیا
 اقتصادی و خصوصی سازی دولت

ـبـه در  کارکنان بخشھای دولتی در مادرید روز سـه شـن
ـامـه ـا  اعتراض به بـرن ـی ـان ـپ ـتـصـادی دولـت اس ھـای جـدیـد اق

ـان . تظاھرات کردند ـتـه سـنـدیـکـاھـای کـارگـری اسـت به گف
ـاضـت ١٠مادرید، بیش از  ـیـه ری ـیـمـایـی عـل  ھزار نفر در راھپ

ـیـم .   اند اقتصادی شرکت کرده ـیـن تصـم تظاھرکنندگان ھمچـن
ھـایـی نـظـیـر آب و بـرق و  دولت به خصوصی سازی بـخـش

ـان ایـن .   آموزش را مورد اعتراض قرار دادند ـف یکی از مـخـال
ـاسـت دولـت بـرای : "گوید طرح دولت می ما مخالف این سـی

ـایـد بـه .   خصوصی سازی ھستیم ـب بـعـضـی از خـدمـات را ن
بـخـشـھـایـی مـثـل آمـوزش و .   بخش خصوصی واگذار کـرد

یـکـی از . "   سالمتی با خصوصی سازی از بین خواھند رفـت
معترضان که میگوید برای دفاع از حقوق خـود و مـتـوقـف 

ـا :   " کردن دولت در این تظاھرات شرکت کرده، میـگـویـد مـا ب
ـیـم امـا  ـامـیـن مـیـکـن پرداخت مالیات بودجه این بخشھا را ت
ـنـھـا  ـیـشـود و ت ـاده نـم ـف گویا این مالیات به این منظـور اسـت

دولـت . "   کاری که دولت به دنبال آن است قطع حقوق مـاسـت
ـان  ماریو راخوی که حزب وابسته به وی ھـمـزمـان اداره اسـت

اسـت کـه  مادرید را نیز در اختیار دارد، ھمچنین اعـالم کـرده
ـتـصـادی قصـد دارد  بر اساس برنامه ـاضـت اق ھـای جـدیـد ری

ــاھــش دھــد بــودجــه بــرخــی از بــخــش ــتــی را ک ــای دول . ھ
ـنـد در صـورت اجـرای ایـن  سندیکاھای کـارگـری مـیـگـوی

ـفـر شـغـل ١٢ھای ریاضت اقتصادی، بیش از  برنامه  ھـزار ن
ـنـد داد . خود را در بخشھای درمان و آموزش از دسـت خـواھ

ـان بـخـشـھـای ١٧٠ضمن آنکه بیش از  ـفـر از کـارکـن  ھزار ن
دولتی استان مادرید با تغییر ساعت کاری ھفتـگـی خـود از 

 سـاعـت کـار ٣٧ ساعت در ھفته، ٣٥این پس باید به جای 
ـیـن مـی.   کنند ـان ایـن  این سندیکاھا ھمچـن ـنـد کـارکـن گـوی
ـا کـاھـش  بخش ـتـصـادی، ب ھا با اجرای این برنامه ریاضت اق

پرداخت حقوق به ھنگام به سر بردن در مرخصی اسـتـعـالجـی 
ـانصـد یـورو  روبرو خواھند شد که به این ترتیب ممکن است پ

 .از حقوق ماھانه خود را از دست بدھند

 درصد خلبانان ٥٠اعتصاب بیش از : فرانسه
 شرکت ایر فرانس

ـان در روز  ـان ـب به گزارش یورونیوز اعتصاب و تظاھرات خل
 ژانویه در اعتراض به قانون ممنـوعـیـت اعـتـصـاب ٦دوشنبه 

ـلـی" کامل که به قانون  مـعـروف اسـت، "   ارائه خدمـات حـداق
عـالوه .   باعث لغو حدود نیمی از پروازھا در فرانسه شده اسـت

ـاریـس، فـرودگـاه  بر دو فرودگاه شـارل دوگـل و اورلـی در پ
ــولــیــه، نــیــس،  ــارســی، مــون پ ــت، م ــوز، نــان ــول شــھــرھــای ت
ـیـمـی  استراسبورگ و لیل نیز شاھد تاخیر و یا لغو بیش از ن

مـا :   " یکی از مسـافـران مـیـگـویـد.  اند از پروازھای خود بوده
ـال ١.٥ صبح با ٩دیروز ساعت  ـتـری ـاخـیـر از مـون  سـاعـت ت

ـیـمـای مـا .   رسیدیم بعد از آنجا پرواز دیگری داشتیم اما ھـواپ
ـقـل کـردنـد ـت امـا ایـن .   رفته بود و ما را به پرواز دیگری من

ـقـل .  پرواز ھم لغو شد ـت ـن بعد دوباره ما را به پرواز دیـگـری م
 بـه مـا ٧باالخـره دیشـب سـاعـت . کردند که آن ھم لغو شد
ـیـد ـیـد .   گفتند، ھمینجا بـخـواب ـا پـرواز دیـگـری خـواھ فـردا ب

ـاریـس مـیـگـویـد. "   رفت ـیـن روز :   " خبرنگار یورونیـوز در پ اول
. اعتصاب اعتراض زیادی را در میان مسافران بھمراه نـداشـت

ـا سـه روز دیـگـر ادامـه خـواھـد داشـت ایـن .   اما اعتصاب ت
اعتصاب آزمونی برای امکانپذیر بـودن انـجـام اعـتـصـاب در 

 ."بخش ھوانوردی فرانسه است
 
اعتصاب ھزاران پرستار در سراسر : ھند

 کشور
 ژانـویـه ھـزاران ٣٠روز دوشنبه  LIBCOMبه گزارش 

ـزایـش دسـتـمـزد دسـت بـه اعـتـصـاب  ـا خـواسـت اف پرستار ب
ـاتشـان  ـب نامحدود زدند و اعالم کردند که تا دستیابی به مطـال

روز چھارشنبه دادگـاه عـالـی . به سر کار باز نخواھند گشت
ـیـس  ـل ـا پ ھند با اعالم غیرقانونی بودن اعتصاب، دستور داد ت

گـزارش شـده .   مداخله بکند و پرستاران را به کار باز گـردانـد
ـا  ـاران اخـراج و ی است که در نقاط مختلف، تعدادی از پـرسـت

ـنـد  کنـگـره مـلـی اتـحـادیـه. اند معلق شده ھـای کـارگـری ھ
(INTUC)  ـنـدگـی ـای ـاران را ھـم نـم که اصـوال ایـن پـرسـت

ـاران اعـالم کـرده اسـت کـه  نمی کند، در ھمبستگی با پرسـت
اجازه نخواھد داد پرستاران مورد اذیت و آذر قـرار بـگـیـرنـد و 
ـاران  در صورت لزوم آنھا اقدامات الزم را در حـمـایـت از پـرسـت

ـاران در حـال حـاضـر .   به عمل خواھند آورد دستمزد این پـرسـت
ـان خـواھـان )  دالر١٧٣( روپیه ٩٠٠٠  ٨٠در مـاه اسـت و آن

ـیـه ١٥٠٠٠درصد اضافه دستمزد یعنی افزایش آن به  ( روپ
 .در ماه ھستند)  دالر٢٨٩
 

 کارگر کارخانه ٨٦٠اعتصاب : رومانی
 الکترو لوکس

ـز  ـل ـلـی ف روز سـه  (IMF)به گزارش فدراسیون بین المل
ـیـد وسـایـل ٨٦٠ ژانـویـه ٢٤شنبـه   کـارگـر کـارخـانـه تـول

 Satu Mareالکتریکی الکترو لوکس در شـھـر شـمـالـی 
ـامـحـدود زدنـد  ١٩ایـن کـارگـران روز .   دست به اعتـصـاب ن

 ساعتـه زده بـودنـد ولـی ٢ژانویه دست به اعتصاب اخطاری 
آنـھـا .   مدیریت ھیچ عکس العملی از خـود نشـان نـداده بـود

ـاتشـان  ـب قبال اعالم کرده بودند که چنانچه مدیریت بـه مـطـال
ـنـد زد بی ھـم .   توجه بماند، دست به اعتصاب نامـحـدود خـواھ

ـامـحـدود  اکنون این تھدید کارگران عملی شده و اعـتـصـاب ن
 Sorin Faurرئیس اتحادیه آزاد کارگـران . آغاز شده است

ھیچ مشکلی نیست که اعـتـصـاب چـقـدر طـول :  "گوید می
ـنـد  بکشد و چه عواقبی داشته باشد، کارگران مصـمـم ھسـت

خـواسـت عـمـده کـارگـران . "   شان را ادامه دھنـد تا اعتصا ب 
ـبـل  تمدید قرارداد ھای دست جمعی با شـرایـط مشـابـه سـال ق
گویند با توجه بـه   است که کارفرمایان می٢٠١٢برای سال 

ـا شـرایـط مشـابـه  وضعیت جدید آنھا نـمـی تـوانـد قـرارداد را ب
 .تمدید بکنند

 
اعتصاب کارگران برای افزایش : قزاقستان
 دستمزد

 ٢٠٠ ژانویه حـدود ٢٦به گزارش رادیو اروپای آزاد، روز 
در غـرب  Atyrauکارگر یک شرکت پیمانکاری در شھر 

ـزایـش دسـتـمـزد دسـت از کـار  کشور قزاقستان با خواست اف
ـیـمـانـکـاری در حـال حـاضـر مشـغـول .   کشیدند این شرکت پ

ـفـت آمـریـکـایـی  ـزاقـی   -تعمیر و باز سازی یک شرکت ن ق
ـزایـش .   است Tengizchevroilبنام  این کارگران خواھان اف

ـا ٥٣٠( ھزار تنگس ٩٠ تا ٨٠دستمزد خود از  )  دالر٦٠٠ ت
ـنـد)   دالر٩٩٥( ھزار تنگس ١٥٠به  اعـتـصـاب .   در ماه ھسـت

ـان در مـاه دسـامـبـر سـال  طوالنی مدت کارگرن نفت قزاقست
ـتـرضـیـن  ـیـس بسـوی مـع ـل ـیـرانـدازی پ گذشته در نھایت به ت

کـارگـران .    کـارگـر شـد١٦انجامید که باعث کشته شـدن 
ـار  ـان خـواھـان مـجـازات آمـران و عـامـالن ایـن کشـت ھمچن

 .ھستند
 

اعتراضات، نخست وزیر را مجبور : رومانی
 به استعفا کرد

 ژانـویـه نـخـسـت وزیـر ٦به گزارش یورونیوز روز دوشنبه 
ـا داد ـف دھـھـا ھـزار .   رومانی، امیل بوک از سمت خود استـع

ـاضـت  ـیـر ری ـتـه اخـیـر در اعـتـراض بـه تـداب ـف نفر در چند ھ
اقتصادی دولت در بخارست و دیـگـر شـھـرھـای ایـن کشـور 

او در .   تظاھرات کرده و خواھان استعفـای دولـت شـده بـودنـد
ـاره گـیـری خـود از  یک نطق تلویزیونی با اعـالم خـبـر کـن
ـنـش  ـا ھـدف کـاھـش ت قدرت تاکید کرد که این تصمیم را ب

ـتـه اسـت او .   سیاسی و اجتماعی حـاکـم بـر کشـورش گـرف
ـتـصـادی بـوده کـه :  " ھمچنین افزود ھدف من حفظ ثبـات اق

 ." اند مردم رومانی برای آن رنج کشیده
رییس جمھور رومانی، کاتالین پردویو را بعنـوان جـانشـیـن 

ـارلـمـانـی .   نخست وزیر مستعفی این کشور برگزید انتخابات پ
 .رومانی حدود ده ماه دیگر برگزار خواھد شد


