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ـام  خامنه ای چند سالی بود کـه ن
ائمه اطھار و پیغمبر اسالم را بـرای 
ـتـخـاب مـیـکـرد . نامگذاری سال ان

ـار در "   امام حسـیـن" مثال چون  دوب
یک سال خورشیدی کشته میـشـد 
ـزی  ـا چـی آن سال را سال حسینی ی

ـامـیـد اکـنـون چـنـد .   شبیه این مین
سالی از ایـن کـار دسـت شـسـتـه 
ـتـر  وعریانتر بر استثمار بیشتر و فزون

کـار مضـاعـف .   " تاکیـد مـیـکـنـد
ـتـصـادی" ، "ھمت مضاعف " جھاد اق

ـیـد " و در ادامه امسـال را سـال  تـول
ملی حـمـایـت از کـار و سـرمـایـه 

سالـھـائـی ھـم .   نامیده است"   ایرانی
ـام  ـای " که توسط ایشـان بـه ن ـی اول

ـام "   خدا ـی ـامـگـذاری مـیـگـردیـد پ ن
ـنـی  دیگری جز وعـده  دوزخ زمـی

 . برای مردم نداشت
لحظات سال تحویل یکی از آن 

لحظـاتـی اسـت کـه دوسـت داری 
خبر بـد نشـنـوی ھـرچـنـد ایـن در 
ـاشـدنـی  ـلـه ن زندگی ما یک مسئ
ــا ایــن وجــود ســعــی  ــا ب اســت ام
میکنیم حداقل در این لـحـظـات از 
ـاشـیـم  جریان زندگی روزمـره جـدا ب
ولی با وجـود جـمـھـوری اسـالمـی 
ـیـســت ــسـت کـه ن ـی . ایـن شـدنـی ن

ـایـد  درست در لحظه سال تـحـویـل ب
به درگاه خدا دعا کنی و بـگـویـی 
یا مقلب القلوب فالن و بھمـان بـعـد 
ـنـد خـامـنـه ای  ھم مھلت نمی دھ
ظاھر میشود و روی اعصاب مـردم 
ـیـل حـال  خط میکشد و برای تکـم
ـیـس جـمـھـور ایـن  خراب کـنـی رئ
ــت ھــمـه کـراھــت  ــکـب جـمـھــوری ن
جمھوری اسـالمـی را بـه نـمـایـش 

ـنـھـا کـه تـمـام .   میگـذارد ھـمـه ای
ـان لـوس و بـی  میشود نوبت مجری

مزه سـیـمـای جـمـھـوری اسـالمـی 
ــاھــی شــوم  ــی ــمــام س اســت کــه  ت
زندگی در سایه حکومت اسـالمـی 

از تصـدقـی .   را به شما یادآورشـونـد
سر ماھواره خب فرصتی است کـه 
ـنـده   ـز کـن ـئ از این نـمـایشـات مشـم

به بـی بـی سـی کـه .   فرار کنی
ــی کــامــال  ــکــن ــی " مـراجــعــه مـی ب

ــه ــه "   طــرفــان ــچــگــون ــدون ھــی و ب
ــه !   اغـراضــی ــھــائـی را ب ــت شــخــصـی

ـبـش  نمایش میگذارد که یادآور جـن
سبز ھستند کـه در واقـع طـرفـدار 
جمھوری اسـالمـی خـوش خـیـمـی 
ــخــســت  ــده ن ــرون ــد کــه در پ ــن ھســت

ـان " میر"وزیری  ـی ـار زنـدان شان کشـت
صدای امریکا را نـگـاه . ثبت است

ـانـه از  میکنی برنامه نوروزی شـاھ

 : اول مه 
 !درصدیها99جهان از آن 
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ـیـه فـالکـت و تـحـریـم  علیه جمھوری اسالمی، عـل
اقتصادی، علیه تھدید جنگی، برای شـادی و رفـاه 
ـا  ـپ ـار زنـدگـی ب ـی ـت ـتـن اخ و آزادی، برای بدست گرف

 !خیزید
،   ٢٠١٢اول مـه ( روز جـھـانـی کـارگــر امسـال 

جھانی تر، رادیکالتـر و نـویـد )   ١٣٩١ اردیبھشت ١١
ـیـشـه اسـت ـیـسـت.   بخش تر از ھـم سـال .   عـجـیـب ن

گذشته جھان شاھد انقالبات و جنبش ھای عـظـیـم و 
 درصدی ھا در بخش اعـظـم جـھـان ٩٩. تاریخی بود

به میدان آمدند و مسیر تاریخ قرن بیست و یـک را 
ـاتـورھـا .   تغییر دادند در خاورمیانه و شمال آفریقا دیکت

ـیـه  را به پایین کشیدند و در کشـورھـای غـربـی عـل
اعـالن "   وال اسـتـریـت" حاکمیت یک درصدی ھا و 

، یـکـه " نظم نوین جھـانـی" بر دوره سیاه .  جنگ دادند
" جنگ تروریستـھـا" و "   راست نوین" ، " بازار آزاد"تازی 

 جـھـان ٢٠١١جھان بعد از سـال .   خط بطالن کشیدند
ایـن   -اول مه، روز جـھـانـی کـارگـر .   دیگری است

ـز، اول مـه دیـگـری  ـی وجدان شریف بشریت معاصر ن
 .خواھد بود

اولین فراخوان چـنـد مـاه جـلـوتـر از اول مـه از 
.  درصدی ھا در آمریکا اعـالم شـد٩٩سوی جنبش 

ـاریـخـا از آن ریشـه  ھمانجا که روز جھانی کارگـر ت
ــی.   " گـرفــت ــصـاب جــھـان ــن اسـت فــراخــوان " !   اعــت ای
کـار !    درصدی ھـا٩٩!   شھروندان سراسر جھان.  امسال

تمام خواسـتـه ھـای ! به خیابان بیایید! را تعطیل کنید
از دستمزد در خـور زنـدگـی و .   خود را مطرح کنید

از حـق .   برابری جنسیتی گرفته تا حقوق پناھندگـی
ـا الـغـاء  ـتـه ت تحصیل و مسکن و بیمه درمانی گـرف
دولت پلیسی یک درصدی ھا و برقراری حاکـمـیـت 
ـیـم  مستقیم مجامع عمومی و ارگانھای قدرت مستق

یـورش بـه " و "   کمون پاریس" این در واقع ندای .  مردم
و در اختیار گرفتن زندگی تـوسـط خـود " عرش اعال

ـیـچ  مردم است که از نیویورک و اوکلند و النگ ب
ـبـل از آن در تـظـاھـرات . شنیده میشود ندایی کـه ق

ـیـونـی  ـل ـی ھـای ایـران، در تـن سـوخـتـه " نـدا" ھای م
ـزی"  ھـای تـونـس و واضـح تـر از ھـمـه در "   بوعزی

ـاد زده "   التحریر" اجتماعات عظیم مردم در  مجددا فـری
 .میشد و گوش سنگین تاریخ را باز میکرد

ما، حزب کمونیست کارگری ایران، با تـمـام قـوا 
 درصدی ھا برای اول مـاه ٩٩به این فراخوان جھانی 

و این گامی است در تـداوم .   می پیوندیم٢٠١٢مه 
از رژه حـدود .   مبارازت سی ساله کارگران در ایـران

ـا بـه ١٣٥٨ ھزار نفر در اول مـه ٥٠٠  در تـھـران ت

ـیـن جـمـھـوری  ـنـی ب امروز جـدال سـخـت و سـنـگـی
اسالمی و صف اول مه و رھـایـی بشـر در ایـران در 

 گرچه توسـط اسـالمـی ٥٧انقالب .   جریان بوده است
ھا بخون کشیده شد اما اوضـاع یـک درصـدی ھـا 

ـار خـود .   در ایران را کامال آشفته کرد بورژوازی اختی
را به مشتـی مـالی مـرتـجـع و از گـور بـرآمـده و 

اصـالح " که حـاال بـعـضـا ( مشتی شارالتان و جانی 
سپرد تا با شمشیر اسالم سر انسـان و ! )   شده اند"   طلب

ـبـرنـد ـیـش از سـی سـال .   آزادی و اول مه اش را ب ب
ـیـه  است که این جدال ادامه دارد و اکنون جـھـان عـل
ـا خـاسـتـه  ـپ ـیـه اش ب ھمان چیزی بپاخاسته کـه عـل

کافی است قطعنامه ھای کارگـران در ایـران .  بودیم
ـا فـراخـوان  در اول مه ھای سـالـھـای گـذشـتـه را ب

ـا دیـد کـه ٩٩جنبش  ـایسـه کـرد ت ـق  درصدی ھا م
ــع ، یــک  نـدای یـک اول مــه عــمـومــی و وسـی
اعتصاب جھانی علیه یک درصدی ھا که از لـس 
ـقـه  ـلـب طـب آنجلس و نیویورک شنیده میـشـود، از ق

ــدھـد ــران و حــزبـش خـبـر مـی ــه .   کـارگـر در ای ـق طــب
ــات و  ــاب ــص ــت ــه اع ــت کــارگــری کــه در ســال گــذش
ـا داشـت  اعتراضات بیشماری علیه فقر و فالکت بـرپ
ـایـد  و اکنون در اوضـاع وخـیـم و اضـطـراری ایـران ب
ـنـده  بعنوان یک نیروی سیاسی پیشتاز و رھبری کـن
مبارزه مردم برای رھایی از شر جـمـھـوری اسـالمـی 

 .به میدان بیاید
ــسـت کـارگـری تـمـام کـارگــران،  ـی حـزب کــمـون
ـان و مـردان  ـان، تـمـام زن معلمان، پرستاران، دانشـجـوی
سراسر ایران و ایرانیان ساکن خـارج از کشـور را فـرا 
ـا تـمـام قـدرت از فـراخـوان اعـتـصـاب  ـا ب میخواند ت

ـبـھـشـت ١١  ( ٢٠١٢جھانی در اول مه  ) ١٣٩١ اردی
این روزی است که از زن و مـرد، از . حمایت کنند

ـیـه یـک درصـدی ھـای ایـران،  پیر و جوان باید عل
علیه آخوند ھای میلیاردر و کل نظام اسـالمـی شـان 

این روزی است که باید صـفـوف مـان .   به میدان آمد
را زیر پرچم رھایی بخش اول مه متحد کنیـم؛ بـرای 

 درصـدی ھـا در ٩٩گرفتن قدرت سیاسی تـوسـط 
ـقـر و فـالکـت و خـطـر  ایران و پایان دادن فـوری ف
جنگ و ناامنی کـه اکـنـون زنـدگـی مـردم را بـه 
تباھی کشانده، و برای برقراری آزادی و بـرابـری و 

 .سوسیالیسم آماده شویم
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 !درصدیھا٩٩جھان از آن : اول مه
 

 : اردیبھشت، روزجھانی کارگر١١روز اول ماه مه، 
 ! درآوریدخیابانھا را به تسخیر"  درصدی ھا٩٩ھمه قدرت به " با شعار 
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ـیـن  ـال ـاری از فـع بنا به گفته بسـی
ـبـش  کارگری و محققان تاریـخ جـن
کارگری در ایران، کـارگـران ایـران 

 بـه ١٣٠١برای اولین بار در سـال 
شکلی مستقل و سازماندھی شـده 
از سوی تشکلھای کـارگـری روز 

 اردیبـھـشـت بـرابـر ١١کارگر را در 
 .با اول ماه مه برگزار نموده اند

ـا بـه نـوشـتـه سـیـد  ـن اگرچه ب
ــال  ــلــی آذری در س  در ١٢٩٩ع

 ١١زمان قیام خیابانی در تبریز در 
ـیـل از  اردیبھشت، ھم به دلیل تـجـل
باسکروویل و ھم گرامیداشت عـیـد 
کــارگــران، مــراســمــی در مــحــل 
جمعیت خیریه تبریز برگزار گـردیـده 
ـیـس  است، اما بنا بر نوشته رحیم رئ

" آخرین سنگـر آزادی" نیا در کتاب 
ــژه  ـبـه وی ـن ـارتـی  ج ایـن گـاردن پ

ــداشـتـه اسـت ــن .   کـارگـری ن در ای
ـیـت  ـل مراسم که احتماال کارگران اق
ــکــی از  ــد، ی ــوده ان نــاچــیــزی ب
ـزب دمـــوکـــرات در  ـای حــ اعضــ

تاریخچه روز اول ماه مـه " خصوص 
ـلـی ایـن روز  ـل ـیـن الـم ـنـی ب و مـع

 . سخنرانی کرده است" خجسته
به ھر حال تمام شواھد حکـایـت 
ـیـن مـراسـم روز  از این دارد که اول
جھانی کارگر، تـوسـط  اتـحـادیـه 

ــا در  ــاپــخــانــه ھ  ١١کــارگــران چ
 سازمانـدھـی ١٣٠١اردیبھشت سال 

طبق اعالمیه منتشـره در .   شده بود
ـاری آن را "   حقیقت" نشریه  که بسـی
شـورای مـرکـزی اتـحـادیـه "ارگان 

می دانند، بـه "  ھای کارگران ایران
ـیـن آمـده  تاریخ یازده اردیبھشت چـن

 :است
اتحادیه کـارگـران مـطـابـع بـه " 

سمع عموم کارگـران مـی رسـانـد، 
به موجب تصمیمی که به اکثریـت 
آرا اتخاذ شده اسـت، اول مـاه مـه، 

ـاسـبـت عـیـد ١١امروز   ثور، به مـن
کارگران با عمـوم کـارگـران عـالـم 
ھم آواز و کارگران مطابع تـعـطـیـل 

 ."نموده اند
در این روز کارگران در مسـجـد 
ــزار  ــرگ ــھــســاالر مــراســمــی را ب ســپ

ــد ــن مــراســم .   نـمــودن " کــاوه"   در ای
ــاز  ــی ــه و ن ــون اول مــاه م ــرام پــی
کارگران به تشکـیـالت سـخـنـرانـی 

ـز در  ـی ـاســی ن ــن سـی کـرد و حسـی
ــود دربــاره اوضــاع  ــی خ ــران ســخــن
زندگی و معیشت دشوار کـارگـران 
و ھمچنین به بـی خـاصـیـت بـودن 

زنـدگـی قانون اساسی  مشروطه در 
 .زحمتکشان اشاره می کند

ــاه از  ــان در مســجــد ش ــزم ھــم
ــف  ــخــال ســوی ارازل و اوبــاش م
روزنامه حقیقـت و اتـحـادیـه ھـای 
کارگری، به سـرکـردگـی مـحـمـد 
علی جـزایـری شـوشـتـری کـه از 
ـازار در آن دوره  مرتجعین معروف ب
ـز تـجـمـعـی صـورت مــی  ـی بـود، ن

ـــرد ـی در ایـــن مـــراســـم کـــه .   گــ
ـا  ـلـه ب ـاب ـق کارگرانی نیز در جھت م
مرتجعین بازار در آن شـرکـت کـرده 
ـنـدگـان  ـای بودند، از سـخـنـرانـی نـم
کارگران جلو گیری به عمل آمـده 
و کارگران نیز با ھو کـردن مـداوم، 
ــجــعــیــن  ــی مــرت ــران ــع از ســخــن مــان

ـا .   میگردند در پایان ایـن مـراسـم ب
ـان حـاضـران  باال گرفتن تنشھـا مـی
در مراسم، درگیری ایجاد مـیـشـود 

ـقـت" وبنا بـه نـوشـتـه  ـی ـق سـیـد "   " ح
محمدعلی جزایری و پسـر حـاجـی 

ـارتـی ــی ســف ـق ) بــنـکــدار( مـحـمــد ت
ــی  ــه ســزای ب ــحــال ب مــعــروف ال
احترامی کـه بـه کـارگـران نـمـوده 
ــت  ــی ــده از طــرف جــمــع ــی انــد، رس

 "کتک می خورند
در ھمین سال یعنی اولیـن سـال 
ــاه مــه از  ــزاری جشــن اول م ــرگ ب
ـــن  ـی ــ ـال ــ ـــع ـارگـــران و ف طـــرف کــ
تشکـلـھـای آن روزگـار کـارگـران، 
ـتـل  نمایشی ھم در سالـن گـرانـد ھ

نمایشـی کـه تـوسـط .   اجرا میشود
کارگران انتخاب و تمرین شـده بـود 
از سوی مقامات حکومـتـی غـیـر 
قابل اجرا تشخـیـص داده مـیـشـود، 
ــش  ــمــای ــدرکــاران ن ــت ان امــا دس
بالفاصله نمایش دیگری را تھیه و 

ــد ــن ــت نشــریــه .   اجــرا مــی کــن روای
ـز  حقیقت از این نمایش و پایان آن نی

ـیـن نـمـایـش :   " . . .   جالب است در ب
ــاســی از طــرف  اســتــاد حســن ســی
کارگران تبریک عید به حـاضـران 
گفته، بعد اسماعیل حـروف چـیـن 
ـاق  ـف نطق مـخـتـصـری از طـرف ات
ـبـریـک عـیـد  جوانان ایراد نموده، ت

ـا غـریـو و  ــطـق ب اظـھـار کــرد و ن
فریادھای مرده باد اشراف پوسـیـده، 
ـاد  ـاد ظـلـم، زنـده ب ـابـود ب نیست ون

شـمـاره "   (   مساوات خاتمه پـذیـرفـت
 )١٣٠١ اردیبھشت ١٣ حقیقت ٧١

ـقـت بـه  ـی ـق اگر چه روزنامـه ح
مدیریت محـمـد دھـگـان در اوایـل 

ـلـه حـکـومـت ١٣٠١تیرماه   بـوسـی
رضـاخـانـی تـعـطــیـل گـردیـد، امــا 
گزارشات مربوط به جشـن اول مـاه 

ــن ١٣٠٢مـه ســال  ــی دومــی ــعــن  ی
ـلـه  تعطیلی رسمی اول ماه مه بوسی

ــار"   کــارگــران را در روزنــامــه  " ک
میتـوان پـی گـرفـت کـه پـس از 

ـقـت"   توقیف روزنامه ـی ـار و "   حق اخـب
مــوضــوعــات کــارگــری را نشــر 

 .میداد
ــیــری  ــه ســردب ــار ب روزنــامــه ک
ـنـی  ـیـن یـع ـلـم رئیس اتـحـادیـه مـع
ــتـشـر مــی  ـن ـفـضـل لسـانـی م ابـوال

ــد ــردی ـز ١٣٠٢در ســال .   گ ــ ـی ـ  ن
ـاطـقـی جشـن اول  کارگران در مـن

ـا بـر .   ماه مه را برگزار نـمـودنـد ـن ب
 بـه ٢٢نوشته روزنامه حقیت شماره 

ــخ  ــشــت ١٤تــاری ــھ  ١٣٠٢ اردیــب
کارگران چاپـخـانـه ھـا در مـیـدان 
توپخانه تجمع و دو تـن از فـعـاالن 
کارگری در این مراسم سـخـنـرانـی 

در ھمیـن روز اتـحـادیـه .   نمود ه اند
ــامــی  ــزی از حــکــومــت نــظ مــرک
ـاضـای صـدورمـجــوز بـرگــزاری  ـق ت
جشن اول ماه مه را می کنـد کـه 
به دلیل مخالفت حکومت نـظـامـی 
از برگزاری این جشـن جـلـوگـیـری 

 .به عمل می آید
ــت  ـارت دول ـز سـف ـز نــی ـبـری در ت
شوروی اقـدام بـه بـرگـزاری جشـن 

ــد ــق .   اول مــاه مــه مــی کــن طــب
ـقـت در ایـن  ـی ـق ـامـه ح گزارش روزن

ــی و " مــراســم  عــده ای از اھــال
در . . . "   روسای ادارات دعوت نمـوده

ــز  ــی ــارت شــوروی در تــھــران ن ــف س
ـاسـبـت روز کـارگـر  جشنی به مـن

 .برگزار گردید
ھمچنین در روزنامه حقیقت بـه 

ـیـن سـال ١١تاریخ   اردیبـھـشـت ھـم
ــه چشـم مـی خــورد : مـتـن زیـر ب

 "تقدیر و تشکر"
امروز کارگران مـطـابـع طـھـران 
ــد اول مــاه مــه  ــت عـی ـاسـب بـه مــن

مـا ایـن اقـدام .   اعتـصـاب نـمـودنـد
مجدانه کارگران مطابع را کـه در 
حقیقت قائـدیـن ومـبـرزیـن نـھـضـت 
ـنـد و در  سوسیالیزم در ایـران ھسـت

این روز عید صدای خودشان را بـه 
ـلـی خـود  ـل ـیـن الـم گوش رفقای ب
ـقـدیـس نـمـوده، بـه  ـنـد، ت می رسان
ایشان و بـه تـوسـط آنـھـا بـه تـمـام 
کارگران ایران تبریک خـودمـان را 

ـیـم ـاد کـارگــران .   مـی گـوی ــده ب زن
 "پاینده باد اول ماه مه. ایران

ـز در ١٤در تاریخ   اردیبھشت نی
ـاھـی از  این روزنامه گـزارش کـوت
ــرگــزاری جشــن اول مــاه مــه در  ب

 .میدان توپخانه انتشار یافته است
پس از استقرار حـکـومـت رضـا 
شاه و سرکوب فعالین کارگـری و 
ـیـن حـزب  ـال دستگیری و پیگرد فع
کمونیست در این دوره، روز کارگـر 
عموما در محافل خصوصی و بـه 
. شکل غیر رسمی بـرگـزار مـیـشـد

 تشکلھـای مـخـفـی ١٣٠٦در سال 
حزب کمونیست ایران مجددا از نـو 
سازماندھی شده و تالش در ایـجـاد 
ـنـی  و احیای مجدد تشکلھای عـل

اگـرچـه در ایـن .   کارگران نمـودنـد
ــس  ســال مــرتضــی حــجــازی رئــی
شـورای مـرکــزی اتـحــادیـه ھــای 
کارگری به دست حـکـومـت رضـا 
ــجــه ھــای  ــحــت شــکــن شــاه و ت
شھربانی به قتـل رسـیـد، امـا سـال 

 درتھران وبسیاری از مناطـق ١٣٠٧
صنعتی جشن اول ماه مـه بـرگـزار 

این روز که با گردھم آئـی .   گردید
ھای کارگری ھمراه بود پیشاپیـش 
ـیـسـت ایـران  از سوی حـزب کـمـون

 .فراخوان داده شده بود
ـا بـر نـوشـتـه  ـاره سـرخ" بن " سـت

ارگان حزب کمونیست ایران در ایـن 
ــر  ـیـشـت روز تـجـمـعـات کـارگـری ب
ـاسـی داشـت و  رنگ و بـوی سـی
ــای مــطــرح شــده در  ــه ھ ــت خــواس
قطعنامه ھای کارگران عبـارت از  

آزادی اعتصاب، آزادی تجـمـعـات، " 
ـنـوعـیـت ٨  ساغت کار روزانه، مـم

 .، بود"کار کودکان
ــریــن و  امــا یــکــی از مــھــمــت
تاریخی ترین روزھای اول ماه مـه، 

 اردیبھـشـت در ١١برگزاری مراسم 
پـس از .      در آبادان بـود١٣٠٨سال 

احیای مجدد تشکـلـھـای مـخـفـی 
ـان طـی  کارگران نفـت در خـوزسـت

 برگـزاری ١٣٠٨ تا ١٣٠٥سالھای 
ــن روز  مـراســم اول مــاه مــه در ای
ــصــاب کــارگــری  ــه اعــت ــجــر ب مــن

ایـن .   فراگیر در این مناطق گـردیـد
ـزرگـتـریـن  اعتصاب که یکـی از ب
ـتـی  اعتصابات کارگران بخش صنع

ــه بــود،  ــان ــاورمــی در کشــورھــای خ
ـیـف قـدر  تاثیری مستقیم بـر تضـع
قدرتی دولت بریتانیا در این منطقـه 

 .داشت
ھمزمان با مذاکرات کدمـن بـر 
ـفـت  سر موضـوع تـمـدیـد قـرارداد ن
ـفـت  میان حکومت ایران وشـرکـت ن
انگلیس و ایران، تعدادی از فـعـاالن 
ــھــر آبــادان کــه در  کــارگــری ش
ــن شــھــر کــه در  ــوپ کـاوه ای کـل
ــالت  ـلـق بـه تشـکـی ـقـت مـتـع ـی ـق ح
مخفـی کـارگـران بـود، دسـتـگـیـر 

فـعـاالن کـارگـری کـه در .   شدنـد
ــاه مــه  ــزاری اول م ــرگ تــدارک ب
ـبـدیـل  بودند، از این فرصت بـرای ت
ــه فــراخــوان  مــراســم روز کــارگــر ب
ــومــی در  ــم ــصــاب ع ــرای اعــت ب
اعتراض به دستگیری کـارگـران و 
ـاده نـمـودنـد ـف ـفـت اسـت . مذاکرات ن

ــارگــران بــه  ــی ک ــان ــاب ــی ــایــش خ ــم ن
مناسبت روز کارگر در ایـن شـھـر 
تبدیل به اعالم اعتصاب عـمـومـی 

با دخالت نیروھای نظـامـی .   گردید
این اعتراضات به خشونـت کشـیـده 

کارگران که عمال اداره شـھـر .   شد
را به دست گرفتـه بـودنـد خـواھـان 
آزادی کارگران زندانی ورسـیـدگـی 
به خواسته ھـای اعـالم شـده خـود 

در این اعتـراضـات خـواسـتـه .  بودند
ـارت بـود  ھای اصلی کارگران عـب

آزادی کلیه دستگـیـر شـدگـان، :  از
ـیـشـت  افزایش حقوق متناسب با مع
ـا  کارگران، مـرخصـی یـکـمـاھـه ب
ـیـه  حقوق، تھیه مسـکـن بـرای کـل
ــان  ــرام وش ــت ــایــت اح کــارگــران، رع
ـیـسـت، بـه  کارگران، لغو بـالک ل
رسمیت شناختن تشکـل کـارگـری 
توسط شرکت، جلوگیری از اخـراج 
ھای بدون دلیل توسط انگلیسـیـھـا، 

 ...تقلیل ساعت کار در تابستان و
ـاتـوانـی  با ادامه درگـیـریـھـا ون
ــی در  ــظــامــی دولــت ــروھــای ن ــی ن
ــروھــای  ــی ســرکــوب کــارگــران، ن
ــگــی  نــظــامــی و نــاو ھــای جــن
ـادان را مـحـاصـره  انگلیسی شھر آب

ـان در گـیـریـھـا .   کردند ـای پس از پ
ـیـن  ـال ـادی از فـع ـار زی تعـداد بسـی
کـارگــری و خــانـواده ھـایشــان در 
مناطق مختلف خوزستان دسـتـگـیـر 
شدند و از بازگشت مـجـدد بـرخـی 
از آنان به خوزستان جـلـوگـیـری بـه 

اگــرچــه حــکــومــت .   عــمــل آمــد

 اولین اول ماه مه در ایران
 مرتضی فاتح 
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ــظــامــی  ــیــروھــای ن نــظــامــی و ن
ــد اعــتـصــاب  ـن ــوانسـت ــیـســی ت انـگـل
ـنـد امـا  ـای کارگران را سـرکـوب نـم
بسیاری از خواسته ھای کـارگـران 
اعتصابی عمال توسط شرکت نفـت 
ـتـه شـد و بـه  ایران وانگلیس پذیـرف

 .مرور اجرا گردید
ـز کـارگـران ١٣١٠در سال  ـی  ن

ــھــان روز  ــاجــی وطــن در اصــف نس

ـاغ  کارگر را با تجـمـع در چـھـار ب
در این مراسم یکـی .   جشن گرفتند

ـتـگـوی  از مسائل اصلی مورد گـف
کارگران، قرارداد جدیدی بـود کـه 
کارفرمایان کارخانه ھای نسـاجـی 
ـیـل  در اصفھان بـه کـارگـران تـحـم

ــد در جــریــان مــراســم .   کــرده بــودن
ــای  ــھ ــن تشــکــل ــی روزکــارگــر فــعــال

 ١٥کارگری اعالم نمودند کـه از 
ــن  ــھـشــت در اعــتـراض بـه ای ـب اردی

قـرداد جـدیـد دسـت بـه اعـتـصــاب 
ــد زد روز کــارگــر ســال .   خــواھــن

 ١١ در اصفھان ھماننـد روز ١٣١٠
ـادان، ١٣٠٨اردیبھشت سـال   در آب

تبدیل به روزی بـرای اعـتـصـابـی 
ماندگار درتاریخ جنبـش کـارگـری 

ــد ــھــان گــردی ــن .   در اصــف طــی ای
اعتصاب خواسته ھای کارگران از 

ــیــل،  ــوقــف ٩قــب  ســاعــت کــار، ت
ـیـن بـه کـارگـران،  ـیـش و تـوھ ـت تف

ــانــه،  ــارخ ــاد غــذاخــوری در ک ــج ای
ـزایـش  درصـدی دســتـمـزدھــا، ٢٠اف

ــرای  ــاعــت ب ــتــصــاص یــک س اخ
استراحت وغذای کـارگـران و کـن 
ـتـه،  لم یکون شدن کنترات پیش گف

 .متحقق گردید
از سازماندھنگان شناختـه شـده 
کارگری در این سالھا که ھـدایـت 
و سازماندھی روزھـای کـارگـر و 
ــت  ــصـابــات کــارگـری و ھــدای اعـت

تشکلھای کارگری را داشـتـه انـد 
ـنـد، مـحـمـد  بایـد از کسـانـی مـان
ــان، پــیــشــه وری، مــرتضــی  دھــگ
ــــی،  ــــی شــــرق ـل ـازی، عـــ حــــجـــ

ـلـی ـنـھـا( محمداسمـاعـی ، یـوسـف ) ت
ـادی از . . .   افتـخـاری، و تـعـداد زی

ـاخـتـه نشـده  فعالین و کارگران شـن
ای نام برد که در طـول حـکـومـت 
پھلوی اول در زندانھای رضاشـاھـی 

 .*جان باختند

 

 فاز دوم یارانه ھا و 
 یک چشم انداز

ـبـه  دولت احمدی نـژاد روز یـکـشـن
ـلـغ  ششم فروردین اعالم کرد که مب

 ھزار تـومـان بـه حسـاب مـردم ٢٨
ـلـغ مـا  ریخته شده است که این مب
به التفاوت فاز اول و دوم پـرداخـت 

ـا .  یارانه ھا است ـلـغ ت ـب البته این م
ـابـل بـرداشـت  اطالع ثانوی غـیـر ق

این اتفاق بالفاصله بـه یـک .  است
ـانـدھـای  جنگ تمام عیار مابیـن ب
مختلف حکومـتـی در مـجـلـس و 

ـبـدیـل گـردیـد غـالمـرضـا .   دولت ت
ـیـسـیـون  مصباحی مقدم، عضو کـم
اقتصادی مجلس، میـگـویـد دولـت 

ـلـغ فـعـلـی  ـب  ھـزار ٤٥با ھمین م
ـیـم  ـق تومان ھم برای پـرداخـت مسـت

ھا دچار مشکل است و کسـر  یارانه
ـابـع  ـن بودجه دارد و معلوم نیـسـت م

ـامـیـن  این افزایش یارانه ھا از کجا ت
 .خواھد شود

ـا  ـانـد احـمـدی نـژاد، ب از نظر ب
 ھـزار تـومـان، ٢٨پرداخت این مبلغ 

ـارانـه ھـا"فاز دوم  " ھدفمند کردن ی
آغـاز شــده اســت کــه طــی آن ده 
ـارانـه ھـا  ـافـت ی میلیون نفر از دری
ـیـمـت انـرژی  محروم میشـونـد و ق

با تـوجـه بـه .  مجددا گرانتر میشود
، ٩١کسری عـظـیـم بـودجـه سـال 

ــس  مـحـافـل حـکـومـتـی در مـجـل
اسالمی میگویند که حتـی دولـت 

 ھـزار تـومـان ٤٥توانایی پـرداخـت 
ـیـسـت از  کنونی را ندارد و معلوم ن

ـارانـه ھـا را " !   منابع" کدام  میتوان ی

 . پرداخت کرد
ظاھرا مساله پرداخت یارانه ھـا 
به مرکزی بـرای جـنـگ و جـدال 
جناحھای مختلـف رژیـم اسـالمـی 

ـنـظـر از .  تبدیل شده است اما صـرف
ـیـمـات رژیـم  این نکته، کلیـه تصـم
ــت  ــعــل ــن عــرصــه ب اســالمــی در ای
ـا  ـتـصـادی، دسـت و پ فروپاشی اق
ــه  ــت ــب زدن در بــاتــالق اســت کــه ال
ــرای  ـنـی ب ــار سـنـگــی عـواقـب بسـی
. معیشت مردم در بر خواھـد داشـت

ـیـن  ـتـصـادی ھـم فعل و انفعالت اق
ــداز  ــم ان ــه چش ــذشــت ــمــاه گ ــک ی
اقتصادی جـمـھـوری اسـالمـی در 

 .  را بخوبی ترسیم میکند٩١سال 
ــاه  ــد م ــن ــف ــمــت ٩٠در اس ــی  ق

تمامی فراورده ھای اولیه زنـدگـی 
بویژه مواد خوراکـی بشـکـل غـیـر 
ـافــت،  ـزایــش ی ــی، اف ـتـرل ـابـل کــن ق
ـار در  ـیـن ب بگونه ای که برای اول

 در ٤٠مدیای رژیـم صـحـبـت از 
ـز .  صد تورم شده است ـاچـی افزایش ن

دستمزدھا، در دریای بیـکـران تـورم 
ــمــان  ــد و ھ ــم ش ــصــادی گ اقــت
چندرغاز ھرگز مجال تبـدیـل شـدن 

ـافـت ـی  ١٠حـذف .   به قدرت خرید ن
ـفـر از مـردم از گـردونـه  میلیـون ن
ـتـر شـدن  دریافت یارانه ھـا و گـران
ـقـر مـوجـود را  قیمت انرژی تنھا ف

کسـری چـنـد .   عمیقتر کرده اسـت
ـارد تـومـانـی بـودجـه و  ـی ـل ھزار می
ـازلـھـای  ـیـد، پ رکود فراگیر در تـول
ـتـصـادی اسـت کـه واژه  بعـدی اق

ھم دیگر حق مطـلـب را "  فروپاشی" 

تحریمـھـای .   در موردش ادا نمیکند
ـیـت را تشـدیـد  اقتصادی این وضـع
کرده و موجب خانه خرابـی ھـرچـه 

ھیچ بانـد و .   بیشتر مردم شده است
جناحی از جمھوری اسالمی حـتـی 

را نـدارنـد و "   بھبود شرایـط"ادعای 
ـزاری "   اقتصاد" لذا  و منابع ثـروت اب

برای حـل و فصـل جـنـگ درون 
ـان  ـی ـان حکومتی شده است کـه قـرب
ــکـــش  ــردم زحـــمــت ــی آن م اصــل

 . میباشند
ـتـوان گـفـت کـه  بی شک می
ـیـق  مردم در اسفند ماه تبـعـات عـم
فروپاشی اقتصادی رژیم اسـالمـی 
. را در ھمه ابـعـاد تـجـربـه نـمـودنـد

" چشـم انـداز" اسفند ماه نمـایـی از 
اقتصادی رژیـم اسـالمـی در سـال 

ـتـصـاد .   جدید را بنمایش گـذاشـت اق
ــه جـمــھــوری اســالمــی را رھــا  ـق ی
ــن  ــردم ای ــد ســاخــت، و م ــخــواھ ن

 .وضعیت را تحمل نخواھند کرد
 

فروپاشی اقتصادی و یک 
 زندگی پر خشونت

بیکاری، تورم، رکود و زندگـی در 
ــر تــبـعــات فــوری و  ـق زیـر خـط ف
بالفصلی دارد که ھـر شـھـرونـدی 
. آنرا در زندگی خود تجربه میکـنـد

ــعــات ســنــگــیــن ایــن  مــاحصــل تــب
وضعیت را در جای جای زنـدگـی 
ــصــادی مــردم  ــمــاعــی و اقــت ــت اج

 ٩٠در سـال .   میتوان مشاھده نمود
ــون کــودک از ٧تــعــداد  ــی ــل  مــی

ـنـد  ـتـوانسـت خانواده ھای کارگری ن
ــد ــرون ــه ب ــدرس ــه م ــد .   ب ــن رون ای

ــداد   ــع ــه افــزایــش ت ــه ب ــالفــاصــل ب
ـان انـجـامـیـد ـاب ـی . کودکان کار و خ

ـا مـانـدن و  خانواده ھا بـرای سـر پ
ـاج زنـدگـی  رفع اولیه ترین مـایـحـت
ـلـخـی تـمـام مـجـبـور بـه  خود، با ت
ـازار پـر  فرستادن کودکان خود به ب
. خشونـت کـار کـودکـان شـده انـد

ـقـر مـوجـب  زندگی  در زیر خـط ف
افزایش طالق و کاھش ازدواج شـده 

ـقـر .   است ـلـت ف میلیونھـا جـوان بـع
ـادر بـه ازدواج و  مطلق اقتصادی ق
یا  برقراری ھیچگونه رابطـه نـمـی 

ـانـھـا درصـد .  باشند در بـرخـی اسـت
ــال  ــاه اول س  ٩٠طــالق در شــشــم

افزایش بیـشـتـری نسـبـت بـه آمـار 
ــه اســت خــودکشــی .   ازدواج داشــت

ـتـصـادی در انـظــار  ـقـر اق ـلـت ف بـع
عمومی جزو اخباری بـود کـه در 

ــرار شـــد٩٠ســال  ــک .   بــارھــا ت
بیکاری طوالنی مدت و استیـصـال 
ـادی را بـه  متاسفانه انسانـھـای زی

ـیـد " یـمـن" بـه .   کـام مـرگ کشـان
ـاسـداران در  ـاه پ ـپ ـای س ـی وجود ماف
ـان  ـاد چـن ـی پخش مواد مخدر، اعـت
افزایش یافته است که دیگر نـمـی 
توان آمار دقیقی در این مورد ارائـه 

ـیـونـھـا جـوان بـه انـواع و .   داد ـل می
بـه .   اقسام مواد مخدر اعیتاد دارنـد

ـزدیـک بـه  ـتـی ن گفته مدیای دول
ــکــســال ١٥ ــارد دالر در ی ــی ــل  مــی

گذشته در بازار مواد مخدر جـابـجـا 
ــمــامــا در  ــکــه ت شــده اســت، بــازاری
ـاسـداران  ـاه پ ـپ اخیتیار فرمانـدھـان س
ـاشـد کـه از سـود سـرشـار آن  ـب می
جھت عملیات تروریسـتـی و حـفـظ 
ـاده  ـف نظـام اسـالمـی در داخـل اسـت

 . میکنند
ــــط  ـــرای ـــن ش ـار ای ــ ـن ــ در ک
ـز  ـان ری دھشتناک، کلیه کاربـدسـت
و درشت رژیم اسـالمـی، در یـک 
مسابقه بی پایان، ثـروت عـمـومـی 

ــد ــارت کــرده ان در .   جــامــعــه را غ

ــھــای  ــت و جــنــگ و جــدال رقــاب
محافل حکومتی روشن شده اسـت 
که کلیه سران جمھـوری اسـالمـی 
ـاردھـا دالر از بـودجـه  ـی ـل ـی رسما م
ــتــالس کــرده و بــه  ــتــی را اخ دول
حسابھای شخصـی خـود در خـارج 

ـاه . کشور ریخته اند فرمانـدھـان سـپ
ــن کــارتــل مــواد  ــت عــالوه بــر داش
ـاردی  ـی ـل مخدر، کلیه قردادھای می
اقتصادی را بخـود اخـتـصـاص داده 
اند که حتی در سطـح فـرمـال ھـم 
ـتـرلـی بـر آن وجـود  ھیچگونه کـن

تنھا از یک قلم افشـا شـده، .  ندارد
ــده اســت کــه یــازده  ــوم گــردی مـعــل
ـفـت  میلیارد دالر از درآمد فـروش ن
. ھرگز به خزانه ورود نـکـرده اسـت

ـاردی سـال  ـی ـل ـی اختالس سه ھزار م
ــاول و  ــپ پــیــش، گــوشــه ای از چ
دزدی بیکران سران رژیـم اسـالمـی 

وزیـر و وکـیـل .  را بنمایش گذاشت
ـانـک تــا  و فـرمـانـدار و ریــیـس ب

ـاه" سرمایه داران  ـن ھـمـه و "   اسـالم پ
ـنـد . ھمه در این اختالس دست داشت

امروز نزد مردم واژه دزدان اسالمـی 
ـبـدیـل  به یک نماد و آیکون ثابت ت

ــظـاره گــر .   شـده اسـت امــا مــردم ن
ـبـودنـد یـک .   ساکت این شـرایـط ن

ـفـه بـرای  ـاسـی بـی وق مبارزه سـی
ــی و  ــالم ــم اس ــی رژی ــون ــگ ــرن س
خالصی از این شرایط، جاری بـوده 
ــکــه از  ــارزه ای و ادامــه دارد، مــب
ـیـرون آمـده  تمامی منافذ جامعـه ب
: است و خـود را نشـان داده اسـت

 .*مبارزه برای یک دنیای بھتر

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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ـیـش را،  گذشته سی و اندی سال پ
اینجا ھم البته بدون ھیچ غـرضـی، 

شـبـکـه ھـای .   به نمایش میگذارد
دست راسـتـی دیـگـر ھـم بـه اسـم 

ھـمـان "   برنامه کالسـیـک ایـرانـی" 
ـنـد کـه  گذشته را دارند زنده میکـن
بگویند چه داشتیم و اکـنـون چـی 

ھیچکس در این میان ھـیـچ !   داریم
ـنـھـا مـا  ـا ت منظوری نـدارد، گـوی
ـیـم کـه حـرف  ـیـسـتـھـا ھسـت کمـون
ـا  زدنمان را بلد نیستیم و ھمه اش ب
منظور حرف میزنیم، این اسـت کـه 

 ! یکراست میرویم سر اصل مطلب
بھرحال ھر چقدر ھم میخواھـی 
ــشــود ــمــی ــی ن ــن ــی ــب ــوی و ن . نشــن

ـام خـامـنـه  ـی پیامھای شوم مانند پ
ـتـر خـبـرھـا مـیـشـود ـی . ای  سـر ت

میروی بیرون قدم بزنی و مـثـال از 
ـبـری  تعطیالت با جیب خالی لذت ب
ـیـه  ـق که میبینی ھنوز پیام ولـی ف
تمام نشـده تـمـام شـھـر پـر شـده از 
بنرھائی از نامگـذاری سـال جـدیـد 

خامنـه ای امسـال را " .   آقا"توسط 
تولید ملی حمایت از کـار و "   سال 

نامگـذاری کـرد و "   سرمایه ایرانی
این پیام روشنی برای ما کـارگـران 
دارد، یعنی سالی ماننـد سـالـھـای 
ــد،  دیـگـر بـرای مــا تـدارک دیـدن
ـیـشـتـر و  ـثـمـار ب یعنـی وعـده اسـت

البته تا آنجا که عـمـر مـن .   بیشتر
قد میدھد یادم نمی آید کـه ھـیـچ 

وعـده "   مسـئـوالن" سالی کسـی از 
چه شـاه کـه .  رفاه بیشتر داده باشد

ــه ھــای راســت  ایــن روزھــا رســان
ـزیـونـی آن زمـان را  ـلـوی شـوھـای ت
مرتب بازپخش میکننـد چـه سـران 
ــی کــه در زمــان  حــکــومــت فــعــل
ـنـد کـه  ـت ـیـشـه گـف تحویل سال ھم

ـیـشـتـر " برای  ساختن مملکت باید ب
سـران دیـگـر کشـورھـا . "   کار کـرد

ـام دادنـد ضـمـن  ـی نیز که امسـال پ
ـانـی" گرامی داشتن  ـاسـت ، " نـوروز ب

وعده زندگی جھنمی تـر را دادنـد؛ 
ــد جــمـھــوری  ـن چـرا کــه مــیـخــواھ

اسالمی را سر میز مذاکـره ھسـتـه 
ای برگردانند این است که چـوبـش 

ـان .  را ما مردم باید بخوریم ـتـه ب ـب ال
ھـم حـرف زده "   صلـح"کی مون از 

است اما معنی عملـی ایـن صـلـح 
ـاسـت  برای سازمانی کـه ایشـان ری
ـیـشـتـر اسـت  آنرا بعھده دارد تحریم ب
ـیـجـه آن بـرای مـردم ایـران  ـت که ن
ـیـشـتـر  چیزی جز فقر و بدبخـتـی ب

 . نیست
علیرضا مـحـجـوب سـر دسـتـه 

ـام  ـا" زبان بران کارگران نیز پی را "   آق
گرفته و ایشان ضمن عرض ارادت 
ـا مـیـگـویـد : مخلصانـه خـدمـت آق

ــون در "  کــارگـر و کــارفــرمــا اکــن
عرصه تولید داخلی از نـو خـود را 
خواھد شناخت و ایـن حـمـایـت بـی 
دریغ را به سرمایـه و کـار ایـرانـی 
ـتـریـن سـرمـایـه  که بی شک مھم
مـلـی مـاسـت خـواھــیـم افــزود تــا 
بتوانیم صنعت ایرانی، تولیـد مـلـی 
ــارک  ــر ت ــرانــی را ب ــارگــر ای و ک

ـیـم ـنـشـان احـمـد . "   اقتصاد منـطـقـه ب
وجـدان " خاتمی، امام جمعـه تـھـران 

کاری، توجه به حـقـوق کـارگـر و 
ـا قـاچـاق کـاال و  ـاطـع ب مبارزه ق
اصل قراردادن کاالی داخلـی را از 
ـیـد مـلـی " زمینه ھـای رونـق تـول

: خود خامنه ای میـگـویـد.   برشمرد
ـتـصـادی، "  بخش مھمی از جھـاد اق

اگـر .   ی تولیـد مـلـی اسـت مسئله
ــت ایــران  ــزی  بــا بــرنــامــه. . .   مــل ری

درست بتواند مشکل تولید داخـلـی 
ـیـش  را حل کند و در این مـیـدان پ
برود، بدون تردید بر چالشھائی کـه 
دشـمـن آن را فـراھــم کــرده اســت، 

ی کامل و جدی پیدا خـواھـد  غلبه
ـلـه.   کرد ـابـرایـن مسـئ ـن ـیـد  ب ی تـول

اگـر .   ی مھمی اسـت ملی، مسئله
ما توانستیم تولید داخـلـی را رونـق 

ی تورم حل خـواھـد  ببخشیم، مسئله
ی اشتغال حـل خـواھـد  شد؛ مسئله

ـای  شد؛ اقتصـاد داخـلـی بـه مـعـن
حقیقی کلمه استحکام پیدا خـواھـد 

سال گذشـتـه کـه از سـوی . " کرد
ـام  ـتـصـادی ن ایشـان سـال جـھـاد اق

سـال جـھـاد " گرفت از سوی مردم 
نام گرفـت کـه بـه حـق "  اختالسی

ـلـم  نام برازنده تری بود، زیرا یک ق
سه ھزار میلیارد تومان غـارت شـد 
که گفتند در تاریخ بی سابقه بـوده 

ــرای .   اســت ــصــادی ب ــھــاد اقــت ج
کارگران ھیچ مـفـھـومـی نـداشـت 
ـقـر و فـالکـت  جز رانده شدن بـه ف
ــن  ــت فــعــالــی ــر و آزار و اذی ــشــت ـی ب
ـنـی واقـعـی  کارگری که بـه مـع
کلمه جھاد در این مورد یـک روز 

خامنه ای امسـال .   ھم متوقف نشد
ــه و  ــل دانســت را ادامــه ســال قــب
ــد  ــای ــی ب ــصــاد داخــل ــد اقــت فــرمــودن
ــه  ـت ـب مسـتـحـکـم شـود، مـنـظــور ال
استحکام رژیم جمـھـوری اسـالمـی 
است و حکومت استحکـام خـود را 

ـا " ھمیشه در این یافته است کـه  ب
ـتـوانـد " برنامه ریزی مسئوالن ـی تا م

کارگران را به بدترین شـرایـط کـار 
ـنـد؛ نـمـونـه  و زندگی محکوم کـن
ـارانـه ھـاسـت  اش ھدفمند کـردن ی
که نتیجـه ای نـداشـتـه جـز سـیـه 

 . روزی مردم
ـنـد آن  پیام خامنه ای و پشت ب
ـال مـحـجـوب و امـام  حرفھای امث
ـام واضـحـی  ـی جمعه تـھـران ھـمـه پ
است که میخواھند تسمه بیشـتـری 

ایـن .   از گرده ما کارگران بکـشـنـد
ـبـل از سـال   ٩١جھاد مقدس را ق

ـایـه حـقـوق  ـا اعـالم پ وزارت کار ب
سیصد و ھشتاد و خـورده ای ھـزار 

ـبـل از .   تومان رسمیت داده اسـت ق
ـیـون آدم اس  عید برای چندین میل

شـمـا " ام اس ارسال شده اسـت کـه 
ـافـت  به دلیل تمکـن مـالـی از دری

. . . ! و گـر نـه! "   یارانه انصراف دھید
ـا" اینھا نشانه ھائی از فـرمـوده  " آق
 ٩٠در مورد جھاد اقتصـادی سـال 

دولت احمدی نژاد قصـد دارد .   بود
ـارانـه ھـا را بـه اجـرا  مرحله دوم ی

از روز شـشـم فـروردیـن بـه .  بگذارد
 ھزار تومان دیـگـر ٢٨ازای ھر نفر 

به حساب مردم واریز شده است کـه 
ـیـشـتـر شـده  گفته اند یارانه نقدی ب
ــدارد  ــه کســی حــق ن ــت ــب اســت ال
ــم  ـی ــت تصــم ــد تــا دول بـرداشـت کـن
بگیرد این پول برای دو مـاه اسـت 

ـنـد پشـت !   یا یک ماه ھمه  میـدان
سر این حاتم بـخـشـی یـک مـوج 
. دیگر گرانی در پیش خـواھـد بـود

ـقـط  ھم اکنون شـایـع اسـت کـه ف
ـا ھـزار و  ـزیـن بـه ھـزار ت ـن قیمت ب
ـزایـش  ـتـر اف ـی دویست تومن در ھر ل

ھمیـن کـافـی اسـت .   خواھد یافت
ـاس گـران شـونـد،  ـیـه اجـن کـه کـل
خیلی عواقب دیگر این ماجرا دارد 
که باید منتظر ماند و دید ایـن بـه 

ـنـد .   کجا خواھد رسید کسانی مـان
توکلی و نادران در حیـرت مـانـدنـد 
ـنـکـار را  که چرا احـمـدی نـژاد ای
ـبـت ایـن  میکنند چرا کـه از عـاق
فشار فزاینده بر زندگی تـوده مـردم 

 . ھراسان ھستند
با وجود تحریمھـا کـه ھـر روز 
سران دول غربی وعده میدھنـد کـه 
ـنـده سـال  تشدید خواھد شـد سـال آی
ــردم  ــوده م ــرای ت ــی ب ــولــنــاک ھ
زحمتکش خواھد بود، این را سـران 
ـیـن  این حکومت میدانند بـرای ھـم
دارند به استقبال آن مـیـرونـد؛ چـرا 
ـیـسـت چـه بـر سـر  که غم شـان ن
مردم خواھد آمـد مـھـم اسـتـحـکـام 

ـامـگـذاری سـال .   حکومـت اسـت ن
 به نام تولید ملی و حمـایـت از ٩١

کار و سـرمـایـه ایـرانـی اسـم رمـز 
حمله بیشتر بـه زنـدگـی کـارگـران 
است که باید بیشتر و بیـشـتـر کـار 

علیرضا محجوب ایـن مـوج .   کنند
حمله جدید به کارگران را اینـگـونـه 

ـان مـیـکـنـد در شـرایـطـی کـه :   بی
ـیـرھـای زھـراگـیـن  ـا ت بیگانگـان ب
ـتـه انـد  اقتصاد ایران را ھـدف گـرف
ـنـده ای بـه آنـھـا  چنان پاسخ کـوب
ـنـد  بدھیم که دیگر فـرامـوش نـکـن
ـتـصـادی ایـران و در  که تحریـم اق
تنگنا قراردادن کار و صـنـعـت گـر 
ایرانی جز پشـیـمـانـی حـاصـلـی را 
. برایشان بـه ارمـغـان نـخـواھـد آورد

یعنی اینکه کارگـر "   پاسخ کوبنده" 
ـتـر بـخـواھـد . بیشتر کار کند و کم

ـنـگـونـه  امام جمعه تھران ایـن را ای
ـیـد و :   فرموله میکـنـد ھـرگـاه تـول

ـنـه  ـی تقاضـا بـه اعـتـدال بـرسـد زم
برطرف شدن مشکل تورم و ایـجـاد 

ــغـال فـراھــم خــواھــد شــد ــن .   اشـت ای
ـنـد  ـتـوان یعنی اینکه کارگران تا می
ـا  ـنـد ت کار کنند و ھیچـی نـخـواھ
ـنـه بـرای بـرطـرف شـدن  ـی شاید زم

یـک .   تورم و اشتغال فـراھـم شـود
وجه دیگر عواقب نامگذاری ھـای 
اینچنینی از سوی خامنه ای ایـن 
ـا ایـن  است که به این بھانه کـه آق
را گفته شاید بتواننـد ھـر کـی از 

ــت حــرفــی زد وی را  در مــخــالــف
ـلـه  ـبـری و مـخـالـف ال مخالف رھ
ـیـش  معرفی کنند و حکم ھم از پ

 . معلوم و مشخص است، اعدام
ـایـد بـه  این را مـا کـارگـران ب
ـا زمـانـی کـه  خاطر داشته باشیم ت

ـیـم " کسانی مانند خامنه ای  تصـم
ھستند نتیجه ای جز فـالکـت "  ساز

. بیشتر بـرای مـا کـارگـران نـدارد
از این دسـت ھـیـچ "  تصمیم سازان" 

تصمیمی نمیگیرند که سبـب شـود 
ــدگــی مــا  ــودی در زن ــھــب کــه ب

ـا زمـانـی .   کارگران حاصل شـود ت
ـــد  ـن ـاشــ ــ ـار ب ـان ســـرکــ کـــه ایشــ
تصمیـمـاتشـان از ایـن دایـره فـراتـر 
ــکــه قــدرت  ــن نــمــی رود مــگــر ای
ـان بـچـربـد، و ایـن  کارگـران بـر آن

ــعــا  ــھــا اســت کــه واق " خــوف" وقــت
ــد کــه  ـن ــان " مـیـکــن ـی ــجـاری م ـف ان

ـیـن "   کارگران واقع بشـود بـرای ھـم
ـنـد . خود خدا را ھم کارگـر مـیـکـن

این حکومت جز به زور شکنجـه و 
ـاتـش  کشتار ھیچگاه نتوانسته منوی
را پیش ببرد، اکنون ھم خامنـه ای 
روی ھمین حساب باز مـیـکـنـد و 
محجوب آمادگی خویش را اعـالم 
ـاره کـارآمـد بـودن  کرده است تا دوب
ــش بـرای ســرکــوب  خـود و جـریــان

ـابـت کـنـد"   نظام" کارگران به  . را ث
خامنه ای میداند کـه تـوده مـردم 
تره ھم برای حرفھایش خـورد نـمـی 
ـیـم  ـتـوان کنند اما ما کارگران باید ب
ــر بـرویـم و حـرفـھــای  از ایـن فـرات
ـاتـور دیـکـتـه  خودمان را بـه دیـکـت
کنیم و او را مانند سلف اش وادار 
ـاکـیـد کـنـد  کنیم که بار دیـگـر ت

بـرای ایـن .   خدا ھـم کـارگـر اسـت
ـات  باید راھکاری یافت تا اعتـصـاب
ـزرگـی  و اعتراضات کوچـک و ب
که در طول سـالـھـای اخـیـر وجـود 

و .   داشته متحد و سـراسـری گـردد
ـا  باید این آمادگی را داشـت کـه ب
ــش  ـب ــریـن روزنـه ای جــن کـوچــکـت
ـارگـــری خـــودش را در راس  کــ
جنبش اعتراضی مـردم ایـران نشـان 
ـیـم را  دھد، آنگـاه اسـت کـه تصـم
کارگران مـیـگـیـرنـد نـه جـالدان و 

ـام نـوروزی خـامـنـه ای .   قاتالن پی
ــار  ــم ــث ــت ــد اس ــرای تشــدی پــیــامــی ب
ـاھـی جـامـعـه  ـب کارگران و برای ت
ـنـد . است، اما کارگران اجازه نمیـدھ

خامنه ای و رژیمش باید گـورشـان 
 .*را گم کنند

 ١از صفحه 
 : پیام خامنه ای

 !تشدید فقر و استثمار و تباھی
 !کارگران اجازه نمیدهند
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ـیـن گـردیـد ـی . دستمزد کارگران تـع
ـایـه ٣٨٩٧٥٤٠مبلغ   ریال بعنـوان پ

 .حقوق کارگران قرار داده شد 
ظاھرا افزایش دستمزد با تـوجـه 
ـامـیـن زنـدگـی یـک  به تورم و ت
ــجــام مــی  ــره ان ــف ــواده چــھــار ن خــان

ولی فقـر و بـی خـانـمـانـی .   گیرد
کارگران با دستمزدی که از طـرف 
ـیـن مـی  ـی دولت و وزارت کـار تـع

 .گردد سامان نمی گیرد 
با توجه به تورم که در ایران بـه 
باالی پنجاه درصد رسیده است ایـن 
ــمــزد پــاســخــگــوی  ــل دســت حــداق

دسـتـمـزد . نیازھای کارگران نیست 
پائین کارگران تبعات منفـی بـرای 
آنان ایجاد می کند که در جامـعـه 
چالش ھا و تنگناھایی ایجاد مـی 
ــجــاری ھــای  ــه نــاھــن ــد ک کــن

 .اجتماعی را ناگزیر میکند 
ــر  ـت ـا بـھ  دسـتـمـزد کـارگـران ی
گفته شود مزد نیـروی کـار بـرای 
ـلـه ای بـوده و  سرمایه داران مسـئ
ھست و مـی تـوان آن را تضـادی 

ایـن .   آشکار بین کار و سرمایه دید
کار است که ارزش بـرای جـامـعـه 
ایجاد می کند و ایـن ارزش اسـت 
که در جامعه دسـت بـدسـت مـی 
ــانــی  ــار آن کس گــردنــد و در کــن
ھستند که ثروت ھای متمـرکـز را 
ـنـد و  به خود اخـتـصـاص مـی دھ
سپاسگـزار خـداونـدی کـاذب مـی 
ـان  گردند که این ثروت را نصیب آن

ــرار داده اســت ــت .   ق ــعــی ــی واق ول
اینست که آن خـداونـد خـالـق ارزش 
ــامــعــه کســی نــیــســت جــز  در ج
ـا  ـتـکـشـان کـه ب کارگـران و زحـم
ـیـدی خـود بـه خـلـق آن  نیروی تول
ـنـد و خـود از آن  ارزش ھا مشغـول
ــد ــن ــاش ــا مــحــروم مــی ب . ارزش ھ

ـیـروی کــار  ـا فـروش ن کـارگـران ب
خود بـرای بـدسـت آوردن زنـدگـی 
ـان  ـزد کـارفـرمـای حداقلی به کـار ن

واقعیـات مـلـمـوس .   مشغول ھستند

ـتـن  در جامعه کارگران را بـه گـرف
ــمـزدی وادار مـی کــنـد کــه  دسـت
بتواند زندگی خـود و خـانـواده اش 
ـابـل سـرمـایـه  را تامین کند، در مق
ـتـر  ـا کـم دار سعی و تـالش دارد ت

 .دستمزد بدھد تا بیشتر سود ببرد
ـات  ـی در نظام سرمایه داری واقع
ـتـه نـمـی  در جامعه در نـظـر گـرف
ــن  ــه داران از ای شــود و ســرمــای
ـفـع  ـا حـد مـمـکـن بـه ن موضوع ت
ـا  خودشان بھره برداری می کننـد ت
که دستمزد کمتـری بـه کـارگـران 

ھمه واقعیـات نشـان .   پرداخت کنند
می دھد که زنـدگـی در جـامـعـه 
ـیـن  ـی ایران با حداقل حقوقی که تـع
ـازھـای  ـی گردیده است پاسخگوی ن

ـاشـد ایـن حـداقـل .   این طبقه نمی ب
حقوق دو حالت در کارگران بـوجـود 
می آورد و آنان را بـه عـمـل وادار 
می کند، اول اینـکـه کـارگـران را 
در تنگنای اقتصادی قرار مـیـدھـد 
ـات و  ـب و با توجه به جامعـه بـی ث
ـیـونـی و رکـود  ـل بیکاری ھای می
ـان را وادار  ـاال آن اقتصادی و تورم ب
ـنـد  میکند که به این حقوق تن بدھ
و به امید بھتر شدن اوضاع تـحـمـل 
ـنـد و  پذیری را در خود بر قرار کـن
ـنـد کـه  در دیگر سو کسانی ھسـت
ـابـل اوضـاع و احـوال ایـجـاد  در مق
ـنـد و  شده سر به اعـتـراض مـی زن
ـا شـرایـط بـد زنـدگـی  باید گفت ب

ـــد ـــدان، .   مـــواجـــه مـــی گـــردن زن
ـیـکـاری و مشـکـالت  شکنـجـه، ب
ـان ایـجـاد  خانوادگـی کـه بـرای آن
ـار سـخـت و طـاقـت  می شود بسی

ـقـر .  فرسا خواھد بود وقتـی خـط ف
در ایران باالی یک میلیون تـومـان 
است دستمزد سـیـصـد و نـود ھـزار 
ـان  ـازھـای آن ـی تومان جـوابـگـوی ن

ـــود ـــخـــواھـــد ب ایـــن مـــوضـــوع .   ن
ـفـی را بـرای ایـن  حالت ھای مختل

ــن  ــد و ای ــه ایـجــاد مــی کـن ــق طـب
ـیـم داده  موضوع به جامعه نیز تـعـم

 .می شود
ـاز  ـی کارگران به سرمایه داران ن
ـاز  ـی دارند، و سرمایه داران به ایـن ن
ــگــاه  ــاده ن ــف بــا چشــم ســوء اســت

ـیـن و دسـتـمـزدھـای .  میکنند قـوان
ـا ھـزار و یــک  دلـخـواه خـود را ب

ـنـد بـر کـارگـران اعـمـال مــی  تـرف
 . کنند

در جامـعـه ایـران کـارگـران در 
ــی  ـن واقـع بـه دو سـرمــایـه دار یـع
ــه  ــی و ســرمــای ــه دار داخــل ســرمــای
ــد و  خــارجــی ســود مــی رســانــن
سرمایه داخلی برای سھمی کـه از 
او گرفته می شود بیشتر و بیشـتـر 
ـا آنـجـا  به کارگر فشار می آورد ت
ـبـود سـود خـود را  ـبـران کـم که ج

ـا اخـتـالف اقشـار .  بکند رقابت و ی
ـا  مختلف سرمـایـه چـه خـارجـی ی
ـیـسـت  داخلی به کارگران مربـوط ن
ـا  و کارگران برای خنثی کردن و ی
کم کردن فشارھای سرمـایـه داران 
راھی بجز اتحاد و مبارزه متشـکـل 

کارگران با ایجاد تشـکـل و .   ندارند
ـنـد در  اتحاد در شـوراھـا مـی تـوان
ـابـل زورگـوئـی ســرمـایـه داران  ـق م
بایستند و فراخوان مبارزه بدھند در 
غیر اینصورت در زیر چرخ تولید و 

حرص سرمایه ھر روز بیـشـتـر خـرد 
 .می شوند

تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد بـدون 
ـنـدگـان واقـعـی  وجود و حضور نمای
ـنـی اسـت . کارگران بکلی بی مـع

شوراھای کارگری بایستی حـقـوق 
ــمــزد کــارگــران را  و حــداقــل دســت
ــا  ــنــد و در مصــاف ب ــن ــدویــن ک ت
ـیـدان گـذاشـتـه و در  سرمایه پا بـم
دفاع از حداقل ھای کـارگـری بـه 

 .مقابله با سرمایه داری بپردازند 

شورایعالی کار حداقل دستـمـزد 
در .   کارگران را تعییـن مـی کـنـد

ـنـدگـان  ـای این شورایـعـالـی کـار نـم
ــی  ـان و مـزدوران دولـت، کـارفـرمـای
ـنـده کـارگـران قـرار  ـای ـام نـم تحت ن

ـیـن .   دارند ـی ـان دولـت تـع در این می
و .   کننده حداقل دستمزد می باشـد

ـان  پر واضح است کـه در ایـن مـی
دولت طرف کارفرما را می گـیـرد 
ــی و  ــر و گــران ــط فــق ــه خ و ب
مشکالت کارگران کاری نـدارد و 
ــر و  ــی فــق ــب اصــل در واقــع مســب

ــی اســت و در ایــن مــیــان .   گــران
ـیـل  نمایندگان دروغین کارگران بـدل
ـاسـتـھـای  وابستگی به دولت و سـی
آن مھر تائید را بر تصمیمات دولـت 
و کارفرما می زنند و فاتـحـه ای 
ـبـر کـارگـران مـی  را بر سنـگ ق

 .خوانند 
دولت و وزارت کار با توجه بـه 
موقعیت خودشان حـداقـل دسـتـمـزد 

ــد ــن ــن ــیــن مــی ک ــعــی ــت .   را ت دول
چشمش به بودجه ھای نظـامـی و 
ــصــادی  ــی اوضــاع اقــت بـی ســامـان
خودش است و در پی جـوابـگـویـی 
ـز و  به ھزینه ھای سرکـوب و بـری
بپاش ھا و دزدیھای خـودش اسـت 
ـا  ـنـه ھـا ت ـزی و برای تامین ایـن ھ
ـلـی کـارگـران  بتواند از حقوق حـداق
میزند و نرخ استثـمـار کـارگـران را 

ـبـرد ـی ـاال م ــن .   ب کــارفـرمـاھـا از ای
بحران حکومتی حـداکـثـر سـود را 

می برند، حداقل ممکن حـقـوق را 
به کارگران اختصاص می دھنـد و 
ـنـد و  آنھم بموقع پرداخت نـمـی کـن
گاھا به عنوان ھـایـی از پـرداخـت 
ـاز مـی  این حداقل دسـتـمـزد سـر ب

ـیـشـت و زنـدگـی .   زنند سطـح مـع
ــان مــی دھــد کــه  ــارگــری نش ک
ـا  ھزینه ھای زندگی بخور و نمیر ب
ـار فـاصـلـه دارد و  درآمد آنان بسـی
تعیین حداقل دستمزد کـارگـران نـه 
ــه ھــای  ـزیــن ــنــای ھ ــر مــب ــھــا ب ـن ت
ـلـکـه  معیشتی آنان انجام نمیگیرد ب
ـقـر  ھر روز بیش از قبل آنان را به ف

کـارگـران .   و فالکت سوق مـیـدھـد
ـیـت ھـیـچ  برای مقابله با این وضع
ـنـکـه قـدرت  راھی نـدارنـد بـجـز ای
اتحادشان را بـکـار بـگـیـرنـد و بـه 
مبارزه ای بی امان علیه این نـظـام 
ــدان  ـی ــم ــسـتـم ضـد کــارگـر ب و سـی

 .*بیایند

Shahla_daneshfar@yahoo.com      -     Bahram.Soroush@gmail.com 
http://free-them-now.blogspot.com 
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ـبـش كـارگـری ٢٢روز   مارس، جـن
كانادا شاھد یكی از دیـدنـی تـریـن 
. لحظات ھمبستگی كـارگـری بـود

ـیـت  وزیـر  (Lisa Raitt)لیسا رئ
ــت مـحــافــظـه كــار  كـار فــدرال دول
ـلـی  ـل ـیـن الـم ـادا در فـرودگـاه ب كان
ـیـمـا  پیرسون شھر تورنتو كه از ھـواپ
خارج می شد، توسط چند كـارگـر 
جابجا كننده محموله و چمدانھا بـه 
ــرای  تــمــســخــر گــرفــتــه شــد و ب

كـه كـرده اسـت، "   كارھای مھـمـی" 
قرار مـی "   تشویق و كف زدن"مورد 
ھمانجا چند كـارگـر دیـگـر .   گیرد

مـی "   كـف زدن" به این اعتراض و 
ــار بــا  ــد و خــانــم وزیــر ك ــونــدن ــی پ
اسكورت تعدادی پلیـس و مـأمـور 

ـزد  ٣.   فرودگاه از صحنه می گـری
ـتـرض از كـار  تن از كـارگـران مـع

پائین تـر بـه ایـن .   اخراج می شوند
 .مسئله بر می گردیم

 
دورانی تازه در 

 اعتراضات كارگری كانادا
ـنـد  ـان جنبش كارگری كانادا ھم، ھم
اعتراضات كارگری در كشـورھـای 
ـاضـتـی  دیگر بر علیه طرحھـای ری

امـا .   شاھد اعتراضاتـی بـوده اسـت
ـادا در  ـان اعتراضات كارگـری در ك
یك سال گذشـتـه و بـخـصـوص در 
ـتـه  شھر تورنتو دور دیـگـری گـرف

ــه، .   انـد در یـكــی دو سـال گـذشـت
ـا شـھـردار  كارگران شھرداریھا دائم ب
مــحــافــظــه كــار و دســت راســتــی 

دولت محافظه كـار .   درگیر بوده اند
فدرال كانادا، كه آن ھم در تـعـریـف 
ـاران در طـیـف  سنتی محـافـظـه ك
دولتھای دست راسـتـی قـرار دارد، 

ـار" اخیرا با قانون  ـازگشـت بـه ك ، " ب
ــمــاھــا را  ـی ــصــاب خـدمــه ھــواپ اعـت

ــال گــذشــتــه .   شــكــســت در یــك س
چندین بار با دخالت خـود در رونـد 
عـادی مــذاكـره بــیـن كــارفـرمــا و 
ــا و خــدمــه  ــاھــھ كــارگــران فــرودگ
ـتـدائـی تـریـن حـقـوق  ھواپیماھـا، اب
دمكراتیك كارگران در چـانـه زنـی 
ـا  بر سر دستمزد و شرایط بھتر كار ب
ـا گـذاشـتـه اسـت . كارفرما را زیر پ

ـادی از ١٨روز   مـارس، بـخـش زی
ـادا  ـان كارگران و خدمه شركت ایـر ك

ـانـداران و (  ـلـه شـامــل مـھـم از جـم
با دست زدن بـه اعـتـراض )  خلبانان

از طریق حاضر نشـدن بـر سـر كـار 
ـا  بخاطر مریضی، شركت مزبور را ب
ـار سـخـتـی و لـغـو و  وضعیت بسی
ـادی مـواجــه  ـأخـیـر پـروازھـای زی ت

ـانـون، .   كردند دولت فدرال با ھمین ق
ـز چـنـد  ـی ـادا را ن كارگران پست كان
ماه پیش وادار به بازگشت بـه كـار 
ـاخـتـه  کرد و در روند عادی و شـن

ـیـش از .   شده باز ھم دخـالـت كـرد ب
ـابـخـانـه ٢٣٠٠ ـت ـان ك ـن ـارك  تن از ك

ـتـو از روز  ـزرگ تـورن ھای شھر ب
.  مارس وارد اعتصاب شـده انـد١٩

 تـن از كـارگـران ٢٣٠٠٠بیش از 
 ٧٩شھرداری ھـای عضـو لـوكـال 

ـادا  ـان اتحادیه خـدمـات عـمـومـی ك
(CUPE)  كه به اعـتـصـاب رأی

داده اند، با تمدید مدت مذاكـره، در 
. دو قـدمـی اعـتـصـاب قـرار دارنـد

ــای  ــان شــھــرداری ھ كــارگــران ھــم
ـا ٤١٦عضو لوكال   ھمان اتحادیه، ب

ــه ھــا، از  ــحــادی ــد رؤســای ات تـرفــن
و در ھمه ایـن .   اعتصاب منع شدند

ـر  ـا كـوچـكـت ـت موارد و موارد دیگر و نسـب
ــن دوره،  ــراضــات كــارگــری در ای اعــت
ـوجـه  انگشت اتھام، برخالف ھـمـیـشـه، مـت
ــت  ــادی دول ــتــص ــاضــت اق ــای ری ــرحــھ ط

 .محافظه كار نشانه رفته اند
جملگی رسانه ھای اصـلـی و 
ـان اعـالم  مھم كانادا، كه سخـنـگـوی
ــم از  ــد، دائ ــت شــده ان نشــده دول

ـادا و "  ـان ـتـصـاد ك وضعیت خـوب اق
این كشور، مـفـت "   توسعه اقتصادی

ــه  ــف ــی ــســه خــل ــی از كــی و مــجــان
ـنـد سخن ـن ـتـھـا .   سرائـی مـی ك ـن م

ــھــائــی را كــه در  ھــمــان ریــاضــت
ـلـه در  كشورھای دیـگـر و از جـم
یونان ھم شاھد بوده ایم، بـه گـونـه 
ــاده شــدن در  دیـگــری در حــال پــی

نخست وزیـر ایـن .   كانادا نیز ھستند
كشور در نشست سـران كشـورھـای 
ـیـس اعـالم  صنعتی در داوس سـوئ

ــد بــا " كـرد كــه  ــوان كــانــادا نـمــی ت
واقعیتـھـای امـروز جـھـان خـود را 

ـیـجـه ایشـان "   تطبیق ندھـد ـت و در ن
ـنـكـه  ـلـی و بـدون ای ـب بدون اعالم ق
ـزدیـك  حتی بسیاری از مشـاوران ن
خود را ھم در جریان بگذارد، اعـالم 

 ٦٥كرد كه سن بازنشستگی را از 
.  سالگی تغییـر خـواھـد داد٦٧به 

ـنـد  ـان دستمزدھا در این كشور ھم ھم
ــال  ــا در یــكــی دو س ــگــر جــاھ دی

ـیـكـاری و .  گذشته راكد مانده اند ب
بیكارسازی در اینجا ھم بیداد مـی 

قیمتھای مواد اولیه زنـدگـی .   كند
ـه اینجا ھم چندین برابر افزایش  ـافـت ی

ـول .   اند ـرار اسـت كـه قـب با ایـن ھـمـه، ق
 !"اوضاع امن و امان است: "كنیم

 
 ھمبستگی مھم كارگری

 ھا در فرودگاه
باالتر از اعتراض كـارگـران جـابـجـا 
كننـده چـمـدانـھـا و مـحـمـولـه ھـا 

ـادا .   گفتیم ـان رسانه ھای اصـلـی ك
 تن از كارگرانی كه ایـن ٣از اخراج 

اعتراض را شروع كرده بـودنـد خـبـر 
ـادا .   دادند ـان شركت ھواپیمائی ایـر ك
ـا ٣ كارگر را برای ٣این   روز موقت

ـیـس  ـل و بدنبال دستور وزیر كار بـه پ
 كارگر را دستـگـیـر مـی ٣كه این 

ـنـد ـا مـطـلـع .   كنند، بیكار می ك ب
شدن كارگران از این دستـگـیـری و 

، بقیه كـارگـران دسـت " بیكارسازی" 
ــد و خــواھــان  از كــار مــی كشــن
ـــدون  ـــدن فـــوری و ب ـازگـــردان ــ ب
ـفـی  ھیچگونه تنبیه و عواقـب مـن
ــد . بـه كـارگــران مــزبـور مـی شـون

 كـارگـر دیـگـر را ٣٧شركت مزبور 
ــه ایــن  ــز بــخــاطــر دســت زدن ب ــی ن
ـانـونـی، كـه بـه آن  اعتصاب غـیـرق

ــصــاب   wildcat)"   وحشــی" اعــت
strike)  می گوینـد، اخـراج مـی

خشم كارگران باال می گـیـرد .   كند
و كـارگـران حـداقـل سـه فـرودگـاه 
ـتـی و  دیگر در مونتریال، كبك سـی
ــصــاب مــی  ــن اعــت ــه ای ــكــوور ب ون

 ساعت بعد، یـك ١٤حدود .  پیوندند
از طـــرف  (arbitrator)"   داور" 

ـنـد و بـه  دولت پادرمیانـی مـی ك
اطالع كارگران می رساند كه ھـمـه 
ـبـی  كارگران بدون كوچكترین عـواق

به سر كار برگردانده مـی شـونـد و 
در نتیجه كارگران ھم به اعـتـصـاب 

ـنـد ـیـن .   خود پایان مـی دھ در ھـم
ـزدیـك بـه   پـرواز ٢١٠مدت كـم، ن

شركت ایر كانادا لغو مـی شـونـد و 
 پرواز دیگر با تأخـیـر ٢٠٠نزدیك به 

قبل از پایان ایـن .   جابجا می شوند
ـاب  ــ ـــرای ارع ـاب و ب ـــصــ ـت ــ اع
ـیـه  ـان اعتصابیون، وزیر كار در یك بی

ــه بــود كــه  ــت ــف ــدام " ای گ ایــن اق
كارگران مورد بازرسی قرار خـواھـد 
گرفت و اگر كارگرانی كه در ایـن 
اعتصاب شركت كـرده انـد مـقـصـر 
شناخته شوند، ھـر كـدام ھـزار دالر 
در روز و اتحادیه آنھا ھم صد ھـزار 
دالر برای ھر روز جـریـمـه خـواھـد 

ـیـن در ھـمـان . "   شد ایشـان ھـمـچـن
ــتــه بــود ــف ــه گ ــی ــان ــی ایــن اقــدام :   " ب

كارگران در دست بـررسـی اسـت و 
اگر معلوم شود كه ایـن اعـتـصـاب 
ــروھــای  ــی ــی اســت، ن ــون ــرقــان غــی
انتظامی به محل اعـتـصـاب اعـزام 

ـیـن . "   خواھند شـد بـكـار بـردن چـن
ـتـر كـارگـران  زبانی برای نسل جـوان

ـنـكـه . سابقه نداشته است ـتـن ای گـف
ـتـظـامـی بـرای سـركـوب  نیـروی ان
ــل  كــارگــران اعــزام خــواھــد شــد، حــداق
ـایـه ای ھـمـچـون  ـنـدپ ـل ـام ب توسط یك مـق
ـنـجـاه شـصـت سـال  ـاریـخ پ وزیر كار، در ت

 . گذشته كانادا سابقه نداشته است
ـانـونـی  بدنبال اعـتـصـاب غـیـرق
كارگران مـزبـور و ھـارت و پـورت 
ـتـر ایشـان در شـھـر  خانم رئیت، دف
میلتون انتاریو به نشان ھمبسـتـگـی 
با اعتراض ایـن كـارگـران، تـوسـط 
ـیـن كـارگـری بـرای چـنـدیـن  فعال

مسـافـران .   ساعت به اشغال در آمـد
ـأخـیـر  زیادی كه با لغو پرواز و یا ت
در آن مواجه شده بـودنـد، انـگـشـت 
اتھام را به طـرف وزیـر كـار نشـانـه 
ـیـن  ـلـه مـذاكـره ب رفتند كه با مسـئ
طرفین و رابطه كارگر و كـارفـرمـا 
ــد كشــورھــای  ــن ــانــادا، ھــمــان در ك
ـبـدادزده بـرخـورد  دیكتاتوری و اسـت

یكـی از مـتـخـصـصـیـن .   می كند
ــرای دوره ای  روابـط كــاری كـه ب
ـادا  ـان طوالنی مشاور شـركـت ایـر ك
ـتـه اسـت كـه  ـز بـوده اسـت، گـف نی

ـادا "  ـان دولت محافظه كـار فـدرال ك
متوجه این موضوع نیست كه مـی 
ـات كـارگـران را بـرای  ـب شود مطـال
یك دوره كوتاھـی زیـر فـرش كـرد، 
اما به اشكال دیگری دردسر آفریـن 

ـاریـخـا :   " مـی گـویـد."   می شوند ت

ـارگـــران و  ــ ـــن ك ـی ــ ـادی ب ـــمــ ـت اعــ
ـاده كـه دولـت  ـت كارفـرمـاھـا جـا اف
ـیـرا بـه آن  كانادا با اعمالی كـه اخ
ــن  ـاعـث شـكـســتـن ای دسـت زده، ب
ـیـن شـده اسـت ـیـن طـرف . اعتماد ب

ــونـی كــارگــران  ــرقــان ــصــاب غـی اعـت
ـیـجـه شـكـسـت  شركت ایر كانادا، نت

 ."این اعتماد است
 
 " خیرخواھانه"نگاه 

 به كارگران
در كشورھای غربی، جز در تـعـداد 
معدودی از نھادھای مـذھـبـی بـه 
ـاعـی، دیـگـر بـه  ـف ـت اصطالح غیران
ـاج بـه  ـی كارگر بعنوان كسی كه احت
ترحم دارد و ندار صدقه بگیـر اسـت 
نگاه نمی كنند، بلكه بعنوان كسـی 
كه كار می كند و در ازای فـروش 
ـافـت مـی  قوه كارش، دستـمـزد دری

این بـخـش .   كند نگریسته می شود
از جامعه اتحادیه ھا و فـدراسـیـون 
ــد  ــمــن ــدرت ــونــھــای ق ــدراســی ــف و كــن
ـاسـتـھـای  كارگری دارد كه در سـی
ـابـل  ـایشـان ق دولتی و پارلمانھا رد پ

ـنـدی .   پیگیری است احزاب قـدرتـم
ـتـھـا را  كه بطور دوره ای كابینه دول
ـا اتـكـاء بـه  اشغال می كننـد، و ب
ـیـن  ـیـن بـخـش از جـامـعـه چـن ھم

ـنـد ـن امـا در .   قدرتی را پیدا می ك
جریان بحران اخیر كه جامـعـه را در 
خود فرو برده است به یمن تبلیغـات 
ـــره خـــواران پـــرروی  ـی مـــكـــرر جــ
بورژوازی، به داشتن كار دیـگـر نـه 
ـنـوان یـك  بعنوان یـك حـق، كـه بـع

كـرور .   امتیاز نگریستـه مـی شـود
ـنـد و  ـن ـیـكـار مـی ك كرور كارگر ب
كسانی ھـم كـه كـارشـان را حـفـظ 
كرده اند، متأسفانه با كمك اتحـادیـه 
ــه  ھـا، اغـلـب وادار بـه تـن دادن ب
دستمزد و حقوق بسیار پائین تـر از 

بـه .   حقوق دوران گذشـتـه شـده انـد
دنبال اعتراض غیرقانونی كـارگـران 
مزبور، مـدیـر اجـرائـی شـركـت ایـر 
كانادا در یك یادداشتی به كـارگـران 

ـا :   " و پرسنل ایـن شـركـت نـوشـت ب
چنین اعمالی فكر نكنیـد كـه مـا 
را با ایجاد چنیـن ھـرج و مـرجـی 
كه ایجاد شده است، مـرعـوب مـی 

در ادامـه نـوشـتـه بـود كـه . "   كنید
من شخصا با این انتخاب شما كـه " 

عمدا خواستید به سـیـمـای شـركـت 
ـان  ـت ـیـد كـه بـه اھـداف آسیب بـرسـان

ـایـد .   برسید ناامید شـدم شـمـا ھـم ب

 نطقه عطفی در 
 جنبش كارگری كانادا

 ناصر اصغری
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ـاشـیـد او . "   ھمین احساس را داشته ب
ــازه  ــاه ت ــگ در ادامــه، احســاس و ن
مدیریت به كـارگـران را ابـراز مـی 

ــد ــن ــر :   " ك ــائــی ای ــم ــی شــركــت ھــواپ
كاناداست كه نان بـر سـفـره خـانـواده 

ایـن شـركـت . ھای شما می گذارد
. است كه به شما حقـوق مـی دھـد

این شركت است كه خرج بیمه شـمـا 
را می پردازد و ھزینه دوا و درمـان 

ــردازد ایشـان كــه . "   شـمــا را مـی پ
ـتـخـورتـریـن انسـانـھـای  یكی از مـف
ـارك  روی زمین است، به روی مـب
ھــم نــمــی آورد كــه ایــن دارائــی 
ــن  ــی ــرنــج ھــم ــت ــار و دس حــاصــل ك
كارگران اسـت كـه ایـن شـركـت را 
چاق و چله كـرده و بـه یـكـی از 
ــھـای حـداقــل  ـت ــریـن شـرك پـردرآمـدت

 . كانادا تبدیل كرده است
 

 نقش سران 
 اتحادیه ھای كارگری

ــه كــارگــران  ــش ســران اتــحــادی واكــن
ـنـش اتـحـادیـه  اعتصابی ھمانند واك

ـانـه  ـأسـف ھای كارگری دیـگـر، مـت
. ھمكاری ضمنی با مـدیـریـت بـود

ــگــوی   Internationalســخــن
Association of Machinists 
and Aerospace Workers 

(IAMAW)  كه اتحادیه كارگران
جابجا كننده محموله و چمـدانـھـا و 
ــن  ــد ای ــی گــوی ــره اســت، م غــی
اعتصاب غیرقانونی است و مـا آن 

ـیـم ـن : مـی گـویـد.   را تأیید نمی ك
كارگران اعتصابی اجازه دادنـد كـه " 

ـبـه  احساساتشان بر مـنـطـقـشـان غـل
كند و با شایعاتی مبنی بـر اخـراج 

 كارگر مزبور، كه از طـریـق ای ٣
میل، فیـسـبـوك و اس ام اس بـه 
ــن  ــه ای ــد، دســت ب گـوشــشــان رســی

 ."اعتصاب زدند
مدیریت كه با آغـاز اعـتـصـاب 
ـا  به مراجع قانونی مراجعـه كـرد، ب
اتحادیه مزبور در دادگاه بـه تـوافـق 
رسیدند كه كارگـران اخـراج شـده را 
بدون ھیچگونه عواقبی به سر كـار 

ـانـجـا مـدیـریـت .   برگردانند امـا ھـم
حكمی مبنی بـر ھـرگـونـه دسـت 

ــراض  ــصــاب و اعــت ــه اعــت زدن ب
ـا مشـت  غیرقانونی این چنینـی، ب
آھنین اخراج و جریمه روبـرو خـواھـد 

ـیـغـام ایـن .   شد، دریافت می كنـد پ
حكم توسط سخنگوی اتـحـادیـه و 
ھــمــزمــان بــا اعــالم عــدم اخــراج 
ـتـدا اخـراج شـده  كارگرانی كه در اب
. بودند بـه كـارگـران اعـالم گـردیـد

وی ھمانجا بار دیگـر چـھـارچـوب 
قانونی مانور توسط كارگران را بـه 

ـتـظـار .   آنھا یادآوری كرد من البته ان
ندارم كه اتـحـادیـه ھـای كـارگـری 
ـلـكـت  كه در چھارچوب قوانین مـم
ـنـد و از  ـای ـی كار می كنند، رسما ب
ـنـد ـن . این اعتصاب كارگران دفاع ك

ـیـن  قالب قانونی ایـن نـھـادھـا چـن
امكانی را به آنھا نمی دھـد و بـه 
ـتـظـار  رسمیت نشناخته است؛ امـا ان
می رود كـه وارد اركسـتـر ارعـاب 

 .مدیریت بر علیه كارگران نشوند
ـنـد اتـحـادیـه" باالتر به  در "   تـرف

 شھـرداری ٤١٦منع كارگران لوكال 
تورنتو از وارد شـدن بـه اعـتـصـاب 

ــردم ــو و .   اشــاره ك ــت ــورن ــر ت ــھ ش

شھركھای دور و بر آن كـه خـود را 
ـا شــھـردار دســت  بـرای رودروئـی ب
راستی و از طـریـق اعـتـصـاب ایـن 
كارگران آماده مـی كـردنـد و مـی 
رفتند كه شھردار دسـت راسـتـی را 
ـنـد،  وارد یك مخمـصـه جـدی بـكـن
ـنـكـه  اتحادیه یـك شـبـه و بـدون ای
موارد مورد توافق حـاصـل مـذاكـره 
را به جامعه اعالم كند، اعالم كـرد 
كه با شھرداری بـه تـوافـق رسـیـده 

ھمین قایم باشك بازی ھـمـه .   است
ـنـی ایـن  را ناامید كرد و بطور ضـم
ــده ایــن  ــانــد كــه بــرن ــغــام را رس پــی
. مذاكرات شھردار منفور بـوده اسـت

 كه خود را بـرای مـذاكـره ٧٩لوكال 
ـتـدا  آماده مـی كـرد و از ھـمـان اب
رسما اعالم كرد كه مطالبه اصـلـی 
ــی اســت،  ـل ــن شــغ ـی كـارگــران تضــم
ـنـھـا آورد و  ـی شھردار را به جلو دورب
ـبـی خـاصـی  ـا حـق بـجـان شھردار ب
ـزی كـه لـوكـال  اعالم كرد كـه چـی

ـالـه  ( ٤١٦ كه كارگران گردآوری زب
ـار آنـھـا  ھا را شامل می شود و ك
نسبتا حیاتی تـر از كـار كـارگـران 

 اسـت و تـعـدادشـان ھـم ٧٩لوكال 
ــر ــشـت ـی ـار ب ــوانسـت از مــا )   بسـی ـت ن

ـیـخـود ٧٩بگیرد، كارگران لوكال   ب
 !دلشان را خوش نكنند

كانادا حیات خـلـوت بـورژوازی 
ـادا .   نیـسـت ـان ـبـش كـارگـری ك جـن

. تكانھای تنـدی بـخـود داده اسـت
ـانـت مـھـمـی در  ـت ـی ـل ـی نھادھای م
بیرون از نھـادھـا و احـزاب رسـمـی 
ـتـه انـد كـه  كارگـری شـكـل گـرف
ـنـد،  گرچه در ابتدای كارشان ھسـت

ـال .   اما امیدبخش انـد حـزب سـوسـی
ـادا  ـان ، بـرای (NDP)دمكـرات ك

ـار در نـظـرسـنـجـی ھـا بـه  اولین ب
ـزدیـك شـده  ـتـی ن گرفتن قدرت دول

گــرچــه ایــن حــزب و ایــن .   اســت
ـیـمـا ربـطـی بـه  ـق نظرسنـجـی مسـت
اعتـراض كـارگـری و اعـتـراضـات 
ـادا نـدارنـد،  ـان توده ای در جامعه ك
اما وسیله سنجش درجـه اعـتـراض 

 .در این جامعه می توانند باشند
 ٢٠١٢ مارس ٢٦

 

روز پنجشنبه گذشته در چھارمـیـن 
 نفـر از ٢٣٠٠روز اعتصاب بیش از 

 كتابخانه تورنتـو، بـرای ٩٨كاركنان 
ـیـكـت الیـن  ساعاتی به تجمـع و پ
یكی از این كتابخانه ھا پیوسـتـم و 
ـار گـرم  از ھمان ابتدا با استقبال بسی
تعداد زیادی از اعتصابیون مـواجـه 

شروع به صحبت كردن كـردم .     شدم
ــتـم قصـد دارم گــزارشـی از  و گـف
ـان فـارسـی  اعتصاب شما را بـه زب
ـیـشـتـر در  بنویسم و مـی خـواھـم ب
ـان  ـت ـای جریان اعتصاب و خواسـتـه ھ

ـتـگـوھـای .  قرار بگیرم بـعـد از گـف
كوتاھی با چند نفر باالخره مـرا بـه 
ـیـكـت الیـن  ـا مسـول پ كاپیتان و ی
معرفی كردند و او ھم فـورا گـفـت 
ــار ایــرانــی ھــم داریــم مــی  ھــمــك
ـیـد و بـعـد  خواھید با او گفتگو كن
ـقـه مـتـوجـه شـدم كـه  ـی از چند دق
ـیـن  ـال ـنـورد، یـكـی از فـع ناھید رھ
اتحادیه، در گـوشـه ای دورتـر از 
ـا  ـتـگـو ب پیكت الیـن مشـغـول گـف

ـیـن  ـاده اسـت و ھـمـچـن ـی عابرین پ
شھر عـالـی، مـردم " بروشور اتحادیه 

ـان "   عالی، كتابخانه عالی را در مـی
ـنـد و تـوضـیـح  مردم پخش مـی ك
می دھد كه چرا مھم اسـت مـردم 
از این اعتصاب حمایت كننـد و در 
ـادی  خود بروشور ھم تلفن تعـداد زی
ـتـو  از اعضای شـورای شـھـر تـورن
وجود دارد كه از مردم خواسته شـده 
ـنـد و حـمـایـت و  ـزن به آنھا زنگ ب
ـانـی خـود را از اعـتـصـاب  ـب ـت پشی

 . اعالم كنند
با سالم و احوالپرسی با ایشـان، 
ـتـم  خودم را مـعـرفـی كـردم و گـف
ـاره اعـتـصـاب شـمـا  دوست دارم درب
ـیـن اگـر  مطلبی بنویسم و ھـمـچـن
ـاشـد گـزارشـی از  امكان داشـتـه ب

بعد از چـنـد . اعتصاب را تھیه كنم
ـیـجـه  ـت دقیقه ای ھر دو بـه ایـن ن
رسیدم كه بھترین كار این اسـت كـه 
در تظاھرات و پیكت الین روز بـعـد 
ـتـو  در مقابل شـھـرداری شـھـر تـورن

شركت كنم، تا بشود گزارش جـامـع 
 .تری را تھیه كرد

ـا ٢٣روز بعد جمـعـه   مـارس ب
ــرداری و  ــســب ــك ــھــای ع ــن ــی دورب
ـبـرداری بـه طـرف شـھـرداری  فیلم
ـا  شھر راه افتادم و در طول راه ھـم ب
ـتـم  خانم رھنورد تماس گرفتم و گـف
ـاز  امیدوارم در محل ھـمـدیـگـر را ب
ـقـه بـعـد از  مالقات كنیم، چند دقی
رسیدنم به صف تظاھرات، شروع بـه 
عكس گرفتن و فیلمبـرداری كـردم 
ـا ابـراز  كه ناھید از راه رسـیـد و ب
ـاز  خوشحالی از حضورم در مـحـل ب
ھم قول داد ھـر كـاری از دسـتـش 
ـتـوانـم گـزارش  بیائید انجام دھد تا ب

ـنـم بـعـد از چـنـد .   خوبی را تھیه ك
ـیـس  دقیقه مرا به مورین اوریلی، رئ

 معـرفـی كـرد ٤٩٤٨اتحادیه لوكال 
ـیـه  و ھنگامی كه گفتـم قصـد تـھ
گزارشی دارم و تـالـشـم ایـن اسـت 
آنرا رو به كـارگـران ایـران كـه حـق 
تشكل و اعتصاب ندارند پخش كنـم 

از خوشحالـی ھـورا كشـیـد و قـول 
ھمكاری داد و گفت حتما بـعـد از 
سخنرانیھا سراغ من خـواھـد آمـد و 

 . بیشتر صحبت خواھیم كرد
ــاعــت  ــن از س ــكــت الی  ١٠پــی
 ١١صبح شروع شده بود و سـاعـت 

ـاز ھـم مـردم و اعضـای  بود كه ب
اتحادیه از سراسر شھر به تـجـمـع و 
ــد و  ــن ـت ــوســ ــراض مـــی پــی اعــت

ـیـد " شعارھائی چون،  شما می گوئ
خدمات را قطع می كنیم، ما مـی 

مـردم " ، " گوئیم ما خواھیم جنگـیـد
ـنـد  متحد ھیچگاه شكـسـت نـخـواھ

ــورد ــد؟ " ، " خ ــواھــی ــی خ ــه م چ
سـر داده مـی شـد "   قراردادی برابـر

كه ھمه یـكـصـدا آنـرا تـكـرار مـی 
 ١٩این اعتصاب كه از روز .  كردند

ـلـی  مارس شروع شده، بـه قـول اوری
ــت  ـی ــریـن خــواسـتـه اش امـن ـت مـھـم
ــی اســت كــه شــھــردار دســت  شـغــل
راستی تورنتو راب فورد قصـد دارد 

با لغو امنیت شغلی دسـت خـود و 
شورای شھر را در حمله بیـشـتـر بـه 
ـیــان  ـاز بـگـذارد و از م كـارگـران ب

ـقـه ١٥كسانی كه  ـتـر سـاب  سال كـم
 شـغـل را حـذف ١٣٠٠كار دارنـد 

كند و ھمچنین با وجود نیمـه وقـت 
ـیـمـی از كـارگـران  ـیـش از ن بودن ب
ـنـد  كتابخانه ھا، ھنوز ھم می خواھ
ـا  كارگران نیمه وقت بیـشـتـری را ب
ـتـری  ـار كـم ـائـی بسـی حقوق و مزای

 . استخدام كنند
 و نیم كـه جـمـعـیـت ١١ساعت 
ــود ٥٠٠بـه حــدود  ــده ب ــر رســی ــف  ن

ـا گـزارشـی از  برنامه سخنرانیـھـا ب
ــدن  ــجـه نـرسـی ـی ـت چـگـونـگـی بـه ن
ـاخـواسـتـه  مذاكرات، و اعـتـصـاب ن
ای كه به كارگران تحمیـل شـده از 
ـارھـا  ـلـی شـروع شـد و ب طرف اوری
جمعت با تشویق حرفھایش را قـطـع 
ــود را از  ــت خ ــمــای ــد و ح ــردن ك

ـنـد بـخــش .   اعـتـصــاب اعــالم داشــت
دیگری از برنامه اختصـاص داشـت 
به حمایت دیگر اتحادیه ھا از ایـن 
ـیـن سـخـنـران ایـن  اعتصاب كـه اول
ـیـر سـراسـری  بخش پال مویسـت دب
اتحادیه كارگران خدمات عـمـومـی 

 اعتصاب كاركنان كتابخانه ھای تورنتو 
 )گزارش و مصاحبه با ناهید رهنورد(

 یدی محمودی
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ــریــن  ــت ــكــی از بــزرگ كــانــادا كــه ی
ـیـش از  ـا ب ـادا ب ـان اتحادیه ھـای ك

 ھزار عضو اسـت و اتـحـادیـه ٦٠٥
كتابخانه ھا لوكالی از این اتـحـادیـه 
است شـروع بـه سـخـنـرانـی كـرد و 
ضمن حمایت كـامـل از اعـتـصـاب 

ــدسـت آوردن :   " گـفـت بــایـد بـرای ب
ـاد و  امنیت شغلی متـحـدانـه ایسـت
ـا  پیام روشـن مـا ایـن اسـت كـه ب

ـارزه مـان  وجود سختی اعتصـاب مـب
را ادامه می دھیـم، و قـطـعـا ایـن 
. روزھا نیاز بیشتر بـه اتـحـاد داریـم

ـیـش از  وی ھمچنین از مـذاكـره ب
ــگــر از كــارگــران ٢٣٠٠٠ ــر دی ــف  ن
 صحبت كرد و گفت بایـد ٧٩لوكال 

ـز  ـی در صورت اعـتـصـاب از آنـھـا ن
ـیـم  حمایت كرد و ھمچنین بـه تصـم
دولت بر غیرقانونی كردن اعتـصـاب 
ـیـمـائـی ایـر  كارگـران شـركـت ھـواپ
كانادا به شدت انتقاد كرد و گـفـت 

ـتـھـای .   اعتصاب حق آنھا بود صحب
ـارھـا  پال نیز با كف زدنھای حضار ب

 .قطع شد
یكی دیگر از حمایت كنندگـان 

ـیـش از  ـنـده ب ـای  ٢٣٠فرید ھان نـم
ـاریـو  ـت ـان ان ھزار نفر از كارگران اسـت
ــت قــاطــع از  ــود كــه بــا حــمــای ب
اعتصاب، كارگران را بـه اتـحـاد و 
یكپارچگی بیشتر فـراخـوانـد و در 

ـتـخـار : "بخشی از سخنانش گفت اف
می كنم كه در جمع شـمـا ھسـتـم، 
ـان نشـان دادیـد در  شما با اعتصابت
ـاده ایـد كـه  ـاسـتـی ایسـت مقابل سی
ـایـد در مـورد  ـب ـنـد ن فـكـر مـی ك

در .   امنیت شـغـلـی صـحـبـت كـرد
حالی كه امنیت شغلـی حـق ھـمـه 

ــا " .   كــارگــران اســت ــھــا ب ــی ــران ســخــن
حمایتھای بیشتری ادامه پیدا كـرد 
ـنـم  ـی ـا دورب كه در این ھنگام مـن ب
ــم و  ــورد رفــت ــد رھــن ســراغ نــاھــی
ـانـكـه قـول داده بـود بـرای  ھمـچـن
ــه  ـال جــدیـد بــا او ب ـلـویــزیـون كــان ت

ـتـگـو نشـسـتـم ایـن مصـاحـبـه .   گف
 .ضمیمه این گزارش است

 ٢٠١٢ مارس ٢٥
*** 

 ا
 
 
 

ـز :   یدی محمودی بیننـدگـان عـزی
یـدی .   کانال جدیـد سـالم بـر شـمـا

ــل  ــاب ــم در مــق ــودی ھســت ــحــم م
ــو ــت ــورن امــروز .   شــھــرداری شــھــر ت

ـفـر ٢٣٠٠پنجمین روز اعتصـاب   ن
ـابـخـانـه شـھـر ٩٨از کارکنان   کـت

ـابـل  ـق تورنتو است که امـروز در م
شھرداری تجـمـع کـرده انـد و مـن 
ـان  ـت گزارشھایی از این اعتصاب برای

ــه مــیــکــنــم ــی ــن .   تــھ ــکــی از ای ی
ـا خـانـم  گزارشھا مصاحبه ایسـت ب

 .رھنورد، یکی از اعتصابیون
ــر شــمــا، اگــه بشــود  ســالم ب

خودتان را معرفی کنید و بـه مـا 
ـیـد اعـتـصـاب بـر سـر چـی  بگـوئ
ھست، مھمترین خواسته اعـتـصـاب 

 چی ھست؟
ـیـد :  ناھید رھنورد ـاھ سـالم، مـن ن
ـابـخـانـه .   رھنورد ھستم کارمند کـت

ـتـو در ضـمـن مـن .   عمومـی تـورن
رئیس بخش شمالی ھستم و عضـو 

ــئــت مــدیــره مــی بــاشــم ــی ــن .   ھ ای
اعتصاب درباره امنیت شـغـلـی مـا 

ــو .   ھسـت ـت ــت تـورن ـانـه دول ـاســف مـت
ـیـشـنـھـاد داده کـه  بودجه ای را پ
ـیـن  میخواھد خیلی از شغلھا را از ب
ببرد و ما کارھـایـمـان را از دسـت 

مھمترین خـواسـتـه مـا .   خواھیم داد
ـلـھـا و  ـیـم شـغ ـتـوان این است کـه ب
ـیـم . موقعیت خودمان را حـفـظ کـن

ـیـمـه ٥٠حدود  ـان ن  درصـد کـارکـن
وقت در سـیـسـتـم خـدمـاتـی مـان 
ــم، کــه اگــر چــیــزی را کــه  داری
شھرداری به ما پیشنھـاد مـیـکـنـد 

 درصـد از ٥٠قبول کنیم، بیش از 

کارکنانمان را از دست خواھیـم داد 
ـادی روی خـدمـات  و این تاثیر زی

 .خواھد گذاشت
ــاجــران  ــاتــی کــه بــه مــھ خــدم
میدھیم، خدماتی که به بـچـه ھـا 
ـنـدان  میدھیم، خدماتی که به سالـم
ـبـریـم  ـی میدھیم، کتابـھـایـی کـه م
ــی کـه در خـانـه ھــا  بـرای کسـان
ـنـد بـه  ـای ـی ـنـد ب ـتـوان ـی ھستند و نـم

ـابـخـانـه ـیـن .   کت ایـن خـدمـات از ب
خواھد رفت و یا خیلی کم خـواھـد 

ـیـمـی ھسـت .   شد ـق اینھا تاثیر مست
. که روی این خدمات خـواھـد بـود

و ناگفته نماند که مـردم کـارشـان 
ـنـد داد ـیـکـاری .   را از دست خواھ ب

ــد ــد ش ــواھ ــی از .   زیــاد خ ــل ـی خـ
ــچــگــی، از  ــان مــا از ب کــارکــن
موقعی که محـصـل بـودنـد شـروع 
ـنـد  ـتـوان ـنـکـه ب کردند، به امـیـد ای
ـا  یک کار تـمـام وقـت بـگـیـرنـد ب
مزایایی که بتوانند زنـدگـیـشـان را 

ـنـد .   بکنند نیمه وقتھای ما نمیتـوان
ـا چـیـزی کـه  زندگیشان را اداره کننـد ب

 .کارفرما دارد به ما پیشنھاد میکند
 

ـیـن :  یدی محمودی ـنـجـم امـروز پ
ــصــاب اســت ــت ــوانــیــد .   روز اع ــت ــی م

ـتـو از  بگویید حـمـایـت مـردم تـورن
ـا حـاال چـگـونـه  اعتصاب شـمـا ت

 بوده؟
ـیـن روز :   ناھید رھنورد ـنـجـم بله، پ

است ولی مثل این اسـت کـه روز 
ـقـدر مـا  ـن اول است؛ بخاطر اینکه ای
انرژی داریم و مردم اینقدر حـمـایـت 

ــد ــن ــکــن ــی .   مـی نــامــه ھــای فــراوان

ـاسـتـمـداران .   فرستاده شـده تـمـام سـی
ما، آنھائی کـه در دولـت پسـتـی 
دارند، مشاوران ما، دارنـد حـمـایـت 

ــد ــن ــکــن ــرای مــا غــذا .   مـی مــردم ب
ــافــی  ــاورنــد، ک ــی ــد، آب م ــاورن مــی

ـاورنـد حـتـی .   میاورند، شیرینی مـی
ـاده  ـف ـابـخـانـه اسـت آقائی که از کـت
ــرای مــا کــارت صــد  ــکــرد ب ــی م

نام یک قـھـوه ( دالری تیم ھورتون 
آورد )   اسـت)   کـافـی شـاپ( خانه 

ـلـی .   که ما ازش استفاده کنیـم خـی

ـز .   خیلی عالیه واقعا شگفـت انـگـی
 .است

 
ـتـو شـھـری :   یدی محمـودی تـورن

ـنـد   ھـزار ١٥٠است کـه مـیـگـوی
ـان .   ایرانی دارد ـی انتظار شما از ایـران

ـان  ـت تورنتو برای حمایت از اعـتـصـاب
 چیست؟

ـتـظـار :   ناھید رھنـورد ـلـی ان ـی خ
ــاالئــی دارم ــکــه مــا .   ب ــرای ایــن ب

ـابـھـای  بزرگـتـریـن مـجـمـوعـه کـت
ـاریـو داریـم  ـت فارسی را در استان اون
ـابـھـا، از  و ایرانیھای ما از این کـت
ـاده  ـف مجموعه فارسیمان دارنـد اسـت

از دی وی دی، از سـی .   میکنند
ـیـجـه مـا  ـت ـاب، و درن دی، از کـت
ـنـھـا  ـادی از حـمـایـت ای انتـظـار زی

ـنـد بـرونـد روی .   داریم ـتـوان اینھا می
ـال  ـــوکــ ـــت ل ـای ــ ، ٤٩٤٨وب س

www.local4948.org و ،
ـنـد آن را  پتیشنی ھست که میتوان
ـیـشـن  ـت امضاء کنند، فقط تـوی پ

اسم و اسم فامیل و ایمیل آدرس را 
ـیـشـن .   از آنھا سوال میکنند ـت این پ

مستقیم میرود به رئیس ھیئـت مـا 
ـتـه  که کارفرمائی ھست و به کمی
شھر و خیلی خیلـی مـوثـر خـواھـد 

ـتـی .   بود حتما، خواھش میکنـم وق
ــد از  ــشــون ــد و رد مــی ــایــن کـه مــی
ـنـد بـرای  صفوف اعتصاب، بوق بزن

ـایــنـد، بــا .   مـا ـی ـنـد ب ــوان ـت ـی اگـه م
ـنـکـه مـا  ـتـن ای ـا گـف حمایتشان، ب
ـیـم،  داریم کار خوبـی انـجـام مـیـدھ

ــد ـن ـایــتـمـان کـن ـا حــرفـھــای .   حـم ب
ـا قصـه ھـای خـوبشـان . خوبشان، ب
. خیلی خیلی کمک خـواھـد کـرد

ــی ھــای  ــت ــی ــون ــعــا کــامــی و واق
کامیونیتی به گروھھای مختلـف ( 

اجتماعی مثل ایرانیھا، پاکستانیـھـا 
دیگر دارنـد )   و غیره اطالق میشود

ـتـظـار(خیلی حمایت میکنند، و  ) ان
ــمــام  ــن و ت ــت را م ــمــای ــن ح ای
ـابـخـانـه ھـای  ایرانیھائی که در کت
ــم از  ــی ــکـن ــو کـار مــی شـھــر تـورنــت

 .ایرانیھای عزیزمان داریم
 

ـنـون از :   یدی محمودی خیلی مم
ــار مــن  ــی ــی کــه در اخــت ایـن وقــت
گذاشتید و من ھم امـیـدوارم تـمـام 
ایرانیھای تورنتو از اعتـصـاب شـمـا 

چرا کـه ایـن مـھـم .   حمایت کنند
ـلـھـا  است، بنظر من این زدن از شـغ
و نبود امنیت شغلی به ھمـه مـردم 

بعد از شما، بـه ھـمـه .  مربوط است
کارگران دیگر، بـه ھـمـه اتـحـادیـه 
ـنـد . ھای دیگر، دارند حمله مـیـکـن

و این حمله ایست، ھمانطور کـه در 
ـنـد، بـه کـل   ٩٩تظاھراتھا میگوی

ـاد ـیـه آن ایسـت . درصدیھا و باید عل
ـان را در  ـنـکـه وقـت ت ممنون از ای

 .اختیار ما گذاشتید
 .مرسی از شما: ناھید رھنورد

 مصاحبه یدی محمودی با  
 ناھید رھنورد
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 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
عدم پرداخت دستمزد کارگران چند شرکت 

 تولیدی و خدماتی
کارگران شرکتھای مھندسـی مشـاور یـکـم، تـوسـعـه و 
معادن، آرم فرم و سرو مشرق زمین از دریافـت دسـتـمـزدھـا و 

گزارشات حاکـی اسـت .   مزایای معوقه خود محروم مانده اند
ـنـدسـیـن ٢٠٠٠دستمزد اسفندماه بیش از   کارگر شـرکـت مـھ

ــرداخـت نشـده اسـت  کـارگــر شــرکــت ١٠٠.   مشـاور یـکــم پ
ـنـدمـاه،  ساختمانی توسعه و معادن نیز از دریافت دستمزد اسـف

ـیـن .   عیدی و پاداش پایان سال خود محروم مانـده انـد ھـمـچـن
ـفـر از کـارگـران شـرکـت ١٥٠ ماه دستمزدھای بیش از ١١  ن

ـاکـنـون بـه اضـافـه  آرم فرم از اردیبھشت ماه سال گـذشـتـه ت
ـان مـعـوق  ـان ھـمـچـن عیدی و پاداش پایان سال و سـنـوات آن

ـاداش . مانده است ـنـدمـاه، عـیـدی و پ تاکنون دسـتـمـزد اسـف
 .کارگران شرکت سرو مشرق زمین نیز به آنان پرداخت نشده است

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
بیكارسازی و عدم پرداخت حقوق در 

 کارخانه نئوپان گیالن
ـلـی ایـن ١٥٠ ـا تـعـطـی ـان گـیـالن ب  کارگر کارخانه نئـوپ

کـارگـران اخـراجـی .   کارخانه مشاغل خود را از دست داده اند
 مـاه ٤کارخانه چوب نئوپان گیالن واقـع در صـومـعـه سـرا 

ـز  ـی ـان سـال خـود را ن ـای دستمزد، عیدی، پاداش و سـنـوات پ
  .دریافت نکرده اند

 ناامنی محیط كار
 

 خودکشی یک کارگر بر اثر فقر
کمیته ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

ـلـی ٥ھای کارگری روز   فروردین خبـر داد كـه حسـن وکـی
 سـال سـن ٤٠کارگر سنگ بر اھل شھر سنندج کـه حـدود 

ـیـن روز از سـال  ـاشـد در اول ـز مـی ب ـی داشت و دارای زن و دو فـرزنـد ن
ـاد ٩١ ـاس آب ـه عـب ـزل خـود واقـع در مـحـل  بدلیل فشار زندگـی در مـن

  .این شھر خودکشی کرد و به زندگی دشوار خود پایان داد
 اطالعیه

 
مستحکم باد صف مبارزه طبقاتی کارگران 

 !٩١در سال 
ـقـه کـارگـر ایـران، مـا در  کارگران و زحمت کشان و طب

ـیـم کـه اخـیـرا شـورای ١٣٩١حالی نوروز   را شروع می کـن
 ھـزار تـومـان بـرای ٣٩٠عالی کار با اعالم حداقل دستمزد 

 .امسال دوباره غم و اندوه را به سیمای کارگران ھدیه کرد
ـقـر و ثـروت و  ـان ف شکاف طبقاتی و فاصله عمیـق مـی
ترفندھای سرمـایـه داران در سـال ھـای گـذشـتـه در بـرابـر 

ـیـشـتـر، اخـراج سـازی  کارگران برای دستیابی به سوددھـی ب
ھا، ناامنی محیط کار مسائلی نظـیـر عـدم پـرداخـت حـقـوق 
ـقـر، سـقـوط از  معوقه، دستمزدھای کم و ناچیز و زیر خط ف
ـنـی کـرده  ارتفاع و ده ھا مورد دیگر بر شانه کارگران سنـگـی

سیستم سرمایه داری کنتـرل تـمـام رسـانـه ھـا اعـم از .   است
تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت را در دسـت دارد و سـعـی 
ـانـونـی  می کند در این رسانه ما را به سکـوت و تـوجـیـه ق
ـنـد  کارھای ضد انسانی خود وادار کـنـد چـون نـمـی خـواھ
ـافـع خـود  ـابـی بـه مـن ـی طبقه کارگر آگاه شود و برای دسـت

یابی بزند ولی ما کارگران رسـانـه  دست به اعتصاب و تشکل
ـیـم  خودمان خواھیم شد و ھمـدیـگـر را آگـاه و مـتـحـد خـواھ

ـا اتـحـاد و تشـکـل .   ساخت ـنـد جـز ب کارگران خوب می دان
ھای مستقل خودشان راھی برای رسیدن بـه خـواسـتـه ھـا و 

ـقـه .   مطالباتشان و از جمله افزایش دسـتـمـزد وجـود نـدارد طـب
ـاط  ـق ـیـن بـردن ن کارگر ایران برای تغییر ایـن شـرایـط و از ب
ـیـن کـارگـران و  ـاوری در ب ضعف و ایجاد اعـتـمـاد و خـودب

ـیـش رو دارد بـه امـیـد .   زحمت کشان آینده روشـنـی را در پ
اینکه سال جدید پر از موفقیتھای بزرگی بـرای کـارگـران و 
ـابـرابـری و  مردم زحمت کش باشد و دیـگـر نشـانـه ای از ن
ستمکاری و استثمار انسان به دست انسان نباشد، سـال جـدیـد 

 .را شروع خواھیم کرد
 نوروزتان پیروز

 ١/١/٩١ –جمعی از جوشکاران شھر سنندج 
 

شب ھبستگی در تورنتو با کارگران زندانی 
 در ایران لغو شد

ـا بـود در  ـن مراسم شب ھمبستگی با کارگران ایران کـه ب
 در سالن کتابـخـانـه مـرکـزی ٢٠١٢تاریخ یکشنبه اول آوریل 

نورت یورک در شھر تورنتو برگزار گردد به دلیـل اعـتـصـاب 
اعضای اتـحـادیـه کـارگـران ( کارکنان کتابخانه ھای تورنتو 

 .لغو گردیده است) ٤٩٤٨خدمات عمومی کانادا، کیوپی لوکال 
ـا کـارگـران زنـدانـی  برگزار کنندگان مراسم ھمبستگی ب
ـنـدگـان  ـا اعـتـصـاب کـن حمایت و ھمبستگی عمیق خود را ب
ـبـش کـارگـری  ـیـن جـن اعالم مـیـدارنـد و از عـمـوم مـدافـع
ـیـکـت  درخواست میکنند از این اعتصاب حمایت نموده و در پ
الینھای اعـالم شـده و اکسـیـونـھـای کـارگـران اعـتـصـابـی 

ـارزات کـارگـران در .   شرکت نمایند این اعتصاب جزیی از مـب
برابر سیاستھای ریاضت اقتصادی دولتھای سرمایـه داری از 

دولت محافظه کـار فـدرال، دولـت .   جمله در کانادا می باشد
ــوســط  ــورنــتـو کــه ت ــو و شــھــرداری ت ــاری ــت ـان ان ــرال اســت ــب ـی ل
ـلـه  نئوکانھایی ھمچون راب فورد اداره میشود ھمگی بـر حـم
به دستاوردھای کارگران و تشکـالت کـارگـری، خصـوصـی 
ـتـمـاعـی  سازی و قطع برنامه ھا و خـدمـات عـمـومـی و اج

ـبـه و .   متحد ھستند ما شاھد دور جدیدی از حمالت ھمه جان
سیاستھای ریاضت اقتصادی علیه کارگران و مـردم مـحـروم 

ـبـه، مـتـحـد و .   ھستیم تنھا یک مبارزه و مقاومت ھمه جـان
 .بین المللی میتواند این حمالت را به عقب بنشاند

ـا کـارگـران زنـدانـی  برگزار کنندگان مراسم ھمبستگی ب
در ایران ضمن درود بیکران به تمـامـی کـارگـران زنـدانـی در 
ایران اعالم میدارند که تـالش مـا در حـمـایـت از کـارگـران 
ـلـف ادامـه  زندانی و جنبش کارگری در ایران به انحای مـخـت
ـا اطـالع  ـب خواھد داشت و در مورد برنامه ھـای آتـی مـتـعـاق

ضمن پوزش از کنسل شـدن ایـن مـراسـم، .  رسانی خواھد شد
ـیـم کـه در حـمـایـت از  از تمامی دوستان در تورنتو میـخـواھ

کارگران اعتصابی کتابخانه ھای تورنتو به ھر شـکـلـی کـه 
 .میتوانند کوتاھی نکنند

 زنده باد ھمبستگی جھانی طبقه کارگر
برای آگاھی بیشتر پیرامون اعتصاب کارگران کتابـخـانـه 

ـیـد ـای بـرای شـرکـت .   ھای تورنتو به سایتھای زیر مراجعه نـم
 .در پیکت الینھای کارگران به اطالعات زیر توجه کنید

http://www.local4948.org 
http://ourpubliclibrary.to   

 تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست ایران ـ کانادا
 تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست كارگری ایران ـ شرق كانادا

 كانادا -تورنتو -شورای پشتیبانی از مبارزات مردم در ایران 
 اتحاد بین المللی در حمایت از كارگران در ایران ــ كانادا 

 .برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن و ایمیل زیر تماس بگیرید
Phone: 647- 298-0409  
E-mail: shora.poshtibani@yahoo.com 

 
 

کمپین دفاع از مطالبات سازمان کارگران 
 بخش ساختمان کردستان برای آزادی تشکل

ــد ســازمــان کــارگــران  ــای ــان ب ــت ــم کــردس ــی ــل حــکــومــت اق
 ساختمانسازی کردستان را به رسمیت بشناسد

ـقـه  کارگران بخش ساختـمـان بـه عـنـوان بـخـشـی از طـب
کارگر در کردستان از بدیھی ترین حقوق محروم اند و ھـیـچ 
ـیـشـت، بـھـداشـت و  ـال مـع ـب بخشی از حکومت، خود را در ق

بدیھی اسـت کـه سـنـدیـکـاھـای .   آینده آنان مسئول نمی داند
ـنـد کـه تـوسـط  کارگری وابسته به دولت، نـھـادھـایـی ھسـت
احزاب حاکم تأسیس شده و کارگران ھیچ نقشی در ایـجـاد و 

ـتـوانسـتـه و نـمـی .   انتخاب مسئولین ندارند چنین نھادھایی ن
ـأمـیـن  توانند به ابزاری تبدیـل شـونـد کـه کـارگـران بـرای ت

ـاز دارنـد ـی ـیـن عـلـت کـارگـران .   مطالبات خود بدان ن بـه ھـم
ناگزیر به تأسیس سازمانی اقـدام کـرده انـد کـه از آن خـود 

 .بوده و خود رھبر آن باشند
سازمـان کـارگـران بـخـش سـاخـتـمـان در یـک مـجـمـع 

ـاریـخ   از سـوی کـارگـران ٢٠١١ ژوئـن ٢٩عمومـی در ت
ـأت  ـیـک ھـی تأسیس شد و کارگران طی انتخاباتی دمـوکـرات

این سازمان مستقـل از احـزاب و . اجرایی را انتخاب نموده اند
ـات و آرزوھـای  ـب ـنـده واقـعـی مـطـال ـای جریانات، به مثابه نـم
. کارگران پا در میدان فعالیت و کار سازماندھی نـھـاده اسـت

ـز در  ـی این سازمان ھم اکنون در شھر سلیمانیـه و حـومـه و ن
ـیـش از   عضـو دارد و مـرتـب اعضـای ١٠٠٠شھر اربیل ب

 .جدیدی به آن می پیوندند
این سازمان در مدتی کوتاه پس از تأسیـس خـود یـعـنـی 

ـاخـتـه ٢٠١١در ماه اوت  ـیـت شـن ، به منظور ثبت و بـه رسـم
ـاکـنـون جـوابـی  ـاضـا نـمـوده امـا ت ـق شدن، از ادارات مرتبط ت

ـاضـای .  دریافت نشده است ـق ـاسـخـگـویـی بـه ت معضل عدم پ
سازمان، ارتباط مستقیم با قوانینی دارد کـه در حـال حـاضـر 

در حالیکه در قلمـرو ھـر بـخـش از .   در کردستان جاری است
سیستم دموکراسی، کارگران حق تشکل را کسب نـمـوده انـد 
ـنـد و  ـای و ھر جمعی از کارگران می توانند ایجاد تشـکـل نـم

ـنـد ـای ـبـت نـم ـان .   تشکل خود را ث ـا ایـن وجـود در کـردسـت ب
ـانـونـی  ـبـت ق قوانینی بر کارگـران حـاکـم اسـت کـه رونـد ث
ـار  تشکل را بطور مطلق در اختیار دولت نھـاده و دولـت مـخـت

 .است ھر گاه بخواھد این تشکلھا را ملغی نماید
ـقـط مـخـتـص کـارگـران  بدیھی است که این مـعـضـل ف
ـایـد بـر  نیست بلکه ھر جمع و نھادی که تأسیس می شـود ب

 درخواست اجازه نمـوده و در ١٩٩٣ قانون سال ١٨اساس ماده 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـا رضـایـت وزارت کشـور را   ـتـد ت ـف ـی دام پروسه ای طوالنی ب
طبق ھمان ماده از قانون، وزیر کشور مـی تـوانـد .   جلب نماید

ـیـن .   به بھانه ھای مختلف تشـکـالت را مـلـغـی نـمـایـد ھـم
قوانین موجب شده که تاکنون ھیچ سندیکا و مجمـعـی کـه 
مستقل از احزاب حاکم باشند، تأسیس نشده و وجـود نـداشـتـه 

این وضعیت به طور عملی زیر پا نھادن آزادی و حـق .   باشند
ـیـه بشـر و حـقـوق  تشکل می باشد که یکـی از حـقـوق اول

 .اساسی شھروندان در کردستان می باشد
 کارگران و انسانھای آزادیخواه

ـلـکـه  ـیـسـت ب فقدان آزادی تشکل مختص به کـارگـران ن
احزاب از طریق قوانین موجود، بطور عـمـلـی مـانـع ھـرگـونـه 
تالش برای تأسیس نھادھای اجتماعی ھستنـد و اجـازه رشـد 
ـان نـمـی  فعالیت و مبارزه اجتماعی اقشار مختلف در کردسـت

ـقـط در .   دھند در کردستان ھر گونه سندیکا و مـجـمـعـی ف
صورتی حق فعالیت پیـدا مـی کـنـد کـه یـکـی از احـزاب 
حاکم از آن حمایت نماید و بدین ترتیب از نقش و وظیفـه خـود 
ـنـھـا در خـدمـت  به عنوان یک نھاد اجتماعی باز مانـده و ت

ـایـد .   حکومت خواھد ماند این وضعیت باید دگرگون شود و ب
ـاشـد ـان آزاد ب ـیـم کـردسـت ـل . ایجاد نھادھا و سـازمـانـھـا در اق

دموکـراسـی و آزادی بـدون آزادی تشـکـالت کـارگـری و 
آزادی ایجاد سـنـدیـکـاھـای کـارگـری و تـجـمـعـات ھـیـچ 

 .مفھومی ندارد
ـات زیـر  ـب ـیـم کـه از مـطـال لذا ما شما را فرا مـی خـوان

 :حمایت کنید
ـوان :   اول ـه عـن ـان ب باید سازمان کارگران بـخـش سـاخـتـمـان کـردسـت

 .یک سازمان مستقل از سوی حکومت برسمیت شناخته شود
ـوه ای تسـھـیـل گـردد کـه :   دوم ـه شـی قانون نھـادھـا و مـجـامـع ب

ـاشـنـد و  اقشار مختلف جامعه در تأسیس نھـادھـای دلـخـواه خـود آزاد ب
 .به جای کسب اجازه از حکومت فقط ثبت آنھا ضروری باشد

ـیـم کـه از ایـن  ما ھمه افراد و جریانات را فرا می خـوان
ـیـونـدنـد کـه بـه  ـپ ـنـی ب ـی ـپ مطالبات پشتیبانی کنند و به کم

در ھـر کشـوری .   ھمین مناسبت در کردستان شروع شده است
ـیـد، تشـکـالت کـارگـری و انسـانـھـای  که زندگی می کن
ـا  ـبـسـتـگـی ب ـیـن و ھـم ـپ آزادیخواه را برای حمایت از این کـم

 .کارگران کردستان فراخوانید
 سازمان کارگران بخش ساختمان کردستان

 نمایندگی خارج از کشور
 ٢٠١٢ مارس ١٥
  
 :منظور پیوستن به این کمپین لطفا متن زیر را امضا کنیدبه 

 کمپین برای آزادی تشکل در کردستان
آزادی تشکل و تجمع حق مسلم انسـان و در عـیـن حـال 
ضامن رشد فعالیت اجتماعی و متمدنانـه در جـامـعـه اسـت، 
بدون آزادی ایجاد تشکل، سندیکا و مجامع عمـومـی آزادی 

 .و دموکراسی مفھومی نخواھد داشت
 :بنابراین ما خواھانیم که

ـیـل گـردنـد :   اوال قوانین موجود کردستان به طـرزی تسـھ
ـاشـد و ھـر سـنـدیـکـا و  که نیازی به کسب اجازه نداشـتـه ب
ـاخـتـه  مجمع و اتحادیه ای از تاریخ ثبت خود بـه رسـمـی شـن

 .شوند
ـان :  ثانیا از سازمان کارگران بخش سـاخـتـمـان در کـردسـت

حمایت می کنیم و خواھانیم که حکومت اقلیم ایـن سـازمـان 
 .را به رسمیت بشناسد

  اسم محل زندگی شماره تلفن یا ای میل امضا

 گزارشھای بین المللی این ھفته از حبیب بکتاش
 

کارگران اعتصابی اتوبوسرانی قاھره 
 اعتراض خود را به پارلمان میبرند

شـبـکـه ھـمـبـسـتـگـی "  مـارس در سـایـت ٢٣این گزارش بتاریـخ 
 .، بچاپ رسیده استMENA، "خاورمیانه و شمال آفریقا

ھزاران کارگر وزارت حمل و نقل قاھره به اعتـصـاب خـود 
کارگران اتوبوس علیه فسـاد، بـرای دسـتـمـزد . ادامه میدھند

ـتـر، و بـرای سـرمـایـه گـذاری در بـخـش  و شرایط کـار بـھ
ـنـد کـه .   عمومی حمل و نقل مبارزه میکنند آنھا سوال میکن

ـبـرد در  چرا وزارت حمل و نقل میلیونھا پوند مصری سود می
 سـاعـت کـار در روز، کـه از ١٠حالیکه کـارگـران بـرای 

ـنـھـا   پـونـد در مـاه ٥٠٠ساعت چھار صبح شروع میشود، ت
 ). دالر آمریکا در ماه٨٣معادل (حاصلشان میشود 

فریادھای کارگران اعتصابی، بھمراه دانشجویان دانشـگـاه 
ـنـدان و "   عین شمـس"  ـیـوسـتـه بـودنـد، ثـروتـم کـه بـه آنـھـا پ

ـتـه بـود گـوش :   " سیاستمداران از خود راضـی را ھـدف گـرف
، "  پـونـد اسـت١٠یک کیلو گوشت  –کنید خانھا و اربابان 

ـنـد "  آنھا کی ھستند و ما کی ھستیم؟ آنـھـا کسـانـی ھسـت
که با ھواپیما مسافرت میکنند، در حالیکه مـا در اتـوبـوس 

ـپـوشـنـد، در " ، " می میریم ـی ـاس را م ـب آنھا آخرین مـدلـھـای ل
گـوش " ، "  نفر به یک اتاق  چپانده مـیـشـویـم١٠حالیکه ما 

 !"شما یک عده دزد ھستید  -کنید پولداران 
ـات  کارگران حمل و نقل در صف مقدم اعتال در اعـتـصـاب
ـزرگ تـوسـط کـارگـران  اخیر بوده اند، و چندین اعـتـصـاب ب
ـقـل  اتوبوسرانی خواستار ملی کردن دوباره خدمـات حـمـل و ن
ـیـمـه خصـوصـی شـده بـود ـقـالب ن ـبـل از ان . شده اند کـه ق

ـنـد کـه  کارگران حمل و نقل قاھره ھمچنین خواستار آن ھسـت
بجای تحت نظارت استاندار قاھره بودن، تـحـت نـظـارت وزارت 

 .حمل و نقل قرار بگیرند
 ٢٠١٢ مارس ٢٤
 

با باال گرفتن اعتصاب کارگران اتوبوسرانی، 
فعالین اتحادیه ھای مستقل کارگری مورد 

 حمله قرار گرفتند
شـبـکـه "  در سـایـت ٢٠١٢ مـارس ٤این گزارش بتاریخ 

ـا ـق ، بـه MENA، " ھمبستگی با خاورمیانـه و شـمـال آفـری
 .چاپ رسیده است

ـقـل کـارگـری وزارت ٢٩در   فوریه، رھبران اتحادیه مسـت
ـنـدگـی  ـای حمل و نقل، که دھھا ھزار کارگر اتوبوسرانی را نـم

ـقـل در  شـھـر " میکند، در قاھره، در مرکـز وزارت حـمـل و ن
ـنـد و بـطـور جـدی " ناصر ـت ، مورد حمله ناگھانـی قـرار گـرف

 .مجروح شدند
ــل، مــحــمــد  ــق ــت ــادیــه مس ــیــس اتــح ــازلــی، رئ ــادل الش ع
ـیـد،  عبدالستار، خـزانـه دار اتـحـادیـه، و طـارق مـحـمـد السـع
ـاشـان  سخنگوی اتحادیه در میان زخمـی شـدگـان تـوسـط اوب

ـتـرل رژیـم "   اتحادیه حمل و نقل زمینـی"چاقوکش  تـحـت کـن
سابق بودند که به موقع ارائه خواستـھـای کـارگـران اتـوبـوس 
ـقـل، مـورد یـورش  به مونا مصطفی، رئیس وزارت حـمـل و ن

 .قرار گرفتند

 بـه ٢٠١١اتحادیه مستقل چندین اعتصـاب را در سـال 
پیش برد، از جمله یک اعتصاب عمده در ماه سپتامبـر، کـه 
ـان دادن  ـای طی آن خواستار بھبود دستمزدھا و شـرایـط کـار، پ
ـقـل، و سـرمـایـه گـذاری واحـد  به فساد در وزارت حمل و ن

ـبـود خـدمـات بـه مسـافـریـن شـد ایـن .   اتوبوسرانی بـرای بـھ
ـابـل وزارت  ـق اتحادیه اخیرا شماری از اعتراضات بزرگ در م
ـتـن  حمل و نقل سازمان داده است و در صـورت جـواب نـگـرف

 .خواستھایش برای یک اعتصاب آماده میشود
ـات  ـلـه زمـانـی صـورت مـیـگـیـرد کـه اعـتـصـاب این حم
ـابـد . کارگران اتوبوسرانی در سرتاسر مصـر گسـتـرش مـی ی

در "   دلتای غربی و مـرکـزی" صدھا راننده اتوبوس در شرکت 
ـار ٢٠اسکندریه از   فوریه در اعـتـصـاب بـوده انـد و خـواسـت

دوباره ملی کردن کامل شـرکـت و بـرداشـتـن آن از شـرکـت 
ـنـی" مرکزی  ـیـمـه مـلـی مـی "   حمل و نقل دریائی و زمـی ن

مدیر شرکت مرکزی ژنرال بازنشسته مـحـمـد یـوسـف .   باشند
میباشد که کارگران میگویند به دزدی از امـوال شـرکـت و 
قراردادھای مخفی برای فـروخـتـن امـالک شـرکـت مـتـھـم 

ـبـود .   است کارگران ھمچنین خواستار افزایش دستمزدھا و بـھ
 .شرایط کار ھستند

ـیـپ ویـدیـوئـی تـوضـیـح  یکی از کارگران در یک کـل
 پـونـد مصـری در مـاه اسـت ٣٤٣میدھد که دستمزد پایـه 

) .  پونـد مصـری ھسـت٦یک دالر آمریکا کمی بیشتر از ( 
ـتـوان کـرد؟٣٤٣با :  " او می گوید ـی اجـاره " ، "  پوند چکـار م

چـگـونـه .    پوند باقی می مانـد١٥٠ پوند است، ٢٠٠ماھانه 
ـیـس  ـیـه کـرد؟ رئ میشود با آن برای یـک خـانـواده غـذا تـھ
شرکت مرکزی به کانالھای تلویزیونی می گـویـد کـه مـا 

من دوست دارم بدانم کـه .    پوند در ماه حقوق میگیریم١٢٠٠
 ."این پول کجا رفته است

ـاال بـرای "در ضمن، کارگران اتوبوسرانی  شرکـت مصـر ب
ـای سـرخ، در " مسافرت و توریسم  ٣، در امتـداد سـاحـل دری

ـنـد کـارگـران .   مارس وارد روز دھم اعتصاب خود شدنـد ـان ھـم
اتوبوسرانی دلتای غرب، آنھا خواستار این ھستنـد کـه تـحـت 

ـیـن "   وزارت حمل و نقل" نظارت مستقیم  قرار گیرند؛ و ھـمـچـن
ـزایـش دسـتـمـزدھـا و سـرمـایـه گـذاری در واحـد  خواستار اف

 .اتوبوسرانی ھستند
 ٢٠١٢ مارس ٢٤
 
 کارگر صنعت پوشاک در بنگالدش ١٥٠

 زخمی شدند
 در سـایـت ٢٠١٢ مارس ٢٥این گزارش بتاریخ یکشنبه 

ـنـدگـان  ـار خـوان ـی ـت بیکیاماسر درج شده است و ترجمه آن در اخ
 .قرار میگیرد

ـیـن  بنا به اظھارات مقامات رسـمـی، در درگـیـریـھـای ب
ـنـگـالدش، کـه  ـبـه ب ـن ـاحـیـه شـمـالـی پ کارگران پوشـاک ن
ـبـه،  خواستار افزایش دستمزد بودند، با پلیـس، در روز یـکـشـن

 . نفر زخمی شدند١٥٠حداقل 
این درگیریھا زمانی صورت گرفت که پلیس میخـواسـت 
به تجمع چند صد کارگر از دو کارخانه پوشاک متعلـق بـه 

ـیـد صـادراتـی ایسـوارد" سرمایه گذاران چینی در  ، " ناحیه تـول
 . کیلومتری داکا، پایان دھد١٢٥در 

ـتـرل  ـا از کـن افسر پلیس، شمیم حسین، اظھار داشت که ب
ـیـکـی و گـاز  خارج شدن کارگران، پلیس گلوله ھای پالـسـت
اشگ آور شلیک کرد و این درگیـریـھـا بـرای سـه سـاعـت 

 کارگر بخاطـر خـرابـکـاری ٧٥حسین گفت که .   ادامه یافت

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

 .و ممانعت از کار پلیس دستگیر شدند
کارگران گفتند که آنھا خواستار افزایش دستمزد بـه ازاء 

ـاکـا ١٥٠ تاکا بـه ١٠٠ساختن ھر بلوز از  )  دالر١.٨٣(  ت
 .بوده اند
 ٢٠١٢ مارس ٢٥

 اعتصاب کارگران در عربستان
 فروردین ماه کارگران شرکت سـاھـر واقـع ٦روز یکشنبه 

ـان سـعـودی در اعـتـراض بـه  در منطقه تبـوک در عـربسـت
. شرایط دشوار و ناامنی محیط کار دست از کـار کشـیـدنـد

این کارگران خواھان افزایش دستمزدھا و بھبود شرایط سـخـت 
و طاقتفرسای کار و تامین امنیت جـانـی خـود در مـحـیـط 

اعتصاب کارگـران در حـالـی . کار توسط کارفرمایان ھستند
صورت گرفت که مدیران این شرکت، آنان را به اخراج تـھـدیـد 

ـان بـرگـزاری ھـرگـونـه .   کرده بودند گفتنی است در عـربسـت
 .تجمع اعتراض آمیز و اعتصاب ممنوع است

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

 

 !کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند

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

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

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

 
 :تکرار پخش زنده کانال جدید

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

 

 زنده باد اول ماه مه 


