
  !!آزادی،  برابری،  حکومت کارگریآزادی،  برابری،  حکومت کارگری

 درباره مسائل جنبش کارگری                                        سه شنبه ھا منتشر ميشود   -    نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران   

 ١٣٩١  فروردین  ١سه شنبه،  کارگر کمونيست کارگر کمونيست ٢٠١ 
 ٢٠١٢  مارس ٢٠        

http://www.wpiran.org/00-k-komonist/kk-index.htm    kargar.komonist@gmail.com 

ـیـش از )  اسفند٢١(ھفته گذشته  ب
 نفر از كارگران شركت كشـت ٢٠٠٠

و صنعت نی بر شوشـتـر دسـت بـه 
ـا  اعتصابی زدند كه مـدیـریـت را ت
ــنـی وادار  ــب نشـی ــه عـق حـدودی ب

ـتـه آمـده .   كرد ـف در خبرھای ایـن ھ
 تـن از كـارگـران ایـن ٨است كـه 

ـبـل از بـرگـزاری  شركت یك روز ق
ـــوســـط اداره  ـاب، ت ـــصــ ـت ـــن اعــ ای

ــر  ــت ــات شــوش ــان اداره ( اطــالع ھــم
) بازجوئی، شكنجه و اذیـت و آزار

ـازجـویـی و اذیـت و آزار  احضار، ب
ـاعـث ایـن . شده بودند این كار اما ب

نشد كه كارگران اعتصـاب خـود را 
 :چند دلیل دارد. شروع نكنند

ــارگــری و )   ١ ــات ك ــاب ــص ــت اع
ـات  بخصوص وقتی كه این اعتـصـاب
ــمــزدھــای  ــرداخــت دســت خــواھــان پ
ـنـدی  پرداخت نشده و بخاطر طبقه ب
ـبـل از  ـاشـنـد، ق مشاغل و غـیـره ب

سازماندھـی "    كارگر٨"آنكه توسط 
شـده بــاشــنـد، خــود آن اجــحــافــات 
ـنـه را بـرای ایـن اعـتـراضـات  ـی زم

فعالیـن كـارگـری . آماده ساخته اند
نقش مھمی در سـمـت و سـو دادن 
به اعتراض دارنـد و تـداركـات ایـن 
ـنـد؛ امـا  ـن ـی ـات را مـی ب اعتـصـاب
عمدتا خود حاصـل شـرایـط كـار و 

یـعـنـی .   محیط زیست خود ھستنـد
حتی اگر جمھوری اسالمی امـروز 
ـیـن كـارگـری  ـال ھم با فشار بـر فـع
جلوی اعتصابی را بگیرد، فردا بـه 
صورت دیگـری شـاھـد اعـتـصـاب 

 .ھمان كارگران خواھیم بود
در شركتی مـثـل كشـت و )   ٢

صنعت نی بر و نیشكر ھفت تپـه و 
 كـارگـر و ٢٠٠٠شوشتر با بیش از 

ــرد  ــشــب ــده در پــی ــه ای رزمــن سـابــق

سرانجام شورایعالی كـار جـمـھـوری 
ـزان حـداقـل دسـتـمـزد  اسالمی، مـی

 اعـالم ٩١كارگران را بـرای سـال 
ـزان .   كرد ـیـم مـی بر اساس ایـن تصـم

دستمزد حداقل كارگران بـرای سـال 
ــاه ٣٨٩آتــی  ــان در م ــزار تــوم  ھ

 .  خواھد بود
ـزی  نفرت انگیز ـتـریـن چـی  کـم

ـیـم و ایـن  است کـه بـه ایـن تصـم
ـزایـش و ایـن  میزان به اصـطـالح اف

ــی کــار"  ــورای عــال ــی "   ش ــذای ک
ـتـوان گـفـت ـی ــه .   م کـافـی اسـت ب

ــت  ــھــای دس ــھــا و گــزارش ــحــث ب
انـدرکــاران خــود ایـن حــکـومــت و 
ـیـن خـانـه  حتی نھادھایی مثل ھـم
کارگر جمھوری اسالمی در ھمیـن 
ـان مـیـرسـد  ـای سالی که دارد بـه پ
ـا کـامـال روشـن  نگاھی انـداخـت ت
ـیـف و  ـنـھـا کـث شود که چـقـدر ای
ـتـکـار و ضـد  ـای ـن ـز و ج نفرت انگی

خودشان خط فقـر را سـه .  کارگرند
برابر و چھار بـرابـر ایـن رقـم اعـالم 
ــمــزدی  ــت ــون دس ــن کــرده انــد و اک
ـازل را بـه عـنـوان یـک  اینچنین ن

 !و دستاورد نام میبرند" پیشروی"
 

 معنای دستمزد
  ھزار تومانی٣٨٩

ھر سال در غیـاب كـارگـر مشـتـی 
دزد و جنایتكار حـکـومـتـی تـحـت 
ـازی مسـخـره  عنوان كمیته مزد و ب
ـا حضـور و  سه جانبه گـرائـی و ب
پادویی خانـه كـارگـر و شـوراھـای 
ـنـد و بـر روی  اسالمی  می نشین
ــارگــر  ــار ك ــرخ فــروش نــیــروی ك ن
قیمت میزنند و اضافه كردن چـنـدر 
ــمــی كــه ســال قــبــل  ــر رق قــازی ب
خودشان بریده اند و دوخـتـه انـد را 
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 شورایعالی کار جمھوری اسالمـی اعـالم 
کرد که حداقل دستمزد کارگـران در سـال 

 ھـزار ٣٨٩ درصد معادل ١٨ با افزایش ٩١
بـرای ھـمـه از .    تومان خواھد بـود٧٥٤و 

دولتی ھا و شـوراھـای اسـالمـی شـان تـا 
کارگران و مردم محروم روشن است که این 
رقم چندین بار از خـط فـقـر تـعـیـیـن شـده 
توسط حکومت ھم کمتر است و بـا تـوجـه 
به تورم لجام گسیخته ایـن یـعـنـی قـدرت 
خرید کارگران از سال قبل نیـز بـه مـراتـب 

این تصمیم بیـشـرمـانـه . پائین تر خواھد بود
مشتی مفتخور و جنایتکار برای تـحـمـیـل 
یک بردگی مطلق به اکثریت جامعه است 

دستمزدھا .   و کارگران آنرا نخواھند پذیرفت
باید چندین برابر شود، ھمانطور که قیمت نـان 

 . و برق و گاز و سوخت چند برابر شده است
 

در شرایطـی کـه اعـتـراضـات تـوده ای و 
قدرتمندی در سـراسـر دنـیـا عـلـیـه یـک 
درصدی ھای حاکم و علیه تعرض آنھا به 
سطح معیشت اکثریت مردم بـه راه افـتـاده 
است، در شرایطی که مبارزه برای افزایـش 
دستمزد و سایر خواست ھای حق طلبانه در 
مراکز کلیدی و مھم کـارگـری در ایـران 
گسترش یافته و کل جـامـعـه در آسـتـانـه 
انفجار قرار دارد و جمـھـوری اسـالمـی در 
بحران ھمه جانبه ای دسـت و پـا مـیـزنـد، 
بیش از ھر زمان زمینه برای ایـجـاد یـک 
صف بندی قدرتمند علیه سرمایه داری و 

امروز . حکومت اسالمی آن مھیا شده است
برای ھمه مردم ایران روشـن اسـت کـه تـا 
جمھوری اسالمی ھست، زندگی اکثـریـت 
مردم کارکن و زحمتکش بھبودی نخواھـد 

یافت و  ھر نوع بھبودی در زندگی آنھا به 
انقالب و سرنگونی جمھوری اسالمی گـره 

 . خورده است
 

ــمـان، پـرســتـاران و  ـل پـاسـخ کـارگــران، مــع
کارمـنـدان زحـمـتـکـش، بـازنشـسـتـگـان و 
جوانانی که از ابتدائی ترین نیازھای خـود 
محروم شده اند، تالش ھـمـه جـانـبـه بـرای 
متشکـل شـدن و قـد عـلـم کـردن عـلـیـه 
حکومت منحوس اسالمی سـرمـایـه داران 

حزب کمونیست کارگری کـارگـران .   است
را به مبارزه ای گسترده و سـراسـری، بـه 
اعتصابات و تجمعات اعتراضی و برگزاری 
مجامع عمومی علیه تصمیم شـورایـعـالـی 
کار و با خواست چند برابر شدن دستمزدھـا 

اول مه، روز جھانی کـارگـر، .  فرا میخواند
فرصتی است که کارگران شاغل و بیکار، 
خانواده ھای کارگران، بازنشستگان، جوانان 
و زنان و ھمه مردم آزادیخواه، خود را بـرای 
برپائی تظاھرات ھای بزرگ و توده ای در 

حـزب کـلـیـه .   سراسر کشور آمـاده کـنـنـد
رھبران و تشکل ھای کارگری، کـارگـران 
پیشرو، کمونیست ھا و فعالین جنبش ھای 
پیشرو و حق طلبانه را به تالش برای یک 
اول مه تاریـخـی و شـکـوھـمـنـد در بـرابـر 

 . مفتخوران حاکم فرامیخواند
 

 آزادی، برابری، حکومت کارگری 
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 زنده باد جمھوری سوسیالیستی 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ مارس ١٥، ١٣٩٠ اسفند ٢٥
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 کارگران 
 دستمزدھای خط بردگی را نخواھند پذیرفت



 3 ٢٠١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ــمــزدھــا مــی  افــزایــش ســطــح دســت
این تالش برای تحمیـل یـك .   نامند

بردگی آشكار است و  یك عـرصـه 
ـیـشـگـی جــنـگ كـارگـران بــا  ھـم
. جــمــھــوری اســالمــی بــوده اســت

ــن  ــی ــه چــن ــیــز در ادام ــروز ن ام
داستانیست كـه  حـداقـل دسـتـمـزد 

 ھـزار ٣٨٩كارگران برای سال آتی 
اما كیـسـت . تومان تعیین شده است

ـیـم  كه نداند معنی عملی این تصـم
ـال سـطـح  ـب ـاخـانـه رژیـم در ق گست
ـیـن  ـای دستمزد كارگران و در واقـع پ
آوردن استاندارد زندگی در جامـعـه، 
آنھم  با سطح كنونی تـورم سـرسـام 
ـیـمـت ھـا  آور و افزایش ھـر روزه ق

این را خود حكومـت ھـم .     چیست
اذعان دارد و بیـشـرمـانـه بـه چشـم 
كارگر و جمعیت میلیونـی خـانـواده 
ھای  كارگری و كل جامعه نـگـاه 
ـزان  كرده و از رقمی بـه عـنـوان مـی
حداقل دستمزد برای كارگـر سـخـن 
ـنـوز  میگوید كه چندین برابـر آن ھ
ــقــری كــه  ــزان نــرخ خــط ف ــی از م
ـازل تـر  خودشان اعـالم كـرده انـد، ن

ــن .   اســت ــی مــعــنــی عــمــلــی چــن
ــی،  ــكــن ــی مس ــی  ب ــم تصــمــی
ـیـشـتـر  گرسنگی و فقر و تباھـی ب

مـعــنـی آن .   بـرای كــارگـران اسـت
ـیـشـتـری از  خارج شـدن كـودكـان ب
چرخه تحصیل و اضـافـه شـدن بـر 
ـان و بـه  ـاب ـی تعداد كودكان كار و خ
نابودی كشیده شدن زندگی و آینـده 

ـنـی آن گسـتـرده تـر .   آنان است مع
ـیـن آمـدن  ـای شدن تن فـروشـی و پ
بیشتر سن تـن فـروشـی دخـتـران و 
ـاب شـدن  گستردگی ابعادش و پـرت
بیشتر آنھا به كام باندھای مخـدر و 

ـنـی آن اضـافـه .   جنایـت اسـت مـع
ـان تـوحـش سـرمـایـه  ـی شدن بر قربان
داری و  باال رفتـن آمـار دزدی و 
ـاھـی  ـب ـاد  و بـه ت ـی جنایت و اعـت
. كشیده  شدن كـل جـامـعـه  اسـت

 .كارگران این را نمی پذیرند
واقعیت اینست كه سـی و سـه 
ـا  سال است كه جمھوری اسالمـی ب
تھاجم ھر روزه اش بـه زنـدگـی و 
معیشت كارگـران و كـل جـامـعـه، 

امـا امـروز .     دارد جنایت مـیـكـنـد
ـتـصــادی  ـلـج اق ـیـم ف ــق فشـار مسـت
حكومت و تشدید ھـر روزه تـحـریـم 
ھای اقتصادی غرب و آمریكـا بـه 
امیـد كشـانـدن رژیـم اسـالمـی بـه 
ـیـش  پای میز مذاكره شان بیش از ب
ـاھـی كشـانـده  ـب جامعه را به مـرز ت

 ھـزار تـومـان بـه ٣٨٩تعیین .  است
ــزد  ــم ــت ــزان حــداقــل دس ــی عــنــوان م

ـایـد در ٩١كارگران در سال   را نیز ب
ـیـن اوضـاعـی دیـد ایـن .   متن چـن

تصمیم جنایتكارانه را باید در مـتـن 
ـا  شرایطی دید  كه ھـر روز رژیـم ب
طرح و برنامه جـدیـدی زنـدگـی و 
معیشت كارگران و كل جـامـعـه را 
زیر یورش خود قرار میدھد تا چنـد 
ـایـش زمـان  ـق روزی بیشتـر بـرای ب

ـزان .   بخرد از ھمیـن رو مسـالـه مـی
سطح دستمزدھا امروز بیـش از ھـر 
ـیـشـت  ـا و مـع ـق وقت به مسـالـه ب
ــی  ــون ــی ــل ـی ــت م كـارگــران و جـمــعــی
خانواده ھای كارگری و كـل مـردم 

 .ربط پیدا میكند
 

 !نمی پذیریم
اما در برابر این تھاجمـات كـارگـران 
و مــردم ســاكــت نــنــشــســه انــد و 

فضـای جـامـعـه، .   نخواھند نشست
ـارزه اسـت و  فضای اعتراض و مـب
مردم در كمین فرصتی ھستنـد كـه 
ـان  ـای به جھنم جمھوری اسـالمـی پ

ــد ـن ــســت كــه شــاھــد .   دھ روزی نــی
ــط  اعـتـراضــات كـارگــران در مــحـی
ـلـف كـارگـری در ایـن  ھای مـخـت
شــھــر و آن شــھــر و در ســطــحــی 

اعـتـراضـاتـی كـه .   گسترده نباشـیـم
ھر روز  دامنه اش بیشتر و بیـشـتـر 
به مراكز كلیدی و مـجـتـمـع ھـای 
. بزرگ كارگری كشـیـده مـیـشـود

ـنـھـمـه  بعالوه کارگران دیـگـر از ای
ـیـحـقـوقـی و  فقر و تنگدستـی و ب
تحقیر به فغان آمده انـد و جـامـعـه 
ــاری دارد ــج ــف ــامــال ان ــتــی ك ــال . ح

بنابراین ھمه ایـن شـواھـد نشـان از 
این دارد كه تصمیم اعالم شـده  در 
رابطه با سـطـح دسـتـمـزد كـارگـران 
بـرای ســال آتـی بـرای جــمـھــوری 

ـنـی در پـی  اسالمی ھزینه سنـگـی
ـیـم .   خواھد داشت اتخاذ ھمین تصـم

ــول ھــمــیـن ســطــح از  ـب ــی ق و حــت
ــزان دسـتـمـزد ســال  ـی ـزایـش بـر م اف
ـیـم  گذشته، ھمانند ھر طرح و تصـم
دیگر، میتوان استیصال حكومـت و 
فشار اعتراضات گستـرده كـارگـران 
ـان را بـوضـوح  و مـردم بـر روی آن

ــر .   دیـد ـب ـلـش خ ــتـه قــب ـف ــه ھ وگـرن
ـان  ناخرسندی نمایندگـان كـارفـرمـای
در كمیته مزدشان از مباحث انـجـام 
شده بر سر میزان دستـمـزدھـا اعـالم 
شد و قبل از آن ھـم مـعـاون وزیـر 
رفاه جمھوری اسالمی وقیحـانـه از 
ـقـر  اینكه در ایران كسی زیر خـط ف
ـیـكـنـد، چـون دسـتـمـزد  زندگی نـم
ـتـر از یـك دالر نـداریـم، سـخـن  كم
ـان در واقـع  ـا ایـن سـخـن گفت و ب
حرف دلشـان و خـوابـی كـه بـرای 
ـاھـی  ـب پرتاب كارگران به قعر دره ت

 . در سر می پرورانند را بیان داشت
موضوع از این قـرار اسـت كـه 
كمیته مزد جمھوری اسالمی چنـد 
ماه غور و تفحص كرده است و دار 
ـا  و دسته ھای مختلف حكومتی ب
انواع اظھارت و فضا سنجی تـالش 
كردند زمینه را برای تھـاجـمـی كـه 
ــی  ــدگ ــه زن ــردن ب ــرای وارد ك ب
كــارگــران و كــل جــامــعــه در ســر 
ـنـد ـن ـا ك ـی . میپرورانند آمـاده و مـھ

ــحــرانــی  ــاطــر وضــع ب ــخ ــنــد ب ــت گــف
ـزایـش  اقتصاد، امسال خـبـری از اف
دستمزد نیست و دولت توان افزایـش 

انـواع و اقسـام .   دستمزدھا را نـدارد
ـنـد  طرحھا را روی میزشان گـذاشـت
ـار گـذاشـتـن مسـالـه  و حتی از كن
ــه  ــن حـداقــل دسـتـمــزد سـاالن ـی ـی تـع
ـنـد و مـطـرح  ـت كارگران سخـن گـف
ـایـد بـه  كردند كه میزان دسـتـمـزد ب
تناسب وضعیت اقتصادی ھر واحـد 
تولید تعیین شود و غیره، تا اینـكـه 

 ھزار تومـان در ٣٨٩باالخره به رقم 
ـیـن .   ماه رسیـدنـد ـتـه اعـالم ھـم ـب ال

مبلغ را ھم گذاشتند بـرای آخـریـن 
ــا  ــكــه ب ــل ــال تــا ب ــان س ــتــه پــای ھــف
تعطیـالت نـوروزی كـمـی آبـھـا از 
آسیاب بیفتد و بلكه از ایـن سـتـون 

ـاشـد در ایـن .   به آن ستون فـرجـی ب
ــه كــارگــر و  ــان ــزدوران خ ــان م ــی م
ــل  ــز مــث ــی شــوراھــای اســالمــی ن
ـنـد و  ھمیشه سنگ تـمـام گـذاشـت
تمام تالششـان را بـكـار بـردنـد كـه 
ـاشـنـد و  ھوای نظامشان را داشته ب
بازی كثیف ھر سـالـه خـود را بـه 

 . اجرا گذاشتند
. اما حرف كارگران روشن اسـت

كارگران دیگر به ایـن بـردگـی تـن 
ـارھـا .   نخواھند داد كارگران این را ب

بارھا در بیانیه ھا و اعـتـراضـاتشـان 
ــم   ــمــی ــه تص ــد ك ــرده ان ــالم ك اع
ـبـول نـدارنـد و   شورایعالی كـار را ق
ـایـد تـوسـط خـود  دستمزد آنـھـا  ب
ــم  ــی ـق ـ ــور مســت ــران و حض كــارگ
ـیـن شـود . نمایندگان منتخبشان تعی

بارھا و بارھا اعالم كرده اند كه زیـر 
ــا  ــمــی رونــد و ب ــر ن بــار خــط فــق
ـا رقـم  طومارھای اعـتـراضـی و ب
ــام ھــای  دادن و روشــن كــردن گ
ـارزاتـی شـان قـد عـلـم كـرده و  مب
ـــش فــــوری  ـزای ـــ ـار اف ــ ـت ـــواســـ خ

ـلـه .     دستمزدھایشان شده انـد از جـم
ـار  چندین سال پیش بود كه اولیـن ب
كارگران با رقم حداقل دسـتـمـزد در 

ھزار تومان به مـیـدان ٤٥٠قدم اول  
ــرای .   آمـدنـد ــبـش ب ـن ــعـد از آن ج ب

افزایش دستمزدھا، سازمانیافتـه تـر 
و متعین تر شد تا جاییكه دو سـال 
پیش ما شاھد انتشار طـومـارھـای 
ـیـون  ـل ـی وسیع حـول خـواسـت یـك م

ــم ــودی ــمــزد ب ــل دســت ســال .     حــداق
ـیـه  ـان ـی ـز كـارگـران در ب ـی گذشته ن
ھایشان اعالم داشتند كه حـتـی دو 
ـاف زنـدگـی  ـف ـز ك میلیون تومان نی
ــك  ـار ی ـیـكـنـد و خـواسـت مـا را نـم

ـنـھـا ھـمـه .   زندگی انسانی شدند ای
ـارزه بـرای  پیشروی ھاییست كه مب
خواست افزایش دستمـزدھـا را گـام 

ــرده اســت ــو ب ــه جــل ــا ب ــطــور .   ھ ب
ـیـش از ھـر  ـز امـروز ب مشخصتر نی
وقت خواست افزایش دستمزدھـا بـه 
موضوع اعـتـراضـات روز كـارگـران 

ــل شــده اســت ــدی ـب ــه در .   ت از جــمــل
ـتـروشـیـمـی  مبارزات ھزاران كارگر پ
ـاه شـدن  ـا خـواسـت كـوت ماھشھـر ب
دست پیمانكاران یك خـواسـت مـھـم 
ـزایـش دسـتـمـزدھـایشـان  كارگران اف

ـز .   بوده اسـت ـی ـیـن مـدت ن در ھـم
ــصــاب  ــی چــون اعــت ــصــابــات اعــت
ـیـن خـواسـت  كارگران راه آھن با ھـم
ــارگــر  ــزاران ك ــم و ھ ــه ای ــت را داش
ـتـمـاعـی در  ـامـیـن اج بازنشسـتـه ت

ھمین رابطه بیانیه دادند و خـواھـان 
ــان  ــایش ــزدھ ــم ــت افــزایــش فــوری دس

ـز .   شدنـد ـی ـاران ن ـلـمـان و پـرسـت مـع
ــھــاســت كــه خــواھــان افــزایــش  ســال
دستمزدھایشان بوده اند و مشـخـصـا 
معلمان اعتراضات گستـرده ای بـر 

مسـالـه .   سر این خواست داشته انـد
اینست كه امروز در مـتـن گـرانـی 
ــز  ــی ایــن مــراك ــون ــن ــام آور ك ســرس
ـزرگ  كلیدی و مـجـتـمـع ھـای ب
ــا خــواســت  كــارگــری اســت كــه ب

 . افزایش دستمزدھا دارند جلو می آیند
 

 اول مه 
 روز اعتراض بزرگ

ـلـكـه ایـن  اكنون نه تنھا كـارگـران ب
ـقـر و  كل جامعه است كه در برابر ف
ـفـجــار  فـالكـت مـوجـود بـه مـرز ان
ـیـن رو  كشیده شـده اسـت و از ھـم
خواست افزایش دستمزدھـا خـواسـت 
ـاران و  ھمه كارگران، معلمان، پـرسـت

ـیـر و ٩٩بخـش  ـق  درصـد مـردم ف
بـویـژه امـروز .     محروم جامعه است

شـرایـط سـیــاسـی جـامــعـه كـامــال 
امـروز .   متفاوت از ھـر سـال اسـت

ـا پشـت  این كل جامعه اسـت كـه ب
سر گذاشتن خیزش انقالبی اش در 

 و با تحوالت جـدیـدی كـه ٨٨سال 
ـیـم افـق و  ـا شـاھـدش ھسـت در دنی
چشم انداز جدیدی را برای رھـایـی 
از جھنمی كه جـمـھـوری اسـالمـی 
ـابـل خـود مـی  ـق بر پا كرده  در م

شرایـط جـدیـدی كـه شـعـار .    بیند
والستریت ایران را  دارد بـه شـعـار 
اعتراضی كارگران در تـجـمـعـاتشـان 

در چنیـن شـرایـطـی .  تبدیل میكند
ـفـجـار اسـت  جامعه چنین در حال ان
و آماده حمایت و پشتیبانـی از ھـر 
حركت و اعتراضی است، كـارگـران 
ــزایــش  ــا خــواســت اف ــد ب ــن ــوان ــت ــی م
دستمزدھا و خـواسـت داشـتـن یـك 
ـــدار  ـــرچـــم ـــی پ ـان ـــدگـــی انســ زن

 . خواستھای كل جامعه باشند
یكماه بیـشـتـر بـه اول مـه روز 

اول مـه .   جھانی كارگر نمانده اسـت
فرصتی است كـه كـارگـران و كـل 
جامعه میتوانند علیه دستمـزدھـای 
ـیـه گـرانـی و  ـقـر، عـل زیـر خـط ف
ـبـی  محرومیت و علیه ھمـه مصـائ
ـتـكـار  ـای ـن كه یك درصدی ھـای ج
ــاكــم اســالمــی بــر گــرده مــردم  ح
ـزنـد و  ـی ـا خ ـپ تحمیل كـرده انـد،  ب

 ١از صفحه 
 ،  حداقل دستمزد كارگران
 رکوردی در وقاحت رژیم
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ـاد  خواستھای انسانـی خـود را فـری
ــزنــنــد ــكــه امــروز .   ب ــن ــا ای خصــوص

جنبشی جھانی بـه تـدارك اول مـه 
این جنبش اشغال والستـریـت .   میرود

است كه جھان را به اول مه جھـانـی 
ـبـش   فرا میخواند و شـعـار ایـن جـن

 درصدی ھا و ٩٩قدرت بدست ما 
فراخوانش تعطیل كردن كار در كـل 
ـانـھـا تـوسـط  ـاب ـی جامعه و اشغـال خ

ـیـشـان  مردم برای خواستھـای انسـان
ـبـش .   است روشن است كـه ایـن جـن

ھمه ما كارگران و مـردمـی اسـت 
كــه ســی و ســه ســال اســت در 
چنگ جمھوری اسالمی،  یـكـی 
ــھــای  ــت ــن حــكــوم ــری از وحشــی ت
ــان  ــر جــھ ــاكــم ب ــایــه داری ح ســرم

ـا تـمـام .   اسیریم باید در اول مـه  ب
ـبـش و بـه ایـن  قدرت بـه ایـن جـن
فراخوان بپیوندیم، و كار را تـعـطـیـل 

خیابانھا را از آن خود كنیـم و .   كنیم
با قطعنامه ھایمان و با شـعـار خـط 
ـیـم، خـط رفـاه، ھـمـه  فقر نمیخـواھ

ــدســـت مــا مـــردم  ــدرت ب  ٩٩ق
ــمــات  ـی ــمـ ــه تص ــی ـل درصــدی، عـ
جنایتـكـارانـه شـان و ایـن بـردگـی 
ـفـرخـواسـت خـود را  ـی بایستیم و  ك
علیه جانیان اسالمی اعالم كنیـم و 
جامعه ای انسانی و پـر از رفـاه و 

 .* شادی را فریاد بزنیم

ـات كـارگـری، حـتـی اگـر  اعتصاب
 ٨پادوھای رژیم تـعـدادی، مـثـال 

ــن كــارگــری را  ــعــالــی ــر، از ف ــف ن
ــات  ــد و بــه اداره اطــالع ــن ــاس بشــن
ـار  ـنـد، امـا تـعـداد بسـی معرفی كن
ـا  ـنـد كـه ب بیشتری پشت پرده ھسـت
ــوده كــارگــران از چشــم  ــت ت حــمــای
ـنـد . پادوھـای رژیـم دور مـی مـان

شرایطی مثل شرایط كار در ایـران، 
ـیـت  خود دائم در حال بازتولید و تـرب
ـبـران كـارگـری اسـت،  فعالین و رھ
ــد تــعــداد  ــوان ــت حــتــی اگــر رژیــم ب
مخبرین و پادوھـای خـود را دو و 

 .یا سه برابر ھم بكند
جامعه ای مثـل ایـران كـه )   ٣

ـنـد سـر بـه تـن  مردم آن می خـواھ
رژیم اسالمی نباشد، خود در بیـرون 
از محیط كار ھم بـه شـكـلـگـیـری 
اعتـراضـات كـارگـری كـمـك مـی 

تك تك آحاد این جـامـعـه، در .   كند
ـنـد ـفـع ـن ھـر .   تضعیف ایـن رژیـم ذی

ـا  ــ ـارگـــران ب ــ ـامـــی را كـــه ك گــ
ـیـف ایـن  اعتراضات خود برای تضع
ــك  ـزدی رژیـم بـردارنـد، گــامـی در ن
شدن این رژیم به لبه گـور اسـت و 
گامی است در مسیر رھائی مـردم 
ـان  ـق ستمدیده این جامعه از دست خف

ـقـر و نـداری ــل .   و ف مـردمــی مـث
ــتــی بــا  مــردم شــھــر شــوشــتــر، ح
ـیـل  تضعیف اعتراض كـارگـران بـدل
ـیـن  ـال دستـگـیـری تـعـدادی از فـع
ـیـه  ـق كارگـری، مـایـه دلـگـرمـی ب
كارگران برای ادامـه اعـتـراضـشـان 
می شـونـد و آنـھـا را تشـویـق بـه 

 .اعتراض می كنند
می شود چند دلیل دیگـر ھـم 
ــن سـه مــورد اضـافــه كــرد . بـه ای

ـا  جمھوری اسالمی نـمـی تـوانـد ب
ـیـن كـارگـری و  ـال اذیت و آزار فـع
ـقـه خـود  دیگر فعالین اجتماعی، ی
را از دست اعتـراضـات كـارگـران و 
ـانـد . دیگر اقشار در آن جامـعـه بـرھ

شرایطی را كه این رژیم ایجاد كـرده 
ـیـد  ـازتـول است، خود اعتراضات را ب

ــد ــن ــن .   مــی ك ــامــل ویــرانــی ای ع
مملكت، عامل بدبختی و بیـكـاری 

عـامـل .   این جامعه، این رژیم اسـت
ـتـصــادی و بـی دوا و  فـالکـت اق
ــم  ــعــه رژی ــن جــام ــری در ای دكــت
جـــمـــھـــوری اســـالمـــی اســـت و 
ماجراجوئیھای جـنـگـی رژیـم ایـن 

مـردم .   وضعیت را تشدیـد مـیـکـنـد
کارد به استخوانشان رسیده اسـت و 
در ھر فرصتی كـه دسـت داده، بـر 
علیه این وضعیت اعتراض كـرده و 
ـیـده انـد؛ و  ـب رژیم را به چالش طـل
نمی توان ھمه ایـن جـامـعـه را بـه 

زندانی كـردن !   اطالعات احضار كرد
ـنـكـه  فعالین اجتمـاعـی، بـجـای ای
ــد،  ــن ــا را وادار بــه ســكــوت ك ــھ آن
جامعه را برای اعتراض به زنـدانـی 
. كـردن آنـھــا بـه مــیـدان مـی آورد

اعتراضات قدرتمندی كه منجـر بـه 
ـیـن  ـال آزادی فعالین كارگری و فـع

 مارس سنندج شد یـک نـمـونـه ٨
است كه مردم با پیگـیـری خـود و 
در زیر سرنیزه جـمـھـوری اسـالمـی 
ـزان خـود شـدنـد . باعث آزادی عـزی

اعتراض فعالین كارگـری در خـود 
زندان و زیر سرنیزه و كابل و شـالق 
بازجویان و شكنجه گران جمـھـوری 

ـنـد اسـت ـان .   اسالمی ھم بل ـازجـوی ب
رژیـم جـھــل و جـھــالـت اسـالمــی، 
نمونه شیث امانی، محمد جـراحـی، 

شاھرخ زمانی، رسول بداغی، رضـا 
ـلـو و دھـھـا  شھابی، منـصـور اسـان
نمونه دیگر را جلوی چشمـان خـود 
دارد كه در چھاردیواری زنـدان ھـم 
ـیـرون از آن  اعتراض خـود را بـه ب

ـادر .  فرستادند جمھوری اسـالمـی ق
نیست صدای اعتـراض جـامـعـه را 
صرفا با دسـتـگـیـری چـنـد فـعـال 

ــد ــوش كــن ــری خــام ــن .   كــارگ ای
ـــر حـــق  ـات صـــدای ب ـــراضــ ـت اعــ

ـیـش از   ٣٠مطالباتی ھستند كه ب
ـاده انـد ـت . سال است بـه تـعـویـق اف

ـیـن  ـال نمی توان با دسـتـگـیـری فـع
كارگری، دستمزدھا را تا زیـر خـط 
مرگ تنزل داد و انتـظـار اعـتـراض 

ـا دسـتـگـیـری .   نداشت نمی شـود ب
ـات ٨فعالیـن  ـب  مـارس، بـه مـطـال

ـان ٣سركوب شده بیش از   دھـه زن
ـلـکـرد .   جواب داد اگر می شد، عم

 سـال ٣٣جمھوری اسالمی در كل 
ـیـجـه مـیـداد،  ـت حاكمیت ننگینش ن
حتی وحشیانه ترین شیوه این رژیـم 

 دسـت بـه ٦٧ و ٦٠که در سـال 
ــل عــام دســتـه جـمــعـی بـخــش  ـت ق
ـیـجـه  ـت وسیعی از این فعالین زد، ن

ــن ســرکــوب جــواب !   نــداد ــرای ــاب ــن ب
ـاده ٣٠مطالبات  ـت ـتـعـویـق اف  سال ب

ــت ـــس ـی ــ ــن مـــردم ن ـــرو .   ای ـن ــ از ای
اعتراضات دست بردار نیستند، زیـرا 
ـقـط  ـیـت ف جامعه در برابر این وضع
: ھمان یك راه را جـلـوی خـود دارد

ـنـده  اعتراضات باز ھم بیشتر و کـوب
ــم  ــن رژی ــی ای ــون ــگ ــرن ــر تــا س ت
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سعید مرتضوی، از 
 کھریزک به راس 

 ! صندوق تأمین اجتماعی
ـان جـنـگ و  ھفته گذشته در مـی
ــه  ــدھــا و دار ودســت ــان دعـواھــای ب
ھای وابسته به دولت و مجلـس، و 

ـیـد "   مخالفت" علیرغم  مجلـس، سـع
ـات  ـای ـن مرتضوی مـتـھـم پـرونـده ج
کھریزک از طرف احمدی نژاد بـه 
عنوان مدیر عامل جـدیـد صـنـدوق 
. تامین اجتماعی  منصوب گشـت

ــانــد پــاســداران  احــمــدی نــژاد و ب
ـقـه غـرب کشـور" معروف به  ، " حـل

ـان  ـف این عنـوانـی اسـت کـه مـخـال
احمدی نژاد بـه ایـن دار و دسـتـه 
اطالق میکنند، موفق شدند جـانـی 
مرتضوی را به این سمت منـصـوب 

ـات  .   نمایند قبال ھم در جریان انتخـاب
ـتـخـاب  حکومتی که منـجـر بـه ان
ــه ســمــت ریــاســت  ــژاد ب احـمــدی ن
جمھوری شـد، صـادق مـحـصـولـی 
وزیر و دزد میلیاردر کـه از مـھـره 
ـاشـد، را  ھای اصلی این باند می ب
ـامـیـن  به سمت وزیر کار و بـعـدا ت

ـا روی .  اجتماعی منصوب کردند ب
کار آمدن دولت احمدی نژاد دسـت 
ـانـد مـذکـور بـه سـیـسـتـم  و پای ب

ایـن کـار .   حکومتی نیز بازتر شـد
ــرای  ــه ای و ب ــن ــد خــام ــی ــائ ــا ت ب

ـا "   یکـدسـت کـردن حـکـومـت"  و ب
ـیـش  ھدایت شخص خامنه ای بـه پ

" حلقـه غـرب کشـور" اما .   برده شد
ـانـد مـزبـور  چه کسانی ھستنـد؟ ب
ـاه  بخشی از کادرھـای اصـلـی سـپ
در دھه اول شکل گیری جمـھـوری 
اسالمی ھستند، یعنی آن دستـه از 
ـــی کـــه در ســـرکـــوب  ـان ــ ـی ــ ـان جــ
ـارزات مـردم در  اعـتـراضـات و مـب
مناطق غرب کشورمستقیمـا دسـت 
ــنــد، و در یــک جــھــش و  ــت داش
چرخش خامنه ای بـه راس قـدرت 
. دولتی منصوب و گـمـارده شـدنـد

ـایـی،  ـق محصولی، شـیـخ عـطـار، ب
از چـھـره . . .   مشایی، جوانفـکـر، و

ـاشـنـد . ھای اصلی این باند مـی ب
ـتـی در دسـت  با تثبیت قـدرت دول

این باند، کادرھای درجـه دوم ایـن 
دار و دسته تـوسـط خـود احـمـدی 

" نق زدنـھـای"نژاد و علیرغم برخی 
ـاز  ـایشـان بـه دولـت ب خامنه ای، پ

ــژاد ظــاھــرا .   شـد ــروژه احــمــدی ن پ
موفق شد رضـایـت خـامـنـه ای و 
ـیـروھـای اصـلـی  بخش ھایـی از ن
ـاه و  باندھای سرکوبگر رژیم در سـپ
وزرات اطالعات و امنیت و وزارت 
ـیـت  خارجه  را جلب کرده و مـوقـع
خود را در ھرم قدرت در جـمـھـوری 

 .اسالمی تثبیت نماید
ـــور و  ـف ــ ـن ـای مــ چـــھـــره ھــ
جنایتـکـارانـی چـون مـرتضـوی و 
قاضـی حـداد، اژه ای، رسـتـمـی، 
مھمانپرست، و امثالھم در حـمـایـت 
ــه  ــل ب ــدی ــد احــمــدی نــژاد تــب ــان ب
ــم  ــت و کــل رژی ـان دول ــگــوی سـخــن

ـنـد دولـت .   جمھوری اسالمی گشـت
ـیــان و  ــت نـظــام ــژاد دول احـمــدی ن
کابینه امنیتی و حرفـه ای تـریـن 
ـات جـمـھـوری  جنایتکاران دوره حـی

ـز . اسالمی می باشد ـی مرتضـوی ن
از عناصر جـانـی و سـرکـوبـگـر و 
مھره اصلی سـرکـوب اعـتـراضـات 
ــھــای  ــژه در داداگــاھ ــوی ــردم، ب م

ـادی .   حکومت می باشد مـدت زی
دادستان تھران و مسئول رسـیـدگـی 
به پرونده کوی دانشـگـاه بـود کـه 
ــات کــوی  ــای ــان جــن ــھــم ــت ھــمــه م
ــی  ــرخ ــم ب ــرغ ــی ــگــاه را عــل دانش

ـبـرئـه "   انتقادھای"  مـجـلـسـی ھـا ت
ــرد ــول ١٣٨٨در ســال .   ک  مســئ

رسیدگی به پرونده دستگیـرشـدگـان 
ــگــاه مــخــوف  ــت ــازداش در پــرونــده ب

ــریــزک شــد مــرتضــوی بــا .   کــھ
ھـمــکــاری رادان و قـاضــی حــداد  
ــجــه ھــا و  ــریـن شــکـن ــانـه ت وحشـی
ـیـه  برخوردھای ضد انسانـی را عـل
ــراضــات  ــر شــدگــان اعــت ــگــی دســت

پرونده کـھـریـزک و .   سازمان دادند
ــه یــک  ــل ب ــدی ـب ــم ت ــایــات رژی ـن ج

 .رسوایی برای کل رژیم شد
ــانــد ھــای  ــژاد و ب احــمــدی ن
نزدیک به او برای سالم بـدر بـردن 
ـا  جانیانی چون مرتضوی و رادان ب

در "   حاشیه ھـای امـن"درست کردن
ــر  دولـت، مــرتضــوی و رادان وســای
متمھان جنایات را زیر چتر حمـایـت 

ـزدیـک بـه . خود گرفتند بعـد از ن
یک سال غیبـت مـرتضـوی، سـال 
گذشته وی از طرف احمـدی نـژاد 
. مسئول ستاد مبارزه با قاچاق شـد

بدین ترتیب احمـدی نـژاد و دار و 
دسته اش قطعا با حمـایـت شـخـص 
ـاره وارد  خامنه ای مرتضوی را دوب

ـتـی کـردنـد ـا .   دم و دسـتـگـاه دول ب
چنین سابقه ای مرتضوی اکـنـون 
ــن  ــری ــکــی از بــزرگــت در ریــاســت ی
ــرار  کـنـســرن ھـای مـالـی رژیـم ق

نق زدنھای مجلـس و . گرفته است
ــن  ـنـدگـان مـخـالـف ای ـای بـرخـی نـم

 .انتصاب کماکان ادامه دارد
انــتــصــاب مــرتضــوی بــه ایــن 
سمـت اعـتـراضـات بـرحـقـی را در 
ـازنشـسـتـگـان مـوجـب شـده  میان ب

ـایـد مـورد .   است این اعـتـراضـات ب
حمایت جـدی مـردم قـرار بـگـیـرد، 
زیرا نه فقط در فردای بزیرکشـیـدن 
رژیم اسالمـی مـرتضـوی و سـایـر 
سران جـمـھـوری اسـالمـی بـخـاطـر 
ـایـد مـحـاکـمـه شـونـد،  جنایاتشان ب
ـنـد  بلکه بازنشستگان خـوب مـیـدان
ـیـن عـنـصـر  که با قرار گرفتن چـن
ـامـیـن  جانی ای در راس صنـدوق ت
ــر و فــالکـت آنــان  ـق ــمـاعــی ف ـت اج

ـان .   تشدید خواھـد شـد در ایـن مـی
ـتـه مـزدوران خـانـه کـارگـر ھـم  الب

ـز  دفـاع از " فعال شـده انـد و در پ
و تامین اجتمـاعـی و "   بازنشستگان

ـافـع خـود در صـدد بـھـره  برای من
. برداری از اینا عتراض بر آمده انـد

انتصاب مرتضوی بار دیگـر رابـطـه 
ـنـش  مجلسی ھا و دولت را دچار ت

ـتـصـاب .   کرده است منتقدین ایـن ان
ــگــران"  آبــروی حــکــومــت مــی "   ن

ـان احـمـدی نـژاد  .   باشند در این می
و دار و دسته اش اعـالم کـرده انـد 
که پای این تصمیمشان بـوده و از 
ـانـدھـای  مرتضوی در برابر تعرض ب

 .مخالف دافاع خواھند کرد
ــژاد و کــل  ــت احــمــدی ن  دول
ــی  ــالم ــوری اس ــھ ــم ــم ج ــســت ســی
حکومت جانیان و تیر خالص زنـھـا 

ـاشـد در .   و سرکوبگران مردم می ب
ــار  ــم مــالک و مــعــی ــســت ایـن ســی
ـتـی و  رسیدن بـه پسـت ھـای دول
ـات و سـرکـوب   ـای ـن حکـومـتـی، ج
مردم و وفادار بودن به خـامـنـه ای 

ــت احــمــدی نــژاد .   مــی بــاشــد دول

ــداران، و  ــان، پــاس ــظــامــی ــت ن دول
ـا  جنایتکاران حرفه ای است کـه ب
تائید خامنه ای سـکـان قـدرت را 

مـرتضـوی .   در دست گرفتـه اسـت
ـیـسـت و  اولین انتصاب از این نوع ن

 .آخرین آنھم نخواھد بود
 

 دولت قسم نخورد
  و نیم میلیون فرصت ٢ 

 !شغلی ایجاد كند
شیح االسالمی وزیر کار و تـعـاون 
ـیـرامـون  حکومت ھفتـه گـذشـتـه پ
ـاسـتـھـای  مباحث حول و حوش سـی
اشتغالزایی دولت گفت دولـت قسـم 

ـیـون فـرصـت ٢نخورد  ـل ـی ـیـم م  و ن
ـان در !   شغلی ایجاد كند ایـن سـخـن

پی فشار ھا و اعـتـراضـات سـایـر 
ارگانھای حکومتی کـه از دولـت  
و وزارات کار انتقاد میکنند، ایـراد 

قبال دولـت ادعـا کـرده .   شده است
ـیـون شـغـل ٢بود که  ـل ـی ـیـم م  و ن

ــل از انــتـخــابــات .   ایـجــاد کــرده قــب
مجلس نمایندگان ھوادار دولـت بـه 
ھمراه بانک مرکزی و مرکز آمـار 
رژیم نھایت سعی  و تالش شـان را 
برای دستکاری آمارھـای مـربـوط 
به اشتغال و بیکاری را انـجـام داده 
و با اعالم آمار ھای غـیـر واقـعـی 
درباره اشتغال و بیکاری، در صـدد 
کسب آرای بیشتـر بـرای ورود بـه 
ـقـشـه  مجلس بر آمـدنـد کـه ایـن ن
ـانـدھـای  اینھا در میان دعواھـای ب
دیگر حکومت از جمله مجـلـس رو 

دو طرف ھمدیگر را در ارائـه .   شد
آمـارھــای دســتـکــاری شــده افشــا 

ـا ارائـه بـودجـه سـال .   کردند  ٩١ب
یک بار دیگـر بـحـث دسـتـکـاری 
ـــر  ـای ـــت و ســ ـــوســـط دول ـار ت آمــ
ــم بــاز شـده اســت ــھـای رژی . ارگـان

ــاع از  ــتــی ھــا در دف ــار دول ــب ــن ای
ـام  سیاستھایشان با ارائه آمـار و ارق
باز ھم دستکاری شده ادعا کـردنـد 
کـه اگـر چـه در ایـجـاد اشـتـغــال 
ـنـد، ولـی دولـت و  اشکاالتی داشت
ـیـکـاری  ـاعـث ب ـاسـتـھـای آن ب سـی

ــســت ــی ــن .   ن ــاع از ای دولــت در دف
ـانـد دیـگـر  سیاست در برابر تعرض ب
حکومت که بحث استیـضـاح وزیـر 
کار و بخشا احمدی نـژاد را طـرح 
ـیـل تـراشــی  کـرده انـد، درصـدد دل
ـاسـتـھـای  ـیـت سـی ـق برای عدم موف
. اشتغال زایـی اش بـر آمـده اسـت

ھفته گذشته شیخ االسالمـی وزیـر 
کار کشف کرد که علت بیکـاری 

ـاب وزیـر .   چیز دیـگـری اسـت جـن
یكی از دالیـل اصـلـی : "کار گفت

 ھـزار ٥٠٠عدم ایجاد دو میلیون و 
شغل در سال جاری اعمال سیـاسـت 
ھای انقباظی از سوی بانك ھـا و 
اختالس سه ھزار میلیارد تـومـانـی 
ـنـد شـدن رونـد  بـود كـه مـوجـب ك

. " پرداخت تسھیالت اشتغالزایی شـد
ـاب وزیـر .   جالب است آنچه که جـن

ــاضــی بــانــک  ــب ــق ــای ان ــھ ــاســت ســی
ــی نــامـــد، خـــالف  ــرکــزی م م
ادعاھای بانک مرکزی در امـور 
ـارات الزم  ـب ـامـیـن اعـت مربوط به ت

ـاشـد ـیـن .   برای اشـتـغـال مـی ب ھـم
 ماه پیـش اعـالم ٦بانک مرکزی 

ـاردتـومــان ١٧٠٠کـرد کـه  ـی ـل  مــی
برای ایجاد اشتغال پول و اعتبار بـه 
. دولــت و وزارت کــار داده اســت

حتی سند و مدرک وازیر پـول بـه 
. حسابھای دولتی را ھم رو کـردنـد

با اعالم این مبلغ خانه کـارگـریـھـا 
ـان دولـت  ـف و بخش ھایی از مـخـال
احمدی نژاد ضمن تائید اختـصـاص 
این بودجه به امـر اشـتـغـال، اعـالم 

ـزایـی " کردند که  ـال ولی ایـن اشـتـغ
ـبـوده اسـت"   اشتغال پایـدار" دولت  ! " ن

ـارانـه ھـای  عالوه بر ایـن، دولـت ی
حمایتی کـه قـرار بـود بـه بـخـش 
تولید اختـصـاص بـدھـد را کـامـال 
ـاعـث  پرداخت نکرده که ایـن امـر ب
. رکود در ایجاد اشتغـال شـده اسـت

دلیل دیگری که جناب وزیر بـرای 
ــھــای  ــاســت ــت ســی ــی ــوفــق عــدم م
ـتـش آورده در عـیـن  اشتغالزایی دول
ــه  ــراف ب ــودن، اعــت ــده دار ب خــن
ـتـی ھـا دارد . دزدیھای کـالن دول
 ٣وی ادعـا کـرده کـه اخــتـالس 

ھزار میلیاردی و کـنـدی پـرداخـت 
ـاسـتـھـای  تسھیالت باعث رکود سی

ـارتـی . اشتغالزایی شده است بـه عـب
ـامـات و مـدیـران  دولت و برخی مق
بانک ھا پول ھای ایـن بـخـش را 

ـا .   باال کشیده اند ـق ـی جناب وزیـر دق
می داند که دزدان دولتی این پـول 
ھا را از کجـا ھـا دزیـده و صـرف 

ــد ــن .   چـه کــارھــایــی کــرده ان ــدی ب
ترتیب کل باندھـای حـکـومـت در 
توجیه و دلیل تـراشـی بـرای عـدم 
ــھــای ســیــاســت ھــای  ــت ــی مــوفــق
اشتغالزایی کل نظام کـه از طـرف 
ــود،  ــده ب ــه ای اعــالم گـردی خـامــن
اعتراف کرده و ھمدیگـر را مـتـھـم 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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ـامـه  به بی توجھی و نـداشـتـن بـرن
ـیـکـاری مـی  برای رفع مشکـل ب

 .کنند
دولتی ھا و بانـدھـای مـتـصـل 
به بیت رھبری، از احمـدی نـژاد و 
ـا شـخـص خـامـنـه  دولتش گرفته ت
ای ھمه و ھمه در راس حـکـومـت 
ـاشـنـد . دزدان و قاتال ن مردم می ب

اینھا کاری بـه غـیـر از سـرکـوب 
مردم و حفظ نظام کثیفشان نداشـتـه 

دزدانی کـه ھـمـدیـگـر را .   و ندارند
ـنـد  ـتـوان ـا ب به دزدی متھـم کـرده ت
ـیـشـتـر بـدزدنـد ـاز ھـم ب . بیشتر و ب

اظھارت جنـاب وزیـر کـاردر عـیـن 
حال اعـتـرافـی بـه ایـن اسـت کـه 
دولت وی و کل نـظـام بـرای رفـع 
مشکل بیکاری برنامه ای نداشـتـه 

سرکیسه کـردن مـردم در .   و ندارند
کنار سرکوب مردم و باال کشـیـدن 
ـار  دستـمـزدھـای کـارگـران در کـن
ـقـر و فـالکـت بـر گـرده  تحمیل ف
ـاسـت  ـنـھـا سـی کارگران و مـردم، ت
جـمـھــوری اسـالمــی بـوده و مــی 

ـیـکـاری .   باشد برای پایان دادن به ب
و فقر و فالکت و سرکوب باید در 
قدم اول حکومت دزدان و قاتـالن را 

 . بزیر کشید
 

 سال بھبود ١٣٩٠سال "
شاخصھای اقتصادی 

 "!کشور
حسینی وزیر اقتصاد مدعـی اسـت 

ـتـصـادی در "که  شاخـص ھـای اق
ـتـه اسـت ـاف ـبـود ی " ! سال گذشته بھ

ـبـودھـای" اما ببینیم این  مـورد "   بـھ
نظر جناب وزیر برای چه کسـی و 
ـتـه اسـت؟ بـرای  چگونه بھبود یاف
ــه آمــار و  ــن کـافــی اســت ب ھـمــی
ـانـدھـای حـکـومـتـی  ارقامی که ب
ــد مــراجــعـه کـرد، تــا  ارائـه داده ان
ـاب وزیـر  ـنـی ایـن ادعـای جـن مـع

سال گـذشـتـه کـه از .   معلوم بشود
ــه ای  ــن ــال جــھــاد " طــرف خــام س

ـتـصـادی ــت "   اق ـی ـام گـرفـت وضـع ن
اقتصادیات حکومت و کل جامـعـه 

 :به قرار زیر بوده است
ــالس و دزدی   - ــت ــزار ٣اخ  ھ

میلیارد تومانی که جنجالی تـریـن 
 .پرونده دزدی حکومت می باشد

باندھای حکومتی ھمـدیـگـر   -
ـیـش از   ٢٠٠را به  حیف و میل ب

ـتـی مـتـھـم  ـف میلیارد دالر درآمـد ن
 .می کنند

دیوان محاسبـات عـدم وازیـر   -
 میلیارد دالر از درآمـد حـاصـل ١٢

ـیـد  ـائ از فروش نفت بـه خـزانـه را ت
 .کرد

ـارد دالر   - ـی ـل ـی بیش از یک م
ـفـت بـه حسـاب شـخـصـی  درآمد ن

 .مجتبی خامنه ای واریز شده است
ــــره ارزی   - ـی ـــ ـاب ذخ ـــ حس

ــی  حــکــومــت کــه جــنــگ اصــل
باندھای حکومت برای تصاحب آن 

 .در جریان است، خالی است
به دستور خـامـنـه ای و در   -

ــغ  ــل ــب ــم اســد م ــت از رژی  ٥حــمــای
میلیارد دالر کمک بـالعـوض بـه 

 .رژیم اسد پرداخت شده
ــوان   - ــاتــی کــه دی ــق ـی ــحــق در ت

محاسبات رژیـم انـجـام داده اعـالم 
ـلـغ  ـارد دالر ١٢شده که مب ـی ـل ـی  م

ـتـی بـدون  ـف ناشی از درآمـدھـای ن
ـتـی ھـا  سند و مدرک  توسط دول

 .ھزینه شده است
 درصد کارگران زیر خـط ٨٠  -

ـنـد ـیـش از .   فقر زندگی می کـن ب
 ١ الـی ٦ درصد کارگـران از ٧٨

ـافـت  سال است که دسـتـمـزدی دری
 .نکرده اند

ـتـمـاعـی   - ـامـیـن اج صندوق ت

ـارد تـومـان ٢٥بیش از  ـی ـل ـی  ھزار م
پول ھای کارگـران و مـردم را بـه 

سـرمـایـه گـذاری در امـور " بھانـه 
 .رسما باال کشیده است" اشتغال
صندوق بیمه بازنشستگـی از   -

ـازنشـسـتـگـان  پرداخت حقوق ھای ب
خودداری کرده و اعالم کرده اسـت 

ــدیــنــگــی" کــه  ــق ــود ن ــب . دارد"   کــم
ھزاران بازنشسته ماھھا است حـقـوق 

 .نگرفته اند
بیکاری، صدھا ھزار کارگـر   -

ــلــی  ــای اص ــاغــل در بــخــش ھ ش
 .صنعت را تھدید می کند

 ....و
ــار و  ــاد بــه ایــن آم ــن ــت ــا اس ب
ارقامی که دولتی ھا و ارگانـھـای 
ـاب  حکومت داده انـد، ادعـای جـن
ـبـود شـاخـص ھـای  ـاره بـھ وزیر درب
ـیـسـت ـیـش ن . اقتصادی دروغـی ب

ـتـصـاد  بھبودھای مورد نظر وزیـر اق
حکومت، برای حکـومـت دزدان و 
قاتالن قـطـعـا خـوب وعـالـی بـوده 

سال گذشتـه پـردرآمـد تـریـن .   است
ـاتـالن  سال برای حکومت دزدان و ق

ـاد بـه آمـار و .   بوده است ـن ـا اسـت ب
ارقامی که در باال بـه آنـھـا اشـاره 
ـتـصـادی بـرای  شده، سال جـھـاد اق

ـبـودھـای جـدی" کل حکومت  " بـھ
 . داشته است

کارگران و مردم در سالـی کـه 
ــن فشــارھــای  ــری ــدت گــذشــت شــدی
اقتصادی و معیشتی را  مـتـحـمـل 

ـیـن آمـدن .   شدند ـائ گرانی و تورم، پ
قدرت خـریـد مـردم، عـدم پـرداخـت 
دستمزدھای معوقه، فقر و فالکـت 
غیر قابـل تـحـمـل، خـطـر اخـراج و 

ــرده و ــای گســت ــھ ــکــارســازی ــی . . . ب
ــران و  ــرای کــارگ ــدگــی را ب زن
اکثریت مردم غیرقابل تحمـل کـرده 

ـیـت .   است مسئول مستقیم این وضع
کل نـظـام جـمـھـوری اسـالمـی و 
ـاشـد . حکومت دزدان وقاتالن می ب

 سال سرکیسه کـردن مـردم ٩٠سال 
توسط حکومت، دزدیھـای آشـکـار 
و علنی، و زدن از دسـتـمـزدھـای 
کارگران و تحمیل فقـر و فـالکـت 

ادعای بـی شـرمـانـه و . بوده است
ـفـرت و  وقیحانه وزیر اقتصاد رژیم ن
ـزجـار کـل کــارگـران و مـردم را  ان

حکومـت جـانـوران . برانگیخته است
اسالمی حکومت و دم و دسـتـگـاه 
ــارت و  ــانــدھــی دزدی و غ ســازم
ــوده و مــی  ســرکــوب و اعــدام ب

 .*باشد

 

رفیق منصور، نوشته یا آنگونه کـه 
ــو را  ــی درد دل ت ــت خــودت گــف

خـب زمـانـه طـوری اسـت .   خواندم
ـیـم،  ـن ـی که نمی توانیم ھمدیگر را بب
ـیـن  میدانم یک گوشه ای از ھـم

ایـن شـھـر .   شھر زندگی مـیـکـنـی
چنان درندشت است که فاصله ھـا 
ــان  ــچــه ھســت نش ــار از آن ــی را بس
ـز بـه  ـی میدھد ھرچند ایـن دوری ن
ـا ایـن  انتخاب خود ما نبوده است؛ ب
ـزدیـک بـودن تـو را حـس  وجود ن
میکـنـم، تـو را در یـک قـدمـی 

ـنـم ـی ـانـگـونـه کـه .   خودم می ب ھـم
اشاره کردی زندگی مـا آکـنـده از 
رنج و درد است و ایـن رنـج و درد 
ـبـوده . نیز ھیچ وقت انتـخـاب مـا ن

رنجی است که دیـگـران بـه مـا و 
ـیـل  ـفـر مـثـل مـا تـحـم میلیونھا  ن

ــد ــدی کــردن آن .   کــرده ان ــرای اب ب

ـنـد  میلیونھا میلیون پول خرج میکـن
و دستگاھھـای عـریـض و طـویـل 

ــد ــدھــن ــی ســازمــان مــی ــت ــی ـن تــا .   ام
میتوانند پول ھزینه میکنند تا ایـن 
ـنـد ـاپـذیـر نشـان دھ ـز ن . رنج را گری

ـار  ـی میگویند وقت طـال اسـت؛ مـع
ـیـروح  ـز سـرد و ب ـل سنجش ایشان ف
است، اما میلیاردھا دقیقه از زمـان 
ـیـونـھـا و  ـل ـی ـا م ـنـد ت را تلف میکن
ـا ایـن  ـنـد ب میلیون آدم را قانـع کـن

عقلھایشـان را .   درد و رنج خو کنند
ـامـه ھـائـی  روی ھم میریزند تا بـرن
بچینند که چگـونـه مـیـشـود ایـن 

ـیـشـتـر کـرد ـیـمـار .   رنج و درد را ب ب
روانی نیستند؟ نه، کسـی آنـھـا را 
ـلـکـه  دیوانه خطـاب نـمـی کـنـد، ب
ــد ــرام دارن ـت . بـرعــکــس عــزت و اح

ــی چــون کــارشــنــاس و  ــاویــن عــن
پژوھشگر و اقتصاددان و مـفـسـر و 

ــد ــن ــکــش ــی ــمــرد را یــدک م ــت . دول
ـنـد،  ـزن ـی عکس شان را ھـمـه جـا م
ــان  ــانش ــوی دھ ــل ــکــروفــن را ج ــی م
ـنـد،  میگیرند، جایزه به ایشان مـیـدھ
ـنـه شـان  مدالھای رنگارنگ بر سی
ــرای  ــد، قــبــای دکــت ــن ــوب ــک مــی
ـنـد،  افتخاری بـر تـن شـان مـیـکـن
ـنـد و  بنیادھا به نامشان دایر میکـن
ـاد  ـزرگـی ی ـامشـان بـه ب در تاریخ ن

ــشــود ــگــر امــا .   مــی از ســوی دی
ـانـی  میلیونھا نفر از مـردم کـه قـرب
افکار ایشان مـیـشـونـد تـوده عـوام 
خوانده میشوند که ھیچ جـائـی در 
ـاھـی لشـکـر  تاریخ ندارنـد، جـز سـی

ـاریـخ از .  تاریخ نه اھرامی در دل ت
توده مردم پیدا میشود، نـه کـاخـی 
ــده  ــرون کشــی ــی ــر خــاک ب از زی

ـام فـالن .  میشود ھر چه ھست به ن
ـیـر" کس است که از قضا  ھـم "   کـب

ــوده ــن کــره .   ب در جــای جــای ای
ـا  ـا مـیـدانـی ی ـانـی ی ـاب ـی میتوان خ
ــام  ــافــت کــه ن ــه ای را ی ــق ــط مــن
کبیری بر آن باشد اما تا آنجـا کـه 
من میدانم ھیچ مکانی در جـھـان 

ـام یـک  آدم بـی سـر " نیست که ن
عنـوانـی کـه بـه انسـانـھـای "  ( وپا

ـنـد بـر آن حـک )   زحمتکش میـدھ
ـیـش کـه . شده باشد چندین سـال پ

تازه روزنامه ھمشھری منتشـر شـده 
بود در ستونی ویژه کـه در یـکـی 
از صفحـاتـش داشـت خـبـر مـرگ 
ـیـن  یک نویسنده اھل امریکای الت
ــده  ــویســن ــود؛ اســم آن ن را آورده ب
ـادم  خاطرم نیست، اما ھیچ وقـت ی
نمیرود روزنامه نویـس نـوشـتـه بـود 
ـبـی بـود  که این نویسنده آدم عـجـی
ـانـھـای او  چون شخصیتھـای داسـت

مـا تـوده !   آدمھای معمولی بـودنـد
ـاقـت  ـی مردم در نزد ایشـان حـتـی ل
ـانـھـا  اینکه شخصیت اصـلـی داسـت
ـلـی امـا اگـر  ھم باشیم نیستیم؛ خی
ـنـد مـا  به خودشان و ما تخفیف دھ
ــم ــی ــرحــم ھســت ــل ت ــی قــاب . مـردمــان

ــرای مــا حــرفــی  دلسـوزی شــان ب
طرف بین نفر اول تا نفر سـوم .   ندارد

ـامـش در  میلیاردرھـای جـھـان مـق
ــه ایــن ثــروت  ــت ــب ــان اســت، ال نــوس
خــودش گــویــای ایــن اســت کــه 
ــه فــالکــت  ــر آدم ب ــف ــھــا ن ــون ــی ــل ـی م
افتادند، و ایشان کـه دیـگـر ھـیـچ 
ــا نــدارد تــازه  ــی ــاری در ایــن دن ک
ـاد  فھمیده است ثـروت ھـمـچـیـن زی

خوب نیست و یا شاید برای اینـکـه 
ـیـمـه  ثروتش را به نوع دیگری نیز ب
ـا  کند تا حدی خیـرات مـیـکـنـد ت
مثال نام نیکـی از خـود بـر جـای 

ـنـجـاسـت .  گذاشته باشد و عجیب ای
ـزان  با این نیکوکاری ھایش از مـی

 . ثروتش کاسته نمی شود
ـنـھـا  بھرحال ھم من و ھم تـو ای
را نمی گوئیم که دلی را بـه رحـم 
آوریم و یا اشکی در گـوشـه چشـم 
کسی جمع کنیم، پـولـی ھـم کـه 

به قول تو رنـج .   نداریم خیرات کنیم
ـیـھـا  ـل ـی و درد مردم شـایـد بـرای خ
ـا  ـن ـئ ـاشـد امـا مـطـم جذبه داشـتـه ب
ھمانگونه که بـه زنـدگـی خـودت 
ــدگــی جــز  ــن زن ــاره کــردی ای اش
دردی طاقـت فـرسـا و روز افـزون 

بـرای بـرخـی شـایـد .   ھیچی نـدارد
کارگر بودن و رنج کشیدن مـقـدس 
ـان  باشد، شاید ایشان از دیـدن دسـت
پینه بستـه کـارگـران بـه شـوق در 
ــامـه کـارگــر  ــاسـن ــد و آنـرا شـن ـن آی

ـاد .   بدانند ـق ـنـم اعـت به بھشت و جـھ
ـز  ـی ندارند و گرنه حرف خمینی را ن

 تالش من و تو؛ ما 
  به منصور ترکاشوند 

 یاشار سھندی 
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ـتـی کـه گـفـت  تکرار میکردند وق
ـنـه ( این دستان  ـی ـان پ منـظـور دسـت

ــم )   بسـتـه کــارگـران ـن در آتـش جـھ
ـنـی  ـی ـتـه خـم ـب نخواھـد سـوخـت، ال
ــت کــه صــف  ــن را گــف ــی ای وقــت
میلیونی کـارگـران را در اول مـه 

رنجی که برای دیگران جـذبـه .   دید
ـاھـی  ـب دارد برای میلیونھا انسـان ت

ـارھـا شـاھـد بـودیـم . به ھمراه دارد ب
که کارگران ھـمـکـارمـان بـه چـه 
ـان زمـخـت و از  حسرتـی بـه دسـت
ـنـد و  ریخت افتاده خود نگاه میکـن

ـنـد .   چه آھی میکشند نـمـی گـوی
اما در چشمانشان مـیـشـود خـوانـد 
ـنـد کـه  ـت که یاد روزھائی مـی اف
ـا بـودنـد بـدون  ـب این دستان چـه زی
ـات چـکـش و  ھیچ آثاری از ضـرب
شیارھای عمیق بر اثر پارگـی کـه 
ـادآور خـاطـره  ھر کدام برای ایشان ی

ـیـدیـم کـه .   دردناکی است بارھا شن
این را میبنی؟ اشاره بـه :   میگویند

ــی از  ــشــت ــگ ــر روی ان ــطــی ب خ
دستانش میکند و بـعـد حـادثـه را 
ــھــا  ــت ــدھــد، و در ان ــی تــوضــیــح م
میگوید در ایـن سـال بـعـد از ایـن 
ـا آمـد ـی . حادثه بود که بچه ام بـدن

این خطھا ھر کدام تاریـخـی دارنـد، 
ـبـت  ـتـری ث خاطرات کارگر بـر دف
ــمــام  ــن زخــمـھــا ت ــشــود امـا ای نـمــی
ــد ــن ــزن ــم مــی . خــاطــرات او را رق
. خاطراتـی دردنـاک و عـذاب آور

ھم من میدانم و ھم تـو و مـنـطـق 
زندگی این را حکم مـیـکـنـد کـه 
باید از این عذاب ھمیشگی راحـت 

ــی حــس .   شــد ــودن یــعــن کــارگــر ب
ھمیشگی تحقیر و توھین و زحمـت 

ـلـی اسـت .   کشیـدن کـدام آدم عـاق

ـانـد؟  که بخواھد در این شـرایـط بـم
ـتـه  ـاف اما تارھا را چنان مـحـکـم ب
اند که یـک در ھـزار کـارگـری 
ـیـت کـنـده  میتوانـد از ایـن مـوقـع

ـیـم بـه .   شود من و تو ھم مـیـخـواھ
ـیـشـگـی  ـیـر ھـم این فالکت و تحـق
پایان دھیم و یکی از کـارھـایـمـان 

 . نوشتن است و گفتن است
من ھم مثل تـو روزانـه شـاھـد 
ـیـشـگـی ھسـتـم و  این مصیبت ھم

ـزومـی .   آنرا ھر ثانیه تجربه میکنم ل
ھم ندارد که در خـلـوت خـودم آنـرا 
ـلـی  یادآوری کنم، ھیچ انسان عـاق
این کـار را نـمـی کـنـد و گـرنـه 

مینویسم و میگویـم .   دیوانه میشود
چون مثل تو میخواھم این شـرایـط 

میخـواھـم یـک روزی  .   تغییر یابد
ـام کـارگــر وجــود  ــده ای بـه ن پـدی

ـاشـد شـایـد آنـھـا .   خارجی نداشتـه ب
ــارگــر را  ــنــت ک کــه رنــج و مــح
ـاورشـان نشـود  فضیلت او میداننـد ب
که میشود و باید روزی برسد کـه 

ھـیـچ .   کسی کارگر کسی نباشـد
وقت نمـی تـوانـم بـغـض یـکـی از 
ـتـی  ـبـرم وق ـاد ب ھمـکـارانـم را از ی
میخواست ثابت کند که او ھـم آدم 

ـیـش در کـارگـاھـی .   است سالھا پ
که کار مـیـکـردیـم بـر سـر نـدادن 

در کشـاکـش .   حقوق اعتصاب شـد
ـا  ــ ـــد ب ــدی ـــھ ــث و جـــدل و ت ــح ب
ــه  ــوج ــمــان نــاگــاه مــت ــرمــای کــارف
ـا اشـاره بـه  ھمکاری شـدیـم کـه ب

شـمـا " کارفرما با بغض مـیـگـویـد 
فـکـر کـردی .   چی فکـر کـردی

سر سفره ما نان خشک اسـت، نـه 
بخدا؛ سـر سـفـره مـا ھـم گـوشـت 
است، بھتـریـن بـرنـج اسـت مـا ھـم 
ـفـریـحـات را  ـتـریـن ت میرم شمال، بـھ

ــم ــوانســت ادامــه . . . "   داری ــت دیــگــر ن

ــا ســکــوت شــد و .   دھــد ھــمــه ج
کارفرمای ما ھم جـیـک اش در 

منصور جان کم ھـمـکـار .   نمی آمد
ـیـن حـرفـھـائـی در  داشتی که چـن
ـا در جـمـع خصـوصـی تـر  خلوت ی
نزده باشند؟ چرا راه دور بـرویـم مـن 

ــھــا ــکــی از آن کــی .   و خــودت ی
توانستیم مثال از این نگرانی خـارج 
ــار شــدم و  ــم ــی شــویــم اگــر فــردا ب
ـنـم  نتوانستم کار کنم خودم بـه جـھ
فرزندم چـه بـالیـی سـرش خـواھـد 

ـنـی بـه گـرو .   آمد اینھـا ھـمـه یـع
ــدگــی از ســوی  ــه شــدن زن گـرفــت

ـا ھـیـچ .   کارفرمـا مـن راسـتـش ب
کارفـرمـایـی خصـومـت شـخـصـی 

من دشمن آن شرایطی ھسـتـم .   ندارم
ـا  که انسانھا محـکـوم مـیـشـونـد ت
ـنـد  ـفـھـم زنده ھستند کار کننـد و ن

ــدگــی چــیــســت ــه ھــر .   زن فــالــســف
ـنـد از زنـدگـی  ـیـری مـیـخـواھ تعب
ـنـکـه  ـال ای ـب بدھند و بگردند بـه دن

ــا در " آمــدنــم بــھــر چــه بــود"  ؛ ام
ـتـی  زندگی واقعی یک انسـان وق
ـا آمـد حـق دارد از شـرایـطـی  بدنی
ـا  برخوردار شـود کـه زنـدگـی را ب
ـنـکـه  ھمه لذتش درک کند نـه ای
سر پیری حسرت زندگی را بـخـورد 
ـا حسـرت گـذشـت . که تمـامـش ب

زندگی به نـظـرم شـوق لـذت بـردن 
است نه عـذاب کشـیـدن، امـا ایـن 

ـنـد ـت و بـه .   شوق را از انسانھا گـرف
ـبـوده، از  شھادت تاریخ این ابـدی ن
یک جا شروع شده و باید در یـک 

ــد ـاب ــمـه ی ــج و .   جـائــی خــات ــن رن ای
دردی که ابدی می نماید بـخـاطـر 
نظام طبقاتی اسـت کـه حـاکـم بـر 
زندگی انسانھا است، این را دیـگـر 
تو بھتر از من میدانی و در نوشـتـه 

 . ات اشاره کردی

ھم من و ھم تو معتقدیم یـک 
زمانی میشود به این فـاجـعـه کـه 
نظام طبقاتی نام دارد خاتمـه داد و 
گرنه من و تو سر و کلـه مـان در 
صفوف حزب کمونیست کـارگـری 

من و تو نمی نـویسـیـم .  پیدا نمیشد
که بـه قـول ویـکـتـور خـارا شـایـد 

؛ مـا " بیگـانـه ای بـر آن بـگـریـد" 
مینویسیم چرا که میخواھیم یـک 
چیزی تو این دنیا تغییر کند و آن 

ـیـم .   اساس زنـدگـی اسـت مـیـخـواھ
ـاز  ـی  درصـد ٩٩زندگی بر اساس ن

انسانھا سازمان داده شود نـه بـرای 
مـا از آن .   سود آوری یک درصـد

 درصد مینویسیـم چـون قـدرت ٩٩
تغییر دادن در دست آنان اسـت کـه 
اکنون از گوشه و کنار جـھـان سـر 

 . برمی آورند
من راسـتـش حـس کـردم کـه 
کمی شـرم داشـتـی آنـچـه را کـه 

ـز . نوشتی، بنویسی ـیـق عـزی نـه رف
بگذار ھمه بداننـد ایـن رنـج و درد 
ـلـکـه  ـیـسـت ب ـلـت ن برای ما فضـی
ھمانگونه که نوشتی طاقت فـرسـا 

ما بیزار رنج کشیدن انسـانـھـا .   است
ھستیم، اگر کسانی در رنج تعـالـی 

آنھـا کـه . میبینند ما در آن تباھی
ــد  ــخــواھــن ــدس مـی ــج را مــق ایـن رن
ــد کــه از یــک  ــن ــت ــانــی ھس کس
ــزاق  ــد ارت ــم دارن ــن جــھــن گــوشــه ای

ما کارگران را نه بخـاطـر .   میکنند
رنج و دردشان بلکه بـخـاطـر قـدرت 
اجتماعی شان و بـه عـنـوان یـک 
طبقه اصلی جامعه کنونی پیـشـرو 

ـیـم ـقـه نـه .   میدان مشـکـل ایـن طـب
ــه  ـاتـی و ن ـق ـبـود آگـاھـی طـب کـم

ــاصــی اســت آگــاھــی .   آمــوزش خ
ـتـوان  ـی طبقاتی طبقه کـارگـر را م
ـتـوان  ـی در مارکس سراغ گرفـت، م

در بلشویکھا نشان اش داد و نـف 
ـلـکـه در  فقط در ایران مـعـاصـر، ب
جھان کنونی میتوان تـجـلـی آن را 
ــســت کــارگــری  در حــزب کــمــونــی
ــن  ــی ای ــجــل ــن حــزب ت جســت؛ ای

ــاھــی اســت ــه ای .   آگ اگــر نشــری
ـتـشـر  ـیـسـت مـن مانند کارگر کمون
میشود و به دسـت کسـانـی مـثـل 
من و تو جان میـگـیـرد بـرای ایـن 
ـقـه  ـارزه طـب است که میخواھـد مـب
کارگر سازمان گیـرد و مـتـحـد و 

ـارزه .   سراسری شـود ایـن حـزب مـب
ــد  ــخــواھ ــه کــارگــر را مــی ــق طــب
ـنـکـه  سازماندھی کند نه بخاطر ای
ـزی  کله بـرخـی بـوی قـورمـه سـب
ـــی  ـــن حــزب در پ ـــدھـــد، ای ـی مـ
ـقـه کـارگـر  سازماندھی مبارزه طـب
است بخاطر اینکه میخـواھـد ھـمـه 
انسانھا از ھـمـه مـواھـب زنـدگـی 
برخوردار باشند، به ھمین سـادگـی؛ 
ــول مــارکــس اگــر کســی  ــق ــا ب ت
ـاشـد و  ـیـگـیـر ب خواست صبح مـاھ

ـا جـھـان .   شب منتقد ادبی، بتواند ت
مرده ما زنده شود و اگر این جـھـان 
زنده شود ھیچ جائی برای انـدیشـه 
ھای مذھبی نخواھد بـود، جـائـی 
برای تئوریھائی نـخـواھـد بـود کـه 

 . رنج را تعالی بشری میداند
سـال .   سال به آخر رسـیـده اسـت

آیا سال جـدیـد .   نو در پیش رو است
میتواند تحقق رویای ما باشد، مـن 

ـاشـد.  نمیدانم ـنـگـونـه ب . امیـدوارم ای
من ھم مثل تو تالش میکنـم کـه 

یـک " رویای زیبای دست یافتنی 
و ھـر سـال .   تحقق یابد"  دنیای بھتر

ـیـم کـه  را با این نیت شروع مـیـکـن
ـتـریـن  روزی خواھد رسیـد کـه کـم
ـای  ـی سرود بوسه باشد؛ این است دن

 .*رویای ما
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ــن ١٨٧١ مــارس ٢٨روز   اولــی
حکومـت کـارگـری جـھـان رسـمـا 

کــمــون .   اعــالم مــوجــودیــت کــرد
. پاریس از دل جنگ شکل گـرفـت

پس از آنکه میان نیروھای مـھـاجـم 
پروسی و دولت فرانسه برای تسلیـم 
ــع ســالح کــارگــران  ــل پــاریــس و خ

 کـارگـران  متارکه ای انجام گرفت
ــت را  ــه دول ــان ــح بــا قــیــامــی مســل
ـلـه  مجبور کردند که پاریس را تخـی

کارگران قدرت جـمـھـوری را .   کند
ـاتـی  ـتـخـاب بدست گرفتند و طـی ان
ـیـن حـکـومـت  کمون پاریس نخـسـت
ــارگــری جــھــان را پــی ریــزی  ک

 . کردند
با اینکه عمر اولیـن حـکـومـت 

ـقـط   دو روز ٧٢کارگری جھان ف
ـز وقـت ٧٢بود و از ایـن  ـی  روز ن

زیادی از نیـروی کـارگـران صـرف 
ــجـاعــی  ـیـروھــای ارت ـا ن ــلـه ب ـاب ـق م
داخلی و خارجی شـد، امـا کـمـون 
پاریس چنان اقدامات رادیکـالـی را 

ـتـکـش  به نفع کارگران و مردم زحم
ـاریـخ  به مورد اجرا گذاشت که در ت

 . تا آن زمان بی نظیر بود
ــن  ــکــی از اولــی کــمــون در ی
ــرامــون افــراد غــیــر  ــی احــکــامــش پ
ـات کـمـون  فرانسوی که در انتـخـاب
ـتـخـاب  رای کافی آورده بـودنـد، ان
ـیـت  ـب ـث ـام خـود ت ـق شدگان را در م

پـرچـم :   " نمود چرا که اعالم نـمـود
کـمـون پـرچـم جـمـھـوری جـھـانـی 

 !" است
اولین حکومت کارگری جـھـان 
ــزان حــقــوق  ــی ــرر داشــت کــه م مــق
مسئولین و اعضای آن نمی تـوانـد 
از دسـتـمـزد یـک کـارگـر مـاھــر 

ـاریـس جـدایـی .  بیشتر باشد کمون پ
دولت از کلیسـا را اعـالم نـمـود و 
ـتـی  پرداخت ھـر نـوع کـمـک دول
ـنـوع  برای مصارف مذھبـی را مـم

ـیـسـا .   کرد ھمچنین ھمه اموال کـل
ـا .   مصادره و ملـی شـدنـد ـب مـتـعـاق

ـاریـس تصـویـب کـرد کـه  کمون پ

ــام مــدارس از ھــر آنــچــه کــه  ــم ت
ــانــی از مــذھــب دارنــد پــاک  نش

کمـون بـه نشـانـه اعـتـراض .   شوند
علیه مـجـازات اعـدام دسـتـور داد 
ـیـن ھـا جـمـع آوری  که ھمه گیوت

ـیـن ھـای جـمـع آوری .   شود گیـوت
شده ھمگی در جلـوی چشـم تـوده 
ـان غـریـو  ھای وسیع مردم و در می
ـاشـکـوھـی  ھلھله آنھا طی مراسم ب

ــد ــه آتــش کشــیــده شــدن کــمــون .   ب
" مـجـسـمـه وانـدوم" دستور داد کـه 

ـئـون در  ـل ـاپ ـیـروزی ن بنای یادبود پ
 تخریب و ویران شـود ١٨٠٩جنگ 

ـیـسـم و  ـال ـاسـیـون ـبـل ن چرا که سـم
ـنـه  ـفـرت و کـی ـنـده ن تحریک کـن
ـان  توزی قـومـی و مـلـی در مـی

ـیـن .   مردم جھان بود کمـون ھـمـچـن
ــی از  ــســت ــه لــی ــرد ک ــرر ک مــق
کارگاھھا و کـارخـانـه ھـایـی کـه 
صاحبانشان آنھـا را تـعـطـیـل کـرده 

ـیـم .   بودند، تھیه شـود کـمـون تصـم
ــن کــارگـاھــھــا در  گـرفــت کــه ای

ـار تـعـاونـی ھـایـی در یـک  ـی اخت
. سازمان سراسری متـمـرکـز شـونـد

اولین حـکـومـت کـارگـری جـھـان 
ـنـوع  کار شبانه کارگران نانوا را مم

ـیـن .   و ملغی کـرد کـمـون ھـمـچـن
ــی را کــه  ــر کــاریــابــی دولــت دفــات
ـیـس و  ـل مـراکـزی مـتـشـکــل از پ
نمایندگان استثمارگران نیروی کـار 
بود منحل کرد و ایـن امـر را بـه 
ــخــش ھــای  ــرداری ھــای ب ــھ ش

ـاریـس واگـذار نـمـود بـه .   مختلف پ
ـا گـرو  دستور کمون مراکزی که ب
گرفتن وسائل زندگی کارگران بـه 
ـثـمـار  آنھا وام می دادند بـجـرم اسـت
ــا  کــارگــران و ســودجــویــی از آنــھ

کمون سربازگیـری و .  تعطیل شدند
ارتش حرفه ای را مـلـغـی اعـالم 
کرد و ملیس مردمی را بـه جـای 

کمون ھمـه شـھـرونـدان .   آن گذاشت
ـبـر  ـا اکـت را با عطف به مـاسـبـق ت

ــرداخــت کــرایــه خــانــه ١٨٧٠  از پ
 ... معاف ساخت و

ــت  ــکــوم ــه ح ــی ک ــدامــات اق
ــر  ــس در زی ــری در پــاری کــارگ
محاصره و توپ باران ھـای قـوای 
ــح  ــروھــای مســل ــی ــم و ن ــھــاج م
ـــعـــمـــل آورد،  ـــورژوازی خـــود ب ب
باورنـکـردنـی و فـرامـوش نشـدنـی 

ــد ــحــمــل .   ان ــه داران تــاب ت ســرمــای
ـیـت حـکـومـت کـارگـران را  ـق موف
ـام از  ـق ـت نداشتند و از ھمین رو به ان

 مـه ارتـش ٢١روز .   آنھا پرداختنـد
ـلـه کـرد ـاریـس حـم . بورژواھا بـه پ

ـاومـتـی  ـا مـق حکومت کارگری ب
سنگر بسنـگـر و حـمـاسـی عـقـب 

ـاریـس .   نشینی می کـرد کـمـون پ

ـاران ٣پس از  ـیـرب  ماه حکومت با ت
ــن  ــکــی از آخــری کـمــونــاردھــا در ی
ــوار  ــگــرھــایشــان در پــای دی ســن

به خـون کشـیـده "   پرالشز" گورستان 
از تعداد کشته ھا و اسیـران و .   شد

ـقـی در دسـت  ـی ـان آمـار دق تبعیـدی
ـاتـحـان از رقـم .   نیست  ھـزار ١٤ف

ـاران شـده و  ـیـرب  ھـزار ٥کشته و ت
زندانی و پنجاه ھزار تبعیدی سـخـن 

ـیـب کـارگـران .   گفته اند به این ترت
بی آنکه به زانو در آینـد شـکـسـت 

 . خوردند
ــن تــالش  ــی ــاریــس اول کــمــون پ
ـتـن قـدرت  طبقه کارگر برای گـرف
از دست استثمارگران و سـتـمـگـران 

کــمـون نشــان داد کـه نـظــام .   بـود
موجود استثماگرانه و سـتـمـگـرانـه 
است و نظام دیگـری کـه انسـانـی 

کـمـون .   باشد ممکن و عملی است
ـنـد  نشان داد که کارگران می تـوان

ـنـد کـه حـکـومـت .   حکـومـت کـن
ـان واقـعـی  کارگران بعنـوان صـاحـب
جامعه قادر اسـت چـه اصـالحـات 
. عمیقی را به مـورد اجـرا بـگـذارد

ـای  ـی اصالحات و اقداماتی کـه دن
سرمایه داری حتی تا به امـروز از 
ـاز مـی  انجام بسیاری از آنـھـا سـرب

کمون پاریس بعالوه نشـان داد .   زند
که قدرت گیری طبقه کارگـر بـه 
معنای پایان بی اختیاری اکثـریـت 
ـان دولـت بـه  ـای عظیم جـامـعـه و پ
ـات  ـق معنای چـمـاق سـرکـوب طـب

کـمـون .   ستمگر و استثمار گـراسـت
ـازه ای  برغم کوتاه بودنش فصـل ت
را در تاریخ جامعـه بشـری گشـود 
که اساس آن اتکا بـه انسـان، دادن 
اختیار به انسان و رفـاه و سـعـادت 

ــاســت ــھ ــان ــرای انس ــقــه .   ب ــب جــدال ط
ــرای  ــا ب ــھ ــت ــیــس ــارگــر و کــمــون ک
ـار بـه انسـان بـی  ـی ـت بازگرداندن اخ
ــایــی  ــا رھ ــه ادامــه دارد و ت ــف وق

 . *بشریت ادامه خواھد یافت

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد

 بیاد کمون پاریس اولین حکومت کارگري جهان
 !کارگران می توانند حکومت کنند

 حسن صالحی
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 فراخوان 
 اول مه جھانی

  ٢٠١٢سه شنبه اول مه : روز
از یک بامداد تا نیمه : ساعت

 شب
 سراسردنیا: مکان
 ٩٩اشغال جھان توسط :  عمل

 درصدی ھا
 

. ، کـار تـعـطـیـل اسـت٢٠١٢روز اول مـه 
رفتن به خـریـد و .   کالس درس تعطیل است

مراجعه به بانک و ھـرگـونـه داد و سـتـد 
ـان .   تعطیل است ـاب ـی ساکنان کـره زمـیـن خ

 .ھا را به تسخیر در می آورند
اشـغـال " و "   اشغال لـس آنـجـلـس" جنبش 
از ھـم اکـنـون )   در آمـریـکـا"   ( النگ بیچ

تمام مردم جھان را به تدارک برپایی یـک 
ھـدف ایـن .   اعتصاب جھانـی فـرامـیـخـوانـد

است که کل تجارت جھانی متـوقـف شـود 
ـیـم کـه مـا  به یک درصدی ھا نشـان دھ
ـا  ـیـم نشـت و ت سربراه نیستیم، ساکت نخواھ
خواسته ھـایـمـان بـرآورده نشـود از جـایـمـان 

 . تکان نمی خوریم 
 

اعتصـاب عـمـومـی بـرای ایـن خـواسـتـھـا 
 :فراخون داده شده است

 
 حقوق پناھندگی،

برای عدالت اجتماعی، اقتصادی، محیط 
 زیست و حقوق کارگران،

 برای صلح ھمراه با عدالت،
برای حقوق مدنی و پایان دادن به دولـت 

 پلیسی،
برای مسکن، بھداشت عمومی، تحصیـل 

 عمومی و حقوق بشر،
 برای حقوق زنان و برابری جنسیتی،

و ھر قاره، ھر کشور، ھر دولت و  ھر شـھـر 
 .از حرکت باز خواھد ایستاد

کارگران تحت حمله یک درصـدی ھـا 
ـار کـارگـران .   ھستند جنبش اشـغـال در کـن

و )   چه متشکل و چـه غـیـر مـتـشـکـل( 
اتحادیـه ھـا و حـقـوق .   مھاجران می ایستد

اتحادیه ای چیزی است که طبقـه کـارگـر 
ھر امیتازی مـا مـردم .   را قوی کرده است

ــارزه کــارگــران  ــجــه مــب ــی ــت ــم ن کــارگــر داری
. متشکل و مھاجران برای حقوق شـان اسـت

در تالش انـد )   یک درصدی ھا( حاال آنھا 
که حق قرارداد جمعی ما را از بین ببرنـد و 
ـازنشـسـتـگـی  طمع آنھا اکنون بر صـنـدوق ب

آیا به انـدازه کـافـی .   ما دست انداخته است
 ندارند؟ 
 

 !کافی است
یک روز بـرای حـقـوق مـھـاجـران، حـقـوق 

 .کارگران و حقوق انسانھا
ـیـل  بیرون انداختن مردم از خانه ھـایشـان بـدل

 ! نپرداختن وام مسکن را متوقف کنید
 

ما خواھان شـغـل خـوب و پـرداخـت خـوب 
ـیـم . برای ھر کس در این کره خـاک ھسـت

برای ھمه شھروندان کشـور، چـه آنـھـا کـه 
کار می کنند و یا  آنـھـا کـه کـار نـمـی 

ـیـمـانـی از طـرف بـه !   کنند قرار دادھای پ
ـیـن مشـاغـل" اصطالح  ـق بـرای بـدسـت "   خال

ھـمـه .   آوردن کار ارزان تحمل نـخـواھـد شـد
انسانھا مسـتـحـق یـک دسـتـمـزد در خـور 

 .زندگی ھستند
 

تحصیل، مسکن و بھداشت عمومی حـقـوق 
 "! مزایا"انسانی ھستند نه 

 
ما میتوانیم بشما بگوییم کـه اول مـه روز 

ـیـم بشـمـا .   جھانی کارگر است ـتـوان ـی مـا م
بگوییم کـه در بـرخـی کشـورھـا ایـن روز 
ـاورھـای  یک تعطیل عمومی است و دسـت
تاریخی جنبش کـارگـری گـرامـی داشـتـه 

ـیـم کـه در .   میشود ما میتوانیم بشما بگـوی
ـارزه  لس آنجلس اول مه سنتا بعنوان روز مـب
ــه  ــن گـرامــی داشــت ــوق مـھــاجـری بـرای حـق

 .میشود
 

ـیـد کـه  اما فقط شما میتوانید به ما بـگـوی
 برای چه اعـتـصـاب ٢٠١٢شما در اول مه 

 !میکنید
 

چونکه اعتصاب عمومـی اول مـه تـمـامـا 
چـونـکـه مـربـوط بـه .   مربوط به شـمـاسـت

قرضی است که باال می آورید، اگر جـرئـت 

تحقق رویای تحصیالت دانشـگـاھـی را بـه 
چونکه مربوط بـه بـھـداشـت .   خود راه دھید

عمومی است که شما از عھده مـخـارج آن 
ـایـد  ـان ب بر نمی آیید و عضو بیمار خانواده ت
ـیـمـه  بی  مداوا و معالجه سر کنـد چـون ب

ـیـل شـمـا کـه .   نیست مربوط است به اتومب
ـلـت را از دسـت دادی از  بعد از آنکه شـغ

مربـوط اسـت بـه خـانـه .   شما پس میگیرند
ـانـک  شما که  درش را می بندند وقتـی ب

ــه .   شـمــا ورشــکــسـت شــده اســت مــربـوط ب
ـتـر بـه  ـنـده بـھ خانواده شماست که بـرای آی
ــم  ــسـت ـنـجــا آمـد امـا در چـم و خــم سـی ای
ـیـد  ـاد و فـھـم ـت ورشکسته مھاجرت گیر اف
که نمی تواند شغل قانونی و تحصـیـالت و 
ـیـسـت . امنیت داشته باشد چون ثبت شـده ن

مربوط به شما محصل ھمجنسگراسـت کـه 
ــد و در  ــگــری ــرار مــی ــت و آزار ق مــورد اذی
ـیـت و  مملکتی بزرگ میشویـد کـه انسـان
برابری را از شما دریغ میکننـد چـون شـمـا 
. به ھـمـجـنـس خـود عشـق جـنـسـی داریـد

ـیـسـت  مربوط به این واقعیت است که کار ن
حتی اگـر شـمـا تـحـصـیـالت دانشـگـاھـی 

مربوط به مادر تنھایـی اسـت .   داشته باشید
ـا حـداقـل دسـتـمـزد، کـه  که تقال میکند ب
مزد درخور زندگی نیست، بـچـه ھـایـش را 

مـربـوط بـه زنـی اسـت کـه .   بزرگ کنـد
ـا "   ھـاروارد" حتی فارغ التحصـیـل   اسـت، ب

تمام توان در بھترین شـرکـت ھـای وکـالـت 
مملکت جان میکند اما ارتقاء نمـی گـیـرد 

ـیـسـت مـربـوط بـه بـی .   چون یک مـرد ن
ـاد  خانمان سیاھپوستی است که در حلبـی آب
زندگی مـیـکـنـد و بـخـاطـر شـاشـیـدن در 
پارک به زندان انداخته میشود چون تـوالـت 
ـیـن کسـانـی  عمومی در خیابان بـرای چـن

ـنـده ای .   وجود ندارد مربوط به تـظـاھـر کـن
ــدان  اسـت کـه کــتـک مـیـخــورد و بـه زن
انداخته میشود چون در امـاکـن عـمـومـی 
ـتـه کـه روی آن  پالکاردی در دسـت گـرف

مربـوط بـه مـزرعـه .   نوشته دیگر بس است
ـات  ـی ـزایـش مـال داری است کـه بـخـاطـر اف
دولتی بر زمین اش مجـبـور اسـت خـانـه و 

مـربـوط اسـت بـه .   کارش را تـرک کـنـد
ـنـی  پدری که پسرش را در جنگ بی مـع
ــت و اراضــی خــارجــی از دســت  ــرای نــف ب

 .میدھد
ـیـت اسـت کـه ایـن  مربوط به این واقـع
ـیـسـت کـه بـه خـورد مـا داده  آمریکایی ن

ـزرگ شـده بـودیـم ـا آن ب ـای .   بودند و ب روی
آمـریـکـای .   آمریـکـایـی را فـرامـوش کـن

 !واقعی را بساز

كمیته ھمبستگی "حمایت 
بین المللی  با كارگران 

 از " ایران
  اول مه جھانیفراخوان

 
در آمـریـکـا مـردم سـراسـر "   جنبش اشـغـال"

جھان را به اعـتـراضـی جـھـانـی فـراخـوانـده 
ـان خـواسـتـه .   است ـی ـان در این فراخوان از جـھ

شده است كه در اول مـه  كـار را تـعـطـیـل 
ـیـن  ـنـد و در آن چـن كنند و به خیابانھا بیای

 :آمده است
. ، کار تعطیل اسـت٢٠١٢روز اول مه  " 

رفتن به خـریـد و . کالس درس تعطیل است
مراجعه به بانک و ھـرگـونـه داد و سـتـد 

ساکنان کره زمین خیابان ھـا .     تعطیل است
 .را به تسخیر در می آورند

اشـغـال " و "   اشغال لـس آنـجـلـس" جنبش 
از ھـم اکـنـون )   در آمـریـکـا"   ( النگ بیچ

تمام مردم جھان را به تدارک برپایـی یـک 
 "اعتصاب جھانی فرامیخواند

ـان خـواسـتـه  ـی ـان در این  فراخوان از جـھ
شده است كه به این حركت  ملحق شـونـد و 
با ترجمه فراخوانشان  به زبان كشور خـود در 
شكل دادن به شبكه ای جھانی در حـمـایـت 

ــد ــن ــن حــركــت یــاری رســان ــتــه .   " از ای ــی كــم
ـا كـارگـران ایـران "  ھمبستگی بین المللی  ب

ـیـه نـظـم  ـبـش عـل بعنوان جزیـی از ایـن جـن
موجود و توحش سرمایه داری از فـراخـوان 
جھانی جنبش اشغال بـرای اول مـه وسـیـعـا  
حمایت كرده و از طریق تماس ھای خـود در 
ـا تـرجـمـه و خـبـر  ـلـف و ب كشورھای مـخـت
رسانی در جلب  حـمـایـت جـھـانـی از ایـن 

ـبـسـتـگـی . " فراخوان تالش میکند كمیته ھم
ـلـی بــا كـارگـران ایـران ـیـن الـمــل از ھـمــه "   ب

جھانیان میخواھد كه وسیعا بـه ایـن حـركـت 
ـبـش اشـغـال  بپیوندند و در ترجمه فراخوان جـن

ـنـد ـاری رسـان ـنـك .   به زبانھای مختلف ی ـی ل
ـانـھـای  ترجمه ھای انجام شده تا كنون به زب
ـیـد ـلـف را در زیـر مـالحـظـه مـیـكـن . مخـت

ht tp:/ /www.kargaran.org/
in ter na t i ona l %20l a bor %
20solidarity/1may2012/1may20
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ـیـت   ٤٦اسپانیا کشوریست با جـمـع
میلیون و پنجمین اقتصاد اتـحـادیـه 

ـیـت ایـن .   اروپا بالغ بر نصـف جـمـع
ـیـروی ٢٣کشور، یعنی   میلیـون، ن

ـبـل از شـروع .   آماده بکار ھستنـد ق
، ٢٠٠٨بحران اقتـصـادی در سـال 

ــن کشــور از رشــد زیــادی در  ای
ــگــر  ــا کشــورھــای دی ــایســه ب ــق م

ـیـمـه .   اروپائی بـرخـوردارد بـود در ن
ھای دھه اول قرن حاضر اسپانیا بـه 
تنھائی بیشـتـر از نصـف مشـاغـل 
ـیـد  ـا تـول جدید را در اتـحـادیـه اروپ

ـتـصـادی .   میکرد با شروع بحـران اق
اوضاع اسپانیا بشدت رو به وخـامـت 

ــد ــرایــی ــرخ ٢٠٠٧در ســال .   گ  ن
ـتـر از  ـا کـم ـی ـان ـپ % ٧بیکاری اس

ـاالی .   بـود ـیـکـاری ب امـروز نـرخ ب
ـیـکـاری .   درصد است%  ٢٣ نرخ ب

ـاالی  ـا ب ـی ـان ـپ بـرای نسـل جـوان اس
ــبــاشــد%   ٥٠ ــگــران .   مــی ــل ــی ــحــل ت

سیاسی و اقتـصـادی از ایـن نسـل 
 .نام میبرند" نسل تباه شده"بنام 

ــو راخــوی در  ــت مــاریــان  دول
گرماگرم بحران اقتصـادی فـرصـت 
ـاب  ـا طـن را منـاسـب دیـده اسـت ت
ــر گــردن  ــصـادی را ب ـاضــت اقــت ری

ـیـم .   کارگران تنگ تـر کـنـد تصـم
ـیـن کـار  ـا رفـرم قـوان گرفته انـد ب
ـان  دست سرمایه داران و کـارفـرمـای
ــه و  ــان ـی ــمــار وحشـ ـث ـ ـت را در اسـ
ـنـد ـازتـر کـن . دلبخواھی کارگران ب

ھدف اصلی این رفرمھا ایـن اسـت 
ــر  کـه اخـراج کـارگــران را سـاده ت

اما اھداف ضد کـارگـری و .   کند
مھم دیگری نیز پشت این رفـرمـھـا 

ـیـن در ایـن .   ھستنـد خـورخـه مـارت
 :مورد چنین میگوید

ــن آوردن "  ــن رفــرم بــا پــایــی ای
پرداخت غرامت، با طـوالنـی کـردن 
دوره آزمایشی که در آن کـارگـران 
ھیچ حقوقی ندارند، با حذف اجـازه 
ــه ھــای  ــادی ــح ــد ات ــی دولــت و تــای
کارگری برای اخراجھـای مـوقـت، 
و غیره، قدمھای جـدی در اھـداء 
حق استخدام و اخراج دلبخواھی بـه 

ــدھــد ــن رفــرم .   کـارفــرمــایــان مــی ای
ـیـن بـه ھـر شـرکـتـی اجـازه  ھمچن
ــدھــد کــه در صــورت داشــتــن  مــی
ـا ضـرر  سودھای کاھش یافته و ی
واقعی یا پیش بینی شده برای سـه 

بـدالیـل " چھارم سال، بطور قانـونـی 
ـا غـرامـت "   اقتصادی کارگران را ب

ـتـه اخـراج کـنـد . شدیدا کاھش یاف
 فـوریـه سـر ١١این رفرم، کـه در 

میز آمد و یک فرمان حکـومـتـی 
ـیـن قـدرت مـذاکـراه  ھست، ھمـچـن
اتحادیه ھای کـارگـری در سـطـح 
ـنـد رفـرمـھـا در  ـان سراسری را، ھـم
. یونان و پرتغال، تضعیـف مـیـکـنـد

ـیـر سـاعـات کـار،  ـی این فرمـان تـغ
شرایط کار، محل کار، دستـمـزد و 
غیره را برای کارفرمایان سـاده تـر 

ـیـن شـغـلـی .   میکند ھمچنین تضم
ـا ایـن  کارگران بـخـش عـمـومـی ب

 ."رفرم از بین میرود
قابل انتظار بود که تحمیل ایـن 
ـقـه  ـا واکـنـش جـدی طـب رفرمھا ب

ـایـه .   کارگر روبـرو شـود سـطـوح پ
ـابـل ایـن رفـرم  ـق طبقه کارگر در م
حکومتی به موثرترین سـالح خـود 
یعنی اعتصاب عمـومـی مـتـوسـل 

ــه ھــا .   شــد ــحــادی ــران ات امــا رھــب
ــه  ــن دادن ب ــد بــا ت ــن ــخــواســت مــی
سازشھای اساسی زھر این رفـرم را 

آنھا در مقابل تمـایـل .   کاھش دھند
کارگران بـه اعـتـصـاب عـمـومـی 
مقاومت کردند و تـکـرارا از دولـت 
ــر ســر مــیــز مــذاکــره  ــد ب ــن خــواســت

ولی با تـمـام سـازشـھـایـی .   بنشیند
ــر ســر دســتـمــزدھــای  ــژه ب کـه بـوی
کارگران پیـشـنـھـاد کـردنـد، دولـت 

ــه نـرمــش نشــد ــن .   حـاضــر ب ــه ای ب
ترتیب آنھا چـاره ای جـز فـراخـوان 
دادن اعتصـاب عـمـومـی در بـرابـر 

تـظـاھـراتـھـای عـظـیـم .   خود ندیدند
ــرای ٢٩ ــه عــزم کـارگــران ب  فــوری

ــه  جـنــگ را نشـان داد و ھـرگــون
ــه ھــای  ــحــادی ــران ات ــه رھــب ــھــان ب

ــو.   او. او. ســی. ســی . تــی. گــی. و ی
برای فرانـخـوانـدن اعـتـصـاب را از 

 .آنھا سلب کرد
ـیـش از یـک ١١در   فـوریـه ب

میلیون کارگر به خیابانھا آمدنـد و 
ـانـه سـرمـایـه  ـلـه وحشـی در برابر حم
داران و دولت آنھا به معیشـت خـود 

این تظاھراتھا در حـمـایـت .   ایستادند
از اعــتــصــاب عــمــومــی صــورت 

در شھرھـای مـادریـد و .   میگرفت
ـیـم  ـیـش از ن بارسلونا، ھـر کـدام، ب

ـنـد ـفـر حضـور داشـت ـیـون ن در .   میل
ـز  ـی ـادا و گـیـخـون ن شھرھای گـران

 .صفوف تظاھرات فشرده بود
ـامـبـر سـال ٢٩در  ـت  ٢٠١٠ سپ

نیز اسپانیا شاھـد یـک اعـتـصـاب 
ایـن اعـتـصـاب .  عمومی وسیع بود

ــھــای  ــوق ــه زدن حــق ــراض ب در اعــت
. بازنشستـگـی صـورت مـیـگـرفـت

اما این اعتراضات به گسـتـردگـی 
 ٢٠١٢تظـاھـراتـھـای فـوریـه سـال 

ـیـل شـده بـه .   نبود ریاضتھای تحـم
ایـن .   عمق ریاضتھای امروز نبودنـد

اعــتــصــاب قــادر بــه فــلــج کــردن 
. شریانھای اقتصادی جـامـعـه نشـد

از طرف دیگر اعتصابات کـارگـران 
. فرانسه نیز به پیروزی نرسیـده بـود

ـیـجـه  ـت رھبران اتحادیه ھا بـه ایـن ن
رسیدند که نیروی الزم برای عـقـب 
زدن رفرمـھـای ضـد کـارگـری را 

ــویـه ســال  ــد و در ژان  ٢٠١١نـدارن
ـزب  ـا دولـــت حــ ــ قـــراردادی را ب
سوسیالیـسـت امضـاء کـردنـد کـه 

ــمــام رفــرمــھــای ضــد  طــی آن ت
 .کارگری دولت را پذیرفتند

ـــحـــران  ـــکـــن کـــردن ب ـــرش س
ـاضـت بـر  ـیـل ری اقتصادی و تـحـم
ـا خشـم  ـی ـان ـپ گرده مردم کارکـن اس
ـان را  کارگران، زحمتکشان، و جـوان

 ماه مه صـدھـا ١٥در .   بر انگیخت
ھزار نفر در میدان خورشید مـادریـد 
ـفـر طـی  ـیـونـھـا ن گرد آمدند و میل
ماھھای مه، ژوئن، و اکتبر دسـت 

ایـن حـرکـت بـه .   به اعتراض زدنـد
ـام  ـان" ن ــن ــش خشــمــگــی ــب و یــا "   جــن

ایـن .   شناختـه شـد"    مه١٥جنبش " 
جنبش که از انقالب مصر و تونـس 

 درصـد مـردم ٩٩تاثیر پذیرفته بود 
 درصـد دزد ١اسپانیا را در مقابـل 

ـاولـــگـــر قـــرار داد ــ ـپ ـــن .   و چــ ای
ــرده و حــمــالت  ــت اعــتــراضــات گس
ـیـشـت مـردم  وسیعتر دولـت بـه مـع
رھبـران اتـحـادیـه ھـای کـارگـری 

را .   تـی. گـی. و یـو.   او.او.سی. سی
ناگزیر کرد که فراخوان اعـتـصـاب 

ــال را ٢٩عــمــومــی  ــارس امس  م
ــد ــن ــدھ ــران .   ب ــب ــن رھ ــا ھــنــوز ای ام

اتحادیه ھا به سیاستھای  قـدیـمـی 
ھنـوز از دولـت . خود پایبند ھستند

میخواھند بر سر کم و کیـف رفـرم 
ـنـد ـنـشـی . اخیر بر سر میز مذاکـره ب

ـار  ھنوز خواھان لغو کـامـل و کـن
 .گذاشتن این رفرم نیستند

ـتـه،  ـب رفرمھای دولتی اخیـر، ال
ــه  ــه داران ب ـان حـمـالت سـرمـای ـای پ

رونـد .   معیشت مردم نـخـواھـد بـود
ـتـصـادی  تحمیل ریاضت کشـی اق
ـا ھـمـان رونـدی را طـی  ـی در اسپان
ـان شـاھـد آن  میکـنـد کـه در یـون

برای از سر گذاشتـن بـحـران .   بودیم
ـتـن رشـد  اقتصادی و از سـر گـرف
اقتصـادی در چـھـار چـوب نـظـام 
ـاج بـه  ـی ـنـوز احـت سرمایه داری، ھ
ـتـری در  ـق ـی تحمیل ریاضتھای عـم
زمینه ھای بـھـداشـت و درمـان و 

ـایـد .  آموزش و پرورش ھست ھنوز ب
ـابـع و دارائـی ھـای عـمـومـی  من
زیادی به دست بـخـش خصـوصـی 
ـاپـذیـر  ـان ن ـای سپرده شوند تا حرص پ
ــا حــدی ارضــاء  ــایــه داران ت ســرم

 . گردد
ـتـصـادی  صحنه سیـاسـی و اق
اسپانیا، مثل ھـر کشـور دیـگـری، 

ــط .   امــا دو طــرف دارد ــن فــق ای
ــھــا و  ــت آن ــه داران و دول ســرمــای
حامیان خارجـی آنـھـا در اتـحـادیـه 
اروپا و بانک جـھـانـی و صـنـدوق 

ـنـد کـه رونـد  بین المللی پول نیـسـت
ـنـد دزدان و .   اوضاع را تعیین میکن

ــه دار صــف  ــای ــاولــگــران ســرم ــپ چ
ـارگـــران،  ــم و فشـــرده کــ ــحـــک م
ـان  زحمتکشان، بیکاران، و دانشـجـوی
ـابـل خـود دارنـد کـه بــا  ـق را در م
ــی و بــا  ــون ــی ــل ــای مــی ــھ ــاھــرات تــظ
اعتصابات عمومی خود سـرنـوشـت 
سیاسی و اقتـصـادی خـود را رقـم 

ـا عـروج .  میزنند ایـن کشـمـکـش ب
ـانـه و  انقالبات شمال آفریقا وخاورمی

ــش  ــب ـا جــن ــرای ٩٩ب ــھــا ب  درصــدی
بیشتراز یک سال است کـه شـروع 

ــت ــده اس ــران و .   ش صــف کــارگ
ــا  ــپ ــا ب ــی ــمــام دن ــکــشــان در ت زحـمــت
ـثـمـار  خواسته است تا مـاشـیـن اسـت
سرمایـه داران را درھـم شـکـنـد و 
انسانھا را از دسـت سـرمـایـه داران 

 .نجات دھد
 سـاعـتـه ٢٤اعتصاب عمومی 

ـا در اعـتـراض بـه  ـی ـان کارگران اسپ
ــت  رفـرمـھـای ضــد کـارگـری دول
ماریانو راخوی یک حرکت عظیـم 
بـرای عـقـب زدن ایـن رفـرمـھـا و 
ریاضت کشیھای اقتصادی دیـگـر 

 ٢٩اعتصاب عمومـی .   خواھد بود
ــا قــدرت  ــی ــان مــارس کــارگــران اســپ
کارگران و انسانـھـای آزادیـخـواه را 
ـاتـی آنـھـا نشـان  ـق ـان طـب ـن به دشـم
ـیـل  خواھد داد و آنـھـا را در تـحـم
شرایط سخت تر مردد و دسـت بـه 

ـتـر از .   عصا خواھد کرد امـا مـھـم
آن، این اعتصـاب قـدرت کـارگـران 
ــای  ــیــروھ ــه ن را بــه خــودشــان و ب
. رادیکال جامعه نشـان خـواھـد داد

ـبـران  این اعتصاب قدرت مـانـور رھ
سازشکار اتـحـادیـه ھـا را مـحـدود 
ـبـران رادیـکـال  خواھد کرد و بـه رھ
ــراز وجــود و  کـارگــری فــرصــت اب
دخالت در کشمکش سرمـایـه داران 

ــد داد ــواھ ــران خ ــن .   بــا کــارگ ای
ـزه  ـی اعتصاب زمینه را برای رادیکال
ــراضــات کــارگــران و  کــردن اعــت
دانشجویان فـراھـم خـواھـد کـرد و 
نیروھای انقالبی و سوسیالیسـت را 
ـتـری بـرای در  ـاسـب در موقعیت من
ـبـری اعـتـراضـات  دست گرفتن رھ

ـبـران رادیـکـال .   قرار خـواھـد داد رھ
ـیـسـت  ـال کارگری و فعالین سـوسـی
ـنـوان  میتوانند این اعـتـصـاب را بـع
تخته پـرشـی بـرای سـازمـان دادن 
اعتصابات و اعـتـراضـات طـوالنـی 
ـتـر مـورد  تر و گسترده تر و رادیکال

 .*استفاده قرار دھند

زلزله اعتصاب عمومی 
 !کارگران اسپانیا در راه است

 حبیب بکتاش

 

 توضیح
 ٢٩فراخوان اعتصاب عـمـومـی بـرای :  اسپانیا"مقاله ای تحت عنوان  -١

ـاریـخ "   مارس داده شد ـت  مـارس ١٥توسط خورخه مارتین نوشـتـه شـده و ب
در نـوشـتـه .   بچاپ رسیـده اسـت"   در دفاع از مارکسیسم" در سایت ٢٠١٢

  . حاضر بطور وسیعی از این نوشته استفاده شده است
دو تا از بزرگترین اتحادیه ھای کارگری فـراخـوان ایـن اعـتـصـاب را   -٢

. او. او. سـی. سـی.   اسـت"   اتحادیه عمـومـی کـارگـران" تی . گی. یو: داده اند
 .است" کنفدراسیون سندیکاھای کمیسیونھای کارگری"

***** 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
 کارگر کشت و صنعت شوشتر با وعده ٣٠٠٠

 ھای مسئولین به اعتصاب پایان دادند
طبق گزارشی که به حزب کمونیسـت کـارگـری رسـیـده 

 کارگر نی بر کشت و صنعـت کـارون شـوشـتـر ٣٠٠٠است، 
 اسفند دست به اعـتـصـاب زده بـودنـد ٢١که از روز یکشنبه 

پس از دو روز اعتصاب و با وعده ھائی که به آنھـا داده شـد 
به اعتصاب خود پایان دادند، اما تاکید کـردنـد در صـورتـی 
ـنـدی مشـاغـل  که خواست آنھا مبنی بر اجرای طرح طبقه ب

ـار  ـب ـن  کـارگـر ایـن شـرکـت دسـت بـه ٥٠٠٠اجرا نشـود، ای
ـنـد زد ایـن كـارگـران روز دوم .   اعتصاب و راھپیـمـائـی خـواھ

اعتصاب از کمپ نی برھا به سمت شھرستان شوشـتـر دسـت 
ـتـظـامـی و گـارد ویـژه تـالش . به راھپیمائی زدند ـیـروی ان ن

زیادی کرد که مانع راھپیمائی کارگران شود امـا کـارگـران 
ـتـرل ٢وقعی ننھادند و تا ساعت   بـعـدازظـھـر جـاده را در کـن

ـا جـلـو .   خود گرفتند ـت ـای نیروی سرکوب با افزایش نفـرات نـھ
ـنـدگـان  ـای راھپیمائی کارگران به شھر شوشتر را گرفت اما نـم
کارگران به اداره کار شوشتر مراجعه کردند و پـس از آنـکـه 
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول رسـیـدگـی بـه 
ـا بـه اعـتـصـاب  ـت خواست ھای کارگران داد، کـارگـران مـوق

ـارت اسـت از. پایان دادند اجـرای :   خواست ھای کارگران عـب
فوری طرح طبقه بندی مشاغل، تعیین تكلیف بازنشستـگـی 

 سال سابقه کار دارند، اضافه حـقـوق، حـق ٣٠کارگرانی که 
از آنـجـا کـه کـارگـران نـی بـر .   بھره وری و مزایای دیـگـر

ـیـجـه  ـت ـنـد در ن بصورت فصلی شش ماه از سال کـار مـیـکـن
ـا شـامـل حـق ٦٠مجبورند  ـنـد ت  سال در این مرکز کـار کـن

بازنشستگی شوند و این در حالی است که کـار آنـھـا حـتـی 
ـان آور مـحـسـوب مـیـشـود در .   از نظر خود دولت سخت و زی

دفتـر حـمـایـت از "یاوری مدیر کل : ادامه این خبر آمده است
ـیـکـاری ـیـمـه ب ـا حضـور در جـمـع "   پایـداری مشـاغـل و ب ب

ـیـش از : "کارگران گفت ـفـر از ١٠٠تا اواخر سال جـاری ب  ن
شغل نی بر تمـامـا سـخـت و .   کارگران بازنشسته خواھند شد

زیان آور است و تمامی قوانین و امور کاری و بازنشـسـتـگـی 
ـان آور  کارگران نیز بر اساس ضوابط شغل ھای سـخـت و زی

جلساتی با حضور نمایندگانـی از وزارتـخـانـه .   بررسی میشود
ـیـگـیـری ایـن مـوضـوع  و صندوق تامین اجتـمـاعـی بـرای پ
تشکیل و مقرر شد کـه شـرکـت کشـت و صـنـعـت کـارون 
ـنـه ھـا را بـه حسـاب   ـزی شوشتر ما به التفاوت و بار مالی ھ

ـیـل شـود شـرکـت .   صندوق واریز کند تا سابقه کارگران تـکـم
ـنـه ھـا را  ـزی کشت و صنعت کارون باید در اسرع وقت ایـن ھ
پرداخت کند تا کارگران دغدغه پیوستـگـی کـاری نـداشـتـه 

ـز قـول داد " .   باشند وی در مورد طرح طبقه بندی مشاغل نی
ـابـد ـزایـش ی . که این طرح انجام میشود تا حقوق کـارگـران اف

ـنـد کـه  کارفرمایان نیز موظف به پرداخت حق بھره وری ھست

 .شامل دو سه ماه گذشته نیز خواھد شد
 

 اعتصاب کارگران سد گاوشان کامیاران
 اسفند کلیه کـارگـران ٢٤ صبح روز چھارشنبه ٨ساعت 

ـاران در اعـتـراض  و پرسنل شاغل در پروژه سد گاوشان کامـی
 ماه حقوق و دستـمـزد خـود دسـت از کـار ٦به عدم دریافت 

اعـتـصـاب ایـن کـارگـران بـطـور .   کشیده و اعتصـاب كـردنـد
 عصر روز چھارشنبه ادامه داشـت و ١٦متحدانه و تا ساعت 

سرانجام کارفرما و مدیریت پـروژه احـداث ایـن سـد وادار بـه 
عقب نشینی و قبول بخشی از مطالبات کـارگـران شـد و بـه 

 مـاه ٣آنان اعالم گردید ظرف سه روز آینده مبالغ مربوط بـه 
ـیـن عـیـدی و سـنـوات  از حقوق و دستمزدھای آنان و ھمـچـن

ایـن کـارگـران .   سال گذشته کـارگـران پـرداخـت خـواھـد شـد
ـات  ـب اعالم کردند چنانچه در موعد مقرر این بخش از مـطـال

 .آنان پرداخت نگردد مجددا دست به اعتصاب خواھند زد
  

اعتراض کارگران مسکن مھر بانه به عدم 
  ماه حقوق٣دریافت بیش از 

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  بنابر خبری كه کمیته ی ھماھ
ـتـشـر كـرده ٢٥ھای کارگـری روز  ایجاد تشکل ـنـد مـن  اسـف

ـیـش از   مـاه اسـت کـه ٣است، کارگران مسکن مھر بانه ب
ی مسـکـن  در این قسـمـت از پـروژه.   اند حقوق دریافت نکرده

ـنـد  مھر در مجموع سه گروه کارگر ساختمانـی کـار مـی کـن
 بھمـن دسـت از کـار کشـیـده و ٢٤که دو گروه آنھا در روز 

 اسفند در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت ٢٥گروه سوم ھم از روز 
انـد کـه  دستمزد دست از کار کشیدند و ھمگـی اعـالم کـرده

ــه کـار بــاز  ـنـد، ب ــه حـقـوق خـود را دریــافـت نـکــن ـی ـا کـل ت
 .گردند نمی

 
تجمع کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر 

 اھواز
ایلنا به نقل از ایرج امامی، رئیس شورای اسـالمـی كـار 

 تـن از ٧٠بیـش از :   کارخانه قند و تصفیه شکر اھواز گفت
 ٢٤کارگران کارخانه قند و تصفیه شـکـر اھـواز صـبـح روز 

ـای و سـایـر  ـافـت حـقـوق و مـزای ـیـل عـدم دری اسفند بـه دل
ـابـل درب ورودی  ـق مطالبات یک سال گـذشـتـه خـود در م

ـانـداری اھـواز تـجـمـع کـردنـد ـا اشـاره بـه .   ساختمان است او ب
بالتکلیفی این کارگران در یک سال گذشته و اینـکـه ھـمـه 

ـیـکـار شـده : انـد گـفـت این کارگران با تعطیلی این کارخانه ب
ـیـمـه ھـای درمـانـی خـود از  این کارگران از عـدم پـرداخـت ب
ـان تـوسـط  شھریور ماه امسال و اینکه دفترچه ھای درمانی آن

بـه .   انـد شود نگران و معترض شـده تامین اجتماعی تمدید نمی
ـیـدی  گفته وی کارگران متقاضی بازنشستگی این واحد تـول

ـیـمـه ـیـسـت ب ای مـعـوق و جـاری ایـن  نیز به جھت اینـکـه ل
ــمـاعــی پـرداخــت نشــده اســت در  ـت ــه تــامــیـن اج کـارگــران ب

 .اند بازنشستگی خود دچار مشکل شده
 

اخراج کارگران شرکت نو آرنده و عدم 
 پرداخت دستمزدھا

ـا بـه دسـتـور مـدیـرت  ـن در آخرین روزھای پایانـی سـال ب
 نفر از کارگران از کـار اخـراج و ١٩شرکت وارداتی نو آرنده 

اخراج کارگران در حالیست که دسـتـمـزدھـا و .   بیکار شده اند
ـنـد پـرداخـت نشـده ٢١پاداش پایان سال کارگران تا روز   اسـف

ـازگشـت بـه کـار .   بود اعتراض و پیگیری کارگـران بـرای ب

ـیـجـه بـوده و مـدیـریـت در جـواب کـارگـران  ـت تاکنون بـی ن
ـا :   معترض و اخراجی گفته است مـن کـه تـعـھـد نـداده ام ت

ـا  شغل و ھزینه ھای زندگی شما کارگران را تامـیـن کـنـم  ت
ـاز کـاری داشـتـه ام از ایـن بـه بـعـد  ـی امروز بـه شـمـاھـا ن

ـتـصـادی  کار ما واردات است.   نمیخواھم  به دلیل محـاصـره اق
ـنـد ـیـدھ شـرکـت در حـال .   و تحریمھا دیگر به مـا جـنـس نـم

 .شما کارگران ھم به سالمت. ورشکستگی و رکود است
 

 کارگر به استخدام مستقیم شرکت مپنا ١٥٠٠
 در آمدند

ـزکـار  ـل بنا بر خبری كه انجمن صنفی کارگـران بـرق و ف
 کـارگـر ١٥٠٠ اسفند منتشر كـرده اسـت، ٢٣کرمانشاه روز 

ـیـکـوسـر بـرای   قراردادی که از طریق شـرکـت واسـطـه ای ن
ـتـی  مـورچـه " کارخانه ترآکتورسازی مپنا  واقع در شھر صنع

ـبـش بـه "   خورت اصفھان کـار مـی کـردنـد، از یـک مـاه پ
به گفتـه یـکـی از . استخدام مستقیم شرکت مپنا در آمده اند

کارگران، این کارگران مدتھا برای حذف شرکت واسـطـه ای 
ـارزه  و انعقاد قرارداد مستقیم با خود شرکت مپنا تـالش و مـب
ـزان  ـا حـذف شـرکـت واسـطـه ای، مـی کرده بودنـد و حـاال ب
دریافتیھایشان افزایش یافته و ھمچنین احسـاس خـوشـحـالـی 

 .نسبت به نتیجه تالششان دارند
 

اعتصاب کارگران خدماتی بیمارستان بعثت 
 سنندج

بنابه خبری كه کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 
ـتـشـر كـرده ٢٩ایجاد تشکل ھای کارگری روز  ـنـد مـن  اسـف

ـثـت ٣٢است، تعداد  ـان بـع ـیـمـارسـت  نفر از کارگران خدماتی ب
ـان" سنندج که با شرکت پیمانکاری  ـان کـردسـت " ارمغان جـوان

ـافـت حـقـوق  ـیـل عـدم دری  مـاه ٢طرف قرارداد بودنـد بـه دل
 اسفند بـه مـدت دو روز ٢٧گذشته و عیدی خود، از تاریخ 

 .وارد اعتصاب شده و خواھان دریافت حقوق معوقه ی خود شدند
 

 اعتراض پرسنل نیروگاه رامین
ـاریـخ  ـت  ٢٧به گزارش خبرگزاری رژیمی فارس از اھواز ب

ـزرگـتـریـن  ـیـروگـاه رامـیـن، ب ـان ن اسفند، تعـدادی از کـارکـن
 جـاده اھـواز ـ ٢٠ایران در کیلومتر )  بخاری(نیروگاه حرارتی 

مسجدسلیمان در نزدیکی رودخـانـه کـارون و شـمـال شـرقـی 
اھواز، برای تحقق مطالبات خود اعتصاب غـذای چـنـد روزه 

ـنـد دالیـل ایـن اعـتـصـاب غـذا، .   ای در ھفته گذشـتـه داشـت
ـابـت ٤٠ تا ٣٠کسر   -١:  عبارتنداز  درصد حـقـوق پـرسـنـل ب

 ھزار تومـان ھـم مـیـرسـد و ٤٠٠مالیات است که گاھی به 
اجـرایـی نشـدن   -٢.   پرداخت آن از عھده کارکنان خـارج اسـت

ـیـمـانـکـاری  ـیـروھـای پ ـیـت ن ـتـه ( قانون تبدیل وضـع بـه گـف
ـیـروگـاه رامـیـن بـه  اعتصابیون با وجود دستور اکید دولـت، ن

ـاز مـی بھانه ایـن .   زنـد ھای مختلف از اجرای این قانون سـر ب
ـنـی بـر  ـیـرو مـب در حالیست که این نیروگاه، مصوبه وزارت ن
ـنـج سـال  ـیـش از پ ـا ب تبدیل وضعیت نیروھای پیمانـکـاری ب

مـحـقـق نشـدن مصـوبـه   -٣. )   گـیـرد سابقه را نیز نادیـده مـی
ـانـی بـه ٢٥ تا ٢٠افزایش   درصدی حقوق کارمندان خـوزسـت

در حالی که این مصـوبـه از (دلیل بدی شرایط آب و ھوایی 
ـیـروگـاه رامـیـن بـه آن  بھمن ماه در تمام استان اجرا شده اما ن

ـلـکـرد -٤. )   عمل نکرده اسـت عـدم نـظـارت صـحـیـح بـر عـم
پیمانکاران به ویژه در محاسبه سوابق کارکنان و تبـعـیـض در 

 . اعطای حقوق و مزایا و پاداش بین پرسنل رسمی و پیمانی

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

اخراج و عدم پرداخت حقوق كارگران 
 مرکز مخابراتی پیام نور

 نفر از کارگـران مـرکـز مـخـابـراتـی ٢٠ اسفند ٢٤تا روز 
کـارگـران اخـراجـی در ایـن .   پیام نور از کار اخـراج شـده انـد

ـافـت  ـز دری ـی مرکز عیدی و پاداش پایان سال و سـنـوات را ن
ـا تـھـدیـد و ایـجـاد . نکرده اند ـا اخـراج ب عوامل کـارفـرمـا ب

ـزایـش سـاعـت کـار، کـار  فضای رعب و وحشت از طریق اف
کارگران اخراجی را ھم  بـه دیـگـر کـارگـران فـعـال شـاغـل 

 . تحمیل نموده اند
 

عدم پرداخت حقوق و طرح اخراج کارگران 
 مرکز تحقیقات ساختمان و شھر سازی

دستمزدھـای مـربـوط بـه اضـافـه کـاری چـنـدیـن مـاه 
ـات و  ـق ـی گذشته و ھمچنین مبالغ سنوات کارگران مرکز تحق
. شھرسازی تا روز پانزدھم اسفند ھمچنان پرداخت نشـده اسـت

یکی از مسئولین حسابداری این شرکت گفته اسـت كـه ھـر 
ـابـت اضـافـه کـاری  یک از کارگران عالوه بر حق سنوات ب

 ھـزار ٥٠٠مربوط به چندین ماه گذشته بطور متوسط مبلغ 
ـتـه اسـت ایـن .   تومان طلبکارند یكی از عوامل مدیریـت گـف

 درصـد ٤٠تعداد نیرو برای شرکت زیاد است ما باید حداقـل 
ـان سـال .  تعدیل نیرو داشته باشیم ـفـر ١٥٠حداقل باید تا پای  ن

ـا شـرکـت چـابـک و  از کارگران اخراج و تـعـدیـل شـونـد ت
 .سبک شود و به سود آوری برسیم

 
عدم پرداخت حقوق کارگران شرکت 

 ساختمانی عمران نیرو
 نفر از کارگـران شـرکـت ٨٠پرداخت دستمزدھای بیش از 

ـنـده حـوالـه داده شـده اسـت ـال .   عمران نیرو به سـال آی ـب بـه دن
مراجعات و پیگیریھای روزھای اخیر کارگران بـه کـارفـرمـا 
برای دریافت دستمزدھا و طلبھایشـان مـدیـر شـرکـت عـمـران 
نیرو با توسل به تھدید به اخراج و ارعاب خطاب بـه کـارگـران 

من مطلقا پـولـی بـرای پـرداخـت دسـتـمـزدھـای :   گفته است
 در این روزھای پایانی سال پول کجا بود؟ . اسفند ماه شما ندارم

 
اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران 

 شرکت موج آسا
طی روزھای اخیر شرکت موج آسا حـکـم اخـراج فـوری 

.  نفر از کارگران را صادر و به مرحله اجرا در آورده اسـت١٢
ـقـه کـار ١٠ تا ٢کارگران اخراجی که ھر یک از   سـال سـاب

ـاال  نیز دارند ـز ب ـی ـان سـال و سـنـواتشـان ن  عیدی و پاداش پای
 . کشیده شده است

 
عدم پرداخت حق بیمه كارگران پتروشیمی 

 مھاباد
در پی بروز حادثه برای مـنـصـور رشـیـدی از کـارگـران 
شاغل در پتروشیمی مھاباد و پس از مراجعه جھـت درمـان و 
دریافت خسارت، مشخص شده ایـن شـركـت از پـرداخـت حـق 

کـارفـرمـای شـرکـت مـزبـور .   بیمه وی خودداری کرده است
پیشتر اعالم کرده بود که در مـدت یـک سـالـی کـه وی 

 .مشغول بکار بوده حق بیمه اش پرداخت شده است
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 درصد ٣٠ تا ٥شرکت ھای صنعت برق 
 اخراج نیرو داشتند

ـنـد خـبـر ٢٨وبالگ کارگران نیروگاه ھای ایران روز   اسف
ـتـه  ـی ـیـس کـم ـایـب رئ ـیـم حـکـیـمـی ن داد كه به گفتـه ابـراھ
سازندگان پستھای فشار قوی سندیکای صنعـت بـرق ایـران، 

 درصـد تـعـدیـل ٣٠ تا ٥طی سالھای اخیر شرکتھای برقی 
در سـالـھـای :   وی ضمن اعالم این خـبـر گـفـت.   نیرو داشتند

ـانـکـار و فـروشـنـده  ـیـم اخیر، در میان شرکـتـھـای سـازنـده، پ
ـاق ٣٠صنعت برق تا  ـف  درصد تعدیل در نیـروھـای انسـانـی ات

افتاده که پیش بینی میشود با استمرار شرایط حاکـم بـر ایـن 
 .صنعت، این روند به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند

 
 اخراج گسترده کارگران مراکز مخابراتی تھران

جمھوری اسالمـی در دسـتـور الـعـمـلـی از شـرکـتـھـای 
ـنـه  ـزی پیمانکار خواسته است تا پایان سال و در جھت کاھش ھ
ـنـد و  ـن ھا تعداد زیادی از کارگران از کار را اخراج و بیکار ك
ـیـشـتـر بـر شـدت فشـار و  با افزایش ساعات و حـجـم کـار ب

 .استثمار در حق دیگر کارگران شاغل بکوشند
 

 توگا -تعطیلی شرکت توربین سازی مپنا 
ـیـروگـاه ھـای ایـران" بنابه خبری كه   ٢٧روز "   کارگران ن

اسفند منتشر كرده است، برای اولین بار مدیران شرکـت تـوگـا 
 روز اول فروردیـن تـعـطـیـل اعـالم کـرده و ١٥کارخانه را در 

ـاده انـد ایـن در حـالـی .   ھمه کارگرانش را به مرخصی فرسـت
ـیـن سـازی  است که شرکت توگا بزرگـتـریـن کـارخـانـه تـورب

 شرکت برتـر و سـودده ایـران مـی ١٠٠خاورمیانه و یکی از 
 کارگر تـحـصـیـل کـرده ١٢٠٠شرکت توگا با بیش از .  باشد

و متخصص بزرگترین شـرکـت گـروه مـدیـریـت پـروژه ھـای 
ـیـن ھـای گـازی   -نیروگاھی ایران  مپنا است که در آن تورب

 . و بخار برای نیروگاه ھای برق تولید می شود
 

 اخراج كلیه کارگران کارخانه داروپخش ساری
در چند روز گـذشـتـه عـوامـل کـارفـرمـا بـه کـارگـران 

ـیـش از  ـفـر ٢٠٠کارخانه مواد اولیه دارو پخش ساری كه ب  ن
ـادر بـه ادامـه  ھستند، اعالم داشته اند این کارخانـه دیـگـر ق
کار نیست و تا پایان سـال ھـمـه کـارگـران از کـار اخـراج و 

ـتـه اسـت نـگـران .  بیکار خواھند شد کارفرما به کارگران گـف
 در زمان اخراج به ھر یک از شـمـاھـا دو بـرج حـقـوق  نباشید

 ! اضافه ھم پرداخت می کنیم
 

 بیكارسازی در مرکز مخابرات کاشانی
 نفر از کارگران مرکز مـخـابـرات ١٢در چند روز گذشته 

کـارگـران .   خیابان کـاشـانـی تـھـران از کـار اخـراج شـده انـد
ـز  ـی اخراجی مبالغ عیدی و پاداش پایان سـال و سـنـوات را ن

 . دریافت نكرده اند
 

 اخراج کارگران در شرکت تارا خاور پالستیک
ـزویـن ٢٠ ـیـک ق  نفر از کارگران شرکت تارا خاور پالـسـت

ـیـکـار شـده انـد ھـر .   در ھفته ھای آخر سال از کار اخراج و ب
 سال سابقه کـار بـوده ٣ تا ١یک از این کارگران دارای بین 

ـیـمـه و  و اعتراض و پیگیری و شکایت آنھا به اداره کـار و ب

ـازگشـت  دیگر مراکز حکومت اسالمی سرمایه داران بـرای ب
 . به کار بی نتیجه بوده است

 
 کارگر شرکت اطلس پارس و ٢٠اخراج 

 تعطیلی شركت
بنابه خبری كه کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه 

ـتـشـر كـرده ٢٩ایجاد تشکل ھای کارگری روز  ـنـد مـن  اسـف
ـنـه ٢٠است،   تن از کارگران شرکت اطلس پارس که در زمـی

ـزیـن و  ـن ی واردات تجھیزات مربوط به جایگاه ھای سوخت ب
گاز فعالیت میکند بدون پرداخت بیمه و عیدی اخـراج شـدنـد 

 و شرکت مذکور تعطیل شد 
 

 اخراج كارگران در كارخانه پولیمر بوشھر
ـتـه اسـت كـه  یكی از عوامل خانـه كـارگـر بـوشـھـر گـف
کارخانه پولیمر بوشھر در آستانه پایان سال با عدم تمـدیـد قـرار 

 .اند  نفر از كارگران، عمال آنان را اخراج كرده٩دادكاری 
 

 اخراج کارگران شرکت وارداتی الیت
ـفـر از کـارگـران شـرکـت ٨طی یكی دو ھفته گذشته   ن
 . وارداتی الیت از کار اخراج شدند

 
 ناامنی محیط كار

 
  کارگر معدن در بیرجند٣کشته و زخمی شدن 

 تن از کارگران معدن قلعه زری در بیرجـنـد کـه قصـد ٣
خروج از چاه را داشتند براثر گیر باال بر به درون چـاه سـقـوط 
ـام ھـای حسـیـن  کردند که به موجب آن، دو تن از آنان بـه ن
ـام  اکبری و بھروز صمدی کشـتـه و کـارگـر دیـگـری بـه ن

 .سلیمان لطیفی نیز به شدت زخمی شد
 

مرگ یك كارگر معدنچی در معدن زغال 
 سنگ جو زرند

ـان زرنـد مـوجـب  حادثه در معدن زغال سنگ جو شھـرسـت
ـنـی  ساله٣٥كشته شدن كارگر  ای به نام مـھـدی سـیـف الـدی

وی عصر روز پنجشنبه بر اثر اصـابـت جـك بـه وی از .   شد
ـان  ـیـمـارسـت ناحیه سر به شدت مجروح شد و در حال انتقال به ب

 . جان خود را از دست داد
 

  کارگر شرکت نفت در قصر شیرین٥زخمی شدن 
ـفـت شـھـر" پنج نفر از کارگران شرکت نفت، در منطقـه  " ن

ـفـجـار مـیـن زخـمـی  از توابع شھرستان قصر شیرین بـر اثـر ان
ـفـت .  شدند ـیـت چـاه ن خودرو این افراد که برای بررسی وضـع

ـا "   نفت شھر و سـومـار" در حدفاصل "  زره زرد"  ـتـه بـودنـد ب رف
یک مین بجای مانده از دوران جنگ ایران و عـراق بـرخـورد 

ـفـر از .   کرد و ھمه آنان در نتیجه این انفجار زخمی شدند دو ن
ـانـی در  ـیـمـارسـت این افراد به دلیل شدت وخامت حالشان بـه ب

 .کرمانشاه منتقل شدند
 

 بازنشستگان
 

بازنشستگان صندوق ھواپیمایی ھما تجمع 
 اعتراضی برپا كردند

ـیـمـایـی  ٢٤ھـا صـبـح روز  دو ھزار بازنشسته شرکت ھواپ
اسفند در مقابل ساختمان اداره مرکزی ھـمـا بـه جـھـت عـدم 
دریافت مطالبات چـنـد سـالـه اخـیـر خـود دسـت بـه تـجـمـع 
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ـنـکـه :   یکی از بازنشستگان گفت.   اعتراضی زدند به رغـم ای
ــن  ـزرگـتـری ـیـمـایــی یـكـی از ب ـازنشــسـتـگـی ھــواپ صـنـدوق ب

ـانـه بـه جـھـت  صندوق ـاسـف ھای بازنشستگی كشور اسـت مـت
خالی بودن صندوق از پرداخت سنوات و مطالبات چنـد سـالـه 

ـازنشـسـتـگـی .   شود  بازنشستگان خود خودداری می صنـدوق ب
ـنـد و ١٤این شركت   ھزار بازنشسته دارد و حقوق بـھـمـن، اسـف

 .عیدی بازنشستگان را نپرداخته است
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
احضار و بازجویی تعدادی از کارگران 

 بر شرکت کشت و صنعت نی
بـر یـک   تن از کارگران شرکت کشت و صـنـعـت نـی٨

ـنـد سـال ٢٠روز قبل از برگزاری اعتصاب در روز شنبه   اسـف
 به اتھام برنامه ریزی برای بـرگـزاری اعـتـصـاب تـوسـط ٩٠

ـا اخـذ تـعـھـد آزاد  اداره اطالعات شوشتر احضار، بازجویی و ب
برغم احضار برخی از کـارگـران بـه اداره اطـالعـات، .  شده اند
ـبـه و ٢٠٠٠بیش از   کارگر این شرکت در روزھـای یـکـشـن

ـنـدی مشـاغـل  ـقـه ب دوشنبه به دلیل عـدم اجـرای طـرح طـب
ـتـی ایـن کـارخـانـه آغـاز  اعتصاب خود را در محوطـه صـنـع

پس از این اعتصاب تعداد دیـگـری از کـارگـران بـه .   کردند
اداره حراست و بـرخـی بـه اداره اطـالعـات شـوشـتـر مـجـددا 

 .احضار شده اند
کارگران شر کت کشت وصنعت نیشکر کارون در دیـمـاه 
ـاخـیـر در پـرداخـت دسـتـمـزدھـا و عـدم  گذشته نیز به دلیل ت

 .پرداخت حق بیمه اعتصاب مشابھی برگزار کرده بودند
 

برگزاری دادگاه شریف ساعدپناه و مظفر 
 صالح نیا

ــری كــه  ــر خــب ــاب ــن ب
اتحـادیـه آزاد كـارگـران 

ــه  ــب ــارشــن  ٢٥روز چــھ
ـا ٩اسفند  ساعـت    ت

 و نیم صبح جـلـسـه ١٠
ـئـت  ـی دادگاه شریف ساعدپناه و مظفر صالح نیا از اعضـای ھ
ـقـالب  ـبـه یـک دادگـاه ان مدیره اتحادیه آزاد کارگران در شـع

ـاه .  سنندج  برگزار گردید ـن در این جلسه وکیل شریف ساعد پ
. و مظفر صالح نیا دفاعیه و مستنـدات خـود را ارائـه نـمـود

دادگاه اعالم کرد نتیجه تصمیم دادگاه بعدا به اطـالع شـریـف 
 .ساعد پناه و مظفر صالح نیا خواھد رسید

 
ھایش  فشار بر شاھرخ زمانی و ھمبندی

 ادامه دارد
ـا  کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی ب

ـنـد، از ٢٣انتشار بیانیه ای در روز   اسـف
ـاسـی و از  ـان سـی ـی فشار بیشتر بـر زنـدان

شـاھـرخ .   جمله شاھـرخ زمـانـی خـبـر داد
ـنـد  ـارت زمانی را از ھم خرجیھایش که عـب
از محـمـد جـراحـی ،جـمـھـور اووزگـون و 

ـیـه  ـق نیھات تونچر به بھانه ی اینکه جمع شما تأثیر منفی برب
زندانیان می گذارد و باعث تحریک آنـھـا مـی شـویـد جـدا 
ـقـل کـردنـد و تـھـدیـد  ـت ـن کرده و به طبقه پایین بند مالـی م

ـاشـیـد بـه  ـاط داشـتـه ب ـب کردند که اگر باز ھم شما با ھم ارت
 .بندھای بدتری انتقال داده می شوید

 
مھرداد امین وزیری، صدیق كریمی و 

 فرشاد فاتحی آزاد شدند

ـیـسـت  ـان حـزب كـمـون بنا به خبری كه به كمیتـه كـردسـت
ـبـه  ـنـد دو تـن از ٢٨كارگری رسیده است روز یـكـشـن  اسـف

ـاتـحـی و  فعالین كارگری شھر سنندج به نامھـای فـرشـاد ف
مھراداد امین وزیری با قرار وصیقه ده میلیونی برای فـرشـاد 

ـنـدج ١٥و   میلیونی برای مھرداد از زندان مـركـزی شـھـر سـن
 .آزاد شدند

ھمچنین کمیته ی ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد 
 اسفند با انتشار خـبـر دیـگـری ٢٩تشکل ھای کارگری روز 

 روز اسـارت در زنـدان ٤٥از آزادی صدیق كـریـمـی بـعـد از 
 .مركزی سنندج خبر داد

 
 فرشته و سرگل آزاد شدند

بنابر اخبار منتشر شده فرشته ھمسر فرزاد احـمـدی فـعـال 
ـبـه در  کارگری بازداشت شده به ھمراه سرگل که روز سه شن

ـتـری  ـقـر در کـالن ـتـظـامـی مسـت  ١٢جریان حمله نیروھای ان
سنندج بازداشت شده بودند، بعد از چـنـدیـن سـاعـت اذیـت و 

 .آزار و تھدید، شب سه شنبه آزاد شدند
 

 یک معلم ساکن شھریار بازداشت شد
ـا ٣٦امیر یقین لو، معلم   سـال ١٨ ساله مدارس شھریار ب

ـلـومـی اول  ـامـع ـیـل ن سابقه کار در آموزش و پـرورش بـه دل
ـازداشـت بسـر  اسفند از سوی نیروھای امنیتی دستگیر و در ب

وی دستکم دو ھفته در انفـرادیـھـای زنـدان رجـایـی .   می برد
ـقـل شـده  ـت ـن شھر بسر برده و سپس به بند عمومی این زندان م

  .از اتھامات انتسابی به او اطالعی در دست نیست. است
 گزارش

 
 تومان ٧٥٤ ھزار و ٣٨٩حداقل دستمزد 

 تعیین شد
 اسفند خبر داد كـه شـورای عـالـی کـار در ٢٤ایلنا روز 

 ١٣٩١چھارمین جلسه تعیین دستمزد، حداقل دسـتـمـزد سـال 
 ٣٨٩، ٩٠ درصد افزایش نسـبـت بـه سـال ١٨کارگران را با 

ـز از .  تومان تعیین کرد٧٥٤ھزار و  ـی ـقـدی کـارگـری ن بن ن
ـایـه ٣٥ به ٢٨ ـنـکـه پ ـافـت، ضـمـن ای  ھزار تومان افزایـش ی

حداقـل دسـتـمـزد سـال .    تومان تعیین شد٢٥٠سنواتی روزانه 
ـتـی رسـیـده ٨٩ در اسفند سال ٩٠  به تصویب ھمین نـھـاد دول

 ٣٠٠ ھـزار و ٣٣٠بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری 
 . تومان بود

 
 درصدی سطح زندگی ٥٠کاھش 
 ھای کارگری خانواده

ـاس " ایلنا به نقل از كـمـال اطـھـاری، كـه وی را  كـارشـن
ـا اجـرای "   مسائل اقتصادی معرفی كرده است، گفته اسـت ب

 درصـدی ارزش پـول ٥٠قانون ھدفمندی یارانه ھا، کاھـش 
 درصـدی قـدرت خـریـد جـامـعـه ٥٠ملی منجر به کاھـش 

او با بیان این که مصوبـه مـزدی .   کارگری کشور شده است
ـادآور شـد : شورای عالی کار با تورم جامعه ھمخوانی ندارد ی

ـای  ـن  ھـزار ٤٠٠در صورتی که دسـتـمـزد کـارگـران بـر مـب
ـازھـای خـانـواده  ـی ـیـمـی از ن ـزان ن تومان تعیین شود، این مـی
ـامـیـن  کارگری از قبیل تحصیل، بـھـداشـت و مسـکـن را ت

ـتـصـادی :   می گویـد.  نخواھد کرد ـاسـت ھـای غـلـط اق سـی
موجب افزایش حجم نقدینگی و رکود تورمـی و در نـھـایـت 

او .   افزایش نرخ خط فقر در بین جامعه کارگری کشـور شـد
وضیت زندگی خانواده ھای کارگری را در کالن شـھـرھـای 

ـار عـنـوان کـرد و گـفـت ـاسـف ب در حـال حـاضـر :   کشور ت
کارگران بخش قابل توجھی از حقوق دریافتی خود را صـرف 

ـنـد ـنـه حـامـل ھـای انـرژی مـی کـن ـزی ایـن در .   افزایش ھ
ـان در  حالیست که نرخ تورم در کالن شھرھای کشور ھـمـچـن

 .حال افزایش است
 

وعده ھای پوچ دولت صدای خودیھایشان 
 را در آورده است

 اسفند به نقل از موسی جوانـمـرد، سـرپـرسـت ٢٣ایلنا روز 
ـیـن شـعـار :  نھاد دولتی خانه كارگر استان بوشھر نوشت مسئول

ـنـد كـه  و وعده ایجاد اشتـغـال را در شـرایـطـی سـر مـی دھ
ـا  ـا ب ـب واحدھای اشتغالزا یك به یك تعـطـیـل مـی شـونـد و ی

 .تشدید بحران در آستانه تعطیلی قرار می گیرند
 

 سال سابقه کار ١٠ھای وزارت نفت با دیپلمه
 کند قرارداد مستقیم امضا می

دکتر سلحشور، معاون توسعه منابع انسـانـی و مـدیـریـت 
ــای  ــروھ ــی ــا ن ــم ب ــی ــق ــرارداد مســت وزارت نــفــت از امضــای ق

ـقـه ١٠پیمانکاری دارای مدرک دیپلم با حـداقـل   سـال سـاب
ـا اشـاره بـه امضـای قـرارداد مـدت .   کاری خـبـر داد وی ب

ـقـه ١٠موقت با نیروھای پیمانکاری دیپلم با حداقل   سال سـاب
ـادآوری کـرد ـامـه نـخـسـت مـربـوط بـه :   کاری ی در بـخـشـن

ـاز  ـی ساماندھی نیروھای پیمانکاری، حداقل مـدرک مـورد ن
برای امضای قرارداد مستقیم، فوق دیپلم اعالم شده بـود کـه 

ـقـدیـر از زحـمـات  پس از بررسی ھای انجام گرفته و بمنظور ت
وی با تشـریـح .   این ھمکاران، تصمیم فوق گرفته و ابالغ شد

ـیـمـانـکـاری صـنـعـت  جزئیات نحوه تبدیل وضعیت نیروھای پ
ھای اصلی ــ تـخـصـصـی را شـامـل مشـاغـل  نفت، فعالیت

ـاالیـش  مربوط به حوزه ـفـت و گـاز، پ ـیـد ن ھای اکتشاف، تول
ـتـروشـیـمـی،  نفت و گاز،  انتقال و توزیع، تولید مـحـصـوالت پ

توسعه و بازاریابی و فروش نفت، گازو پتروشیمـی دانسـتـه و 
ـیـت:  تصریح کرده بود ـال ـفـت  این دسته از فـع ھـای صـنـعـت ن
ھـا  شود کـه صـنـعـت بـدون وجـود آن ھایی می شامل فعالیت

وی اولـویـت بـعـدی .   دھـد ھویت اصلی خود را از دست مـی
برای امضای قراردادھای مستقیم را مربوط بـه شـاغـالن در 

: ھای پشتیبانی تخصصی اعالم کـرده و افـزوده بـود فعالیت
ـیـرات، ھای این گروه در بـرگـیـرنـده بـخـش فعالیت   ھـای تـعـم

ـار،  حسابرسی، مالی، حـقـوقـی و قـراردادھـا، درمـان، سـاخـت
ــی، ــان ــابــع انس ــن ــھــداشــت و مــحــیــط زیســت  م ــی، ب ــن ــم  ای

ـاطـات، خـدمـات ) یـی.اس.اچ(  ـب ـاوری اطـالعـات و ارت ـن ، ف
ـامـه ـزی، روابـط  فنی، بازرسی و رسیدگی به شکایات، بـرن ری

ـا  ـت عمومی، تدارکات و عملیات کاال، امور پژوھشی، مـدیـری
 .نرژی و خدمات اختصاصی است

 

 

 فرشاد فاتحی
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 اطالعیه
 

اعالمیه حزب کمونیست کارگری در مورد 
  ٩١حداقل دستمزد سال 

کارگران دستمزدھای خط بردگی را 
 نخواھند پذیرفت

شورایعالی کار جمھوری اسالمی اعالم کرد که حـداقـل 
ـزایـش ٩١دستمزد کارگران در سال   درصـد مـعـادل ١٨ با اف

برای ھمه از دولتـی ھـا .    تومان خواھد بود٧٥٤ ھزار و ٣٨٩
و شوراھای اسالمی شان تا کارگران و مـردم مـحـروم روشـن 
ـیـن شـده تـوسـط  ـی است که این رقم چندین بار از خط فقر تع
حکومت ھم کمتر است و با توجه به تـورم لـجـام گسـیـخـتـه 
ـز بـه مـراتـب  ـی ـبـل ن این یعنی قدرت خرید کارگران از سال ق

ـتـخـور و .   پائین تر خواھد بود این تصمیم بیشرمانه مشتی مـف
جنایتکار برای تحمیـل یـک بـردگـی مـطـلـق بـه اکـثـریـت 

ـایـد .   جامعه است و کارگران آنرا نخواھند پذیرفت دستمزدھـا ب
ـان و بـرق و گـاز و  چندین برابر شود، ھمانطور که قیـمـت ن

 .سوخت چند برابر شده است
ـنـدی در  در شرایطی که اعتراضـات تـوده ای و قـدرتـم
ـیـه تـعـرض  سراسر دنیا علیه یک درصدی ھای حاکم و عـل
ـاده اسـت، در  ـت آنھا به سطح معیشت اکثریت مـردم بـه راه اف
شرایطی که مبارزه برای افزایش دسـتـمـزد و سـایـر خـواسـت 
ھای حق طلبانه در مراکز کلیدی و مھم کارگری در ایـران 
ـفـجـار قـرار دارد و  گسترش یافته و کل جامعه در آستانـه ان
ـزنـد،  جمھوری اسالمی در بحران ھمه جانبه ای دست و پا می
ـنـدی  ـنـه بـرای ایـجـاد یـک صـف ب ـی بیش از ھر زمـان زم
ـا  ـی قدرتمند علیه سرمایه داری و حکـومـت اسـالمـی آن مـھ

ـا .  شده است امروز برای ھمه مـردم ایـران روشـن اسـت کـه ت
جمھوری اسالمی ھست، زندگی اکـثـریـت مـردم کـارکـن و 
ـبـودی در  ـافـت و  ھـر نـوع بـھ زحمتکش بھبودی نخواھد ی
زندگی آنھا به انقالب و سرنگونی جـمـھـوری اسـالمـی گـره 

 .خورده است
ــدان  ــن ــارم ــاران و ک ــت ــمــان، پــرس ــل ــارگــران، مــع پــاســخ ک
ـتـدائـی تـریـن  ـانـی کـه از اب زحمتکش، بازنشستگان و جـوان
ـبـه بـرای  نیازھای خود مـحـروم شـده انـد، تـالش ھـمـه جـان
ـیـه حـکـومـت مـنـحـوس  متشکل شدن و قد علـم کـردن عـل

ـیـسـت کـارگـری .   اسالمی سرمایه داران اسـت حـزب کـمـون
ـات  کارگران را به مبارزه ای گسترده و سراسری، به اعـتـصـاب
ـیـه  و تجمعات اعتراضی و برگـزاری مـجـامـع عـمـومـی عـل
ـا خـواسـت چـنـد بـرابـر شـدن  تصمیـم شـورایـعـالـی کـار و ب

اول مـه، روز جـھـانـی کـارگـر، .   دستمـزدھـا فـرا مـیـخـوانـد
ـیـکـار، خـانـواده ھـای  فرصتی است که کارگران شاغل و ب
کارگران، بازنشستگان، جوانان و زنان و ھمه مـردم آزادیـخـواه، 
ـزرگ و تـوده ای در  خود را برای برپائی تظاھـرات ھـای ب

حزب کلیه رھبران و تشـکـل ھـای .   سراسر کشور آماده کنند
ـبـش  ـیـن جـن ـال کارگری، کارگران پیشرو، کمونیست ھا و فـع
ھای پیشرو و حق طلبانه را بـه تـالش بـرای یـک اول مـه 

 .تاریخی و شکوھمند در برابر مفتخوران حاکم فرامیخواند
 آزادی، برابری، حکومت کارگری 

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
 زنده باد جمھوری سوسیالیستی 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ مارس ١٥، ١٣٩٠ اسفند ٢٥
 

کارگران کشت و صنعت شوشتر دست به 
 اعتصاب زدند 

 
 صحبتی با فعالین کارگری در جنوب کشور 

ـتـشـر  طبق خبری که رسانه ھای جمھوری اسـالمـی مـن
 کارگر کشـت و صـنـعـت شـوشـتـر از روز ٢٠٠٠کرده اند، 
 اسفند دست به اعتصاب زده اند و طبق ایـن خـبـر ٢١یکشبه 

ـنـد ادامـه داشـتـه اسـت٢٢اعتصاب حداقل تا دوشنبه  .  اسـف
ـنـدی مشـاغـل اعـالم  ـقـه ب خواست کارگران اجرای طرح طـب

ـز .   شده است ـی ـبـل ن کارگران این مرکز ھمانطور که دو ماه ق
ـزایـش دسـتـمـزد خـود  دست به اعتصاب زده بودند، خواھـان اف

 .میباشند
حزب کمونیست کـارگـری از خـواسـت ھـای کـارگـران 
کشت و صنعت شوشتر قاطعانه دفاع میکند و از کـارگـران 
مراکز کارگری و مردم شوشتر میخواھد از کارگران بـه ھـر 

 .شکل که میتوانند حمایت کنند
 

خطاب به کارگران پیشرو و رھبران کارگـری در جـنـوب 
 کشور 

ـیـدی و  در ماھھای اخیر دھھا ھزار کارگر در مراکز کـل
مھمی در جنوب کشور دست به اعـتـصـاب و اعـتـراض زده 

ـان دارد خـواسـت .   اند و این اعتراضات به اشکال مختلف جـری
ھای میلیون ھا نفر بی پاسخ مانده و اعـتـراض و اعـتـصـاب 

ـارس .   ھرروزه در جریان است ـان، پ کارگران لوله سازی خوزسـت
جنوبی و پایندان و پتروشیمی کاویان در عسـلـویـه، کـارگـران 
ــارگــران  ــادان، ک ــاه آب ــاالیشــگ ــات پ ــخــش خــدم اخــراجــی و ب
ـان  ـادان، مـلـوان شھرداری اھواز و شوشتر، ارونـد جـنـوب در آب
بوشھر و اعتراضات ھزاران کارگر پتروشیمی ھـای مـاھشـھـر 
ـزایـش  از جمله مراکزی ھستند که در ماھھای اخیر بـرای اف
ـا  ـیـه اخـراج و ب ـپـرداخـتـن دسـتـمـزدھـا، عـل دستمزدھا، علیه ن
ـا خـواسـت ھـای  ـیـمـانـی و ی خواست برچیدن شرکت ھای پ
عادالنه دیگری دست به اعتصاب و تجمعات اعـتـراضـی زده 

ـز .   اند ـاچـی بیکاری وسیع، گرانی وحشتناک، دستمزدھـای ن
و نپرداختن دسـتـمـزدھـا بـرای مـاھـھـای طـوالنـی، فضـائـی 

ایـن .   انفجاری ایجاد کرده و شرایط تازه ای بوجود آورده اسـت
شرایط با گذشته متفاوت است و زمینه بـه حـرکـت درآمـدن 
توده ای و وسیع مردم کارگر و زحمتکش علیه ایـن شـرایـط 

ـتـمـان در مـراکـز و .   بوجود آمده است اینرا باید به یـک گـف
ـبـدیـل کـرد ـات و .   محالت کارگری ت حـمـایـت از اعـتـصـاب

تجمعات مختلفی که در شھرھا شکـل مـیـگـیـرد و شـرکـت 
ـایـد بـه  وسیع خانواده ھای کارگری در ایـن تـجـمـعـات را ب

خشم و اعـتـراض .   یک روش معمول این مبارزات تبدیل کرد
ـتـکـش،  در میان کارگران، معلمان و سـایـر کـارمـنـدان زحـم
بازنشستگان، زنان و جوانان در حال شعله ور شدن است و ایـن 
ـیـسـت ھـا و آزادیـخـواھـان  به عھده رھبران کارگری و کـمـون
ـزرگ  است که با توجه به این شرایط آنھا را برای حـرکـات ب

اول مه روز جھـانـی کـارگـر در .   آماده کنند و سازمان بدھند
راه است باید این نیروی عظیم را از ھم اکـنـون آمـاده کـرد و 

ـایـد در تـدارک بـه حـرکـت .   سازمان داد اول مـه امسـال ب
ـیـروی  درآوردن میلیونی کارگران و مردم و سازماندھی ایـن ن

 .عظیم در سراسر کشور بود
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ مارس ١٣، ١٣٩٠ اسفند ٢٣
 

ضرب و شتم شدید ھمسر فرزاد احمدی 
 توسط مامورین امنیتی

 صبح امروز و بدنبال حضور اعضـای خـانـواده ١١ساعت 
ـنـدج،  فرزاد احمدی در مقابل ستاد خبری اداره اطـالعـات سـن
ـنـی بـر  مامورین امنیتی در مقابل خواست خانواده فـرزاد مـب
آزادی و روشن شدن وضعیت وی، بدون ارائـه جـواب روشـنـی 
در مورد وضعیت فرزاد از آنان خواستند به خـانـه ھـای خـود 
برگردند اما ھمسر و دیگر اعضای خانواده بـر خـواسـت خـود 

ـیـت گـروھـی از مـامـوریـن .   تاکید کردند ـال ایـن وضـع ـب بدن
انتظامی در محل حاضر شدند و بالفاصله خـانـواده فـرزاد را 
ـفـل و  ـل ـا زدن گـاز ف با خشونت مورد تعرض قرار دادنـد و ب

 ١٢ضرب و شتم ھمسر فرزاد وی را بازداشت و به کالنتـری 
ـنـد در  ـت سنندج منتقل کردند و به اجبار از وی تـعـھـد گـرف

 .مقابل ستاد خبری اداره اطالعات حضور پیدا نکند
ـانـه مـامـوریـن  اتحادیه آزاد کارگران ایران اقـدام بـی رحـم
ـاری از  انتظامی در ضرب و شتـم شـدیـد و اخـذ تـعـھـد اجـب
ھمسر فرزاد  را قویا محکوم میکند و اعـالم مـیـدارد فـرزاد 
ـیـن کـارگـری ھـیـچ جـرمـی  ـال احمدی ھمچـون دیـگـر فـع

اعتراض به بازداشت فرزاد و تـالش بـرای . مرتکب نشده است
روشن شدن وضعیـت وی و آزادی اش حـق مسـلـم خـانـواده 
فرزاد و اتحادیه آزاد کارگـران ایـران اسـت و مـا بـه عـنـوان 
ــوق  اعضـای اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران در دفـاع از حـق

 .انسانی فرزاد احمدی و خانواده اش کوتاه نخواھیم آمد
 ١٣٩٠ اسفند ماه ٢٣ –اتحادیه آزاد کارگران ایران 

www.etehadyh.com 
k.ekhraji@gmail.com 

 
حمله به خانواده ھای فعالین کارگری را 

 محکوم می کنیم
ـتـری ٢٣امروز سه شنبه   اسفند، نیروھای انتظامـی کـالن

 سنندج به جمع خانواده ھای فرزاد احمدی عضو اتحـادیـه ١٢
آزاد کارگران ایران، پدرام نصرالھی و مـھـرداد امـیـروزیـری از 
اعضاء کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـلـھـای 
کارگری و مردمی که در حـمـایـت از ایـن خـانـواده ھـا در 
ـان را شـدیـدا مـورد  تجمع شرکت داشته اند، حمله کـرده و آن
ـیـجـه  ـت ضرب وشتم و بی احـتـرامـی قـرار داده انـد کـه در ن
ـفـر بـه  تعدادی از جمعیت مجروح و تعدادی ھم از جمله دو ن

 .نامھای سرگل و فرشته بازداشت می شوند
ـزکـار کـرمـانشـاه، ایـن  ـل انجمن صنفی کارگران بـرق و ف
ـتـظـامـی بـه خـانـواده ھـا و  ـیـروھـای ان حمله بی شـرمـانـه ن
جمعیتی که تنھا جرمشان دفاع از فعالین کارگر و خـواسـت 
آزادی آنان است را شدیدا محکوم می کند و ضمـن خـواسـت 
ـلـه  آزادی فوری این فعالین و بازداشت شدگان امـروز از جـم
ـایـد  ـب سرگل و فرشته، اعالم می کند که فعالین کارگری ن
به ھیچ بھانه ای مورد اذیت و آزار و تعقیب و بازداشـت قـرار 

این بگیر و به بندھای فعالین کارگری در شـرایـطـی .   گیرند
ـادی بـه اول مـاه  روز "   مـه" رو به گسترش است که زمان زی

جھانی کارگر باقی نمانده که بی تردید تالشی بـرای ایـجـاد 
فضای رعب و وحشت جھت جلوگیری از برگزار این مـراسـم  

اما تجربه ثابت کـرده اسـت کـه ھـیـچ یـک از ایـن .   است
ـات و  ـب تھدیدھا و بازداشتھا ما کارگران را از پیگیری مـطـال
حقوق خود از جمله حق برگزاری مراسم روز جھانـی کـارگـر، 

 .مباز نداشته و امسال با قدرت بیشتری روز خود را جشن می گیری
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

٢٣/١٢/١٣٩٠ 
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  تعیین شد١٣٩١حداقل دستمزد برای سال 
ـتـه ی مصـنـوعـی ١٣٩٠در آخرین روزھای سـال  ـی  كـم

ـیـش سـاخـتـه  تعیین دستمزد كه در آن حتا صدای نمایندگان پ
ی كارگری ھم شنیده نشد، میزان حداقل دسـتـمـزد كـارگـری 

ـیـن كـرد ٧٥٤ ھزار و ٣٨٩ مبلغ ١٣٩١برای سال  ـی  تومان تـع
ـزایـش   درصـدی بـه ٧و برای سایر رده ھای دسـتـمـزدی اف

ـا بـرای ١٢٠٠عالوه روزی   تومان در نـظـر گـرفـت كـه حـت
ـزایـش حـدود یـك صـد  حقوق ھای یك میلیون تومانی این اف

 .ھزار تومان خواھد بود
ـیـن حـداقـل  ـی این كمیته كه ھر ساله خود را مـتـولـی تـع
ـیـن رسـمـی و  دستمزدھا می داند، بر طبق قانون كـار و قـوان
ـزایـش  ـتـی مـوظـف اسـت اف جاری و ھم چنین قانون مـدیـری
ـامـیـن یـك زنـدگـی  ـا تـورم و بـرای ت دستمزد را متناسـب ب

اما تمام قوانین مـوضـوعـه در ایـن . شرافتمندانه تصویب كند
ـنـدگـان  ـن زمینه نادیده گرفته می شود و در حقیقت تعییـن ك
ـایـل  ـاد كـارگـران ق این حداقل دستمزد ھیچ ارزشی برای فـری

فریادی كه در برابر فقر، گرسنگی، بیكـاری و بـی  .   نیستند
 .خانمانی ھر روز در جامعه رساتر می شود

ـا  حداقل دستمزد برای سال آینده تعیین شده است؛ امـا  ب
 ٣٨٩توجه به حساسیت موضوع و تبعاتی كه ایـن دسـتـمـزد 

ھزار تومـانـی بـر زنـدگـی كـارگـران خـواھـد داشـت، آن ھـم 
ـیـش سـاخـتـه ی  ھنگامی كه  تورم به گفته ی نمایندگان پ
ـنـه ھـا  ـاری زمـی كارگری عضو این كمیته دستـمـزد در بسـی

ـا ایـن ھـم بـه ٥٠باالی   درصد است، الزم است باز ھم به  ب
 .این موضوع پرداخته شود

 كانون مدافعان حقوق كارگر ضـمـن مـحـكـوم كـردن ایـن 
اجحاف بزرگ به كارگران و زحمتكشـان، از ھـمـه ی دسـت 
ـلـه  ـاب ـق اندركاران دفاع از حقوق كارگران می خواھد كه برای م
ـاالت خـود را  با این ستم آشكار، نظرات و پیشـنـھـادات و مـق

 .برای ما ارسال كنند
 كانون مدافعان حقوق كارگر

 ٢٠١٢ مارس ١٦
 

پیام اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسبت 
 فرا رسیدن سال نو 

 کارگران و مردم آزادیخواه ایران 
ـبـش ١٣٩٠سال ـیـم کـه جـن  را در حالی به پایان مـیـرسـان
 درصدی وال استریت، تسلط نظام سـرمـایـه داری ٩٩باشکوه 

حاکم بر جھان را که مسبب و عامل بقای تمامی مصـائـب، 
مشکالت و مشقات انسـان امـروز اسـت، بـه چـالـش جـدی 

ھمچنین پدیده پرشکـوه تـحـول خـواھـی و اراده .  کشیده است
توده ھای میلیونی مردم خاورمیانه بـرای تـحـقـق آرمـانـھـای 

.  را به سالی نوید بخش بـدل کـرده اسـت١٣٩١انسانی، سال 
ـاق بـه  ـی اما در ایران با ھمه عمق و گستردگی بی نـظـیـراشـت
ـتـصـادی و  ـاھـای کـمـرشـکـن اق تحول و آزادیخواھی، تنـگـن
ـنـه ھـای زنـدگـی، ادامـه یـک  ـزی فشارھای ھردم افـزون ھ
شرایط زیست طبیعی را برای ما و خانواده مان بـه مـخـاطـره 

عالوه بر آن دورنمای تاثیرگذاری تـحـریـم ھـای .   انداخته است
ـنـاک جـنـگ و  اقتصادی بر زندگیمان در فضای شبح ھـول
. ویرانی، آینده تاریک و مبھمی را برایمان ترسیم کـرده اسـت

ـیـشـت  ھجوم گسترده و بی سابقه بـه سـطـح زنـدگـی و مـع
ـزایـش  ـز اف  ٧کارگران و مزدبگیران جامعه با پاسخ تحقیـرآمـی

درصدی حقوق از طرف دولت، افق تیره تری را پیـش رویـمـان 
ـابـل . نھاده است بدیھی است این شرایط برای کـارگـران غـیـرق

ـا .   تحمل بوده و در مقابل آن خواھند ایستاد و مـا ھـمـدوش ب
کارگران سراسر کشور سال نو را به سال اعتـراض بـه حـداقـل 
ـادگـی  دستمزد تصویب شده توسط شورای عالی کار و ایسـت
ـقـه کـارگـر، بـدل  در مقابل فشارھای روزافزون به زندگی طب

 . خواھیم کرد
 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ١٣٩٠ اسفند ماه ٢٨
 

 ھزار و ٣٨٩حداقل دستمزد کارگران 
 ! تومان تعیین شد٧٥٤
ـیـن  شورای عالی کار در چھارمین جلـسـه: ایلنا" ـی ی تـع

ـنـده ـا  دستمزد، حداقل دستـمـزد سـال آی  ١٨ی کـارگـران را ب
 ٧٥٤ ھـزار و ٣٨٩درصد افزایش نسـبـت بـه سـال جـاری، 

 ھـزار ٣٥ بـه ٢٨بن نقدی کـارگـری از !  تومان تعیین کرد
ـیـن ٢٥٠پایه سنواتی روزانه . تومان افزایش یافت ـی  تومان تـع

 ".شد
ـنـد سـال ـان ھـای گـذشـتـه حـداقـل  اسفندماه امسال نیز ھـم

ـیـن شـد  «شورای عالی کار»دستمزد کارگران از سوی  ـی تـع
ـلـی اسـت کـه زنـده و این یکی از اصلی گـی و  تـریـن مسـائ

 .دھد الشعاع قرار می معیشت کارگران ایران را تحت
ھـا کـه کـار  بـگـیـران، چـه آن در سراسر دنیا تمامی مـزد

 -دھنـد  ھا که کار فکری انجام می کنند و چه آن یدی می
ی  ھا، معلمان، پرستاران و ھـمـه ھا و کارگاه کارگران کارخانه

ـأمـیـن  ھایی که از فروش نیروی کارشان زنده آن گی خود را ت
دسـتـمـزد .   ای به نام دستمزد ھستنـد درگیر مسئله -کنند  می

اعم از کـارفـرمـای بـخـش   -مقدار پولی است که کارفرما 
ـنـی از  -دولتی یا خصوصی  ـی ـزان مـع ـا مـی در ازای زمان ی

. کـنـد پـرداخـت مـی)  کارگر(ی نیروی کار  کار، به فروشنده
ی دیـگـری بـرای  کارگر که جز فروش نیروی کارش چـاره

اش ندارد، مجبور اسـت بـه ایـن  گی خود و خانواده گذران زنده
ـنـھـا خـود را  شرایط تن در دھد تا بتواند با این حداقل مـزد ت

. دار آماده کـنـد برای کار فردا و سودرسانی مجدد به سرمایه
ھای جـامـعـه کـه بـه  واقعیت اما این است که تمامی ثروت

شوند و تمامی خـدمـات عـمـومـی  گر می صورت کاال نمایان
ـنـھـا  و رفاھی از محل کار کارگران اسـت و سـرمـایـه داران ت

ھا را بـه عـنـوان مـزد بـه کـارگـر  بخش بسیار ناچیزی از آن
زنند و روز بـه روز بـر  ی آن را به جیب می پردازند و بقیه می

 .شود سودھای سرشارشان اضافه می
كـه در  «شـورای عـالـی کـار»طور که اشاره شـد،  ھمان

حقیقت شورای عالی استثمار كارگران اسـت، مـرجـعـی اسـت 
 قانون کار، حداقل دستمـزد كـارگـران ٤١ی  که بر اساس ماده

امـا شـورای عـالـی کـار چـه کسـانـی .   کنـد را تعیین می
شـورای عـالـی . کنند ھستند که برای ما دستمزد تعیین می

 :کار از سه گروه زیر تشکیل شده
ـیـن  ترین کارفرما است و ھم دولت که خود بزرگ  –١ چن

ـنـده ھمواره منافع سرمایه ـای گـی  داران بخش خصوصی را نیز نم
تـریـن مـقـدار  کند دستمزد در کم کند و بنابراین تالش می می

 .ممکن تصویب شود
ــیــف  –  ٢ ــل ــک ــایــان کــه ت ــارفــرم شــان روشــن اســت و  ک

ـان بـر کسـی  استثمارگر طبقه ـقـش آن ـنـد و ن ی کارگر ھسـت
ـنـد کـه  پوشیده نیست و بنا بر مـاھـیـت ـایـد تـالش کـن شـان ب

 .تری برسند تر شود تا به سود بیش دستمزد کم
ـنـده  –  ٣ ـای گـان کـارگـران کـه از جـانـب  به اصطالح نـم
ی  ی  خـانـه داری ھای ضدکارگری و وابسته به سرمایه تشکل

ـیـن  ـی ـار تـع كارگر و کـانـون عـالـی شـوراھـای اسـالمـی ك
داری را  ھا نیز در نھایت منافع سرمـایـه شوند و بنابراین آن می

 .کنند لحاظ می
ـافـت ھـیـچ با یک نگاه به این ترکیب می کـدام  توان دری

ای كه در این شورا برای تعیین دستمـزد كـارگـران  از سه جنبه
ـافـع و ھـم دور ھم جمع مـی ـا  شـونـد، حـامـی مـن ـفـعـت ب ـن م

ـافـع  کارگران نیستند تا بخواھند که در تعیین دسـتـمـزد، مـن
ـنـد ـنـده.   کارگران را لحاظ کن ـای ـا اگـر بـه جـای نـم گـان  حـت

ـنـده خانه ـای ـار، نـم گـانـی بـه  ی کارگر و شـورای اسـالمـی ك
ـاز  ـاشـنـد، ب انتخاب خود كارگران در این شورا حضور داشـتـه ب

 ٢آیـد زیـرا واضـح اسـت کـه  ھا بر نمی ھم كاری از دست آن
ـان نماینده( داران  رای سرمایه بـر یـك )   گان دولـت و كـارفـرمـای
ـیـن یـک رای ھـم وجـود (رای فرضی  چرا که در واقع ھم

ـافـت کـه  پـس مـی.   کارگران ارجحـیـت دارد)   ندارد تـوان دری
ـات  جانبه ی سه شیوه ـب گرایی در تعیین دستمزد و دیـگـر مـطـال

کارگری ھمیشه بـه ضـرر کـارگـران و کـامـال  در خـدمـت 
 .داران و کارفرمایان است سرمایه

گـی  ی کارگری برای زنـده مـانـدن و زنـده یک خانواده
ــاز بــه خــوراک، پــوشــاک، مســکــن، ســوخــت،  ــی کــردن ن

ـیـم  و رفت ـفـریـح و ورزش دارد و اگـر بـخـواھ آمد، تحصیل، ت
ـایـد تـمـامـی ایـن  حداقل دستمزد را محاسبه کنیم در واقـع ب

در شـرایـطـی کـه .   ھا را برای یک ماه محاسبه کنیـم ھزینه
ـیـش٤٠ تا ٣٠نرخ تورم بین ـنـی شـده اسـت و در   درصـد پ ـی ب

ھـا و آمـارھـای رسـمـی  شرایطی که خط فقر بنا بر گـزارش
نزدیک به یک میلیون تومان بـرآورد شـده اسـت، دسـتـمـزد 

ـا  ـزایـش حـدود ١٨کارگران را تنھـا ب  ھـزار ٣٩٠ درصـد اف
ـقـر اعـالم شـده  اند که کم تومان اعالم کرده تر از نصف خط ف

ـیـش می!   است تـر بـه زیـر  بینیم که چگونه کارگران ھرچـه ب
ـاشـیـم کـه نـرخ تـورم .  شوند خط فقر رانده می در نظر داشته ب

جـدول .    از نرخ فعلی آن باالتر خواھـد رفـت٩١مطمئنا  در سال
ـیـه شـده )   محمود صـالـحـی( زیر که توسط یک کارگر  تـھ
ی کـارگـری  گی یک خـانـواده است، حداقل ھزینه برای زنده

ـازه بـدون در نـظـر  چھار نفره را در شھـرھـای کـوچـک و ت
 .دھد نشان می. . . ی سفر، تفریح، ورزش و  گرفتن ھزینه

-این جدول در صفحه بعد در انتھای گزارش آمـده اسـت( 
 )کارگر کمونیست

  
ـفـره٤ی  ی یک خانواده جدول ھزینه" ی کـارگـری در   ن

 " ھزار نفر ایران١٠٠شھرھای کوچک زیر 
ـانـه ٤ی  حال اگر فرض کنیم ایـن خـانـواده ـی ـفـره، مـاھ  ن

 ھزار تـومـان ٥٥٠ھزار تومان ھم یارانه دریافت کند، رقم ١٦٠
ـقـر  به دست می)   ٣٩٠+١٦٠(  آید که باز ھم نصـف خـط ف

ـتـر از ٣٨٠است و در مقایسه با جدول باال   ھـزار تـومـان کـم
ـاشـیـد کـه در .   ھا خـواھـد بـود حداقل ھزینه درنـظـر داشـتـه ب

ـیـش شھرھای بزرگ ھزینه تـر اسـت و بـرای  ھا بـه مـراتـب ب
ـنـه ی حداقل دستمزد می محاسبه ـزی ھـای  بایست میانـگـیـن ھ

ـزرگ را در نـظـر  فوق در شھرھای کوچک، متـوسـط و ب
ھا و نه فقط خـورد و  گرفت، آن ھم با احتساب تمامی ھزینه

 .خوراک و رفت و آمد
ـزان تـورم و   قانون کار، دو مؤلفـه٤١ی  طبق ماده ی مـی

ـیـشـت خـانـوار مـی ـایسـت  حداقل مورد نیاز برای تأمین مـع ب
اما اگر به حـداقـل دسـتـمـزد .   مبنای افزایش دستمزدھا باشد

ـیـم دیـد کـه  ھای گـذشـتـه نـگـاھـی بـی سال انـدازیـم، خـواھ
ـتـه و در واقـع  یک از این مؤلفه ھیچ ـا قـرار نـگـرف ـن ـب ھا م
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 .سال قدرت خرید کارگران کاھش یافته است به سال

دارن کـه در دوران رونـق، سـودشـان را  چنین سـرمـایـه ھم
رنـج  ریزی و خالقیت خود و نـه حـاصـل دسـت ی برنامه زاییده

ـان کارگر می ـب گـیـرد  شـان را مـی دانند، ھرگاه که بحران گری
به منظور حفظ منافع و گذر از این بحران به سراغ کـارگـران 

ـیـمـه می ـیـکـاری را  آیند، قوانین کار و بازنشستگی و ب ی ب
ھـا  کنند و با انـواع روش ھا را حذف می دھند، یارانه تغییر می

کنند تا بتواننـد بـحـران را  سعی در پایین آوردن دستمزدھا می
ـتـه تـمـامـی  ـب ـنـد و ال از سر بگذرانند و یا از شدت آن بـکـاھ

ـلـق  این ھا به دلیل آن است كه دستمزد كمتری به کارگـران تـع
 .داران شود گیرد و سود بیشتری نصیب سرمایه

ـاور کـارگـران و  با توجه به مطالب ذکر شده، موارد زیر ب
 :ی ھماھنگی است فعاالن کارگری متشکل در کمیته

 ھـزار و ٣٨٩  ( ٩١ـ حداقل دستمزد اعالم شده برای سال 
ـار  وجه کفاف حتا یـک زنـده به ھیچ)    تومان٧٥٤ گـی بسـی

ـقـت بـرای  ابتدایی را نمی ـی ـفـر ھـم کـافـی ١دھد و در حق  ن
 .نیست

گی مـتـعـارف از  ـ انتظار دستمزدی متناسب با یک زنده
ـیـھـوده و  سرمایه ـتـظـاری ب داری و شورای عـالـی کـارش، ان

ـاتـی عبث است چرا که آن ـق شـان ھـرگـز  ھا بنابر مـاھـیـت طـب
 .چنین نخواھند کرد

ـ با فرض اعالم نرخ واقعی تـورم و لـحـاظ کـردن آن در 
چنان بخش کـوچـکـی از حـاصـل کـار و  تعیین دستمزد، ھم

شـود، چـرا کـه در واقـع  دسترنج كارگران به آنان پرداخت می
ـقـه دستمزد در مقایسه با ثروت ی  ھای تولید شـده تـوسـط طـب

ـیـن  کارگر بسیار ناچیز است؛ حال آن  که در حال حـاضـر ھـم
تر از مقدار واقعـی آن اعـالم  نرخ تورم نیز به دروغ و بسیار کم

 .شود می
ـا  ـیـم جـز ب ھـای  اتـحـاد و تشـكـل ـ ما كارگران باید بـدان

مستقل و كارگری خودمان  راھی برای رسـیـدن بـه حـقـوق، 
ـلـه  مان در تمـامـی عـرصـه ھا و مطالبات خواست ھـا و از جـم

به بیان دیگر افزایش دسـتـمـزد و .   افزایش دستمزد وجود ندارد
ــه ــت ــســت کــه  دیــگــر خــواس ــی ــزی ن ــی ــا چ ــانــی م ــای انس ھ

ـنـد  داری و ساز و کـارھـای سرمایه شـورای عـالـی »اش مـان
ـارزه «کار ـا مـب ـایـد آن را ب   ھـای آن را به ما اھدا کند، مـا ب

 .مان به دست آوریم متشکل
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری
 ١٣٩٠ اسفندماه ٢٥

 
 ھا ھزار نفر دست به اعتراض زدند صد: اسپانیا

ـیـش از ١١به گزارش رویترز روز یکشنبه   ٥٠٠ مارس ب
ـیـر در ٦٠ھزار نفر در  ـی ـا در اعـتـراض بـه تـغ ـی  شھر در اسپان

بـر اسـاس .   قانون کار دست به راھپیمـایـی و اعـتـراض زدنـد
ـا  ـی ـان ـپ تغییرات جدید در قانون کار که به تصویب مـجـلـس اس
رسیده است، کارفرمایان میتوانند به راحـتـی کـارگـران را از 
ـبـه کـاھـش  کار اخراج بکنند و دستمزد آنھا را بـطـور یـکـجـان

ـتـوانـد بـه کـاھـش .   بدھند ـی دولت با اعالم اینکه این قانون م
بیکاری در کشور کمک بـکـنـد، سـعـی دارد کـارگـران را 

ـنـد کـارگـران .   متقاعد کند که در مقابل آن ایستادگی نـکـن
ـان اسـت می بـر .   گویند این قانون فقط در خدمت کـارفـرمـای

 درصد از مردم معتقد ھستنـد کـه ایـن ٧٥اساس آخرین آمار 
ـلـکـه  قانون ھیچ کمکی به کاھش بیکاری نـخـواھـد کـرد ب
ـاز گـذاشـتـه  چون دست کارفرمایان را در اخـراج کـارگـران ب

 .است، بر تعداد بیکاران خواھد افزود
 

 کارمند خدمات ٢٨٠٠٠اعتصاب : پاراگوئه
 بھداشتی

کارمندان بـخـش خـدمـات  Prensa Latinaبه گزارش 
ـبـه   ١٣بھداشت و درمان اعالم کرده بودند کـه روز سـه شـن

ـنـد زد ـتـه مـیـشـود کـه .   مارس دست به اعتصاب خـواھ گـف
ـتـی و خصـوصـی در ایـن ٢٨٠٠٠  کـارمـنـد از بـخـش دول

آنھا خواھان تغییر در سـاعـات .   اعتصاب شرکت خواھند کرد
کاری، دریافت دستمزد بابت اضافه کاری و بازگشت بـکـار 

 Cesar Pimienta.  کارمند اخراج شده، ھستند٦٠٠حدود 
: یکی از اعضای فدراسیون ملی کارگران بھداشت میـگـویـد

ـار مـذاکـراتـمـان  ما وقتمان را بیشتر از این تلف نمیکنیم، دو ب
نتیجه مانده است و این بار قصد نداریم باز منتظـر مـذاکـره  بی

ـتـوانـد در  بمانیم، اگر قرار است مذاکره ـی ای صورت بگـیـرد م
 .ھنگام اعتصاب انجام شود

 
   مارس برای اعتصاب عمومی٢٩اعالم : اسپانیا

ـا ٢ مارس ٩روز جمعه  Europe Onlineبه گزارش   ت
ـا اعـالم کـردنـد  از بزرگترین اتحادیه ـی ـان ھای کارگری در اسپ
 مارس دسـت بـه اعـتـصـاب عـمـومـی ٢٩که روز پنجشنبه 

این تصمیم بدنبال تصویب تغییر در قانون کـار در .   خواھند زد
ـنـد  ـتـوان ـی ـان م مجلس گرفته میشود که بر طبق آن کارفرمای
ـان را  به راحتی کارگران را از کار اخراج بکنند و دسـتـمـزد آن

ـاسـتـھـای . بطور یکجانبه کاھش بدھند ـیـن از سـی آنھا ھمچـن
ـنـد کـه  ـتـصـادی دولـت خشـمـگـیـن ھسـت ریاضت کشـی اق
ـار بـحـرانـی کـه حـکـومـت و  کارگران را مجبور به تحمل ب

 .سرمایه دارن مسول آن ھستند، کرده است
ـیـروی کـار آن ٢٣اسپانیا با   درصد بیکار از تعداد کـل ن

کشور، از باالترین نرخ بیکاری در میان کشورھـای مـنـطـقـه 
 .یورو برخوردار است

 
 اعتصاب بزرگ کارمندان گمرک: کویت

ـیـش از ١٣به گزارش بلومبرگ روز سه شنبه   مـارس ب
 کارمند گمرک در کویت دست به اعتصـاب زدنـد و ٣٦٠٠

 جدول 
 شرح 

 ھزینه ھا
... 

 اخبار بين المللی
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ھـای  باعث بوجود آمدن مشكالت در بنادر، فـرودگـاه و مـرز
ـنـگـامـی کـه .   زمینی شدند ـا ھ آنھا اعالم کـرده انـد کـه ت

ـیـب اثـر  نخست وزیر با آنان مذاکره نکند و به مطالباتشان تـرت
فـھـد ال عـجـمـی .   ندھد، به اعتصاب خود ادامه خواھند داد

ـتـه  یکی از آعضا ھیأت مدیره اتحادیه کارگران گمرک گـف
ـتـر  ـای بـھ است که این اعتصاب برای افزایش دستمزد و مزای

ـزرگ کـارگـران گـمـرک در .   است این دومیـن اعـتـراض ب
ـا .   کویت است در ماه اکتبـر سـال گـذشـتـه ایـن کـارگـران ب

ـتـن قـول  خواست مشابه دست از کار کشیدند که بعد از گرف
ـاز  مساعد از مسئولین دولتی موافقت کردند تا به سر کـار ب

 .گردند
 

ھای کارگری به  تھدید اتحادیه: لھستان
 اعتصاب و اعتراض

ھای کارگری در  اتحادیه Warsaw Voiceبه گزارش 
ـتـن  لھستان تھدید کردند که چنانچه دولت بدون در نظر گـرف
رای مردم برنامه افزایش سن بازنشستگی را تصـویـب کـنـد، 

دولـت در نـظـر .   آنھا دست به اعتصاب و اعتراض خواھند زد
ـزایـش بـدھـد٦٧دارد سن بازنشستگی را بـه  آنـھـا .    سـال اف

ـایـد  خواھان به رای گذاشتن این موضوع ھستند و میگویند ب
ـیـن شـودبا  در حـال حـاضـر سـن .   یک رفراندوم سرنوشت این طرح تـعـی

 . سال است٦٠ و برای زنان ٦٥بازنشستگی برای مردان 
 

  ساعت در روز٢اعالم اعتصاب : کویت
ـقـم مـعـاون  Kuwait Timesبه گزارش  ـل ـل ـت عجمی الم

رئیس اتحادیه مـلـی کـارگـران کـویـت اعـالم کـرد کـه در 
ـاداشـھـای پـرداخـت نشـده تـوسـط  اعتراض به عدم پـرداخـت پ

ـبـه  ـتـی از دوشـن  ١٩حکومت، کارگران بخش خـدمـات دول
ـنـد ٢مارس ھر روز به مدت   ساعت کـار را مـتـوقـف خـواھ

ـز  (KTUF)ھای کارگری کویت  فدراسیون اتحادیه.  کرد ـی ن
ـزایــش  ـبـه گـذشـتـه بــا وجـود قـول دولـت بـرای اف چـھـارشـن

آنـھـا .    درصـد دسـت بـه تـحـصـن زد٤٠ تا ٢٠ھا از  دستمزد
ـای نـدارد و آنـھـا  ـان خـوان میگویند این مقدار با انتـظـارت آن

ـنـد ـنـده .   خواھان افزایش دستمزد بیش از این ھسـت ـبـه آی دوشـن
قرار است کمیسیون دولتی خدمات مـدنـی تشـکـیـل جـلـسـه 

کـارگـران .   بدھد و موضوع خواست کارگران را بررسی بـکـنـد
ـاتشـان مـورد تـوجـه قـرار  ـب اعالم کرده اند که چنانچه مـطـال

 سـاعـت دسـت ٢نگیرد، تھدیدشان را عملی و ھر روز بمدت 
 .از کار خواھند کشید

 اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل: ایتالیا
ـتـخـت  ـای رانندگان بخش حمل و نقل عمومی در شھر رم پ
ـتـصـادی دولـت ایـن  ایتالیا در اعتراض به سیاست ریاضـت اق

ـنـدگـان اتـوبـوس ھـا و .   کشور اعتصاب کردند اعتـصـاب ران
ـاضــت  مـتـروھـا در شـھـر رم کـه در اعــتـراض بـه طـرح ری
اقتصادی دولت این کشور که موقعیت شغـلـی کـارگـران را 

  .بیش از گذشته به مخاطره می اندازد صورت گرفت
  کارگر١٣جان باختن : چین

 اسفند بر اثـر وقـوع ٢٥به گزارش شین ھوا روز پنجشنبه 
انفجار در یک معدن سنگ آھن در استان شاندونـگ چـیـن 

ـامـات مـحـلـی .    کارگر جان خود را از دسـت دادنـد١٣ مـق
گفته اند کار جستجوی قربانیان این حادثه به پایان رسـیـده و 

ـتـه مـی . خبر کشته شدن سیزده معدنچی تائید شده است گف
شود این حادثه بر اثر انفجار یک کـپـسـول در داخـل مـعـدن 

  .روی داده است
 تظاھرات کارگران فلزکار: فرانسه

ـایـی  به گزارش یورونیوز کارگران فلزکار در پاریس با بـرپ
ـال و از دسـت  تظاھرات به احتمال تعطیلی کارخانه آرسل مـت

ـتـرض روز .   دادن مشاغل خود اعتراض کـردنـد کـارگـران مـع
ـامـه ٢٥پنجشنبه   اسفند با بـرگـزاری ایـن تـظـاھـرات در بـرن

کمپین انتخاباتی نیکوال سارکوزی رئیس جـمـھـوری فـرانسـه 
  .مشكل ایجاد کردند

اعالم بانك : امارت متحده عربی
Emirates NBD  کارمند٧٠٠برای اخراج  

کـه  Emirates NBDبانك  Gulf Newsبه گزارش 
 ٧٠٠مرکز آن در دبی واقع شده است اعالم کرده که تـعـداد 

این بانک دلیـل ایـن کـار .  کارمند خود را اخراج خواھد کرد
ـانـک .   ھـای خـود اعـالم کـرده اسـت را کاھش ھزینه ایـن ب

ـیـھـا  ٤٦٠٠حدود   درصـد ١٥ کارمند دارد که تعداد اخـراج
ـزرگـتـریـن .   کل نیروی کار آن را شامل میشود ـانـک ب این ب

ـیـش از   ٩٠بانک در امارت است و در سراسر ایـن کشـور ب
 .شعبه دارد

 
 دو خبر از اعتراضات كارگری از مصر

 حبیب بكتاش
 

 کارگران اعتصابی مصر در معرض شکنجه
ـا،  پنج کارگر بندر شرکت سومید، در شھـر عـیـن سـوخـن

ـتـراتـی ٧در خلیج سوئز، که   مارس در اعتراض بـه کـار کـن
دست به اعتصاب زده بودند، دستگیر و تحت شـکـنـجـه قـرار 

ـارت اسـت از.   گرفته اند مـحـمـد :   اسامی این کـارگـران عـب
ـات،  ـزیـد عـبـداالی عسام سیام، محمد فاروک الجندی، ابو الی

 .احمد محمد تلعت، و حسن محمد القارموتی
ـتـھـای  چندین تن از مدیران این کارخانه ارتباطات و نسـب

ایـن .   نزدیک با اعضای شورای عالی نظـامـی مصـر دارنـد
مسئله اشاره به ھمدستی سرمایه داران صـاحـب کـارخـانـه و 
دستگاه دولتی مصر در سـرکـوب و شـکـنـجـه کـارگـران و 
نشاندھنده فساد در دستگاه دولتی و کارخانه ھـا و دسـتـگـاه 

 .پلیس میباشد
ـیـه ای  ـان ـی فدراسیون اتحادیه ھای کارگری مصر طی ب
به دستگیـری و شـکـنـجـه کـارگـران اعـتـراض کـرده و از 
ـتـر بـرای آزادی ایـن  مجلس مصر خواسته است ھر چه سریع

این فدراسیون ھمچنین تـمـام احـزاب . کارگران اعتراض کنند
ـا  ـبـسـتـگـی ب سیاسی و اتحادیه ھـای کـارگـری را بـه ھـم
کارگران اعتصابی بندر شرکت سومید فـراخـوانـده و از آنـھـا 
خواسته اند که به ھر وسیله ممکن از کـارگـران اعـتـصـابـی 

 .حمایت کنند
  /http://socialistworker.org: منبع خبر

 .٢٠١٢ مارس ١٥
 

 روزه ٩با اعتصاب : یک پیروزی برای انقالب
کارگران مدیران نظامی شرم الشیخ  به زیر 

 کشیده شدند
 تمام کارگران شورای شھر در شھر شرم الشیخ دسـت بـه 
یک اعتصاب نامحدود زده و خواستار این شدند کـه مـدیـران 

ـا( نظامی پایین کشیده شده و تمام روسای ادارات  ـانـھ ) دپارتـم
ـان افـراد غـیـر نـظـامـی  و روسای خود شورای شـھـر از مـی

 روز اعـتـصـاب مـداوم و شـجـاعـانـه ٩پس از .   انتخاب شوند
کارگران پیروز شدند و یک پیروزی برای انقـالب در مسـیـر 

ـان حـاصـل شـد ـانـداری .   پایین کشیدن حکومـت نـظـامـی اسـت
ـیـم کـارگـران ٢٠١٢ مارس ١٤سینای جنوبی در تاریخ   تسـل

اعتصابی شد و تمام مدیران نظامـی ادارات و شـورای شـھـر 
 .شرم الشیخ پایین کشیده شدند

 ٢٠١٢ مارس ١٧وبالگ حسام الحمالوی، : منبع خبر
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

فرارسیدن سال نـو را بـه ھـمـه مـردم آزاده ایـران 
 تبریک میگویم

 
سالی را کـه پشـت سـر مـیـگـذاریـم سـال تـداوم 
انقالبات منطقه، سال سر بلند کردن جنبش اشغال 
علیه یک درصدیھا در غرب، و سال  اوجگیـری 

مبارزات کارگری و انزوا و استیصال ھر چه بیشتر جمھوری اسالمی در 
 .ایران بود

 
بحران جھانی سرمایه داری و تشدید فقر و بیکاری و تـحـمـیـل ریـاضـت 
کشی اقتصادی به مردم در ھمه کشورھا اکثریت عظیمی از مردم دنـیـا 
را در اعتراض به وضعیت موجود، برای بزیر کشیدن دیکتاتوریھا و بـرای 
.  نفی سلطه یک درصد مفتخور بر مقدرات جامعه بحرکت در آورده است

مردم دنیا وضعیت موجود را نمی پذیرند و خواھان خلع ید از یک درصـد 
این جـنـبـش عـظـیـم عـلـیـه .  حاکم و بدست گرفتن سرنوشت خود ھستند

جمھوری اسـالمـی .   حاکمیت مفتخوران مدتھاست در ایران در جریان است
مظھر دیکتاتوری و توحش و سلطه جھنمی یـک در صـد مـفـتـخـور و 
بیکاره بر یک جامعه ھفتاد میلیونی است و در بـرابـر ایـن حـکـومـت و 
برای بزیر کشیدن آن سالھاست کارگران و جوانان و زنان آزادیخواه مـبـارزه 

این مبارزه امروز بر متن انقالبات منطقه و .   جانانه ای را به پیش میبرند
جنبش ضد کاپیتالیستی اشغال بیش از پیش عمیق و گسترده میشود، به 
خودآگاھی و اعتماد بنفس بیشتری دست مییابد و امـیـد و چشـم انـداز 

 .روشنتری برای پیشروی و پیروزی پیدا میکند
 

 امروز جامعه ایران بر مـتـن اسـتـیـصـال و درھـم ریـخـتـن صـفـوف رژیـم 
سرکوبگر و فاسد حاکم و  با تحریم اقتصـادی و تـھـدیـدات جـنـگـی از 

از .   سوی دولتھای غربی در شرایط انفجـار آمـیـزی قـرار گـرفـتـه اسـت
یکسو گرانی و بیکاری و فقر بیداد میکند و از سوی دیگـر دولـتـھـای 
غربی و نیروھای اپوزیسیون راست به تحوالت از بـاال، بـه اعـمـال فشـار 
بیشتر از طریق تحریمھا و یا تھدیدات جنگی و نھایتا حمله نظامـی روی 

اما راه برون رفت از این شرایط ھـیـچـیـک از .   آورده اند و امید بسته اند
این تشبثات از باالی سر مردم ھمه بخشی از صورت مساله . اینھا نیست

راه حل در دسـتـان خـود مـا .  است و نه جزئی از راه حل مشکالت مردم
راه ما را انقالبات منطقه و جنبش جھانی اشغال بیـش از ھـر .   مردم است

باید جمھوری اسالمی را بقدرت انـقـالب .   زمان دیگری روشن کرده است
خود، بقدرت خیزش یکپارچه نود و نه در صد علیه یک درصد مفتـخـور 
و فاسد و جانی حاکم، بزیر بکشیم و اداره امور جـامـعـه را خـود بـدسـت 

تجربه انقالبات منطقه بما نشان میدھد که حتی سخت جان ترین .   بگیریم
دیکتاتورھا در برابر اتحاد و عزم و اراده توده مردم  تاب مقاومت نـدارد و 
جنبش اشغال بما می آموزد کـه مـا تـوده نـود و  نـه درصـدی مـردم 
میتوانیم با متشکل شدن در مجامع عمومی نه تنھا مبارزه قدرتمندی را 
علیه یک درصد حاکم به پیش ببریم بلکه خـود اداره امـور جـامـعـه را 

عـرصـه سـیـاسـت در ایـران مـیـعـادگــاه جـنـبـش ضــد .   بـدسـت بـگـیـریــم
یک در .   کاپیتالیستی اشغال و انقالبات ضد دیکتاتوری در منطقه است

صد حاکم برایران مافیای اقتصادی ای است که از وال استریت خـود بـا 
. شمشیر اسالم و با شالق و سنگسار و اعدام و قصاص محافظت میکنـد

این دستگاه فاسد غارت و جنایت را باید از بیخ و بـن در ھـم کـوفـت و 
بجای آن نظام سیاسی و اجتماعی ای نشاند کـه در آن نـه از قـوانـیـن 
اسالمی و اعدام و سرکوب و بیحقوقی نشانـی بـاشـد و نـه از ریـاضـت 

نظـامـی .   کشی اقتصادی و فقر و بیعدالتی اجتماعی و تبعیض طبقاتی
که بر سلطه یک در صد مفتخور حاکم و کل نظام اقتصادی و ماشـیـن 
سرکوب دولتی اش  یکبار برای ھمیشه خاتمه دھـد و رفـاه و آزادی و 

 .برابری را برای ھمگان به ارمغان بیاورد
 

 به امید اینکه سال تازه سال بزیر کشیدن جمھوری اسالمی و سـال خـلـع 
 .ید از یک درصدیھا در ایران و در چھارگوشه جھان باشد

 
 حمید تقوائی

 دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران
 ٩٠     اسفند ٢٤ 

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

 پیام تبریک حمید تقوائی به مناسبت نوروز

 

 !کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند


