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عـنـوان "   سازمان تامین اجتـمـاعـی" 
غلط انداز یـکـی از سـازمـانـھـای 
ــوق کــارگـران اســت ــگـر حـق . غـارت

اکنون قرار است قاتل معروفـی بـه 
بشـود مـدیـر " قاضی مرتضوی"نام 

ـتـمـاعـی . عامل سازمان تامـیـن اج
این سازمان تماما با پـول کـارگـران 
ـتـه اسـت کـه ھـر مـاه  شکل گرف

ـیـمـه" تحت عنوان   درصـد از ٣٠"   ب
حقوق کارگران کسر میگردد و بـه 
. صندوق این سازمان واریز مـیـشـود

ــه اســمــا  ــت ــب ــوق ٧ال  درصــد حــق

کارگران کسـر مـیـشـود کـه ایـن 
 ٢٣بخش مستقیما کسر میگـردد، 

درصد باقیمانده را ظاھرا کـارفـرمـا 
ـاب و  ـا در حســ ـــردازد امــ ـپ ــ ـی مــ
کتابھای کارفرما این پـولـی اسـت 
ـنـه مـیـکـنـد  ـزی که بابت کارگـر ھ
ــارگــر  ــوق ک ــق ــنــی در واقــع ح ــع ی

ـتـه آمـار .   محسوب میشود بـه گـف
ــت  ــوم ــک ــی ح  درصــد ٤٠رســم

جمعیت کشور تـحـت پـوشـش ایـن 
به گفته چاقو کـش .  سازمان است

معروف خانه کارگر یعنـی حسـیـن 

ـان  صادقـی، ھـمـان کسـی کـه زب
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج اسانلو را برید، ت

سازمانی است که گستره فعالیـت " 
 میلیون و پانصـد ٧جمعیتی بالغ بر 

ای دارد و با بار مـالـی  ھزار نفربیمه
ـارد تـومــان ٢٠حـدود  ـی ـل ـی  ھـزار م

ـــخـــش  ـال و ب ـــی در ســ ـت ـــرداخــ پ
اقتصادی عظیمی ھماننـد شـرکـت 
سرمایه گذاری شستا کـه سـاالنـه 

 ھزار میلیارد تومـان سـود ٤بالغ بر 

.  دارد از راه مـی رسـد١٣٩١سال 
كارگران ایران ھم مـثـل ھـر بـخـش 
ـال  ـب ـق دیگری از این جامعه بـه اسـت
بھارش می روند؛ اما با سـفـره ای 
خالی، كه حتی امـكـان خـوشـحـال 
ـز  ـی کردن فرزندانشان در روز نـوروز ن

دسـتـمـزد .   از آنھا سـلـب شـده اسـت
سال گذشته شان را چندین و چـنـد 
برابر كمتر از خط فقر تعیین كـردنـد 
ــار  و ھـمـان را ھـم بـه بـخـش بسـی
ــارگــران یــا اصــال  ــمــی از ك ــی عــظ
ـأخـیـری چـنـد  ـا ت ـا ب نپرداختند و ی

رژیم اسالمـی .   ماھه پرداخت كردند
امسال حتی خـوابـی بـدتـر از سـال 
. گذشته برای کارگران دیـده اسـت

در گردباد تورم سرسام آور، زمـزمـه 
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد  ـی دلخراش تـع

ـا ٣٩٠  ھـزار تـومـان بـرای ٤٠٠ ت
ــت ــد اس ــن ـل ـ ــده .   امســال ب ــمــایــن ن

ـارفــرمـایــان در شــورایـعــالـی كــار  ك
ـان حـتـی  گفته است كه كـارفـرمـای
توان اضافه دستـمـزد یـك درصـدی 

ـادی !   را ھم ندارند ـار زی بـخـش بسـی
از كارگران ھم انتظار دارنـد كـه در 
ـافـت  فرارسیدن سال نو، بـجـای دری

دستمزدشان، بجای دریافت عـیـدی 
و پاداش سر سال، حـكـم اخـراجشـان 

 ! را تحویل بگیرند
ای اسـت كـه " عـیـدی" این آن 

ــرای  ــوری اســالمــی ب ــھ ــم  ٢٥ج
ـیـون  ـل ـی میلیون كارگر و چـنـدیـن م
بازنشسته در این مملـكـت در نـظـر 

زنـدگـی ای بشـدت .   گرفته اسـت
ـای واقـعـی  سخت و حـتـی بـمـعـن

 !كلمه، ناممكن
ــوم  ــت ــا ســرنــوشــت مــح ایــن ام

ھـمـه .   كارگران در این كشور نیسـت
ما و از جمله كسانی كـه زنـدگـی 
ـلـمـه  كارگران را به معنای واقعی ك
ـتـه انـد،  تلخ كرده و بـه گـرو گـرف
ـنـد . قدرت اتحاد كارگران را می دان

ـا ٥٧سال  ـاق  را بیاد دارند كه این اتف
ـیـش  ـیـشـاپ كارگران بودنـد كـه در پ
ـیـن  مبارزات توده ای و در یك چـن
روزھـائــی در اواخـر سـال، طـومــار 
ــد ــدن ــچــی ــم شــاه را در ھــم پــی . رژی

انقالب كردند بـرای یـک زنـدگـی 
ـیـس یـكـی از نـھـادھـای .   بھتـر رئ
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ـات و   -١ ـب اوضاع سیاسی ایران در حالتـی بـی ث
ـتـصـادی .  انفجاری قرار دارد بحران سیـاسـی و اق
 و   فشارھا و انزوای بین المللی جمھوری اسالمی

ـزاعـھـای درونـی بـر مـتـن  کشاکشھا و تشدید ن
  انزجار و نفرت عمومی مردم از رژیـم اسـالمـی 

ینده قـرار  حکومت را در حالتی بی افق و بی 
ـا اتـکـا بـه .   داده است ـنـھـا ب جمھوری اسالمی ت

ـات خـود ادامـه  سرکوب و اعدام و زنـدان بـه حـی
ـیـونـی سـال .  میدھد ـل علیرغم سرکوب خیزش مـی

 چشم انداز و امیـد سـرنـگـونـی در جـامـعـه   ٨٨
قوی است و اکثریت مردم مترصدند تا بـرای بـه 
ـا بـه مـیـدان  زیر کشیدن این حکومت بار دیگر پ

  بگذارند 
یک فاکتور مھم در حفظ اوضاع پـرتـحـرک   -٢

ـارزات و  و متعرض سیاسی در جامـعـه  رونـد مـب
اعتراضات دائم کارگری در دوره پـس از عـقـب 

ـبـش .    بوده است٨٨راندن انقالب  فضای فعال جـن
ـیـش از جـانـب  کارگری  طرح مطالبات رو بـه پ
ـات و تـظـاھـرات و  کارگران  جریان یافتن اعتصـاب

طرح خواستـھـای تـعـرضـی از جـانـب کـارگـران 
ـاسـی  بخشھای کلیدی اقتصاد  بر کل اوضاع سـی

ـلـف مـردم  ـارزات بـخـشـھـای مـخـت جامعـه و مـب
  . تاثیرات غیرقابل انکاری داشته است

ـبـش   -٣ یکی از دالیل پیشروی و قدرتمندی جـن
ن به اجتماعـات کـارگـری و  کارگری اتکاء 

ـیـم تـوده ھـای وسـیـع  دخالـت و تصـمـیـم مسـتـق
به این معنا مجمع عمومی یـک . کارگران است

  . رکن اصلی مبارزات کارگری است
ـارزات و اعـتـراضـات   – ٤ در سطح  جھانـی مـب

ـیـن "  جنبش اشغال وال استریت"موسوم به  و ھمچـن
انقالبات مصر و تونس که با اتـکـا بـه مـجـامـع 
عمومی و تصمیم گیریھای مستقیم جـمـع ھـای 
ـیـش  ـیـش رفـتـه و پ بزرگ و وسیع معترضیـن پ

 بطور گسترده ای تـوجـه عـمـومـی را بـه  میرود
جایگاه مجامع عمومی جلب کـرد و اھـمـیـت و 
کارایی مجمع عمومی بعنوان شـکـل عـمـلـی و 
موثر اعمال اراده مستقیم توده ای  در جـامـعـه و 
در اوضاع سیاسی را بیش از پیش اثبات نـمـود و 

  .جلوی چشم ھمگان گذارد
با توجه به این روندھا حزب کمونیست کـارگـری 

در راستای سیاست پایه ای خود یک بار دیـگـر 
بر ضرورت و فوریت تشکیـل مـجـامـع عـمـومـی 
ـبـش مـجـمـع عـمـومـی  کارگری و گسترش جـن
ـیـن  تاکید میکند و توجه ھمه کـارگـران و فـعـال

  :کارگری را به این نکات جلب مینماید
تشکیل مجامع عمـومـی و دامـن زدن بـه   -الف

 یـک  این جنبش در سطحی سراسری و گستـرده
گام حیاتی در سازمانیابی توده ای کـارگـران و 

ـان در اوضـاع  ایفای نقش مستقیم و قدرتمند  ن
  . سیاسی متحول امروز است

مجمع عمومی پاسخی عـمـلـی بـه فضـای   -ب
ـا بـه مـیـدان  سرکوب و بی حقوقی اسـت کـه ب
کشیدن دائم توده ھای کارگران تداوم و گستـرش 

  .مبارزات جاری کارگری را تضمین میکند
اتکا به مجمع عمومی در سطح کارخانـجـات   -ج

ـفـی عـمـلـی و  ـای ن و محیط ھای کار به مـعـن
ـتـی مـثـل  ـیـم تشـکـلـھـای دسـت سـاز دول مستق
شـوراھـای اسـالمـی و خـانـه کـارگــر و نـظـایــر 

ـا   نھاست و به کارگران امکان مـیـدھـد کـه ب
اتکا به قـدرت مـتـشـکـل خـود تـمـام نـھـادھـای 
ـیـرون  جاسوسی و سرکـوب را از کـارخـانـجـات ب

  .بیندازند
تشکلھایی که به ھمت خود کارگران و تحت   -د

ـزار مـھـمـی  نامھای مختلف شکل گرفته انـد اب
ـبـش مـجـمـع  برای تقویت و سـراسـری کـردن جـن

  . عمومی ھستند
ـیـشـروی مـجـامـع عـمـومـی  جلو   -ه مـدن و پ

مـد تشـکـیـل شـوراھـای  زمینه ساز و پیش در
 کارگری در 

  . اولین توازن قوای مناسب است
حزب ھمه فعالین و تشکلـھـای کـارگـری را   -و

به دفاع از مجامع عمومی و دامـن زدن بـه ایـن 
جنـبـش در سـطـحـی سـراسـری و گسـتـرده فـرا 

ـلـی و .   میخواند بر زمینه مناسب موجود بین المل
 این امکـان کـامـال وجـود  در میان کارگران ایران

ـتـوان  ـیـگـیـر ب دارد که با یک تالش جـدی و پ
ـبـش مـجـمـع عـمـومـی  شاھد گسترش سریع جـن

 .*بود

 قطعنامه در مورد 
 جنبش کارگری و جایگاه مجمع عمومی
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ــسـت ــونـی ــکـی از :   کـارگـر کـم ی
ـامـه ھـای مصـوب کـنـگـره  قطعن
ـامـه در مـورد  ـن ھشتم حـزب قـطـع
جنبش کارگری و جایگـاه مـجـمـع 

ـاکـیـدات اسـاسـی .   عمومی است ت
ـامـه روی چـه نـکـاتـی  ـن این قطع

 است؟
قطعنامه در مـورد :  شھال دانشفر

جنبش کارگری و جایگـاه مـجـمـع 
عمومی تاکیدی دوباره بر جـایـگـاه 
ــت مــجــمــع عــمــومــی در  و اھــمــی
ـابـی تـوده ای کـارگـری  ـی سازمـان

ـامـه جـلـوی  .  است ـن ھدف این قطـع
چشم گذاشتن ظرفیـت و کـارآیـی 
ـنـوان  مجامع عمومی کارگری بـع
ظرفی برای سازمانیابـی تـوده ای 
ـنـد تـر کـردن  و ابزار و اھرم قـدرتـم
جنبش کارگری در شرایط متـحـول 

ھمانطور کـه .     سیاسی امروز است
ــن  ــامــه آمــده اســت، ای در قــطــعــن
قطعنامه  در عین حال یک پاسـخ 
سیاسی فـوری بـه شـرایـط امـروز 
جنبش کارگری و اوضـاع جـامـعـه 

ــت ــران اس ـــک .   ای ــوصــا  ی خص
خاصیـت مـھـم مـجـمـع عـمـومـی 
کارگری کـه آنـرا نسـبـت بـه ھـر 
ــی  ـاب ــی ــگـری از ســازمـان شـکــل دی
ـز مـیـکــنـد، در  کـارگـری مـتـمــای
میدان نگاھداشتـن تـوده كـارگـر و 
اعمال اراده مستقیـم خـود كـارگـران 

ـابـی، .   است ـی با این شكل از سازمان
ــری  ــشــت ــی ــدرت ب كــارگــران بــا ق
ـارزاتشـان را بـه جـلـو  میتواننـد مـب
ببرنـد، مـنـظـمـا در مـورد شـرایـط 
ـیـم  مبارزه خـود بـه بـحـث و تصـم
گیری بنشینند و حول خواسـتـھـای 
مشتركی اعتراضاتشان را سـازمـان 
ـاشـنـد ـاتشـان ب ـب . داده و پیگیر مطال

ھمچنین تجربه نشان داده است کـه 
مجمع عمومی به کارگران امکـان 
ـنـد  بمراتب بیشتری میدھد که بتوان
با قدرت زیاد تری تھاجـمـات رژیـم 
ـیـشـت  اسالمی را به زندگی و مـع
خود و در واقع كل جـامـعـه عـقـب 
برانند، جلـوی سـركـوبـگـری ھـای 
رژیم بایستند، نیروھای سـركـوبـگـر 
حكومت مثل حراسـت و بسـیـج و 

ــرون  ــی ــات ب ــانــج ــارخ ــره را از ك ــی غ
انداخته و دست شوراھای اسـالمـی 
ـنـد ـن ـاه ك . را از سر مبارزاتشان كـوت

ــکــای جــدی  ــک کــالم ات در ی
ـاعـث  کارگران به مجمع عمومی ب
ـیـت  میشود که کارگران در مـوقـع
ـقـش  ـای ن ـف قدرتمند تـری بـرای ای
ــرار  ـاسـی در سـطـح جــامـعـه ق سـی

ـــد ــرن ـی ـال اگـــر .   گـ ـــن حــ ـی در عـ
ـایـی  استراتژیك تر نگاه كنیم، با بـرپ
جنبش قدرتمند مـجـامـع عـمـومـی 
ـبـدیـل  ـا ت در سطحی سراسـری و ب
آنھا به نھادھایی مـنـظـم و دائـمـی 
كه مرتب تشكیل میشوند و مـحـل 
ـنـد،  تصمیم گیری توده كارگر ھست
ــری  ــل گــی ــك ــرای ش ــط ب ــرای ش
شـوراھـای كـارگــری در سـطـحــی 
ـیـم  ـق سراسری و اعـمـال اراده مسـت

ـابـرایـن .   كارگران فراھم تر میشود بن
اینـھـا ھـمـه بـه روشـنـی ضـرورت 
ـاسـی بـه مـیـدان آمـدن  فوری سـی
ـبـشـی  ـن ـیـن ج برای به پا كردن چـن
گسترده و سراسری را نشـان داده و 
ـامـه  ـن اینھا ھمه تاكیدات مھم قـطـع

 .ھستند
 

ـا تـوجـه بـه :   کارگر کمونیـسـت ب
اینکه مجمع عمومی یـک بـحـث 
و سیاست ھمیشگی حزب ما بـوده 
ـیـن بـخـش عـمـده ای از  و ھمچـن
ــه  ــران ب ــارزات کــارگــری در ای مــب
ـا  مجمع عمومی متکی است لـطـف
فاکتورھای جدید و مـھـمـی کـه 
ـامـه را ضـروری کـرده  ـن این قـطـع

 .توضیح بدھید
ـیـد :   شھال دانشفـر درسـت مـیـگـوی

ـاسـت  مجمع عمومی بـحـث و سـی
ھمیشگی حـزب مـا بـوده اسـت و 
ـاخـتـه شـده  یکی از شاخصھای شن
. جنبش کمونیسـم کـارگـری اسـت

ـاسـی ایـران و  اکنون ھم اوضاع سـی
ھم تحوالت جدیدی كـه در جـھـان 
شاھدش ھستیم، یک بار دیگر بـر 
ـبـت مـجـمـع  ـار مـث ظرفیتھای بسی
عمومی تاکید گذاشته و توجه بـه 
ـیـشـتـر سـاخـتـه  مجمع عمومی را ب
ـاسـب  است و از ھمین رو شرایط مـن

ـیـش کشـیـدن مـجـمـع  تری برای پ
ـبـش  عمومی و گسـتـرش ایـن جـن

ـامـه تـالش .   فراھم شده است ـن قطـع
دارد كه اھمیت و جـایـگـاه مـجـمـع 
عمومی بعنوان ظـرف اعـمـال اراده 
ــن  ــیـم كـارگــران را  در مـت ـق مسـت
ـیـن اوضـاعـی تـوضـیـح دھـد .  چـن

ـیـشـه بـر  طبعا نفس اینكه مـا ھـم
جایگاه مجامع عمومـی كـارگـری 
ــخـش عـمــده  ــم و ب ــد كــرده ای ـی ـاك ت
ـز بـر  ـی مبارزات كارگری در ایـران ن
مجامع عمومی كارگری مـتـكـی 
بوده است، ھم  فاكتور مـھـمـی در 
ـنـه ھـای مسـاعـد  فراھم شدن زمی
تری برای دامن زدن به این جنبـش 
در سطحی سراسری اسـت  و ھـم 
ـارزات  علت اساسی قدرتگیـری مـب
. كارگری و گسترش آن بـوده اسـت

ـیـد  ـاك ـارھـا ت از جمله ھمانطور كه ب
ـپـه  كرده ایم كارگران نیشكر ھـفـت ت
بطور واقعـی بـه قـدرت تـجـمـعـات 
ـنـد  اعتراضی شان بـود كـه تـوانسـت
ـنـد . سندیـكـایشـان را تشـكـیـل دھ
 ٨٦ھمین كارگران  در ھمـان سـال 

ـیـه  ـان ـی در كوران مبارزاتشان طـی ب
ـنـد كـه ٦ای   ماده ای اعالم داشـت

تشكیل مـجـمـع عـمـومـی را حـق 
ـنـد و مـیـكـوشـنـد آنـرا  خود مـیـدان
ـنـد . بصورتی مـنـظـم تشـكـیـل دھ

ھمچنین در ھمان اعـتـراضـات مـا 
ـیـشـكـر ٥٠٠٠دیدیم كه   كـارگـر ن

ــجــمــع  ــنـد بــا ت ــه تـوانســت ـپ ــت ت ـف ھ
ـیـس  اعتراضی قدرتمندشان حتی ری
حراست را از اطاقش و از كـارخـانـه 

ـیـن .     بیرون بیندازند بدین ترتیب ھـم
ـان  ـی تجربه و یا تـجـربـه كـارگـران ك
تایر كه با تشكیل مجمع عـمـومـی 
خود و انتخاب نمایندگانشان اعـالم 
ـایـد  كردند كـه شـورای اسـالمـی ب
اطاق خود را به نمایندگـان واقـعـی 
كارگران واگذار كند، نمـونـه ھـایـی 
است كه نقـش مـجـامـع عـمـومـی 
ـاه كـردن دسـت  كارگران را در كـوت
حراست و نیـروھـای سـركـوبـگـر از 
محیط ھای كار به روشـنـی نشـان 

یعـنـی مـجـمـع عـمـومـی .   میدھد
وقــتــی کــه بــه یــک ســنــت در 

ـبـدیـل  کارخانه و مرکز کارگری ت
شــود جــای حــراســت و شــورای 
اسالمـی و تشـکـالت دسـت سـاز 

ـنـگ مـیـشـود امـا .   دولتی بسار ت
اجازه بدھید مشخـص تـر بـه سـوال 
شما و اینكه فاكتورھـای جـدیـد و 
ـامـه را  ـن مھمی كه امروز این قـطـع
ــد،  ــدامــن ــت ك ــرده اس ضــروری ك

ـاسـخ بـه ایـن مسـالـه .   برگردم در پ
باید بگویم که سه فاكتور مھـم در 
ـاکـیـد قـرار  خود قطعنامـه مـورد ت

یكی اوضاع سیـاسـی .   گرفته است
ایران و وضعیت پر تالظم جامعـه و 
ـز  ـی جنبش كارگری است كه جلوتر ن

ـتـی .   به آن  اشاره ای داشتم مـا وق
ــامــعــه و بــه وضــع  ــه اوضــاع ج ب
كارگران و اكثریت عـظـیـم جـامـعـه 
نگاه میكنیم، می بینیم كه فقـر و 
ـنـده ای   گرسنگی ابعاد تـكـان دھ

ـتـه اسـت دسـتـمـزدھـا .   به خود گرف
ـقـر اسـت و  چندین برابر زیر خط ف
در كنار آن قیمت ھا سـرسـام آور و 
ـتـه و  زنـدگـی  ـاف روزانه افزایش ی
بسیاری از مـردم بـه حـد تـالـشـی 

ـتـصـادی .     رسیده است ـلـج اق یك ف
ـیـم آن  ـق تمام عیار است كه بار مست
.  بر دوش كـارگـران و مـردم اسـت

ـاویـن  شرایطی كه حاكمیت تحت عن
ـارانـه ھـا،  مختلف ھدفمند كـردن ی
تغییر قانون كـار و غـیـره و غـیـره 
زندگی و معیشـت مـردم را مـورد 
ـا ایـن  تھاجم ھر روزه قـرار داده و ب
كار برای بقای دو روز بیشتـر خـود 

ـز .   زمان میخرد ـی آمریكا و غـرب ن
برای كشـانـدن رژیـم اسـالمـی بـه 
پای میز مـذاكـره شـان، بـر فشـار 
تحریم ھای اقتصادی خـود افـزوده 
و نتیجه آن گرانی بیشتر و فـالكـت 

ـلـه .   بیشتر برای مـردم اسـت از جـم
ــات  ــانــج ــارخ ــن مــدت  ك ــی در ھــم
بسیاری به تعطیلی كشیـده شـده و 
ـیـكـار شـده  ـار ب ھزاران كارگـر از ك

ـز .   اند ـی معضل نپرداختن دستمزدھا ن
كه سالھاست به پـدیـده ای عـادی 
ــعــاد  ــل شــده اسـت، اكــنـون اب ــدی ـب ت

ـیـدا كـرده اسـت ـتـر پ و مــا .   وسـیـع
ـیـم كـه دسـتـمــزد  شـاھـد ایـن ھسـت

ـا  كارگر را ماھھا  و بعضا حـتـی ت
امـا در بـرابـر .   دو سال نپرداخته انـد

ـیـصـال را  ـنـھـا اسـت این شرایط نه ت
ـتـی  نمی بینیم، بلكه جامعه در حال

ـات .   انفجاری است ـقـالب خصوصـا ان
شمال آفریقا و جنبش جـھـانـی ضـد 
سرمایه داری دریچـه ھـای امـیـد 
جدیدی به روی مـردم و كـارگـران 

بعد از سـركـوبـھـای .    باز كرده است
ـبـش اعـتـراضـی ٨٨سال  ـز جـن ـی  ن

ـقـش مـھـمـی در فـعـال  كارگری ن
نگاھداشتن فضای سیاسی جامعـه 

اعتراضـاتـی كـه ھـر .     داشته است
ــحــاظ  ــه ل ــر و ب ــرده ت روز گســت
خواستھا رادیكالتـر و تـعـرضـی تـر 
ـیـدی  ـل شده و دامنه اش به مراكز ك

نـمـونـه .   كارگری كشیده شده اسـت
آن اعـتـراضـات گسـتـرده كـارگــران 
پتروشیمی ماھشھر، تـجـمـعـات ھـر 
ــس  ــل مــجــل ــاب روزه كــارگــران مــق
اسالمی و فضـای اعـتـراضـی در 
ــان و  ــھ ــف ــمــع ذوب آھــن اص ــت مــج
ــر روزه  ــرده و ھ ــارزات گســت مــب

در چنیـن فضـایـی .   كارگری است
است كه   كـارگـر از درون زنـدان 
بیانیه میدھد و صدای اعـتـراضـش 
ـقـر  را به دستمـزدھـای زیـر خـط ف
بلند كرده و میگوید شورای عـالـی 
ـیـكـنـد  كار كارگران را نمایندگی نم
ـایـد تـوسـط  و دستـمـزد كـارگـران ب
نمایندگان منتخب مجمع عمـومـی 
خود كارگران تعیین شود و خـواھـان 

ـا .   یك زندگـی انسـانـی مـیـشـود ی
بطور مثال كارگر بیانیه مـیـدھـد و 
میگوید انتخابات رژیـم ربـطـی بـه 
ما كارگران ندارد و شـركـت در آن 
تایید سیاستـھـای ضـدكـارگـری و 
ضد انسانی حـاكـم اسـت و دھـھـا 
ـیـن دسـت كـه  مثال دیـگـر از ھـم

اینھا ھمه حـكـایـت .   میتوان برشمرد
از اوضاع سیاسی كـامـال جـدیـد و 
ـاوتـی اسـت و فضـای فـعـال  ـف مت
ــعــکــس  ــش کــارگــری را مــن ــب جــن

در چنین شرایطی مـجـمـع .   میکند
عمومی به عـنـوان مـحـلـی بـرای 
متحـد شـدن و بـرای اعـمـال اراده 
ـتـری  مستقیم كارگران جایگاه مـھـم
ـزاری  پیدا میکند و مناسب ترین اب
ـیـدگـی  ـن است که بـه  امـر ھـم ت
مبارزات و فراھم شدن زمینه بـرای 
ــارگــری  ــات ســراســری ك ــاب اعــتــص

ـانـطـور .  کمک میکند بنابراین ھـم
ـیـد كـرده ایـم  ـاك ـامـه ت كه در قطعن
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تشکیل مجامع عمومی كـارگـری 
ـنــبـش در  ــه ایـن ج و دامـن زدن ب

 یـک  سطحی سراسری و گستـرده
ـابـی تـوده  ـی گام حیاتی در سـازمـان

ـم ای کارگران و ایفای نقش  ـی ـق مست
ـاسـی  و قـدرتـمـنـد  ـان در اوضـاع سـی ن

 . متحول امروز است
ــد دیـگــر اوضــاع  ــور جـدی ـت فـاك

ـانـطـور كـه .   جھانی امروز اسـت ھـم
ــد شــده اســت  ـی ـاك ــامـه ت ـن در قـطــع
مبارزات و اعتراضـات مـوسـوم بـه 

ــریــت"  ــت ــش اشــغــال وال اس ــب و "   جــن
ـات مصـر و تـونـس  ھمچنین انقالب
که با اتکا به مجامع عـمـومـی و 
ـیـم جـمـع  ـق تصمیم گیریـھـای مسـت
ـتـرضـیـن  ھای بزرگ و وسـیـع مـع

ـیـش مـیـرود  بـطـور  پیش رفته و پ
گسترده ای توجه عـمـومـی را بـه 
جایگـاه مـجـامـع عـمـومـی جـلـب 
ـنـوان  کرده و اھمیت و کارایی آن بع
شکل عملی و مـوثـر اعـمـال اراده 
مستقیم توده ای  در جامعـه و در 
ـیـش  ـیـش از پ اوضاع سیاسـی را ب
ــوی چشــم ھــمــگــان  ـبــات و جــل اث

ـتـر .   گذارده است ـارتـی روشـن به عب
ـیـه  ـبـش جـھـانـی عـل وقتی بـه جـن
ـیـم مـی  سرمایه داری نگاه مـیـكـن
بینیم كه  امـروز دیـگـر ھـمـه جـا 
ـیـم در  بحث بر سر اعمال اراده مستق

بـحـث .   برابر نمایندگی نیابتی است
بر سر مجمع عمومی و قـدرت بـه 

 درصدی ھاست و با ایـن ٩٩دست 
ـارزات  گفتمان افق جـدیـدی در مـب
مردم و قدرتیابی سیاسی در بـرابـر 

ـاز شـده اسـت انـعـكـاس  .     جامعه ب
این گفتمان را به نـوعـی در ایـران 

 ٢٩نمونه اش روز .     نیز می بینیم
آبان روز اعتراض به تھاجم رژیم بـه 
ـیـر در  ـی كارگران تـحـت عـنـوان تـغ
قانون كار بـود و دیـدیـم سـه ھـزار 
ــد و بــا شــعــار  كـارگــر جــمـع شــدن
ــه داری از  ــرمــای ــر س ــرگ ب م

ـنـد ـت ـا .   والستریت ایران سـخـن گـف ی
ــش  ـب ــم كــه بـر سـر جــن ـی ـن ــی مـی ب
ـان  والستریت و دستاوردھایش در مـی
ـتـگـو بـه راه  كارگران بـحـث و گـف
ــن مــوضــوع بــه  مــی افــتــد، و ای
ـیـه ھـایشـان  ـان گفتمان كارگران دربی
ـیـكـه رژیـم  ـا جـای تبدیل میشـود، ت
فعال كارگری را بازداشت و تھـدیـد 
میكند كه اجازه ندارید به بـحـث بـر 

 .سر والستریت ادامه دھید
مـیـخـواھـم بـگـویـم كـه امــروز 

مساله تشكیل مـجـامـع عـمـومـی 
ــن  ــه ای ــارگــری و دامــن زدن ب ك
جنبـش در سـطـحـی سـراسـری آن 
مسیریست كه در آن بـطـور واقـعـی 
به نوعی میتوان گفـت والسـتـریـت 

مسـیـری كـه .   ایران شكل میگیـرد
ـنـد و  در آن كارگران میتوانند قدرتم
ـنـھـا  ـنـد و نـه ت متحد به میـدان آی
خواستھای خود بلكـه خـواسـتـھـای 
ـنـد ـن ـنـدگـی ك ـای . كل جامعه را نـم

ـیـش از  جالب اینجاست كه امـروز ب
ھر وقت گفتمان تشـكـیـل مـجـمـع 
ـبـران و  ـتـمـان رھ عمـومـی بـه گـف
ـبـدیـل  فعالین كارگـری در ایـران ت

از جملـه كـارگـران آنـجـا . شده است
ــه  ــد و ب ــدھــن ــه مــی ــی ــان ــی ــه ب ك
ـقـر خـود  دستمـزدھـای زیـر خـط ف
ـیـه تـھـاجـم  اعتراض میكنند، یا عل
ـانـون كـار  رژیم تحت عنوان تغییر ق
ـزار  ـنـد، فـورا بـه اب سخـن مـیـگـوی
قــدرت خــود دســت بــرده و اعــالم 
ـنـد كـه  میكنند كه حق خود مـیـدان
مجامع عمومی شـان را تشـكـیـل 
ـیـش  دھند و اعـتـراضـشـان را بـه پ

رژیـم "   شورایـعـالـی كـار"یا به .  برند
اعتراض كرده و بر تعییـن دسـتـمـزد 
توسط نمایندگان منتخب مـجـامـع 
ـنـد . عمومی خویش تاکیـد مـیـكـن

ـیـه ھـایـی ،  ـان ـی یك نمونه چنیـن ب
بیانیه بخشی از كارگران بازنشسـتـه 
در تھران بود كه در آن اعالم كـردنـد 
ـتـمـاعـی  ھر ماه در مقابل تامین اج
ـتـخـاب  ـا ان ـنـد شـد و ب جمع خـواھ
نمایندگانشان شواری موسـس خـود 
ـنـد داد و بـرای  را تشـكـیـل خـواھ
ــیــن كــاری فــراخــوانــی  ــجــام چــن ان

ـــد ـــودن ـا در .   ســـراســـری داده ب یــ
ـارزات جـاری كـارگـری امــروز  مـب
ـتـه تـری از  ـاف شاھد اشكال قـوام ی
تشكیل مجامع عمومی كـارگـری 

درسـت اسـت کـه مـجـمـع .   ھستیم
عمومی ھنوز شكل مـنـظـمـی بـه 
ـنـگــام  ـتـه و اسـاسـا ھ خـود نـگــرف
مبارزه كارگران شكل میگیرد، امـا 
خود كارگران آنرا مجمـع عـمـومـی 
میخوانند و تشكیلش را حـق خـود 
میدانند و در آن نمایندگان خـود را 
ــد و ھــر گــاه  ــن ــكــن ــی ــاب م ــخ ــت ان
ـبـرنـد  میخواھند حركتی را به جلو ب
ـنـد و آنـرا  فورا فراخوانش را مـیـدھ

نمونه ھـای آن را در .   برپا میكنند
ــع فــلــزی،  ــای ــر، صــن ــان تــای كــی
ـاری از  پتروشیمی ماھشھر و بسـی
ـیـد ـن ـی . اعتراضات كارگـری مـی ب

ـا  در پتروشیمی ماھشھر كـارگـران ب
ـا  اتكا به مجامع عمـومـی شـان، ب
ـنـدگـانشـان در  ـای اتكا به انتخاب نـم
ــاط ایــن  ــب ــامــع و در ارت ــن مــج ای
ـا  نمایندگـان در سـطـح مـجـتـمـع ب
ـاتـی  ـنـد اعـتـصـاب یكدیـگـر تـوانسـت
ھزاران نفره را به پیش ببـرنـد و ایـن 
تجربه ممكن بودن و عـمـلـی بـودن 
تشكیل مجامع عمومی كـارگـری 
ــی  ــاب ــی ــان ــزار ســازم ــوان اب ــن ھــم بــع
مبارزات كـارگـران و ھـم مـحـلـی 
برای تصمیم گیری و تشكلشـان را 

تـجـربـه ایـكـه .   به نمایش گـذاشـت
خود این كارگران باید بـه آن اتـكـا 
كنند و بر پایه آن مجامع عمـومـی 
ـنـد و در  منظم خـود را شـكـل دھ
ـره  ـف سطح ایـن مـجـتـمـع بـزرگ ھـزاران ن

 .كارگری شوراھایشان را برپا كنند
 بنابراین زمینه بسیار مناسبـی 
برای گسـتـرش مـجـمـع عـمـومـی 
ــه  ــن ــن زمــی ــر ای ــود دارد و ب وج
ــان  ــی ــی كــه امــروز در م ــب ــاس ــن م
كارگران و جنبش كـارگـری وجـود 
ـاسـب مـوجـود  دارد و بر زمینه مـن
بین المللی میتوان جنبش سـراسـری 
ــرده مــجــامــع عــمــومــی  و گســت
كارگری را شكل داد و این ممكـن 
ــك  ـز ی ــودن  نــی بـودن و عــمــلـی ب
فاكتور مھم و جدید دیگریسـت كـه 
ـامـه را ضـروری  ـن طرح ایـن قـطـع
میكند و از نظر من پاسخی روشـن 
به معضل محرومـیـت كـارگـران از 
تشكل تـوده ای و سـراسـری اش 

 .   است
خالصه كالم اینكه اینھـا ھـمـه 
مولفه ھای جدیدی است كه نشـان 
ـامـه کـامـال  میدھد طرح این قطعن
ـاتـی بـوده  مبرم و  عـاجـل و حـی

ـامـه ای كـه بـطـور .     است ـن قـطـع
واقعی پاسخی سیاسی بـه اوضـاع 
امروز جنبش كارگـری بـرای بـرون 
ـنـونـی اش و  ـیـت ك رفت از وضـع

 .برای قدرتیابی سیاسی آن است
 

ـامـه :   کارگر کمونیست ـن این قطـع
ـیـت و  ـال ـلـحـاظ عـمـلـی چـه فـع ب
سیاستھای جـدیـدی را در دسـتـور 

 کار حزب میگذارد؟
طبعا باید نشسـت و :   شھال دانشفر

دقیقا بـررسـی کـرد کـه حـزب در 
ـفـی در دسـتـور  این راستا چه وظای

ـار بـردن .   دارد اما بنظر من اولین ك
ـای جـدیـد ایـن  این گفتمان و زوای
ـبـران  ـیـن و رھ ـال ـان فـع بحث به می

ــرای ســازمــان دادن  ــارگــری  ب ك
تالشی ھمه جانبـه حـول گسـتـرش 
ـبـش مـجـامــع  ھـرچـه بــیـشـتـر جـن
عـمــومــی كــارگــری در ســطــحــی 

بعالوه بازگـو كـردن .   سراسری است
تجربیات جھانی، جنبش والسـتـریـت 
و بازگو كردن تجربه خود كـارگـران 
در بخش ھای مختلف و  نیز جـلـو 
چشم گذاشتن زمینه ھای عـمـلـی 
ـبـش مـجـامــع  شـكـل دادن بـه جــن
عمومی در سطحی سـراسـری یـك 
گام عملی دیگر در جلو بـردن ایـن 

ھمانطور كه باالتـر اشـاره .   امر است
كردم به نظر من بسیاری از مـراكـز 
ـایـی  ـا سـنـت بـرپ كارگری امروز ب
منظم مجامع عمومی و اتـکـا بـه 

ـادی نـدارنـد ـا .   این ابزار فاصله زی ب
گذاشتن افق روشنی در مقابل ایـن 
كارگران می توان بـه ایـن حـركـت 

ــد .   شــتــاب داد ــن خصــوصــا ھســت
ـیـل ھـر روزه بـودن  مراكزی كه بـدل
ــارزاتشــان، خــود  ـب ــراضــات و م اعـت
ــحــران  ــونــھــای ب ــھــا را كــان ــم آن رژی

ــد ــزی كــه در آن .     مــیــخــوان مــراك
ــھــا و  ــواســت ــر ســر خ كــارگــران ب
مبارزاتشان ھر روزه تجمع و اجتـمـاع 
دارند، در این اجتماعات و نشـسـت 
ـا  ھا بحث و تبادل نظر میكنند و  ب
ـا رژیـم  ھمین قدرت توانسـتـه انـد ب
درگیر شوند، جلوی بیكار سـازیـھـا 
و اخراجھا را بگیرند، دسـتـمـزدھـای 
ـنـد و  ـن ـقـد ك پرداخت نشده شان را ن

ـلـه ایـن كـارخـانـجـات .   غیره از جـم
ــازی  ــابــرات راه دور، لــولــه س مــخ
ــه، و  ــت تــپ ــشــكــر ھــف اھــواز، نــی
كارخانجات بسیاری در قزوین و در 

كـارگـرانـی .   شھرھای مختلف است
كه بارھا جاده بسته انـد، دسـتـگـیـر 
ـیـروی سـركـوبـگـر رژیـم  شده و با ن
درگیر شده اند و ایـن جـنـگ ھـر 
روزه آنھا برای زندگی و معاشـشـان 

بدین ترتیب جـمـع شـدن  و .     است
ــم گــیــری جــمــعــی در دل  ــی تصــم
مبارزات به نوعـی بـه عـادت ھـر 
ـبـدیـل  روزه بسیـاری از كـارگـران ت

ــكــه كــارگــر .   شــده اســت ــی تــا جــای
آگاھانه فراخوان به تجمع مـیـدھـد، 
ـا اس ام اس  بیانیه صادر میكند، ب
ھمكاران و كارگران دیـگـر را خـبـر 
ـا  میكند و بعضا چندین كارخـانـه ب
ھم دست بـه اعـتـراضـی ھـمـزمـان 

ـنـد ایـن ھـا ھـمـه لـحـظـاتـی .   میزن
ـارزات  ـابـی مـب ـی پرشـور از سـازمـان
ـتـن  كارگری و جلو آمدن و قوام یاف

جنبش مجمع عـمـومـی كـارگـری 
الزمسـت .   در شرایط کنونـی اسـت

اینرا ھم اشاره كنم كه  تشکلـھـایـی 
که به ھمت خود کارگران و تـحـت 
ـتـه انـد  نامھای مختلف شکل گرف
خود تا كنون نقش مھمی در شـكـل 
گیری و قوام یافتن جنبش مجـمـع 
ـز  ـی عمومی داشـتـه انـد و امـروز ن
ــویــت و  ــرای تــق ــمــی ب ابــزار مــھ

 . سراسری کردن این جنبش ھستند
خالصه كالم اینكه این ھا ھمـه 
پیشروی ھای ما در این جنبـش و 
سازمانیابی جنبش كـارگـری اسـت 
و باید آنھا را  بـه سـكـوی پـرشـی 
برای گسترش این جنبش و ارتبـاط 
ـا ھـم و  مراكز مختلف كـارگـری ب
ــش مــجـامــع  ـب سـراســری شــدن جــن

 . عمومی كارگری تبدیل كنیم
 در ھرحال در این مـورد بـحـث 
بسیار است و باید مرتبا بـر سـر آن 
ـار  ـن ـی نوشت، انتقال تجربه كـرد، سـم
ـا  ھا و كنفرانس ھا سازمان داد و ب
ــش  ــب ــه جــن ــد ب ــن ــم ــارزاری قــدرت ك
ــی  ــوم ــم ــع ع ــجــام ــری م ــراس س

ــھـا ھــمــه .   كـارگــری دامـن زد ایــن
ـبـش  ـامـه جـن ـن كارھاییست كه قطـع
كارگری مصوب كنـگـره حـزب در 

 .  دستور ما میگذارد
 

ــیــســت ــون مــجــامــع :   کــارگــر کــم
عمومی کنونی معموال محدود بـه 
ـارزه  ـا یـک مـب زمان اعـتـصـاب ی

ـنـظـر شـمـا چـه .   کارگری اسـت ب
ـابـل مـنـظـم شـدن  ـق موانعـی در م
مـجــامـع عــمـومــی وجـود دارد و 

 چگونه میشود بر آنھا فائق آمد؟
ھمانـطـور كـه اشـاره :   شھال دانشفر

كردم ما امروز در یك قدمی شكـل 
گیری مجـامـع عـمـومـی مـنـظـم 

ـیـم ـایـد مـوانـع را .   كارگری ھسـت ب
ـار زد و ایـن قـدم را  ـن شناخت و ك

طبعا اولین مـانـع بـر سـر .   برداشت
منظم شدن مجامع عمومی مـنـظـم 
كارگری سركوبگری ھای رژیـم و 
ـلـه قـرار دادن ھـر گـونـه  مورد حم

امـا .   تجمع و تشكل كارگری اسـت
ــن  ــن حــال بـه قــدرت ھــمــی در عــی
اجتماعات ھر روزه ای كه كـارگـران 
ــاری خــود شــكــل  ــارزات ج در مــب
میدھند و بـعـضـا در مـراكـزی بـه 
ـبـدیـل شـده اسـت،  امری ھر روزه ت
میتوان تشـكـیـل مـنـظـم مـجـامـع 
ـیـل  عمومی كارگری را نیز  تـحـم
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ـارزه كـرد امـری .   كرد و برایـش مـب
ـاتـی اسـت و كـارگـر را در  كه حی
ـنـدتـری در  ـار قـدرتـم موقعیت بسـی
. اعتراض و مبارزه اش قرار میـدھـد

طبعا سركوب رژیم صـرفـا بصـورت 
حمله به تجمـعـات كـارگـران عـمـل 

بلكه در كنار آن جـمـھـوری .  نمیكند
ــیــروھــای  ــمــا ن ــی ــق اســالمــی مســت
ـلـه حـراسـت و  سركوبگر خود از جم
بسیج و شوراھـای اسـالمـی را در 
ـقـر كــرده  مـحـیـط ھـای كـار مسـت

ـیـم بـر .   است این نیز یك مانع مستق
سر جمع شدن کارگران و تشـكـیـل 
منظم مجامع عـمـومـی كـارگـری 

نـمـونـه .     در محیط ھای كار اسـت
ــه  ــت ك ــودرو اس ــران خ بــارزش ای
ــان در آمــده  ــادگ بصــورت  یــك پ

ـایـد ایـن مـانـع را .   است بنابـرایـن ب
ـتـمـاعـات  ـایـی اج كنار زد و با  بـرپ
كارگری برای بیرون انـداخـتـن ایـن 
ـارزه  نیروھا از كـارخـانـه ھـا بـه مـب

مانـع دیـگـر شـقـه شـقـه .   برخاست
ـفـرق  كردن محیط ھـای كـار و مـت
كردن بخش ھای مختلف كـارگـری 
از یكدیگر و سپردن ھـر بـخـش بـه 

در ایـن رابـطـه .   یك پیمانكار اسـت
ـتـروشـیـمـی  نیز مبارزات كـارگـران پ
ـا كشـانـدن  ماھشھر نشان داد كـه ب
ـیـرون از شـركـت و در  مبارزه بـه ب
سطح مجتمع میتوان ایـن مـانـع را 
كنار زد و حول خواستـی سـراسـری 
ـفـره را كـه  درد  مجتمعی ھزاران ن
. واحدی دارنـد  بـه حـركـت درآورد

ـنـھـا بـرای  تجربه ارزنده ای كه نه ت
ــكــه بــرای  ــل ــن كــارگــران ب خــود ای
مراكزی چون ایران خـودرو ، ذوب 
آھـن و دیـگـر پــتـروشـیـمـی ھـا و 

 . كارگران نفت راه نشان میدھد
ـــه ای چـــون  ـــمـــون ـــعـــالوه ن ب
ــه  ــگــان و فــراخــوانشــان ب ـازنشــســت ب
برپایی مجمع عمومی مـنـظـم  در 
مقابل تامین اجتماعی خود یك راه 
ـابـل بـخـش ھـای  ـق كار مھـم در م

بـه .   مختلفی از كـارگـران گـذاشـت
ـازنشـسـتـه  این معنی که كارگران ب
ـنـد مـحـلـی  كه زیر یك سقف نیسـت
ـنـوان   چون تامین اجتـمـاعـی را بـع
محل گرد آمدن و تشكیل مـجـمـع 

ـا .   عمومی خود تعریف كردنـد ـن عـی
ھمین كار را معلمان میتوانند انـجـام 
ـتـمـاعـات  ـایـی اج دھند و برای بـرپ
ـز آمـوزش و  ـابـل مـراك ـق خود در م

ـا كـارگـران .   پـرورش جـمـع شـونـد ی

ـنـد قـرار گـاه  ـتـوان ـی شركت واحـد م
ھای مختلف شركـت را بـه مـحـل 

ـنـد ـانـطـور .   تجمعاتشان تبدیل كن ھـم
ـات سـال   خـود ٨٤كه در اعـتـصـاب

ـتـوان . چنین كردند به این معنی می
ـلـف  از تجربیات بخـش ھـای مـخـت
ـلـف را  كارگری راھكارھـای مـخـت
آموخت و راه ھای متشكل شـدن و 

چـطـور كـه .   جمع شدن را پیدا كـرد
ـابـل مـجـلـس  ـق ـیـم م امروز می بین
اسالمی خود به محلی برای جـمـع 
شـدن كـارگــران از كـارخــانـجــات و 
ـبـدیـل  ـلـف ت حتی از شھرھای مخت
ــد  ــوان ــت شـده اســت، جـایــی كــه مــی

 . والستریت ایران باشد
نكته دیـگـری كـه بـه عـنـوان 
ـیـت  راھكار میخواھم تاكید كنم، تثب
.  دستاوردھای تا كنونی مـان اسـت

ـتـروشـیـمـی  ـال كـارگـران پ بطور مـث
ماھشھر در طول مبارزات یـكـسـالـه 
خود پیشروی بسیاری داشته انـد و 
ـقـش مـھـمـی در  ـارزات ن با این مب

ایـن .   جنبش كارگری پیدا كرده انـد
ـیـت كـرد ـب ـث ـایـد ت . پیشروی ھا را ب

ـیـت  امروز ایـن كـارگـران در مـوقـع
ـارزه  بسیار مسـاعـدتـری بـرای مـب
ـیـل مـجـامـع عـمـومـی  برای تحـم

بویژه مـراكـز .  منظم خود قرار دارند
ـیـن  ـی كلیدی كارگـری جـایـگـاه تـع
ــش  ـب ـیـشـروی جـن ـنـده ای در پ ـن ك
ــارگــری و  ــامــع عــمــومــی ك مــج
ـبـش كـارگـری دارنـد . قدرتیابی جن

ــد اگـر ھـزاران كـارگــر  ـی تصـور كــن
ـا قــدرت  ـتـروشـیـمـی مــاھشـھـر، ب پ
ـنـد  ـتـوان ـارزه شـان ب اعتـراض و مـب
ــارگــری را  ــامــع عــمــومــی ك مــج
بعنوان محلی برای تصمیم گـیـری 
ـیـل  ـارزاتشـان تـحـم و پیش بـرد مـب
ــان  ــدگ ــمــایــن ــق ن ــد، و از طــری ــن كــن
منتخب خود در سطح كل مـجـتـمـع 
ـنـد، چـه  ـن متحد و ھمبسته عمل ك
قدرت عظیمی از مبارزه به مـیـدان 

ـانـطـور كـه اشـاره .   خواھـد آمـد ھـم
كردم مبارزات یـكـسـالـه اخـیـر ایـن 
كارگران این زمینه را فـراھـم كـرده 

ـتـوان .  است ـی ـنـه م ـی بر بستر این زم
ـتـی رفـت و .   به تدارك چنیـن حـرك

ـنـده  ـن ـیـن ك ـی چنین اتفاقی تاثیر تـع
ای بر روی كل جنبش كارگـری و 
تغییر توازن قوای سیاسی جـامـعـه 
ـبـشـی در  و شكل گیری چنین جن

 .*سطح سراسری خواھد داشت

 

ـتـه گـذشـتـه مـوجــی  ـف از اوایـل ھ
ـات  ـــراضــ ـت ـات و اعــ ـابــ ـــصــ ـت ازاعــ
ـتـه  کارگری آلـمـا ن را فـرا گـرف

ــه .   اســت ــحــادی ــار وردی، ات ــب ایــن
کارگران خدمات، به ھمراه اتحـادیـه 
ـقـل در  ھای ترانسپورت و حمل و ن
بــخــش راه آھــن ســراســری آلــمــان 
ــات یــک روزه  ــصــاب ــت فــراخــوان اع

ـزایـش  ـیـم درصـدی ٦برای اف  و ن
ـیـن .   دستمزدھـا را داده انـد در ھـم

رابطه اتحادیه وردی تصمیم گرفـت 
ـیـل خـواسـتـھـای بـرحـق  برای تحـم
ـان، بـرای  کـارگـران بـه کـارفـرمـای
شروع این اعتصابات یـک روزه در 
ـات  ـالـت آلـمـان اعـتـصـاب چندیـن ای

ــد ــمــای ــرگــزار ن در .   اخــطــاری را ب
ـبـه  ـبـه و چـھـارشـن روزھای سه شن
ـالـت  ھفته گـذشـتـه در چـنـدیـن ای
ـان راه آھـن  آلمان کارگران و کارکن
و حمل و نقل و اتوبـوسـرانـی دسـت 
ـانـھـای  ـاب ـی از کار کشـیـده و در خ
شھرھای آلمان دست بـه تـطـاھـرات 

ـابـر خـبـر اتـحـادیـه وردی .   زدند ـن ب
ـفـر در سـراسـر ١٣٠بیش از   ھزار ن

آلمان در اعـتـصـاب و اعـتـراضـات 
 . خیابانی شرکت کردند

ـان اعـتـصـاب یـک  ـاب بعد از پ
ـار  روزه اخطاری، اتـحـادیـه وردی ب

ـیـم ٦دیگر بر درخواست افزایش   و ن
درصدی دستمزد تاکید کـرد و از 
ـان درخـواسـت کـرده کـه  کارفرمای

 .پای میز مذاکره بیایند
 اتحادیه کارفرمایان بـه ھـمـراه 
ـتـر فـردریـش وزیـر داخـلـه  ھانـس پ
ـاره  آلمان در اولبن موضعگیـری درب

ــش از  ــش بــی  ٦درخــواســت افــزای
درصدی دستمزدھا، این درخـواسـت 

" غـیـرواقـعـی" را رد کـرده و آن را 
ـز  خوانده و تھدید کردند که سر مـی

ـال ایـن .   مذاکره نخواھند آمد به دنب
ـــه  ـادی ــ ـــح ـــت و ات ـــش دول ـن واکــ
ـای  ـان، تشـــکـــل ھــ ــ ـای ـارفـــرمــ کــ
ــن،  ــخــش راه آھ ــری در ب کــارگ
اتوبوسرانی و قطـار شـھـری ضـمـن 
ــدون چــون و  ــرافــزایــش ب ــد ب تــاکــی

ـــش از  ـی ــ  درصـــدی ٦چـــرای ب
ــد کــه بــه  ــمــزد، اعــالم کــردن دســت
اعتصابات و اعتراضـاتشـان  ادامـه 

ـــد ـن ــ ــواھ ـــد روز .   خ ـن ــعـــد از چــ ب
ـیـن  ـفـظـی ب کشمکش و جـنـگ ل
ـان،  اتحادیه کارگـران و کـارفـرمـای
ـیـن دور  ـتـه گـذشـتـه اول ـف اواسط ھ

ــجــام شــد ــک .   مــذاکــرات ان فــران
ـیـس اتـحـادیـه وردی  بیسریسکه رئ
ـیـن دور مـذاکـرات  ـان اول بعد از پای
ـان  اعالم کرد که دولت و کارفرمای

ــیــش از  ــزایــش ب ــاضــر بــه اف  ٦ح
ـنـد ـیـسـت وی .   درصـدی دسـتـمـزد ن

ـادیـــه  ـــحــ ـــد کـــرد کـــه ات ـی ـاکــ ــ ت
کـارفـرمـایــان بـرای رد درخـواســت 
افزایش دستمزدھا، مـوضـوع بـحـران 
ـابـع مـالـی  ـن اقتصادی و کمبود م
ـزرگ  ـای ب در دولت که کارفرمـای
این بخش می باشد رامـطـرح کـرده 
ـا  و از اتحادیه ھا خـواسـتـه اسـت ت

ـقـول تـری" پیشـنـھـاد  را ارائـه "   مـع
ــد ــدھــن ــب دور اول .   ب ــرتــی ــن ت ــدی ب

مـذاکـرات وردی بــا کـارفـرمـایــان 
اواخر ھفتـه .   بدون نتیجه پایان یافت

گذشته تالش ھای اتحادیـه وردی 
ـا  ـان و دولـت ب و اتحادیه کارفرمای

بـی طـرف " پادرمیانی یک طـرف 
ـاده "   سوم ـت ـان اف ظاھرا دوباره به جری
 .است

ـات اخـطـاری  در ادامه اعتـصـاب
ـقـل در  کارگران بـخـش حـمـل و ن
ــمــان دوبــاره  ــای آل ــھ بــرخــی ایــالــت
اعتصابات اخـطـاری یـک روزه را 
سازمان داده و با برپایی راھپیمـایـی 
و تطاھراتھای خیابانی بـر خـواسـت 

ــش از  ــش بــی ــدی ٦افــزای  درص
ـیـن .   دستمزدھا تاکید کردند در ھـم

ـانـوفـر  رابطه اعتراضات در شـھـر ھ
که در حـال بـرگـزاری نـمـایشـگـاه 
ـیـک  جھانی کامپیوتـر و الـکـتـرون
می باشد، اختالل جدی در رفـت و 

بـر اسـاس .   آمد بـوجـود آورده اسـت
آخرین اخبار و گزارشات قـرار اسـت 

 مـارس دور ١٢عصر روز دوشنبـه 
ـان و  دوم مذاکرات دولت، کارفرمای
ـزان و  ـاره مـی اتـحـادیـه وردی در ب
ـزایـش دسـتـمـزدھـا از سـر  مقدار اف

ـا آغــاز .   گـرفــتـه شــود ھــمـزمــان ب
ــاری  ــات اخــط ــاب ــص ــت مــذاکــرات اع
کارگران و کارکنان بخش خـدمـات 
آلمان در ایالـت ھـای دیـگـر آلـمـان 

الزم بـه تـوضـیـح اسـت . ادامه دارد
 میلیون نفر در بـخـش ٢که بیش از 

ھای خدمات در آلمان مشـغـول بـه 
ــد ــی بــاشــن ــن .   کــار م ــری در آخ

مـوضـعـگـیـری اتـحـادیـه خـدمــات 
ــش از  ــش بــی ــون افــزای ــرام  ٦پــی

درصدی دستمزدھا یک بار دیـگـر 
اتحادیـه خـدمـات .   تاکید شده است

ضمنی تھدید کرده اسـت کـه اگـر 
ـزایـش مـورد نـظـر  به درخـواسـت اف
ــی از  ــت ــب ــث ــمــزدھــا پــاســخ م ــت دس
کارفرمایان داده نشود، از روزھـای 
ــراضــات  ــصــابــات و اعــت ــده اعــت ـن آی

 .*گسترش خواھد یافت

 گزارشی از 
اعتصابات و اعتراضات کارگران و 

 کارکنان بخش خدمات در آلمان
 محمد شکوھی 

 

 کارگر کمونيست
را تکثير کنيد و آنرا بدست دوستان 

 !و آشنايانتان برسانيد
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 منطق سیاست
ـاتـی" در جنگ و جدالھای  ، " انتخاب

برخی محافـل حـکـومـتـی یـکـی 
ـتـصـادی دولـت "   اسـرار" دیگر از  اق

سـایـت .  احمدی نژاد را افشا کردند
سـه سـال :   " میگوید"   بازتاب امروز" 

ــرارداد  ــا یــک ق ــق ب ــاب ــبــل مــط ق
عجیب، دولت ایران درآمـد حـاصـل 
از فروش نفت را نزد دولت چـیـن و 
در اختیار ایـن کشـور مـی گـذارد 
تا به عنوان پشتوانه ال سـی ھـای 
ـنـی بـرای ایـران  خرید کـاالی چـی

ـنـھـا " .   استفاده گردد ـت دولت چیـن ن
ــت  ــروش نــف ــل از ف ــول حــاص پ
جمھوری اسالمی را نزد خود نـگـه 
میدارد، بلکه نوع استفاده از پـول و 
ـز  ـی تبدیل آن به ارزھای مختلف را ن

ـاب .   خود تعیین میکند ـازت سایـت ب
ــگــویــد ــی : امــروز در ایــن مــورد م

ـتـه "  ـب یکی از نـکـات جـالـب و ال
تاسف بار در این قرارداد، این اسـت 
ــت چــیــن، ھــیــچ گــونــه  کــه دول
تعھدی نسبت به نتیجه اقـدام خـود 
ــاه  ــب ــت ــاطــر اش ــدارد و اگــر بــه خ ن
سھوی یا عمدی بخـشـی از سـود 
ــران بــا نـوســانــات  ــول ای ـا اصـل پ ی
ـیـت  نرخھای ارز از بین برود، مسئول
آن بـر عـھـده جـمـھـوری اسـالمــی 

 ". است
در "   کمبـود سـرمـایـه" در دوران 

جھان سرمایه داری، واگـذاری ایـن 
حجم از ثـروت جـامـعـه بـه یـک 
دولت دیگر، نتنھا عجیب بلکـه در 

حـتـی .   نوع خود منحصر بفرد اسـت
از منظر سرمایه داری ھـم، خـارج 

ـارد دالر از چـرخـه ٢٥کردن   میلی
اقتصادی که دچار یک رکـود و 
تورم مزمن شده است، عملی خـارج 

سوال ایـن اسـت .   میباشد"   عرف" از 

ـیـرغـم  که چرا رژیـم اسـالمـی عـل
ـا  ـیـق ت ـا یـک بـحـران عـم آنکه ب
ـتـصـادی دسـت  سرحد فروپاشـی اق
ـیـن  ـان اسـت دسـت بـه چـن ـب بگـری

 اقدامی میزند؟ 
ــدن رژیــم  ــی ــدرت رس ــق ــدو ب از ب
ـیـچـگـاه رابـطـه قـدرت  اسالمی، ھ
ــازھــای  ــا ســوخــت وس ــاســی ب ــی س

و "   نـرمـال" اقتصادی یـک رابـطـه 
ــوده اســت ــب ــکــی ن ــه ی . یــک ب

ـاء  ـق جمھوری اسالمی برای حفظ ب
خود در این سه دھه مـجـبـور بـوده 

اقتصادی خـود "   نرمھای" است که 
. را از دریچه سیاست تعریـف کـنـد

این اجبار مستقمیا از چـگـونـگـی 
ــوع خــاصــی از  ــری و ن ــگــی شــکــل
ـاسـی رژیـم اسـالمـی  ـار سـی ساخـت

ایـن سـوال کـه .   استخراج مـیـشـود
ـتـوان یـک  ـی ـار" چگونه م " سـاخـت

سیاسی نرمال را سازماندھی کـرد، 
ـای تـالـشـھـایـی در  ـن خود بـه مـب
محافل حکومتی تبدیـل شـد کـه 
ــکـی پــس از دیـگــری  ھـمـگــی ی

در ھیچ دوره ای . شکست خوردند
ـتـوان  ـی ـات رژیـم اسـالمـی نـم ازحـی
ـا  حرکات و سکنات این رژیـم را ب

و منافع اقتـصـادی " اقتصاد"صرفا 
آنـچـه کـه در مـرکـز . توضیح داد

ـتـه اسـت  سیاست رژیم اسالمی نھف
ـات  اساسـا چـگـونـگـی ادامـه حـی
ـاســـی اســـت و ھـــر درجـــه  ــ ـی سـ
سازماندھی اقتصاد سرمـایـه داری 
جامعه ھم در خـدمـت آن و تـحـت 

ــر آن اســت ــه کــردن .   تــاثــی ھــزیــن
میلیاردھا دالر بـرای گـروه ھـای 
ــروت  ــی و خـارج کــردن ث تـروریسـت
جــامــعــه بشــکــل طــال و ارزھــای 
خارجی برای کـمـک رسـانـدن بـه 
جنگھای تـروریسـتـی در عـراق و 

ـتـصـادی  ـان، ھـیـچ تـوجـیـه اق ـن لب
آنجایی که حـفـظ .   مستقیمی ندارد

ـاسـی رژیـم اسـالمـی و  قدرت سـی
پذیرفته شدنش بعنوان یـک قـدرت 
منطقه ای، بمیان می آیـد، آنـگـاه 

ـاسـی " منطق"تمامی این اعمال  سـی
 .خود را باز مییابد

دول طــرف حســاب جــمــھــوری 
اسالمی مانند چین این مـنـطـق را 

در رقابت ھـای .   بخوبی میشناسند
اقتصـادی جـھـان سـرمـایـه داری، 
ــت  ــرای دول جــمــھــوری اســالمــی ب
چین یک فرصت اقتصادی اسـت 
ـیـش  ـیـشـاپ که بـه یـمـن وجـودش پ
ــد ده  ــک بــازار چــن ــن ی داشــت
میلیاردی را تضمین میکـنـد و در 
ـا دول  عوض در جنـگ و جـدال ب
غربی در کنار جمھـوری اسـالمـی 

آنچه که از نظر برخـی .   می ایستد
ــچــای دوم"  ــرکــمــان مــی نــمــایــد "   ت

محدوده ای اسـت کـه جـمـھـوری 
ـاء خـود بـه  ـق اسالمی برای حفظ ب
ــنـی کــه  ـی ـازمــنـد اســت، زم ـی آن ن
ــم  ــرای رژی وســعــت آن ھــر روز ب

ھـر .   اسالمـی مـحـدودتـر مـیـشـود
چند که مبنـای عـزیـمـت در ھـر 
ــھـــوری  ــم ـــرای ج ــه ای ب ــرص ع

ــت  ــر ( اســالمــی ســیــاســت اس ھ
ـقـط  ـیـمـتـی، ف ـا ھـر ق سیاستـی ب

امــا )   ضـامـن حـفـظ قـدرت بــاشـد
اقتصاد گریبان جمھـوری اسـالمـی 
ـتـه اسـت . را محکم در دست گـرف
ـتـصـادی و وجـود   ٧٠فروپاشی اق

میلیون شھروندی کـه اکـثـریـت آن 
ــر  ــک خــط مــرگ بس در نــزدی
ــه  ــه دھ ــد، مــاحصــل س ــرن ــب مــی

. رژیــم اســالمــی اســت"   ســیــاســت" 
جنگ مردم بـرای رفـاه و سـاقـط 
کردن این گانگسترھای اسـالمـی، 

 . روزانه در حال جریان است
       

یک مبلغ را برداشتند، 
 !یک مبلغ ھم غیب شد

ــک  ــژاد در ی ــدی ن ــم ــت اح دول
شبیخون مبلغ دو ھزار و ششصـد و 
پنجاه و سه ھزار میلیارد تـومـان را 
ـانـکـھـای  بدون اطـالع از حسـاب ب

ــرداشــت کــرده اســت . خصــوصــی ب
بـرداشـت :   " بانک مرکزی میگوید

از حساب بانک ھا بابـت بـخـشـی 
ــت ارز  ــم ــفــاوت قــی ــت ــه ال از مــاب
خریداری شده از بانک مرکـزی و 
ـانـک  قیمت فروش ارز از سـوی ب
ـای اجـرای مصـوبـه  ھا و در راسـت
ــدھــی بــازار ارز  ــان ــه ســام ــت کــمــی

بـوده کـه اواسـط )    نفره ٥کمیته ( 
ـامـه  بھمن ماه سـال جـاری طـی ن

" . ای به بانک ھا ابالغ شده اسـت
الیگارشی مالی اسـالمـی کـه از 

ـتـه "   شوکه" این عمل  شده است گـف
است که دولـت پـولـش را کـامـل 
ــی نــدارد ــب ــل . دریــافــت کــرده و ط

محافل مجلس نشین ھـم احـمـدی 
ــد کــه  ــد کــرده ان ــھــدی ــژاد را ت ن
ـنـظـر  بسادگی از این قضـیـه صـرف

ھنوز جنگ بـر سـر .   نخواھند کرد
ـلـوبـه نشـده  مبلغ برداشته شـده مـغ
ـانـدھـای  است که اینبار یکی از ب
اسالمی در مـجـلـس اعـالم کـرده 
ـارد دالر  ـی ـل است که مبلغ چھار می
ـز  از درآمدھای نفتی به خـزانـه واری

مـحـمـد .     شده اسـت"   غیب"نشده و 
مھدی مفتح سخنگوی كمیـسـیـون 
ـتـه اسـت کـه : برنامه و بودجه، گف

ـات گـازی "  ارزش نفت خام و میعان
ــادر شــده طــی مــدت مــذكــور  ص

ـارد دالر ٥٣/   ٢معادل مبلغ  ـی ـل ـی  م
ـیـن بـر اسـاس اعـالم  است، ھمـچـن

ـلـغ حـدود   ٥١/   ٢بانك مركزی مب
ـان شـھـریـورمـاه  ـای میلیارد دالر تا پ

: وی ادامـه داد.   وصول شده اسـت
ـایـد مـعـادل "  تا پایان شھریور مـاه ب

ـارد دالر بـه ٤/٦مبلغ حدود  ـی ـل  می
ـز شـود  عنوان مازاد بـه خـزانـه واری

ـان  اما بنا بر اعالم خزانه داری تا پای
ـارد ٤/٢شھریور معادل حدود  ـی ـل ـی  م

دالر از مازاد فوق به حساب خـزانـه 
ـزان  واریز شده است و مابقی بـه مـی

ـارد دالر بـه حسـاب ٤حدود  ـی ـل  می
 ". خزانه واریز نشده است
ــار ایــن  ــن ــا" در ک ــھ ــت و "   بــرداش

شدنھا، احمدی نـژاد حـتـی "  غیب" 
ـانـه را  ـی نتوانسته است بـودجـه سـال
بدست مجلس اسـالمـی بـرسـانـد و 

" تنـخـواه گـردان" ھم اکنون دولت با 
ــد ــکــن ــت .   کــار مــی ــن وضــعــی ای

ـتـصـادی  تصویری را از شـرایـط اق
ــد . رژیـم اسـالمـی تـرســیـم مـیـکـن

ــات  ــم ســوخــت و ســازھــا و تصــمــی
اقتصادی کنونی رژیـم اسـالمـی، 
ـاسـخ بـه یـک   ھرچه بیشـتـر در پ
شرایط اضطراری سازماندھـی شـده 

این حرکات نشان از آن نـدارد .  است
ـبـعـات بـعـدی  که سران رژیم بـه ت
اقتصادی تصمیمات خود حـتـی در 
ـاشـنـد . کوتاه مـدت فـکـر کـرده ب

منظور از تبعات اقتـصـادی، اثـرات 
ـیـم  دیرپای فالن و یا بـھـمـان تصـم
اقتصادی نیست، بلکه تبعاتی کـه 
در کوتاه مدت، میتواند تکـانـھـای 
ـتـصـادی  ـار اق بسیار شدید در ساخت

ـایـد حـتـی دول در .   رژیم ایجـاد نـم
ـیـسـت  حال جنگ ترجیحشان ایـن ن
ـتـی  که با تنخواه گردان بودجـه دول

جمـھـوری اسـالمـی . را اداره نمایند
ــا  ــه ب ــل ــاب ــق ــه اول بــرای م ــل در وھ
ـتـمـاعـی مـردم و در  شورشھای اج
پله بعدی برای شرکت در جـنـگ 
و جدلھای منطقه ای، بخش اعظـم 
ــگــاه  ثـروت جــامــعــه را خــرج دســت
ــظــامــی و ســرکــوب خــود کــرده  ن

بـرای جـمـھـوری اسـالمـی، .   اسـت
تحمیل فقر و گرسنگی بـه مـردم، 

ـیـش .   مرزی ندارد ـتـه پ ـف ـیـن ھ ھـم
میلیونھا شھروند در سـراسـر کشـور 
پیامکی را دریافت کـرده انـد کـه 
از آنھا خواستـه شـده اسـت کـه از 
ـنـد . گرفتن یارانه ھا صرفنـظـر کـن

متن این پیامک بگونه ای تنظیـم 
شـده اسـت کــه اعـالم انصـراف را 

 . اجباری القاء میکند
سران رژیم اسالمی حتی دیگـر 

ـتـصـادی "   بھبود" ادعای  شـرایـط اق
امروز علنی تر از ھـر . را ھم ندارند

ـان  زمان، کل ثروت جامعه در دسـت
رژیم اسالمی متمـرکـز شـده اسـت 
ـاقـی مـانـدن در  ـا از آن در راه ب ت

جامـعـه نـمـی .   قدرت استفاده نماید
 .*تواند به این بربریت تسلیم شود
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ـنـدی در  ـارشـار سـھ نوشته رفیقم ی
ـار کـارگـران  ـب مورد زندگی فالکـت
ـلـی کـارگـر  ـب در ایران در شـمـاره ق
کمونیست و درخـواسـت یـکـی از 
ـزه ای شـد بـرای ایـن  رفقا، انـگـی
ـتـه  ـب نوشته و یا شاید درد دل، و ال
ـتـم در ایـن نـگـارش  ـیـم گـرف تصم

بـگـذار .   رعایت ھیچ چیز را نکـنـم
ھر کس ھرچه دلـش مـی خـواھـد 

من به عنـوان یـک . برداشت بکند
ـنـوان  کمونیست با سابقه معلوم، بـع
ـقـالب  کسی که در ھـمـان آغـاز ان

ـیـسـت ٥٧ ـارزان كـمـون  با اتحـاد مـب
ـنـوان کسـی کـه  ھمسـو بـودم، بـع
توانسته است کاپیتال، گـرونـدریسـه 
و باقی آثار مارکـس را بـخـوانـد و 
ـنـوان کسـی کـه  بعضا بفھـمـد، بـع
آثار منصور حکمت را تا آنجـا کـه 
در دسترس بوده بی کـم و کـاسـت 
خوانده و بعضا از بـر اسـت، یـک 

امـا .   کاراکتر ویژه و جنگـنـده دارم
ـیـسـت کـه  ـان واقعیت زندگی داسـت

در .   مدام با این مـن درگـیـر اسـت
ـیـم دارم بـی آنـکـه  این نوشته تصم

ـاسـیـم  ـار سـی ـب ھـر   -مالحظـه اعـت
ــدازه کــه کــوچــک اســت  را   -ان

لذا پیشاپیش از ھـر .  بکنم  بنویسم
ـاثـر  ـت کس از این تصمیم شخصی م

ببخشیـد .   میشود پوزش می خواھم
ـامـت  مبارز ھم حق دارد با ھـمـه  ق

 .افراشته اش از خستگی بنشیند
واقعیت زنـدگـی بـرای عـمـوم 
مردم در ایران امروز سخت و بـرای 

ـتـر اسـت بـر .   کارگران بسیار سـخـت
خالف اراجیف برخی کـارگـرنـمـاھـا 
که از ماشیـن دار شـدن کـارگـران 
حرف میزنند، زندگی کارگری در 
ایران امروز دردنـاک و رنـج آور و 

ـار اسـت ـا تـجـربـه تـرھـا .   فالکتب ب
برای غلبه بر ایـن فـالکـت مـالـی 
. میگویند فتیله را پاییـن بـکـشـیـد

ـیـن  ـای آخر تا به کجا این فتیله را پ
ـلـه خـامـوش بـه چـه  بکشیم؟ فتی
ـآیـد؟ مـن یـک دخـتـر  ـی کاری م
ــگــر یــارای  نــوجــوان دارم کــه دی
ـلـه بـرای او را  ـی پایینتر کشیدن فت

ــه مــا مصــرف .   نـدارم ســال گـذشــت

بـجـایـش .   برنجمان را نصـف کـردیـم
ــغــم  ــل ــم و ھــویــج و ش ــل ــاھــو، ك ك

ـتـر تـمـام .   گذاشتیم در مجموع ارزان
ـزیـجـات را .   میشود مخلوط این سب

ـا  با کمی بـرنـج قـاطـی کـردیـم ت
ـان را .   کسری برنج را جبران بکند ن

ـقـدر  تقریبا حذف کرده ـنـی آن ایم؛ یـع
مصرفش را کم کـرده ایـم کـه از 

ــم ــایــی ــی ــرب ــدش ب مصــرف .   پــس خــری
گوشت ماھانه ما یعـنـی مـادرم و 
ـلـو  من و دخترم چھار کیلو، دو کـی
ـلـو قـرمـز، اسـت، و  سفید و دو کی
غالت عمده غذای ما را تشـکـیـل 

و البته زندگی فقط خـورد .   میدھد
تازه امسـال سـال .   و خوراک نیست

ـتـصـادی بـود دخـتـر !   شكوفایـی اق
ـاسـھـای  ـب نوجوان من تا کی باید ل
دست دوز مادرم را بپـوشـد؟ بـعـضـا 
چشمان گرد شده اش پشت ویتـریـن 
لباس فروشـیـھـا بـغـض گـلـویـم را 

ـا تـولـدش جـرم مـن .   میتـرکـانـد آی
ـیـش در سـفـر  است؟ چـنـد سـال پ
ـنـمـایـی  ـنـدج بـه راھ کاری به سـن
ـان فـروش  ھمکاران محلی در جـری
ـاسـھـای دسـت دوم خـارجـی در  لب

ـتـم ذوق کـردم و .   آنـجـا قـرار گـرف
رفتم و چند تـکـه بـرایـش خـریـدم، 

ـاسـھـا .   شلوار و تـی شـرت ـب ایـن ل
حاال کوچک شـده انـد ولـی ھـر 
ـاره  ـپـرسـد دوب ـی ـایـد م ـی وقت پیش ب

 کی میری سنندج؟ 
ــم  ــچــه ھســت ــد یــادآوری آن شــای
ـاشـم  نسبت به آنچه حق دارم کـه ب
ـنـوشـتـن در  دلیل اصلی من برای ن

رسالت این نشـریـه .   این نشریه است
ـات زنـدگـی  ـی بعضا انعـکـاس واقـع
ـان  ـی امسال من است و تـکـرار و ب
ـنـده  مـمـکـن  این واقعیات آزار دھ
ـیـھـا جـذبـه داشـتـه  ـل ـی است برای خ
باشد، اما برای کسانی کـه در آن 
دست و پا میزنند رنج مضـاعـف و 

ـیـت .  درد نفرت انگیزیست اینھا واقع
زندگی من و امثال من اسـت کـه 
ـزارم ـی . ھمیشه از گفتنش متنفر و ب

ـیـمـت دالر  به واقعیت تحوالت در ق
و طال که فکر می کنـم وحشـتـم 

به ھـر حـال ایـن . چند برابر میشود

تغییرات روی زندگـی واقـعـی مـا 
ـال .   منعکس می شـونـد بـطـور مـث

ـتـی  ـیـم نان می خـواھـد بـه چـه ق
ــی  ــولــنــاک ــمــای ھ ــد؟ دورن ــرس ب

ـیـشـه .   روبرویمان خیمه زده اسـت ھـم
و ھر سال گرانی بود، ولـی امسـال 
ـاس  ـی ـابـل ق با ھیچ سال قبلتـری ق

آنچه کـه مـا را تسـکـیـن .   نیست
ـقـط ایـن اسـت کـه ایـن  میدھد ف
وضعیت اینطور نـمـی تـوانـد ادامـه 
پیدا بـکـنـد؛ ولـی زنـدگـی ادامـه 

ـا .   دارد ـارانـه در خـانـه مـا ب پول ی
ھزینه ھـای آب و بـرق و گـاز و 
رقمی که به کـرایـه رفـت و آمـد 

ـایـد .   اضافه شده سربسر نمی شود ب
ـتـه .   رویش پول بگذاریم ما یاد گـرف

ـیـم  ایم که پولمان را جیره بندی بکن
ـاوریـم، دولـت  ـی تا که آخر ماه کم ن

ـتـریـن .   ما پشـتـوانـه ای نـدارد کـم
مشکل جدی بسـاطـش را بـه ھـم 

 . میریزد
ھمسـرم، ھـمـراه و ھـمـخـانـه و 
ـیـش و در  ھمرزمم، چـھـار سـال پ
ـا یــک  ــش ب ــدگـی ــھــار زن ــن ب آخـری
بیماری ساده قلبی جلو چشـم مـن 
ـیـشـه  و دخترم جان داد و بـرای ھـم
ــا گــذاشــت ــھ ــن ــا را ت . رفــت و م

ـیـون پـول  ـل بیماری ای که با ده می
. قابل درمان بود، جانش را گـرفـت

بی شـک تـمـام کـارگـرانـی کـه 
دچار اینگونه بیماریھا بشوند ھـمـان 

ـانـھـای .   سرنوشت را دارند ـیـمـارسـت ب
ـنـد ـیـسـت اسـاسـا .   خوب کارگـری ن

مدلشان باالست و ھر کسـی را راه 
خیلـی بـرای مـانـدنـش .  نمی دھند
ھـر چـه از مـارکـس و .   جنگیـدم

ـاد  حـکـمـت و تـالـشـھـای خـودم ی
گرفته بـودم را بـکـار بسـتـم، امـا 

ـتـه .   نشد ـاد رف ـتـی وجـدان بـر ب وق
ـیـدار کـردم  پزشک معالـجـش را ب
. که دیگر کار از کار گذشته بـود

ـان و  ـیـمـارسـت نه، درمان و دارو و ب
جراحی، ھزینه پیش بینـی نشـده و 
ـامـیـن و تـعـریـف نشـده زنـدگــی  ت

باید بـرای مـانـدن در .   کارگریست
ـاشـی . این جھنم شانس ھم داشتـه ب

ـارچـه  ھمسر و ھمراه من برغم یـکـپ
شوق زندگی که وجود پر طراوتـش 

مـوضـوع .   بود این شانس را نداشـت
ـبـود؛  فقط رفتن یک رفیق دیگر ن
نه اینبار یک ضربه ای کاری بـه 
پیکری بود کـه شـایـد زخـمـھـای 

قبلی اش به حد کافی تـوانـش را 
ـیـمـاری . گرفته بودند ـا ب ـب ـقـری ما ت

ھای خـودمـان را خـودمـان درمـان 
ــم ـی ــو درد و .   مـی کــن داروی گـل

ـایـد "   شش سه سه"سرفه  است که ب
ـزریـق  در آینـه خـودت بـه خـودت ت

ـایـد .   بکنی سر سرنگش گیر کرد ب
ـزنـی ـاره ب ـا ایـن .   در بیاوری و دوب ب

ـا روابـط و زیـرکـی کـه  ھمه و ب
یکی مثل من برای بقا پیدا کـرده 
ـبـه داروی  است باز ھم ھمیشه جـع

ژلـوفـن را .   خانه ما تقریبا خالیست
ـانـه  ـنـگـام عـادت مـاھ دخترم به ھ
برای تسـکـیـن درد مصـرف مـی 

مـدتـی مـتـوجـه شـدم بـرای .   کند
ـایـش  آنکه بی ژلوفن نماند چـنـد ت

ـارای .   را پنـھـان مـی کـنـد مـن ی
تامین این حداقل دارو را بـرای او 
ــعــا  ــش رو دارم؟ واق ـی و در سـال پ

اینـجـا و در بـرده داری .   نمی دانم
اسالمی، کارگر مبتال به بیـمـاری 
. سخت و پر ھزینه، راه درمان نـدارد

اساسا آیا من سالـم خـواھـم مـانـد؟ 
ــمــام فــکــر مــی کــردم  دو ســال ت
ـیـدا کـرده اسـت،  چشمم مشکـل پ
باالخره به واسـطـه یـک دوسـت و 
ـلـوم شـد  کمک یک پزشک مـع
ـنـد  که نه این  سینوس ھـایـم ھسـت
ـاعـث مـی  که مشکـل دارنـد و ب
شوند چشم ھایم بـه شـدت اشـک 

ـای .  بکنند عمال نـمـی تـوانسـتـم پ
ـا  کامپیوتری که با فالکـت سـر پ
ـا روی  ـانـم و ی نـگـھـداشــتـه ام بـم

 . چیزی متمرکز بشوم
ــی ســراســر  ــب ــی عــجــی نــاامــن
زندگی کارگران این جامعه را فـرا 

ـا بـی کـم و .   گرفته اسـت ـب ـقـری ت
ـیـت را  ـیـن وضـع کاست اکثـرا ھـم
داریم و ھمین سـواالت را در ذھـن 
ـتـه بـه ھـمـه  تکرار می کنیم و الب
ـتـه ایـن  ـب اینھا عادت کرده ایم، و ال
ـیـســت، عـادت مـاســت،  زنـدگـی ن
تصوری که من از زندگـی دارم و 
یا شاید داشتم چیز دیگریسـت کـه 
واقعیات اطرافم آنرا به ھـم ریـخـتـه 

ـیـم اسـت.   است . زندگی گویا تصم
گویا زندگی این است کـه آدمـی 
با برنامه و طیب خاطر فـردایـش را 
ـامـه  آنطور که دلش می خواھد بـرن
ریزی بکـنـد، سـفـر و لـذت بـردن، 
ــده و  ــن ــســرت فـالن خــوان لـذت کــن
ـقـی، تـجـربـه  ـیـدن فـالن مـوسـی شن

زندگی در ھتلھای گرانبھـا، دیـدن 
ــان و  ــازون و اھــرام مصــر، یــون آم
ــت و  ــری ــش، وال اســت ــصــابــات اعــت
ـاھـا ربـطـی  اشغالگرانش، نه این روی
به زندگی واقعـی مـا نـدارد، جـان 
ـا جـان  کندن و دوباره جان کـنـدن ت
ـیـت زنـدگـی  دادن حداقل این واقـع

کمرم مدتیـسـت آزارم مـی .   ماست
ـیـچـد.   دھد ـپ . درد عمیقی در آن می

میفھمم که عکس ام آر آی خـوب 
میدانم این عـکـس کـمـک .   است

ـیـدا و  می کند کـه عـلـت درد پ
زنـدگـی شـایـد .   بعضا درمان بشود

گرفتن یک عکس و تھیـه یـک 
ـاشـد ـتـه .   سند ساده پزشکی ب ـب و ال

ـلـی مـا سـر  ـی ـای تـحـم ـی این با دن
ــدارد ــرت و .   ســازگــاری ن مســاف

گردش عالم  برای مـا دسـتـرسـی 
مـی .   به اینترنتی اسـت کـه داریـم

ـبـخـش اسـت، امـا  فھمیم سفـر لـذت
دورش را مثل یک رویایـی دسـت 

ــم ــنــی خــط کشــیــده ای ــافــت ــی در .   ن
ــد گـیــگ  ــن چـن ـی ـا ھـم عـوض ب
اینترنت ارزانی که داریم و رعـایـت 
ساعات مـجـانـی شـدن بـه ھـمـراه 
ـیـم . دخترم به ھمه جـا سـر مـی زن

ـیـم  قیافه می گیریم که نمـی تـوان
ـیـم؛  فالن فیلم را در فیسبوک ببین
ـلـودش  اما حقیقت این است کـه دان

 . ھزینه دارد و ما از پسش بر نمی آییم
ـــی  ـل ــ ـی ـــن خــ ـت ـــدگـــی داشــ زن

حق داشـتـن رفـاه، حـق .   چیزھاست
داشتن امنیت فرزند و مادر بعـد از 
ــدن و جــدل در  ــوســت، حــق خــوان ت
آسایش، حق آموختـن و لـذت بـردن 
از فیسبوک و یوتیوپ و تویتـر و 
ماھواره، حق دیدن یک ویـدیـو در 

زنـدگـی ھـر چـه کـه . . .   اینترنـت
میتواند باشد و ھر چه کـه ھسـت 
ـیـم  آنچیزی که ما سپری می کـن

 .نیست
ــر  ـیــای بـھــت ــن یــک دن سـاخــت
ــاشــد، دســت  ــب واقــعــی ھــم کــه ن
ـای  یافتنی ھم که نباشد، امـا روی
ــت،  ــن اس ــدگــی م ــگ زن قشــن
ــا و  ــک رویــای زیــب ــدگــی ی زن
واقعیت یک دنیای زشت و پسـت 

ــن .   اسـت ــرای ســاخــتـن ای و مــن ب
رویای زیبای دست یافتنی تـالش 

عمال چاره  ای جز ایـن .   می کنم
 .ندارم

١٤/١٢/٩٠ 

 در حاشیه یک زندگی
 منصور ترکاشوند
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اتـحـادیـه گـرائـی " سردبیر وبالگ 
 (New Unionism)"   جــدیــد

بیزینیـس " در كامنتی در زیر نوشته 
ـا دمـكـراسـی  یونیونیسم در تقابل ب

، كه ترجمه آن در شمـاره "محیط كار
آمده "   كارگر كمونیست"  نشریه ١٩٨

ـبـل از درج  است، نـوشـتـه اسـت ق
نوشته واندا پاز از او پـرسـیـده بـود 
ــعـمــوم ایشــان دربــاره  ــی ال نـظـر عـل
ـاز  اتحادیه گرائی چیسـت؟ وانـدا پ

 : این جواب را برایشان فرستاده است
اتـحـادیـه " بنیادی تریـن اصـل " 

این اسـت كـه مـردم بـرای "   گرائی
ـافـع و مصـالـحـی  دنبال كـردن مـن
. مشترك، با ھم متحد مـی شـونـد

ـافـع  ـتـمـاعـات مـن اتحادیـه ھـا، اج
ـنـد ـافـع مـی تـوانـد .   ھست ایـن مـن

ـا مـربـوط بـه  مسائل بیرون از و ی
خود محیط كار و یا ھم تركیبی از 

ـافـع .   ھر دو را در بر بگیرد این مـن
ـاشـنـد  می توانند خیلی گسـتـرده ب

ـاوتـی بـرای (  ـف ـت مثل چشم انداز م
ـا بـه یـك )   نوع روابط اجتماعی و ی

. موضوع مخصوصی محدود بمانـد
ـاره  ـفـر درب ـیـش از یـك ن ھر وقت ب
موضوعی دور ھم جمع بشونـد كـه 
بنوعی آدمھای دیگری نیز درگیـر 
ـاره نـحـوه كـار و  ـنـد ــ درب آن ھسـت
ـابـل بـر  ـق ـت زندگی شان و رابـطـه م
ھمدیگر ـ اینجاست كه یك اتحـادیـه 

ـلـه ای .   داریم اتحادیه گرائـی وسـی
ـال، .   برای رسیدن به ھدف اسـت سـی

مـی .   دینامیك و انعطاف پذیر است
ــگـری از  ــد بــا ھــر گــروه دی ـی تـوان
انسانھا كه منافع مشتركی با شـمـا 

عضـویـت در .   دارند، متحـد شـویـد

ــه"  ــحــادی ــط " ات ــدد رواب ــع ھــای مــت
متعددی بین گروھھا و آدمـھـا را 
موجب می شود كـه بـه اتـحـادیـه 
ـتـر شـبـكـه ای مـی  ـاراك گرائی ك

اتحادیه گرائی درباره جامـعـه .   دھد
ـنـه ھـای  است ـ با پیدا كـردن زمـی
مشترك بین مان، رسیدن به اجـمـاع 

ـنـه ( درباره چه چیزی را آنجـا  زمـی
بسـازیـم، روی ھـم )   ھای مشـتـرك

گذاشتن توانائی و استـعـدادھـایـمـان 
ـتـد و  ـاف ـی ـاق ب كه چنین چیزی اتف
ـاره  علیرغم داشتن اختالفـاتـی در ب
ـار  ـن ـز ك مسائل دیگر، مسالمت آمی

اتحـادیـه گـرائـی .   ھم زندگی كنیم
به حق مردم، چـه .   دمكراتیك است

فردی و چه جمعی، برای انتـخـاب 
ـال كـردن،  كردن و منافع خود را دنب

اتحادیه گـرائـی . احترام می گذارد
بخـاطـر جـائـی كـه زنـدگـی مـی 
كنی، و به كاری كـه بـرای امـرار 
ـال  ـب معاش مشغول ھستی، مانع دن

اتـحـادیـه . كردن منافعتان نمی شود
ـای ایـن اسـت كـه  ـن گرائی به مـع
ـنـد در  ھمه برابرند و ھمه مـی تـوان
تصمیم گیریھا بطـور بـرابـر دخـالـت 

بـه نـظـر مـن ایـن اتـحـادیـه .   كنند
گرائی است ـ و یا حداقل این مـی 

مـتـوجـه .   تواند باشد و یا باید باشـد
ـاره  این ھسـتـم كـه آنـچـه مـن درب
اتحادیه گرائی در نظر دارم، ھـیـچ 
شباھتی به اتحادیه گرائی نھادینـه 
شده در آمریكای شمالی نـدارد كـه 
ـتـھـای مـتـعـددی دارد و  مـحـدودی
ـاال بـه  ساختـاری حـكـومـتـی از ب

من تماما .   پائین بخود گرفته است
ـا ھـم  ـن به این مدل سنتی بـی اعـت

ـا ٦٠در زمـان خـود ــ .   نیـسـتـم  ی
ـتـی كـه  خورده ای سال پیـش ــ وق
حکومت میانجیگری معاملـه ای 
بین منافع دولت، سـرمـایـه داران و 
كارگران را كرد، چنین به نظر مـی 

ـیـن ھـم ( آمد  و تا حدود زیادی چن
ـاشـد)   بود ایـن .   كه معامله خوبی ب

ـیـر  مشاركت به میلیونھا كارگر تـداب
امنیت اقتصادی و ثبات اجتماعـی 
ـلـی وقـت  داد، اما سرمایه داران خی
پیش، از این مشاركت خالص شدنـد 
ـاج بـه یـك  ـی ـیـجـه مـا احـت و در نت
بازاندیشی در مـورد آن مشـاركـت 

فكر كنم بازگشت بـه اصـول .   داریم
 ."بنیادی خالی از لطف نباشد

 
سندیكالیسم از ھیچ 

نوعی جوابگوی مشكل 
 كارگران نیست

مقاله خواندنی و افشـاگـرانـه وانـدا 
ـابـل " پاز،  ـق بیزینیس یونیونیسم در ت

ـار در دایـره "   با دمكراسی محیط ك
نقد یك نوع از سندیكالیسم است كه 
ـیـسـتـھـا ھـم  در بین خود سـنـدیـكـال
منحط ترین نوع آن به حساب مـی 
ـاره  آید؛ اما افشـاگـری صـرف درب
این نوع از سندیكالیسم، جوابـگـوی 
. معضل پیش روی كارگران نیـسـت

ترجمه باال در واقع نوع نـگـاه وانـدا 
ـا  پاز را به مسئله رھائی كارگران ت

نـظـرات .   حدودی توصیف مـیـكـنـد
ـقـالبـی  پاز در حیطه سندیكالیسم ان

ھمان آناركوسندیكالیسم كه قبل از ( 
ـیـسـم" پذیرش عنوان  " آناركوسندیـكـال

ـقـالبـی" بخود  مـی "   سندیكالیسـم ان
ـیـش از )   گفت ـقـول خـودش پ که ب

ـیـش بـود مـی  شصت ھفتاد سال پ
گـنـجـنـد كـه مـی خـواھـد بـه آن 

ــازگــردد ــمــه ای از .   ب ــق و یــا مــل
ـقـالبـی و اتـحـادیـه  سندیكالیسـم ان
ـــمــاعـــی  ـت ـــش اجـ ــب ـن ــی جـ ــرائ گ
(Social Movement 

Unionism)  ،و نسخه غربی آن
ـــســـم  ـی ــ ـــون ـی ــ ـــون ـــی ی ـت ــ ـــون ـی ـامــ كــ
(community unionism) 

ــه" مــی بــاشــد كــه  ــادی ــح ھــای " ات
ـلـف  مختلف در محـیـطـھـای مـخـت
ـقـول  آدمھای با منافع متفاوت را ب
ـنـد و  ایشان بـه ھـم وصـل مـی ك

 .شبكه ای كار می كند
ــاز از  تصــوری را كــه وانــدا پ
ـنـی قـدرت  اتحادیه گرائی دارد، یع
ــدن،  ــرگــردان را بــه خــود كــارگــر ب
اتحادیه را ابزار مبارزه كارگر كـردن، 
مسائل بیرون از كارخانه را ھـم بـه 
اتحادیه مـربـوط دانسـتـن و غـیـره 
ـبـت  است، كه انعكاسی از نگاه مـث
ـقـالل تشـكـل  ـقـولـه اسـت ایشان به م

در اینـجـا از بـحـث .   كارگری است
مفصل درباره توھم پاز به سـرمـایـه 
ـنـکـه  داری و مکانیزمھای آن و ای
تصور او از اتحادیه در این سیـسـتـم 
چرا غیر واقعی است مـیـگـذرم، و 
فقط به یک نکته بحـث او اشـاره 
میکنم که به نظر من نكته مھمتـر 
در نوشته او است که در واقع ھمان 

ـازانـدیشـی مـعـامـلـه " اشاره او بـه  ب
ـازگشـت  شصت ھفتاد سال پیش و ب

می گـویـد كـه .   است" به آن دوران
ـیـن بــنـظـر مـی رسـیـد و تــا "  چـن

حدودی ھم چنین بود كه ایـن یـك 
ـبـش " .   معامله خوبی است اتفاقا جن

كارگری آمریـكـا در آن دوره و از 
آنجا كه رھبری آن دست گرایشاتی 
ــر از  ــدازی فــرات ــود كــه چشــم ان ب
ـار  اصالحات در چھارچوب نـظـام ك
ـارزات آن بـه  ـنـد، مـب مزدی نداشـت
ھمان چیزی انـجـامـیـد كـه امـروز 
ــد آن اســـت ـق ـ ـت ــ ـن ـاز مـ ــ ــدا پ . وان

سازمانھای كارگری آمریكا ھم در 
ــط كــار و ھــم در مــحــالت  مــحــی
كارگری، رزمنده ترین اعـتـراضـات 
ـیـن  را سازمان دادند؛ اما توسط قوان

ـاخـتـه  آمریكا ھیچوقت برسمیت شـن
ـا تـوده .   نشدند ـتـھـای مـھـم ب شـرك

ــر فشــار  وسـیـعــی از كـارگــران، زی
شرایط میلیتانتی كه فضای كار و 
تولید را احاطه كرده بود، خود برای 
كارگران شروع بـه ایـجـاد اتـحـادیـه 

ــت  ــرك  Company)ھــای ش
Union)  ) ــل ـیـجـكـھـائـی مـث مـل

. كـردنـد)   شوراھـای اسـالمـی كـار
ــت  ـی ــع ـازه تـولــیـد و مـوق شـرایـط ت
اقتصادی آمریكـا در جـھـان اجـازه 
بیشتر از این را به بی اعتنائـی بـه 
ـأت  سازمانـھـای كـارگـری بـه ھـی

ـازه كـار .   حاكمه نـمـی داد ـانـون ت ق
ـا گـردن ١٩٣٠آمریكا در دھـه   ب

ــخــش زیــادی از  ــه ب ــن ب گــذاشــت
ـلـه  مطالبات جنبش كارگری، از جم
منع ایجاد اتحادیه ھای دست سـاز 
شركت، سندیكالیسم انقالبـی را بـه 

یـعـنـی .   انتھای منطقی خود رساند
ـتـمـاعـی  قانونی شدن و شـریـك اج
شدن و شـریـك سـوم شـدن در سـه 

كـارگـر بـی حـقـوق !   جانبه گرائـی
اسـت نـه فــقـط بـرای ایــنـكــه در 
آمریكا و تـعـدادی جـاھـای دیـگـر 
ـا  رھبران اتحادیـه ھـا فـاسـدنـد و ی
ـنـگـاھـھـای  اینکـه اتـحـادیـه ھـا ب
فروش نیروی كار كارگران شده اند؛ 
ــش فســاد در  ـق ــكـه عـالوه بـر ن ـل ب
ــه  ــل شــدن ب ــدی ـب ــه ھــا و ت اتـحــادی
ـتـن  ارگانی که دیگر امـرش گـرف
ـایـد اسـاسـا  حقوق کارگر نیسـت، ب
ضرورت بی حقوقی کـارگـر را در 
ـات كـار مـزدی  ـاسـب ملزومـات مـن

اكنون با به بن بسـت .   جستجو کرد
ـیـسـم، راه  رسیدن راه حل سـنـدیـكـال
ــش كــارگــری نــه  ــب پــیــشــروی جــن
بازگشت به دوران طالئی سـرمـایـه 
داری، كه اصوال چنین چیـزی در 
چشم انداز نیست، بلكه پیشروی به 
ـثـمـارگـر  ـات اسـت ـاسـب سوی لغو من

 .كارمزدی سرمایه داری است
 ٢٠١٢ مارس ٤

 ١از صفحه 
محدودیتھای نقد 

 سندیكالیستی از سندیكالیسم
 ناصر اصغری

 

ــه  ــل ــت ال ــم ــه نــام رح ــی ب دولــت
پورموسی، یادآوری كرده اسـت كـه 

 با یـک مـاه حـقـوق، ٥٧در سال " 
توانست دو سـکـه تـمـام  کارگر می

و یک نیم سکه خریداری کـنـد و 
ـیـن مـقـدار ٨٤در سال  ـا ھـم ـز ب ـی  ن

شد یک سـکـه تـمـام و  حقوق می
یک نیم سکه خرید اما با افزایـش 

ـقـط ٩٠نرخ ارز و طال در سـال   ف
شود یک نیم سکـه خـریـداری  می
ــك مــاه ٥٧در ســال . "   " کـرد  بــا ی

ـلـو گـوشـت ١٦٠شد  حقوق می ـی  ك

ــداری كـرد ــنـد خـری ــال . "   گـوسـف ـث م
ـنـون  گوشت آورده شده، چـرا كـه اك
كودكی كـه در خـانـواده كـارگـری 
ــجــای خــود  ــد مــی شــود، ب ــول مــت
گوشت، حسرت خوردن آن را مـی 

عیدی ای را كـه كـارگـران .  خورد
می توانند بـه فـرزنـدان خـود کـه 
ــكــه گــوشــت  چشــم بــه راه یــك ت
ھستند بدھند، و كل جـامـعـه را از 
ـنـد،  ـان شر این حكومت منحوس برھ

ـارچـه،  اینست كه با اتـحـادی یـكـپ
ـیـت  مبارزه ای را بر علیه این وضـع
ـبـری كـل  شروع كنند و پتانسیل رھ
ـابـت  جامعه را بار دیگر بـه ھـمـه ث

این رژیم پوشالی تـر از آنـی .   كنند
است كه بتوانـد در بـرابـر اعـتـراض 
متحد و قدرتمند كارگران حتـی دو 

ـاورد ـایـد آن خـوان .   روز ھم دوام بی ب
ــاول  ــر ســر چــپ ــغــمــائــی را كــه ب ی
ـپـرداخـتـن دسـتـمـزد و  كارگـران و ن

شعبده بازی بر سر تعیین دسـتـمـزد 
ــر  ــد را ب ــه ان ـت ــداخ ــراه ان كـارگــران ب
ـیـشـه  سرشان خراب كرد و برای ھـم
ـالـت  ـایـت و جـھ به این حاكمیت فقر و جـن

ـه .   پایان داد این عـیـدی ای اسـت كـه ن
ایـران را خشـنـود تنھا كل طبقه كارگر 

خواھد كرد، بلكه دنیا را نیز از شـر 
تـروریسـم اسـالمـی نـجـات خـواھـد 

 .*كارگران می توانند. داد
 ٢٠١٢ مارس ١٢

 ١از صفحه 
 امسال كارگران ایران" عیدی
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بـه سـازمـان بـر )   ؟( ! استیصال شـده
ورودی " صـادقـی از . "   گـردانـد می

ـان نـمـی "   به سازمان حرفی به مـی
آورد اما به گفته یـکـی دیـگـر از 
ــه کــارگــر ورودی و  مـزدوران خــان
خروجی پـول ایـن سـازمـان سـاالنـه 

ـارد تـومـان اسـت٤٠ از .    ھزار میلی
آنجا که ھمه عوامل این حکـومـت 
ـنـد،  ـاد ھسـت در غلط آمار دادن است
ــن ورودی و  ــعــا بــی ــه واق ــک ایــن
ــچ  ــن ســازمــان ھــی ــی ای ــرداخــت پ
اختالفی نیست جای شبھـه فـراوان 

ــار را .   اســت ــن آم ــی ــا اگــر ھــم ام
ــه خــاطـر  ســود " درسـت بـدانــیـم  ب

فـوق الـذکـر اسـت "   استیصـال شـده
ــن کــارگــزاران  ــشــه بــی کــه ھــمــی
ــرل آن  ــت ــر ســر کــن ــت ب حــکــوم

 ٧در .   کشمکش وجود داشته است
ــن ٧سـال گــذشـتـه  ــس ای ـی  بــار رئ

ـتـه اسـت ـاف دولـت .   سازمان تغییر ی
ـیـشـه دسـتـش در کـیـسـه ایـن  ھم
سازمان بوده و پولھای آن را تـحـت 

ـا .   عنوان قرض باال کشـیـده اسـت ب
ــایــه  ــارگــران شــرکــت ســرم ــول ک پ

ــام  ــه ن ــا" گــذاری ب ــت شــکــل "   شــس
گرفته است که خود بـه یـکـی از 
ـزرگ ایـران و بـه  سرمایـه داران ب
ـبـدیـل شـده  گفته برخی مـنـطـقـه ت

از اینجا میتوان درک کـرد .   است
که چه جایگاه مھمی این سازمـان 

 .برای حکومت اسالمی دارد
ـیـن  بارھا در این نشریه و به ھـم
قلم به خدمات باصطالح ارائـه شـده 
توسط این سازمان اشاره شـده اسـت 
و در اینجا الزم است نگاھی گـذرا 

ـاشـیـم در .   به این موضوع داشـتـه ب
قبال پولی که از حـقـوق کـارگـران 
کسر مـیـگـردد قـرار بـوده کـه در 
ازای آن به کارگران خدماتی ارائـه 
ــن خــدمــات  شــود کــه عــمــده ای
درمانی و بھداشتی و بازنشستـگـی 

خدمات درمـانـی کـه ارائـه .   است
میشود با وجود کسر عظیم حـقـوق 

در .   کارگـران در حـد صـفـر اسـت

ـان مـجـھـز  ـیـمـارسـت تمام ایران تنھا ب
تامین اجتماعی، بیمارستان مـیـالد 
تھران است که بیـمـاران درمـانـده و 
ــه  بـی پـول را از سـراسـر کشـور ب
سوی خود میکشاند که البته بایـد 
از ســوی درمــانـگــاھـھــای تــابـعــه 
تامین اجتـمـاعـی بـه آن مـعـرفـی 
ـاشـیـد در غـیـر ایـن صـورت  شده ب
ـزیـت  ـقـط وی ماھھا باید در نوبـت ف
ـنـکـه مـورد  ـیـد مـگـر ای دکتر بمان

ـاشـد بـه عـلـت .   بیماری اورژانـس ب
ـان و  ـیـمـارسـت مراحعه زیاد به این ب
ـیـمـاران در  ـیـمـاران، ب صف طویـل ب
ـزیـت و  کمتریـن زمـان مـمـکـن وی

ماموران حـراسـت .  بستری میگردند
ـز تـریـن  این سازمان به توھیـن آمـی
شکل ممکن به بیماران و ھمـراھـان 

در مانگـاھـھـا . آنھا برخورد میکنند
و دیگر بیمارستانـھـای وابسـتـه بـه 
ایـن سـازمــان کـه دیـگـر فـاجـعــه 

ـان شـمـاره .   است ـیـمـارسـت  ٢مثال ب
ـان  واقع در جاده قدیـم کـرج در مـی

! اسـت"   قتلگـاه"کارگران معروف به 
ــز  ــاری از مــراک ــی ــاران در بس ــم ــی ب

 .ویزیت میشوند" فله ای"درمانی 
ــکــی  ــرار اســت کــه ی ــال ق مـث
ــان  ــازم ــن س ــات ای ــگــر از خــدم دی

ـازنشـسـتـگـی"  ـاشـد"   مستـمـری ب . ب
دست کم سی سال از حـقـوق شـمـا 
کسر شده و درسـت مـوقـعـی کـه 
قرار است بـه شـمـا کـمـکـی شـود 
ـلـی سـالـھـا  متوجه میشوید که خی
است که نام شما رد نشـده اسـت و 
از کارگاھی که شما کـار کـردیـد 
اکنون  اثری از آثارش نیست و بـه 
ھمین راحتی طول دوره کـار کـردن 

از آن طـرف .  شما کش پیدا میکند
ـــی  ـت ـــمـــری " ھـــم  پـــرداخــ ـت مســ

که برای دولت عـیـن "   بازنشستگی
ـانـد، گـویـی کسـی  پول زور مـیـم
ــابــای ایشــان را بــاال  دارد مــال ب

ما شاھد ھستیـم عـیـدی .   میکشد
 ھزار تومنی بازنشستـگـان بـه ٩٠٠

سیصد و سی ھزار تومان تنزل پیـدا 
ـیـسـت کـی  ـلـوم ن کرده و آنھم مـع

این باصطالح خدمـات روز .   بپردازند
ـنـر ھـمـه  به روز آب میرود و این ھ
ـا  روسائی بوده که دوره ای کوتاه ی
ـنـد . بلند بر این سازمان ریاست داشت

در عین حال پولـی کـه از حـقـوق 
ـا آن  کارگر باال کشـیـده شـده و ب
کار شده است که بـه قـول حسـیـن 

 ٤آن "   سود استیصال شـده" صادقی 
ھزار میلیارد تومان است را باید بـه 

ـاشـیـم بـه  دولت یا درست تر گفته ب
آن بانـدی بـرسـانـد کـه  دوره ای 

 .حاکم بر ھمه چیز میشوند
ـیـد مـرتضـوی بـه  ـیـن سـع ـی تع
ریاست تامین اجتماعی  از سـوی 
ـا  ـب دولت پیام آشکاری به دیـگـر رق
. است که خودشان را کنار بکشـنـد

ـنـکـه مـورد  قاتلـی کـه عـوض ای
بازداشت و مـحـاکـمـه قـرار گـیـرد 
رسما  به مناصب مـھـمـی گـمـاره 

مخالفین ایشان در مجـلـس .   میشود
و خانه کارگر شـروع بـه اعـتـراض 
ــی  کـردنـد کـه ایشــان چـھــره خـوب
ندارند و درست نیست چنیـن پسـت 
مھمـی بـه ایشـان داده شـود، امـا 
ظاھرا کار قطعی است کـه ایشـان 
ـا  ھنوز چیزی نشده رفته مجلـس ت
. توضیحاتی را به نمایندگان بـدھـد

منتقدان ایشان در حـکـومـت خـود 
ـتـل  زمانی و شاید ھمین االن در ق
ـا شـایـد  و جنایات دست دارنـد و ی
دست شـان بـه خـون کسـی آلـوده 
ـال قـاضـی  نیـسـت امـا وجـود امـث
مرتضوی را برای حکومت حیاتـی 

ـا جـا دارد بـه .   میدانند ـنـرو ت از ای
قتلھای مرتکب شـده ایشـان اشـاره 
نمی کنند و میگوینـد ایشـان بـی 
ـتـصـادی  تجربه است این سازمان اق
است نه قضایی و دیگر اینکه ایـن 

ــان ــردگــی "   ســازم ــت ــیــل گس بــه دل
ـیـر  ـاث ـتـصـادی، ت فعالیـت ھـای اق
ـایـدار کشـور  بسزایی در تـوسـعـه پ
دارد، از جایگاه و اھمیت ویـژه ای 
ـتـمـاعـی  در حوزه رفاه و تامـیـن اج

ـابـر ایـن ایشــان "   بـرخـوردار اســت ـن ب
ـا .   نباید به این سمت برگزیده شود ت

ــرای  ــم ب ــی ــدان ــجــا کــه مــا مــی آن
ـتـصـادی الزم  غارتگری تـجـربـه اق
ـنـد  ـقـه ای مـان نیست بیـشـتـر سـاب
ھمین مرتضوی جـالد کـھـریـزک 
الزم است چرا  که وقتی مشـغـول 
ــه  جـابـجـا کــردن پـولـھـا اسـت و ب
ـز  حساب نمایندگان امام زمـان واری
میکند کسی نتواند به خود جـرات 

ـنـی .   دھد بپرسد که چـرا ـقـدی ـت ـن م
ـا تـوکـلـی  مانند حسین صادقـی ی
نماینده مجلس که یکی افتـخـارش 
ـانـون  این بود کوشش کرد که در ق
ـام کـارگـر را  کار پیشنھادی اش ن
حذف کند و دیگری ھـر جـا کـه 
کارگری صدایش را بلند کرد کـه 
ـا چـاقـو  ـا کـنـد ب حق خود را احـی
سراغش رفته و از این راه بـه قـول 

ـتـی"خودشان از  بـرخـوردار "   رانت دول

ـتـن نـدارنـد،  شدند حرفی برای گـف
جز سھم خـواھـی خـودشـان از ایـن 
خوان یغـمـا؛  امـا گـمـاردن یـک 
ـاده از حـد  قاتل با نام و نشان را زی

ـنـد مـرتضـوی .   بی آبـروئـی مـیـدان
ــرو اســت کــه یــک  ــی آب ــدر ب ــق آن
ـا  ـن ـل ـزدخـواه کـه ای ـام ای بابائی به ن
ــن  ایشــان را کــارشــنــاس تــامــی
اجتماعی معرفی میکند نـگـرانـی 
ـان مـیـکـنـد  ـی ـنـگـونـه ب ھایش را ای

ـیـت در "  ـال مرتضوی بـه عـلـت فـع
ــل زھــرا ( حـوزه قضــا  ــظــور قــت مــن

ـان در  ـار زنـدانــی کـاظـمــی و کشـت
ـلـف  با چالش)  کھریزک ھای مخـت

ــروسـت ــی و خـارجــی روب در .   داخـل
ـلـكـرد وی مـوجـب  داخل نـوع عـم
ـان شـده  اعتراض برخـی اصـولـگـرای
است و در خارج از کشور به عـلـت 
آراء صادره برای سفر بـه بـرخـی از 

ــت مــواجــه  کشــور ھــا بــا مــحــدودی
ـاکـیـد ایشـان بـر نـداشـتـن . "   است ت

ـتـصـادی و فـرق  تجربه در امور اق
ـا امـر قضـا جـز  داشتن این امـور ب
ـز  یک بھانه جویی بیان ھیـچ چـی

ــســت ــی در جــمــھــوری .   دیــگــری ن
اسالمی تجربه کارھای تخصـصـی 
ـز  قبل از ھر چیز و بیش از ھر چـی
ـیـم در  خودش را باید در نقش مستق
ـان   ـی شکنجه کردن و کشـتـن زنـدان
نشان داده باشد و مرتضوی ایـن را 

دعـوا و .   بخوبی اثبات کرده اسـت
ـامـیـن  کشمکش بر سـر سـازمـان ت
اجتماعی کشمکشی از نـوع جـدال 

 .بر سر دانشگاه آزاد است
ـاسـت  گماردن مرتضـوی بـر ری
ـام  ـی ـتـمـاعـی پ ـامـیـن اج سازمـان ت
آشکاری به ما کارگران نیز ھسـت 
ـیـن  که تمام عـدالـت اسـالمـی ھـم

بوسه بـر .  است که شاھد آن ھستیم
دست کارگـران زدن خـودش را در 

ـنـجــا نشـان مـیـدھــد مـرتضــوی .   ای
ـیـسـت کـه در ایـن  ـلـی ن اولین قات
حکومت در راس دستـگـاھـی قـرار 
مـیـگـیـرد و مسـلـمـا آخـریـن آنـھـا 

ـا نـداشـتـن .   نخواھـد بـود داشـتـن ی
ــا  ــتــصــادی مشــکــل م ــجــربــه اق ت

مـا کـارگـران بـه .   کارگران نیسـت
عنوان افراد کـارکـن جـامـعـه کـه 
ـایـد  ثروت جامعه را تولید میکنیم ب
ـاشـیـم کـه از  از این حق برخوردار ب
ــی و  ــھـداشــت ــریـن  خــدمـات ب بـھــت
ـاشـیـم . درمانی رایگـان بـرخـوردار ب

یک ریال بابت بیمه نباید از حقـوق 
دولـت .   مـا کـارگـران کسـر گـردد

مکلف است ھمـه گـونـه خـدمـات 
ـتـی در  رفاھی را بـدون ھـیـچ مـن
. اختیار کل افراد جامعه قـرار دھـد

انسانی که یک عـمـر کـار کـرده 
ـاشـد  است باید از این حق برخوردار ب
ـاشـد . که زندگی او کامال تامین ب

ــدا بـودجــه ھــای  ـت ــد اب ـای ــب دولـت ن
ــتــظــامــی،   ــتــی، ان ــی ــظــامــی، امــن ن
اشاعـه دیـن خـدا و مـدیـران امـام 
زمانی خودش را در اولـویـت قـرار 
ـزی  دھد و بعد اگر ته بـودجـه چـی
ـان جـامـعـه  ماند برای توده کـارکـن

رفـاه حـداکـثـری .   در نظـر بـگـیـرد
خواست اصلی ما کـارگـران اسـت، 
یک بخش از ایـن رفـاه خـدمـات 
ـایـد  درمانی و بھداشتی است کـه ب
در دسترس وسیع توده ھـای مـردم 

اگـر .   کارگر و تھیدست قرار گیـرد
بجای جـمـھـوری اسـالمـی یـک 
ــه رفــاه و  ــود ک ــی ب ــومــت ــک ح
ـیـت  نیازمندیھای مردم بـرایـش اھـم
داشت آنگاه ھمه ارگـانـھـای آن در 
خدمت جامعـه قـرار مـیـگـرفـت و 
سازمان تامین اجتـمـاعـی ھـم کـه 
ـا شـده از  ـپ تماما با پول کارگـران ب
ــت  ــدم ــر تــا صــد آن در خ صــف
ــارگــران قــرار مــیــگــرفــت، امــا  ک
اکنون محلی برای چپاول و رقابـت 
ـان ایـن رژیـم بـدل  بین دزدان و جانی

ـتـھـای .  شده است ـی ـال باید تـمـام فـع
ـیـھـای آن بـه  این سـازمـان و دارائ
ــه اطــالع کــل  صــورت شــفــاف ب

ــامــعــه بــرســد ــان .   ج ــن ــارک ــایــد ک ب
درمانگاھھای تامین اجتمـاعـی در 
ـا آنـھـا ھــم  ــد ت ـاشـن رفـاه کـامـل ب
ـاشـنـد  بتوانند در خدمت کسـانـی ب
ـاز دارنـد ـی . که به خدمات ایشـان ن

ـال  نه مرتضوی و نه توکلی و امـث
ـیـم  ـیـچـکـدام شـایسـتـه تصـم آنھا ھ
گیری در مورد اموال و سـرنـوشـت 

ــنــد ــت ــس ــی ــارگــران ن ــا ک ــال .   م امــث
مرتضوی و تـوکـلـی و صـادقـی 
ــد در  ــای ــر کــاری ب ــش از ھ بــی
ــی  ــگــوی ــی جــواب ــن ــل ــاھــی ع دادگ
جنایات شان باشند که در خـدمـت 
ــھــوری اســالمــی  حــکــومــت جــم

اولین قـدم بـرای .   مرتکب آن شدند
تامین رفاه مردم و تامـیـن خـدمـت 
ــرای آحــاد  ــانــی و رفــاھــی ب درم
ــســت کــه جــمــھــوری  جــامــعــه ایــن
ــع بــزرگــی در  اســالمــی کــه مــان
مقابـل رفـاه و آزادی مـردم اسـت 

 .*کنار برود و بزیر کشیده شود

 ١از صفحه 
 

کشمکش 
قاتلین بر سر 
 اموال کارگران
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ــوســط  ــه گــزارشــی کــه ت ــا ب ــن ب
ـنـگـو نـوشـتـه  ووسوموزی مارتین ب

 در ٢٠١٢ مـارس ٩شده و بتاریخ 
" در دفـاع از مـارکسـیـسـم" سایت 

بچاپ رسیده است، صدھا ھزار نفـر 
در اعتصاب یک روزه کارگـران و 

ــش از  ــر در ٣٠٠بــی ــف  ھــزار ن
ــی، در  ـان ــاب ـی ــیـمــائـی ھـای خ ـپ راھ

ایـن .   آفریقای جنوبی شركت كردنـد
ـای ٣٢تظاھـرات در  ـق  شـھـر آفـری

ــه  ــت ک ــرف ــی صــورت گ ــوب جــن
ـازبـرگ،  ـان بزرگترین آنـھـا در جـوھ
ـا  کیپ تاون و دوربان، ھـر کـدام ب

ـنـده، ٦٠بیش از   ھزار تظاھرات کـن
 .بودند

ــن تــظــاھــرات در پــاســخ بــه  ای
فـراخــوان کــنـگــره اتـحــادیـه ھــای 
ــی  ــوب ـن ــریــقــای جـ ــری آف کــارگ

صـورت گـرفـت و در )   کوسـاتـو( 
مراکز صـنـعـتـی مـاشـیـن سـازی 

ــدرتــمــنــد بــود ــار ق ــی ــن .   بس ــاشــی م
ــرال  ـز، جــن ــھــای مـرســدس بــن سـازی
موتورز، فولـکـس واگـن، فـورد و 
مراکز ساخت قطـعـات مـربـوط بـه 
ـنـد ـیـوسـت . آنھا تماما به اعتصـاب پ

ــرده  مــعــادن طــال و زغــال، و خ
ــھــا از   درصــد ٨٥ تــا ٥٠فـروشــی

ــصــاب  ــه اعــت ــروی کــارشــان ب ــی ن
این اعتصاب ھمچنین بـر .  پیوستند

آموزش و پرورش، سیستم بھـداشـت، 
 .و حمل و نقل نیز تاثیر گذاشت

ـای  ـق ـاتـی در آفـری ـق فاصله طب
 ٤٥.   جنوبی نیز بسیار عمیق اسـت

درصد از مردم این كشور با مبلغـی 
یـک دالر آمـریـکـا (  رنـد ١٠زیر 

 رند آفریقای جنوبی ٨معادل حدود 
یعنی کمتر از یک دالر و )   ھست

ـنـد در .   نیم در روز زندگـی مـیـکـن
ـقـر گســتـرده، شـاھــد  ـار ایـن ف کـن
ـاردی  ـی ـل ـی درآمدھای میلیونی و م

ـیـم١دزدان  درآمـد .    درصـدی ھسـت
ساالنه مدیر یکـی از شـرکـتـھـای 

 ٦٢٧کنتراتی بنام شوپرایت بالغ بر 
ـیـشـتـر از ( میلیون رند   ٧٠یعنی ب

ــون دالر ــی ــل ــود)   مــی ــا .   ب ــم ــزی ــن ــی زوول
ــو، در  ــوســات ــل ک ــرک ــی واوی، دب
: تظاھرات کارگران چنین میگـویـد

درست است که ما آزادی سیاسی " 
داریم و بسیاری خانه دارند، امـا از 

ــای ١٩٩٤ ــه ھ ــحــال ســرمــای  تــا ب
انحصاری سرمایه داران سفیدپوسـت 

امـروز .   بیشتر از ھمه نفـع بـرده انـد
ـا ٤٥  رنـد ١٠ درصد از کارگران ب

ـابـل .   در روز زندگی میکنند این ق
ــسـت ـی ـبـول ن ــه .   ق مـردم گــرسـنـه ب

رختخواب میـرونـد، در حـالـی کـه 
کســانــی کــه در مــوضــع قــدرت 
ـا تـمـام شـب  ـنـد پـول دارنـد ت ھست

 ..."بنوشند 
دو تــا ازمــوضــوعــات اصــلــی 

ـتـراتـی و  جـاده " اعتراضات کار کن
ـیـکـی جـاده .   ( بـودنـد"   ھای الکترون

ھـای الـکـتـرونــیـک جـاده ھـایــی 
ـایـد  ھستند که برای تردد در آنھا ب

جـمـع آوری ایـن .   پول پرداخت شود
ـاده از وسـایـل  ـف پول از طـریـق اسـت

ـبـض .   الکترونیک انجام میگیـرد ق
ــن  ــه آدرس پــالک مــاشــی ــول ب پ

ــاده مــیـشــود حــدود یــک ) .   فـرسـت
میلیون کارگر در آفریقای جنـوبـی 
. طعمه شرکتھای دالل کار ھستنـد

کارگرانی که توسط این شرکـتـھـا 
استخدام میشوند از امنیت شـغـلـی، 
بیمه ھای بھداشتی و دستمزدھـای 

ـنـد ـیـسـت امـا .   منـاسـب بـرخـوردار ن
اعتراض به این دو موضوع محـدود 

کارگران زیادی در تظاھراتھـا .   نبود
شرکت کرده بودند که نه مشـکـل 
کار کنتراتی داشتند و نه مشـکـل 

ـیـکـی مـوضـوع .   جاده ھای الکترون
اصلی بـرای ایـن کـارگـران شـغـل 
ـتـصـادی و  مناسـب و خـدمـات اق

ایروین جیم، .   اجتماعی ضروری بود
دبیر کل اتحادیـه مـلـی کـارگـران 

کـار : "فلز آفریقای جنوبی میگوید
مناسـب یـک حـق اسـت، داللـی 
کار، درست مثل برده داری ھسـت 
ـقـه  که مشکالت زیادی بـرای طـب

 ...."کارگر به بار می آورد 
ـفـره  این تظاھرات صدھا ھـزار ن
یک روزه اگر چه در خـود یـک 
ـزرگ  ـاورد ب پیروزی و یـک دسـت
ــا بــرای  ــارگــران بــود، ام ــرای ک ب
ـاه مـدت و  رسیدن بـه اھـداف کـوت
. دراز مدت کارگران کافی نیـسـت

ــات  ــدام ــد بــا اق ــای ــاورد ب ــن دســت ای
ــراض و  ــت ــگــر از اع کــارگــری دی
ـیـگـیـری  اعتصـاب و تـظـاھـرات پ

وزیر اقتصاد آفریقای جنـوبـی .  شود
اعالم کـرده اسـت کـه کشـور بـه 

ــط "  ـتــاری در رواب رفـرمـھـای سـاخ
ــار ــاج دارد"   ک ــی ــی .   احــت ــن ایــن یــع

ـقـه  تحمیل شرایط وحشیانه تر بر طب
این .   کارگر فقرزده آفریقای جنوبی

یعنی پیش بردن ھمان سیاست ضـد 
ـاضـت  کارگری و ضـد انسـانـی ری

ـا ایـن .   اقتصـادی ـلـه ب ـاب ـق بـرای م
ـا کـار  ـلـه ب ـاب ـق سیاستھـا، بـرای م
کنتراتی، و برای بدست آوردن پایـه 
ـایـد  ای ترین خواستھای کارگری ب
یک مبارزه پیگیر و با خواستھـای 

با تـکـیـه بـه .   مشخص را پیش برد
ـا تـکـیـه بـه  این تجربه باشـکـوه، ب
ـیـش از  تجربه به خیابان کشـیـدن ب

ـــران ٣٠٠ ـب ـارگـــر، رھــ ـزار کــ  ھــ
کارگری باید راھـھـای بـه مـیـدان 
آوردن تعداد حتی بسیار بیشتری از 
کارگران، سازماندھی اعتصابات و 
تظاھراتھای طوالنـی تـر، و اعـالم 
خواستھای روشنتر و رادیکال تـر را 

 .پیدا کنند و بکار گیرند
کارگران آفریقای جنوبی، مثل 
کارگران بیشتر کشورھـا، از یـک 
ـقـه  ـافـع طـب حزب سیاسی کـه مـن
کارگر را نمایندگی کـنـد مـحـروم 

ـای .   ھستند ـق حزب کمونیست آفـری
ـبـود از  جنوبی حتی ابتدا حـاضـر ن
. تظاھرات کارگـران حـمـایـت کـنـد

وقتی ھم مجبور شـد تـحـت فشـار 
کارگران و برای خریدن رای بـرای 
ــده از  ــخــابــات در دوســال آیــن ــت ان
اعتراضات کارگران حمایـت کـنـد، 
حاضـر نشـد مـوضـوع جـاده ھـای 
الکترونیکی را در دستور خود قـرار 

ـام .   دھد بیشتر احزابی کـه تـحـت ن
ــت،  ــس ــونــی ــم ــت، ک ــس ــالــی ســوســی
کارگری، و چپ فعالیت میکنند 
ربطی به مشکالت و خـواسـتـھـا و 

ایـن .   آرمانھای طبقه کارگر ندارنـد
احزاب اغلب از دوران جـنـگ سـرد 
بجا مانده اند و فلسـفـه وجـودیشـان 
ـلـکـه  نه مبارزه با سرمـایـه داری ب
ـاصـطـالح  ـارزه ب کل مساله آنھا مـب

 .ضد امپریالیستی است
ـنـوبـی  طبقه کارگر آفریقای ج
ـاز بـه یـک  ـی ـا، ن و ھمه جای دنی
ــتــی و  ــس ــی ــال کــمــون حــزب رادیــک
کارگری دارند که تمام وجوه نـظـام 

ضد کارگر و ضد انسـان سـرمـایـه 
ـلـه قـرار دھـد و  داری را مورد حـم
ــردگــی  پـرچــم رھــائــی انســان از ب

ــام .   مــزدی را بــرافــرازد امــروز نــظ
سرمایه داری بـرای حصـول سـود 
ـیـشـتـر و بـرای نـجـات از  ھرچه ب
ـاری خـود  ـتـصـادی سـاخـت بحران اق
ـار را بـه  ـلـه تـمـام عـی سیاست حـم
معیشت کارگران آغاز کـرده اسـت 
ـبـرد ـی ـیـش م ـیـرحـمـی بـه پ . و با ب

ـا  ـارزه ب کارگـران جـھـان بـرای مـب
حمالت سرمایه داران، چاره ای جـز 
ــارزه  ــرد یـک مــب ــشـب اتـحــاد و پــی
قدرتمند علیه کلیت نظام سـرمـایـه 

ـاج .   داری ندارند ـی برای این امر احـت
. بـه یـک حـزب سـیــاسـی ھســت

ـنـد بـدون حـزب  کارگران شاید بتوان
ــی خــود  ـف بـرای خـواســتـھــای صــن
ـیـروز ھـم  بجنگند و در مـواردی پ
بشوند، اما برای شکست دادن نظـام 
ــه  ــدن ب ــه داری و رســی ــرمــای س
ـاج بـه  ـی خواستھای اساسی تـر احـت

ـبـران .   یک حزب سیاسی ھسـت رھ
کارگری باید به این نیاز فـوری و 
. اساسی توجه الزم را داشته باشـنـد

ـایـد شـایسـتـه  رھبران کارگری یا ب
تریـن حـزب از احـزاب مـوجـود را 
ـا سـرعـت  انتخاب کنند و یا خود ب
برای ایجاد یک حزب کـارگـری، 
کمونیستی، و سیاسی دست بـکـار 

 .شوند
 ٢٠١٢ مارس ١١

  و نیم شب به وقت ایران ١١   و نیم تا ٩تلویزیون کانال جدید در شبکه ھات برد، ھمه روزه 
 

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

 :یوتیوب کانال جدید
 http://www.youtube.com/user/TheRevolution88?feature=mhum 

 
 :تکرار پخش زنده کانال جدید

http://www.newchannel.tv/1live.htm 

 راھپیمائی صدھا ھزار نفری کارگران آفریقای جنوبی
 حبیب بکتاش
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
  کارگر کشت و صنعت شوشتر٢٠٠٠اعتصاب 
ـیـر نـھـاد ٢٢ایلنا روز  ـنـی، دب ـار حسـی ـای  اسفند از قول آق

دولتی خانه كارگر خوزستان خبر داد کـه کـارگـران شـرکـت 
. کشت و صنعت نی بر شوشتر دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد

ـقـه : وی خاطر نشان می كند به علت عدم اجـرای طـرح طـب
ـا کـنـون   کـارگـر کشـت و ٢٠٠٠بندی مشاغل از دیروز ت

 . صنعت شوشتر اعتصاب کرده اند
 

کارگران منگنه ذوب آھن علیه اقدام 
 وزارت اطالعات اعتصاب کردند

ـیـسـت کـارگـری ١٨در اطالعیه روز   اسفند حزب کـمـون
 کـارگـر اخـراجـی ٥٠قبال به اطالع رساندیم که : " آمده است

شرکت منگنه وابسته به ذوب آھن اصفھـان در اعـتـراض بـه 
ـا خـانـواده  اخراج خود در محوطه کارخانه چادر زده و ھمـراه ب

طبق گزارش جدیـدی کـه بـه .  ھایشان در تحصن بسر میبرند
 اسفند تعدادی از کارگران مـتـحـصـن ١٦ما رسیده است، روز 

 کـارگـر شـاغـل ١٥٠را به اطالعات زرین شھر بردند و امروز 
در اعتراض به این عمل سرکوبگرانه وزارت اطـالعـات و در 

طـبـق خـبـر .   حمایت از رفقای خود، دست به اعتـصـاب زدنـد
 ." کارگران احضار شده بعد از ساعاتی آزاد شدند

 
کارگران ذوب آھن اسدآباد در مقابل 

 استانداری ھمدان تجمع کردند
کارگران ذوب آھن اسدآباد در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت 
. حقوق معوقه خود در مقابل استانداری ھمدان تجـمـع کـردنـد

ـیـل قـراردادی عـنـوان  این كارگران دلیل اعتراض خود را تحـم
 ٤ تنھا ھیچگونه حـقـی نسـبـت بـه  كردند كه بر اساس آن نه

ـای  ماه حقوق معوقه خود نخواھند داشت، بلکه حقوق و مـزای
 .شود ای ھم برای ادامه کار در آن قرارداد دیده نمی عادالنه
 

اعتراض كارگران قند ورامین به عدم 
 پرداخت حقوق

ـنـد ورامـیـن كـه   كـارگـر دارد، ٥٠٠كارگران كارخانـه ق
نسبت به عدم پرداخت حقوق ھای معوقه در چند روز مـانـده 

ـیـن .   به عید اعتراض كرده اند ـای این كارگران بارھا نسبت بـه پ
بودن میزان حقوق خود و ھمچنین عـقـب بـودن حـقـوق ھـا و 
ـاس كـار،  ـب ـلـه  دادن ل ـا مـنـجـم محروم بودن از یكسری مزای
كفش، دستكش، دست به اعتـراض زده و خـواھـان بـرسـمـیـت  

یـكـی از ایـن كـارگـران .   شناختن حداقلھای حقوق خود بودند
كـارگـرانـی .   حقوق ما در این كارخانه بسیار پایین است:   گفت

 سال سابقه كار در كارخانه دارند با ھـمـه ٢٠كه حتی بیش از 
 ھـزار تـومـان ٥٠٠اضافه كاری و غیره، در حال حاضر حدود 

دوستانمان انبوھی نامه نگـاری داشـتـه :   وی افزود.   میگیرند

ھـیـچ اند و به ھمه جا گفتیم و پیگیری كردیم ولی متاسفانه 
 . كسی نیست كه حتی یكبار از ما مشكل را سوال كند

 
كارگران سیمان فیروز كوه برای حل مشكل 

 خود به استانداری مراجعه كردند
 ٨مـدت :     یكی از كارگران سیمان فیروز كوه روز گـفـت

ـیـم و  سال است با حقوق و مزایای ناچیز مشغول به كار ھسـت
ـامـده اسـت و  ـی ـیـش ن ھیچ تغییری در وضعیت كـاری مـا پ
ـیـگـیـر  امروز به ھمین خاطر به استانداری مراجعه كردیم كه پ

 .مشكالتمان باشیم
  

تعطیلی كارخانه چكیده صنعت ساوجبالغ و 
  كارگر١٠٠بیكاری 

پور، دبیر اجرایی خانه کـارگـر رژیـم در  کرمعلی سامانی
ساوجبالغ گفته است کارخانه چکیده صنعت تعطـیـل شـده و 

ـنـده چـرم دور ١٠٠بیش از  ـیـد کـن  کارگر این کارخـانـه تـول
ـفـی بسـر بـرده و  ـی شیشه اتومبیل، در حال حاضر در بـالتـکـل

 . خواستار دریافت مطالبات معوقه خود ھستند
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

عدم پرداخت دستمزد کارگران آذفر و 
 غرب آساد در ارومیه

ـزرگ آذفـر و  ـتـی ب جمعی از کارگـران دو واحـد صـنـع
غرب آساد در ارومیه كه تولید كننده میخـھـای درودگـری و 
ـاکـنـون دسـتـمـزدھـا و  الكترود ھستند، از تیرماه سالـجـاری ت

ـاداش مـربـوط .   مزایای خود را دریافت نکرده اند عیـدی و پ
 و بن اضافه كاری و حق لبـاس شـش مـاه اول و ٨٩به سال 

 .دوم سالجاری این كارگران نیز پرداخت نشده است
 

 ماه ٢٥نخ  مطالبات کارگران فرنخ و مه
 است که پرداخت نشده است

 کـارگـر ٥٥٧ ماه است که مطالبات معوقه ٢٥بیش از 
ـا ھـم اکـنـون .   فرنخ، مه نخ و ناز نـخ پـرداخـت نشـده اسـت ت
ـیـش از  ـار تـجـمـع در ٤٠کارگران فرنخ، مه نخ و نازنـخ ب  ب

ـلـه مـجـلـس، وزارت کـار، وزارت  ـلـف از جـم ارگانھای مخت
 .اند صنایع و استانداری و غیره برای حل مشکالتشان داشته

 
عدم پرداخت حقوق در كارخانه رنگ سرو 

 شھریار اصفھان
ـان  ـار در اسـت كارگران كارخانه رنگ سرو، كـه در شـھـری

 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٥ الـی ٤اصفھان قـرار دارد، مـدت 
ـزدیـك بـه .   نگرفته اند ـفـر ٣٥این كارخانه در حال حـاضـر ن  ن

ـنـوز عـالوه بـر  كارگر دارد و با توجه به نزدیك بـودن عـیـد ھ
ایـن .   حقوق معوقه، عیدی و پاداش كارگران داده نشـده اسـت

ـیـل مشـكـالتـی ٧٠كارخانه قبال حدود   كارگر داشت ولی بـدل
ـیـمـی  ـیـش از ن كه در تھیه مواد اولیه و فروش مواجه است ب

 .از كارگران خود را اخراج كرده است
 

 ماه حقوق ٥كارگران كارخانه ایركست 
 معوقه دارند

پور، دبیر اجرایی خانه کـارگـر رژیـم در  کرمعلی سامانی
ـنـده :   ساوجبالغ گفته است ـیـد کـن کارخانه ایرکست کـه تـول

 کـارگـر خـود را ٩٠ مـاه حـقـوق ٥ھای حرارتی است  کوره
 .پرداخت نکرده است

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 واحد تولیدی در خیابان ٧٦٠تعطیلی 

 فدائیان اسالم
ـابـع رسـمـی، در اثـر  ـن بر اساس آمار ارایه شده از سوی م
ـیـدی واقـع  اجرای قانون حذف یارانه ھا بیشتر واحـدھـای تـول
در خیابان فدائیان اسالم دچار بحران شده اند و طـبـق آمـار از 
میان این واحدھای تولیدی بیش از ھزار واحد تولیـدی دچـار 

ـان ایـن ھـزار واحـد  بـحـران دار   ٧٦٠بحران شده اند و از می
ـارانـه ھـا  واحد به دلیل مشکالت ناشی از اجرای قانون حذف ی

به دلیل بحران شـدیـد، .   دچار ورشکستگی و تعطیلی شده اند
واحدھای تولیدی خیابان فدائیان اسالم ورشکست و تـعـطـیـل 
ـان اسـالم را  ـی ـان فـدائ شده اند به گونه ای که می توان خیاب

 .ھای تعطیل شده نامید گورستان کارخانه
 

 پنج ھزار ملوان در معرض بیکاری
ـقـل از مـدیـر ١٥خبرگزاری دولتی فارس روز  ـن ـنـد ب  اسف

ـلـم، عـبـدالـکـریـم  عامل تعاونی حمل و نقل دریایی بار بند دی
ـنـج ھـزار :   خاکپور، گفت محدود شدن فعالیتھای گمـرکـی پ

ـیـکـاری قـرار داده اسـت : او گـفـت.   ملوان را در مـعـرض ب
ـقـل  وضعیت ملوانان و نیروھای شـاغـل در حـوزه حـمـل و ن

 .دریایی بار به لحاظ معیشتی به شدت نامناسب است
 

  سال  ١٥ واحد خشکشویی ظرف ١١٠٠تعطیلی 
ابوالفضل رجب زاده، رییس اتحادیه صنف خشـکـشـویـی و 

 ١٥طـی :   لباس شویی تھران در یك مصاحبه ای گفته است
 واحد خشـکـشـویـی در تـھـران، ٢٠٠٠ سال گذشته، از ١٦تا 

روز بـه روز ھـم از ایـن .    واحد رسیدیم٩٠٠در حال حاضر به 
ـزرگـی ٩٩یعنی . تعداد کاسته می شود  درصد واحـدھـای ب

که در صنف خشکشویی بودند، واحـد ھـای خـود را جـمـع 
او درباره دستمزد به كارگران در این مـحـیـط كـار ھـم .   کردند

ـادی از آنجا ھم که صاحب خشکشویی درآمـد :   می گوید زی
 .ندارد قاعدتا حقوق باال ھم به کارگر تعلق نمی گیرد

 
  ھزار خانوار چایکار در خطر نابودی ٦٠

ـتـه اسـت : ایرج ھوسمی رئیس اتحادیه چایکاران ایران گـف
چایکاران و ھزاران کارگری که بر روی باغات چای شـمـال 

در :   او گـفـت.   کنند در خطر نابودی قراردارند کشور کار می
ـار  ـز چـای بـرداشـت ١٠ھر ھکت  تـن مـحـصـول بـرگ سـب

ـا ٤٠٠شود که در طول یکسال بیش از  می  کـارگـر ٥٠٠ ت
ـا بـرداشـت و حـمـل  بطور متوسط از فصل شـروع بـه کـار ت

. کنند تا چای تولیـد شـود چای و غیره بر روی آن کار می
ـاغـات چـای  ـار ب در سطح کشور بیش از پنـجـاه ھـزار ھـکـت

ـان گـیـالن از ایـن مـقـدار   ھـزار ٣٢وجود دارد که سھم است
ـار اسـت : وی افـزود.   ھکتار و استان مازنـدران دو ھـزارھـکـت

باوضعیت فعلی چای کشور ھزاران کارگـری کـه بـر روی 
ـا در  باغات یا در بـخـشـھـای تـرابـری و حـمـل چـای و ی

ـیـکـار شـده ھا کار مـی کارخانه ـنـد ب ای بـرای  انـد و عـده کـن
ـیـش از .   انـد تامین معاش خود به شغلھای کاذب روی آورده ب

 ھزار خانوار چای کار در گـیـالن و مـازنـدران در خـطـر ٦٠
 . نابودی قرار دارند

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 نفر از كارگران ماشین ١٠٠اخراج بیش از
 سازی پارس در كمتر از یك ماه

 كـارگـر ٢٤٠شركت ماشین سازی پارس كه قبال بیش از 
داشت اخیرا طی چند ماه گذشته حداقل در سه نوبـت تـعـداد 

بـطـوریـكـه در حـال .   زیادی از نیروھایش را اخراج كـرده اسـت
.  نفر از كارگران باقی مـانـده انـد١٠٠حاضر چیزی نزدیك به 

مدیریت كارخانه ظـاھـر :   یكی از كارگران در این زمینه گفت
ـیـل  ـه ھـمـیـن دل قصد دارد كه كارخانه را بطور كامل تـعـطـیـل كـنـد و ب

ـر كـرده اسـت ـارگـران طـی ایـن مـدت اخـی ـرا .   ھم اقدام به اخـراج ك اخـی
 . كارگر اخراج شده اند٣٠تنھا در مجموعه تھرانپارس حدود 

 
  درصدی در کردستان ٢٤نرخ بیکاری 

بایزید مردوخی مدیر طرح تدوین سـنـد تـوسـعـه اشـتـغـال 
ـان  ـان كـردسـت کردستان از پیش بینی افزایش نرخ بیکاری است

او مـی گـویـد كـه .    خبـر داد٩٤ درصد تا پایان سال ٢٤به 
دانش آموخته ھای دانشگاه ھا، جوانان و زنان بیشـتـریـن آمـار 

وی در .   بیکاری در جامعه را بـه خـود اخـتـصـاص داده انـد
ـان در :   ادامه می گوید ـان در اشـتـغـال اسـت نرخ مشارکت زن

ـزان در سـال ١١ حدود ٨٥سال   درصد بوده  است که این مـی
ـزایـش .   درصد افزایش یافته است١٣ به ٨٩ او بـه پـروسـه اف

ـزان در سـال :   نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و افزود این می
 درصد رسیـده اسـت ٢٠ به  ٨٥ درصد و در سال ٩ حدود ٧٥

 . درصد افزایش یافته است٢٣ نیز به ٨٩که در سال 
 

 گری در آستانه نابودی قرار دارد صنعت ریخته 
ـایـع  ـیـس شـورای اسـالمـی کـار صـن داود میـرزایـی، رئ

به جھت عدم حـمـایـت دولـت از :  گری ایران گفته است ریخته
ـا بـحـران  گری و قطعه ھای ریخته واحد سازی ایـن صـنـعـت ب

ـیـمـت حـامـل.   شدید روبرو شده است ھـای انـرژی،  باالرفتن ق
ـبـود  قوانین مالی دست و پاگیر، بھره ـانـکـی، کـم ھای زیاد ب

ـات قـطـعـه سـازان از طـرف  ـب نقدینگی و عدم پرداخت مـطـال
ـاعـث شـده اسـت بـعـضـی از خـطـوط ایـن  كارخانه ھای خودرو سـازی ب

ـا وجـود بـحـران در ایـن :   در ادامـه مـی گـویـد.   صنعت متوقف شوند ب
  .صنعت بیشترین ضرر و زیان را قشر کارگر خواھد پرداخت
 ناامنی محیط كار

 
 کارگر ٣بر اثر ریزش دیوار در آزادشھر 

 کشته و زخمی شدند
ـان آزادشـھـر  حسین شکی مدیر جمعیت ھالل احمر شھرسـت

بر اثر ریزش یک دیوار یک کارگر جـان خـود را از :   گفت
ایـن .    نفر دیگر دچار مصدومیت شـدیـد شـدنـد٢دست داد و 

 . اسفند اتفاق افتاد١٦ صبح روز ١٠اتفاق در ساعت 
 

 متری در ٨ کارگر بر اثر ریزش دیوار ٢
 حال ساخت در مشھد جان باختند

 كـارگـر ٢ اسفند، آتش نشانی مشھد خبر داد كه ١٨روز 
 كیلومتری مشـھـد ٤٠ ساله در روستای طوفال در ٤٥ و ٣٣

در حال بندكشی دیوار یـك دیـواریـک کـارخـانـه بـودنـد کـه 
 .ناگاه دیوار بر روی آنان فرو ریخت و در زیر آوار دفن شدند

 
دو كارگر در كارگاه شن شویی با 

 فروریختن دیوار روی سرشان جان باختند
ـاغ  ـای ب دو كارگر در كارگاه شن شـویـی واقـع در روسـت
ساالر شھرستان فریمان خراسان رضوی، با فرو ریـخـتـن دیـوار 

 .سنگی در حال ساخت در محوطه شن شویی جان باختند
 

یک کارگر دیگر قربانی عدم ایمنی شغلی 
 در محل کار شد

ـیـسـت  ـان حـزب کـمـون ـتـه کـردسـت ـی بنابه خبری كـه کـم
ـبـه  ـنـد ١٤کارگری ایران منتشر كرده است، روز یـکـشـن  اسـف

 یکی از کارگـران سـد گـاوشـان بـه اسـم اسـمـاعـیـل ١٣٩٠
ـاخـت ایـن .   فتحی بر اثر سرمای شدید در محل کارش جـان ب

 .کارگر  برای پیمانکاری به اسم شرکت فلک کار میکرد
 

 خودکشی یک کارگر نساجی به دلیل فقر
بنابر خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد 

ـتـشـر كـرده اسـت، ١٦تشکل ھای کارگری روز  ـنـد مـن  اسـف
ـان  منصور زارعی کارگر اخراجی کارخـانـه نسـاجـی کـردسـت

 سـال در شـرایـط ١٥ سال سن داشت و بیش از ٤٢که حدود 
سخت کارخانه نساجی در قسمت ریسندگی کـار کـرده بـود، 

ـنـد ١٥به علت بیکاری و فقر ناشی از آن، روز دوشنبه   اسـف
 .خودکشی کرد و جان باخت

 
 سوختگی کامل یک کارگر در محل کار

خبرگزاری حکومتی مھر به نقل از سازمان آتش نشـانـی 
قم از سوختن کامل یک کارگر در جریان ایـجـاد حـریـق در 

ایـن کـارگـاه .   یک کارگاه رنگ مبل در این شھر خبـر داد
رنگ مبل واقع در بلوار خلیج فارس شھر قم به علـت پـخـش 
ـنـگـام  بخارھای قابل اشتعال تینر در مجاورت منبع حرارتی ھ

 .رنگ آمیزی مبل ھا دچار انفجار و حریق شد
 

 بازنشستگان
 

 آلتیماتوم بازنشستگان ذوب آھن به اعتراض
ـیـسـت کـارگـری ایـران  بنابه خبری كه بـه حـزب کـمـون
رسیده، کارگران بازنشسته ذوب آھن التیماتوم دادنـد کـه اگـر 

ـار دیـگـر دسـت ٢  ماه حقوق معوقه آنھا فورا پرداخت نشود ب
در مقابل این التیماتوم به کـارگـران قـول .  به تجمع خواھند زد

 .داده شد که ھمین امروز حقوق آنھا پرداخت شود
 

تجمع و تظاھرات کارگران بازنشسته در 
 مقابل وزارت تعاون ؛ کار و امور اجتماعی

ـلـی عـده ای از ١٧/١٢/٩٠روز چھارشنبه  ـب  با اطـالع ق
بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتمـاعـی از حـدود سـاعـت 

ـان مشـکـالت و ٩ ـی  در مقابل وزارت کار تجمع کردند و به ب
بازنشستگان اقدام  به نصـب تـراکـت .   مطالبات خود پرداختند

 :ھایی نموده  که برخی آنان بدین شرح بود 
ــن اجــتـمــاعــی مــتـعــلـق بـه کـارگــران و  سـازمــان تــأمـی

 بازنشستگان است
سازمان تأمین اجتماعی یک نھاد عمومی و اجتـمـاعـی 

 است نه دولتی
طبق قانون اساسی تأمین زندگی شرافتمنـدانـه بـرای ھـر 

 فرد از وظیفه حکومت است
ـانـه ٩٦طبق ماده   ـی  قانون تأمین اجتـمـاعـی حـقـوق سـال

 می بایست به تناسب تورم واقعی سالیانه افزایش یابد
 خواست ما ھمطرازی حقوق ھا؛ تأمین درمان و بھداشت است

ـایسـت بـه ٣٥٠٠٠٠میزان عیدی نه   تومان بلکـه مـی ب
 تومان باید باشد) ٩٩٠٠٠٠(میزان کارگران 

ــات  ــب ــه در خصــوص مــطــال ــی ــن یــک اطــالع ــی ھــمــچــن
بازنشستگان منتشر شد که نسبت به کاھـش واقـعـی حـقـوق 
ـزان تـورم در  خود و افزایش تورم و عدم افزایش حقوق بـه مـی
ـان شـده کـه ایـن جـز  ـی چند سال اخیر اعتراض شده بـود و ب
گسترش خط فقر و فالکت در بین بازنشستـگـان مـفـھـومـی 

ـزان ٩٠دیگر ندارد و تورم واقعی در سـال  ـی و %     ٤٠  بـم
ـیـکـه %   ٢٢طبق اعالم بانک مرکزی حدود  اسـت در حـال

ـنـوز اعـالم نشـده اسـت امـا در  افزایش حقوق توسط دولت ھ
دولـت اقشـاری را .  سالھای گذشته حدود ده درصد بوده است

ـأمـیـن  که حق بیمه نپرداخته اند و مرتبط به صندوق سازمان ت
ـارت .   اجتماعی نیستند را ضمیمه این سازمان نموده اسـت ـب بـع

دیگر منابع سازمان را قربانـی کـرده اسـت؛ از طـرف دیـگـر 
ـتـمـاعـی اسـت و  دولت بزرگترین بدھکار به سازمان تأمین اج
ـفـت در  این در حالی است که درآمد دولت حاصل از فروش ن

 .تاریخ ایران بی سابقه بوده است 
ـازنشـسـتـگـان و  ھمچنین وجود ھیأت مدیره مورد قبـول ب
ـیـد مـرتضـوی در  کارگران تأکید شد و نسبت به حضور سـع
ـایـی و  ـن سازمان تأمین اجتماعی که دارای پرونده متـعـدد ج
اختالس است اعتراض شده است از جملـه وی مـتـھـم اول در 
ـات  ـای ـن فروش سئواالت کنکور سراسری و عامل مـھـم در ج

در ایـن اطـالعـیـه آمـده اسـت بـرخـی .   کھریزک بوده اسـت
ـتـصـاب  ـز نسـبـت بـه ایـن ان ـی نماینده گان مستقل از دولـت ن

 .اعتراض کرده اند
ـازنشـسـتـگـان بـه  ـفـر از ب از طرف مسئولین وزارت چند ن
ـا  ـنـده بـه داخـل وزارت کـار فـراخـوانـده شـدنـد ت ـای عنوان نـم

ـنـوان .   مطالبات خود را طرح کنند پس از حضور عـده ای بـع
ـیـن  نماینده؛ مأمورین انتظامی و حراست و اطـالعـات  در ب
ـاره کـردنـد و  تجمع کننده ھا حضور یافته و تراکت ھـا را پ
ـا مـحـل را  ـنـد ت ـت شروع فیلمبرداری و تھدید حاضریـن پـرداخ

اما بازنشستگان منتظر نتبجه مذاکره بـودنـد و .   ترک نمایند
ـبـه بـعـدی  در )   ٢٣/١٢( ھمگی به تداوم تجمع در سـه شـن

ـأکـیـد  ـات خـود ت ـب محل کانون بازنشستگان و پیگیری مطـال
شنیده ھـا حـاکـیـسـت کـه طـی مـذاکـره یـکـی از .   کردند

ـازنشـسـتـگـان قـرار شـده  مقامات وزارت کار با نماینده گـان ب
ـنـده  است که مسئولین وزیر کار طی یک جلسه در شنبـه آی
ـازنشـسـتـگـان؛ جـلـسـه  با نماینده گان کانون و نماینـده گـان ب

 حضوری برقرار نموده؛ تا مطالبات آنھا پیگیری شود 
 گروھی از بازنشستگان

 
 معلمان

 
تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل 

 استانداری زنجان
 ١٨جمعی از مربیان پیش دبستانی شھرستان زنـجـان روز 

ـا شـدن  ـن ـث اسفند مقابل استانداری زنجان تجمع کرده و به اسـت
ـان  ـیـت کـارکـن ـبـدیـل وضـع ـانـون ت مربیان پیش دبستانی از ق

ـقـه طـوالنـی .  دولتی اعتراض کردند این مربیان که اغلب ساب
ـقـط  در این شغل داشتند، گفته اند کـه آمـوزش و پـرورش ف
ـا کـرده  ـن ـث آنھا را از قانون تبدیل وضعیت کارکنان دولتی است

ـا :   یکی از این معترضان گفته است.   است مـدیـران مـدارس ب
ـیـمـه  مربیان پیش دبستانی قرارداد یک ساله بسته و آنھا را ب

ـقـط ١٦  روز میکنند به طوریـکـه بـه ازای یـکـسـال کـار ف
ـنـد .   شود چھار ماه برای آنھا بیمه واریز می ـت ـتـرضـان گـف مـع

که برای رساندن حرف خود به گـوش مسـئـوالن بـه مـراجـع 
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ـاکـنـون  مختلفی از جمله وزارت ھم مراجعه کـرده انـد، ولـی ت
 .ای نداشته است نتیجه
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
نیاز فوری بھنام ابراھیم زاده به معالجه 

 پزشکی در خارج از زندان
ـیـم   اعضای خانواده بھنام ابـراھ
زاده، فعال كارگری و فعـال حـقـوق 
ـیـگـیـری  ـتـه پ ـی كودكان و عضو كم
تشكلھای آزاد كارگری، گفتـه انـد 
كه وی به معالجه پزشكـی فـوری 

ـایـه .   در خارج از زندان نیاز دارد بر پ
ـیـم زاده بـه  ـام ابـراھ ـن این گزارش، علیرغم احتیـاج فـوری بـھ
ـالـجـه وی در مـراکـز  مداوای پزشکی، مقامات زندان از مع
درمانی خارج از زندان ممانعت می نمایند و اعـالم کـرده انـد 
. که به بیماری وی در بھداری زندان رسیـدگـی خـواھـد شـد

در حال حاضر گوش میانی و خارجی بھنام بـه شـدت دچـار 
عفونت و تورم شدید شده، امـا مـداوایـی بـرای وی صـورت 

 .نگرفته است
 

 روز تحمل حبس ٥٢شیث امانی پس از 
 آزاد شد

 بنا به خبری كه اتحـادیـه آزاد 
کارگران ایران منتـشـر كـرده اسـت، 

 ١٧ بعد از ظـھـر روز ٣٠/٤ساعت 
اسفند در حالی کـه شـیـث امـانـی 
ـنـدج و بـی  در زندان مـرکـزی سـن
خبر از آزادی اش، در کنار صـدیـق 

ـان ٥٢کریمی نشسته بود، بعد از  ـب  روز تـحـمـل حـبـس، زنـدان
ساعتی بعد خـبـر مسـرت بـخـش .  خبر داد وی آزاد شده است

ـنـدج  ـان اعضـا اتـحـادیـه و کـارگـران سـن آزادی شیث در می
ـادآوری .   منتشر شد و آنان رھسپار منزل شیث شدنـد الزم بـه ی

 دی ماه امسال در حالی که شیث جھـت کسـب ٢٦است كه 
ـا، بـه  ـی ـاه و مـظـفـر صـالـح ن ـن اطالع از پرونده شریف سـاعـدپ
ـازداشـت و در  ـانـجـا ب دادستانی سنندج مراجعه کرده بـود ھـم

 .زندان مرکزی سنندج محبوس شد
 

 علی نجاتی به مرخصی اضطراری فرستاده شد
ـنـگـی بـرای   کمیته ی ھـمـاھ
کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای 

ـنـد خـبـر داد ١٦کارگری روز   اسف
كه عـلـی نـجـاتـی عضـو زنـدانـی 
ــکــای  ــدی ــره ی ســن ــدی ھــیــات م
ـپـه صـبـح  کارگران نیشکر ھـفـت ت

ـیـل ١٦روز سه شنبه   اسفنـد بـه دل
ـا  ـقـل شـد ت ـت ـن ـانـونـی م وخامت اوضاع جسمی به پزشک ق
برای بررسی ضرورت آزادی موقت وی به دلیل عـدم تـحـمـل 

ـیـل مشـکـالت .   حبس معاینات الزم انجـام پـذیـرد وی بـه دل
ـزشـکـی .   قلبی در وضعیت خطرناک به سر میبرد مقامات پ

ـا  ـبـی و ب ـل اعالم کرده اند حداقل برای جلوگیری از سکته ق
ـایـد  ـزل، ب توجه به نیاز ضروری او برای استراحت مطلق در من

ـزشـکـی بـرای او صـادر  توسط مقامات قضایی مـرخصـی پ
 .گردد

 ١٧بنابه خبری كه دیگری كه ھمین نھاد كارگـری روز 
ـبـه  ـنـد، ١٧اسفند منتشر كرده است، ظھر روز چـھـارشـن  اسـف

علی نجاتی به دلیل وخـامـت اوضـاع جسـمـی و مشـکـالت 
 روز ١٠عدیده قلبی و با تایید پزشکی قانونی بـرای مـدت 

ـایـد در . به مرخصی پزشکی استعالجی فرستاده شد نجاتی ب
 روز تحت مداوا و بـررسـی و آزمـایشـات تـخـصـصـی ١٠این 

قرار گیرد تا متخصصان بتوانند آخرین تشخیـص و درجـه ی 
پیشرفت مشکالت قلبی اش را شناسایی کـرده و دسـتـورات 

ـنـد در ادامـه آمـده اسـت کـه .   جدید درمانـی را صـادر کـن
مقامات پزشکی و حتا برخی مقامات قضایی اعالم تـعـجـب 
ـایـد  کرده اند که نجاتی با تـوجـه بـه اوضـاع جسـمـی اش ب
مشمول عدم تحمل کیفر شده و به طـور کـلـی آزاد شـود نـه 

 . روز به مرخصی فرستاده شود١٠اینکه فقط برای 
 

 دستگیری پدرام نصرالھی
ـتـه ـی ــرای   کـم ـنـگـی ب ی ھــمـاھ

ــجـاد تشـکـل ھــای  کـمـک بـه ای
 اسفند خبر داد كـه ١٩کارگری روز 

ــی  ــھ ــدرام نصــرال ــه ز( پ ــه ب از )   ن
ـبـه  اعضای این نھاد كارگری پنجشن

ـنـد سـاعـت ١٨ ی   بـه اداره١٤ اسـف
 . اطالعات ستاد خبری سنندج احضار و بازداشت شده است

 
بازداشت فرزاد احمدی از فعالین کارگری 

 در شھر سنندج 
ـا   اتحادیه آزاد کارگران ایـران ب
انتشار اطالعیه ای از دسـتـگـیـری 
فرزاد احمدی از اعضای این نـھـاد 

 صـبـح روز ١١كارگری در ساعت 
ـبـه  ـنـد در مـحـل ١٨پنجـشـن  اسـف

ـتـی  ـی ـن کارش توسط مـامـوریـن ام
. خبر داد این كار رژیم را محـكـوم كـرد

ـنـدج تـحـت  فرزاد احمدی در ستاد خبری اداره اطـالعـات سـن
ـاکـنـون ھـیـچ .   بازداشت قرار دارد وی از زمان دستـگـیـری ت

ـیـن نـھـاد كـارگـری .   تماسی با خانواده خود نگرفته است ھـم
ـا ١٠ اسفند خبر داد كه از ساعت ٢٢روز   ظـھـر ١٢ صبـح ت

ـاد  ـابـل سـت ـق خانواده و تعدادی از دوستان فرزاد احمدی در م
خبری اداره اطالعات سنندج دست به تجمـع زدنـد و خـواھـان 

ـاد تـالش . آزادی وی شدند بدنبال این تجمع مامورین این سـت
ـنـدگـان خـواھـان  کردند معترضین را آرام کنند، اما تجمع کـن
کسب خبر از وضعیت فرزاد و آزادی وی شدند و بـه تـجـمـع 
ـا  ـنـی فـرزاد ب ـف ـل ـاط ت ـب خود ادامه دادند و نھایتا پـس از ارت
ـان دادنـد و اعـالم کـردنـد  ـای خانواده اش آنان به تجمع خـود پ
چنانچه تا آخر ھفته وضعیت فرزاد روشـن نشـود و وی آزاد 
ـابـل  ـق نگردد بار دیگر و با تعداد بیشتری دست به تجمع در م

 .ستاد خبری خواھند زد
 گزارش

 
الزام قرارداد مستقیم با تمام کارگران 

 شرکتی استان البرز
 اسفند خبر داد كه بر اسـاس مصـوبـه جـدیـد ٢٢ایلنا روز 

ـا تـمـام  ـنـد ب دولت، دستگاه ھای اجرایی در استان البرز موظف
ـقـد  ـیـم مـنـع ـق ـان قـرارداد مسـت کارگران شرکتی در ایـن اسـت

بـر اسـاس ایـن مصـوبـه، شـرایـط :   در ادامه آمده است.   کنند
ـا پـرداخـت  حداقل یک سال سابقه کـار شـرکـتـی مسـتـمـر ب
ـا کـارگـران شـرکـتـی در  بیمه، برای انعقاد قرارداد مستقیم ب

 .استان البرز حذف شد
 

 ٩١مخالفت کارفرمایان با افزایش دستمزد سال 
ـنـدگـان شـوراھـای ٢٢ایلنا روز  ـای  اسفند خبر داد كـه نـم

ـزایـش ٤٢اسالمی كار در شورایعالی كار پیشنھـاد   درصـد اف
ـتـه و  ـپـذیـرف دستمزد داده اند، اما نمایندگان كارفرمایان آن را ن

ـزایـش :   گفته اند ـا اف ـان ب با توجه به شرایط موجود کارفرمـای
ـنـد کـرد ـا در .   یک درصدی دستمزد ھم موافقت نخواھ ـن ـل ای

ـا :  ادامه می نویسد پیشنھاد نمایندگان شوراھـای اسـالمـی ب
ـارانـه ھـا در  توجه به اثرات تورمی اجرای فاز دوم ھدفمندی ی

ـان شـرایـط ٩١سال   مطرح شده است اما نمایندگان کارفـرمـای
ـارانـه بـخـش ( بحرانی واحدھای تولیدی  در پی عدم دریافت ی

ـارانـه ـا تولید در فاز اول ھدفمنـدی ی ـاتـوانـی و )   ھ ـیـل ن را دل
ـنـدگـان کـارگـری  ـای مخالفت خود با افزایش پیـشـنـھـادی نـم

ـان در . اند عنوان کرده ـنـده کـارفـرمـای ـای سید حمزه درواری، نـم
ـنـده حـتـی :   شورایعالی کار اعالم کرد کارفرمایان در سـال آی

.  نـدارنـد٩١توان افزایش یک درصدی حقوق را ھم در سـال 
ـان در پـرداخـت  وی با اشاره به دالیل عدم توانایی کـارفـرمـای

ـاد آور شـد ـنـده ی بـه :   افزایش دستـمـزد کـارگـران در سـال آی
دالیلی از قبیل نوسانات قیمت ارز، مشـکـالت تـحـریـم، عـدم 
ـفـل  ـیـدی و ق پرداخت یارانه از سوی دولت به واحـدھـای تـول
ـان تـوان پـرداخـت دسـتـمـزد  شدن تسھیالت بانکی، کارفـرمـای

 . کارگران را بر مبنای تورم ندارند
الزم به یادآوری است كه ھمین ایلنا ھفته گذشته از قـول 
یكی دیگر از اعضای شورای اسالمی كـار در شـورایـعـالـی 

ـیـشـنـھـاد  ـتـی پ  ٢٨كار نوشته بود كه نماینده ایـن نـھـاد دول
درصدی افزایش دستمزد را داده اند كه دولت توافـق نـكـرده و 

 . درصد را داده بود٢٣خود پیشنھاد عدد 
 

كارخانه ھای ساوجبالغ دچار مشكالت 
 فروان ھستند

پور، دبیر اجرایی خانه کـارگـر رژیـم در  کرمعلی سامانی
ـیـش از :   ساوجبالغ گفته است شھرستان ساوجبالغ با داشتـن ب

.  واحد تولیدی مھم، با وجود مشکالت فراوان روبـروسـت٦٠٠
ـان :   می گوید بخش عظیمی از صنایع تولیدی ایـن شـھـرسـت

ـانـون  به دلیل عدم حمایت دولت از بخش صنعت در اجـرای ق
 .ھا، دچار مشکل شده است ھدفمند کردن یارانه

 
 اطالعیه

 
 به اتحادیه ھای كارگری در سراسر جھان

وضعیت كارگران زندانی در ایران 
 اضطراری است

 !دوستان
جمھوری اسالمی بخاطر گسترش اعتراضات كـارگـران و 
وضعیت انفجاری جامـعـه، فشـار و تـھـدیـداتـش را بـر روی 

ـا .   رھبران كارگران ھر روز بیشتر میكـنـد ـار آنـرا حـتـمـا ت اخـب
وضعیت اكنون اضـطـراری اسـت و كـارگـران .   كنون شنیده اید
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زندانی و كارگران و مردم ایران بیش از ھر وقـت بـه حـمـایـت 
ـاز  ـی سازمانھای كارگری و انسـانـدوسـت در سـراسـر جـھـان ن

تا جائی که كارگران زندانـی مـربـوط مـیـشـود تـوجـه .   دارند
 .شما را به موارد اضطراری زیر جلب میكنیم

شاھرخ زمانی و محمد جراحی دو فـعـال كـارگـری     -١
ـیـگـیـری بـرای  سرشناس در شھر تبریز و از اعضای كمیتـه پ

 سـال زنـدان ١١شاھرخ بـه .  ایجاد تشكلھای كارگری ھستند
ـیـن .    سال محكوم شده اسـت٥و محمد جراحی به  صـدور چـن

احكامی برای فعالین كارگری بخاطـر اعـتـراضـاتشـان بـرای 
ایـن احـكـام .   حقوق بر حق خود در سالھای اخیر بیسابقه اسـت

ـیـد شـده  ـای ـز ت ـی اكنون در دادگاه فرجام جمھـوری اسـالمـی ن
در این رابطه شاھرخ زمانی و مـحـمـد جـراحـی اعـالم .   است

كرده اند كه در اعـتـراض بـه ایـن اقـدام بـه مـراجـع جـھـانـی 
ـتـشـان را بـر  ـال شكایت خواھند كرد و خواسته اند كه كسی وك

ـتـوانـد ایـن وکـالـت را .   عھده گیرد امیدواریم اتحادیه شـمـا ب
 .بعھده بگیرد

 ـ رضا شھابی عضو ھیات مدیـره سـنـدیـكـای شـركـت ٢
 اوین بسر میبرد و بخـاطـر دیسـك گـردن و ٣٥٠واحد در بند 

 .دیسك كمر در خطر فلج شدن است
ـیـگـیـری  بھنام ابراھیم زاده فعال كارگری و عضو كمیته پ
و فعال دفاع از حقوق کودک بخاطر شكـنـجـه ھـای فـراوان 
دچار درد گوش شدیـد و سـر دردھـای طـاقـت فـرسـا شـده 

 .است
علی نجاتی عضو ھیات مدیره سندیکای نیشـکـر ھـفـت 
ـلـب  تپه را نیز با وجودیکه اخیرا بر روی او عـمـل جـراحـی ق
ـنـکـه بـعـد از  ـا ای صورت گرفته بود زندانی کـرده بـودنـد، ت
ـاز  ـی فشارھای بسیار و بدلیل وخامت وضعیت جسمی اش و ن
ـتـه وی را  ـف فوری او به کنترل پزشکی سـرانـجـام در ایـن ھ

 .مرخص کردند
ـاسـی در ایـن  ـان سـی ـی نگاھداشتن كارگران زندانی و زنـدان
ـان اسـت . وضعیت بخشی از شـكـنـجـه مسـتـمـر بـر روی آن

سالمتی این كارگران در خطر جدی قرار دارد و بایـد فـورا از 
ـاسـب قـرار  ـالـجـه و درمـان مـن زندان آزاد شوند و تـحـت مـع

 .این كارگران نیاز به حمایتی اضطراری دارند. گیرند
ـزدیـك     -٣ با گسترش اعـتـراض كـارگـران و خصـوصـا ن

شدن اول ماه مه روز جھانی كارگر فشـار و تـھـدیـد بـر روی 
ـاه و مـظـفـر .  كارگران افزوده میشود ـن ھم اكنون شریف ساعـدپ

صالح نیا از اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران 
كه در ژانویه امسال در زندان بودند و با اعتراضات خـانـواده و 

 مـارس بـه ١٥مردم شھر از زندان آزاد شدند، مـجـددا بـرای 
 .دادگاه احضار شده اند

ـیـد     -٤ ـای آخرین مورد و تكاندھنده ترین مـوضـوع خـبـر ت
ـلـم زنـدانـی اسـت ـبـری مـع جـرم او .   حكم اعدام عبدالرضا قن

 در جـریــان ٢٠٠٩ دسـامـبـر ٢٧شـركـت در تـظـاھـرات روز 
ـنـد او .   اعتراضات گسترده مردم علیه این رژیم است میـخـواھ

 .اعدام كنند" ضد انقالب"را به اتھام ارتباط با سازمانھای 
ـات مـدیـره  عالوه بر این موارد ابراھیم مـددی عضـو ھـی
ـات مـدیـره  سندیکای شرکت واحد، صدیق کریمی عضـو ھـی
اتحادیه آزاد کارگران ایران، مھدی شاندیز فـراھـانـی و عـلـی 
اخوان از فعالین کـارگـری در تـھـران، حسـیـن مـحـمـدی از 
فعالین کارگـری در شـھـر دمـاونـد در شـمـال ایـران، رسـول 
ـلـمـان و  ـفـی مـع بداغی از اعضای ھیات مدیره کـانـون صـن
ـارزه  ـلـف مـب بسیاری از فعالین سیاسی در عرصه ھای مـخـت

 .در سطح جامعه در زندانھای جمھوری اسالمی بسر میبرند

موارد فوق به روشنی اضـطـراری بـودن اوضـاع را نشـان 
این در حالیست كه امروز در ایـران حـداقـل دسـتـمـزد .   میدھد

ـقـر اسـت  طبق آمار خود رژیم حداقل چھار بار کمتر از خط ف
و ھمین دستمزد را در بخـش عـظـیـمـی از مـراكـز كـارگـری 
ـتـد،  بموقع نمی پردازند و بعضا تا دو سال به تـعـویـق مـی اف

ـفـره دارد،   درصـد ٩٠بیكارسازیھـا ابـعـاد وسـیـع و ھـزاران ن
ـا  استخدام ھا در مراكز كارگری به صورت پیمـانـی و حـتـی ب

گـرانـی .   دستمزدی كمتر از دستمزد تعییـن شـده دولـت اسـت
ـتـھـا زنـدگـی كـارگـران و كـل  بیسابقه و افزایش ھر روزه قیم
ـیـت  جامعه را به تباھی كشانده اسـت و در بـرابـر ایـن وضـع
ـفـجـاری بـخـود  محیط ھای كارگری و کل جامعه شكلی ان

كارگران نیز از حق تشكل، اعـتـصـاب و حـقـوق .   گرفته است
ـایـه ای خـود مـحـرومــنـد و  بـرای دفـاع از زنـدگـی و  پ

 .معیشتشان درگیر جنگی ھر روزه با این حكومتند
ـقـش  ـنـد ن ـتـوان ـی سازمانھای کارگری در سراسر جـھـان م
ـیـت  ـبـود وضـع مھمی در فشار به جمـھـوری اسـالمـی و بـھ
کارگران زندانی و ھمینطور جلوگیری از تشدید دسـتـگـیـری 
ـاشـنـد و امـیـدواریـم  و فشار بر روی رھبران کارگری داشته ب
ـاوریـد كـه  ـی که با تمام قوا بـه جـمـھـوری اسـالمـی فشـار ب
كارگران زندانی و کال زندانیان سیاسی را فـورا از زنـدان آزاد 

ما از ھمه سازمانھای كارگری و نھادھای انسـانـدوسـت .   كند
ـتـكـر اقـدامـی در  در سراسر جھان انتظار داریـم كـه خـود مـب
ـارزات كـارگـران و مـردم  ھمبستگی با كارگران زندانی و مـب
ـا  ـامـه ت ایران باشند و به ھر شكلی كه میتوانند، با نـوشـتـن ن
ـیـت  ـا كـارگـران ایـران بـه وضـع اعالم روزی در ھمبستگی ب

 .اضطراری كارگران در ایران پاسخ دھند
کارگران ایران بویژه از اینکه میبینند مزدوران حـکـومـت، 
ـنـدگـی از  ـای از جمله کسانی که زبان اسانلو را بریدند، بـه نـم
ـنـد، بشـدت  ـاب آنان در سـازمـان جـھـانـی کـار حضـور مـی ی
ـنـدگـان جـمـھـوری  ـای عصبانی میشوند و خـواھـان اخـراج نـم

ـنـد کـارگـران خـواھـان ھـمـان .   اسالمی از این سـازمـان ھسـت
ـنـد كـه  رفتاری با رژیم سركوبگر جـمـھـوری اسـالمـی ھسـت

ـنـوبـی داشـت ـای ج ـق مـا .   جھان در قبال دولت نژادپرست آفری
انتظار بیشترین حمایت جھانی از خواستھای كارگـران ایـران را 
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نامه شاھرخ زمانی به سندیکاھای کارگری 

 فرانسه
 شاھرخ زمانی: از
سندیـکـا ھـای کـارگـری :   به
 فرانسه

ـیـت و :   موضوع گـزارش وضـع
 تقاضای کمک

کارگران سندیکاھای فـرانسـه 
 درود بر شما

ـز  ـبـری من شاھرخ زمانی این نامه را از زنـدان مـرکـزی ت
مـن عضـو .   برای شما دوستان سندیکایی خـود مـی نـویسـم

ـات سـاخـتـمـان در  ـن ـی ـزئ ھیئت مؤسس سندیکای نقاشـان و ت

 توسط مـأمـوران وزارت ٨/٦/٢٠١١تھران ھستم که در تاریخ 
 مـاه در بـدتـریـن ٤اطالعات در تبریز دستگیر شـدم، مـدت 

 روز بـه ٣٢شرایط تحت فشار، تھدید و شکنجه قرار داشتم و 
دادگاه اقدام بـه صـدور .   خاطر بالتکلیفی اعتصاب غذا کردم

ـنـکـه ھـمـراه دیـگـر ١١ ـیـل ای  سال زندان برای من کرد به دل
ـات  ـن ـی نقاشان تالش می کردم سندیکای کارگران نقاش و تزئ

 .ساختمان را تشکیل بدھم
ـز مـجـبـور بـه  ـبـری اکنون در بند مالی زنـدان مـرکـزی ت

 . سال زندان شده ام١١گذراندن 
ـیـت و  ـال دوستان، کارگران فرانسه، شما توانسته اید با فـع
فداکاری سندیکاھای خود را تشکیل بدھید و امـروز کـم و 
ـیـد، ولـی در ایـران  بیش می توانید از حقوق خـود دفـاع کـن
تمامی فعالیتھای ما را برای ایجاد تشـکـل و سـنـدیـکـا در 

ـنـکـه دولـت جـمـھـوری .   نطفه خفه می کنند عـلـی رغـم ای
 را امضاء کرده اسـت امـا ٩٨ و ٨٧اسالمی مقاوله نامه ھا 

ـنـد  تمامی کارگران و فعالین کارگری که تـالش مـی کـن
ـا  ـلـه سـنـدیـکـا بسـازنـد را ب حقوق خود را بدست آورند از جـم
تھدیدھای گوناگون، دستگیری و مـحـاکـمـه بـه اتـھـامـات 
رنگارنگ و دروغین زندانی می کنـد، در ایـن رابـطـه مـی 
توان لیست بلند باالیی از کارگران زندانی و سرکـوب شـده را 
ـفـر از کـارگـران  نام برد از جمله ی آنھا می توان به صدھـا ن
سندیکای شرکت واحد تھران و حمله ای که در یـک شـب 
ـیـل سـاخـتـن سـنـدیـکـای خـود و  ھفتصد نفر از آنھا را به دل
اعالم اعتصاب برای دریافت حقوق دسـتـگـیـر و روانـه زنـدان 

ـنـد .   ساختند، اشاره کرد بارھا و بارھا تعداد زیادی از آنھا مـان
ـان،  ـی ـیـد تـراب منصور اسانلو، ابراھیم مددی، رضا شھابی، سـع
ـنـی، ھـمـایـون  داود رضوی و گوھری، غالمرضا غالمـحـسـی
جابری، غالمرضا خانی، مرتضی کمساری، علـی اکـبـری، 

دستگیر و مدتھای طوالنی زندانی شـدنـد کـه .. .   سلیمی و 
ـیـم مـددی و رضـا شـھـابـی از سـنـدیـکـای  ھم اکنون ابراھ

ـفـر از .  شرکت واحد ھم چنان در زندان به سر می برند دھھا ن
ـارھـا و  سندیکای نیشکر ھفت تپه طی چھار سال گذشـتـه ب
بارھا دستگیر و زندانی شدند از جمله رضـا رخشـان، فـریـدون 
ـیـل احـمـدی، مـحـمـد حـیـدری،  نیکوفر، قربان علی پور، جل

در حال حاضر علی نجاتی برای سـومـیـن . . .   علی نجانی و 
ـیـن طـی .   بار است که در زندانی شده اسـت  سـال ٧ھـمـچـن

گذشته به طور مستمر اعضاء کمیته پیگیری ایجاد تشـکـل 
ـیـد یـوزی، مـحـمـد  ـافـر، سـع ـی ھای کارگری ماننـد آیـت ن
اشرفی، رضا اقدسی، زھرا خزائی، محـمـد جـراحـی، مـھـدی 
فراحی شاندیز، فرھاد پور و بھنام ابراھیم زاده که ھـم اکـنـون 
در زندان اوین است و محـمـد جـراحـی کـه اکـنـون در زنـدان 

ـیـن طـور اعضـاء .   تبریز است، دستگیر و زندانی شده انـد ھـم
ـارھـا ٧کمیته ھماھنگی را نیز طی  ـارھـا و ب  سال گذشتـه ب

ـام  دستگیر و محاکمه و زندانی کرده اند که مـی تـوان بـه ن
ـلـه قـطـبـی،  ـنـی، یـدال برخی از این دوستان مانند غالب حسـی
محمد صالحی، حسین مرادی، وفا قادری، بـھـزاد سـھـرابـی، 
ـلـھـی، کـورش  بھروز خباز، محـسـن حـکـیـمـی، پـدرام نصـرال

ـیـم زاده و  . . . بخشنده، عبدالرحمان ابراھیم زاده، عیسی ابـراھ
ـارھـا ٥ھمین طور طی .   اشاره کرد ـارھـا و ب  سال گـذشـتـه ب

ــد فــواد  ــن ــه کــارگــران آزاد ایــران را مــان ــادی ــح اعضــای ات
ـیـل  کیخسروی، جعفر عـظـیـم زاده، شـاپـور احسـانـی راد خـل

ـاه،  ـن شـیـث امـانـی و صـدیـق . . .   کریمی، شریـف سـاعـد پ
 .کریمی که اکنون ھر دو زندانی ھستند را نام برد

ھمچنین اعضاء کانون مدافعان حقوق کارگـر را کـه از 
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ـفـی،  ـق جمله اند فریبرز رئیس دانا، علیرضا ثقفـی، مـحـسـن ث
و علی اخـوان کـه اکـنـون ...   ھاله صفرزاده، ناصر زرافشان، 
 .در زندان به سر می برد نام برد

 نفر از کارگران ذوب آھـن اصـفـھـان بـه ١١در ھمین حال 
نامھای یوسف مھرپویا، جمشید عسکریان، علی ھـاشـم پـور، 
ـیـرضـا  ـیـرضـایـی، غـالمـرضـا رحـمـانـی، عـل حیدر علـی عـل
ـاقـری،  رضایی، مجتبی شریفی، حسین سـرشـومـی، بـھـزاد ب

ـارھـا .   علیرضا ریاحی در زندان به سر می برند ـیـن طـور ب ھم
کارگران عضو سندیکای برق و فلز کرمانشاه را دستـگـیـر و 
ـیـر مـرادی و  زندانی کردند که از جمله می توان بـه جـوانـم

 .فرامرز قربانی اشاره کرد
ـاز ١٦ھمچنان دستگیری  ـیـت ب ـی  تن از کارگران عضو ھ

ـیـک در اول مـاه مـی _  گشایی سندیکائی فلزکار  مکـان
ـنـده در ١٥٠ و دستگیری ٢٠٠٩  تن از کارگران شرکـت کـن

 تھران و تعدادی نیز در شـھـرھـای ٢٠٠٩مراسم اول ماه می 
 .دیگر اشاره کرد

ھمین طور دستگیـری و مـحـاکـمـه تـعـدادی از اعضـا 
ھیئت مؤسس سندیکای کارگران نقاش و تزئینات سـاخـتـمـان 

ـامـاری،  شـاھـرخ ( و مـن . . .   از جمله رضا دھقان، صالح کی
 ١١که اکنون در زندان مرکزی تبریز بـرای تـحـمـل )   زمانی

 .سال زندان بخاطر تالش برای ایجاد سندیکا محکوم شده ام
دوستان سندیکایی، من در زنـدان دسـتـرسـی بـه آمـار و 

آنـچـه .   پیدا کردن اسامی تمامی کـارگـران زنـدانـی را نـدارم
ـتـن از  ـای حـافـظـه خـود و کـمـک گـرف ـن نوشته ام بر مـب

می دانـم کـه ھـزاران .   اطرافیان که در زندان ھستند نوشته ام
کارگر در ایران به خاطر تالش برای بـه دسـت آوردن حـقـوق 
خود و ایجاد تشکل دستگیر، شکنجه، مـحـاکـمـه و زنـدانـی 

امـا اگـر شـمـا الزم . . .   شده اند و از کارشان اخـراج شـده انـد
ـیـن کـارگـری کـه  ـال ـیـد از دیـگـر فـع می دانید، می تـوان
خوشبختانه برخی از آنھا فعال آزاد ھستنـد، و سـنـدیـکـاھـای 
ـاشـنـد  موجود که از نظر جمھوری اسالمی غیرقانونی مـی ب
ـیـسـت  ـیـد ل و ھمیشه تحت فشار و اذیت و آزار ھستند، بخواھ
کامل کارگران زندانی یا دستگیر شـده و سـرکـوب شـده را 

ـفـر از . برای شما تھیه کنند آنگاه خواھید دیـد کـه ھـزاران ن
کارگران در ایران به دست جمھوری اسالمی چگـونـه اخـراج، 

 .سرکوب، محاکمه، زندانی و اعدام شده اند
آنگاه خواھید دید که ما کارگران ایـران از ھـیـچ حـقـی 
ـلـی  ـل برخوردار نیستیم و جمھوری اسالمی به تعھدات بیـن الـم

مـن از شـمـا .   و حتی به قوانین مصوب خود عمل نمی کند
 :می خواھم

نمایندگانی از میان خود انتخاب کنید تا در رابـطـه     -١
ـنـد  ـیـق کـن با سرکوب کارگران توسط جمھوری اسالمی تحق

 .تا شما به عمق فاجعه پی ببرید
ـا مـأمـور     -٢ ـیـد ت نمایندگانی از بین خود انتـخـاب کـن

ـیـس بـرای  ـل شوند در رابطه با خانه کـارگـر کـه ھـمـدسـت پ
 سـال در تـمـامـی ٣٣سرکوب و فریب کارگران است و طی 

کارھای ضدکارگری دسـت در دسـت جـمـھـوری اسـالمـی 
ـایـق .   شریک جرم بوده است تحقیق نمایند ـق پس از کشـف ح

ـیـد و از  ـا آن قـطـع کـن نسبت به خانه کارگر رابطه خود را ب
ـیـد کـه از ورود  تمامی تشکل ھای کارگری جھـان بـخـواھ
ـیـل  خانه کارگر و نمایندگان آن به جوامع کـارگـری و تـحـم

 .خود به عنوان نماینده کارگران ایران جلوگیری نمایند
ـایـق در مـورد     -٣ ـق ـات الزم، کشـف ح ـق ـی پس از تـحـق

سرکوب سندیکاھا و تشکل ھای کارگری و مخالفیـن آنـھـا 

در ایرا ن با اتحاد میان تشکـل ھـای کـارگـری بـه صـورت 
ـال  ـب ـایـد تـعـھـدات خـود را در ق جھانی دولت ایران را وادار نم

 .کارگران عملی نماید
ـایـق     -٤ ـق در نھایت از شما می خـواھـم اگـر پـی بـه ح

ـاه در  بردید و اگر قبول کردید که ما کارگران ایران بـی گـن
ـیـد  زندانھا عمر خود را از دست می دھیم به ما کـمـک کـن

 .تا آزادی خود را به دست آوریم
ـیـد،     -٥ اگر ممکن است برای من وکالیی را تعیین کن

تا بتوانند شکایت مرا به خاطر شکنجه، مـحـاکـمـه و زنـدان 
بدون ھیچ دلیل و سندی به مراجـع قضـایـی صـالحـیـت دار 

 .ارایه و ادامه بدھند
در کجای دنیا دیده شده که برای یـک کـارگـر عضـو 

 سـال ١١سندیکا به خاطر تالش برای ایجاد سندیکـا حـکـم 
 .زندان صادر کنند

 زنده باد ھمبستگی جھانی کارگران
 درود بر کارگران سندیکاھای فرانسه

 شاھرخ زمانی
ـات  ـن ـی ـزئ ـاشـان و ت ـق عضو ھیئت مـؤسـس سـنـدیـکـای ن

 ساختمان در ایران
 

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون 
تعیین حداقل دستمزد، قطع یارانه ھا و سیر 

 صعودی فاجعه بار تورم
 کارگران و ھمکاران در سراسر ایران
ـنـد بـرای مـا .   بار دیگر اسفند ماه از راه رسـیـد مـاه اسـف

کارگران، ماه اخراج سازیھا، ماه انباشتـه شـدن دسـتـمـزدھـای 
ـزایـش  ـقـر و مـاه اف معوقه، ماه تحمیل دستـمـزد زیـر خـط ف

ھـر سـال .   فشارھای مالی و اضطرابھای روحی روانـی اسـت
ـنـد .  چنین بوده و امسال بدتر از سالھای پیش چنین است اسـف

ـقـط ٨٩سال   ٩ حداقل دستمزد را بطور بسیار توھین آمیزی ف
ایـن در حـالـی اسـت کـه از اول سـال .   درصد افزایش دادنـد

ـا چـنـدیـن بـرابـر  تاکنون بسیاری از نیازھای اولیه زندگـی ت
ـقـت را از طـریـق .   افزایش قیمـت داشـتـه انـد ـی ـق اگـر ایـن ح

آمارھای رسمی اعالم نکنند ما کارگران خود بـه خـوبـی بـر 
ـا آن دسـت  ـیـم و ھـر روز و ھـر لـحـظـه ب ـف ـلـه واق این مسئ

 .بگریبانیم
میگویند یارانه ھا را ھدفمند کرده ایم تا عـدالـت جـاری 
شود و برخورداری از ثروت ملی شکل عادالنـه ای بـه خـود 

ـزیـن مـورد .  گیرد ـن ـیـمـت ب اما اگر افزایش چندین بـرابـری ق
نظرشان است ما کارگران به دلیل نیاز به مسافرکشـی بـرای 
گذران زندگی و استفاده از ماشینھای ارزان قیمت و فـرسـوده 
ـزیـن  ـن ـارانـه ب با مصرف باال، قربانیان اصـلـی اجـرای قـطـع ی

اگر مصرف برق و آب و گاز مورد نظرشان اسـت مـا .  ھستیم
ـتـن   ـانـدارد و ھـرز رف بدلیل فقر و سکونت در منازل غیر اسـت
ـارانـه  انرژی، باز ھم متضررترین طبقه جامعه به لحاظ قطـع ی
ـنـج بـرابـری  ـزایـش پ ـیـم، اگـر اف ھای آب و برق و گاز ھسـت
ـنـد  قیمت بربری و سنگك و لواش برای بـه اصـطـالح ھـدفـم
ـنـھـا  کردن یارانه ھا و اجرای عدالت مـورد نـظـرشـان اسـت ای

اگـر .   قوت الیموت ما کارگران ھستند و نـه سـرمـایـه داران
چھار برابر شدن قیمت گـوجـه فـرنـگـی و تـخـم مـرغ مـورد 
نظرشان است این اقالم در کمال تاسـف غـذای روزمـره مـا و 

ـزایـش .   ھمسر و فرندانمان ھستند و نـه سـرمـایـه داران اگـر اف
چند برابری قیمت فراورده ھای لبنی مورد نظرشان اسـت مـا 
بدلیل کار شاق بدنی و کار در محـیـطـھـای آلـوده و داشـتـن 

ـازمـنـدتـریـن  ـی ـا کـودکـان خـردسـال، ن خانواده ای پر جمعیت ب
ـزایـش چـنـدیـن  ـیـم و اف انسانھا به شیر و ماست و پنیر ھسـت
ـادن سـالمـتـی  برابری قیمت این فراورده ھا توام با به خطر افت
ما کارگران و خانواده ھایمان است و نه سرمایه داران و رانـت 

 .خواران و مفتخوران
با این حال و در شرایطی که  اجـرای مـرحـلـه دوم قـطـع 
یارانه ھا در راه است، اخباری که در مورد تعیین دسـتـمـزدھـا 
ـز حـداقـل  ـی منتشر میشود حاکی از آن اسـت کـه امسـال ن
دستمزد، آنھم در خوشبینانه ترین حالت، طـبـق روال سـالـھـای 
. گذشته و با درصدی بسیار ناچیز افزایش پیدا خـواھـد کـرد

در این راستا از بھمن ماه به این سو خـانـه کـارگـر و کـانـون 
ـار  ـیـش در کـن عالی شوراھای اسالمی ھمچون سـالـھـای پ
دولت و کارفرمایان دست اندر کار مھندسی تحمیل دسـتـمـزد 

ـیـش .   زیر خط فقر بر ما کارگران بوده انـد ـان از دو مـاه پ آن
تاکنون و با نزدیک شدن به پایان سال، ھر روز بـه شـکـلـی، 

امـا شـکـی .   دم از افزایش حداقل دستمزد کـارگـران زده انـد
نیست که اینان ھمانطور که در سال گـذشـتـه امضـای خـود 

ـیـرانـه  ـق ـز و ح ـاچـی  درصـدی حـداقـل ٩را بر افزایش بسیار ن
 .دستمزد گذاشتند امسال نیز چنین خواھند
 کارگران و ھمکاران در سراسر کشور

نباید چشم انتظار افزایش دستمزدھا در شـورایـعـالـی کـار 
ـنـدگـان دولـت و .   بود ـای اعضای این شـورا مـتـشـکـل از نـم

ـا  ـام کـارگـران و ب ـنـد کـه بـه ن کارفرمایان و کسانی ھسـت
ـنـدگـی از سـوی مـا،  ـای یدک کشیدن عنوان خود خوانده نم
ماموریتی جز تحمیل دستمزد زیر خط فقـر بـر مـا کـارگـران 

 .ندارند
ـاتـی کـه  ـی اتحادیه آزاد کارگران ایران اعالم میـدارد تصـم
شورایعالی کار در مورد حداقل دستمزد میـگـیـرد نـه ربـطـی 
به نیازھای معیشتی ما دارد و نـه از ذره ای مشـروعـیـت 

چرا که نه ما کـارگـران در ایـن شـورا بـرای .  برخوردار است
تعیین دستمزدھایمان حضور داریم و نـه ایـن شـورا بـر اسـاس 
ـفـره،  ـنـه یـک خـانـوار چـھـار ن تورم واقعا موجود و سبد ھزی

 .حداقل دستمزد را تعیین میکند
ـیـن حـداقـل دسـتـمـزد  ما اعالم میداریم روال تاکنونی تعی

ـا دخـالـت و رای و .  باید بر چیده شود حداقل دستمزد بایـد ب
نظر مستقیم ما کارگران و باید بر اساس تورم واقـعـا مـوجـود 
ـاالتـریـن  ـا ب ـفـره مـطـابـق ب و سبد ھزینه یک خانوار چـھـار ن

 .استاندارھای رفاھی  تعیین شود
برخورداری از یک زندگی شرافتمنـدانـه و انسـانـی حـق 
ـارچـه بـرای  مسلم ما کارگران اسـت و مـا مـتـحـد و یـکـپ

 .دستیابی به آن، لحظه ای از پای نخواھیم نشست
 ١٣٩٠ اسفند ماه ١٧ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 
www.etehadyh.com 

k.ekhraji@gmail.com 
 

 محاکمه کارگران را متوقف کنید
ــافــر عضــو شــورای  ــی ــت ن آی
نمایندگان کمیته پیگیری ایـجـاد 
تشکل ھای کارگری کـه طـی 
ھفته قبـل جـھـت مـحـاکـمـه در 
دادگاه مربوط  به پـرونـده مـورخ 

ـیـه او ٢٥/٧/١٣٩٠  کـه بـر عـل
ـازداشـت  تشکیل داده بودند و به مـدت یـک مـاه در اویـن ب

 میلیون تومان موقتا آزاد شـده اسـت ١٠٠شده بود و با وثیقه 
 .احضار شده بود 
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 ھـمـراه وکـیـل خـود در دادگـاه ١٣/١٢/١٣٩٠روز شنبه 
حضور یافت، در مقابل اتـھـامـات واھـی وارده در دادگـاه از 

ـتـه شـد طـی .   خود دفاع کرد پایان جلسه دادگاه به آنھـا گـف
 .یک ماه آینده نتیجه ی دادگاه به آنھا ابالغ خواھد شد 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری
١٦/١٢/١٣٩٠ 

 
سوسن رازانی از دستگیر شدگان روز 

 جھانی زن در سنندج آزاد شد
ـاد خـبـری اداره  تجمع خانواده فرزاد احمدی در مقابل سـت

 اطالعات سنندج
ـفـر از ٨در اطالعیه روز یکشنبه به اطالع رساندیم که   ن

دستگیر شدگان روز جھانی زن از زندان سننـدج آزاد شـدنـد و 
ـبـش آزادی  مورد استقبال گرم خانواده ھا، دوستان، فعالین جـن

 .زن و فعالین کارگری قرار گرفتند
ـز سـوسـن رازانـی  ـی ـبـه ن بنا به خبر دریافتی، امروز دوشن
ـان  یکی دیگر از دستگیـر شـدگـان روز جـھـانـی زن در مـی
ـان  ـبـش زن استقبال گرم و پرشور خانواده، دوستان و فعالین جـن
ـیـون تـومـانـی  ـل و فعالین جنبش کارگری با قرار وثیقه ده می

ما آزادی سوسن رازانی را به او، خـانـواده و .   از زندان آزاد شد
 .ھمه مردم آزادیخواه تبریک می گوییم

ـان  ـتـه کـردسـت ـی ھمچنین بنا به خبر دیگری که بـه کـم
 اسفند ماه خـانـواده فـرزاد ٢٢حزب رسیده است امروز دوشنبه 

ـا جـمـعـی از  احمدی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران ھمراه ب
ـقـه ٣٠ و ٩زنان در مقابل ستاد خبری سنندج از ساعت  ـی  دق

ـیـت و آزادی  صبح تجمع کردند و خواستار روشن شـدن وضـع
مسئولین ستاد خبری اطـالعـات در . بی قید و شرط او شدند

ـیـت حـاضـر را  مقابل این خواستـه سـعـی کـردنـد کـه جـمـع
ـیـت  پراکنده کنند و از دادن ھر گونه پاسخی در مـورد وضـع

ـیـروھـای .   او خودداری کردند اما با وجود تـھـدیـد و فشـار ن
ـافشـاری  امنیتی، تجمع کنندگان ھمچنان بر خواسته خـود پ

ـتـی و .   کردند ـی ـن ـیـروھـای ام این فشارھا سـبـب شـد کـه ن
ـنـد و امـکـان تـمـاس  مسئولین ستاد خبری عقب نشینی کن

فـرزاد در ایـن .   تلفنی فرزاد با خانواده اش را فـراھـم کـردنـد
ـاھـی خـود  تماس ضمن تشکر از تجمع کنندگان بـر بـی گـن

مسئولین ستاد خبری اعالم کـردنـد کـه پـرونـده .   تاکید کرد
ـنـد٢٣فرزاد را روز سه شنبه  .  اسفند به دادگستری انتقال دھ

ـتـه  ـف ـا آخـر ھ در پایان تجمع کنندگان اعالم کردند چنانچه ت
ـا تـعـداد  وضعیت فرزاد روشن نشود و از زنـدان آزاد نشـود ب
ـنـد  بیشتری در مقابل ستاد خبری اداره اطالعات تجمـع خـواھ

 .کرد
الزم به ذکر است که فرزاد احمدی عضـو اتـحـادیـه آزاد 

ـنـد در مـحـل کـار ١٨کارگران ایران صبح روز پنجشنبه   اسف
خود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به ستاد خـبـری اداره 

 .اطالعات سنندج منتقل شده بود
کمیته کردستان حزب کمونیـسـت کـارگـری بـه تـجـمـع 
کنندگان در جلو ستاد خبری درود مـی فـرسـتـد و خـواھـان 
آزادی بی قید و شرط فـرزاد احـمـدی، کـارگـران زنـدانـی و 

 .کلیه زندانیان سیاسی می باشد
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 ٩٠ اسفند ٢٢
 

  مارس، زنده باد برابری٨زنده باد 
ـارزه ای ٨بیش از یکصد سال از   مارس و سـر آغـاز مـب

ـان مـیـگـذرد و  جھانی در مقابله با ستم و تبعیض بر علیه زن
ـنـکـه ایـن .   این مبارزه ھمچنان زنده و جاری است علیـرغـم ای

مبارزات تا ھم اکنون، دستاوردھای بسیار پر شکوھـی را در 
راستای تامین برابری حقوق زنان و مردان رقـم زده اسـت امـا 
ـا  ـیـع ت ـار سـتـمـگـرانـه و شـن تبعیض بر زنان از اشکالی بسـی
اشکالی به ظاھر قابل تحمل و متمدنانه، ھمچنان بخـشـی از 

 .واقعیت زندگی بشر امروز است
وجود چنین ستمی آنھم پس از گـذشـت یـکـصـد سـال از 
ـان و در شـرایـطـی کـه بشـریـت بـه  فریاد برابری خواھی زن
ـیـدا  باالترین درجات پیشرفتھای فرھنگی اجتمـاعـی دسـت پ
ـیـت اسـت کـه  ـانـگـر ایـن واقـع ـی کرده است قبل از ھر چیز ب
سیستم سرمایه داری بمثابه سـیـسـتـم حـاکـم بـر زنـدگـی و 
سرنوشت بشر امروز، قادر به تحقق ھیچ سـطـحـی از بـرابـری 

ـیـسـت ـان انسـانـھـا ن بـی تـردیـد در  .   در روابط و مناسبات می
ـیـت جـھـان،  ـار کـوچـکـی از جـمـع سیستمی که درصد بسـی
ـاردھـا انسـان را در  تمامی ثروتھا و حاکمیت و سرنوشت میلی
ـاشـنـد کـامـال روشـن اسـت کـه  در  تملک خود داشـتـه ب
چھارچوب چنین سیستمی ھیچ شکلی از بـرابـری واقـعـی 
ـنـه شـده و  ـات نـھـادی نیز نمیتواند به بخشی از زندگی و حـی

 .طبیعی انسانھا تبدیل بشود
ـبـش  اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعالم ھمبستگی با جـن

 مارس را به ھمه انسانھای بـرابـری طـلـب ٨زنان، فرا رسیدن 
ـبـش و بـرابـری  تبریک میگوید، خود را متعلق بـه ایـن جـن
خواھی زنان میداند و تمامی کارگـران و اعضـا خـود را بـه 

 مارس فرا میخواند و مصرانه بر مـحـو فـوری ٨گرامیداشت 
ـان در  و بی اما و اگر ھر گونه تبعیض جنسیتی نسبت به زن
ـاسـی  تمامی عرصه ھای زندگی خانوادگی، اقتـصـادی سـی

 .و فرھنگی اجتماعی پای میفشارد
 زنده باد برابری – مارس ٨زنده باد 

 ١٣٩٠ اسفند ماه ١٧اتحادیه آزاد کارگران ایران 
 

تبعیض جنسی در قرن بیست و یکم شرم 
 !آور است

ـان ١٨٥٧از ھشت مارس   کـه اعـتـراض و تـظـاھـرات زن
ـا خـواسـت افـرایـش دسـتـمـزد و  کارگر نیویورک آمریـکـا ب
ـیـس  ـل ـا یـورش پ کاھش ساعات کار و بھبود شـرایـط کـار ب

ـزدیـک بـه   سـال مـی گـذرد و از ١٦٠آمریکا روبرو شد ن
تصویب روز ھشت مارس به عنوان روز جـھـانـی زن در سـال 

ـارزات طـوالنـی .    سال میگذرد٩٠ بیش از ١٩٢١ به یمن مـب
زنان، طبقه کارگر و بشریت آزادیخواه خـواسـت بـرابـری زن و 
ـتـمـاعـی بـه  ـاسـی و اج مرد در عرصه ھای اقتصـادی، سـی

ـانـه .   حقی انکار ناپذیر تبدیل شده است با ایـن وجـود در آسـت
ـنـھـا بـرابـری زن و مـرد در ٨بزرگداشت   مارس امسال نـه ت

ـلـکـه در  پیشرفته ترین کشورھای جھان تامین نشـده اسـت ب
سطح بین المللی موقعیت تبعیض آمیز زنان یکی از شـاخـص 

ـیـش از دو سـوم .  ھای نظام سرمایه داری است ـنـکـه ب ـا ای ب
ـامـیـن  ـان کـارگـر ت ثروت و نعمات مـادی جـھـان تـوسـط زن
ـانـداردھـای زنـدگـی  میشود اما این زنان از پاییـن تـریـن اسـت

ـبـرنـد ـی ـقـر بسـر م ـنـکـه در .   برخوردار بوده و زیر خـط ف ـا ای ب
ـیـدی در  ـان شـاغـل در مـراکـز تـول سالھای اخیر بر تعداد زن
ـاوت  ـف سطح جھان بطور گسترده ای افـزوده شـده اسـت امـا ت

ـبـعـیـض .   میان دستمزد مردان و زنان فاحش اسـت اگـر چـه ت
ـیـسـت  علیه زنان قدمت طوالنی دارد اما سرمایه داری قـرن ب
ـیـن  ـای ـبـعـیـض و پ و یکم با نھادینه کردن ھر چه بیشتر این ت

ـیـد  ـنـه تـول ـزی نگه داشتن دستمزد زنان و بدین وسیله کاھش ھ
گسـتـرش فـحـشـای .   سود ھر چه بیشتری کسب می کـنـد

سازمان یافته بر اثر فقر، گسترش سـرسـام آور صـنـعـت کـار 
ـیـن و شـرایـط غـیـر انسـانـی کـار در  ـای خانگی، دستـمـزد پ
ـابـرابـر  ـیـدی، بـخـشـی از تصـویـر ن پیشرفته ترین مراکـز تـول

 .موقعیت زنان در جھان امروز است
ـانـه مـردسـاالری  ـاسـف عالوه بر چالشھای عظیم فوق، مـت
توسط جنبش ھای منتقد نظام سرمایه داری بـطـور شـایسـتـه 

ـان کـارگـر .   به چالش کشیده نمی شود ـافـع زن عالئق و مـن
ـلـی بـطـور  ـل ـیـن الـم حتی در تشکلھای کارگری در سـطـح ب

 .شایسته ای نمایندگی نمی شود
ـزرگـداشـت   ٨در ایران تحت حکومت اسالمی در آستانه ب

ـار دردنـاک اسـت٢٠١٢مارس  ـان در .    موقعیت زنان بسـی زن
ـاخـتـه شـده در  ایران نه تنھا از ابتدایی ترین حقوق برسمیت شن
سطح بین المللی برخوردار نیستند بلکه خصوصی تـریـن حـوزه 
ـیـن و عـوامـل رژیـم  زندگی آنان از تعرض حکومـت و قـوان

ـاری .   اسالمی در امان نیست ـیـد اجـب ـبـع با دسـتـگـیـری و ت
ـان در سـالـھـای  بسیاری از فعالین جنبـش بـرابـری طـلـب زن
ـبـه  اخیر، رژیم اسالمی تالش دارد قوانین ارتجاعی ھـمـه جـان

 . تری را بر علیه حقوق اولیه زنان به تصویب برساند
ـنـھـا  اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران نـه ت
نسبت به معیارھای مردانه و فرھنگ حاکم مردساالرانـه بـر 
ـان  ـقـد آن در مـی ـت ـن ـلـکـه م ـاشـد ب ـتـرض مـی ب جامعه مـع
ـا  تشکلھای کارگری بوده و برای برابری کامل حقوق زنان ب
ـاسـی، حـقـوقـی و  ـتـصـادی، سـی مردان در عـرصـه ھـای اق

ما خود را جزیی از جنبش جـھـانـی .   اجتماعی مبارزه میکند
ـان و مـردان در تـمـام شـئـون  برای تامین حقوق برابر میان زن

ـزرگـداشـت   مـارس بـر ٨زندگی و کار دانسته و در آستانه ب
 .تعھد خود در این مبارزه پای میفشاریم

 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
 ٢٠١٢ مارس ٨

info@workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com 

 
تاثیر افزایش قیمت ھا و فشار اقتصادی بر 

 زندگی زنان
در آستانه ی سالگرد روز زن مسایل مـھـمـی وجـود دارد 
. كه امروزه در پیش روی زنان در جامعـه ی مـا وجـود دارد

ـان  امسال در حالی به پیشواز روز زن می رویم كـه حـقـوق زن
ـنـه  ـی ـاری زم در جامعه ما نه تنھا ارتقا نیافته بلكـه در بسـی

ـیـكـاری و . ھا شاھد عقب گرد ھستیم ـقـر، سـیـه روزی، ب ف
خارج شدن زنان از گردونه اقتصادی ھـر روز ابـعـاد گسـتـرده 

ـابـد ـیـجـه ی .   تری می ی ـت ـتـصـادی در ن ورشـكـسـتـگـی اق
ـیـش  بیكاری فزاینده و تعطیلی بسیاری از مراكر اقتـصـادی ب
ـان وارد مـی  از ھر چیز فشار و سنگینی خود را بر دوش زن

بنگاه ھای اقتصادی با كوچكترین مشكل ابتـدا تـالش .   كند
ـادیـده  ـار ن ـان را در مـحـیـط ك ـیـه زن می كنند تا حـقـوق اول

ـفـی از اخـراج كـارگـران زن در .   بگیرند ـل گزارش ھای مـخـت
ـیـن آمـدن  ـای ـیـجـه پ ـت بخش ھای مختلف وجـود دارد و در ن
ـابـل مشـاھـده اسـت ـلـف ق . دستمزد زنان درعرصه ھای مـخـت

ـا بـرگـردن  حقوق كارگران زن اولین مساله ای اسـت كـه گـوی
ـیـروی  كارفرمایان سنگینی می كند كه در خالص شـدن از ن

خـود را نشـان . . .   كار زنان، مرخصی ھای ساالنـه، زایـمـان و
 .می دھد

ـنـده  ـزای در ھمین سقوط سطح زندگی و گرانی و فشـار ف
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كه ھر روز جامعه ی ایران را تحت فشـار قـرار مـی دھـد و 
ـنـد ـیـش .   سبد زندگی خانواده را روز به روز خالی تر مـی ك ب

از ھمه فشار خود را بر زندگی زنان و وظایف آنان بـه عـنـوان 
ـاسـب بـرای  ستون اصلی خانواده و تامین غـذا، زنـدگـی مـن

 .اعضای خانواده نشان می دھد
ـان خـانـه داری اسـت  بیشترین فشار اقتصادی بر دوش زن
ـنـگـدسـتـی و  ـقـر و ت كه اكنون باید با مواد غذایی كمتر و ف
ـاسـب بـرای اعضـای  كسر درآمد خانواده ھمچنان غـذای مـن

 .خانواده را تھیه كنند
ـان و  ـان زن گرانی و بیكاری اولین قربانیان خود را از مـی

ـنـد ـتـخـاب مـی ك زیـرا در ایـن .   به خصوص كودكان دختـر ان
جامعه مردساالر غذای خوب و امكانات بیشتـر بـرای مـردان 

 .است و زنان اولین قربانیان كمبودھا ھستند
ـا  با توجه به مسایل فوق بر این شدیم كه سواالت زیر را ب
گروه ھا و اقشار مختلفی مطرح كنیـم كـه عـالقـه مـنـد بـه 
مسایل زنان ھستند تا با نظرات گوناگونی آشنا شویم كـه در 

 .این زمینه مطرح است
به نظر شما تاثیر ھدفمندی یارانه ھـا و آزاد سـازی    -١

بـر ( قیمت ھا بر زندگی زنان جامعه ی ما چـگـونـه اسـت؟ 
 )اشتغال زنان و بر زنان خانه دار

تاثیر خصوصی سازی ھا و اخراج كارگران و تـعـدیـل   -٢
 نیروی كار بر زنان چیست؟

ـیـكـاری چـه     -٣ به نظر شما بیكارسازی و گسـتـرش ب
ـیـشـتـر در مـعـرض  ـان ب ـا زن تاثیری بر زندگی زنان دارد و آی

 آسیب بیكاری ھستند؟
چرا كارفرمایان ترجیح می دھند ابتدا بـرای كـاھـش     -٤

 ھزینه ھا زنان را اخراج كنند؟
ـان وکـودکـان     -٥ تاثیر گرانی بر زندگی خانوادگـی وزن

 چیست؟
وضعیت حقوق و دستمزد زنان نسبت بـه چـنـد سـال     -٦

 قبل چیست؟
 ٢٠١٢ مارس ٨-كانون مدافعان حقوق كارگر 

 
 نامه رسول بداقی به دخترانش

ـنـم،  نامه ای به دختران دلیرم شـب
 شکیبا و ستایش

 رسول بداقی، یكی از معلـمـان 
و از زندانیان سیاسی مـحـبـوس در 
زندان رجایی شـھـر، از درون زنـدان 

ــه ــوشــت ــران خــود  دلــن ــرای دخــت ای ب
 .شنبم، شکیبا و ستایش نگاشته است

 :متن این نامه چنین است
فرزندان دلبندم، ھرگز نمیخواھم بار سنگین  انـدوھـم را بـه 
دوش کوچک و بی گناه شما بیندازم، امـا چـه کـنـم کـه 

 .بیش از این، تاب اندوه ندارم
ــذت مــھــرورزی  ھــم  ــگــاه کــه از ل ــدم، آن ــن ــب ــدان دل فــرزن

ـیـد زنـده  بازی ھایتان با پدرانشان، کودکانه سـخـن مـی گـوی
ای جـوشـان  بودن برایم بسان ریختن لیوانی آب در کنار چشمـه

نماید و به روان شاعر درود می فـرسـتـم  است و بی ارزش می
 :که گفته است

 جو بینی یتیمی سر افکنده پیش
 منه بوسه بر روی فرزند خویش

ھـای خـود بـرای آزادی مـن،  ھنگامی که از امیدواری
دانید که چگونه مـرا بـر  سرایید، نمی ھای کودکانه می قصه

ـنـمـی  آتش اندوه، کباب می کنید و چگونـه زنـدان بـرایـم جـھ
 .سازد ھولناک می

ـا ایـن ھـمـه، بـرای آزادی مـردم  اما فرزندان دلیر من، ب
ی بـھـاری   ھایی، شایسته بدانید قله.  ام ی جانفشانی وطنم آماده

ـان را بـه دوش  ـنـدان زمسـت سرسبزند که رنج سـرمـا و یـخـب
 .اند کشیده

ـیـت  ـیـن شـمـا، آزادی و امـن ـنـدم، پـدر راسـت ـب عزیزان دل
پدر شما روزی خواھد م رد اما وطـن شـمـا .  ی شماست جامعه

ـلـب مـن .   تر بداریـد ھرگز، پس وطن را آگاھانه از پدر دوست ق
ـپـذیـرم سزاوار گلوله ـاد اگـر سـتـم را ب ـنـگ .   ھای دشمنان ب ن

ـان و جـان، فـرمـان  برای مردمی خواھد ماند که از تـرس ن
 .نابخردان برند و خاموشی را جان پناه خویش پندارند

 رسول بداقی
 پنجشنبه ھجدھم اسفند ماه ھزارو سیصدو نود

 
اطالعیه کمیته ھماھنگی در محکومیت 

دستگیری تعدادی از تجمع کنندگان ھشت 
 مارس سنندج

ـنـده "به دنبال فراخوان  ـتـه بـرگـزار کـن ـی  مـارس در ٨کم
ـبـه "   سنندج ـا ١٨روز پنجشن ـنـد مـاه بـرابـر ب  مـارس ٨ اسـف

ـنـدج  بـرگـزار  تجمعی در گرامی داشت این روز در شھـر سـن
ـنـدگـان  گردید که با یورش نیروی انتظامی بـه شـرکـت کـن

ـازداشـتـگـاه  مواجه شد و تعدادی از آن ھـا دسـتـگـیـر و بـه ب
این در شرایطی است که این گونـه مـراسـم، .   منتقل گردیدند

ھر سال در بسیاری از کشورھای دنیا از جملـه چـنـد کشـور 
ـتـی بـرگـزار مـی گـردد و  منطقه بدون ھیچ گونه مـحـدودی
ـان و مـردانـی  ـتـه شـده زن اساسن جزو حقوق  بدیھی و پذیـرف

ـنـگـی .   است که خواھان دنیای بھتری ھستند ـتـه ھـمـاھ کمی
سرکوب و تعرض به این مراسم را به شـدت مـحـکـوم کـرده، 
ـاشـد و  خواھان آزادی بی قید و شرط دستگیرشدگـان مـی ب
ـنـدج  ھم سو با سایر افراد و تشکل ھای موجود در شـھـر سـن

 .به تالش خود جھت رھایی این یاران دربند ادامه خواھد داد
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 

 کارگری
 ١٣٩٠ اسفند ٢١
 

 
 ٣٠بزرگترین اعتصاب معلمان در : ھلند

 سال اخیر
روز  Radio Netherlands Worldwideبه گزارش 

 مارس در حالیکه دولـت مشـغـول بـحـث بـر سـر ٦سه شنبه 
اینکه کاھش و یا قطع بودجه رفاھی بعدی در کـدام بـخـش 

ـلـم ٥٠باید صورت بگیرد بود، آمستردام با مـارش   ھـزار مـع
معترض به سیاستھای ریاضت اقتصادی دولت، روز را آغـاز 

 مدرسه در این اعتـراض شـرکـت ٣٠٠٠معلمان بیش از .  کرد
بـر .    مدرسه به تعطیلی کشیده شدنـد١٧٠٠داشتند و بیش از 

ـلـمـان  اساس ھمین گزارش این بزرگترین حرکت اعتراضی مـع
معلمان به کاھش بودجـه بـرای دانـش .  سال اخیر است٣٠در 

آموزانی که احتیاج به کمکھای ویژه دارند، مـنـجـمـد کـردن 
دولـت .   شان اعـتـراض دارنـد ھا و افزایش ساعت کاری دستمزد

ـیـشـتـری از  میخواھد به منظور کاھش بودجه تعداد ھر چه ب
ـتـه شـونـد . این دانش آموزان بعنوان شاگردان معمـولـی پـذیـرف

تـوجـھـی شـود،  آنھا میگویند چنانچه به این دانش آموزان بی
ـیـم  ـق آنھا از حمایت کافی برخوردار نخواھند شد و تاثیـر مسـت

ـیـکـاری .  بر یادگیری آنھا خواھد گذشت ـاعـث ب بعالوه ایـن ب
 .تعداد زیادی از معلمان نیز خواھد شد

 
  ھزار تن در رم٥٠تظاھرات : ایتالیا

 ھـزار تـن از ٥٠ مارس ٩به گزارش یورونیوز روز جمعه 
ھـای  کارگران در شھر رم، پایتخت ایتالیا به دعـوت اتـحـادیـه

ـیـن کـار  کارگری به خیابانھا آمده و علیه برنامه اصالح قـوان
ـتـصـادی . تظاھرات کردند ـاضـت اق کارگران به سیاستھای ری

ـیـن کـارگـر و  دولت که بخشی از آن مربوط به  اصالح قـوان
ـنـدگـان . شود معترض ھستند کارفرما می یکی از تظـاھـرکـن

ـیـشـتـر دولـت  بر سر ما ھمانی دارد می:   " گوید می آید کـه پ
ـیـکـنـد و از .  برلوسکونی انجام میداد این نخست وزیر کار نـم

ما میخواھد که بیشتر و بیشتر فداکاری کنیم؛ حتی ھـیـچ 
ـانـی  ـی ـن امنیت شغلی ھم وجود ندارد؛ چیزی که یک حـق ب

ـزکـار . " است ـل موریتسیو الندینی، دبیرکل اتحادیه کارگـران ف
مـا ادامـه :   " و از سازماندھندگـان ایـن تـظـاھـرات مـیـگـویـد

ـیـسـت.   میدھیم ـیـم .   این آخرین تظاھرات ما ن امـروز مـیـخـواھ
چرا که مشکلـی کـه .   ای وارد کنیم کشور را به مرحله تازه

ـنـکـه کسـانـی کـه کـار  ـزایـی اسـت و ای ـال ما داریـم اشـتـغ
ـنـد کـه ایـن کشـور را حـفـظ    میکنند،  ھمان کسـانـی ھسـت

 ." اند کرده
پس از برکناری سیلویو برلوسکونی در ماه نـوامـبـر سـال 
گذشته، ماریو مونتی به جایگاه نخست وزیری تکـیـه زده و 
سعی دارد تا بحران رکود اقتصادی را با اجرایی سـاخـتـن ھـر 

 .چه بیشتر سیاستھای ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد
 

  ھزار معلم١٦ روزه ٣اعتصاب : استونی
ـبـه  ـیـوز روز چـھـارشـن  مـارس حـدود ٧به گزارش یـورون

ـا خـواسـت ١٦٠٠٠ ـزایـش ٢٠ معلم در اسـتـونـی ب  درصـد اف
ـنـده، دسـت ٢  درصد اضافه بر آن طی ١٥دستمزد و   سـال آی

 مـارس ٨ یکروز بعد از آن یـعـنـی .  روزه زدند٣به اعتصاب 
کارکنان راه آھن و رانندگان وسایط نقلیه شھری در حـمـایـت 

ـنـی یـکـروز . از معلمان دست از کار کشیدند روز جـمـعـه یـع
ـیـد بـرق   در  Narvaبعد از آن کارگران شرکت دولتـی تـول

حمایت از این معلمان دست به اعتصاب زدند و تولیـد بـرق را 
ــد ــن .   بـه حـدآقـل کـاھـش دادن ــن گـزارش ای ـی بـر اســاس ھـم

بزرگترین اعتراض از زمـان جـنـگ جـھـانـی دوم در کشـور 
معلمان اعالم کرده انـد کـه .  آید کوچک استونی بشمار می

ـنـد  اعتراضات خود را تا دستیابی به مطالبتشـان ادامـه خـواھ
 .داد

ـا ٦٠٠دستمزد معلمان در استونی بین   یـورو در ٨٠٠ ت
ـنـد ایـن دسـتـمـزد بـه ھـیـچ وجـه  معلمان می.   ماه است گوی

 .جوابگوی یک زندگی شرافتمندانه نیست
 

اعالم اعتصاب : آفریقای جنوبی
 Cosatuتوسط اتحادیه کارگری  عمومی

ھـای  کـنـگـره اتـحـادیـه Daily Monitorبه گـزارش 
ـنـوبـی  ـای ج ـق ـیـه (Cosatu)کارگری آفـری ـان ـی ای از  در ب
 مارس دسـت بـه اعـتـصـاب ٧کارگران خواسته است که روز 

آنھا خواھان پایان یافتن اسـتـخـدام کـارگـران .   و تظاھرات بزنند

 

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

بوسیله دالالن کاریابی و لغو تصمیم دولت برای دریافـت پـول 
ـنـد کـه قـرار اسـت از  بابت استفاده از جاده ھای کشـور ھسـت

این بیانیه میگوید کـه قـرار اسـت .  اواخر آوریل به اجرا در آید
ـلـه ٣٢  راھپیمایی نیز در ھمان روز صورت بگیـرد کـه از جـم

ـارلـمـان، در  ـیـمـایـی بـه سـمـت پ ـپ ـاون راھ آنھـا در کـیـپ ت
ژوھنسبورگ به سمت دفتر نخـسـت وزیـری و وزارت راه و 

 .ترابری و در دوربان بسمت شھرداری صورت خواھد گرفت
رھبران کارگری معتقدند که این بزرگتریـن اعـتـراض در 

 .کشور آفریقای جنوبی در سالھای اخیر خواھد بود
 

اعتراض کارگران سراسر کشور را : آلمان
 فرا گرفت

به گزارش یورونیوز تظاھرات و اعتصاب کـارگـران بـخـش 
ـبـه   مـارس بـه سـراسـر آلـمـان ٧خدمات دولتی روز چھارشـن

این اعتصاب با فـراخـوان وردی، بـه عـنـوان .   گسترش یافت
. بزرگترین اتحادیه کارگران بخش دولتی آلمان برپا شـده اسـت

ھا حاکی است که اعتصاب کـارگـران و کـارمـنـدان  گزارش
ـالـت نـورت  خدمات دولتی در شرق ایالت بادن بورگ و نیز ای

فـراخـوان بـه اعـتـصـاب و .   راین وست فالن چشمگـیـر اسـت
ـنـدگـان وردی  ـای تظاھرات پس از آن صـورت گـرفـت کـه نـم

نتیجـه را پشـت  ھفته گذشته با مقامات دولت، مذاکراتی بی
ـیـم درصـدی .   سر گذاشتند کارگران خواستار افزایش شش و ن

ـزان ٢٠٠ھا یا حداقل افزایـش مـاھـانـه  دستمزد  یـورو بـه مـی
: گـویـد یکی از کارگران در شھر کلن مـی.   اند درآمدشان شده

آری، ما خشمگینیم چرا که ھمیشه کار میکنیم و اکـنـون " 
ـتـری کـار  ھم مجبوریم که بیشتر و با تـعـداد ھـمـکـاران کـم

کارگر دیـگـری کـه ." خواھیم کنیم بنابراین پول بیشتری می
کسـانـی کـه کـار :   " در تظاھرات شرکت کرده است میگویـد

میکنند پولی دریافت نمیکنند اما آنھایی کـه در راس قـرار 
من مخالف ایـن مسـالـه .   دارند، ھمه پولھا را به جیب میزنند

 ."ھستم
ـتـه بـه طـول  احتمال می ـف رود که این اعتصاب تا پایان ھ

 .انجامد
 

تمام : ھشدار کارگران به دولت: آلمان
 کنیم ھفته اعتصاب می

ـزدیـک بـه   ١٠به گزارش یورونیوز در پـی اعـتـصـاب ن
ھزار تن از کارگران و کارمندان مشاغل بخش عـمـومـی روز 

 مارس در سه ایالت آلمان، اعتراضات كـارگـری بـه ٥دوشنبه 
ھای کـارگـری در  اتحادیه.   دیگر نقاط این کشور کشیده شد

ـتـه بـه  آلمان ھشدار داده ـف اند که اعتصاب و تظاھرات تـمـام ھ
ـزایـش . طول خواھد انجامید آنان ھدف از ایـن اعـتـراض را اف

ـانـه  ـزایـش مـاھ ـا دسـت کـم اف شش و نیم درصدی دستمزد ی
ـیـون کـارگـر عـنـوان ٢٠٠ ـل ـی  یورو به حقوق نزدیک به دو م

ـان :   " یکی از کـارگـران مـیـگـویـد. کرده کرده اند کـارفـرمـای
ـنـد ـتـصـادی مـیـگـوی کـارمـنـدان .   ھمواره به ما از بـحـران اق

متاھلی ھستند کـه دو فـرزنـد دارنـد و مـجـبـورنـد پـس از 
ـنـد١٤٠٠پرداخت مالیات با  ایـن .    یورو در مـاه زنـدگـی کـن
حتی اگر بحران ھـم :   " وی تصریح کرد."   غیرقابل تحمل است

ـابـل  ـات بـر درآمـد ق ـی باشد ما ھمچنان در حال پـرداخـت مـال

ـیـشـتـر .   توجھی ھستیم پس چه وقت باید خواھـان دسـتـمـزد ب
: معترض دیگـری در شـھـر ھـامـبـورگ مـیـگـویـد"   باشیم؟

خیلی ناراحت کننده است که آنھا ھیچ پیشـنـھـادی بـه مـا " 
ـاد اسـت و  تنھا می.  ندادند گویند که مطالبات شما بسیار زی

ھانس پتـر فـردریـش، وزیـر کشـور . "   ما مذاکره نخواھیم کرد
ـا اتـحـادیـه ھـای کـارگـری را  آلمان ھفته گذشته مـذاکـراه ب

سخت توصیف کرد و گفت که مطالبات کارگران بـر اسـاس 
ـنـده از سـوی . واقعیت نیست توماس بول، نماینده مذاکره کـن

ـا بـدھـی  ـتـه اسـت کـه ب ـارد ١٢٩شھرداریھا نیز گـف ـی ـل ـی  م
. انـد یورویی، دولتھای ایالتی با بیشترین کمبـود رو بـرو شـده

ـات  ـب ـتـه اسـت کـه مـطـال ـیـجـه گـرف ـت وی بر ایـن اسـاس ن
 .ھای کارگری تحقق پذیر نیست اتحادیه
 
  کارگر معدن طال٩٠٠اعتصاب : مصر

ـبـه  Al Masry Al Youmبه گزارش  ـنـجـشـن  ١روز پ
در مـنـطـقـه  Sukari کارگر معدن استخراج طال ٩٠٠مارس 

ـبـود شـرایـط کـار  مرسی علم با خواست افزایش دستمزد و بھ
ـتـھـی بـه مـعـدن را  آنـھـا جـاده .   دست به اعتصاب زدنـد ـن م

. مسدود کرده و تعدادی از آنھا دست به اعتصـاب غـذا زدنـد
ـابـی بـه  ـی ـا دسـت این کارگران گفته اند که اعتراضـشـان را ت

 ماه اخـیـر ٢  این کارگران طی.   مطالباتشان ادامه خواھند داد
ـان را مـتـھـم  چندین بار دست به اعتراض زده اند و کارفرمـای

آنـھـا از .   تـوجـھـی مـیـکـنـد کرده اند که به خـواسـتـشـان بـی
ـنـد و  حکومت نظامیان خواسته اند که در این امر دخالت کـن

 .ھایشان بکند کارفرمایان را مجبور به پذیرش خواست
ـیـد ٧ بیش از ٢٠١٠این معدن طال در سال   تـن طـال تـول

 مـعـدن ١٠کرده است و گفته میشود که بزودی به یکی از 
 .بزرگ طال در دنیا تبدیل خواھد شد

 
افزایش بیسابقه نرخ بیکاری در  -اروپا 
 اروپا

 کشـور عضـو ١٧سی نرخ بیکاری در  بی به گزارش بی
ـاالتـریـن حـد یـعـنـی   ١٠،٧ واحد پولی یورو رکورد زد و به ب

بـر طـبـق ایـن گـزارش در حـال .   درصد در ماه ژانویه رسـیـد
ـنـد١٧ میلیون نفر در این ١٦،٩حاضر  در .    کشور بیکار ھسـت

ـاالتـریـن و اتـریـش ٢٣،٣ھا اسپانیا با  میان این کشور  درصد ب
ـیـکـاری را بـه خـود اخـتـصـاص ٤با   درصد پائینترین نـرخ ب
این آمارھا در حالی انتشار مییابـد کـه چـنـد روز .   دھند  می

ـلـغ  ـب ـا اعـالم کـرد کـه م  ٥٣٠پیش بانـک مـرکـزی اروپ
ـا ایـن ٨٠٠میلیارد یورو را به   بانک اروپایی قرض میدھد ت

 .مو سسات مالی بتواند از پس مشکالت خود بر آیند
 
 کارگر یک شرکت ٢٠٠٠اعتصاب : عمان

 پیمان کاری ساختمان
ـبـه  Gulf newsبه گزارش   کـارگـر ٢٠٠٠روز یکـشـن

ـام  ـن در  Nagarjunaیک شرکت پیمانکاری سـاخـتـمـان ب
 ماه دستمزد دسـت بـه اعـتـصـاب ٢اعتراض به عدم دریافت 

این کارگران که مشغول ساختن یک پروژه مسکـونـی .   زدند
ـیـس  Quriatدر منطقه  ـل ھستند، بطور دست جمعی به اداره پ

ـا صـدای اعـتـراض خـود را بـه  آن منطقه مراجعه کرده اند ت

ـنـد.   مقامات دولتی برسانند . اغلب این کارگران از ھنـد ھسـت
ـامـش فـاش شـود  یکی از ایـن کـارگـران کـه نـخـواسـت ن

بدون دسـتـمـزد .    ماه دستمزد دریافت نکرده ایم٢ما :   میگوید
ـیـش از .   چگونه زندگی بکنیـم  ٢٠٠٠٠ھـر کـدام از مـا ب

ـا بـه مـا کـار  روپیه به دالالن کاریابی پرداخـت کـرده ایـم ت
 . بھره ھستیم بدھند، ولی حاال ما از دستمزد بی

ـیـن شـرکـت در  بر اساس این گزارش ھیچکس از مسئـول
ـا بـه سـواالت خـبـر  ھنگام اعتصاب در آنجا حضور نداشـت ت

 .نگار این روزنامه پاسخگو باشد
 
درگیری نیروھای امنیتی با کارگران : اردن
 بیکار

ـبـه  Ammon Newsبه گزارش   مـارس ٥روز دوشـن
ھا نفر که دولت به آنھا وعده کار داده بود در اعـتـراض بـه  ده

دسـت  Tafilahعدم دریافت کار در مقابل استانداری شھـر 
ـانـداری .   به تحصن زدند ـامـات اسـت آنھا خواھان مذاکره با مـق

شدند ولی چون با بی توجھی آنھا مـواجـه شـدنـد، دسـت بـه 
. ھـای آن زدنـد حمله به ساختمان استانداری و شکستن شیشه

نیروھای ژاندارمری وارد عمل شده و با باتون و گـاز اشـک 
ـازداشـت  آور به معترضین حمله کرده و تعـدادی از آنـھـا را ب

این کارگران اعالم کرده اند که تا زمانی کـه دولـت .   کردند
به قول خود برای یافتن کار عمل نـکـنـد بـه اعـتـراض خـود 

 .ادامه خواھند داد
 

 کارگر ساختمانی در ١١مرگ : تركیه
 سوزی استانبول آتش

 کـارگـر ١١بی بـی سـی گـزارش داد كـه دسـت کـم 
ساختمانی پس از آتش سوزی در چادر مـحـل زنـدگـی آنـھـا 
ـبـول تـرکـیـه  ـان در یک محوطه ساختمان سازی در شھر اسـت

این آتشسوزی در محل ساخـت یـک مـرکـز .   کشته شده اند
ـیـورت گـفـت . خرید در محله اسنیورت روی داد شـھـردار اسـن

ـاده از یـک  ـف که ظن آن مـی رود آتشـسـوزی در اثـر اسـت
ـزیـون .   بخاری برقی روی داده باشد ـلـوی نجمی کدی اقلو به ت

ـا ١١دولتی تی آر تی گفـت کـه تصـور مـی شـود   ١٤ ت
 .کارگر جان باخته باشند

 
حمله کارگر یونانی با اسلحه به : یونان

 مدیرش
ـار  به گزارش یورونیوز مردی در یونان که از کـار بـرکـن
ـیـس  شده بود، روز پنجشنبه اول مارس، با شلیک گـلـولـه، رئ
سابق خود و کارگری را زخمی کرد و دو تـن دیـگـر را بـه 

 سالـه و پـدر دو ٦١در روز حادثه، این مرد .   گروگان گرفت
ـنـگ آمـده  فرزند که از تنگناھای اقتصادی و بیکاری به ت

ای شکاری به سراغ کارخانه ای کـوچـک در  بود با اسلحه
شھر کوموتینی رفت تا خشم خود را با شلیک بـه مـدیـرش 

ـتـصـادی روزافـزون دولـت . فرو نشاند ـاضـت اق سیاستھـای ری
یونان، شرایط زندگی را بر مرد یونان سختتـر کـرده و بـعـضـا 

 .بیکاران و ناراضیان را به راه حلھای خشن واداشته است


