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ـقـه :   کارگر کمونیسـت قـدرت طـب
ـنـوان  ـقـه بـع کارگر و نقش ایـن طـب
ـیـن  ناجی و رھبر جامعه، و ھـمـچـن
ــھــای اول مــه امســال و  ــژگــی وی
سیاست حزب درباره آن موضوع ایـن 

شما در سـخـنـرانـی .   مصاحبه است
ـتـو  ـیـش اول مـه در تـورن دو سال پ
وجـوھـی از ایـن بـحـث را مـطــرح 
کردید که میشود گفت جـوھـر آن 
ـقـه کـارگـر  تاکید روی دخالت طـب

در سیـاسـت بـود، کـه کـارگـر در 
ـنـده جـلـب  جامعه بعنوان نجـات دھ

ـانـی ایـن بـحـث را .   توجه کند ـب م
ـیـد، ایـن بـحـث از  لطفا توضیح دھ

 چه جنبه ای اھمیت دارد؟
این نـکـتـه مـھـمـی : حمید تقوائی

ـات حـزب  ـی است که تاکنون در ادب
ـفـی مـطـرح شـده  ـل از جوانب مـخـت

در جنبش چپ علی العمـوم .   است
دو نوع نگرش به جنبش کـارگـری 

یـک .   و طبقه کارگـر وجـود دارد
ـنـوان  ـقـط بـع دیدگـاه کـارگـر را ف
ـارزات  تولید کننده می بینـد و مـب
ــه کــارگــر را در چــارچــوب  ــق طــب
ـفـی  -کارخانه و حول مسـائـل صـن

ــد و  ــن ــک ــی مــحــدود مــی مــعــیــشــت
ـنـوان یـک  دیگری بر کـارگـر بـع
طبقه اجتماعی تاکیـد مـیـکـنـد و 
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ـز و درشــت جــمـھــوری  عـوامـل ری
اسالمی از تمام جناحـھـای اصـلـی 
و فرعی اش، درباره اول ماه مـه و 

ـبـھـشـت، ١١یا بقول خودشان،   اردی
ــد ــن ــگــو و مـگــو ھسـت . در حــال ب

گرچه در طـول سـی و سـه سـال 
عمر خونبار رژیم اسالمی، اول مـاه 
مه برایش دردسر آفریـن تـر بـوده و 
حول و حوش این روز، ھم كـارگـران 
در جنب و جـوش بـوده انـد و ھـم 

رژیم خود را برای سركوب كارگـران 
ــا  ــر كــرده، ام ــن روز آمــاده ت در ای
ــژه و در  ــال بــا شــرایــطــی وی امس
بحبوحه اختالفات شدید بین دسـتـه 
ــدھــای اســالمــی و فضــای  ــان و ب
ــت  ــامــعــه و وضــعــی ــجــاری ج ــف ان
ـیـشـتـی كـارگـران، بـه  فالكتبار مع

 . استقبال این روز می رویم
در سی و سه سال اخـیـر تـحـت 
ــمــھــوری اســالمــی  ــت ج حــاكــمــی

ـیـشـتـی كـارگـران روز  وضعیت مـع
بروز بدتر شده است؛ و یک نـمـونـه 
ـیـس  آن در ماه گـذشـتـه تـوسـط رئ
ـام  ـتـی بـه ن یكی از نھـادھـای دول
ـان  ـی رحمت الله پورموسی اینـطـور ب

ـا یـک ٥٧در سـال "میشود كه   ب
تـوانسـت دو  ماه حقوق، کارگر مـی

ــم ســکــه  ـی ــمـام و یـک ن سـکــه ت
ـا ٨٤خریداری کند و در سال   نیز ب

 ٥صفحه قدرت طبقه کارگر در چیست؟                  

 ٣صفحه 

 ٩صفحه 
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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
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
  ١٣٩١ فروردین ٣ - ٢٠١٢ مارس ٢٢

 !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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ـارزه  مبارزه سیاسی و مشخصـا مـب
بر سر قدرت سیاسی را یـک وجـه 
ـقـه  ـارزه طـب مھم و تعیین کننده مب

حزب ما این دیـگـاه . کارگر میداند
دخـالـت .   دوم را نمایندگی میـکـنـد

در سیاست که به آن اشـاره کـردیـد 
ـبـه ای از ایـن  ـن ـانـگـر یـک ج بی
ــه از  ــت امــا مســال ــه اس ــری ــظ ن
ـیـق تـر و  دخالتگری سیـاسـی عـم

ــر اســت ــع ت ــر ســر .   وســی مســالــه ب
ـیـو  ـات ـتـرن سیاست و چشم انـداز و آل

ـتـصـادی  -اجتماعی  ـاسـی   -اق سـی
طبقه کارگر در مقابل کل افـق و 

بـه نـظـر .   سیاست بـورژوائـی اسـت
ـا حـتـی کـم  من ندیدن این جنبه ی
ـادیـده  اھمیت دادن به آن به معنی ن
ــد  ــق ــن مــحــور و اســاس ن گــرفــت
طبقاتی کارگر به جامعه سـرمـایـه 
داری است و عمال میدان را بـرای 
ــت  ــطــه ســیــاســت و حــاکــمــی ســل
ــی  ــه خــال ــع ــر جــام ــورژوازی ب ب

سئوال اساسی اینـسـتـکـه .   میگذارد
ـاسـی را  مسائل و عرصه ھای سـی
چه طبقه ای و از چـه زاویـه ای 
مطرح میکند؟ وزن و ثقل مسـائـل 
ـای  ـن و گفتمانھای سیاسی بـر مـب
ـقـه در  اولویتھا و نیازھای کدام طـب
ـا دسـت  جامعه مطرح میشـود و ی
ــن  ــد؟  در ای ــکــن ــدا مــی بــاال پــی
چارچوب است کـه طـرح مسـائـل 
ـتـمـاعـی  سیاسی و اقتصادی و اج
ـیـن  ـی ـقـه کـارگـر، و تـع از دید طـب
گفتمانھا و مسائل عـمـده ای کـه 
ـتـکـار  ـا اب جامعه باید به روایت و ب
عمل طبقه کارگر به آنـھـا عـطـف 
توجه کند، جایگاه برجستـه ای در 
ـیـدا مـی  مبارزه علیه بـورژوازی پ

بعبارت دیگر بحث  بـر سـر .     کند
ــه ســیــاســت کــارگــری و  ــل ــاب ــق م
ـاتـی  ـق ـقـد طـب سیاست بورژوائی و ن
کارگر بـه کـل جـامـعـه سـرمـایـه 

بـه .     داری در تمامی ابعـاد آنسـت
ــه  ــن زاوی ــی و از ای ــعــن ــن م ای
ـقـه کـارگـر  دخالتگری سیاسی طب

 .  نقش تعیین کننده ای دارد
وقتی در این چارچوب مسـالـه 
ـیـم آنـوقـت مـتـوجـه  را بررسـی کـن

اھمیت ھمه عرصه ھای مبارزه بـر 
ـبـشـھـای  ـن سر مسائل مختلف و ج
ــرای  ـارزه ب اعـتـراضـی  نـظـیـر مـب
ـیـه مـذھـب  آزادی زن و  مبارزه عل
ـا  و علیـه اعـدام و سـنـگـسـار و ی
ـنـگـی و  مبارزه برای خالصی فرھ

فـعـال . مدرنیسم و غیره نیز میشویم
و دخیل شدن طبقه کارگر در ایـن 
جنبشھای اعـتـراضـی بـه مـعـنـی 
ــد  ــت ض ــردن خصــل ــه ک ــرجســت ب

از آنـجـا ( کاپیتالیستی این جنبشھا 
که مسبب ھـمـه ایـن مسـائـل در 
عصر ما نظام سرمایـه داری اسـت 
ـنـد بـه  ـتـوان ـی ـقـوه م ـال این جنبشھا ب
عرصه ھای موثری برای بچـالـش 
کشیدن سلطه سیاسی و اقتـصـادی 

و )     طبقه سرمایه دار تبدیل بشونـد
ـارزات  بدست گرفتن رھبری این مب

حتی اگر جنبش بالفعلـی بـر .   است
ـاشـد  ـب ـان ن سر این مسائـل در جـری
ـایـد خـود مـوجـد و  طبقه کارگر ب
مبتکر این حرکتـھـای اعـتـراضـی 

 . باشد
ـقـه  مبارزه طبقه کـارگـر و طـب
ـاق  ـف ـانـھـا ات سرمایه دار نه در آسـم
می افتد و نـه صـرفـا بـه چـھـار 
. دیواری کارخانه محـدود مـیـشـود

ـارزه ای اسـت  ـاتـی مـب مبارزه طبق
اجتماعی در متن کل جامعه و بـر 
ـان  سر مسائل واقعی ھـر روزه جـری
دارد، جدالی است بـه وسـعـت کـل 
ــائــل و  ــامــی مس ــا تــم ــامــعــه ب ج

ازینرو حضـور .   مشکالت متنوع آن
فعال در ھمه عـرصـه ھـا و طـرح 
ـلـف  مسائل مبتالبه بخشھای مـخـت
جامعه و راه حـل آنـھـا از دیـد و 
موضع طبقه کارگر یـک عـامـل 
حیاتی و تعیین کننده در بـچـالـش 

 .کشیدن بورژوازی است
یک رکن مھم بـحـث درمـورد 
ـقـه  ـاسـی طـب نقش و جـایـگـاه سـی
ـقـه  کارگر، موقعیت عینی این طـب
. در رھا ساختن کل جـامـعـه اسـت

ـنـوان  یعنی نقش طبقـه کـارگـر بـع
ـنـوان  ناجی جامعه و نـه صـرفـا بـع
ـانـی جـامـعـه سـرمـایـه داری . قـرب

ـان اشـاره  ـت ھمانطور کـه در سـئـوال

کردید این جنبه ای بـود کـه مـن 
  بـر آن ٨٨در سخنرانـی اول مـه 

تاکید کردم و فکر میکـنـم امـروز 
ـبـش   درصـدیـھـا و ٩٩بر متن جـن

ـاره بـر آن  انقالبات منطقه باید صـدب
ــرد ــد ک ــه .   تــاکــی ــور ک ــط ــمــان ھ

مانیفست کمونیست اعالم میـکـنـد 
طبقه کارگر بدون رھا ساختن کـل 
ـتـوانـد رھـا بشـود واز  ـی جامـعـه نـم
سوی دیگـر  رھـائـی جـامـعـه از 

و ھمه بیحقوقی ھـا   -سلطه سرمایه
ــامــعــه و  ــر ج و مصــائــبــی کــه ب
ـیـل  ـلـف مـردم تـحـم بخشھای مخت

ـثـمـار و   -کرده ـا لـغـو اسـت ـنـھـا ب ت
یـعـنـی .   کارمـزدی مـمـکـن اسـت

ـقـه  ـز بـدون رھـائـی طـب ـی جامعـه ن
آزادی .   کارگر نمیتواند رھـا بشـود

طبقه کارگر و آزادی کل بشـریـت 
ـزوم یـکـدیـگـرنـد، بـطـور  الزم و مـل
واقعی و عینی به یـکـدیـگـر گـره 
ــارزه  ـب ــنـرو م ـی خـورده انـد و از ھـم
ـام رھـا  سیاسی طبقه کارگر در مق
کننده کل بشریت نقشی حیاتـی و 

ـقـه کـارگـر .   تعیین کننده دارد طـب
اگر بعنوان رھا کننده ھـمـه اقشـار 

 ٩٩یـعـنـی   -تحت سـتـم سـرمـایـه
ـیـدان نـگـذارد  -درصد مردم قـدم بـم

ـتـوانـد رھـا  ـی حتی خـود را ھـم نـم
ـان آزادی " نه انقالبات برای .  کند ن

ـبـش "   کرامت انسانی  ٩٩و نـه جـن
ـاسـی و  درصدیھا  بدون خلع ید سـی

کـه   -اقتصادی از یـک در صـد
نام دیگری برای طبقه سرمایـه دار 

نمیتوانند به پیـروزی بـرسـنـد   -است
و این یعنی ضرورت حیاتـی عـروج 
ـا  و حضور سیاسی طبقه کـارگـر ب
ـیـسـم در راس ایـن  ـال پرچـم سـوسـی

ـات ـقـالب بـه نـظـر مـن .   جنبشھا و ان
ـیـش  تحوالت جاری دنیا بیـش از پ
ـیـت  بر مبرمیت و ضـرورت و اھـم
ایفای نقش سیاسی طبقـه کـارگـر 
ـاجـی  بعنوان نیروی رھا کننـده و ن
جامعه تاکید میکـنـد و از سـوی 
 -دیگر بحران ھمه جانبـه بـورژوازی

ـیـق بـحـران  و در ایران تشدید و تـعـم
شـرایـط    -مزمن حکومتی بورژازی

 ٩٩  -را برای روی آوری جـامـعـه

ــحــای  ــه ان در صــد مــردم کــه ب
ـلـف از سـلـطـه سـرمـایـه رنـج  مخت

ـیـو     -میبرند ـات ـتـرن به سیـاسـت و آل
ـیـش  سوسیالیستی طبقـه کـارگـر ب

 . از پیش مساعد ساخته است
 

بـه شـرایـط :   کارگر کـمـونـیـسـت
اما پیـش از آن .   امروز بر میگردیم

ایـن ســئـوال مــطـرح مـیـشــود کــه  
مابازای عملی این بحث چیـسـت؟ 
ـیـن کـارگـری  ـال مثال رھبران و فـع
ـنـد کـه  چه اقداماتی باید انجام دھ
ـقـه  نتیجه آن در جھت این نقـش طـب
کارگر در جامعه بشود؟ عـالوه بـر 
ــھــای کــارگــری کــه در  تشــکــل
سالھای قبل بویژه در اول مـاه مـه 
ھا در قطعنامه ھای این تشـکـلـھـا 
به مھمترین خواستھای بـخـشـھـای 
مختلف جـامـعـه اشـاره شـده بـود، 
رھبران کارگری زنـدانـی در داخـل 
ـیـه شـیـوه  زندان علیه انتخابات، عـل
ـا در  تعییـن حـداقـل دسـتـمـزد و ی
حمایت از دیگر کـارگـران زنـدانـی 
دست به اعالم موضعـھـای صـریـح 

اینھا نمونـه ھـای .   و علنی زده اند
ـای  ـف مھمی از دخالت سیاسی و ای

ـنـسـت .   نقش سیاسی اسـت سـوال ای
ـیـن  ـال ـا بـه تشـکـلـھـا و فـع که  ت
ــگــردد در چــه  ــرمــی کــارگــری ب
ـایـد از ایـن اقـدامـات و  مواردی ب
مواضع فراتر بروند و مشخصا چـه 
ـبـران  انتظاراتـی از تشـکـلـھـا و رھ

 کارگری ھست؟
اجازه بدھید قبـل از :  حمید تقوائی

ـبـش  ـیـن جـن ـال ـقـش فـع اینکه بـه ن
کارگری بپردازیـم در مـورد یـک 
استنتاج عملی این بحـث در یـک 
سطح پایه ای تر، بر نکته مـھـمـی 

به نظر مـن از لـحـاظ .   تاکید کنم
ــک  ــکــی ی ــراتــی ــی و پ ســازمــان
ـای  ـف استنتاج مـھـم از ضـرورت ای
نقش سیاسی طبقه کارگر حـزب و 

 .حزبیت است
ــه  ــق  حـزب ابــزار ســیــاســی طــب
کارگر برای بسـیـج جـامـعـه حـول 
ـاتـی خـود و  ـق اھداف و برنامـه طـب
ـتـصـادی از  ـاسـی و اق خلع ید سـی

حضــور و عــروج .   بـورژوازی اسـت
ـارزه مـردم  طبقه کارگر در راس مب
معترض به وضعیت موجود که در 
سئوال قبـل ضـرورت آنـرا تـوضـیـح 
دادم بدون حزب و مبارزه حـزبـی در 
ھمه عرصه ھـا اسـاسـا مـمـکـن و 

 .حتی قابل تصور نیست

من در نوشـتـه ھـای دیـگـری 
ـاکـیـد کـرده ام کـه  ھـم بـر ایـن ت
ـقـه کـارگـر در  کمونیسم یعنی طب
سیاست و حزب کمونیسـت یـعـنـی 
ــرای  ــارزه ب ـب ــه کـارگــر در م ــق طـب

ــاســی ــی ــه .   تصــرف قــدرت س ــق ــب ط
کارگر بدون حزب سیاسی خـود نـه 
میتواند در عرصه سیـاسـت حضـور 
محسوسی داشته باشد و نه بطـریـق 
ــورژوازی را  ــت ب ــی  قــادرس اول
ـاسـی را  سرنگون کند و قدرت سـی

ـتـی اسـت .  بدست بیاورد ـی این واقـع
ـاکـیـد کـرده  که ما ھمیشه بر آن ت
ایم و امروز تجربه انقالبات مـنـطـقـه 
و ھمچنین جنبش اشغـال در غـرب 
ـیـشـه ضـرورت حضـور  بیش از ھـم
ـقـه کـارگـر  فعال حزب انقالبی طـب
برای تبدیـل شـدن بـه یـک وزنـه 
سیاسی در تـحـوالت جـاری و بـه 
ــالبــات و  ــدن انــق ــروزی رســان پــی
جنبشھای ضد سرمایه داری را بـه 

 . ھمگان نشان داه است
ـیـکـی   بنابرین اولین نتیجه پـرات
ـاسـی  ـقـش سـی از تاکید بر ایفای ن
ـنـده  طبقه کارگر اھمیت تعیین کـن
ـیـت  نقش و جـایـگـاه حـزب و حـزب
است و ایـن مشـخـصـا در شـرایـط 
ـیـوسـتـن  امروز ما یعنی ضـرورت پ
ـبـش  ـبـران عـمـلـی جـن فعالین و رھ
ــســت  ـی ــه حــزب کـمــون کـارگــری ب
ــت در جــھــت  ـی کـارگــری و فــعــال

 .  پیشبرد سیاستھای حزب
اما در سـطـح مشـخـص تـری 
ــد  ــوال مــطــرح کــردی کــه در ســئ
استتنتاج عمـلـی ایـن بـحـث بـرای 
فعالین و تشکلھای کارگری قبـل 
از ھرچیز وقوف به نقش و جـایـگـاه 
سیاسی و اجتماعی طبقـه کـارگـر 

ایـن .   در سطح کـل جـامـعـه اسـت
ـارزه  ـایـد از مـب فعالین و تشکلھا ب
ــه  ـق ـفـی طـب ـات صـن ـب بـرای مـطــال

ـارزه ای   -کارگر که بنوبه خود مـب
تعطیل ناپذیر و مطلقا حیاتی بـرای 
ـبـود سـطـح  دفاع از معیشـت و بـھ

ــر   -زنـدگـی کـارگــران اســت فــرا ت
بروند و بعنوان رھبران کـل جـامـعـه 
. در برابر طبقه حاکمه ظاھر بشـونـد

ــوان  ــعــن ــارگــر ب ــارزه ک ــی مــب ــت ح
فروشنده نیروی کار و در دفـاع از 
ـیـشـت خـود امـری اسـت  سطح مع
ـیـمـا بـر شـرایـط کـار و  ـق که مست
ـقـر و  ـا ف زندگـی مـردمـی کـه ب
ـتـصـادی  بیکاری و بی تامینـی اق

 ١از صفحه 
اول مه روز قدرتنمائی طبقه 

 ! کارگر علیه یک درصدیھا
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ـنـی اکـثـریـت   -دست بگریباننـد یـع
ـیـر مـیـگـذارد و     -عظیم مـردم ـاث ت

میتواند به محور و نیروی محرکـه  
ــه  ــی ــبــش عــمــومــی عــل یــک جــن
حکومت سرمایه کـه مسـبـب ایـن 
ــود ــل بش ــدی ــت تــب ــب اس . مصــائ

بخصـوص در ایـران تـحـت سـلـطـه 
ـنـه بسـیـج  ـی جمھوری اسـالمـی زم
ـقـر و  ـیـه ف توده زحمتکش مردم عل
عدم تامین اقتصادی تـحـت پـرچـم 
ـیـو کـارگـری کـامـال  نقد و آلترنات

ـبـه مـھـم . فراھم است ـن این یک ج
ــران عــمــلــی و  ــب ــیــت رھ از فــعــال
تشکلھـای کـارگـری اسـت  کـه 
ـقـر و  ـیـه ف بعنوان رھبران مبارزه عل
ــارزه  ـب ـبـران م ــوان رھ ـن فـالکـت، بـع
ـتـصـادی،  ـاضـت کشـی اق علیه ری
ـنـد کـردن  که در ایران طرح ھـدفـم
ـیـه  یارانه ھا نامیده میـشـود، و عـل
ــصــادی جــمــھــوری  ــت ــای اق ــی مــاف
اسالمی، در جامعه ظاھر بشونـد و 

ـا تـوده کـارگـر از  این جایگاه نه فـقـط ب
 .بلکه با توده مردم سخن بگویند

عرصه ھای دیگر مبارزه نظیـر 
ـارزه  مبارزه علیه سلطه مذھب و مب
ـایـد جـنـسـی و  ـارت علیه اعدام و آپ
ـارزه بـرای  خالصی فرھنگی و مـب
ـز  ـی آزادی زندانیان سیاسی و غیره ن
ھمه باید به عرصه فعالیت نـھـادھـا 
ـبـدیـل  و رھبران عملی کـارگـری ت

ھمانطور کـه اشـاره کـردیـد .   بشود
ـیـن کـارگـری در  ـال نھـادھـا و فـع
ــه در  ــعــددی از جــمــل مــوارد مــت
ـیـه ھـایشــان  ــان ـی ــه ھـا و ب اطـالعـی
ـارھـا از  ـاسـبـت اول مـاه مـه ب ـن بم
ـان حـمـایـت  مبارزه زنان و دانشـجـوی
کرده اند و حتی رھبـران کـارگـری 
ـفـی  ـل در زندان بر سر مسائـل مـخـت
. بیانیه داده و اعـتـراض کـرده انـد

ـبـت و  ـنـھـا ھـمـه قـدمـھـای مـث ای
ـاورد و  موثری است  و یـک دسـت
ـبـش کـارگـری  پیشروی مـھـم جـن
بویژه در چند سال اخیـر مـحـسـوب 

اما ھنوز در عرصـه ھـای .  میشود
مھمی از مبارزه برای بزیر کشـیـدن 
ــه  جــمــھــوری اســالمــی، از جــمــل
ــرای آزادی  ــارزه ب بــخــصــوص مــب
ـیـه  زندانیان سیاسی و یا مبارزه عـل
آپارتاید جنسی و برای رھـائـی زن،  
ــش  ــب ــھــادھــای جــن ــن و ن فــعــالــی
ـار  ـقـش بسـی ـنـد ن ـتـوان ـی کارگری م

ـاشـنـد ـنـھـا .   برجسته تری داشته ب ت
ـامـه ھـای  ـن اعالم موضع در قـطـع

ـیـسـت ـبـران و .   اول مه کافـی ن رھ
تشکلھای شناخته شـده کـارگـری 
ـال مسـائـل و مصـائـب  ـب باید در ق

کـه در واقـع   -مبتالبه تـوده مـردم
و   -مسائل توده کارگران نیز ھسـت

ـان بـطـور  ـان و جـوان بویژه مساله زن
ـنـد، از  ـیـگـیـر اظـھـار نـظـر  کـن پ
مبارزات اقشار دیگر اعالم حمـایـت 
کنند، و ھمچنین توده مردم را بـه 
ـارزات کـارگـری فـرا  حمایت از مب

 . بخوانند
ـیـم  تا آنجا که به فعالیت مستق
حزب ما مربوط میشود در تمامـی 
این عرصـه ھـا فـعـال بـوده ایـم و 
ــاس  ــی ــق ــوانســتــه ایــم در یــک م ت
ـاسـت  ـقـد و خـط و سـی اجتماعی ن
کـارگـری در ایـن عـرصــه ھـا را 

خالئی که وجـود . نمایندگی کنیم
ـیـن  ـال دارد حضور فعال نھادھا و فـع
جنبش کارگری در این عرصه ھـا 
ـاوردھـای  است و به نظـر مـن دسـت

ـارزه حـزبـی ـنـوان   -تاکنونـی مـب بـع
ـایـد  ـارت نمونه علیه مذھب، علیـه آپ
ــه اعــدام و  ــی ــســی و یــا عــل جــن

زمینه اجتماعی پـرکـردن   -سنگسار
این خالء  را برای دسـت انـدکـاران 

 .   جنبش کارگری فراھم آورده است
 

ــســت ــی ــون حــزب در :   کـارگــر کــم
ـاسـبـت فـراخـوان  ـن اطالعیه اش بـم
ـات ویـژه  جھانی بر برخی خصـوصـی
ــرده و  ــه امســال اشــاره ک اول م
فراخوان حمایت از فراخوان جـھـانـی 

کال ارزیابی شما از اول .   داده است
ـتـریـن  مه امسال چـیـسـت و مـھـم
ــل  ــت قــب ــه نسـب ــھــای آن ب ویـژگــی

 کدامند؟
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ـیـن  ـنـسـت کـه اول کارگر امسال ای
ماه مه بعد از سر بر آوردن  جنبـش 

ـبـش کـه خـود .   اشغال است این جن
در ادامه انقالبات منطقه و با الـھـام 
از این انقالبات، و بـر مـتـن بـحـران 
ھمه جانبه سرمایه داری اساسـا در 
ـتـه  کشورھای غربـی شـکـل گـرف
است، در واقع یک جنبش عـظـیـم 
. وبیسابقه ضد کاپیتالیسـتـی اسـت

ــامــات  ــه ھــا و مــق ــی رســان حــت
ـــت ضـــد  ـل ـز خصــ ــ ـی ــ ـــورژوازی ن ب
ــش را  ــب ــن جــن ــی ای ــســت ــالــی ــت کـاپــی

بـه نـظـر مـن  .   برسمیت شناخته انـد
نفس شکل گرفتن و سربلند کـردن  
ـتـی   جنبشی با عنوان و شعـار ھـوی

ــه یــک "  ــی ــل ــه درصــد ع ــود و ن ن

ـا و آمـریـکـا  "   درصد ـلـب اروپ در ق
بیانگر آمادگی جامعه و مـردم در 
سراسر جھان برای پـذیـرش و روی 
ـقـه کـارگـر بـه  ـقـد طـب آوری بـه ن

مشـخـصـا .   وضعیت مـوجـود اسـت
ـافـع  نقد دولت بعنوان ابزار تامین من
یک اقلیت ناچیز، نقـد ایـن تـوھـم 
ــافــع کــل  ــت حــافــظ مــن کــه دول
ـاکـیـد بـر  جامعه و یا ملت است، ت
ـیـق  طبقاتی بودن جامعه و دره عـم

ـبـش   -بین فقر و ثـروت کـه در جـن
ـای    مـیـن " اشغال با استعاره گوی

ـان "   وال استریت" در برابر "   استریت ـی ب
ـیـم -میشود ـق ، خواست دخالت مسـت
ـقـش   -مردم ـاکـیـد بـر ن مشخصـا ت

ـاسـت و   -مجمـع عـمـومـی در سـی
ــھــای ســیــاســی و  ــری ــگــی تصــمــی
اقتصادی و اجتماعی و نقـد دولـت 
مافوق مردم، ھمه این ویژگـیـھـای 
جنبش اشغال تاکیدی بـر مضـمـون 
ـقـش و  و خصـلـت رادیـکـال آن و ن
جایگاه تعیین کننده ای اسـت کـه 
ــد  ــق ــا ن ــارگــر ی ــاتــی ک ــق ــب ــقــد ط ن
ـتـوانـد  کمونیستی سرمایه داری می

 .  در این جنبش ایفا کند
ـیـد امسـال  ھمانطور کـه مـیـدان
 -دوشاخه جنبش اشغال در امـریـکـا

شاخه لس آنجلس و شـاخـه النـگ 
فراخوان داده اند کـه جـھـان     -بیچ

ـیـد ھـمـه .   را در اول مه اشـغـال کـن
کارگران و شاغلیـن و ھـمـه مـردم 
جھان را فراخوانده انـد کـه در ایـن 
روز دست از کار بکشید، کـارخـانـه 
ھا و مغازه ھا و مـدارس و ادارات 
را تعطیل کنید، ھر نوع داد و ستـد 
ــجــارت و کــار و  ــت و ت ـی و فــعــال
ـیـد، و در  کسـب را مــتـوقـف کــن
 -اعتراض به سلطه یک درصـدیـھـا

ـیـد    -سرمایه داران ـائ ـی ـان ب . به خیاب
ـــر  ـــوان عـــالوه ب ـــن فـــراخ در ای
خواستھای پایه ای کارگری نظیـر 
ــک  ــور ی ــمــزد درخ ــل دســت حــداق
زندگی انسانی و تامین شـغـلـی و 
ـیـن  لغو قرادادھای پیمانـی ھـمـچـن
ـان و  وضعیت کارگران مھاجر و زن
مصائب توده مردم نیز مـطـرح شـده 

ـرقـی ای در و  خواستھای انسانی و مـت
 .  رابطه با این مسائل  اعالم شده است

ـــه  ـی کـــال روح ایـــن اعـــالمــ
ــدان و  ــدن ھــمــه  دردمــن فــراخــوان
معترضین به وضعیت موجـود  بـه 
اعتراض به سلطه یـک درصـدیـھـا 

ایـن .   در روز جھانی کـارگـر اسـت
 درصـیـھـا  بـه ٩٩فراخوان جنبش 

نظر من ھم از نظر شکـل اعـتـراض 
و ھــم مضــمــون آن،  در ھــمــان 

اجتـمـاعـی ای   -چارچوب سیاسی
ـاالتـر تـوضـیـح  قرار میگیرد کـه ب

یک شعار ھمیشـگـی حـزب .   دادم
در روز جـھـانـی کـارگـر ایـن بـوده 

ـانـھـا مـال " است که  ـاب ـی اول مـه خ
ـیـشـه در "   ماست و کارگران نیز ھم

ـاسـبـت اول  ـن قطعنامه ھای خود بـم
مه خواستـھـای بـخـشـھـای دیـگـر 
ـان  ـارزت آن جامعه و حمایـت از مـب
ـان را  بویژه مبارزات زنان و دانشجوی

امسـال در یـک .   مطرح کرده انـد
ـبـش  ـلـه جـن سطح جھـانـی و بـوسـی
اشغال این امر صورت مـیـگـیـرد و 
ــژگــی مــھـمــی اســت کــه   ایـن وی
ــاعــدی بــرای  ــار مس ــه بســی ــن زمــی
حضور و عرض اندام سیاسی طبقـه 

 . کارگر در ایران فراھم میآورد
 

ـبـه :   کارگر کمونیسـت ـن رئـوس ج
ھای مھم سیاست حـزب بـرای اول 
ـیـن  مه ھم در ایران و ھم در سطح ب

 المللی کدام است؟
ـبـه اعـالم :   حمید تقوائی ـن اولین ج

ـبـش  حمایت از فراخوان جھـانـی جـن
حزب ما در اطـالعـیـه . اشغال است

ای   اعـالم کـرده اسـت بـه ایـن 
ـیـن  ـال ـیـونـدد و فـع حـرکـت مـی پ
جنبش کارگری را نیز به ایـن امـر 

متن ترجمـه شـده .     فراخوانده است
این فراخوان در بعضی از سایتھـای 
تشکلھای کارگری ایران درج شـده 
ـنـوز  است ولی به نـظـر مـن ایـن ھ

ـایـد از ایـن سـطـح .   کافی نیست ب
پیش تر رفت و اعـالم حـمـایـت از 
ـیـوسـتـن بـه ایـن  این فراخوان و  پ
ــھــا و  ــب تشــکــل حــرکــت از جــان
شخصیتھای جنبش کارگری ایـران 
میتواند گام بعـدی در ایـن جـھـت 

ـیـه ھـای .  باشد ـان ـی قطعنامه ھا و ب
تشکلھای کارگری بمناسـبـت روز 

ـیـشـه    جھانی کـارگـر در ایـران ھـم
ــی ضــد ســرمــایــه داری  مضــمــون
داشته اند و امسال  فـراخـوان ضـد 

کاپیتالیستی جنبـش اشـغـال یـک 
بعد و چارچوب جھانی و در عـیـن 
ـاتـی  ـق ـقـد طـب حـال مشـخـص بـه ن
ـتـوانـد مـورد  سرمایه میدھد که می
ـیـه ھـای  ـان ـی رجوع فـراخـوانـھـا و ب
کارگری در مورد اول مـه امسـال 

ـز .  باشد ـی از نظر شـکـل اعـتـراض ن
دست از کار کشیدن و حضـور در 
ـیـمـائـی و دعـوت  ـپ خیابانھـا و راھ
ـتـرض بـه ایـن امـر،  ھمه مردم مـع
میباید  در محور برگذاری مـراسـم 

 . اول مه قرار بگیرد
ــائــل  ــه دیــگــر طــرح مس ــب جــن
. مشخص کارگـران در ایـران اسـت

فراخوان حزب اعـالم مـیـکـنـد اول 
ـیـه "مه امسال روز بخیابان آمدن  عـل

جمھوری اسالمی، علیه فالکت و 
ـیـه تـھـدیـد  ـتـصـادی، عـل تحریـم اق
جـنـگـی، بـرای شـادی و رفـاه و 
ـار  ـی ـت آزادی، برای بدست گرفتن اخ

ــارچــوب .   اســت"     زنــدگــی ایــن چ
ـارزات و اعـتـراضـات  عمومـی مـب

امسال بـویـژه .    جاری در ایران است
ـقـر و  بیکارسازیھای گسترده و  ف
فالکت و گـرانـی کـمـرشـکـن در 
ـارزات  جامعه بیداد میکنـد و  مـب
ــن  ــر ای ــراب ــع کــارگــران در ب وســی
ـیـت ویـژه ای بـه  ـیـت مـوقـع وضع
ــارگــری در صــف اول  ــش ک ــب جــن
مبارزه توده مردمی که معیشت و 
ـیــای  ـلـه مـاف زنـدگـی شــان بـوســی
ـاراج  اقتصادی جمھوری اسالمی بت

روز اول مـه .   میرود، بخشیده اسـت
ـبـش کـارگـری  روز عرض اندام جـن
در راس توده مردم بـه سـتـوه آمـده  
ـا یـک درصـدیـھـای  ـلـه ب ـاب در مق

 . حاکم در ایران است
ـلـی حـزب  ـل ـیـن الـم در سطـح ب
میکوشد اول مه امسال را به نقـطـه 
ـیـشـگـی  اوجی در فعالیتھای  ھـم
ـارزات  اش در جلب حـمـایـت از مـب
ـارزه بـرای  کارگران در ایران، در مب
ـان  ـی ـیـه زنـدان آزادی کارگران و کـل
ـا  ـبـسـتـگـی  ب سیاسی و جلب ھـم
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ـبـشـھـای  ـن ـا ج جنبش کارگـری، ب
ــارزات  ــب ــا م ــان و ب اعــتــراضــی زن
بیوقفه ای کـه در عـرصـه ھـای 
مختلف علیه جـمـھـوری اسـالمـی 
ــد ــل کــن ــدی ــب . در جــریــان اســت ت

ـیـن  ـال برقراری ارتباط نزدیکتر با فع

جنبش اشغال در اروپا و آمـریـکـای 
شمالی برای پیشبـرد ایـن وظـایـف 
ـتـھـای حـزب در دو  یکی از اولـوی
ماھه اخیر بـوده اسـت و  در ایـن 

ـــه ـن ــ ـی ـــه در   -زمـ ـــمـــون ــوان ن ـن ــ ـــع ب
ـیـن دفـاع  ورتسبورگ آلمان در کمپ
ـنـدگـان  و در  بـرخـی از  از پناھ

ـادا در  ـا و کـان شھرھای دیگر اروپ
ــم اول  ــرای تــدارک مــراس ھــمــکــاری ب

 . دستاوردھای خوبی داشته ایم -مه
 شعار محـوری مـا بـرای اول 

 درصـدی ٩٩ھمه قدرت بـه " مه  
به نظر من این شعـار نـه .   است"   ھا

ــری  ــھــا مضــمــون و جــھـت گــی ـن ت

انقالبات منطقه و جنبش اشـغـال را 
منعکس میکند بلـکـه در شـرایـط 
مشخص سیاسی ایران نیز بیانـگـیـر 
ـقـه کـارگـر در  خواست و ھدف طب
مبارزه برای بزیر کشیدن جمـھـوری 

اول مــه امســال .   اســالمــی اســت
ــارگــران ایــران  روزی اســت کــه ک

ـا کـارگـران  ـبـسـتـه ب ھمدوش و ھـم
جھان عزم خـود را بـرای خـلـع یـد 
ـتـصـادی از  یـک  سیـاسـی و اق
درصد سرمایه دار و برپائی  یـک 
دولت و جامعه نوع کمونی کـه بـر 
ـیـم تـوده مــردم  ـق اعـمـال اراده مسـت

 .*استوارست اعالم میدارند

روز جـھـانـی .   خیلی خـوش آمـدیـد
ـبـریـک مـی  کارگر را به شـمـا ت

ـبـل از .   گویم روز جھانی کارگـر ق
ـقـه  ـنـمـایـی طـب ھر چیز، روز قـدرت
کارگر است و مـن مـیـخـواھـم در 
این باره صحبـت کـنـم کـه قـدرت 
ـقـط  طبقه کارگر در چیست؟ آیا ف
ـا را  ـی در این است که تمام ثروت دن
ـلـه،  طبقه کارگر تولید می کند؟ ب
این یک جنبه از واقعیت است امـا 
ـقـط در ایـن  قدرت طبقه کارگـر ف

ــســت ــن اســت کــه .   نــی آیــا در ای
ـیـشـتـریـن  ـثـمـار مـی شـود و ب است
ــی ھــا و  ــوق ــحــق ــی فشــارھــا و ب
ــه  ــق سـرکــوبـگــریـھــا را بـر سـر طـب
ـلـه  ـنـد؟ ب کارگر ھـمـوار مـی کـن
ھمینطور است ولی این ھنوز نشـان 
نمی دھد نقطه قدرت طبقه کارگـر 

آیا قدرت طبقه کـارگـر . در چیست
ــول خــود  ـق ــ ب ــ ــن اسـت کــه ـ در ای
فعالین کارگری ایران ـــ مـرغ عـزا 
ـاشـد  و عروسی طبقه سرمایه دار ب
ـقـه  و در بحران و در رونـق، سـر طـب

 کارگر را ببرند؟
ـتـم،  این جنبـه ھـایـی کـه گـف
ـز نشـان مـی  ھمه بیشتر از ھـرچـی
دھند که طبقه کارگر قربانـی ایـن 
ـیـن را  ـقـط ھـم ـاسـت و اگـر ف ـی دن
ببینیم، اصال اشـاره ای بـه قـدرت 

ـقـه .   طبقه کـارگـر نـکـرده ایـم طـب
ـاجـی .   کارگر فقط قربانی نیـسـت ن

ـقـش خـودش  این دنیا است و اگر ن
ـا  ـی ـنـده ایـن دن را بعنوان نـجـات دھ
نبیند، ھمیشه قربانی باقی خـواھـد 

. تمام اساس قضیه اینـجـاسـت.   ماند
. سیاست از اینـجـا وارد مـی شـود

 .جامعه از اینجا وارد می شود

ـیـن  ـال امروز دیدم یـکـی از فـع
کـارگـری روی سـایـت ھـا یـک 
ـتـه بـود  نوشته ای گذاشتـه و گـف
خیلی خوشحالیم کـه اول مـاه مـه 
امسال در ایـران، جـامـعـه مـتـوجـه 

ھـیـچ .   مسائل طبقـه کـارگـر شـد
ـبـوده اسـت ھـیـچ .   سالی اینـطـور ن

ـام در حـمـایـت از  ـی سالی اینقـدر پ
ـقـه کـارگـر نـداده انـد ـقـدر .   طـب ـن ای

ــف، کــانــون  ــل تشــکــل ھــای مــخــت
ـیـمـه  نویسندگان، احزاب مذھبـی، ن
مذھبی، سلطـنـت طـلـب و غـیـره، 
. صحبت از طبقه کارگر نکرده انـد

اینقـدر جـامـعـه مـتـوجـه دردھـای 
 .طبقه کارگر نشده بود

ایـن خـوبسـت ولـی ایـن اصــال 
ـان جـامـعــه !   کـافـی نــیـسـت دوسـت

ـانـی  متوجه طبقه کارگر بعنوان قرب
ـیـشـرفـت .   خـوب اسـت.   شده است پ

ـز در  است اما، این ھنوز ھیچ چـی
ـقـه کـارگـر نـمـی  مورد قدرت طـب

وقتی می تـوان گـفـت اول .   گوید
ــعــی بــه روز  ــاه مــه بــطــور واق م
ـبـدیـل  ـقـه کـارگـر ت قدرتنمایی طـب
شده است که جامعه متوجه قـدرت 
ـاجـی خـودش  طبقه کارگر بعنوان ن

. بعنوان کسـی کـه راه دارد.  بشود
ــده از آن اوســت ــد .   آیــن ــوان مــی ت
ـتـی کـه .   بشریت را نجات دھـد وق

ـقـه  زن تحت ستم بداند که ایـن طـب
کارگر و راه حـل کـارگـری اسـت 

ــجــات مــی دھــد ــی .   کــه ن وقــت
ـان  سکـوالر، سـکـوالریسـم را از زب

ـاد بـگـیـرد ـتـی .   طبقه کارگـر ی وق
مبارزه ضدمذھبی به طبقه کارگـر 

ـتـی جـوانـی کـه .   متکی شـود وق
می خواھد از زنـدگـی مـدرن قـرن 

بیست و یـکـمـی بـرخـوردار شـود، 
آینده خودش را در آینده جنبـش ایـن 

نقـطـه قـدرت و قـوت .   طبقه ببیند
ـقـه کـارگـر در ایـن اسـت کـه  طب
کلید حل مسائل بشریـت امـروز را 

ـیـسـت کـه . در دست دارد اینطـور ن
سرمایه دار فقط در کارخانـه اسـت 
و کارگر فقط در کارخانه استثـمـار 
ـنـد ـی . می شود و ظلم و ستم می ب

ـاسـی  ـبـش اسـالم سـی اگر امروز جن
داریم، اگر وضع عراق آنـطـور اسـت 
ــن  ــم، ای ــی کـه ھــمــه مــان مــی دان
ـقـه  بخاطر این است کـه یـک طـب
ـزی  ـاچـی مفتخور که یک اقلیت ن
ـا را تشـکـیـل مـی  ـی از جمعیت دن
ـا را  ـی دھد و بخش اعـظـم ثـروت دن
در حساب ھای شخصی و بانـکـی 
خودش جمع کرده، ھمه جـا حـاکـم 

این وضعیت غـرب اسـت در .   است
کشورھای پیشرفته صنعـتـی شـان 
ـیـکـار  ـیـون دارنـد ب ـل که میلیون می

از گـلـوی بـچـه ھـا، .   می کننـد
کارگران، اقشار محروم جامـعـه زده 
اند، گرفته اند، زندگـیـشـان را زیـر 
ـیـون  ـل ـی پا له کرده اند برای اینکه ب
ـنـد  بیلیون به بانک ھا کمک کـن

ـنـد ایـن .   که خودشان نجات پیدا کن
در غرب پیشرفتـه اش اسـت و آن 
ـانـه اش و آنـھـم  در عراق و خاورمی

 .در ایران
ـیـد؛  جامعه ایـران را نـگـاه کـن
یک جنبشی داریـم کـه مـعـمـوال 
. می گویند جنبش عـلـی الـعـمـوم

ـبـش تـوده ای ـبـش مـردم.   جن . جـن
بعضی ھا قبولش دارند، بعضی ھـا 
ـنـد  قبولش ندارند، برخی مـی گـوی
بد نیست، یـک نـوع دمـوکـراسـی 
. می خواھد و خوب اسـت و غـیـره

ــش کــارگــری کــه  ــب و یــک جــن
ـان  ـاب ـی ظاھرا فقط اول ماه مه بـه خ

ـیـن .   ھا مـی آیـد ـا رابـطـه ای ب آی
اینھا نیـسـت؟ چـرا ایـن بسـاط در 

 ایران برقرار است؟
ــارگــران یــک  امــروز دیــدم ک
شعاری که مقابل وزارت کـار داده 

ـاتـور" انـد،  ــوده "   مـرگ بـر دیـکـت ب
ده ماه است آن جـامـعـه دارد .   است

این شعار را می دھد و با آن شـعـار 
می رود جلو گلوله و کشتـه مـی 

ـاتـوری چـرا آنـجـا .   شود این دیـکـت
ــور  ــات ــکــت ھســت؟ چــه کســی دی

 است؟
دیکتاتوری را الزم دارنـد کـه 
ـــد ـن ــ ـن ـــظ کــ ـف ـــری را حــ ـــراب ـاب ــ . ن

ــد کــه  ــوری را الزم دارن ــات دیــکــت
ـاتـوری .   گرسنگان فریاد نزنند دیکت

ـنـکـه آن زنـی  را الزم دارند برای ای
ـا  که تن خودش را مـی فـروشـد ت
ـأمـیـن کـنـد،  شیر برای بچه اش ت

دیکتاتـوری الزمـه .   اعتراض نکند
ـیـت  ـل ـتـی یـک اق اینھـاسـت و وق
ـیـونـر و  ـل ـی ناچیـزی از جـامـعـه م
ـلـه ھـای  میلیاردر است ــ از آیت ال
ـاردر و دور و بـری ھـایشـان  ـی ـل می
ـتـصـادی و  ـای اق ـی بگیرید تا مـاف
ھمه آنھایی که بر سر خوان نـعـمـت 
رنج و بدبختی آن جـامـعـه نشـسـتـه 
ـاتـوری را بـرقـرار مـی  اند ــ دیـکـت
ـــد  ـای ــ ـــکـــه ب ـن ــ ـــرای ای ـــد ب ـن کــ
ــد ــن ــاردھــایــش را حــفــظ ک ــی ــل . مــی

ـابـرابـری بـھـم گـره  دیکتاتوری و ن
ــد یــک .   خــورده انــد ــی ــوان نــمــی ت

جامعه را گرسنه نگاه داریـد و بـه 
آن آزادی و حق تشکل و سـنـدیـکـا 
ـان آزاد  ـی و شورا و روزنامه آزاد و ب

ـیـد ـان مــی .   بـدھ ـت مـی آیـد جـاروی
 .کند

این دیکتاتوری مـال ایـن سـی 
ـیـسـت ـقـالب .   سال اخیـر ھـم ن از ان

ـــران  ــروطـــه تــا امـــروز در ای مش
ــاتــوری داریــم ــت ــا بــه اســم .   دیــک ی

ـا بـه  مذھب آمده انـد روی کـار ی
ــزار .   اســم مــرز پــرگــھــر ســخــت اف

دیکتاتوری در ایـران، زنـدان بـوده، 
ـتـظـامـی،  ـیـروی ان شکنجه بـوده، ن

اسـمـش .   ساواک، ساواما و غـیـره
عــوض شــده امــا رســمــش عــوض 

ــده .   نشـده اسـت ــی زده اســت و کـوب
ـقـالب .   صـد سـال اسـت.   است از ان

ــد  ــد شــده ان ــن ــل مشــروطــه مــردم ب

عدالتخوانه خـواسـتـه انـد و آزادی 
ـیـده انـد  خواسته اند و زده اند و کوب
و این تحفه امروزشان ھم جمـھـوری 
اسالمی که سی سـال اسـت خـون 
ــشــه کــرده اســت . مـردم را در شــی

ـیـشـه سـرکـوب،  سخت افزارش ھـم
ـا گـزمـه و  زندان و شکنجه بـوده ی
ــروز لــبــاس  ــوده و ام قــزلــبــاش ب
. شخصی، سپاه پاسداران و بسیـجـی

ـیـم، اویـن داریـم و  کھریزک داشـت
سر بریده اند، در زمـیـن چـال .   غیره

کرده اند، سنگسـار و اعـدام کـرده 
ـیـشـه نـرم .   اند، شالق زده اند و ھـم

افزار این دیکتاتوری مـذھـب بـوده 
و ناسیونالیـسـم و مـقـدسـاتـی کـه 

چـه .   حول اینھـا درسـت کـرده انـد
ـاده و  کسی مقابل این بساط ایسـت
جنگیده است؟ چـه کسـی فـحـش 
ــط  ــق ــا ف ایــن را خــورده اســت؟ آی
ـیـشـه  کمونیست ھا نیستند که ھـم

" وطــن فــروش" و "   کــافــر" انــگ 
ــبــی کــه مــی  خــورده انــد؟ مــذھ
خواسته خـون مـردم را در شـیـشـه 
ـاخـتـه  کند، دشـمـن خـودش را شـن

ـا .   است این طبقه مفتخوری کـه ب
ـیـسـم و  ـال نرم افزار مذھب و ناسـیـون
عرق خدا، شاه و مـیـھـن خـواسـتـه 
ــشــه کــنــد،  خــون مــردم را در شــی

از .   دشمن خودش را شناخـتـه اسـت
ـیـسـت دوره  ھمان زمان حزب کـمـون
ــروز،  ــت تــا ام ــالب مشــروطــی انــق

ـیـسـت "  کمونیست ھا کافرند، کمـون
ھا ملحدند، وطن فـروشـنـد، نـوکـر 

ـنـی "   خارجی اند ـنـھـا یـع و ھـمـه ای
ـیـه حـکـومـتـی  کمونیست ھـا عـل
ھستند که می خواھد با شـمـشـیـر 
ــجــه و  ــدان و شــکــن و شــالق و زن
مذھب و خرافه و ملیت پرسـتـی و 
خاک پرستـی و پـرچـم پـرسـتـی، 

 .تسمه از گرده شما مردم بکشد
. قدرت طبقه کارگر اینـجـاسـت

ـنـوان  طبقه کارگر نـمـی تـوانـد بـع
مدعی العموم جامعه ظـاھـر نشـود 
ـلـه خـودش را حــل  ــی مســئ و حـت

 

 قدرت طبقه کارگر در چیست؟ 
 

 متن سخنرانی حمید تقوائی 
  در تورنتو، کانادا٢٠١٠در مراسم اول ماه مه 
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نمـی تـوانـد جـامـعـه را آزاد .   کند
ــد و خــودش آزاد شــود و در  نـکـن
ایران حتی نمی تواند دستـمـزدھـای 
عقب افتاده اش را بـگـیـرد مـگـر 
آنکه بلنـد شـود و بـگـویـد پـرچـم 
. مبارزه با مذھب دسـت مـن اسـت

چون این مذھـب را حـدادی کـرده 
ــ  اید، نگاه داشته اید برای اینـکـه ـ
. قبل از ھر چیز ــ سر من را ببـریـد

دیکتاتوری در ایـران ھسـت چـون 
ـلـکـت حـتـی  سرمایه داری آن مـم
نمی تواند مثل بـورژوازی تـرکـیـه 

غـیـرمـمـکـن .   آزادی را تحمل کنـد
ـیـه اتـحـادیـه ھـای  است حتی شـب
ـنـد،  کارگری که در تـرکـیـه ھسـت
در ایران تشکیل شود چه برسـد بـه 
ـادا و  ـیـه کـان دموکراسـی ای شـب

 .فرانسه و غیره
ــرون  ــی ــان ب ــن را از گــوشــت ای

ـلـکـت .   بیاورید سرمایه داری آن مـم
اگــر مــی تــوانســت دمــوکــراســی 

اآلن صـد .   بیاورد، تاکنون آورده بود
ـا یـک .   سال است سر کار اسـت ی

پایش در قدرت بوده و یا ــ بـعـد از 
اصالحات ارضی ــ ھـمـه قـدرت را 

کـو؟ چـرا .   در دست داشـتـه اسـت
ــد؟ سـرمـایـه داری آن  ـی ـن ـی نـمـی ب
ـابـت  مملکت برای اینکه بتـوانـد رق
ـاتـوری وحشـی،  ـایـد دیـکـت کند، ب
ــگــر بــاشــد کــه  عــریــان و ســرکــوب
جـمــھـوری اســالمـی فــقـط یــک 

قبلـش ھـم داشـتـه .   نمونه اش است
ایم و اگر سرمایه داری بمانـد، ایـن 
ـیـن  می رود و یکی دیگر مثل ھم

ـلـکـت .   مـی آیـد آزادی در آن مـم
ـقـه  ـا قـدرت طـب ـاقـض اسـت ب متن
حاکمه ای که اآلن صد سال اسـت 
در آن مملکـت بـر خـر مـراد سـوار 

با وجود نظام سـرمـایـه داری .   است
 .نمی تواند جامعه آزاد شود

ـنـد  ـن ـی کسانیکه می خواھند بب
ـا راسـت و  این جنبش چپ است ی
می روند تعـداد کـارگـران را مـی 
شمارند و متر می کننـد، مـتـوجـه 
ـنـد ـیـسـت ـیـق ن ـیـت عـم . یک واقـع

ـبـشـی اسـت کـه  جنبش امروز، جن
ـیـت  در مضـمـون خـودش، در واقـع
خودش و در تـعـرض خـودش، دارد 
ـیـه  درد عمیق کل آن جامعه را عـل
ـنـدگـی  ـای سرمایه داری موجود نـم

ــد ــن ــایــه داری کــه .   مــی ک ســرم
امروز عمامه بر سرش گـذاشـتـه و 

و   -سی سال پیش تاج سـرش بـود 

ـز  پس فردا ھم اگر باشد، شاید چـی
ولـی ھـر   -دیگری سرش بـگـذارد 

ـقـه  چه که بر سرش باشد، سـر طـب
کارگر را می برد و بھمراه آن تـمـام 
. جامعه را در اختناق فرو مـی بـرد

ـاتـوری  آن جامعه زیر شـالق دیـکـت
ـنـد  ـل خواھد بود مگر آنکه کارگر ب
شود و بگوید آزادی و بـرابـری در 
این جامعه بھم مربوطند و بـرابـری 
یعنی اینکه اول باید این دره عمیـق 
بین فقر و ثروت جمع شود تا بشـود 
اساسا حرف از آزادی مـطـبـوعـات 

ـیـد در .   زد معلوم اسـت نـمـی تـوان
یک جـامـعـه ای کـه یـک در 
ـاردر اسـت و  ـی ـل ـی ھزارش مالتـی م
ـا وارد  ـی ـال ـت حمام خانه اش را از ای
ـا کـار  ـیـون ب می کند و ده ھا میل
ـنـد  دو شیفته و سه شیفته نمی تـوان
یک لقمه نان سر سفره خـودشـان و 
خانواده شان بگذارند، حتی ذره ای 

ـیـد ـیـق را .   آزادی بدھ ایـن دره عـم
ـا آزادی نـگـاه داشـت . نمی توان ب

باید با سرکوب نـگـاھـش داشـت و 
چون می خواھی سرکوب کـنـی، 
ـیـسـم  ـال مذھب می خواھی، ناسـیـون
ـات،  ـی می خواھی، مقدسات، اخالق
ـا  ناموس پرستی می خـواھـی و ب
ھمینھا خـون مـردم را در شـیـشـه 

خون پنجاه درصد جامـعـه .   کرده اند
که اآلن معلـوم شـده   -یعنی زنان را

ـزلـه  است اگر لباس آزاد بپوشنـد، زل
و از آنطرف، خـون تـمـام   -می آید 

ـلـکـت را کـه از  جوانھـای آن مـم
ــی  یـک زنـدگـی مـتـعـارف انسـان
امروز محروم کرده اند و از آنـطـرف 
طبقه کارگری که ــ من در یـک 
ـــ نـرخ  ـتـم ـ سخنرانی دیـگـری گـف

فـرمـول .   استثمارش بی نھایت است
. ریــاضــی اش بــی نــھــایــت اســت

ـنـد مـخـرج .   دستمزد به او نـمـی دھ
ـثـمـار در .   کسر صفر است نرخ اسـت

 .آن مملکت بی نھایت است
این وضعیت را بوجود آورده انـد 
و قدرت طبقه کارگر آنجاسـت کـه 
ـای  ـی بتواند ــ بقول مارکس ــ این دن
وارونه را زیر و رویش کنـد و روی 

ــگـذارد ـاعــده اش ب ــســت .   " ق ـف ــی مــان
ــســت ــد "   کــمــونــی اعــالم مــی کــن

کـارگـران آزاد نـمـی شـونـد مـگـر 
ـنـد ـا را آزاد کـن ـی چـرا؟ .   آنـکـه دن

ـز سـود و  ـی چون این دنیا زیر مـھـم
سودپرستی سرمایـه داری اسـت و 
ــد شــر ایــن  ــوان ــه ای مــی ت ــق طــب
بختک را از دنیای ما کـم کـنـد 

که یک ذره منفعت در این بسـاط 
ــد.   نــدارد ــان دارن ــه، ھــمــه ش ــی ــق . ب

کارگران یک ذره منفعـت در ایـن 
ــد ــدارن ــعــت در .   ن ــف ــک ذره مــن ی

ــات مــذھــبــی، در خــرافــات  خــراف
ــی و در نــامــوس  ــی، اخــالق مــل
ـتـی آن جـوان  پرستی نـدارنـد و وق
ـاشـد  ایرانی ــ از ھر طبقه ای که ب
ــ دیگر از جمھـوری اسـالمـی ذلـه 
شده و می آید بیرون و می گـویـد 
نمی خواھم، اگـر بـخـواھـد کـمـی 
ـفـھـمـد کـه  عمیق شود و بخواھـد ب
ــ  چطور می شود از شر بـخـتـک ـ
ـاتـوری  نه تنھا اسالم ــ بلکه دیـکـت
صد ساله در آن جامـعـه آزاد شـود، 
راھی ندارد جز اینکه متوجـه شـود 
ــد  ــع ی ــه داری خـل ـایـد از ســرمـای ب
ـایـد  ـتـصـادی کـرد و ب سیاسی، اق
جامـعـه ای را کـه حـول سـود و 
سودپرستی می چرخـد، زیـر و رو 
ـاه، آزادی و  کـرد و مــحـور را رف

یـعـنـی .   رھایی انسان ھـا قـرار داد
ـزی .   سوسیالیسم ـیـسـم چـی ـال سوسـی

ـزی .   جز این نیست سوسیالیسم چـی
ـا بـر اسـاس  ـی جز سـازمـان دادن دن
ـقـط  ـــ و نـه ف منافع ھمه انسانھا ـ
ــســت ــ نــی ـــ ــافــع کــارگــران ـ . مــن

سوسیالیسم دنیایی است که در آن 
ـا کـه  ـن کارگر نیست بـه ایـن مـع

ـا کـه .   طبقه ای نیست به این معن
ـز اسـت آزادی و .   انسانیت روی می

ـا  ـن ـاشـنـد، مـع برابری وقتی با ھم ب
ـیـد  ـنـد وگـرنـه نـمـی تـوان مـی دھ
ــاشــیــد و  ــه ب ــت ھــیــچــکــدام را داش
. سوسیالیسم یعنی برابری و آزادی
ـنـی رھـایـی انسـان . سوسیالیسم یع
ـار انسـان ـی ـت ـنـی اخ . سوسیالیسم یع

ـایـه و اسـاس  ـنـی پ سوسیالیسم یـع
ـتـمـاعـی و  فلسفه حـکـومـتـی، اج
ـافـع  اقتصادی یک جامعـه را مـن
ـیـد . انسانھا و ھمه انسانھا قـرار دھ

ـات  ـق انسانھا مجبور نیستند بـه طـب
ـنـد بـرده .   تقسیم شوند مجبور نیـسـت

ـاشـنـد ـا بـرده ب مـجـبـور .   بگیـرنـد ی
ـثـمـار  نیستند استثمار بکنند یا اسـت

ـا کسـی .   شوند ـنـد ب ـیـسـت مجبور ن
ــش یــک جــور  ــوسـت کـه رنــگ پ
ـانـش  دیگر است یا جـنـسـیـت و زب
ــل دشــمــن  ــگــر اســت، مــث طــور دی
خودشان نگاه کنند و به ھـمـدیـگـر 

ـنـد ایـن بـگـویـد چـو .   اجنبی بگوی
ـاد و آن  ـاشـد تـن مـن مـب ـب ایران ن
دیگری بگوید چو عراق نباشد تـن 

ـا ده سـال! من مباد ! برو بجنگیم، ت

ـتـه  ـب و بکشیم و کشته شـویـم و ال
گوشت لب توپ کسی نیست کـه 
حساب بانکی اش در ایـن جـنـگ 
ــد  ــه گــذاری شــده و بــای ســرمــای

ـیـر و .   برگردد ـق باز ھمان کارگـر ف
زحمتکشی است که بایـد گـوشـت 

نه تنھا در جـنـگ   -لب توپ شود
ایران و عراق بلکه در ھمه جـنـگ 
ـنـد و  ـت ھای جھانی کـه راه انـداخ
جنگ ھایی که اآلن ھـمـه جـای 

 .دنیا را فراگرفته است
مظلومین این دنیا، قربانیان ایـن 
ـنـوان  دنیا، کارگران این دنیا باید بـع
ـنـوان  ناجی بلنـد شـونـد وگـرنـه بـع
قربانی ھم آزاد نمی شونـد و بـرای 
ـنـد شـونـد،  ـل ـاجـی ب اینکه بعنوان ن

ـنـد ـامـه مـی .   حزب می خـواھ بـرن
ـنـد و .   خواھند ـای ـی باید به سیاست ب

باید رھبر جنبـش کـارگـری مـا و 
ـاد  فعال جنبش کارگری ایران ھم ی
ـیـرون، اول مـاه  ـایـد ب ـی بگیرد که ب

قطعنامه بدھد و بـگـویـد مـن " مه" 
ـایـد از  اعالم می کنم که مذھب ب

ـنـوان .   این جامعه جمع بشود من بـع
کارگر اعالم می کنم که مـذھـب 
ـلـکـه از  ـنـھـا از دولـت، ب باید نه ت
ـیـن، از  آموزش و پـرورش، از قـوان
ـار گـذاشـتـه  زندگی اجتماعی، کـن
ــر  ــه ام ــل شــود ب ــدی شــود و تــب
ـنـوان امـر  ـــ بـع خصوصی و ــ تازه ـ
ــد آگــاھــگــری  ــای خصـوصــی ھــم ب
علمی و فرھنگـی کـرد کـه ایـن 
ـیـرون  بختک را از ذھن آدم ھا ھم ب
ــایــی کــه بــه  ــج ــا آن کــرد ولــی ت
سیاست و جـامـعـه بـرمـی گـردد، 
کارگر باید روز اول مـاه مـه و نـه 
ـنـھـا روز اول مــاه مـه، در تـمــام  ت
دقایق این ده مـاھـه ای کـه ایـن 
انقالب در ایران جریان دارد، بیایـد و 
بعنوان مدعی الـعـمـوم مـردم ایـران 
صحبت کند خطاب بـه جـمـھـوری 
اسالمـی و خـطـاب بـه بـورژوازی 

ـایـد جـواب .   جھانی طبقه کارگـر ب
جـواب .   را بـدھـد"   میلتون فریدمـن" 

مـارگـارت " مکـتـب شـیـکـاگـو و 
جواب ریگان ھـا .   ھا را بدھد"   تاچر

ـنـی ھـا و  ـی را بدھد و جـواب خـم
خامنه ای ھـا و مـوسـوی ھـا و 

ـیـن خـاطـر، !  کروبی ھا را و به ھـم
به ھمیـن خـاطـر .   حزب می خواھد

ـایـد ـی ـیـن .   باید به سیاست ب بـه ھـم
ـایـد  خاطر فعال جنبش کـارگـری ب
ـان صـحـبـت  ـاجـی زن بیاید بعنوان ن

بگوید چرا تبعیـض جـنـسـی .   کند

درآن جــامــعــه ای کــه مــن مــی 
ــی اســت چــون  ـن ــی مــع خـواھــم، ب

ـیـسـت ـبـعـیـض .   منفعتی در آن ن ت
ـــرای  ـــت ب ـــول اس ـــی، پ ـــس ـن ــ ج

ـایـد .   میلیاردرھـای حـاکـم ـی ـایـد ب ب
ـاجـی کـودکـان صـحـبـت  بعنـوان ن

بیاید بعنوان ناجی نـود و نـه .  کند
درصد جمعیت ــ نه تنھا مردم ایـران 
ــ مردم دنیا صحبت کـنـد و بـرای 
اینکار نه تنھا جنبش کـارگـری و 
نه فقط فعالین کارگـری در ایـران 
ـــکـــه  ـل ــ ـا ب ــ ـی ــ و ھـــمـــه جــای دن
سوسیالیست ھا و کمونیست ھایـی 
ھم که ــ متأسفانه ــ ھنوز خـودشـان 
ـنـد، بـه  را در اینجا قـرار نـمـی دھ

 .حزب نیاز دارند
ـنـد روز جـھـانـی  فکر می کـن
کارگر ــ مثل ھمان چیزی کـه آن 
ــرنــت  ــت ــال کــارگــری روی ایــن فــع
نوشته بود ــ صرفا روزی است کـه 
ـقـه  ھمه جامعه متوجه دردھای طـب

ــر.   کــارگــر مــی شــود ــخــی روز !   ن
ـاشـد  ـایـد روزی ب جھانی کـارگـر ب
که ھمه جامعه متـوجـه شـود کـه 
طبقه کارگر مـتـوجـه دردھـای آن 

روزی اسـت کــه جــامــعــه .   ھسـت
ـاجـی اش بـه  متوجه مـی شـود ن

ــابــان آمــده اســت روزی کــه .   خــی
جامعه متوجه می شود طبقـه ای 
ـقـه ای  که آینده از آن اوست و طـب
ـا خـودش حـمـل  ـیـت را ب که انسان
می کند و انسانیت را مـی تـوانـد 
ـان آمـده اسـت . حاکم کند، به خیاب
ـقـه اسـت . این، روز جھـانـی آن طـب

ـنـوان  ـتـی بـع ـا وق طبقـه کـارگـر ت
صنـف بـخـودش نـگـاه کـنـد، آزاد 

ـتـی خـودش را .   نـمـی شـود ـا وق ت
ـنـد،  ـی ـب فقط بعنوان استثمارشـونـده ب
ــار را  ــم ــث ــد اســت حــتــی نــمــی تــوان

تا وقتی بعنـوان مـظـلـوم .   بربیاندازد
ــخــش جــامــعــه خــودش را  ــن ب ــری ت
تعریف کند، ظلم را از سـر ھـیـچ 

ـقـه .   کسی نمی تواند کم کنـد طـب
کارگر، حزب، نماینده و رھبـر مـی 
ـایـد و در  ـی ـنـکـه ب خواھد بـرای ای
مقابل دنیای سرمایـه داری امـروز 
بـگـویـد ایـن وضــع شـایسـتـه بشــر 
امروز نیست و نباید اینطور باشـد و 

نمی توانی، بـرو .  من راھش را دارم
ــار ــی .   کــن ــوان ــی ت ــم ــا را ن ــی دن

ـار و ایـن درد  ــی، بـرو کـن بـگـردان
ـا  ـی طبقه کارگر در ھـمـه جـای دن

در ھمه جای دنیا، اتـحـادیـه .   است
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ــه  ــی ک ــجــای ھــای کــارگــری آن
متشکل شده اند، آنجـایـی کـه بـه 
ــد و ظــاھــرا بــه  ــه ان احــزاب وابســت
ـنـوان  سیاست ھم آمده اند، ھنـوز بـع
ـنـد و  صنف بخودشان نگاه می کن
ھنوز خودشان را در این جایـگـاھـی 

ـنـد ـن ـی ـتـم، نـمـی ب ـا .   که گف اآلن ت
یکی دو ماه دیـگـر قـرار اسـت در 

" ٢٠جـی " ھمین کانادا کنفـرانـس 
ــســت .   بـرگــزار شــود ــس بــی ــران ــف کــن

آیا فکـر مـی .  کشور صنعتی دنیا
ـان  ـاب کنید کارگران می روند در خی
ـیـسـت کشـور  ـبـران ب ـنـد رھ و بگوی
ـار بـرویـد؟  صنعتی نمی توانید، کن
ـاردرھـا دور ھـم جـمـع  ـی مالتی میل
ــا بــرای ســرنــوشــت  مــی شــونــد ت
ـا نسـخـه  ـی میلیون ھا آدم گرسنه دن

ــد ــچــن ــی ـپ ــا را .   ب ــی ــد دن ــی ــمــی تـوان ن
ـیـد !   بگردانید، کنار بروید نمـی تـوان

ـیـن ـای ـیـد پ . جامعه را بگردانید، بیای
. شما لیاقت حکومت کردن نـداریـد

ـقـه زالـو  ھیچ کجای دنیا ایـن طـب
ـا را .   صفت این لیاقت را نـدارد ـی دن

ـیـه .   به لب پرتگاه برده اند ـان شـش ث
ـیـمـاریـھـای  یک کودک بخاطر ب
ـا مـی  ـی قابل پیشگیری در ایـن دن

فقط بخاطر اینکه پول نـدارد .   میرد
ـانـک  یا بھتر بگوییـم پـولـش در ب
ــاردرھــای  ــی ــل ــی مــی ھــای مــالــت
ـلـه  آمریکایی و بانک ھای آیت ال

ثـروتـھـا .   ھا و غیره انبار شده اسـت
ثمره دسترنج اوسـت امـا بـچـه اش 
ـیـرد ! باید از یک سرماخوردگی بـم

اگر کارگر یاد نگیرد کـه چـطـور 
ـاریـس،  در تھران، استانبول، بغـداد، پ
ـایـد  ـی لندن، بانکوک و ھمه جـا، ب
ــد،  ــگــوی ــھــا را ب ــابــان و ایــن در خــی

مـا .   ھیچوقت نمی تواند آزاد شـود
ـفـه  کمونیست ھـا اگـر یـک وظـی
ـاشـیـم ایـن اسـت کـه ایـن  داشته ب
ـقـدر  ـقـت را آن ـی ـق واقعیـت و ایـن ح
ـا  ـنـده، صـریـح و ب شفاف، قانع کـن
قدرت در دل طبقه کارگر و در دل 
ـا راھـش را  ھمه جامعه ببریم تا دنی

ـیـدا کـنـد. پیدا کند . آینده اش را پ

آینده بشـریـت بـه ایـن گـره خـورده 
ــا را قــبــل از ایــنــکــه .   اســت ــی دن

ـبـرد، "   گلوبال وارمینـگ"  ـیـن ب از ب
ـیـن مـی بـرد . سرمایـه داری از ب

ــت"  ــربــری ــالــیــســم یــا ب ایــن " .   ســوســی
ــه بــارھــا در  ــت ک ــعــاری اس ش
دانشگاھھا دانشجویان ایران داده انـد 
ـیـسـت . و این یک شعار تھییجی ن
. یک حقیقت عمیقی در آن ھسـت
ـیـد ـن ـی . این بربریت را امـروز مـی ب

ــن  ـی ــریـت را در ھــم ــن بـرب امـروز ای
ـیـد ـن ـی ـیـن .   جوامع دارید مـی ب ھـم

ــد  ــھ ــد از م ــعــی کــه دارن ــوام ج
ــان و رفــاه  ــارســت ــم ــی کــودک و ب
ــه  ــم ــد و ھ ــومــی مــی زنــن عــم
دستاوردھای مبارزات کارگـری را 
ـنـکـه  دارند پس می گیرند برای ای
ـاده اسـت  ـت . سود خودشان بخطر اف

ـامـی بـه  ـی اگر ما کمونیست ھـا پ
توده مردم این دنیا ــ و به کـارگـران 
ـاشـیـم،  در رأس این دنیا ــ داشـتـه ب
. این است که آینده از آن شـمـاسـت

ـبـران.   بلند شوید . بایستید بعنوان رھ
ـنـدگـان ـنـوان .   بعنوان راه نشان دھ بـع

سـخـنـرانـی .   ناجیان قطعنامه بدھیـد
کنید، میتینگ بگذارید و مـتـحـد 
ـنـصـورت، نـه  شوید که در غـیـر ای
خود طبقه کارگر آزاد می شـود و 

 .نه مردم دنیا
بنظر من ــ تا آنجا که به ایـران 
ـیـت  مربوط می شود ــ اھمیت وضع
ــظــر  ایـران ایـن اســت کــه ھــم از ن
بورژوازی جـھـانـی و ھـم از نـظـر 
ـا، آن جـامـعـه در  طبقه کارگر دنی

در جبھه اول آن .   چشم طوفان است
نبردی است کـه ھـمـه جـا را فـرا 

ـتـه اسـت ـبـردی کـه خـانـم .   گرف ن
ـا کـارگـران مـعـدن "   تاچر"  داشت ب

انگلیس، در ایران دارد حل و فصـل 
ـا .   می شود ـی نبردی کـه مـردم دن

دارند علیـه تـروریسـم اسـالمـی، از 
ـتـدا  ـق ـا م ـتـه ت حزب الله لبنان گرف
صدر و تا ھمین دار و دسـتـه آیـت 
الله ھای ایران ، نبردی کـه مـردم 
دنیا دارند در رسیدن بـه آزادی، در 
خود ایران دارد حـل و فصـل مـی 

 .شود
ــرمــاه  ــی در خــرداد و تــی ــت وق
ـنــبـش آغـاز شــد،  گـذشــتـه ایـن ج
خوانندگان چپ دھه شصت شـروع 
کردند دوباره سرشان را باال بگـیـرنـد 
و در حمایت از مبارزات مردم ایـران 

ـنـد ـیـویسـت .   شعر و ترانه بخـوان اکـت
ھای چپ اروپایی و آمـریـکـایـی 

جـرقـه .   دھه شصت امـیـدی دیـدنـد
ـیـن خـاطـر  " نـدا" ای دیدند و به ھم

تبدیل شد به سمبل آزادیخواھـی در 
ـبـشـی کـه .  دنیا ـن انقالب ایران و ج

ـنـی و  در ایـران ھسـت، بـطـور عـی
ـنـده  واقعی، مـی تـوانـد نـجـات دھ
ـفـه  وضعیت دنیا باشد و ایـن، وظـی
ــش  ــب ــش کــارگــری و جــن ــب جــن
کمونیستی در ایـران را ده چـنـدان 

ـتـی .   می کنـد ـفـه را وق ایـن وظـی
ـقـت  ـی می توان پیش برد که این حق

اگر خودتان را در قـد و . را ببینید
قامت واقعی خودتان نبینید، ھـیـچ 
ـامـت را نـمـی  کس ھم آن قد و ق

اگر به قدرت خـودمـان ایـمـان .  بیند
ـقـشـی  نداشته باشیم، اگر بـه ایـن ن
که در ساختن آینده بشـریـت داریـم، 
ـنـظـر مـن،  ـاشـیـم، ب ایمان نداشـتـه ب

 .یک قدم ھم نمی توان برداشت
. باید کیلومترھا فـراتـر را دیـد

باید فرسنـگ ھـا جـلـوتـر را دیـد 
برای اینکه یک قدم، یـک مـتـر 
بشود بجلو رفت و جامعه ایـران در 

ـایـد .   یک چنین موقعیتی اسـت ب
. به این نقش و قدرت ایـمـان داشـت

ـقـش . اعتماد داشت ـنـطـور ن ـایـد ای ب
 .خودمان را ببینیم و پیش برویم

ــاه  ــدوارم اول م ــی ــال "   مــه" ام س
بعد، بتوانیم این جشـن را در ایـران 
ـنـھـا جشـن  بگیریم و آن جشن نـه ت
ـلـکـه جشـن  پیـروزی مـردم ایـران ب
ـاشـد کـه در ایـن  طبقه کارگری ب
موقعیتی که گفتم، در ھـمـه جـا، 
ـا  ـن خودش را بازیافته و به ایـن مـع
ـایـی را  ـی پرچم رھایی خودش و دن

 .بلند کرده است
 .*خیلی متشکرم

: ایران بعد از جمھوری اسالمی 
 ! دو افق، دو آینده
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  بعد از ظھر، ٦ساعت : زمان
 ٢٠١٢ آوریل ٢٨شنبه 

 
 " ب" سالن )   تقاطع دیوی و پاسیفیک( روندھاوس :  مکان

 
Roundhouse Community Centre – Room B 
 
(Vancouver, Yaletwon, at Davie & Pacific)  

 
 :تماس
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 غرب کانادا  -تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران

 به تظاھرات اول مه 
 !در ونکوور بپیوندید

 
  اردیبھشت، ١١سه شنبه اول مه، (

 ) عصر در آرت گاری٣از ساعت 
 

ــه فـراخـوان مشـتـرک  ـا ب ـن ، " شـورای کـارگــران ونـکـوور و حـومـه" ب
ـا"  ـی ـب ـبـش " و "   فدراسیون اتحادیه ھای کارگری استان بریتیـش کـلـم جـن

اجتماع و راھپیـمـایـی روز جـھـانـی کـارگـر در روز سـه "  اشغال ونکوور
رسم سالھای گذشته ایـن بـود کـه .   شنبه اول ماه مه برگزار خواھد شد

اما امسـال تـحـت .  در آخر ھفته نزدیک به اول مه این مراسم برپا میشد
 درصدی ھـا تـظـاھـرات روز ٩٩جنبش "   اعتصاب جھانی"تاثیر فراخوان 

در پـوسـتـر اول مـه شـعـار .   کارگر در ھمان روز اول مه برگزار میشـود
ـتـخـاب شـده اسـت و "  درصدی ھا٩٩قدرت به "  بعنوان شعار اصـلـی ان

  .ھمچنین بر دفاع از حق تشکل و اعتصاب  تاکید شده است
 بـعـداز ظـھـر ٣سـاعـت :   برنامه اجتماع و تظـاھـرات از ایـن قـرار اسـت

 سخنرانـی ھـا ٦ تا ٤، ساعت ) جورجیا jسم(گردھمایی در آرت گالری 
 وسـت ١١١بسـوی (  و ربع راھپیمایـی ٦و برنامه ھای ھنری، ساعت 

  ).ھیستینگ
ـیـن  ـال ـتـه " یکی از سخنرانان این مراسـم مسـعـود ارژنـگ از فـع ـی کـم

ـاره ضـرورت "   ھمبستگی بین المللی با کارگران ایران خواھد بـود و در ب
  .آزادی فوری کارگران زندانی در ایران صحبت خواھد کرد

ـا  ـا ب ـیـم ت ما ھمه زنان و مردان آزادیخواه ساکن ونکوور را دعوت میکـن
  .شعار و مطالبات خود در این مارش جھانی کارگران شرکت کنند

 تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران  
 کمیته غرب کانادا
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ــاوت  ــف ــت ــع م ــاب ــکــه از مــن ــان ــچــن آن
ـیـن تشـکـل  تاریخی بر می آید اول
مشخص کـارگـری ایـران در سـال 

ـا .    شکل گرفته است١٢٨٥ البته ب
توجه به تفاوت تاریخ ھـا ی ذکـر 
ـتـوان  ـی ـلـف م ـابـع مـخـت ـن شده در م

 و ١٩٠٦فاصله زمانی سـالـھـای 
 میالدی  را بـه طـور قـطـع ١٩٠٧

ــه  ــحــادی ــری ات زمــان شــکــل گــی
ایـن .   کارگران چاپخانه ھـا دانسـت

تشکـل کـارگـری کـه در کـوران 
تحوالت انقـالبـی دوره مشـروطـیـت 
ـاری از  شکل گرفت به عقیده بسـی
مورخین وتحلیل گران تاریخ جنبـش 
کارگری، اولین تشکـل کـارگـری 
قوام یافته و داخلی کارگـران ایـران 

زمینه شکل گیری ایـن .   بوده است
ـتـه شـد،  اتحادیه ھمانگونه که گـف
. شرایط انقالبی دوره مشروطـه بـود

تحوالت انقالبـی و سـیـر تـحـوالت  
ـزان  بنیادی در این دوره که بـه مـی
ــداد  ــب ــت ــا اس زیــادی فضــای قــرنــھ
ـتـمـاعـی را در ھـم  سیـاسـی و اج
شکسته بود، نیاز به انتشار افـکـار 
ـابـی از  و اخبار و گسـتـرش پـرشـت
فضای روشنگـری را در جـامـعـه 

در این دوره مـتـداول . دامن زده بود
ــه  ــل ــن وســی ــری ــن و عــمــومــی ت تـری
ارتباطی در جامعه آثار مکتـوب و 
ـامـه ھـا  ـات و روزن خصوصـا نشـری

ــشــارات  .   بــود ــت ــه ان ــاز روزانــه ب ــی ن
ــزان  ــی ــده بــود کــه م بــاعــث گــردی
ــرای ایــن  ــمــاعــی ب تــقــاضــای اجــت
ـزان  محصوالت ھر چه بیشتر و مـی
تولید در این بخش به شـکـلـی بـی 

ـابـد ـا تـوجـه بـه .   سابقه افزایـش ی ب
عدم گسترش نیروی متخصـص در 
چاپخانه ھا و افزایـش ایـن مـراکـز 
ـاز ھـای جـامـعـه،  ـی با توجـه بـه ن
فشار کار بر کـارگـران ایـن بـخـش 

ـافـت ـزایـش مـی ی بــا .   ھـر روزه اف
توجه به سطح عمومی سواد در آن 
ــا  ــابــھ ــت ــر ک ــش مــوث ــق ــا و ن ســالــھ
ـتـمـاعـی و  ونشریات در آگاھـی اج
ـاالی سـطـح  ـیـن مـتـوسـط ب ھمچن
ـان کـارگـران چـاپـخـانـه  سواد درمی
ـیـن  ھا، بسیار موجه اسـت کـه اول

ـز  ـی تشکل رسمی کارگران ایرانـی ن
در چاپـخـانـه ھـای تـھـران پـدیـدار 

ایـن تشـکـل کـه بـه ھـمـت .   شود
ـایـه گـذاری شـد،  محمد پـروانـه پ
ـارزات کـارگـران  نتیجه مستقیم مـب
ــالب مشــروطــه و  در جــریــان انــق
ـیـن کـارگـری و  ـال پیوستـگـی فـع
سوسیالیست با احزاب و تشکلـھـای 

 .متفاوت در آن روزگار بود
ـاری  این تشکل نیز ماننـد بسـی
از بخش ھـای دیـگـر جـامـعـه در 
ـلـه  ـیـر مـورد حـم دوره استبداد صـغ
ـیـت آن غـیـر  ـال قرار گـرفـت و فـع

ــد ــی گــردی ــن ــه اتــفــاق .   عــل نشــری
ــان ایــن  ــوان ارگ ــن ــه ع کــارگــران ب

ـافـت  ایـن .   اتحادیه انتشـار مـی ی
ــدھــی یــک  ــازمــان تشــکــل بــا س
ــران  ــصــاب در مــیــان کــارگ اعــت

 ساعت کـار ٨چاپخانه ھا توانست 
در روز، پـرداخـت اضـافـه دسـتـمـزد 

 ٨برای ساعـات کـار اضـافـه بـر 
ساعت، ارائه خدمات بـھـداشـتـی و 
ــه  ــیــری از اخــراج بــی روی ــوگ ــل ج
ــه  ــه ھــا را ب ــخــان ــارگــران چــاپ ک

بـه جـرات .  کارفرمایان تحمیل کند
ـیـت  ـب  سـاعـت کـار ٨می توان تث

ـانـون در روابـط  ـابـه ق ـث روزانه به م
میان کارگر و کـارفـرمـا از زمـان 
ـیـجـه  ـت وثوق الدوله تا به امروز را ن
ــری  ــکــل کــارگ ــن تش ــالش ای ت

ـلـه دیـگـر اقـدامـات .   دانست از جـم
ـاریـخ  قابل تامل این اتـحـادیـه در ت
ــک  ــی ی ــدھ ــعــاصــر، ســازمــان م
ـان  اعتصاب یک ھفته ای در مـی
ـفـروشـان، در  ـاب چاپخانـه ھـا و کـت
اعتراض به تعطیلی روزنامـه حـبـل 

ـیـن در سـال  ـا .    اسـت١٢٨٦المت ب
فشار اتحادیه و اعتصاب کـارگـران 
ـازه  ـــت وقـــت اجــ ـام دول ـــجــ ســـران
ـیـن  ـت انتشارمجدد روزنامه حبـل الـم

 .را صادر نمود
اتحادیه کارگران چاپ نقـشـی 
موثر در به ثـمـر رسـانـدن خـواسـتـه 
ـتـگـر  ھای کارگران و نقشـی ھـدای
ومتشکل کننده  در سـایـر بـخـش 

پس از فـراز .   ھای کارگری داشت
وفرود ھای سالھای پرتـالطـم پـس 

ـا جـنـگ اول  از انقالب مشروطه ت
جھـانـی بـخـش ھـای دیـگـری از 
ـز اقـدام بـه ایـجــاد  ـی مـزدبـگـیـران ن

شـکـل .   اتحادیه ھای خود نـمـودنـد
گیری تشـکـلـھـای کـارگـری در 
اثنای جنگ جھانـی اول در ایـران 
ــقــالب  ــم ان ــی ــق ــت ــر مس ــی ــاث تــحــت ت
ــه وشــرکــت  کــارگــری در روســی
ـیـسـت  ـال فعالین کارگری و سـوسـی

ـقـالب بـود اوضـاع .   ایرانی در این ان
به ھم ریخته حکومت در ایـن دوره 
که باعث ایـجـاد فضـای آزادتـری 
ــه  ــن ــود، زمــی در جــامــعــه شــده ب
مناسبی را بـرای شـکـل گـیـری 
ـاوت  ـف تشکلھا در بـخـش ھـای مـت

ـلـه .   کارگری ایجاد کرده بود از جم
این تشکلھا می توان بـه اتـحـادیـه 
ـاشـان،  کارگران ساختمانـی، اتـحـادیـه کـف
ــمـیـن، اتـحـادیــه کـارگــران  ـل اتـحـادیـه مـع
ــحــادیــه  ــی، و ات ــزل ــدر ان ــن ــدر در ب ــن ب

 .کارکنان پست و تلگراف اشاره کرد
ـیـشـه وری، در  ـتـه پ بنا به گف
راس اتــحــادیــه چــاپ، مــرتضــی 
ـنـھـا، اتـحـادیـه  حجازی و محمـد ت
بافندگان، شکرالله مانی، اتـحـادیـه 
معلمین لسـانـی وفـروزش، حسـیـن 
ــارگــران  ــه ک ــادی ــا در راس اتــح بــن
ساختمـانـی و کـی مـرام در راس 

 .اتحادیه کفاشان قرار داشتند
ــال   ایــن تشــکــل ١٣٠٠در س

ـا ایـجـاد شـورای  ھای کارگری ب
مرکزی اتـحـادیـه ھـای کـارگـران 
ـبـری  گامـی جـدی در جـھـت رھ
سراسری و یکپارچه مبارزات خـود 

تشکـیـل ایـن شـورا کـه .   برداشتند
ــخــش  ــت ســراســری ب ــه ھــدای ــف وظـی
ـبـش کـارگـری را بـه  متشکل جن
ـیـت ھـای  ـال عھده داشت، نتیجه فع
مستمر حزب کمونیست ایران در آن 

اکثریت سازماندھنـدگـان .   سالھاست
و رھبران ایـن تشـکـلـھـا از اعضـا 
وفعالین حزب کمونیست ایران بـوده 

محمد دھگان ھدایتگر اصـلـی .   اند
شورای مـرکـزی اتـحـادیـه ھـا از 
. اعضا حزب کمونیست بـوده اسـت

ـنـد حـجـازی، در  این میان کسـانـی مـان
ـیـشـه وری و ـلـق . . .   پروانه، پ ـز در تـع ـی ن

 .حزبی شان جای تردید نیست
شورای مرکزی اتحادیـه ھـای 

.  تشـکـل بـود٩کارگری شـامـل 
عمده ترین این تشـکـلـھـا اتـحـادیـه 
ھـای چـاپ، نســاجـان، کـارگــران 
ــازان،  ــی، خــب ــمــان ــایــان ســاخــت ــن وب

ـلـمـان کفاشان، کارکنان شـھـرداری،  مـع

 . و کارکنان پست وتلگراف بودند
در شـورای مـرکـزی اتـحـادیـه 
ــده از ســوی ھــر  ــن ھــا، ســه نــمــای
اتحادیه عضو بود که با احـتـسـاب 
کلیه تشکلـھـای مـلـحـق شـده بـه 
شـورای مـرکـزی تـعـداد اعضـای 

ـفـر مـی شـد٣٠این شورا بالغ بر .  ن
ـیـن دسـت بـه  این تشـکـل ھـمـچـن
ـقـت بـه عـنـوان  انتشار روزنامه حقی
ارگان شورای مرکزی اتحادیـه ھـا 

ایـن نشـریـه .   ی کارگری ایران زد
ـیـری مـحـمـد دھـگـان از  به سـردب
ـاد در  ـن ـابـل اسـت نشریات معتبـر وق

شـورا .   جنبش کارگری ایـران اسـت
که ابتدا مرکـز خـود را در ھـمـان 
ـود،  ـرار داده ب ـقـت ق ـی ـامـه حـق محل روزن
ــی در  ــل ــاره مــح ــا اج ــدی ب ــس از چــن پ

ـتـگـی ) ناصریه(ناصر خسرو  جلـسـات ھـف
 .خود را نیز به این محل منتقل نمود

فعالین گرد آمده در این شـورا، 
ـیـن کـارگـری در  از موثرترین فعال
تشـکــل یــابـی کــارگــران تــا ســال 

با تـوجـه .    به شمار می روند١٣١٠
به پراکندگی محل کار کـارگـران 
و میزان سـواد و غـیـر دائـم بـودن 
ــاری از  ــی ــت شــغــلــی بس ــی ــع مــوق
ــجــاد  ــن دوره، ای ــران در ای کــارگ
تشکلھائی تحت عنوان اتـحـادیـه و 
یا سـنـدیـکـا در ایـن دوره کـاری 

کسـانـی .   بسیار دشـوار بـوده اسـت
مانند محمـد پـروانـه و اسـمـاعـیـل 
ـقـشـی مـوثـر در  تنھا و حجـازی ن
شکل گیری تشکلھـای کـارگـران 

 .در اصفھان وخوزستان داشته اند
بنا به گفتـه شـکـرالـه مـانـی، 
ــزی در  ــرک ــان شــورای م ــت ارگ ــق ــی ــق ح

ــه  ــا روزان ــران ت ــھ ــرگ تــک ٤٠٠٠ت  ب
ــه اســت ــه .   فـروشــی داشــت ــت ــا بــه گــف ــن ب

ـوعـات،  ـاریـخ مـطـب بسیاری از مـورخـان ت
ـامـه "   حقیقت" روزنامه  ـریـن روزن ـراژت ـی ـر ت پ

ـز .   استدوره خود بوده  ـی این روزنامه ن
ـات کـارگـری مانند  ـاری از نشـری بسـی

ــشــار  ــت ــیــف و ازان ــوق ــدی ت ــن پــس از چ
 .مجدد آن جلوگیری به عمل آمد

ــراضــات  ــن اعــت ــری ــمــت ــھ از م
ـتـوان  ـی اجتماعی شورای مرکزی م
ـیـر  ـاث ـات ت به سازماندھی اعـتـصـاب
ــاره نــمــود : گــذار در ایــن دوره اش

ـان سـال  اعتصاب معلمان در زمسـت
 که منجر به سـقـوط دولـت ١٣٠٠

ـیـن  قوام السلطـنـه گـردیـد، ھـمـچـن
اعتصاب کارکنان پست و تلـگـراف 
در اعتراض به ممنوعیت عضـویـت 
ــگــراف در  ــان پســت وتــل کــارکــن

ـلـژیـکـی  ـیـس ب اتحادیه، تـوسـط رئ
پست وتلگراف که منجـر بـه عـزل 
وی و کوتاه آمـدن دولـت وقـت در 

ـیـون شـد در اکـثـر .   مقابل اعتـصـاب
اعتصاب ھای سـازمـانـدھـی شـده 
توسط اتحادیه ھای عضو شـورای 
ـبـری شـورا و اطـالع  مرکزی، رھ
ــش  ــت نــق ــق ــی ــی روزنــامــه حــق رســان

 . مھمی برعھده داشته اند
ـا روی کـار ١٣٠١در سـال   ب

آمدن مجدد دولت قـوام، وی اقـدام 
ـامـه ھـا  به توقیف بسیاری از روزن
ـقـت  ـی ـق ونشریات از جمله روزنامه ح

در پـی ایـن اقـدام اتـحـادیـه .   نمود
ـلـه  چاپ که در ایـن زمـان بـوسـی
محمد پروانه و باقر نـوائـی ھـدایـت 
ـیـف  می شد، در اعتـراض بـه تـوق
مطبوعات فـراخـوان بـه اعـتـصـاب 

ـیـه .   دادند با این اعتصاب عمال کـل
ـز  ـی مطبوعات طرفـدار حـکـومـت ن

دولت قوام که تـالش . تعطیل شدند
ـار  ـا دسـتـگـیـری و اجـب داشت تا ب
ـامـه ھـای طـرفــدار  کـارگـران روزن
خود را انتشـار دھـد، در ایـن کـار 

ـیـشـد در ایـن کشـاکـش .   موفق نم
ــه چــاپ، شــورای  ــحــادی ــت وات دول
مرکزی نیز تصمیم به فـراخـوان بـه 
ـتـه و ایـن  اعتصاب عمومـی گـرف
موضوع را باطالع مجلس نیز مـی 

دولـت ومـجـلـس از ھـراس .   رسانـد
اعتصاب عمومی کلیه مطبوعـات 
توقیف شده به اسنتثنای حقیقت را 

ــد ــن ــکــن ــف مــی ــوقــی ــن .   رفــع ت ای
ـا  کشاکش تشکلھای کـارگـری ب
دولت، وزن و توان شورای مـرکـزی 
و تشکـلـھـای کـارگـری را بـرای 
ـازه بـه قـدرت رسـیـده  ـیـت ت حاکـم

 . رضاخان به روشنی نشان داد
شورای مرکزی اتحادیـه ھـای 
ـیـت  کارگری ایران در تثبیت موقـع
ــری داشــت ــش مــوث ــق : کــارگــران ن

ـاھــــی  ـاعــــه و رشــــد آگـــ اشـــ
ـان کـارگـران،  سوسیالیستی در مـی
ـابـی در  تاکید بر اھمیت تشـکـل ی
ـیـن کـارگـری و ایـجـاد  میان فعال
ــنــه مــوجــود  ــی تشــکــل در ھــر زم
ومساعد، رسمیت دادن بـه اول مـاه 
ــت  ــی کــارگــر، دخــال مـه روزجــھــان
ــه ھــای  ــن ــه زمــی ــم فــعــال در ھ
ــده  ــن ــای ــوان نــم ــن ــاعــی بــه ع ــم اجــت

ـقـه کـارگـر تـجـربـه .   متشـکـل طـب
شورای مرکزی اتحادیـه کـارگـران 
ایران از نمونه ھـای مـوفـق تـالش 

 شورای مرکزی اتحادیه ھا 
 

 )اشاره اي به اولین تشکلهاي کارگري در ایران(
 مرتضی فاتح 
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ـیـسـت  ـال فعاالن کمونیست و سـوسـی
ـتـمـاعــی  ـنـه اج ـی کـارگـری در زم
کردن امـر کـارگـران در سـطـحـی 

عـالوه بـر عضـویـت .   گسترده بـود
ــای  ــاھ ــدیــک ــن شــورا در شــورای س
سرخ، مـحـمـد دھـگـان بـه عـنـوان 
نماینده کـارگـران ایـران در اجـالس 
ــی چـھـارم ایـن ارگــان  ـل ـل ــم ـیـن ال ب

 .شرکت نمود
 و عــروج ١٣٠٤پـس از سـال 

ــه قــدرت، ســرکــوب  ــان ب ــا خ رض
تشکلھای کارگری با دستـگـیـری 
و قتل فعالین کـارگـری از شـدت 

ـاری .   بسیاری برخوردار گردیـد بسـی
ـاخـتـه شـده  از سازماندھنـدگـان شـن

ـا ١٣١٠شورای مرکزی  تا سال   ی
ـا در  ـبـردنـد ی ـی در زندانھا به سـر م

زندان وتبعیدگاھھا به قتل رسـیـدنـد 
ـنـد . و یا ناچار به مـھـاجـرت گشـت

ــد شــورای  ــچــه مــی گــویــن ــان چــن
ـنـوز ھـم ١٣٠٧مرکزی تا سال   ھ

توسط برخی از فعالین به صـورتـی 
 . نیمه علنی فعالیت داشته است

تجربه شورای مرکزی اتحادیـه 
ــدای  ـت ــران در اب ھـای کـارگــران ای
ــه  ــقـه کـارگــر ب اعـالم حضـور طـب

ـتـمـاعـی در  ـقـه اج عنوان یک طب
ـقـه  ـیـن امـروزی طـب ـال ایران، به فـع
کارگر نشان می دھـد کـه حـتـی 
در شرایط رشـد کـمـی مـحـدود و 
ـا  ـتـوان ب ـی دشوار اجتمـاعـی ھـم، م
ــگــی در مــیــان  ــســت ــب ایــجــاد ھــم
ـا داشـتـن  تشکلھای کارگـری و ب
برنامه و محوریت اھداف عـمـومـی 
ــه  ــه کــارگــر، ب ــق ــه روز طــب و ب

ھمبستـگـی گسـتـرده و سـراسـری 
ــارگــران دســت یــافــت ــه .   ک ــجــرب ت

جنبش کارگری در تاریخ مـعـاصـر 
به فعالین این عـرصـه نشـان مـی 
دھد که تنھا در دوره ھـائـی کـه 
فعالین کارگری  موفـق شـده انـد 
رھبری توده کـارگـر را بـه عـھـده 
ـبـش  ـبـران ھـمـه جـن بگیرند، بـه رھ

 .*اعتراض اجتماعی تبدیل شده اند

شـد یـک  ھمین مقدار حـقـوق مـی
سکه تمام و یک نیم سکـه خـریـد 
اما با افزایـش نـرخ ارز و طـال در 

ـیـم   فقط می٩٠سال  شـود یـک ن
كـارگـران در . "   سکه خریداری کـرد

ـیـق شـدن در ٥٧سال  ـا دق  درست ب
ـنـھـا  وضعیت معیشتی خـود كـه ت
می شد با یك ماه حقوق دو سـكـه 
تمام و یك نیم سكه طال خـریـداری 
كرد، بود كه متحد و متشكل شـده 
ـقـالب كـردنـد و طـومـار رژیـم  و ان
ـامــھــری را درھــم  ــی آری ــان گـورســت

صدای پای كـارگـران را .   پیچیدند
ـیـده انـد و  اینبار اربابان اسالمی شن
می دانند كه تحـمـل كـارگـران ھـم 
حدی دارد و این حد ھم سر خواھـد 
. آمد و انفجار دیگری در راه اسـت

یكی از نمایندگان رژیم در مجـلـس 
ـاره  بـمـب ھسـتـه ای " اسالمی درب

ایــن .   ھشــدار مــی دھــد"   كــارگــران
ـــن  ـاری و ای ـــجــ ـف ــ ـــت ان ـی وضـــعــ
ھشدارھاست كـه اخـتـالفـات را در 
صفوف گرداننـدگـان رژیـم تشـدیـد 
ـتـرل و در دسـت  ـن كرده كه برای ك
ــم  ــی درھ ــن فــرمــان كشــت گــرفــت
ـیـشـتـر  شكسته جمھوری اسالمی ب

جملگی شـان . به جان ھم افتاده اند
ـنـد كـه در حـمـایـت از  مـی خـواھ

تولید مـلـی، " چرندیات رھبرشان از 
" حمایت از كار و سـرمـایـه ایـرانـی

كفه ترازو را به نفع خـود سـنـگـیـن 
خامـنـه ای كـه سـر دسـتـه .   كنند

دزدان است، با نوش جان كـردن جـام 
ـانـد  زھر، فعال با احمـدی نـژاد و ب
ایشان سر كرده و در عـدم اجـازه بـه 
ـانـد مـحـسـن  راھپیمائی طرفـداران ب
ــه  ــش در خــان ــھــای ــری ــی و دور و ب رضــای

كارگر، باند خود را ضـمـنـی در مـعـرض 
ــد قــرار داده اســت ــان ــن ب ــراض ای . اعــت

ـایـت از فـرمـایشـات " منتھا عصـای  حـم
ـریـن عضـو " رھبر ـوت ـال ، كسی و از جمله ھ

 .باند رھبر را ھم نمی فریبد
این جنگ اما صـرفـا بـر سـر 
ـیـمـائـی  ـپ دادن یا ندادن یك اجازه راھ

ـانـد . عادی نیست تـمـام اعضـای ب
ـبـر ــ كـه شـامـل خـانـه  مقابـل رھ

ـتـصـادی " ھا،  كارگری كارشناسان اق
مـورد لـطـف "   حقوقدان"، "و سیاسی

ـتـی  و عنایت ایلنا ھم ھستنـد ــ وق
از دادن اجازه راھپیمایی حـرف مـی 
زنند، از این صحبت می كننـد كـه 
ــراض  ــم صــدای اعــت ـقــامـات رژی م

ــد ــون ـن ــران را بشـ ــرار و !   كــارگ اق
ــك  ــرافــی مــخــرج مشــتــرك ت ــت اع
ـارگـــران  ــ ـان اســـت كـــه ك ـــكـــشــ ت
ـیـد صـدای  معترضـنـد؛ اجـازه بـدھ

 !اعتراضشان از كانال ما شنیده شود
 

نباید از برگزاری مراسمھای 
 مستقل غافل ماند

تجارب جنبش كارگری در دو سـه 
مراسم آخر خانـه كـارگـر نشـان داد 
كه كارگران كنترل این مراسـمـھـا را 
ـیـرون  از دست بانـد خـانـه كـارگـر ب
ــر  ــگ ــی و دی ــجــان آورده و رفســن
مفتخوران اسالمی را سكه یك پـول 

ـتـرل خـانـه " حتی برای .   كردند از كن
این مراسمـات و "   كارگر خارج كردن

راھپیمائی ھا برنامه ریزی ھم مـی 
فـراخـوان " اینجا و آنجا ھم از .   شود

ــارگــران در مــراســم  بــه شــركــت ك
حـرف "   دولتی و رادیكالیزه كـردن آن

این مراسمھا امـا . ھم زده می شود
نھایتا مراسم دولتی ھستند و طـرح 

ـاسـی رژیـم  ـیـس سـی ـل آنھا توسط پ
كارگرانی كـه در .  ریخته می شود

ـنـد،  ـن آن برنامه ھـا شـركـت مـی ك
شاید شانس برھم زدن خـواب خـانـه 
ـاورنـد، ایـن  كارگری ھا را بدست بی
اما یك داده نیست و كـارگـران اگـر 
ـایـد  آنجا بودند و توانستند، حـتـمـا ب
بیشترین تالش خود را بكار گـیـرنـد 
كه این مراسم را بر سر خانه كارگـر 
و دیگر سردمـداران رژیـم اسـالمـی 

ــنــد ــزاری .   خــراب كــن ــرگ ــای ب ــپ پــاب
مراسم خانه كارگر و درست زمـانـی 
ـامـه ھـای  كه كارگـران عـمـال بـرن
خانه كارگر را بـرھـم مـی زدنـد و 
ـنـد،  كنترل فضا را بدست می گرفت
ـاسـبـت اول مـاه  مراسمھایی به مـن
ـقـل از عـوامـل خـانـه  مـه و مسـت

ایـن .   كارگر، تدارك دیـده مـی شـد
مراسم و تداركـات پـخـتـه تـر مـی 
ـیـشـتـری  شدند و فعالین كارگری ب
ــش  ــب ــه آمــده و جــن ــوی صــحــن جــل
. كارگری را خطاب قرار می دادنـد

ـیـن رابـطـه  ـا در ھـم ـق بحث من دقی
است كه گرچه نباید از بـرھـم زدن 
ــه كــارگــر و بســاط  مــراســم خــان
رفسنجانی و مـحـسـن رضـائـی و 
غیره غافل ماند، اما باید در فـكـر 
تالش برای برگـزاری مـراسـمـھـای 
ــه و  ــی ـان ــی ـا ب ــل كــارگــری ب ــق مسـت
قطعنامه مستقل و برخاسته از ایـن 

ـلـه اسـت . مراسمھا باشیم ایـن مسـئ
ـنـد و  ـنـدتـر مـی ك كه ما را قدرتم
ـا  ـارزه اش ب جامعه را گامھا در مب

 .رژیم اسالمی به جلو می راند
 

 اول ماه مه ویژه
اول ماه مه، گـرچـه روز ویـژه ای 

ـاتـمـان اسـت، اول  برای اعالم مطالب
ـا .   مه امسال اما شاخص تر اسـت ب

 درصدی ھـا در ٩٩فراخوان جنبش 
آمریكا به اعتصاب عمومی و یـك 
ـارچـه بـر  اول ماه مه متحد و یـكـپ
علیه وضعیت دھشتناك این دوره و 
ــه  ــتـخــوری و گــردن ــه مــف ــی بـر عـل

ــری  ــقــه ١گــی  درصــدی ھــا، طــب
ــوان یـك گــردان  ـن ــع كـارگــر ایـران ب
ــه  ــد كـه فــرصـت ب ـار نــیـرومـن بسـی
چالش كشـیـدن رژیـم اسـالمـی را 
حتی بطور بھتر و آماده تـری دارد، 
می تواند از آن تبلیغاتی كـه حـول 
ـیـه  مطالبات مشترك جھانی بـر عـل
ـاده  ـت سیستم سرمایه داری به راه اف
است استفاده كند و كل جـامـعـه را 
ـنـد ـات خـود بسـیـج ك ـب . حول مطال

ــراض در اول مـاه مــه امســال  اعـت
ــه  ــی ك ــت ــد در وضــعــی ــوان مــی ت
حكومت اسالمی بر خـانـواده ھـای 
كارگری تحمیل كرده اسـت، ضـرب 

یكی از چپاولگران اسـالمـی .   شود
اعتراف كرده است كه سال گـذشـتـه 

 میلیون فرصت شغـلـی از دسـت ٢
محجوب، یكـی دیـگـر .   رفته است

از آدمكشان اسالمی اعتـراف كـرده 
ـفـر  است كه سال گذشته صـدھـزار ن

ــكــار شــده انــد ــی  درصــد از ٢٣.   ب
ـفـر  خانواده ھای ایران، حـتـی یـك ن

اول مـاه مـه .   ھم شاغل نداشته اند
ـتـھـا  ـی امسال می تواند در این واقـع

ــاھــی .   ضـرب شــود ــوی بـه تــب جــل
 .كشانده شدن بیشتر جامعه را بگیرد

ـانـكـه  وضعیت جامـعـه ھـمـچـن
ـز و  خود نماینـدگـان و عـوامـل ری
ـارھــا  ــم اســالمـی ھـم ب درشـت رژی
گفته و اقرار و اعـتـراف كـرده انـد 
انفجاری است و به مانند یك بـمـب 
ــد كــه اگــر  ــه ای مــی مــان ھســت
ـیـسـت دزدان  منفجر شود ھست و ن
اسالمی را دود می كند و بـه ھـوا 

ـتـھـا ایـن .   می فـرسـتـد ـن بـمـب " م
. ، فعال فقط بالقوه اسـت" ھسته ای

ــت  ــم در وضــعــی ــی ــوان ــت ــا ن اگــر م

انفجاری كنونی بـه اعـتـراضـاتـمـان 
ـیـم و  درجه ای سـمـت و سـو بـدھ
ـیـم  ـتـوان نسبتا متشكل شویم، اگـر ن
اعتراضـات خـود را مـتـحـدانـه بـه 
ـیـم ایـن  ـتـوان خیابان بكشانیم، اگـر ن

ـیـم، "   بمب ھسته ای"  ـن را بالفـعـل ك
به دشمن فرصت داده ایم كـه وقـت 
ـقـر و  بخرد و جامعه ھمچنان در ف

 ! فالكت دست و پا خواھد زد
زیر سیطره حـكـومـت اسـالمـی 
بارھا و بارھا ثابـت شـده كـه وضـع 
بخودی خود تغییر نخـواھـد كـرد و 
ــر ھــم خــواھــد شــد ــروز بــدت . روز ب

شرایط به اندازه كافی برای سـر بـر 
ـامـت  آوردن جنبـش كـارگـری در ق
. رھبر جامعه، پخته و آمـاده اسـت

ــن  ــعــالــی ــه ف ــن اســت ك شــرط ای
كارگری بتوانند راھـی بـرای بـرون 
ـیـدا كـرده و  رفت از این وضعیـت پ
دســت كــارگــران را در دســت ھــم 

شروع ایـن مـوضـوع مـی .   بگذارند
 .تواند اول ماه مه قدرتمند باشد

ـتـر در ایـن روزھـا،  نكته مـھـم
سازمان دادن مراسم و میتینگـھـای 
مستقل كـارگـری بـرای بـرگـزاری 
اول مه است كه بایـد ھـمـه بـرایـش 

جمعھا و تشكـلـھـا .   آستین باال بزنیم
ـبـش  ـفـی از جـن ـل و نھادھای مـخـت
ــن روز  ــرای ای كـارگــری خــود را ب
ـال آن مـی  ـب ـق آماده كرده و بـه اسـت

ـامـه .   روند روز اول مه امسال ادعـان
ما كارگران بر علیه رژیم سـه دھـه 
. فقر و فـالكـت و سـركـوب اسـت

ـیـه  ادعانامـه مـا كـارگـران بـر عـل
حكومت میلیونھا بیكار و جـامـعـه 

ـاد زده و زن كـش اسـت ـی اول .   اعت
ـیـه  ماه مه امسال ادعانامه مـا عـل
حكومت سـنـگـسـار و كـودك آزار 

ــای .   اســت ــا بــرگــزاری مــراســمــھ ب
ـامـه را  مستقل خودمان، این ادعـان
ـامـه  ـن سرلوحه اعـتـراضـات و قـطـع

 .ھایمان خواھیم كرد
 ٢٠١٢ آوریل ٢١

 

 ١از صفحه 
 اول ماه مه امسال، 

 "بمب ھسته ای كارگران"
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چھره کریه فـاشـیـسـم ضـد افـغـان 
دوباره توسط یـکـی از کـارگـزاران 
حکومت کثیف جمھوری اسالمـی 

بخشدار مـرکـزی .   " ابراز وجود کرد
ـانـھـا را بـه "   شھر نوشـھـر ورود افـغ

ـنـوع اعـالم  مرکز شھر نـوشـھـر مـم
ــھــا !   کــرد ــرگــزاری ــه گــزارش خــب ب

دھیاران خـواسـت نسـبـت " بخشدار از
ـاق  ـف ـاسـایـی افـاغـنـه بـه ات به شـن

ھای بسـیـج اقـدام  فرماندھان پایگاه
ھـای خـود  کنند و گزارش فعالیـت

ـاسـی فـرمـانـداری  را به واحـد سـی
ـنـد در یـکـمـاه . "   نوشھـر اعـالم کـن

گذشته این دومین مقام مسئول در 
ـیـن  جمھوری اسالمی است که چن
ــادر  ــی را ص ــورات فــاشــیــســت دســت
میکند، مورد اول در اصـفـھـان بـود 
ــه یــک  ــانــھــا را ب کــه ورود افــغ
ـنـوع  ـزده بـدر مـم پارک در روز سی

ــد.   " اعــالم کــرده بــود ، " خــواجــه ون
بخشدار مـذکـور عـالوه بـر مـرکـز 
ــه  شـھــر نـوشــھــر، ورود افــغــانـھــا ب
ـز  ـی ـان مـازنـدران را ن شھرھای اسـت
ممنوع اعالم کرده است و میگویـد 

ـان"  ـیـن  مازندران جزء اسـت ھـای مـع
ـیـسـت و  برای نگھداری افـاغـنـه ن

تر آنھـا را بـراسـاس  باید ھرچه سریع
 ."از استان خارج کنیم!) ؟(ضوابط

ــنــگ  در ایــن دیــاری کــه س
ـیـه  کوھش را به د ر و گـوھـر تشـب
میکنند گویا ھـیـچ جـائـی بـرای 
مردمی نیست که به انـدازه یـک 

ـا آمـدنـد ـی . خط در آنسوی مرز بـدن
ــر از زر  ــھــت ــن دیــار را ب خـاک ای
ـا  میشمارند اما در این خاک گـوی
ــزد  یــک ذره وجــدان بشــری در ن
ـیـن بـه  حاکمان آن نیسـت کـه چـن
سادگی فرمان به راندن انسانـھـائـی 
میکنند که نصـیـب شـان در ایـن 

جـز کـار و رنـج و "   مرز پر گـھـر" 
ـا .   مرارت نبوده و نیست براسـتـی آی

بوی تعفن میکرب ناسیونالیـسـم را 
ـال آن "   مرز پرگھر" میشود با  و امـث

ـا  ـاب بـخـشـدار ت خنثی کـرد؟ جـن
ـاز  ـی وقتی به کار کارگران افغـان ن
ـیـدانسـت بـه شـھـر  داشتند الزم نـم
ــا  ــھ ــی و وحشــت تــوریســت ــت ــوریس ت

ــا ــھ ــان ــدن افــغ ــد( ! )   ازدی ــن ــاره ک . اش
ــاد  ــھــائــی کــه او از آن ی ــوریســت ت

ـیـگـانـه" مـیـکـنـد  ـاع ب ـب ــوع "   ات از ن
ــه  ــک ــل ــت، ب ــس ــی اش نــی اروپــای
ثروتمندانی ھستند که با پـول خـود 
ـامـات حـکـومـتـی  و مساعدت مـق
ـان  محیط زیست بی مانند این اسـت
را تخریـب کـرده انـد و بـجـای آن 
ـنـد . ویال برای خود درسـت مـیـکـن

ــن ھــای  ــار زمــی ــکــت ــار ھ ھــکــت
کشاورزی و جنگلھا را به پـولـداران 
ــواری  ــد و ایشــان دی ــروشــن ــف مــی
میکشند و ویالئی برپا میسازنـد و 
ـیـن  ـتـھـا ھـم ـیـشـتـر وق اینکـار را ب
افغانھا در ازای کمترین مزد انـجـام 
میدھند چرا کـه افـغـانـی خـوانـده 

ــد ــون ــش ـات، .   مــی ــه گــزارشــ ــاب ـن ـ ب

ــن اســتــان در حــال  ــھــای ای ــگــل ـن ج
ـارھـا  نابودی ھستند و ساالنه ھـکـت
از این جنگلھا از بیـن مـیـرود چـرا 
که برای تفریح ایـن تـوریسـتـھـا از 
ھر جا که میل شان بـکـشـد جـاده 
میشکند، ویال میسازنـد و نصـیـب 
ــکــش و  ــت ــا و مــردم زحــم ــھ ــان افــغ
ـار ھـم زنـدگـی در  تھیدست این دی

 . بیغوله ھا است
دستورات فاشیسـتـی از سـوی 

ــی"  ــان ــوالن اســت ــوری "   مســئ ــمــھ ج
ـیـسـت،  ـادر ن اسالمی یک پدیـده ن

ـیـشـه .   استثنائی بر قاعده نیست ھم
ــوالن  ــم کــه مســئ ــوده ای ــاھــد ب ش
ــاه تــر از  ــتــی دیــوار کــوت حــکــوم
ـا ھـرچـه  ـنـد ت ـیـکـن افغانھا پیدا نـم
بدبختی است به سر ایـن کـارگـران 

ــنـد ــی ســخــت .   خـراب کــن مــردمـان
ـیـشـه  کوش و زحمت کش که ھـم
به حاشیه جامعه رانـده شـده انـد و 
ـنـد . از ھیچ حقوقی برخوردار نیـسـت

ـیـسـتـھـا  نزد این حکومت و ناسیونال
ـا خشـونـت و  نام افغانی متـرادف ب
ـاد  ـتـه کـار زی ـب قتل و ناامنی و ال

ـتـن . اسـت( ! )   کردن و پول کم گـرف
ـیـم  ـق اینھا ھمه نتیجه تبلیغات مسـت
ـیـم ایـن حـکـومـت و  ـق و غیر مست
اپـوزیسـیـون راسـت ایـن حـکـومــت 

ــن .   اســت ــول ای ــئ ــن دو مس ــی فــرام
ـتـر از یـکـمـاه، از  حکومت در کـم
رویکرد جدید ایـن حـکـومـت خـبـر 

گویا جـمـھـوری اسـالمـی .   میدھد
تصمیم گرفته است شـمـشـیـر را از 
رو ببندد، دیگر خود را مقید نـمـی 
بینند به رنـدی آخـونـدی مـتـوسـل 
ـانـھـا  شود و مثال بـرای رانـدن افـغ
پشت این قایم شود که ھمه گـونـه 
ــق  ـا طــب ــالت فــراھــم شــده ت تسـھــی
ضوابط سازمان ملل بـه خـوبـی و 

و !   خوشی به کشـورشـان بـرگـردنـد
ـا ایـن  ما شاھد بودیم که چگونه ب
ـنـد  ـتـکـش بـه مـان انسانـھـای زحـم
چھارپایان رفتار کردند، شنیدم کـه 
ـاد کـارگـر  پولی که با زحـمـت زی
ـتـه و  افغانی جمع کرده به یغما رف
ـاب  یا کارگر افغانی از بلندی پـرت
شد، و یا نگذاشتند کارگـرافـغـانـی 
دستمزدی که از کـارفـرمـا طـلـب 

ــاھــدیــم کــه !   دارد وصــول کــنــد ش
ــوب  ــس ــح ــدان ایشــان آدم م ــرزن ف

ـم کـه .   نمیـشـونـد ـارھـا خـوانـدی زن " و ب
ــی ــک "   ایــران ــغــان" کــه بــا ی " مــرد اف

ازدواج کرده دیـگـر شـھـرونـد ایـن کشـور 
ـان ظلمی بـی .   محسوب نمیشود ـای پ

که از سوی جـمـھـوری اسـالمـی اعـمـال 
ـر و  ـت ـان میشود اکنون رنگ و بـوی عـری

 .خشن تر پیدا کرده است
ـــی و  ـان ــ ـــد انس ـار ض ــ ـت ــ رف
ـا  فاشیستی جـمـھـوری اسـالمـی ب
ـایـد  ـیـم ایـران ب ـق افغانستانیـھـای م

ـیـر و .   متوقف شود جلـو ایـن تـحـق
ـایـد گـرفـت ـان .   توھین به انسـانـھـا را ب آن

ـا  ـوق ب شھروندان محترم و متـسـاوی الـحـق
ـه  ـایـد اجـازه داد ب ـب سایر مردم ھستند و ن
ـار  ـران رفـت ـا ای ـاوت ب بھانه محل تولد متف

 . تحقیر آمیز با آنان بشود
ـبـسـتـگـی  اول ماه مه، روز ھـم
ـزدیـک اسـت . جھانـی کـارگـران ن

کارگران ایران در سالھای اخـیـر در 
ــامـه ھـایشــان بــارھـا اعــالم  قـعــطـن
ــان  ــارگــران افــغ کــردنــد کــه از ک
حمایت میکنند، امسال اما به ایـن 
ـایـد  ـلـکـه ب ـا کـرد ب ـف ھم نباید اکت
رفتارھای فـاشـیـسـتـی حـکـومـت 

کارگران افـغـان ھـم .   محکوم شود
ـنـد دوش بـه .   طبقه ھای مـا ھسـت

دوش ما کـار کـردنـد و از ھـمـان 
ــرنــد کــه مــا  ــب ــج مــی ــزی رن ــی چ

کارگران ایران، بعالوه اینـکـه چـون 
ــرات،  ــل، ھ ــد کــاب ــول ایشــان مــت
مزارشریف و قندھار ھستنـد رنـج و 
ـنـد .  تحقیر بیشتری را تحمل میـکـن

ــد صـــدای  ـای ــ ــران ب کــارگـــران ای
ــد، صــدای  کـارگـران افـغــان بــاشـن
ـایـد در اول  اعتراض کارگر افغان ب

این یک مـوضـوع .   مه شنیده شود
ـیـسـت، یـک "   شھرونـدی"  صـرف ن

ــاتــی  ـق ـارزه طــب گـوشــه ای از مــب
ـز بـه .   است ـی ما کـارگـران ایـران ن

پشتیبانی ھم طبقه ھـای افـغـانـی 
حـرکـتـی کـه .   مان محتاج ھستیم

در اصفھان رخ داد و در آنـجـا بـه 
ـلـکـرد فـاشـیـسـم  اعتـراض بـه عـم
ــه دســت  ــالکــاردی ب اســالمــی پ
ـتـه شـد  گرفته شد که در آن گـف

ـایـد در "   من یک افغانی ھسـتـم"  ب
. قعطنامه ھای اول مـه دیـده شـود

اتحاد طبقاتی باید امسـال نـمـایـش 
مـا دو .   چشمگیر تری داشته باشد

سال پیش شاھد بودیم که در کابـل 
ـیـه اعـدام  حرکت اعتراضی بـر عـل
ــه  ــت ک ــرف ــل گ ــک ــران ش در ای
مستقیما ربـط بـه کـارگـران ایـران 

ـبـشـی اسـت .   داشت ـن علیه اعدام ج
ـیـسـتـھـای ایـران  که توسـط کـمـون
سازماندھی شده و تـوانسـتـه تـوجـه 
. جھـانـی را بـه خـود جـلـب کـنـد

ـیـه اعـدام و  اعتراض در کابـل عـل
ـانـگـر در  مشخصا اعدام فرزاد کـم
ـقـه کـارگـر  واقع ھمبستگی با طـب

ـاتـی .   ایران بود ـق این ھمبستگی طب
اکـنـون .   کارگران را تقویت میکنـد

ـا  ـم اسـالمـی الزم ب ــر رژی ــدامـات اخـی اق
است در اول مه پرچـم ایـن ھـمـبـسـتـگـی 
ـه  ـی ـانـی و عـل و در دفاع از کـارگـر افـغ
جمھوری اسالمی و فاشیـسـم ضـد 

 .* افغان به اھتزاز درآید

 اول مه، 
 !صدای کارگران افغان باشیم

 یاشار سھندی

 دعوت به مراسم اول ماه مه  
 آلمان  -در شھر کلن

 
  بعد از ظھر  ٦ ماه آوریل ساعت ٢٧جمعه :  زمان 

 
 کلن: مکان 
 

  
 آلمان  –حزب کمونیست کارگری ایران 

 آلمان  –حزب کمونیست کارگری چپ عراق 

Vingster Treff   
 Würzburgerstr. 11a / 51103 Köln 

 دعوت به مراسم اول ماه مه  
 کانادا  -در شھر تورنتو

 
  بعد از ظھر  ٨ ظھر تا ١٢ ماه آوریل از ساعت ٢٨شنبه : زمان 

 
 : مکان 
 

 
  0446-677-416   --------   0409-298-647: تماس

 حزب كمونیست كارگری چپ عراق ـ تشكیالت خارج كشور، واحد كانادا
 حزب كمونیست كارگری ایران ـ تشكیالت خارج كشور، واحد شرق كانادا

Thomson Memorial park 
Brimley Rd. North of Lawrence Ave. E. 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری

 
  شکایت کارگری در خراسان رضوی٣٣٠٠ثبت 

ـافـی، مـدیـر کـل  ایلنا از مشھد خبر داد كه علی اكبر لب
ـتـه اسـت در :   تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گف

ـان در ٣٣٠٠سال گذشته   شکـایـت کـارگـری از کـارفـرمـای
استان صورت گرفته است که بیـشـتـر ایـن مـوارد بـه عـلـت 
ـان بـوده اسـت ـیـدی اسـت . اخراج این کارگران از واحدھای تول

ـان از  وی از برگه ھای سفید امضایی که تـوسـط کـارفـرمـای
ـا  ـاده از مـزای ـف کارگران به جھت عدم ھرگونه شکایت و اسـت

ـان .   گرفته می شود خبر داد ـیـكـاری در ایـن اسـت او درباره ب
ـیـم ١٦٠در استان :   گفت  ھزار جویای کار داریم که اگر بتـوان

ـا ٧٠وضعیت سخت تولید و شرایط را تحمل کنیم، ھر سال   ت
 . ھزار نفر نیز به این جمعیت اضافه می شود٨٠

 
 نفر از كارگران ٣٨٠اخراج بیش از 

 قراردادی ذوب آھن اصفھان
 نفر از كارگران قراردادی ذوب آھـن اصـفـھـان ٨٠بیش از 

ـتـه  ـف ـبـه ھ که در شرکتھای وابسته کار میکردنـد روز دوشـن
ـتـه یـکـی .  گذشته تسویه کار خود را دریافت نمودند بـه گـف

از مسئوالن کارگزینی ذوب آھن برخی از ایـن اخـراجـی ھـا 
بـه .    سال کار در ذوب آھـن را داشـتـه انـد٢٠سابقه بیش از 

ـبـع در  ـیـش از ٢گفته ھمین مـن ـفـر از ٣٠٠ مـاه آتـی ب  ن
ـتـه انـد در .   کارگران اخراج میگردند چند تن از کارگران گـف

ـابـل اداره کـار و  ـق روزھای آتی تجمعھای اعـتـراضـی در م
 .استانداری اصفھان خواھند داشت

 
تحصن و تجمع کارگران شھرداری رشت 

 مقابل استانداری
ـبـه  ـفـر از کـارگــران ٧٠ فـروردیـن حـدود ١٩روز شـن  ن

ــا  ــات شــھــری رشــت کــه طــرف قــرارداد ب ــراردادی خــدم ق
ـنـد، در اعـتـراض  شرکتھای بخش خصوصی و خدماتی ھست
ـان  ـاب ـی به قرارداد موقت، در مقابل استانداری گیالن واقع در خ

ـیـش از . معلم رشت تجمع کردند  مـاه اسـت ٢این كارگران ب
كه درخواست لغو قرارداد موقت با شرکتھای خدماتی بـخـش 
. خصوصی و استخدام شدن توسط سازمان شھـرداری را دارنـد

در ادامه این خبر آمده است كه این سومین تـجـمـع کـارگـران 
ـنـده .    است٩٠پس از تجمع در بھمن سال  ـای کـارگـران سـه نـم

انتخاب و به استانداری فرستادند که نتیجـه مـذاکـره مـھـلـت 
ـانـداری ٢یک ھفته ای تا شنبه   اردیبھشت کارگران به اسـت

 . بود تا تکلیفشان روشن شود
 

 اعتصاب کارگران سوله سازی آکرین 
ـبـھـشـت خـبـر داد٣اتحادیه آزاد کارگران ایران روز  :  اردی

ـنـدج دھـگـالن در  کارگران سوله سازی آکریـن در جـاده سـن
ـبـھـشـت در اعـتـراض بـه ٢استان كردستان، از صبح روز   اردی

ـاداش خـود  نحوه پرداخت دستمزدھا و عدم پرداخت عیدی و پ
دست به اعتصاب زده و اقدام به تجمع در محـوطـه کـارخـانـه 

ـنـجـم ھـر مـاه دسـتـمـزدھـای خـود را .  کردند این کارگران پ
ـا  دریافت میکردند اما از اواخر سال گذشته دستمـزدھـایشـان ب

کـارفـرمـای ایـن کـارخـانـه بـه .   تاخیـر پـرداخـت شـده اسـت
ـان را  کارگران وعده داده بود عیدی و پاداش سال گـذشـتـه آن
بیستم فروردین ماه پرداخت کند اما روز بیسـتـم فـروردیـن بـه 
ـان  ـار دیـگـر بـه آن جای پرداخت عیدی و پاداش کـارگـران ب
ـان را پـرداخـت خـواھـد  وعده داد یک ھفته دیگر مطالبات آن
کرد اما باز ھم از پرداخت عیدی و پاداش کـارگـران خـبـری 

ـبـھـشـت دسـت بـه اعـتـصـاب ٢نشد و آنان از صبح روز   اردی
ـان ٣روز .   زدند ـنـده ھـای کـارفـرمـا در مـی ـای  اردیبھشت نـم

ـاداش  ـابـت عـیـدی و پ کارگران حاضر شدند و قـول دادنـد ب
ـنـد  کارگران به تاریخ دھم اردیبھشت ماه به آنان چـک خـواھ
ـنـد  داد و مشکل تاخیر در پرداخت دسـتـمـزدھـا را حـل خـواھ

ـا لـحـظـه .   کرد علیرغم این وعده ھا کارگران اعالم کـردنـد ت
 .دریافت چکھا به اعتصاب خود ادامه خواھند داد

 
 سازی خوزستان تجمع اعتراضی کارگران لوله

ـال حـل  ـب خبرگزاری دولتی فارس گزارش داد كـه بـه دن
ـان، کـارگـران ایـن  نشدن مشکالت کارخانه لوله سازی خوزست

مشـکـالت .   کارخانه باز ھم در مقابل استانداری تجمع کردنـد
ھـای مـورد  ھای اصـلـی لـولـه این شرکت که از تولید کننده
 آغـاز شـد و کـارگـران ایـن ٨١نیاز کشـور اسـت، از سـال 

ھا در اعتراض به وضعیـت خـود دسـت بـه تـجـمـع  شرکت بار
 .اند زده

 
پروژه خاتم االنبیاء متعلق به سپاه پاسداران 

 در جنوب، ھزاران كارگر را اخراج كرد
 فروردین در تمامـی پـروژه ھـایـش ١٥پروژه خاتم انبیا از 

 نفر را  اخراج کرده اسـت و قـرار اسـت ١٥٠٠ فروردین ٣١تا 
.  نفـر دیـگـر را ھـم اخـراج کـنـد٩٠٠تا پایان اردیبھشت ماه 

شركت پارس جنوبی كـه وابسـتـه بـه ایـن پـروژه اسـت بـرای 
ـان .   اخراج كارگران از نیرو انتظامی کمک گرفته بود در مـی

حـقـوق ٩٠كارگـران اخـراجـی كـارگـرانـی بـودنـد کـه از آذر 
ـا  ـنـد ولـی ب نگرفته بودند یعنی پنج ماه حقوق معـوقـه داشـت
ـنـد در  تھدید نیرو انتظامی روبرو شـدنـد كـه اعـتـراضـی نـكـن
نھایت به این كارگران اخراجی یک سوم حـقـوقشـان را دادنـد 

ـیـه حـقـوقشـان را ٥/٢/٩١و به آنھا گفته اند كه در تاریخ  ـق  ب
ـتـه .   میدھند در تماس ھایی كه كارگران با ایـن شـركـت گـرف

ـتـه اسـت كـه صـنـدوق پـول  ـاء گـف ـی اند حسابداری خاتم االنب
 . ندارد

 
پلی اكلیل اصفھان حقوق كارگران را 

 پرداخت نمی كند
ـنـد مـاه و سـنـوات  كارخانه پلی اكلیل اصفھان حقوق اسـف

این كارخـانـه در .    كارگران خود را پرداخت نكرده است٩٠سال 
 .  نفر از كارگران را اخراج كرده است١٥اواخر اسفند، 

 
بازگشت به کار کارگران اخراجی فوالد 

 زاگرس کردستان
ـال تـجـمـع اعــتـراضـی کـارگـران فـوالد زاگــرس  ـب بـه دن
ـان قـروه کـه تـوسـط  کردستان در مقابل فرمانداری شـھـرسـت
کارفرمای این کارخانه از کار اخراج شـده بـودنـد، كـارفـرمـا 

ـبـھـشـت ٣مجبور شد تمامی این كارگران را روز یکشنبه   اردی
ـازگشـت بـه کـار . به سرکارھای خود بازگرداند منتھا ایـن ب

در حالی است که قرارداد تمامی کارگـران بـه طـور مـوقـت 
 تن از کـارگـران ایـن ٢٣در ھمین خصوص .   تمدید شده است

ـیـت قـراردادھـای خـود از  کارخانه در اعتراض به تغییر وضـع
دائمی به موقت به اداره کار رژیم در قروه مراجعه کـرده انـد، 
ـافـت  اما تاکنون ھیچ پاسخی از سوی مقامات این اداره دری

 .نکرده اند
 

کارگران کارخانجات قطب صنعتی مورچه 
 خورت آماده اعتراضند

 تن از کارگران اخراجی شھرک صنـعـتـی مـورچـه ٢٥٠
ـتـی  خورت اصفھان خود را برای تجمع در مقابل نھادھای دول

 .در روز کارگر آماده میکنند
 

سازی  تجمع اعتراضی کارگران لوله
 خوزستان مقابل استانداری

 اردیبھشـت تـعـدادی از کـارگـران کـارخـانـه ٤صبح روز 
ـافـت   مـاه حـقـوق ٢٥لوله سازی خوزستان به دلیل عـدم دری

ـابـل  ـق ـار در م معوقه و سایر مزایای خود برای چـنـدمـیـن ب
ـتـه .   استانداری تجمع کردند آقایار حسینی از خانه كارگر گـف

ــن شــرکــت :   اسـت ــعــدادی از کــارگــران ای ھــر چــنـد کــه ت
بازنشسته شدند، اما تعداد زیادی از کارگران و بازنشـسـتـگـان 

ـز ٢٥بیش از  ـی  ماه حقوق طلب دارند و سنوات خدمتی آنـھـا ن
 .پرداخت نشده است

 
تجمع کارگران شرکت تراورس مقابل 

 فرمانداری طبس
ـیـه  ـن جمعی از كارگران شرکت خدمات مھندسی خط و اب
فنی راه آھن موسوم به تـراورس در اعـتـراض بـه جـابـجـایـی 
ـان بـه شـرکـتـی خصـوصـی، دسـت از کـار  اجباری کارکـن

ـا ایـن .   کشیده و مقابل فرمـانـداری طـبـس تـجـمـع کـردنـد ب
ـا ٦جابجایی قراردادھای كار این كـارگـران، كـه حـدود   ٨ ت

ـتـی در .  سال سابقه كار دارند، تمدید نخواھد شد ـامـات دول مق
حضـور شـمـا :   " جمع كارگران معترض حاضر شده و گفته انـد

ـفـر ٥در ادامـه .   شود مقابل فرمانداری به ضررتان تمام می  ن
ـان  ـا فـرمـانـدار شـھـرسـت از كارگران به نمایندگی از سایرین، ب
طبس دیدار کردند که در این جلسه فرماندار برای بـررسـی و 

 .پیگیری فوری موضوع قول مساعدت داد
 

تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران 
 مقابل فرمانداری قائمشھر

ـیـش از ٢صبح روز   کـارگـر قـراردای ١٥٠ اردیبھشت ب
نساجی مازندران در مقابل فرمانداری قائم شھر تـجـمـع كـرده 
ـابـل بـی  ـق و خواستار پاسخگوئی وضعیت شغلـی خـود در م

ـاری .   توجھی کارفرما و مسئوالن استان شدند این سـومـیـن ب
است كه کارگران قراردادی نساجی مازنـدران در سـال جـاری 
ـنـد ـن . در مقابل فرمانداری شھرستان قائم شھر تـجـمـع مـی ك

ـا تـوجـه بـه وعـده:   این کارگران گفته انـد ھـای فـرمـانـدار  ب
قائمشھر و شورای تامین این شھر که وعده داده بـودنـد پـس 

ـاسـخـی داده مـی شـود امـروز ١٥از  ـان پ  روز به خواستـه آن
متاسفانه ھیچ پاسخ منطقی از سوی مسئولیـن بـه مـا داده 

وضعیت نابسامان کارگـران رسـمـی ایـن شـرکـت .   نشده است
ـالـغ بـر  نیز بر مشکالت کارگران این کارخانه افزوده است و ب

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی



١٣٩١  اردیبھشت  ٥  کارگر کمونيست  12 

ـز حـقـوق ١٤ ـی  ماه است كه کارگران رسـمـی ایـن شـرکـت ن
 .دریافت نکرده اند

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 درصد از كارگران در محدوده خط ٦٠

 كنند مرگ زندگی می
مـعـرفـی "   فعـال كـارگـری" فرامرز توفیقی كه ایلنا او را 

ـا تصـویـب دسـتـمـزد :  كرده است، گفته است در حال حـاضـر ب
ـافـت ٣٩٠ ـایـه دسـتـمـزد دری  ھزار تومانـی كـارگـرانـی كـه پ
او در ادامـه .   قرار دارنـد)   خط مرگ( كنند زیر خط بقاء  می

ـایـه ٦٠بیش از :  می گوید  درصد از كارگران قانونی كشور پ
ـتـن از .   كنند دستمزد دریافت می كارگران برای فاصـلـه گـرف

خط بقا و رسیدن به خط فقر شدید بـه شـغـلـی ھـای دوم و 
ـقـر .   اند سوم روی آورده ـزایـش نـرخ خـط ف ـا اشـاره بـه اف او ب

ـنـه :   تصریح كرد ـزی به دلیل افزایش نرخ اقالم مصرفی سـبـد ھ
ـیـون و  ـل ـی  ھـزار ٢٥٠خانوار كارگری، نرخ خط فقر از یـك م

ـزایـش ٤٠٠ به یك میلیون و ٩٠تومان در سال   ھزار تومـان اف
ـقـر شـدیـد   ٧٠٠یافته است و با توجه به این كه نـرخ خـط ف

 ٩١ھزار تومان برآورد می شود طبق مصوبه مزدی در سـال 
ـر شـدیـد در  كارگرانی كه پایه دستمزد دریافت مـی ـر خـط فـق ـنـد زی كـن

 . كنند گذران معیشت می) خط مرگ(محدوده خط بقاء 
 

 فروش بن کارگری برای تامین ھزینه ی قبض ھا
ـتـه آمـده اسـت ـف کـارگـران بـرای :   در گزارشھـای ایـن ھ

تامین بخشی از ھزینه ھای قبوض آب، بـرق، گـاز و شـارژ 
ھـای کـارگـری  ماھیانه محل سکونت مجبور به فـروش بـن

ــد خـود شـده ــر ســر چــھـارراه:   در ادامــه آمــده اسـت.   ان ھــا و  ب
ھا تعداد زیادی از کارگران دیده مـی شـونـد کـه بـن  کوچه

ـقـدی بـه  ـا ن کاالھای اساسی خود را به صورت جنسـی و ی
علت این امر ھم کمبود نقدینـگـی بـرای .   فروش می رسانند

ـفـن و گـاز اسـت ـل . پرداخت ھزینه ھای قبـوض آب، بـرق، ت
 .  ھزار تومان است١٠٠ تا ٥٠مبلغ این بن ھا معموال بین 

 
  ماه حقوق طلبکارند١٨کارگران نساجی مازندران 

 مـاه ١٨یکی از کارگران نساجی مازندران با اشـاره بـه 
: تعویق در پرداخت حقوق کارگران نسـاجـی مـازنـدران، گـفـت

ترین شرایط معیشتـی بـه سـر  کارگران نساجی مازندران در بد
 .برند می

 
عدم پرداخت عیدی به كارگران كارخانه 

 پارس فنر
ـاوه در جـاده سـاوه،  كارخانه پارس فنر در شھر صنعتی ك

 نفر از كـارگـران وعـده دادن عـیـدی را ٢٠٠قبل از عید به 
ـلـغـی بـه ایـن  ـب داده بود كه با فرارسیدن سال جـدیـد ھـیـچ م

ـارھـا ایـن .   كارگران پرداخت نگردید ـنـون كـه كـارگـران ب تا ك
موضوع را پیگیری كرده اند وعده داده اند كه عـیـدی را بـه 
شما میدھیم ولی تاكنون ھیچ مبلغی تحـت عـنـوان عـیـدی 

 .به این كارگران زحمتكش پرداخت نشده است
 

كارگران سازنده سد گتوند بدون حقوق 
 اخراج شدند

شركت سازنده سد گتوند در خوزستان در نزدیكی شـوشـتـر 

  بعد از اتـمـام كـار سـاخـت سـد گـتـونـد بـه ٩٠در آذر ماه 
. كارگران گفت بروید خانه ھایتان بعد با شما تماس میـگـیـریـم

این كارگران تا ھفته چھارم فروردین ماه بـدون حـقـوق و حـق 
ـتـه شـود ـا آنـھـا تـمـاس گـرف . بیمه در انتظار این بودند كـه ب

كارگران بارھا جھت گرفتن حقوق شان مراجعه كردنـد كـه بـه 
در نـھـایـت در ایـن مـاه بـه آنـھـا .   آنھا پاسخی داده نمی شد

مبلغ ناچیزی به عنوان عیدی و حقوق یك ماه تحت عـنـوان 
ـتـه شـد  حقوق اردیبھشت ماه پرداخت گردید و به آنھا نیز گـف

ـیـد . ھمین است اگر میخواھید بخواھید و اگر ھم نـمـی خـواھ
ـاال ٨برگردانید و به این صورت   مـاه حـقـوق ایـن كـارگـران ب

 .كشیده شد
 

حقوق كارگران كارخانه لوله سازی 
 خوزستان پرداخت نمی شود

ـان كـه حـدود  کارخانه لوله  کـارگـر ٤٠٠سازی خـوزسـت
ھا را چندین مـاه اسـت کـه  رسمی و قراردادی دارد حقوق آن

آقایار حسینی، یكی از عوامـل خـانـه كـارگـر .   نپرداخته است
ھـر چـنـد تـعـدادی از کـارگـران ایـن شـرکـت :   گفته اسـت

ـیـش از   ٢٥بازنشسته شدند، اما تعداد زیادی از کـارگـران ب
ـز پـرداخـت  ماه حقوق طلب دارند و سنوات خـدمـتـی آن ـی ھـا ن

 .نشده است
 

مقرری بیمه بیكاری کارگران اخراجی 
 شود شھاب خودرو پرداخت نمی

ـا بـرگـزاری تـجـمـعـی  كارگران اخراجی شـھـاب خـودرو ب
ـاریـخ  اعتراض آمیز مقابل نھاد ریاست جمھوری اسـالمـی در ت

ـابـل ١٩ فروردیـن و تـجـمـعـی دیـگـر در ١٦ ـق  فـروردیـن م
ـازگشـت بـه  ساختمان وزارت كار، خواستار تمدیـد قـرارداد و ب

ـلـف  ھـای بـخـش كار شده بودند اما با وجود وعـده ھـای مـخـت
دولتی تاكنون تغییری در وضعیت كـارگـران اخـراجـی شـھـاب 
ـنـد . خودرو به وجود نیامده و كارگران اخراجی بالتكلیف ھسـت

مسئوالن کارخانه ھمچنان از ورود این کارگران بـه مـحـوطـه 
ـا :   یكی از كارگران گفتـه اسـت.   کنند کارخانه ممانعت می ب

ـا ایـن ٤وجود اینكه   روز از اردیبھشت گـذشـتـه اسـت امـا ت
ـز  ـی ـیـکـاری ن لحظه شکایت کارگران مبنی بر دریافت بیمه ب
مورد پذیرش اداره کار شمال غرب تھران قرار نگرفتـه اسـت و 

ـیـجـه جـلـسـه  مسئولین این اداره اعالم كرده اند تا زمانی که نت
شورای تامین در خصوص وضعیت ایـن کـارگـران مشـخـص 

 .نشود، کارگران حق شکایت ندارند
 

 ماه حقوق ٣كارگران فرش پارس قزوین 
 دریافت نكرده اند

ـتـه اسـت كـه بـه  یكی از كارگران فرش پارس قزوین گـف
 و یك مـاه عـیـدی ٩٠ ماه حقوق سال ٣كارگران این كارخانه 

 مـاه پـول ٥:   وی افـزود.    به آنھا پرداخت نشده اسـت٨٩سال 
ـتـه .   بیمه كارگران نیز به آنھا پرداخت نشده وی در ادامـه گـف

ـاتـمـان بـه ھـمـه ارگـانـھـای :   است ـب برای پیگیری این مـطـال
زیربط در شھرستان قزوین و تھران مراجعـه كـردیـم امـا كسـی 

 .پاسخگو نیست
 

عدم پرداخت حقوق، پاداش و عیدی کارگران 
 شرکت سھامی زراعی بھکده رضوی

کارگـران شـرکـت سـھـامـی ــ زراعـی بـھـکـده رضـوی 
ـاداش سـال ٢ ماه و ٤خراسان شمالی حقوق   ماه عـیـدی و پ

ـنـد و .    خود را دریافت نکرده انـد٨٩ ـیـن حـقـوق اسـف ھـمـچـن
 . را ھم طلبکارند٩٠عیدی و پاداش سال 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 میلیون فرصت شغلی ظرف سال ٢نابودی 

 گذشته در ایران
ـان در شـورای عـالـی  محمد عطاریان، نماینده کـارفـرمـای
اشتغال، در خصوص ایجاد اشتغال در ایران در سـال گـذشـتـه، 

ـتـه اسـت٢گفته است كه  ـیـن رف .  میلیون فرصت شغلی از ب
ـان و مـردان بـه :   " وی گفت نرخ بیکاری فارغ التحصیالن زن

ایـن در .    درصـد بـرآورد مـیـشـود٣٠ و ٥٠ترتیب بیـش از 
ـان روبـه  حالیست که روند بیکاری در میان این قشـر ھـمـچـن
ـیـش  افزایش است و نرخ بیکاری در کل کشور ھـم اکـنـون ب

برعکس ادعاھای دولت در اعـالم ایـجـاد .    درصد است٢٣از 
 میلیون شغل در سال گذشته، این آمار معکوس اسـت، نـه ٢

ـیـون ٢ میلیون فرصت شغلی ایجاد نشده، بلـکـه ٢تنھا  ـل ـی  م
 ."فرصت شغلی نابود شده است

 
ھا ھزار نفر در پی واردات  بیكاری ده

 گسترده قند و شكر
ـاس كشـاوری" یاضی كه ایلنا وی را  بھزاد قره " یك كـارشـن

وزرای جـھـاد کشـاورزی در :   معرفی كرده است، گفته است
ھای نھم و دھم با واردات گسترده قند و شـکـر مـوجـب  دولت

ـادی از کـارگـران فـعـال در ایـن  افزایش بیکاری تـعـداد زی
 . صنعت شدند

 
اعتراف به افزایش صدھا ھزار نفری جمعیت 

 بیکاران ایران
ـیـکـاری  ـنـھـا در ٢٠٠مرکز آمار ایران از ب ـفـر ت  ھـزار ن

ـیـکـاری .   زمستان گذشته خبر داد بر پایه این گزارش، نـرخ ب
ـزایـش بـه ٢در زمستان سال گذشته با   و سه دھـم درصـد اف

این در حـالـی اسـت کـه .   و یک دھم درصد رسیده است١٤
ـتـشـار آمـار  بسیاری از کارشناسان بـه شـیـوه مـحـاسـبـه و ان

 سـاعـت در ٢مذکور انتقاد دارند و معتقدند کسی که تنھا 
امـا دولـت .   ھفته کار داشته باشد، نباید شاغل محسوب شود

با این تعریف، سال گذشته ادعای نرخ بیکاری تـک رقـمـی 
ـنـده کـذب  را مطرح کرد که گزارش مـرکـز آمـار نشـان دھ

 .بودن آن نیز ھست
ـیـركـل ٤ایلنا روز   اردیبھشت از قول علیرضا محجـوب، دب

ـیـدی  ـیـت واحـدھـای تـول خانه كارگر رژیم نـوشـت كـه وضـع
طبق آمـارھـای رسـمـی :   او در ادامه می گوید.  کشور است

ـیـش از یـک ھـزار ١٠٠طی سال گذشته   ھزار کارگر در ب
وی نرخ بیکاری زنان را دو بـرابـر .   اند واحد تولیدی اخراج شده

 .نرخ بیکاری مردان اعالم کرد
 

بزرگترین کارخانه فوالد غرب کشور با 
  كارگر تعطیل شد١٥٠٠

ـزرگـتـریـن  ـان ھـمـدان کـه بـه عـنـوان ب کارخانه فـوالدوی
کارخانه فوالد غرب کشور مطرح بـود و در دولـت احـمـدی 
ـتـدای امسـال  نژاد با شوی بزرگ تبلیغاتی افتتاح شـد از اب

ـفـر ١٥٠٠به طور کامل ورشکسته و تعطیل شـد و ھـمـه   ن
 .نیروی کارش را اخراج كرد
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 اخراج دسته جمعی کارگران شرکت اسنوا
ـزکـار کـرمـانشـاه روز   ٢انجمن صنفی کارگران برق و فل

اردیبھشت خبر داد كه شرکت اسـنـوا در اصـفـھـان سـازنـده و 
مونتاژ كننده ماشین لباسشویی، اجاق گاز، یخچال و غـیـره، 

ـفـر از کـارگـران را ١٢٠٠از روز اول بعد از تعطیالت نوروز   ن
 .  نفر دیگر را دارد٧٠٠اخراج کرده و قصد اخراج تدریجی 

 
اخراج و عدم پرداخت دستمزدھای 

 کارگران معدن آق دربند
ـان  ـان کـوھـی شـھـرسـت ـنـد و مـی کارگران معـدن آق درب

ـافـت نـکـرده و ٤سرخس  ـفـر از ٥٠ ماه است دستـمـزد دری  ن
 . کارگران این معدن نیز از کار اخراج شده اند

 
 شھرک صنعتی ایذه کامال  متروکه شده است

ـلـومـتـری ایـذه قـرار ١٠شھرک صنعتی ایذه كه در   کـی
ـلـف  دارد با ھدف ایجاد کارگاھـھـا و کـارخـانـه ھـای مـخـت

ــاد شــد ــج ــثــل .   ای ــاه ھــای ایــن شــھــرك، م ــعــدادی کــارگ ت
ـاسـازی کـامـال  ورشـکـسـتـه  كارگاھھای تولید ایزوگام و مرب

 .شده ند و از دور خارج ھستند
 

شركت ھای صنعتی در زنجان نصف ظرفیت 
 تولید می كنند

شركت ھا و كارخانجات و كارگاھای صنعتـی در زنـجـان 
 .یا تولید را نصف کرده اند یا تغییر ریل ساخت داده اند

 
اخراج و عدم پرداخت حقوق کارگران 

 شرکت شمیم پژوھش
ـلـف  کارفرمای شرکت شمیم پژوھش، به بھانه ھای مخـت

 کارگر شاغل در این کـارخـانـه نـمـوده و ٢٠٠اقدام به اخراج 
ـز قـرارداد یـک مـاھـه ٥٠اکنون با  ـی   کارگر باقی مانـده ن

ـیـد مـاه بـه مـاه آن را  بسته است، که در صورت ادامـه تـول
ــد ھــر  ـای ــار ٣تـمــدیـد مــی کــنـد و کـارگــران ب  مــاه یـکــب

 .دستمزدھای خود را دریافت نمایند
 

 تعدیل نیرو در تعدادی از کارخانه ھای رشت 
ـارس خـزر از  کارخانه ھای اشی مشی، زمزم و پگاه و پ
ـبـود  ـا بـر ن ـن جمله کارخانه ھایی از شھر رشت ھستنـد کـه ب
ـتـی کـردن کـار کـارگـران و  ـف مواد اولیه کافی اقدام به شی

یكی از کارگران حمل و نقـل کـارخـانـه .   تعدیل نیرو کرده اند
اشی مشی در ھمین رابطه می گوید چند ماھیست بـه مـا 

ـیـد٣گفته اند  ـای  روز ٣لـذا مـا .    روز در ھفته به کارخانه بی
کار با حقوق نصفه داریم و گروھی دیگر با شرایطـی مشـابـه 

 .  روز بعدی٣و 
 

 یك كارگاه تولید دیش ماھواره در تبریز پلمپ شد
ـان  ـیـت اخـالقـی اسـت ابوالفضل رضایی، رئیس پلیـس امـن

کارگاه بزرگ سـاخـت دیـش مـاھـواره :   آذربایجانشرقی گفت
  .در تبریز شناسایی و پلمب شد

 ناامنی محیط كار
 

  ساله در چاه فاضالب٦٠مرگ كارگر 
ریزش بخشی از دیوار ساختمان مسـکـونـی جـان کـارگـر 

ـانشـھـر ٦٠ ـی ـیـد ق را در شـھـرك ك  ساله ای به نام عبدالحـم
ـایـی گـرفـت ـن ـی ـان م ـاب ـا او را .   خی ـن ـل ـاع " وی كـه ای ـب از ات

معرفی كرده است، در كانال فاضالب مشـغـول بـه "   افغانستان
ـال  ـان كار بود كه ناگھان بر اثر ریزش دیوار سازختمان مجـاور ك

 .در زیر آوار گرفتار شد
 

 بر اثر حادثه در ٦٠مرگ کارگر ساختمانی 
 محیط کار در سنندج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـبـه   فـروردیـن، ٢٣کارگری گـزارش داد كـه روز چـھـارشـن

 ساله ای بنام فتح اللـه سـھـرابـی بـر ٦٠کارگری ساختمانی 
اثر فرو ریزی دیوار در محله تپه کرباسی سننـدج مـجـروح و 

ـبـه  ـا مـرگ سـرانـجـام روز شـن ـارزه ب  ٢٦پس از سه روز مب
 .فروردین در بیمارستان درگذشت

 
مرگ یک کارگر دیگر به دلیل نبود امنیت 

 در محل کار در پاوه
 سـالـه ٥٠روز شنبه دوم اردیبھشت مـاه، یـک کـارگـر 

چوب بری بنام توفیق رحمانی به دلیل نبود ایمنی در مـحـل 
کار در روستای دوریسان از توابع شھرستان پاوه دچـار حـادثـه 

 .گردید و جان خود را از دست داد
 

 کشته و زخمی شدن دو کولبر در مرز اشنویه
 اردیبھشت تعدادی از کولبران مـرزی کـه در ٣ظھر روز 

ـاچـی ـاوی از تـوابـع اشـنـویـه  حال عبور از روستای مرزی ت ن
بودند ھدف تیراندازی مستقیم نیـروھـای نـظـامـی حـکـومـت 

ـیـصـل ١٧اسالمی قرار گرفته که یک جوان  ـام ف  ساله به ن
ـفـر  تمویی اھل روستای تاچی ناوی کشـتـه شـده و یـک ن

جنازه فیصل تا کنـون بـه .   گردد دیگر به نام بھزاد زخمی می
ـتـظـامـی بـه  خانواده اش تحویل داده نشده و از سوی نیـروی ان
ـبـھـشـت ٤ی وی ابالغ گـردیـده کـه عصـر روز  خانواده  اردی

ـازه  ـن مشروط به اینـکـه ھـیـچ تـجـمـعـی صـورت نـگـیـرد ج
ـیـن بـه خـانـواده .   شـود فرزندشان به آنان پس داده مـی ھـمـچـن

ـایـد بـه  اند که مراسم بـه فیصل اخطار داده ـاری وی ب خـاکسـپ
 .صورت کامال آرام صورت گیرد

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

تھدید به اخراج و تعقیب تعدادی از 
 كارگران پتروشیمی ماھشھر

ــاھشــھــر"  ــمــی م  ٣روز "   جــمــعــی از کــارگــران پــتــروشــی
بعد از اعالم ده دقیقـه سـکـوت کـه " اردیبھشت خبر دادند كه 

از طرف جمعی از کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر اعـالم شـد، 
مسئولین با احضار بعضـی از کـارگـران کـه بـه زعـم آنـھـا 
ـان را تـھـدیـد بـه اخـراج و  رھبران شورشی کارگران ھستند آن

 ." تعقیب توسط نیروھای حراست کرده اند
 

احضار و تھدید فعاالن کارگری در آستانه 
 روز جھانی کارگر

در گزارشات این ھفته آمده است كه با نزدیـک شـدن بـه 
ـتـی شـمـاری از فـعـاالن  ـی ـن یازدھم اردیبھشـت نـھـادھـای ام

انـد کـه در آن روز ھـیـچ  کارگری را احضار و تھدیـد کـرده
ـز از . فعالیتی نداشته باشند ـی گروھی از فعـاالن کـارگـری ن

ـتـی خـبـر داده تماس ـی ـن ـز مـامـوران ام انـد و  ھای تـھـدیـدآمـی
ــتــرش  مــی ــگــران اســت کــه گس گــویــنــد رژیــم اســالمــی ن

ـا  ـابـل ب ـق اعتراضات کارگری در روزھای آینـده بـه نـوعـی ت
وزیـر کشـور رژیـم .   رژیم در روز جھانی کارگر منتھی شـود

اسالمی از درخواست خانه كارگر برای تجمع در روز جـھـانـی 
 .اطالعی کرد کارگر ابراز بی

 
 ابراھیم مددی آزاد شد

ـتـه ـنـگـی بـرای  كمی ی ھـمـاھ
ــجــاد تشــكــل ــه ای ــك ب ھــای  كــم

ــم  ــر داد كــه ابـراھــی ـب كـارگــری خ
ــره و  ـأت مــدی مـددی، عضــو ھــی
نایب رئیس سـنـدیـكـای كـارگـران 

 بـعـدازھـر ٢شركت واحد، سـاعـت 
.  و نیم سال حبـس، آزاد شـد٣ فروردین پس از تحمل ٣٠روز 

در ادامه این خبر آمده است كه جمعـی از اعضـای خـانـواده، 
ـابـل زنـدان  ـق ـا حضـور در م آشنایان و كارگران شركت واحـد ب
  اوین به استقبال ایشان رفته و با انداختن حلقه گـل در گـردن

 . وی به تبریك و شادباش آزادی وی پرداختند
 

 فرزاد احمدی آزاد شد
ـفـی کـارگـران بـرق و  انجمن صن
فلزکار کرمانشاه خبر داد كـه فـرزاد 

اتحادیه آزاد كـارگـران " احمدی، عضو 
ایران، بعد از دو ماه حبس، بعدازظـھـر 

ـا قـرار ٤روز دوشنبـه  ـبـھـشـت ب  اردی
 میلیون تـومـانـی از زنـدان ٣٠وثیقه 

مأمـوریـن اطـالعـاتـی از خـانـواده فـرزاد .   سنندج آزاد گردید
تعھد گرفته بودند که ھنـگـام آزاد شـدن وی ھـیـچ گـونـه 
مراسم استقبالی از وی به عمل نیاورند و بـویـژه از انـداخـتـن 

ـنـد ـای در ادامـه ایـن خـبـر .   حلقه گل بر گردنش خودداری نـم
ـقـه )   نـه بـه ز( آمده است، برای پدرام نصرالھی  ـی ـز وث ـی  ٧٠ن

 .میلیون تومانی تعیین گردیده است
 

كمپین فدراسیون آموزش بین الملل بر علیه 
 حكم اعدام عبدالرضا قنبری
فدراسیون آموزش بین الملـل کـه 
ـار  مقرش در بروکسـل اسـت، خـواسـت
ـبـری،  ـن لغو حکم اعدام عبـدالـرضـا ق
ـلـمـان در ایـران، شـده  فعال حقوق مـع

ـز کـه .   است ـی ـارت ن سایت لیبـر اسـت
مقرش در لندن است و اخبار اتحـادیـه 

ھای کارگری را منتشر می کنـد، بـه حـکـم اعـدام آقـای 
ـیـک مـارلـه، حـقـوق .   قنبری اعـتـراض کـرده اسـت ـن دومـی

فـدراسـیـون : الملل، می گوید ای فدراسیون آموزش بین اتحادیه
آموزش بین الملل نه تنھا مخالف صـدور حـکـم اعـدام اسـت، 
ـبـران  بلکه اعتقاد دارد ھر شھروند و به خصوص، اعضـا و رھ
ـنـی و بـر  تشکل ھای صنفی باید در دادگاه عـادالنـه و عـل

ـیـل، .   اساس موازین بین المللی محاکمه شـونـد ـیـن دل بـه ھـم
ـنـی را بـرای لـغـو حـکـم  ـی فدراسیون آموزش بین الملل، کمپ

 .اعدام و آزادی آقای قنبری آغاز کرده است
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افغانی ھا باید از مازندران : فرماندار آمل
 اخراج شوند

ـاره  ـیـوز از قـول اکـبـرزاده، فـرمـانـدار آمـل در ب شـمـال ن
ـانـی در ایـران نـوشـت ـان :   " پناھندگان افـغـانسـت ـان ایـن مـیـھـم

او . "   ھا را سـلـب کـردنـد ھای اقتصادی ایرانی ناخوانده فرصت
می گوید این افراد معضالت اجتماعی بسیاری در مـنـطـقـه 

ھـای  ایجاد کردند و انتظار داریم با ھمکاری مردم و دسـتـگـاه
در سـال :   مـی گـویـد.   اجرایی این مشـکـالت بـرطـرف شـود

.  تبعه افغانی در آمل شناسایی و اخـراج شـدنـد٥٦٢گذشته 
او .    نفر از شھرستان آمـل اخـراج شـدنـد٢٢در سال جاری نیز 
ــد كــه  ــر در مــرغــداری" مــی گــوی ــشــت ــی ــاع ب ــب ــن ات ھــا و  ای

ایـن افـراد کـارگـران .   ھا مشغول به فعالیت ھستند شالیکوبی
ــد ــن ــت ــا :   در ادامــه مــی گــویــد. "   فصــلــی ھس ایــن افــراد ب

ھای غیرمجاز بخشی دیگر از معضالت اجتـمـاعـی را  ازدواج
ـاع .   در شھرستان ایجاد کردند ـب ـتـی کـه ایـن ات ـی ـن مباحث ام

ـنـه خارجی ایجاد مـی ـزی ـنـد ھ ـادی بـرای کشـور  کـن ھـای زی
ـانـداری . "   دارد شفیعی، مدیرکل مھاجران و اتباع خارجـی اسـت

آمــوز   دانـش٣٥٠٠:   " مـازنـدران رژیـم اسـالمــی مــی گــویـد
ـاده  افغانی از سرانه آموزشـی دانـش ـف آمـوزان مـازنـدرانـی اسـت

ـاسـایـی ٤٥.   کنند می  دانشجوی افغانی نیز در مازنـدران شـن
ـنـد شدند که در حال تحصیل در دانشگـاه ـان ھسـت . " ھـای اسـت

ھیچ کارفرمایی حق بکـارگـیـری ایـن : "در ادامه می گوید
ـه.   نـدارداتباع را  ـرخـان ـز نـمـی ھـیـچ دفـت ـی ـبـت  ای ن ـه ث ـوانـد نسـبـت ب ت

ـان  ـف ـا مـتـخـل ـیـل اجـرای ایـن طـرح ب ـه دل ازدواج این اتباع اقدام کند و ب
ـرد برخوردھای شدیدی صـورت مـی  ١٠از :   " او ادامـه مـی دھـد. "   گـی

  . "تیر امسال ھیچ افغانی نباید در مازندران حضور داشته باشد
جرائم بكارگماری اتباع افغانستان 

 جنوبی افزایش یافت خراسان
عبدالله احراری، رییس بازرسی اداره کـل کـار، تـعـاون و 

جنوبی از افزایـش جـرایـم بـكـارگـمـاری  رفاه اجتماعی خراسان
ـتـدای امسـال خـبـر داد ـانـی از اب وی .   پناھندگان افـغـانسـت

ـاع افـغـانـی :  "گفت ـب ـلـه ات بگارگماری اتباع خـارجـی از جـم
فاقد پروانه كار، حتی بصورت روزمزد و موقت غیرقانـونـی و 

در این ارتباط متخلفان به ازای ھر روز اشـتـغـال .   ممنوع است
ـال ٥٠٠ ھـزار و ٦٤٩ھر كارگر خارجی غیرمجاز روزانـه   ری

چنانچه كـارفـرمـایـی بـرای نـوبـت دوم بـه .   شوند جریمه می
ـلـغ  ـب ـنـد م بكارگماری اتباع خارجی فاقد پروانه كـار اقـدام ك

 ."شود جریمه دو برابر می
 

نیمی از چایكاران به كارگر روز مزد 
 اند ساختمانی تبدیل شده

ایلنا از قول پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چـایـکـاران 
ـات و واردات بـی:  کشور، نوشت ـب رویـه  عـدم پـرداخـت مـطـال

ـیـش از  چای توسط مافیای دولتی موجب شده اسـت کـه ب
 رھـا کـنـنـد و در غـالـب   درصد از کارگران باغات چای کشـور را  ٥٠

 .کارگر ساختمانی و به صورت روز مزد گذران معیشت کنند
 

 جیره خوار خانه كارگر كارگران را می ترساند
ـفـی  ھادی ابوی، سخنگوی كانون عالی انجمن ھای صـن

این خطر وجود دارد كـه كـارگـران :   كارگران كشور گفته است
در صورت برگزاری راھپیمایی و تجمـع روز جـھـانـی كـارگـر 

  . شوند اخراج 

 اطالعیه
 

نھادھای كارگری خواستار صدور مجوز 
 راھپیمایی در شھر سنندج  شدند

ـبـھـشـت طــی ٣اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران روز   اردی
اتحادیه آزاد کارگـران ایـران روز سـی :   " اطالعیه ای خبر داد

ـنـدج  ام فروردین ماه، طی نامه ای به فـرمـانـداری شـھـر سـن
خواستار صدور مجوز و تامین امنیت راھپیمایی کارگـران بـه 

ایـن .   مناسبت اول ماه مه در خیابان فردوسی ایـن شـھـر شـد
ـتـه  ـی ـیـن کـارگـری و کـم ـال نامه به امضای جمـعـی از فـع

اتـحـادیـه :   " در ادامـه آمـده اسـت."   ھماھنگی نیز رسیده است
آزاد کارگران ایران اعالم مـیـدارد کـارگـران ایـران حـق دارنـد 
ـیـت  ھمچون میلیونھا کارگر در سرتاسر جھان و با تامین امـن
ـنـد و  ـای ـی ـانـھـا ب ـاب ـی راھپیمایی، در روز جھانی کـارگـر بـه خ

این اطالعیه در ادامـه آورده ."  خواستھای خود را اعالم کنند
کارگران ایران با توجه به موج گـرانـی ھـای سـرسـام :   " است

ـقـر، عـدم  آور، بیکارسازی ھا، دستمزدھای بشدت زیر خـط ف
پرداخت دستمزدھا و دھھا تعـرض دیـگـر بـه شـرایـط کـار و 
ـا  ـی زیست خود و در ھمبستگی جھانی با کارگران سـراسـر دن

 ."خیابانھا خواھند آمد و مطالبات خود را فریاد خواھند زدبه 
 

پاسخ بخشی از كارگران ایران به فراخوان 
 جھانی امسال اول مه

ـزکـار کـرمـانشـاه"  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف ، " انجمن صن
ـنـدج"  ـیـن " ، " جمعی از فعالین کارگری سـن ـال جـمـعـی از فـع

ـز" ، " کارگری کامیاران ـیـن کـارگـری سـق ـال و "   جمعی از فـع
ـیـه ای "   جمعی از فعالین کارگری اصفھان"  ـان ـی طی انتشار ب

ـبـش "  اردیبھشت اعالم كرده اند كه بـه فـراخـوان ٣در روز  جـن
ـیـچ" و "   اشغال لس آنجلـس ـبـش "   اشـغـال النـگ ب وال " و جـن

ـیـه آمـده اسـت.   می پیوندند"   استریت ـان ـی : در بخشی از ایـن ب
ـبـش جـھـانـی بـرای تسـخـیـر "  ـیـه جـن ـان ـی ھمانگونه که در ب

ـانـھـا  ـاب ـی خبایانھا، بر تعطلیلی و اعتصاب عمومی و تصرف خ
 درصدیھا تأکید شـده اسـت، ٩٩ توسط ٢٠١٢در روز اول مه 

ـیـم  ما ھم بر این ضرورت پای می فشاریم و اعالم مـی کـن
تنھا راه رھائی از این شـرایـط ضـد انسـانـی کـه در سـراسـر 
ـیـشـتـری کـارگـران و  ـار ب جھان و در ایـران بـه درجـات بسـی

 درصد جامعه را به فقر و فالکت کشـانـده ٩٩اکثریت عظیم 
ـیـن  ـارزه ای جـھـانـی و ب و به نابودی سوق مـی دھـد، مـب

ـتـه و مـتـحـدانـه اسـت ـاف کـارگـران ایـران .   المللی، سازمان ی
ـاء خـود،  ـق سالھاست برای دفاع از حداقلھای نیاز زندگی و ب

ـنـد در طـی ایـن سـالـھـا .   علیه سرمایه داری مبارزه می کن
ـانـی  ـب ـی مبارزات کارگران ایران، ھمواره مورد حـمـایـت و پشـت
ـا اتـکـا بـه ایـن  جنبش جھانی کارگری قرار گرفته انـد و ب
حمایتھای جھانی، ما روز به روز قدرتمندتـر در بـرابـر یـورش 
. سرمایه داران و مدافعان آنان ظاھر گشته و مبارزه کـرده ایـم

ـیـت یـک درصـدی بـرای بـرون  امروز که در سراسر دنیا اقل
رفت از بحرانھایش اقدام به یک یورش جھانی علیه زنـدگـی 

 درصد مردم دنیا کرده است، در مقابلش جنبشی جـھـانـی ٩٩
ـأمـیـن  ـتـخـور و ت شکل گرفته که خلع ید از یک درصد مف
رفاه و آسایش و زندگی انسانی برای اکثریت را ھـدف خـود 

ـیـسـت.   قرار داده است . این جنبش، فقط محدود به کارگران ن
 درصد مردم دنیاست که کارگران بخش عـظـیـمـی ٩٩جنبش 

ـیـعـی اسـت کـه . از آن را شامل می شوند ـیـن رو طـب به ھم
 ." کارگران در رأس آن قرار داشته باشند

 فرزندان كارگر ما را از زندان آزاد كنید
ـانـه روز  شماری از خانواده ھای كارگران زنـدانـی در آسـت
ـار آزاد شـدن  ـیـه ای، خـواسـت ـان ـی ـتـشـار ب ـا ان جھانی كارگر ب

در :   " در بخشی از این بیانیه آمـده اسـت.   فرزندان خود شده اند
ـزشـان  ـاچـی ـا حـقـوق ھـای ن شرایطی كه كارگران كشورمـان ب
ـا زنـدانـی  حتی توان تامین حداقل ھای زندگـی را نـدارنـد ب
ـبـت  ـا عـاق كردن آنھا خانواده ھایشان را به روز سیاه نشاندید، آی
ـتـرسـیـد از  ستمكاران در گذشته را فـرامـوش كـردیـد؟ پـس ب

 ."روزی كه گریبان شما را نیز بگیرد
 

 نامه شاھرخ زمانی در رابطه با اول مه
ـنـد در  شاھرخ زمانـی، كـارگـر درب
ـامـه  زندان مركزی تبریز، ضمن انتشار ن
ای در رابطه با اول مه امسال، خـواھـان 
اتحاد عملھای ھر چه گسـتـرده تـر در 

در بخـشـی از .   میان كارگران شده است
ـا وجـود :   " نامه وی آمـده اسـت چـرا ب

اینکه اعتراضات داخلی و جھانی کارگران ھـر روز گسـتـرده 
ـتـھـای ( تر و بیشتر می شود ولی دشمن  سرمایه داری و دول

ـا سـرعـت و )   آن ـلـکـه ب نه تنھا عقب نشینـی نـمـی کـنـد ب
ـنـد اخـراجـھـا،  گستردگی بیشتر طرحھای ضـدکـارگـری مـان

ـارانـه ھـا،  قراردادھای موقت، دستـمـزدھـای مـعـوقـه، حـذف ی
خصوصی کردن بھداشت و درمان، خصوصـی کـردن آمـوزش 

ـز ایـن اسـت کـه . . .   و  ـی را اعمال میکند؟ پاسخ این سئوال ن
ـان دو ٢٠٠چون دشمن طی  ـارزات مـی  سال گـذشـتـه از مـب

ـارزات خـود بـه خـودی و  طبقه تجربه کـرده اسـت کـه مـب
پراکنده و بدون برنامه مشخص انقالبی و بـدون سـازمـانـدھـی 
ـاشـد نـه  سراسری ھر چقدر ھم گستردگی و شـدت داشـتـه ب
ـاعـث  ـیـشـتـر ب تنھا ھیچ پیروزی را به دست نمی آورد بلکه ب

ـا دسـت روی " ، . " یأس و ناامیدی طبقه کارگر مـی شـود ب
دست گذاشتن و منتظر عروج تشکل ھای زیبای کـارگـری 
ـا زدن در درون جـو خـود بـه خـودی جـز  ماندن و دست و پ
ـیـم آورد، کـه  خدمت به سرمایه داری ھیچ به دسـت نـخـواھ

ـایـد .   فقط به درد آرایش ویترین سرمایـه داری مـی خـورنـد ب
ـارزه  ـقـه کـارگـر را بـرای مـب ـیـم و طـب ـزن آستین ھا را باال ب
سازمان یافته، دوری جستن از ھر گونـه خـود بـه خـودیسـم، 
دوری جستن از شعارھای زیبا ولـی پـوچ، مسـیـر سـازمـان 

ـیـم ـقـه کـارگـر را ھـمـوار کـن در بـخـش . "   یابی انقالبی طـب
ـزی : "دیگری از نامه وی آمده است ـاد دارم آن چـی من اعتق

که سرمایه داری می تـرسـد مـتـشـکـل شـدن کـارگـران در 
ـارزات خـود  جھت ھمبستگی طبقاتی و سـراسـری کـردن مـب

، باید به پذیریم که سرمـایـه ) یعنی وحدت و تشکیالت( است 
ـاتـی  ـق داری و دولت محبوبش، جمھوری اسالمی وظیفـه طـب
خود را برای حفظ منافع طبقاتی خـود، از طـریـق سـرکـوب 

 ." سیستماتیک و عریان انجام می دھند
 

سازمانھای كارگری فرانسه حكم صادره بر 
 علیه رضا شھابی را محكوم كردند

سازمان ھای سندیـکـائـی فـرانسـه، 
C F D T ،C G T ،F S U ،

Solidaires  وUNSA  حـكـم اخـیـر
رژیم اسالمی بر علیه رضـا شـھـابـی را 

ـامـه .   محکوم می کنند در بخشی از ن
مـا :   " این نھادھای كارگری آمـده اسـت
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خواھان آزادی فوری او ھستیم و بر این باوریم که حبـس ایـن 
ــدیـکـائـی از  ــن ٢٢فـعـال سـن ـیـن ای ـیـش و ھـم چــن  مــاه پ

ـاقـض حـقـوق انسـانـی و سـنـدیـکـائـی اسـت . محکومیت، ن
سندیکاھای فرانسه، عالوه بر آزادی رضا شـھـابـی، خـواھـان 
ـلـه  ـیـسـت ھـای زنـدانـی از جـم آزادی فوری کلیه سندیکـال
ــجــاتــی از  ــی ن ــکـای واحــد، عــل ــدی ــم مــددی از ســن ابـراھــی
سندیکای نیشکر ھفت تپه، بھنام ابراھیم زاده، عـلـی اخـوان، 
محـمـد جـراحـی، شـاھـرخ زمـانـی، مـھـرداد امـیـن وزیـری، 

، رسـول بـداغـی ) معلم محکـوم بـه اعـدام(عبدالرضا قنبری 
 ."ھستند... و ) معلم(

 
 اعتراض به حکم زندان و جریمه رضا شھابی

ـزکـار کـرمـانشـاه"  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف ، " انجمن صن
ـیـن " و "   جمعی از فعالین کارگری سننـدج"  ـال جـمـعـی از فـع

ــاران ـی ــركـی روز "   کـارگــری کــام  ٢٩طـی اطـالعــیـه مشـت
در .   فروردین، حكم زندان علیه رضا شھابی را محكـوم كـردنـد

محکومیت رضا شـھـابـی :   " بخشی از این اطالعیه آمده است
ـاسـتـھـای ضـد کـارگـری و  نمونه ای دیگـر از اعـمـال سـی
ـبـی و ھـر  سرکوبگرانه به منظور ممانعت از ھرگونه حق طـل
ـابـی بـه شـرایـطـی  ـی تالشی از جانب کارگران بـرای بـه دسـت

ـایـد تـوسـط ھـمـه .   انسانی است این اقـدام ضـد کـارگـری ب
کارگران ایران و ھر انسان آزادیخواھی مـورد اعـتـراض شـدیـد 

ـیـه رضـا .   قرار گیرد ما ضمن محکوم نمودن حکم صادره عـل
شھابی، از ھمه کارگران، تشـکـلـھـا و سـازمـانـھـا و احـزاب 
مدافع حقوق کارگر می خواھیم به ھر شکل مـمـکـن بـرای 
لغو این حکم و آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شـھـابـی 

 ."و دیگر فعالین کارگری متحدانه اقدام کنیم
 

فراخوان جمعی از كارگران بیكار سنندج 
 برای شركت در مراسم اول مه

جمعی از كارگران بیكار سنندج طـی اطـالعـیـه ای كـه 
ـلـی ٢٩روز  ـل ـیـن الـم  فروردین منتشر شده است، از فراخـوان ب

در .   برای اعتصاب در روز اول مـاه مـه حـمـایـت كـرده انـد
مـا جـمـعـی از كـارگـران :   " بخشی از این اطالعیه آمده است

بیكار سننـدج ضـمـن حـمـایـت از ایـن فـراخـوان، خـواسـت و 
مطالبات خودمان را با شركت در مراسم اول ماه مه ھـم صـدا 

 ."با ھم طبقه ای ھایمان در سراسر جھان فریاد خواھیم زد
 

كارگران پتروشیمی بندر ماھشھر روز اول 
 مه را گرامی خواھند داشت

ـتـشـار  ـا ان جمعی از کارگران پتروشیمی بنـدر مـاھشـھـر ب
مـا جـمـعـی از کـارگـران " اطالعیه ای، اعالم كرده انـد كـه 

ـا دیـگـر کـارگـران  منطقه ویژه ماھشھر ھمگام و ھم پیمان  ب
به خصوص کارگران نفت و گاز جنوب با اعـالم حـمـایـت از 
کلیه تالشھا جھت برگزاری مراسـم روز کـارگـر، در مـراکـز 

ـاد تـمـامـی کـارگـران و ١٠کار خود با   دقیه سکـوت بـه ی
فعالین کارگری دربند در ابتدای ساعت کـاری ایـن روز را 

 ."گرامی خواھیم داشت
 

اطالعیه جمعی از کارگران کردستان به 
 مناسبت اول ماه مه

ـانـی از فـراخـوان  ـب ـی جمعی از کارگران کردستان در پشـت
ـبـش ضـد سـرمـایـه داری و گـرامـیـداشـت اول مـاه مـه  جن

در بخشی از اطـالعـیـه مـزبـور .   اطالعیه ای منتشر ساختند

ـان و مـردان :   " آمده است ـلـمـان، زن ـاران، مـع کـارگـران، پـرسـت
فرودست؛ بیائید به منظور اعتراض به بیکاری، فقر، گـرانـی 
ـیـد  ـائ ـی و ناتوانی ھای اجتماعی، مطالباتمان را فریاد بزنیـم، ب
ـیـت  دست در دست ھمـدیـگـر بـرای اعـتـراض بـه ایـن وضـع

 اردیبھـشـت ھـمـصـدا ١٢فالکتبار، در روز اول ماه مه برابر با 
ـا، دسـت از کـار  ـی ـاسـر دن با ھم طبقه ای ھای خود در سـرت
ـبـش ضـد سـرمـایـه داری جـھـانـی  بکشیم و به فراخـوان جـن

 ."بپیوندیم
 

برنامه نظارت بر حمایت از "اطالعیه 
 در مورد رضا شھابی" مدافعان حقوق بشر

ـتـشـار  ـا ان برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ب
" رضـا شـھـابـی"  سال زندان علیـه ٦اطالعیه ای صدور حکم 

را جھت خاموش کردن مدافعان حقوق کارگران عـنـوان کـرده 
ـیـن " این نھاد که شامل برنامه مشتـرک .   است فـدراسـیـون ب

ـا " و "   المللی جامعه ھای حقوق بشر ـارزه ب سازمان جھانی مـب
می شود نگـرانـی خـود را از مـحـکـومـیـت رضـا "   شکنجه

ـامـه .    سال زندان ابـراز کـرده اسـت٦شھابی به  بـه عـالوه بـرن
نظارت یادآوری می کند که دولتمردان جـمـھـوری اسـالمـی 
ـیـب و  ـق ـقـل و آزار و تـع به حمله به فعاالن سندیکایی مسـت
ـنـد  صدور حکم ھای ناعادالنه زندان علیه آنان ادامه مـی دھ
تا از تعداد کسانی که حـاضـرنـد از حـقـوق کـارگـران دفـاع 

 .کنند، بکاھند
 

محكوم كردن سیاست ضدكارگری از طرف 
 جمعی از كارگران اصفھان

ـاسـبـت  ـن جمعی از كارگران اصفھان با انتشار بیانیه ای بـم
ھمه میدانیـد كـه ھـر روز كـه :  " روز جھانی كارگر، گفته اند

میگذرد بار سنگین زندگی با افزایش روزافزون و سـرسـام آور 
ـا حـداقـل حـقـوق  قیمتھای مواد اولیه كمر ما را خم كرده و ب
ـیـم  كه كمتر از یك چھارم خط فقراست روز را به شب مـیـرسـان

مـا دسـتـرنـج و حـقـوق .   و شب خجل به خـانـه بـرمـیـگـردیـم
ـافشـارھـای روزافـزون و .   خودمان را میخواھیم اما بجای آن ب
ـیـرغـم ھـمـه ایـن مشـكـالت مـا روز .   اخراج روبرومیشویم عل

ـا  جھانی كارگر را گرامی میداریم و ھمبستگی خودمان را ب
ـان خـود  سایر ھمكاران خود اعالم میداریم و از ھمه ھـم ـن مـیـھ

میخواھیم با حمایت و شركت خود در تجمـعـات كـارگـری بـه 
 ."این سیاست كارگركشی خاتمه دھند

 
پیام تبریك نھادھای كارگری به مناسبت 

 آزادی ابراھیم مددی
با آزادی ابراھیم مددی بعد از سـالـھـا حـبـس و زنـدان و 

جمله سنـدیـكـای " اذیت و آزار، نھادھای كارگری زیادی و از 
اتـحـادیـه " ، " كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھـران و حـومـه

ھـر یـك "   کانون مدافعان حقوق کارگـر" و "   آزاد کارگران ایران
ـبـریـك  با انتشار  پیامی آزادی وی را به رفقا و خانواده وی ت

ـیـن .  گفتند ـال در ھمه این پیامھا، خـواسـت آزادی دیـگـر فـع
 .كارگری قید شده است

 
 اطالعیه كمیته ھماھنگی به مناسبت اول مه

ھـای   ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل کمیته
ـتـشـر  کارگری به مناسبت روز جھانی كارگر اطالعیه ای من

ـا : "در بخشی از این اطالعیه آمده است.  كرد ـلـه ب ـاب ـق برای م
ـا دیـگـر  اخراج و بیکاری باید اعـتـراضـات دسـتـه جـمـعـی ب

بیکاران را در مقابل ادارات کار، مـجـلـس، فـرمـانـداری ھـا، 
ـیـم ـتـی سـازمـان دھ . ریاست جمھوری و ھر گونه ارگـان دول

ـازمـنـد . کمیته ھا و جمع ھای بیکاران را سازمان دھیم ـی ما ن
ـا .   ایجاد تشکل کارگران بیکار ھستیم محالت کارگری را ب

ھایمان تبدیل به محـل اعـتـراضـات و  دیگر کارگران و خانواده
 ."تظاھرات علیه ھر گونه گرانی و بیکاری کنیم

 
بیانیه حمایت جمعی از كارگران كارخانه 

 پرریس سنندج بمناسبت روز كارگر
ـیـه  ـان جمعی از كارگران كارخانه پرریس سنندج با انتشار بی

 اردیبھشت، از اعتراض در روز اول مـه حـمـایـت ٤ای در روز 
در شرایـطـی كـه : "در بخشی از این بیانیه آمده است. كرده اند

گرانی روزافزون مایحتاج اولیه زندگی، كمر مـا را خـم كـرده 
ـیـت ھـمـكـاران  و شرمنده زن و بچه ھایمان ھستیم، و از وضـع
ـقـر  ـا ف دیگرمان نیز باخبریم كه ماھھا حقوق نگرفته انـد و ب

ـیـت .   دست و پنجه نرم میكنند تنھـا راه بـرون رفـت از وضـع
ـاسـب تـریـن  كنونی را ھمبستگی میدانیم و روز كارگر را مـن
شرایط برای بیان خواسته ھای برحق خود در برابـر سـتـمـگـران 
ـا سـایـر كـارگـران  دانسته و حمایت و ھمبـسـتـگـی خـود را ب

 ."میھن اعالم میداریم

 
  ھزار کارگر تولید سیگار٥٠٠اعتصاب : ھند

ـیـش از  The Hinduبه گزارش   ھـزار کـارگـر ٥٠٠ب
ـا (  Beediتولید و تھیه سیگار ھـنـدی مـعـروف بـه  کـه ب

ـامـیـل )   برگ درخت مخصوص پیچیده میشـونـد ـالـت ت در ای
نادو در اعتراض به عمل نکردن دولت به قـول خـود دسـت از 

ـبـر ١٢در .   کار کشـیـدنـد ـنـدگـان دولـت، ٢٠١٠ اکـت ـای  نـم
کارفرمایان و کارگران به توافق رسـیـدنـد کـه دسـتـمـزد ایـن 

ـاریـخـی ١٢١کارگران روزانه   روپیه تعیین شود و این امر از ت
ـاشـد ایـن .   که دولت بخشنامه رسمی صادر کند قابـل اجـرا ب

ـامـه کارگران می ای در ایـن  گویند دولت ھنوز ھیچ بـخـشـن
ـان از  ـیـل ھـم کـارفـرمـای خصوص صادر نکرده و به ھمین دل

ـنـد ـزن ـی ـاز م ـیـن شـده سـر ب ـی قـرار اسـت .   پرداخت دستمزد تـع
ـان و دولـت در   آوریـل ١٨نمایندگـان کـارگـران، کـارفـرمـای

کـارگـران اعـالم .   موضوع داشته باشنـد نشستی برای بررسی 
ـنـی بـر اجـرائـی  کرده اند که چنانچه دولت به قول خـود مـب
کردن حدآقل دستمزد پایبند نباشد، آنـھـا اعـتـراضـات خـود را 

 .گسترش خواھند داد
 

اعتصاب کارگران شرکت عظیم : فرانسه
GDF Sues  

ـبـه   آوریـل کـارگـران ١٧به گزارش رویترز روز سـه شـن
با خواست دریافت سھم بیشتـر از سـود  GDF Suesشرکت 

ـیـھـای .   شرکت دست از کار کشیدنـد ـیـه کشـت آنـھـا از تـخـل
ـاظـران مـی.   حامل گاز طبیعی خود داری کـردنـد ـنـد  ن گـوی

چنانچه این اعتصاب ادامه پیدا کند باعث اختالل جـدی در 
گاز طبیعـی یـک .   توذیع گاز طبیعی در فرانسه خواھد شد

ـایـد ـی  درصـد ٣٦.   سوم کل سوخت در فرانسـه بـه حسـاب م
سھم این شرکت متعلق به دولت فرانسه است و ایـن شـرکـت 

 اخبار بين المللی
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ـا حـدود ٧٠در  ـی ایـن .    ھـزار کـارگـر  دارد٢٢٠ کشـور دن
کارگران خواھان دریافت پاداش آخر سال به میزان بـه مـراتـب 
ـافـت سـھـمـی از  بیشتر از قبل ھستند که در واقع شامل دری

 ٢٠١٠کارگران این شـرکـت در سـال .   سود شرکت نیز بشود
ـاز نشـسـتـگـی بـمـدت   ٢نیز در اعتراض به تغییر در قانون ب

 .ھفته دست از کار کشیدند
 

اعتصاب و اعتراض گسترده مردم : اسلوونی
 به ریاضت کشی اقتصادی

ـیـش از ١٨به گزارش رویترز روز چھارشنبه   ٨٠ آوریـل ب
ـامـه  ھزار کارمند بخش خدمات دولتـی در اعـتـراض بـه بـرن
دولت برای کاھش دستمزدھا  دسـت از کـار کشـیـده و بـه 

ـزرگـتـریـن .   راھپیمایی پرداختند ـنـد کـه ایـن ب ناظران مـیـگـوی
ـنـی بـعـد از جـدا ٢٠حرکت اعتراضی مردم در   سال اخیر یـع

دولـت در نـظـر دارد بـرای .   شدن از یوگسالوی سـابـق اسـت
ـبـران کسـری بـودجـه خـود، دسـتـمـزد  کاھش ھزینـه ھـا و ج

ــدان خــود را  ــدھــد٧.٥کــارمــن رئــیــس .    در صــد کــاھــش ب
ـتـی  کنفدراسیـون اتـحـادیـه  Branimirھـای خـدمـات دول

Strukeij ـتـرضـیـن مـی در سخنرانی : گـویـد اش در میان مع
ـابـت"  ـا رق ـیـم ت مــا .   مـا خـواھـان ھـمـکـاری و تـعـاون ھسـت

ـقـط اجسـاد کشـتـه  سرماداری بیرحم نمیخواھیم که برایمان ف
ایـن اعـتـصـاب . "   آورد  شدگان، بیکاری و فقر به ارمغـان مـی

ـابـخـانـه مدارس، کودکستان که باعث تعطیلی ھـا شـده  ھا و کت
است برای یک روز در نظر گرفته شده است، ولی کـارگـران 
ـیـدا بـکـنـد . گفته اند که ممکن است این اعتصـاب ادامـه پ

ـیـکـاری در کشـور  ـیـونـی ٢گفته میشود که درصد ب ـل ـی  م
 .رسد  در صد می١٢.٦اسلوونی به 

 
رانندگان اتوبوس دست به اعتصاب : فنالند
 میزنند

رانندگـان اتـوبـوس در  JHLبه گزارش اتحادیه کارگری 
ـبـه   مـه ٢ھلسینکی پایتخت فنالند قصد دارند روز چھارشـن

ـنـد  این کارگران مـی.  ساعته بزنند٢٤دست به اعتصاب  گـوی
ـبـودن مـدیـریـت اتـوبـوسـرانـی بـه  دلیل اعتصاب آنھا پایبنـد ن
توافقات بعمل آمده در قراردادھای دسته جمعی اسـت و آنـھـا 

ـنـدگـان  در نظر دارند تا شرایط کاری سـخـت تـری را بـه ران
 آوریـل ٣٠در تاریـخ  قرارداد دسته جمعی قبلی.   تحمیل بکنند

  .اعتبار خود را از دست میدھد
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : اردن

 تولید برق
ـیـرو در اردن  ـیـد ن به گزارش رویترز کارگران شرکـت تـول
که از دو ھفته قبل با خواست افزایش دستمزد دسـت از کـار 

ـان ١٦کشیده بودند، روز دوشنبه  ـای ـیـت بـه پ ـق ـا مـوف  آوریل ب
الحدید مدیر سندیکای شرکت تولید برق اردن بـه  علی.   رسید

ـقـت کـرده  خبرگزاری رویترز گفته است که این شرکت مـواف
ـزایـش ١٣٠است دستمزد کارگران را به مقدار   دالر در مـاه اف

بدھد و ھمچنین شرایط کار آنھا را بھبود ببـخـشـد و بـه ایـن 
ـاز گـردنـد ایـن .   دلیل آنھا تصمیم گرفته اند که به سر کـار ب

.  کارگر ایـن شـرکـت مـیـشـود١٢٠٠افزایش دستمزد شامل 
ناظران معتقد ھستند که چنانچـه ایـن شـرکـت بـه خـواسـت 
کارگران تن نداده بود، تولید برق در اردن به مشکل جـدی بـر 
ــنـی از  مـیـخــورد چــون کــارگـران ھــیـچ قصـد عـقـب نشـی

  .مطالباتشان را نداشتند
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران : برزیل

  سازنده استادیوم جام جھانی
 آوریل کـارگـران ١٨روز چھارشنبه  Newserبه گزارش 

ـادیـوم ورزشـی  شرکت پیمانکاری که مشـغـول سـاخـتـن اسـت
ـقـت  برای جام جھانی در شھـر سـالـوادور اسـت بـعـد از مـواف

 درصـد و ١٠.٥ھا بـه مـقـدار  کارفرمایان به افزایش دستمزد
این اعـتـصـاب کـه . بھبود شرایط کار به اعتصاب پایان دادند

یک ھفته بطول انجامید باعث تـوقـف کـامـل کـار سـاخـت 
ـز کـارگـران سـازنـده ١٦روز دوشنبه .  استادیوم شد ـی  آوریـل ن

ـافـت اضـافـه  ـزا پـس از دری ـال استادیوم مشابھی در شھر فـرت
ـنـد ـاز گشـت اعـتـصـاب مـتـحـدانـه و .   دستمزد به سـر کـار ب

متشکل کارگران نتیجه داد و آنھا پـس از اعـتـصـاب چـنـد 
 .روزه خود موفق به تحمیل مطالباتشان به کارفرمایان شدند

 
 ھا خانمان افزایش تعداد بی: اسپانیا

ـزایـش  به گزارش یورونیوز اوضاع نابسامان اقتصادی و اف

ـزایـش بـی  ـا، تـراژدی اف ـی ـان ـپ ـیـکـاری در اس روزافزون نرخ ب
مـردمـی کـه تـوان .   خانمانھا را در این کشور رقـم زده اسـت

ـارتـمـان را نـدارنـد، مـحـل  پرداخت ھزینه ھای زنـدگـی در آپ
ـقـل کـرده  ـت ـن ـان م ـاب زندگی خود را به خودروھای خود در خی

ـاسـت.   اند ـی ـان ـپ یـک .   این تصویر تکـراری ایـن روزھـا در اس
ـاضـای :   " شھروند اسپانیایـی مـیـگـویـد ـق مـن از شـھـرداری ت

ـا از .   اما آنھا ھیچ کمکی به مـن نـکـردنـد.  کمک کردم ب
دست دادن شغلم تنھا برای یکسال کمک ھزینه مسـکـن بـه 

ـنـه .  ما تعلق گرفت ـزی شغلی پیدا نکردم و امکان پـرداخـت ھ
ـنـه مـا .  ھای آپارتمان را نداشتم ـنـھـا گـزی زندگی در خیابان ت

بـه نـظـر مـی . "   این شرایط بسیاری دیگر در اسپانیاسـت.   بود
ـاعـث  رسد، آنچه در کشورھای بحران زده اروپا می گـذرد، ب

دیگر فـرد بـی خـانـمـان .   تغییر مفھوم بی خانمانی شده است
بی خـانـمـان مـی تـوانـد . الزاما مرد الکلی و سرگردان نیست

شامل خانواده ھایی شود که توان مالی داشـتـن یـک خـانـه 
 . متعارف راھم   ندارند

ـا  ـی ـان ـپ اجرای برنامه ھای سختگیرانه از سـوی دولـت اس
برای کاھش ھزینه ھا و جبران کسری بودجه جـاری کشـور، 

 .عرصه را بر مردم این کشور تنگتر کرده است
 

عکس بزرگ رضا شھابی در : انگلستان
 صفحه اول لیبر استارت
ـار  (Labour Start)سایت معروف لیبر استارت  که اخـب

ـتـشـر مـی ـا بـطـور روزمـره مـن ـی کـنـد،  کارگری از سراسر دن
عکس بزرگی از رضا شھابی را در صفحـه اول سـایـت خـود 

ـزرگ آمـده .   به نمایش گذاشته اسـت در زیـر ایـن عـکـس ب
رضا شھابی کارگر اتوبوسرانی، عضو ھیأت مـدیـره و :   " است

ـتـه  ـف خزانه دار سندیکای شرکت واحد اتوبـوسـرانـی تـھـران، ھ
ـیـت  ـال ـیـه نـظـام، بـخـاطـر فـع ـیـت عـل ـال گذشته به اتـھـام فـع

 سـال ٦حکم او شـامـل تـحـمـل . سندیکایی اش محکوم شد
ـتـظـار حـکـم سـپـری ٢٢او تا کنون (زندان   ماه در زندان در ان

ـنـی و جـریـمـه ٥، )کرده است  سال ممنوعیت از فعالیـت عـل
ـار ٦٠،٠٠٠نقدی معادل  ـلـغ بسـی ـب  دالر میـشـود کـه ایـن م
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