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ـقـالب   ٨٨سه سال پیش که ان
در جریـان بـود از چـپ و راسـت 
گفتند که کارگران کجا ھستنـد؟ 
ـتـه  راست این را مـیـگـفـت تـا گـف
باشد که کارگران نباید باشند ھـر 
ــه  ــق ــه طــب ــوط ب ــرب چــه ھســت م

ـیـس .   متـوسـط اسـت کـارگـران رئ
جمھور پوپولیست شـان را دارنـد و 
ـنـی  با یـک کـیـسـه سـیـب زمـی
ـر راسـت ھـیـچ  تطمیع میشـونـد؛ ب
ــن  حـرجـی نــبـود، اگــر غـیــر از ای

امـا بـودنـد .   میگفت عجـیـب بـود
ـنـد البـد تـو  ـت چپھای که مـیـگـف
خیابانھا یک اتفاقاتـی دارد مـی 
افتـد، البـد یـک کسـای شـعـار 
میدھند، البد یک کسای کشتـه 
ـرخـی قـھـرمـانـی  میشونـد، البـد ب
ـنـھـا بـه  میکنند اما چه فـایـده ای

یک کسـای .   کارگر ربطی ندارد
دیگر از ھمین چپ میـگـفـت مـا 
که ھیچ کجا پالکاردی و پارچه 
ـیـان کـرده  نوشته ای ندیدیم کـه ب
بــاشــد کــه مــا کــارگــران فــالن 

ـم ـی ـرخـی ھـم کـه .   کارخانه ھست ب
حیا را یـکـجـا قـورت داده بـودنـد 
ـیـسـت  مدعی شدند که تظاھرات ن

و متاسفانه فـعـاالن ! ترافیک است
ــیـف خــود را  ــکــل کـارگــری ھــم ت
نمیدانستند که نقش شان این وسط 
چیست و باید به ھمکارانش چـی 
بگوینـد کـه در ایـن تـظـاھـراتـھـا 
. شرکت کنند یا به تماشا بنشینند

اما آنچه فارغ از ایـن بـحـثـھـا در 
جریان بود این بود که کارگران ھـم 
ـنـد  در این تظاھراتھا شـرکـت داشـت

ـقـالب" گیرم که از  بـه "   خـیـابـان ان

به نظر من بخش اصلی معـضـالت 
ـر وجـوه نـظـری  امروزی را عالوه ب
ــش  ـب بـحـث ھـای مــربـوط بـه جــن
کارگری، اساسا بـایـد درمـاھـیـت 

 ٢١اجتماعی طبقـه کـارگـر قـرن 
ـران جسـتـجـو کـرد . در جـامـعـه ای

مسلـمـا احـزاب و سـازمـان ھـای 
ـقـه، بـخـشـی از  سیاسـی ایـن طـب

مـعـضـل .   ماھیت پیش گفته اسـت
ـیـن کـارگـری  بخش ھائی از فعال
ـبـط بـا  ویا گروه ھای سیاسی مرت
طبقه کارگربه لحاظ نظـری و یـا 
طرز تلقی آنھا از چگونگی رابطـه 
ـقـه کـارگـر،  فعالین سیاسی با طب
ــرصــه ھــائــی از اقــدامــات  در ع
ـر  ـی فعالین مستقیـم کـارگـری تـاث

 .گذار است  
ـم  ھمانگونه که قبال ھم نـوشـت
به طور مشخص در نـوشـتـه ھـای 

ـتـگـوھـا،  مربوط به من در این گـف
طبقـه کـارگـر بـه مـعـنـای تـوده 
ـــا  ـــده ب ـن ــ ـن ـــد کــ ـی ــ ـــول ـر ت ــارگــ ک
فعالین،رھبران عمـلـی و حـزب یـا 
. سازمان سیاسی اش معنا میشـود

مسلما من به این خـرافـه کـھـنـه، 
کارگر و روشنفکر کمونیسـت ویـا 
تئوریھای مندرسی چون پیونـد بـا 

ــه  ــق ــدارم. . . .   طــب ــادی ن ــق . اعــت
ـرای  ھمچنانکه قبال نیز گفته ام ب

ـرای ( من  و نه عـلـی الـعـمـوم و ب
نیروی سیاسی کـارگـران )   ھمگان

ـقـه کـارگـر  در تعریف مـن از طـب
امــروز جــدای از .   مــفــروض اســت

ـیـن،  مباحث مکتبی برخی از فعال
ـئـوری ھـائـی از  کمتر کسی به ت
ـتـه  ـیـش گـف قبیل معجون ھـای پ

اگـر .    اعتقادی دارد٥٠دھه ھای 
ھنوز برخی از ایجاد حزب مملو از 

ـــت  ـــه دس ـــار ب ـران آچ ــ ـــارگ ک
ـنـد صـرفـا  کمونیستی حرف مـیـزن
ــاســی  ــاصــد ســی ــان مــق ــرای بــی ب

اما به نظرم ھـیـچ .  امروزشان است
فــعــال جــدی کــارگــری خــود را 
. مشغول این بحث ھا نـکـرده اسـت

ـنـد  مسلما بسیاری به مباحثی مان
عـکــس . . . .   حـزب و جــامـعـه و 

العمل منفی نشان می دھـنـد، بـه 
ھر حال در میان طبقه کارگـر ھـم 
گرایش ھای متفاوت سـیـاسـی و 

ودیـگـر .   سبک کاری وجود دارد
اینکه  مخاطب اصلی ایـن بـحـث 
ــم  ــش کــمــونــیــس ــب ــن ھــا اســاســا ج
کارگری است و نه کـارگـران ویـا 

بـه ھـر حـال .   فعالین علی العـمـوم
ـم حـزب  من شخصا گمـان مـیـکـن
ـقـه  ـر کـل طـب یکـپـارچـه وفـراگـی
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جــمــھــوری اســالمــی ھــنــوز ھــم 
ــدادی از اعضــای  ــع ــه " ت ــت ــمــی ك

ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 
را كـه روز "   ھای كـارگـری تشكل
ـر كـرده بـود، در ٢٨  خرداد دستگـی

دستگیری ایـن افـراد .   اسارت دارد
با ھر عذر و بھانه ای بوده بـاشـد، 
در واقع بخاطر ایجاد جـو رعـب و 
ـیـن  وحشت در بین نھادھـا و فـعـال

رژیم اسالمی مـی .   كارگری است

ـنـکـار دھـان  خواھد بزعم خود با ای
جامعه در مقابل حـمـلـه بـه سـطـح 
ـر در  ـی ـق معیشت كارگران و مردم ف

اگر مـی شـد .   آن جامعه را ببندد
ـیـن  با دستگیری تعدادی از فـعـال
ـراض در  سیاسی، جامعه را از اعـت
ـیـه  برابر افزایش قیمت مایحتاج اول
زندگی و از جمله نان كـه صـدای 
رئیس مجلس اسـالمـی را ھـم در 
آورده است، دور نـگـه داشـت، كـار 
ـلـی سـاده مـی بـود . رژیمـھـا خـی

بخش عظیمی از ھـمـیـن مـردمـی 
كه نان شبشان گرو گرفته شـده و 
ـتـی  فعال دارند نسبت به این وضعی
ـراض  كه بر آنھا تحمیـل شـده، اعـت
میکنند و در فردایی نزدیک، بـه 
خیابانھا خواھنـد ریـخـت و فـریـاد 
مرگ بر جمھـوری اسـالمـی سـر 

خواھند داد، شاید حـتـی اسـم ایـن 
اسیران در چنگال شـكـنـجـه گـران 
ـیـده انـد،  رژیم اسالمی را ھـم نشـن
اما فریاد و اعتراضشان مشـتـرک  

 . است
ھایی  این اما حكایت ھمه رژیم

. است كه راه حل دیـگـری نـدارنـد
ــد و  ـرن ـفــر را مــی گــی ده، دوازه ن
ــن  ــنـد و بـه ای ـن ــجـه مــی ك شـكـن
صــورت خــودشــان را دلــخــوش و 

ـر از  ـنـد، بـی خـب ـن مشغول می ك
ـتـی  اینكه روی كوھی از نـارضـای

ـنـكـه .   خوابیده انـد ـر از ای بـی خـب
آتشفشان خشم توده ھـا دارد زبـانـه 

احتماال یادش رفته كـه . می كشد
ـرتـی از ٨٨در سال   مردم با چه نف

ـنـد و تـمـام  رژیم  به خیابان ریـخـت
. مقدساتش را سكه یك پول كـردنـد

ــداز اســت،  آنـچـه كـه در چشــم ان
 را جـزو روزھـای خـوش ٨٨خرداد 

. جمھـوری اسـالمـی خـواھـد كـرد
ھنوز چنـد :   "  تیر نوشت٣ایلنا روز 

ــاد  ــه دبــیــر ســت روز از مصــاحــب
ـر عـدم  ھدفمندی یارانه ھا مبنی ب
 ھزار تومـان نـان ٢٨پرداخت یارانه 

ـر از خـانـوارھـا ٤به  ـف ـیـون ن ـل  مـی
ــجــمــع اعــتــراض  ــه کــه ت ــگــذشــت ن
آمیزی مقابل سازمان ھـدفـمـنـدی 

ھا از صبح امروز برگزار شـده  یارانه
از زمانی که دولت در پیـچ .   است
ھای نحوه پرداخـت یـارانـه آن  و خم

ـنـگـی  ـقـدی ھم ناشی از کـمـبـود ن
ـرای چـنـدمـیـن بـار  مواجه شده، ب
متوالی است که مردم در مـقـابـل 
سازمان ھدفمندی یارانه ھا تجـمـع 

ـیـمـت نـان از . "  کنند می افزایش ق
ــان روز اول ســران رژیــم و  ــم ھ
پادوھای آن در مـیـان كـارگـران را 
ـراض كـارگـران كـرد ـتـظـر اعـت . من

طومار ده ھزار امضای اعتـراضـی 
كارگران و اینك تجمـع در مـقـابـل 

مـی "   سازمان ھدفمندی یارانه ھا" 
تواند شروعی بر پایان انتظـار آنـھـا 

ـنـد بـا .   باشد رژیم اما فكر می ك
فشار آوردن بر رضا شھابی، بھـنـام 
ـری  ـنـك دسـتـگـی ابراھیم زاده و ای

ـرای " اعضای  كمیته ھماھنـگـی ب
ــجــاد تشــكــل ــه ای ــمــك ب ــای  ك ھ

، مردم را از اعتـراض بـه " كارگری
ـیـه بـاز  افزایش قیمت مایحتـاج اول

 .خواھد داشت
رژیم جمھوری اسـالمـی، یـك 
رژیم پوشالی و عمـارتـی پـوسـیـده 

ـیـســت ـیـش ن حـكـومــت  تــنـھــا .   ب
ــاســدار و بســیــج  ــه پ ــدش گــل امــی

از طـرفــی .   سـانـدیــس خــور اســت
. دیگر رویدادھای بزرگی درراھنـد

مردمی كه زندگیشان تباه شده در 
با دستگیری و اذیـت و . كمین اند

آزار چند فعال كارگری، بـا دریـغ 
كردن دوا و درمـانشـان، مشـكـلـش 

ــخــواھــد شــد ــن .   حـل ن ــه ای اگــر ب
سادگی بود، نه اعتراضی صـورت 
می گرفت و نـه ھـیـچ رژیـمـی 

نـگـرانـی .  نگران آینده اش می بود
خشـم .   این رژیم اما واقـعـی اسـت

مردم در دو سه سال پیش را ھـنـوز 
 . از یاد نبرده است

 ٢٠١٢ ژوئن ٢٤

 رویدادھای بزرگ و 
 حكومتی پوشالی

 ناصر اصغری
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ـیـش از کسـب  کارگر حداقل تا پ
قدرت سیاسی توسط ھـر کـدام از 
ـر قـابـل بـاور  احزاب، تصوری غـی

ــه کـه مـارکــس .   اسـت ھـمـانـگـون
ـــت،  ـرده اس ــ ـــان ک ـر نش ــ ـــاط خ
ـقـه  ـیـسـتـھـا بـخـشـی از طـب کمون
کارگر ھستند که در مقـایسـه بـا 
ـرده  سایر بخش ھا، افق ھای گسـت
تر و عمیقتری را نمایندگـی مـی 

ـنـد ـر ھـمـیـن اسـاس احـزاب .   کن ب
ـنـده  کمونیستی نیز مـتـشـکـل کـن
ـنـد  ھمین بخش طبقه کارگر ھسـت
که تالش دارند تا برنامـه خـود را 
به پرچم سیاسی و اجتماعـی کـل 

به نظرم امـروزه .   طبقه تبدیل کنند
ــابــه عضــویــت ھــمــه  ــن بــه مــث ای
ـیـن کـارگـری  کارگران و یا فـعـال
ـیـســت ــاسـی ن . دریـک حـزب سـی

ـقـه  تحزب بخش ھائی از یک طـب
در حقیقت مکانیزم تبلور سـیـاسـی 

امـا .   ھمه طبقات اجتماعـی اسـت
ــروز  ــکــنــم ام چــرا مــن فــکــر مــی
گرایش رادیکال سوسیالیسـتـی بـه 
گفتمان غالب در جنبش کارگـری 

 تبدیل شده است؟
یکی از ایـن دالیـل وضـعـیـت 

امـروز اگـر .   عمومی جامعه است
ـروھــا  ـی ـتـوان بـه فـرض مـحــال، ن ب
واحزاب کمونیسـتـی رااز جـامـعـه 
ایران فاکتور گرفت، بـا ایـن حـال 
ھنوز ھم ایـن جـامـعـه بـه مـراتـب 
ـر از بسـیـاری از جـوامـع  چپ ت

چپ نه بـه مـعـنـای . غربی است
ــر فــالن  ــائــی کــارگ ــزان آشــن ــی م
شھرستـان یـا تـھـران بـا مـارکـس 
ـــای  ـــه مـــعــن ـــن، چـــپ ب ــی ولــن

تعریف ایـن جـامـعـه از .   اجتماعی
ـراض، ودر  سطح رفاه، آزادی، اعـت
پیش گرفتن نحوه زیستن بـا وجـود 
مشکالت غیر قابل باورحکومـتـی 
واقتصادی، تنھا میتواند در افق و 
ـیـسـتـی  چشم انداز چپ سـوسـیـال

ــریــف بــاشــد ــابــل تــع ــروز در .   ق ام
جامعه ایران المذھبی مردم، پاسـخ 
ـرالـی  ـب ـی خود را در سـکـوالریـزم ل
غرب پیدا نمیکند، تنھا تبلور ایـن 
رویگردانی از خرافه در ماتریالیسم 
مارکسی معنای خود را خـواھـد 

 .یافت

در چنین جامعه ای، طبیـعـتـا 
ـقـه کـارگـر  گرایش مسلط در طـب
نمیتواند بـا تـوجـه بـه مـعـضـالت 
ـقـه ورودروئـی  اجتمـاعـی ایـن طـب
آشکار و بی واسطه با بـورژوازی، 
ـرالـی  ـب ـی گرایشی رفرمیستی یـا ل

ـنـجـا .   وحتی سنتی باشد تـا بـه ای
چنین امری به خوبی در فضـای 
ــابــل  ــه کــارگــر ق ــق ــب عــمــومــی ط

اما اگر بـه لـحـاظ .   مشاھده است
سیاسی ھم به طبقه کارگـر نـگـاه 
ــه ، احــزاب و  ــق ــب ــن ط ــیــم، ای کــن
نیروھای سیاسی ای را درون خـود 
ـقـه  ـبـا در مـیـان طـب ـری دارد که تق
ــل  ــاب کــارگــر ســایــر کشــورھــا ق

تبلـور ایـن تسـلـط .   مشاھده نیست
گفتمان رادیکال را، در بیانبه ھا ، 
قطـعـنـامـه ھـا و اشـکـال حضـور 
اجتماعی فعالین کـارگـری مـی 

امروز حتی در .   توان مشاھده نمود
ــن گــرایشــات  ــان راســت تــری مــی
ــی  ــون داخــل ــوزوســی ــی اپ ــورژوائ ب
ــق  ــظـام اسـالمــی، تـعـل وخـارجـی ن
جنـبـش کـارگـری بـه گـرایشـات 

با توجـه بـه ( سوسیالیستی رادیکال
ـرفـتـه شـده )   چپ ایران امری پـذی

 .است
عالوه بر تجربه تاریخی مبـارزه 
ـروزات  طبقاتی در ایران، کنش و ب
اجتماعی وسیاسـی ھـمـیـن امـروز 
طبقه کارگر ایران نشان دھنده ایـن 

ھمین امـروز راسـت .   واقعیت است
ترین بخش از فعالین کارگری در 
ـبـش کـارگـری  ایران از چـپ جـن

ــد ــن اگــر .   اروپــا، چــپ تــر ھســت
منصفانه بـه گـرایشـات امـروز در 
ـم ، آیـا  ـی طبقه کارگـر نـگـاه کـن
ـیـسـتـی  میتوانیم گرایش سنـدیـکـال
ایران را با چپ ترین بخش ھـمـیـن 
جنبـش در اروپـا مـقـایسـه کـرد؟ 
ـرایــــش رادیــــکــــال  ــــوق گـــ ـف تـــ
سوسیالیستی در جنبش کـارگـری 
تابعی از بحـث ھـای خـرد مـیـان 
تعدادی از فعالیـن کـارگـری ویـا 
ـقـه کـارگـر  سیاسیون مرتبط با طب
ـیـجـه کـنـش و  ـت ـلـکـه ن نیسـت، ب
بروزات سیـاسـی واجـتـمـاعـی ایـن 
طبقه در مقیاس کالن اجـتـمـاعـی 

ــی .   اسـت ــسـت ـی ــتـمــان سـوســیـال گـف
رادیکال ، ھـژمـونـی خـود را در 

ــمــاعــی و ســیــاســی  ــت ــظــاھــر اج ت
ـقـه  مجموعه کلی ابراز وجـود طـب
کارگر در ھمه مسائل اجتـمـاعـی 

ــد ــدھ ــان مــی ــت .   نش ــی اس ــاف ک
ــه درک امــروزی  ــه ب ــان ــصــف مــن
ـر اعـدام،  ـلـی نـظـی جامعه از مسائ
ـم،  آزادی، سطح رفاه و غیره بیندازی
نه فقط در جامعه علی العمـوم بـا 
تعریف رادیکال از ایـن پـدیـده ھـا 
روبرو می شویم، بلکه اپـوزیسـیـون 
بورژوازیی نیز چاره ای نـدارد تـا 
در برخـورد بـه ایـن پـدیـده ھـا بـه 
ھژمونی چپ آنھم چپ رادیکـال 

 .گردن بگذارد
من بیش از این به ایـن نـکـتـه 

ــی پــردازم،  ــم ــن ( ن ــمــی ــد ھ شــای
اختصاربـه نـوعـی مـوجـب ایـجـاد 
ــاھـم ھــائـی در تـعـاریــف  ـف سـوء ت

تا جائی کـه بـه تـاریـخ ) .   میشود
چپ وجنبـش کـارگـری مـربـوط 
میشود من در نـوشـتـه ھـائـی از 

و صد سـال ....  قبیل تونالیته سرخ
بـه .   اعتصاب نـظـرم را نـوشـتـه ام

ھمین دلیل اکنون بیش از ایـن بـه 
 .این بخش نمی پردازم

اما تا جائی کـه بـه تشـکـل 
یابی کارگران مربوط مـی شـود، 
ـتـه ام،  ـبـال ھـم گـف ھمانطور که ق
ابتدا باید مشخصات عمومی ایـن 
ـقـه کـارگـر در مـعـنـای  دوره طـب
ـیـن کـرد ـی . وسیع آن را شناخت وتب

نمی توان نسخه ھائـی از راه دور 
ـیـن .  نوشت بسیار دیده ام که فـعـال

ــاخــت  ــه شــن ــکــا ب ــا ات ــاســی ب ســی
عمومی، انواعی از تشکل ھـا را 
تجویز می کنند که عمـال فـقـط 
توصیه ھائی دلسـوزانـه اسـت ونـه 

 .بیشتر
کمیته ھـای فـالن، مـحـافـل 
ـیـن  فالن و یا تشـکـل ھـای فـعـال

ـرخــی ھـم کــه .   چـنــیـن وچــنـان ب
اساسا به شکل گیری تشکلھایـی 
ـقـادی  با دخالت توده کـارگـر اعـت

شریف تریـن شـان بـا ھـزار .   ندارند
لعاب ھنوز ھم  تشکلھای محـدود 
فعالین کارگری سالھای پـایـانـی 
ـتـاد را بـه عـنـوان شـکـل  دھه ھف
اصلی تشکل کـارگـری تـوصـیـه 

 .می کنند
دور بودن بسیاری از فعالین از 

ــقــه  ــان طــب ســوخــت وســاز در جــری
کارگر، یکی از مشکالت اصلـی 

ایـن بـه .   جریانات سـیـاسـی اسـت
مفھوم تقسیم بندی نادقیق کـارگـر 
وغیر کـارگـر و یـا خـارج وداخـل 
نیست، منظور شرایط عینـی کـار 
و زندگی و روانشناسی جمعی نـه 
ــل ســایــر  ــه کــارگــر ب ــق ــط طــب فـق
ــی  ــت عــیــن ــعــی ــات و مــوق ــق ــب ط
مجموعه طبقاتی در جامـعـه پـس 

 ٧٠از پوالریزاسیون طبقاتـی دھـه 
ـتـی .   ( است این پوالریزاسیون حکای

جداگانه دارد که باید مـفـصـال بـا 
ـتـصــادی  ـر داده ھـای اق ــه ب تـکـی

 )اجتماعی  به آن پرداخت
ـم امـروز و بـا  گمان نمی کـن

 ٨٨توجه به تجارب پـس از سـال 
در ایران وجھـان ، شـکـی بـه جـا 
ــدون دخــالــت  مــانــده بــاشــد کــه ب
ــاعــی گســتــرده مــردم و  ــم اجــت
ــوده  ــت ت ــال ــدون دخ ــصــا ب مشــخ
ــاالت  ــع ــعــل وانــف کــارگــران در ف
اجتماعی، کمونیستھا  بتواننـد در 
ساختار قدرت سیاسی در جـامـغـه 
ـنـد ـفـی ایـجـاد کـن . تغییـرات کـی

حضور تـوده کـارگـران بـه عـنـوان 
طبقه، بدون تشکل ھای تـوده ای 
در جریان انقالب اجتمـاعـی امـری 

احـزاب در .   بعید به نظر می رسـد
درجه اول سازماندھندگان سیـاسـی 
ـروسـه  ـنـد و در پ و اجتماعی ھست
ـرده  ـفـه جـذب گسـت انقالب نه وظـی
ــه  ـف ـلـکـه وظـی ــمـاعـی، ب تـوده اجـت
رھبری سـیـاسـی و سـازمـانـدھـی 
ـیـاس  مبارزات اجـتـمـاعـی در مـق

 .کالن را دارند
شوراھا عموما اشکال تشـکـل 
اجـتـمـاعـی در شـرایـط مـتـعــارف 

ـنـد مـگـر (   زندگی اجتماعی نیسـت
پس از کسب قـدرت سـیـاسـی بـه 
دست طبقه کارگر وایجاد ساخـتـار 

امـا طـبـق )   .   شورائی در جامـعـه
ــه، در جــامــعــه ایــران شــورا  ــجــرب ت
نخستین تشکل اجتماعی در دوره 

ـیـل . ھای انقالبی است به ھمین دل
ــه و در ھــر  ــد یــک ســوی ــی تــاک
ـنـھـا  ـنـکـه شـورا ت ـر ای شرایطی، ب
شکل تشکل در مـیـان کـارگـران 
ـری  ـی است، در بسیاری مـوارد تـاث
بر نوع تشکلھای کارگری نداشته 

ـر .   است عموما فعالین کارگری ب
اساس توانائی ھای بالقـوه خـود و 
ـر  امکانات موجود پیرامون ، وبنا ب

شرایط محل کار اقـدام بـه ایـجـاد 
نوعی از تشکل وسازماندھی می 

ــد ــن ــن . ( کــن ــالــی ــع ــاش ف ای ک
کارگری ھفت تپه و واحـد دسـت 
ـروسـه  ـیـاتشـان و پ به انتشار تـجـرب
ـراضـــات  ــ ـت ـری اعــ ـیــ شـــکـــل گــ
ـر  وتشکلھایشان می زدند تا تفـاسـی
و تاریخ سازی ھا و حدس وگـمـان 
ھای عالمانه پیرامون تشـکـلـھـای 

) . شناخته شده پـایـان مـی یـافـت
ـیـل  ـروسـه اگـر چـه در تـحـل این پ
نھائی تحت تاثیر بحث ھا و تالش 
ھای فعالین مـتـحـزب کـارگـری 
است، اما تا حدود بسـیـار زیـادی 
ـیـن  ـنـی فـعـال ـیـجـه تـجـربـه عـی نت

 .ورھبران عملی کارگران است
ـم مـطـلـب کـمـی  فکر میـکـن
طوالنی شـد، بـه طـور خـالـصـه، 
ھدف من از این گفتـگـو، یـافـتـن 
ـر ایـن  راه حلی برای فائق آمـدن ب
ـیـسـت  معضل است و این میـسـر ن
ــن کــارگــری و  ــالــی ــع مــگــر، ف
کـارگـران کـمـونــیـسـت عـالوه بــر 
ـرد  ـیـشـب تالش روزمـره در جـھـت پ
ــه، تــالش  ــقـاتــی روزان ــارزه طــب مـب
ــن اشـکــال  جـدی در جـھـت یـافـت
مختلف سازمانیابی توده کارگـران 
. را در دستور کار خـود بـگـذارنـد

ـم در ایـن دوره  من گـمـان مـیـکـن
ـنـه در  اقدامات عملی در این زمـی

ــد .   حـال شـکــل گـیــری اســت ــای ب
ھرچه سریعتر گام ھای فکر شـده 

 .جدی تری در این زمینه برداشت
ـقـل از (  این نوشته اساسا مسـت

نوشته قبلی یاشار سھنـدی عـزیـز 
فقط در مـورد یـک نـکـتـه . است

 )توضیحات بیشتری داده ام
 

کارگر 
کمونیست 

را 
 بخوانید 

 ٥در جستجوی جواب به یک سوال 
 ١از صفحه 
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قصـد .   باال تظاھرات جریـان داشـت
ـیـسـت  من اما مرور وقایع آن سال ن
ـلـه  و یا صرفا گرامیداشت آن مسـئ
ـر  ای که میخواھم در این نوشته ب
آن تاکید گذارم، بلکه  تـاکـیـدی 
بر   قدرت جنبش کارگـری اسـت  
و اینکه این جنبش بعد از آن سـال 
ـلـکـه بـا  نه تنھا فروکش نـکـرده ب

ــارزه ادامــه   ــه مــب ــادی ب قـدرت زی
 . داده است

ـم  در ھفته گذشته شـاھـد بـودی
ـم بـه  که نیروھای سرکـوبـگـر رژی
جلسه ای از فعالین کـارگـری از 
کمیته ھماھنگی در کـرج یـورش 
ـم شـدیـد و  بردند و با ضرب و شـت

 تـن از ٦٠ایجـاد رعـب وحشـت، 
ــازداشــت  ــن کـارگــری را ب فـعــالــی

ـیـن ٩کردند که   تـن ازایـن فـعـال
ـیـه  ـق ھنوز در بازداشت ھستنـد و ب

این یـورش نشـانـه ای .   آزاد شدند
دیگر از ھراس این حکومت و بـه 
ـبـش  طبع آن کل بـورژوازی از جـن

ــشــی کــه  .   کــارگــری اســت ــب ــن ج

ـفـی" و "   تـدافـعـی" مبارزاتش  " صـن
ــر  ــی ــق ــرا ح ــا آن خــوانــده مــیــشــود ت

ـبـش را .   بشـمـارنـد قـدرت ایـن جـن
ـر درک کـرد  وقتی میتوان بیـشـت
ــون  ــوزیســی ــه اعــتــراف اپ ــه ب ک
بورژوایی این حکومت توجـه کـرد 

ـرو بـه عـنـوان  ـی ـر " که از ایـن ن زی
یاد میکند که بـه شـدت "   پونزیھا

در میدان ھستند و گویا ایشان در 

 از آن غـافـل مـانـدنـد و ٨٨سال 
ـران مـافـات  اکنون میخواھـنـد جـب

" رسیدنـد "   باور" کنند چون به این 
ـر کـارگـران، و  بدون شـرکـت مـوث
ـر در  بدون اعتصاب ھای ھمه گـی
ـنـھـا بـا  یکان ھای اقتصادی، و ت
اتکا به اعتصاب ھای خیابانـی و 
اعتراض ھای دانشجویـان و زنـان، 
به دشواری می توان از شب ھای 

ـیـن " بیانیه " (   سیاه گذر کرد ـپ کـم
ــان و  ــدگ ــویســن ــدان و ن ھــنــرمــن

در برنـامـه ").   کنشگران حقوق بشر
ـر  ـلـویـزیـون انـدیشـه، دکـت ای در ت
عطا ھودشتیان نامی، کـه ایشـان 

کـنـشـگـران حـقـوق " ھم خود را از 

ـبـش " میدانند نقطه ضعف "   بشر جـن
 ایـن مـیـدانـد ٨٨را در سال "   سبز

که ھیچگاه به تـوده کـارگـران از 
ـبـش سـبـز" سوی  تـوجـه "   رھبر جـن

ـر حـق "نشد و بر  خـواسـتـه ھـای ب
ایشان تـوده .   تاکید نکرد"   کارگران

ـر پـونـزیـھـا" مردم تھیـدسـت را  " زی
ــا حضــورشــان  ــد کــه ب ــخــوان مــی
ـر ھـم  میتوانند کل مـعـادالت را ب

ـنـد و ھشـدار داد درعـیـن حـال  زن
از رای " نباید گذاشت شـعـار ھـا 

ـر رود کـه بـه "   من چی شـد فـرات
ـرای  زعم ایشان بعد از صـد سـال ب
اولین بار تاکیدی بر خـواسـتـھـای 
ـتـه ایشـان  فردی بود و این به گـف

ـبـش مـدنـی" نقطه مھمی در  " جـن
مجری تلویزیون که ضـمـنـا .  است

مدیر ھمان تلویزیون ھم ھست، بـی 
پرده سخـن ایشـان را شـکـافـت و 

بله خواستھای فردی مـھـم " گفت 
ـقـه  است نه منافع گـروھـی و طـب

ـر دیـگـر !  ای در ادامه یـک دکـت
ـنـاه"  ـتـشـار "   دکتر پرویز داور پ بـا ان

ــه  ــت ب ــرن ــت ــه ای در ایــن ــوشــت ن

ـیـن کـارگـری در  دستگیری فعـال
از تـمـامـی "   کرج اشاره میکنـد و

آزادیخواھان، تشکل ھا ، نھادھا و 
ـم از ھـر  جوانان ایران مـی خـواھـی
طریق ممکن جھت آزادی ھمه ی 
ـر  ـیـان سـیـاسـی ب کارگران و زنـدان

 ."جمھوری اسالمی فشار بیاورند
  ایشان اما  حتی برای یک 

ـنـد  مـنـافـع " لحظه ھـم نـمـی تـوان
ــه ای ــق خــود را "   گــروھــی و طــب

ـنـد ـنـاه .   فراموش کن ـر داور پ دکـت
اگـر مـا بـه سـاخـتـن : "   میـگـویـد

ایرانی آزاد و آباد بـدون حـکـومـت 
ــن  ـی ــوان اسـالمـی و مــتـکــی بــر ق
ـبـانـه  آزادیخـواھـانـه و عـدالـت طـل
معتقدیم، باید در مقـابـل سـیـاسـت 
ــه ی قــدرتــھــای  ــان ــب جــنــگ طــل
ـم و از  ـی خارجی علیه ایران بـایسـت
ـرداخـت  انسانھایی که در ایران با پ
ــدان و  ــن زن ــگــی ــه ھــای سـن ھـزیــن
ــرای ایــن ھــدف واال  ــجــه ب ــن شــک

ـم ـی . " مبارزه می کنند، حمایت کن
مجری تلویزیون اندیشه آنـجـا کـه 
دکتر ھودشتیان اشاره میکنـد کـه 
ـر  ـیـشـت حذف یارانه باعث فالکت ب
شده، نمی تـوانـد خـودش را نـگـه 
ـقـه خـودش را  دارد و مـنـافـع طـب
یادآور نشود که حـذف یـارانـه ھـا 
ـتـھـا درسـت اجـرا  خوب اسـت مـن

ـیـه !   نمیـشـود ـیـان ـیـن " و در ب ـپ کـم
پـس از :"   میخوانیم..." ھنرمندان و

بیش از یـکـصـد سـال مـبـارزه ی 
ـبـار، گـاه آن  بسیار دشـوار و خـون

ـنـی ھـا " است که این بـار  ـی " پـای
خانه ی مشترک و تاریخی، امـا 

و . "   تاریک مان را، آفتابی کننـد
ـبـاری  ـلـخ و خـون ما، چه تجربـه ت
داریم از ایـن کـلـمـات و جـمـالت 
ـنـد خـانـه مشـتـرک و  مبھم  مان

تجـربـه . تاریخی یا ایران آزاد و آباد
ـثـمـار  ما میگوید اینھا یعنی  اسـت
ـلـزم  ھر چه فزونتر که این نیـزمسـت
ــن  ــازداشــت فــعــالــی ــرکــوب و ب س

ـلـزم  کارگری است و این نیز مسـت
ـم  دیکتاتوری خشن است و ھر رژی
دیکتاتوری نیاز بـه کسـانـی دارد 
ـیـد جـلـوه دھـنـد و  که سیاه را سف
وعده دھند که سخـتـی مـوضـوع، 
صد سال اول است بعـد از آن خـدا 
بـــزرگ اســـت، یـــک جـــوری 

 !میشود
ـیـن  بھرحال خطاب من به فـعـال
ـروھـای  ـی کارگری است که اگر ن
راست اینچنین تـوجـه شـان را بـه 
جنبش کارگری معطوف کرده انـد 
ــی  ــه رھــای ــه بــرای کــمــک ب ن
ــکــه بــرای خــاک  کــارگــران بــل
پـاشـیـدن بـه چشـم مـا کـارگـران 

ـنـد .   است ایشان آنقدر باھوش ھسـت
که متوجه شده باشـنـد کـه حـرف 
ـبـش کـارگــری  اول و آخـر را جــن

ـری ٨٨در سال .  میزند  انقالب رھـب
کارگری را فریاد مـیـزد امـا مـا 
ـنـکـه  فعالین کارگری با وجـود ای
ـقـه تـا بـه آخـر  طبقه مـان را طـب
ــحــظــه  ــدانــیــم در ل ــی مــی ــالب انــق
ــاره کــنــاری  ــه یــکــب مــوعــودش ب
میکشیم چون فکر میکنیم ھـنـوز 

ـیـغـات !   نوبت ما نشده ـل ـب چرا که ت
ـم کـه مـا  بوژوازی را بـاور کـردی
ـم  ـی ـن کارگران ھنوز باید آموزش ببی
ــا روزی کــه ســطــح آگــاھــی  ت
! طبقـاتـی مـان بـاال رفـتـه بـاشـد
ـم ـی ـتـوان . باورمان نمیشود ما ھم مـی

ـر بـه  ـی یعنی اصال ما میتوانیم تغی
معنای واقعـی کـلـمـه را بـوجـود 

اگر شاعر آرزو میکنـد کـه .   آوریم
ای کاش میتوانست خلق بیـشـمـار 
ـنـشـانـد تـا  را بر شانه ھای خـود ب
ببینند خورشید شان کـجـاسـت تـا 
ــا،  ــورد م ــد در م ــن ــاورش کــن ب
خورشید در دستان ماست؛ ما امـا 

 .باید خودمان را باور کنیم
 

 نیروی جنبش خود را باور کنیم
 ١از صفحه 

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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یكی از اخبار قابل تـوجـه در ایـن 
ھفته، خبر تجمع اعتراضی صـدھـا 
تن از كارگران شـھـرداری ارومـیـه 

ـر بـا ٣این كارگران روز .   است ـی  ت
خـــواســـت كـــوتـــاه شـــدن دســـت 
پیمانكاران در مقابل شھرداری ایـن 

ـر از دو .   شھر تجمع كردند این خـب
ــوجـه اسـت كـه الزم  ــل ت نـظـر قـاب
میدانم در حاشیه آن بحث كوتاھـی 

ــاشـم اول طــرح خـواســت .   داشـتـه ب
ـیـمـانـكـاران از  كوتاه شـدن دسـت پ
محیـط ھـای كـار از سـوی ایـن 

ـــت ـران اس ــ ـــارگ ـر .   ك ــ ـــارگ در ك
كمونیست شماره قبل در مورد ایـن 
ـرده آن در  خواسـت و ابـعـاد گسـت
محیـط ھـای كـارگـری مـفـصـل 
ـم كـه ھـم  ـی بحث داشتیـم و مـیـدان
اكنون بخش عظیمـی از كـارگـران 
از جمله كارگران نفت، پتروشـیـمـی 
ھا، شھرداری ھا، مـجـتـمـع ھـای 
ـران خـودرو و ذوب  بزرگی چون ای
ـلـكـه  آھن اصفھان و نه تنھـا ایـن ب
ــن  ــاران بـا ھـمـی ـرسـت ــمـان و پ ـل مـع
معضل روبروینـد و خـواھـان قـطـع 
فوری دست پیمانكاران از مـحـیـط 

 .ھای كارند
ـراض و مـبـارزه ١٥   مـاه اعـت

ـروشـیـمـی مـاھشـھـر و  كارگران پت
ـنـی بـه وزارت  تحمیل عـقـب نشـی
ــامــه   ــخـشــن ــت و صــادر شـدن ب ـف ن

 خرداد مبنی بر قـطـع ١٠كتبی در 

دست پیمانكاران از ایـن مـجـتـمـع 
كارگری، سرنخ قرقره ای بـود كـه 
ـیـش  باز شد و ھمانطور كه قـابـل پ
ـره ایـن خـواسـت و  ـنـی بـود دای بی
ـر سـر ایـن  زمینه تسری اعتراض ب
موضوع در دیـگـر مـحـیـط ھـای 
ـیـش فـراھـم  كارگری را بیش از ب

بنابراین امروز ھر حركت و .   ساخت
اعتراضی که بر سر خواست كوتـاه 

ــكـاران صــورت  ـیـمـان شـدن دسـت پ
میگیرد، از جمله تجمع اعتـراضـی 
صدھا كارگر شھرداری ارومیـه در 
ــن  ـی ـتـه را، در ادامـه چـن ایـن ھـف

 . حركت و اعتراضی باید دید
ـر  واقعیت اینست كـه مـبـارزه ب
ــاه شــدن دســت  ســر خــواســت كــوت
پیمانكاران از مـحـیـط ھـای كـار، 
ــارزه بــرای  یـك عــرصــه مــھـم مــب
كارگران و پایان دادن به این شـكـل 

ـیـت . برده وار كار است بعد از موفق
كارگران پتروشیمی ماھشھر، بطـور 
واقعی راه مبارزه برای كارگران در 
بخـش ھـای دیـگـر كـارگـری در 
ـر شـده  پیشبرد این خواست ھـمـوارت

ـیـت .   است ـق به عبارت روشنتـرمـوف
ـروشــیـمـی مـاھشـھــر،  ـت كـارگـران پ
ـران خـودرو،  اكنون كارگران نفت، ای
ـلـمـان و  كارگران شـھـرداری و مـع
پرستارانی كه بصورت پیمـانـی بـه 
كار اشتـغـال دارنـد را در مـوضـع 
ـرارداده اسـت تـا  قدرتمـنـد تـری ق

بتوانند خواست خود را پیگیـری و 
ــه  ــا قــدرت مــبــارزاتشــان ب ــرا ب آن

 . كارفرمایان و دولت تحمیل كنند
ـیـمـانـی طـبـعـا  استخدامھای پ
معضل تنھا  كـارگـران شـھـرداری 

ــسـت ـی ــكـه كـارگــران .   ارومـیـه ن ـل ب
شھرداری در تمام شھر ھـا بـا ایـن 

با ایـن شـكـل از .   معضل روبرویند
ـردگـان،  كار، كـارگـران ھـمـچـون ب

نیروی كارشان توسط واسطه ھـا و 
بـعـضـا .   دالالن خریـداری مـیـشـود

حتی از حداقل دستمزد تعیین شـده 
دولت، مزد كمتری به آنان پرداخـت 

این كارگران از ھیچگونـه .   میشود
ـنـد  امنیت شغلی نیز برخوردار نیست
و كارفرما مرتبا دسـتـمـزد آنـان را 
چنـدیـن مـاه بـه گـرو گـرفـتـه و 
پرداختش را به تعویق می اندازد و 
وقتی ھم صدای كارگر بلنـد شـد، 

از .   چوب اخراج باالی سرش اسـت
ـم در  ـی ـن ـی ھمین روست كـه مـی ب
كنار خـواسـت كـوتـاه شـدن دسـت 
ـرار  واسطه ھای كاری و خواست ق
ــم كــاری، یــك  ــی ــق دادھــای مســت
عرصه دایمی مبارزه كـارگـران در 
ـقـد  ـرای ن این بخش ھـا، مـبـارزه ب
ـیـه  كردن دستمزدھای معوقه و عـل

از جمله در ھمیـن .  بیكارسازیھاست
ـفـی  ـل خرداد ماه در شھرھای مـخـت
ــد  ــاھ ــواز ش ــان و اھ ــوك چــون ب
ـر  اعتراضات كارگران شـھـرداری ب

سر دستمزدھای پرداخت نشده شـان 
 . بودیم

در ھر حال ھمه تاكیدم اینـسـت 
ــران  ــت كــارگ ــی ــدنــبــال مــوفــق كــه ب
ـنـون كـه  پتروشیمـی مـاھشـھـر، اك
ــا  ــه ب ــی ــرداری اروم ــران شــھ كــارگ
خـــواســـت كـــوتـــاه شـــدن دســـت 
ــكـاران دسـت بـه تـجــمـع و  ــمـان ـی پ
ـریـن فـرصـت  اعتراض زده اند، بـھـت
برای كـارگـران شـھـرداری ھـا در 
ـنـد . تمام شھرھاست كه به میدان آی

از مبـارزه ھـمـكـارانشـان در شـھـر 
ارومیه حمایت كنند و در سـطـحـی 
ـران  ــارگــ ــون ك ــمـــچ ســراســری ھ
پتروشیمـی، در صـفـی مـتـحـد و 
ھزاران نفره خواست و مـبـارزه شـان 

 .را به جلو برند
ـره كـارگـران  ـف جمعیت ھـزاران ن
شھرداری به ھمراه خانواده ھـایشـان 
ــد كــه  ــن ــت ــمــی ھس ــی ــروی عــظ ــی ن
ـیـن مـبـارزه  میتوانند با قدرت، چن

خصـوصـا ایـن .   ای را به جلو برنـد
كارگران بنا بر خصلت كـارشـان بـه 
عنوان یك بخش خدمـات شـھـری، 
در تماس دایم با مردم قرار دارند و 
میتوانند با خبر رسانی به جـامـعـه 
ــا را از  ــت ھ ــای ــن حــم ــری ــشــت بــی

 . مبارزاتشان جلب كنند
ــه مـھــم كــه  ــكـت امـا از ایـن ن

ــم ــگــذری ــر مســالــه .   ب ــبــه دیــگ ــن ج
ـراض در  گستردگـی فضـای اعـت
ــھــرداری در  ــارگــران ش ــان ك مــی

از جـمـلـه .   شھرھای مختلف اسـت
ــراض ٧در   خــرداد مــاه، مــا اعــت

كارگران شھرداری در شھـر بـوكـان 
ـیـز كـارگـران .   را داشتیم  در آنجا ن

شھرداری كه بصورت پیـمـانـی بـه 
كار اشتغال دارند، بخاطـر چـنـدیـن 

ماه حقوق مـعـوقـه خـود دسـت از 
ــد ــدن ــا .   كــار كشــی ــن روز ب در ای

راھپیمایـی ایـن كـارگـران از اداره 
ــه ســمــت  ــر ب ــن شــھ ــرات ای مــخــاب
فرمانداری بوكان، توجه تمام مـردم 
شھر به حركت آنان جلب شد و بعـد 
نیز كارگران معترض با تحصـن در 
محل فرمانداری برخـواسـتـھـایشـان 

 ٢١ھمچنیـن در . پافشاری كردند
ـراضـی  خرداد ماه شاھد حركت اعـت

 ٦ و ٥ھمزمان كارگران مـنـاطـق 
فضای سبز شھرداری شھـر اھـواز 
كه بصورت پیمانی به كار اشتـغـال 
ــــه  ـراض ب ـــ ـت ــــد ، در اعـــ دارن

 . دستمزدھای معوقه خود بودیم
 

ــت اعــتــراضــی  ــه حــرك ــون ــم ن
ــان و  ــوك ــھــرداری ب ــارگــران ش ك
راھپیمایی آنھا در وسط ایـن شـھـر 
یك شكل جالب از رساندن صـدای 
اعتراض به مردم و جـلـب حـمـایـت 

خصوصا ھـمـانـطـور كـه .   آنان است
ـیـل تـمـاس مـنـظـم  اشاره كردم بـدل
كارگـران شـھـرداری بـا مـردم ھـر 
ـراضـشـان  شھر،  ھر حـركـت و اعـت
میتواند انعكـاس وسـیـعـی داشـتـه 
ــه  ــالش آگــاھــان ــا ت ــاشــد و  ب ب
ـراضـی در  كارگران، به حركت اعـت

باید به ایـن .   سطح شھر تبدیل شود
 . نقطه قوتھا اتكا كرد

 تجمع اعتراضی كارگران شھرداری ارومیه با
  خواست كوتاه شدن دست پیمانکاران

 شھال دانشفر

 

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه 
حزب 

کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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ـتـاریـخ :   توضیح مترجم این مقالـه ب
ـــت ٢٥ ـــای ـــه در وب س ـــوری  ف

ـیـسـت جـھـانـی درج شـده  سوسیـال
نقش مـخـرب سـیـاسـتـھـای .   است

ـیـسـتـی و  سازشکارانه و ناسـیـونـال
ـــار  ـت ـــه داری، ســـاخــ ـرمـــای ـروســ ــ پ
ـران حـامـی  ـیـک و رھـب بوروکرات
سیاستھای ضدکارگری اتـحـادیـه 
ھای کارگـری اروپـای واحـد در 
ــرار  ــه مــورد بــررســی ق ــال ــن مــق ای

این سیاستھا و ساختار و .   میگیرد
رھبران اتـحـادیـه ھـای کـارگـری 
ـم  ـی بخشی از علل شکستھا و عـق
ــع  ــارزات وســی ــای مــب ــھ ــدن ــان م
کارگری و تـوده ای در مـقـابـل 

اگـر .   سرمایه داران را نشان میدھد
چه نقش مـخـرب اتـحـادیـه ھـای 
کارگری اروپا و بویژه یونان مـورد 
ـتـا جـامـعـی در ایـن  بررسـی نسـب
ـرار گـرفــتـه اسـت، امــا  ــالـه ق مـق
ــه  ــده ارائ ـیـوی کـه نـویسـن ــات ـرن ـت آل
ـرون  ـرای ب میکند راه مشخـصـی ب

ـرش .   رفت از این وضعیت نیـسـت ب
از اتحادیه ھای کارگری کنونـی 
بدرستی بعنوان بخشی از راه حـل 
ارائه میشود اما نـویسـنـده مـقـالـه 
بطور مشخص از سـاخـتـاری کـه 
سازمانھای جدید کـارگـری بـایـد 
. بخود بگیرند صحبت نـمـی کـنـد

ــار شــورائــی ســازمــانــھــای  ــت ســاخ
ـیـو واقـعـی  ـرنـات ـت کارگری تنھا آل
ـر اتـحـادیـه ھـای  ـراب کارگران در ب
ـران  راست و بوروکراتیـک بـا رھـب

 .تقریبا مادام العمر است
 ٢٠١٢ ژوئن ١٨

*** 
ـفـدراسـیـون اتـحـادیـه ھـای  کن

. ) سی. یو. تی. ای( کارگری اروپا 
روز آکسـیـون " فراخوان بـاصـطـالح 

" برای اشتغال و عدالت اجـتـمـاعـی
ایـن .    فوریه داده اسـت٢٩را برای 

ـــواب  ـــدان ج ـــی دن ـراض ب ــ ـت اعــ
ــه ھـــای  ــحـــادی ــی ات ـراس ــوروکــ ب
کارگری در برابر رادیکالیسم رشـد 
یابنـدھـکـارگـران اروپـا و ضـدیـت 

فزاینده بر علیه ریاضت اقتـصـادی 
ھست که به دستور اتحادیـه اروپـا 

 .اعمال میشود
ـــون یـــک روزه  ـی ایـــن آکســ
ھمبستگی با کارگـران یـونـان یـا 
گسترش مبارزه تـوسـط کـارگـران 
ـتـصـادی را  اروپا علیه ریاضـت اق

بلکه، اقدامیـسـت . دنبال نمی کند
برای تابع کردن طبقه کـارگـر بـه 
ـتـھـای مـلـی  اتحادیه اروپـا و دول
ــرابــر  ــم در ب ــی ــل ــرای تس اروپــا و ب
ــات  ــان ــک ــه ام ــان ــش وحشــی کــاھ

 .اجتماعی که انجام میگیرد
ــط  ــوس ــون ت ــوان آکســی فــراخ
ــای  ــه ھ ــحــادی ــون ات ــدراســی ــف کــن
ــا از  ــا صــراحــت ــارگــری اروپ ک

بازگشت به تعادل بودجـه در دراز " 
ـر ایـن "   مدت صحبت میکند و بناب

چھارچوب بانکھا و طبقات حاکم 
ـرده مشـاغـل،  برای کـاھـش گسـت
دستمزدھا، مزایـای اجـتـمـاعـی و 
ــول  ــب ــتــگــی را ق ــقــوق بــازنشــس ح

فدراسیون اتـحـادیـه ھـای .   میکند
ـیـه )   بـی. گـی. دی( آلمان  ـیـان در ب

ـری دارد  ـیـشـت خود صراحت حتی ب
و کــاھشــھــا را ضــروری اعــالم 

پـس " اعالم میکـنـد کـه .   میکند
انداز و سرمایـه گـذاری ھـمـزمـان 

 ".فرمول صحیح است
ــد مــورد  ــوان ــت ــن فــرمــول مــی ای
ــمــان،  ــصــاد آل ــر اقــت حــمــایــت وزی
ـنـدگـان  وولفگنگ شوبـل، و نـمـای
تمام احزاب دیگر در بـونـدسـتـگ 

ـرد)   پارلمان آلـمـان(  ـرار گـی ایـن .   ق
ـتـھـای  روشن میـکـنـد کـه صـحـب
سازمـان دھـنـدگـان روز آکسـیـون 

ـر فـرسـتـادن  ـیـام " مبنی ب یـک پ
" محکم به تصمیم گیرندگان اروپـا

ـیـام بـه  به معنی فرستادن یـک پ
ـیـن  بورژوازی اروپا و بـورژوازی ب
ـر ھـمـکـاری در  ـنـی ب المللی مـب
اعمال کاھشھا ھست کـه تـوسـط 

 .بانکھا دیکته میشود
بنابر این، کنفدراسیون اتحـادیـه 
ھای اروپا و فـدراسـیـون اتـحـادیـه 

ھای آلمان بدنبال آن ھستنـد  کـه 
ـراض اجـتـمـاعـی  بجای یک اعـت
روز آکسیون را به یـک آکسـیـون 
ــد ــن ــک مــحــدود کــن ــلــی . ســمــب

فدراسیون اتحادیه ھای کـارگـری 
ـرای بـحـرکـت  آلمان ھیچ کاری ب
در آوردن اعضـای خـود در ھـیـچ 
شھر صنعتی بزرگ نمی کـنـد و 
بجای آن فـراخـوان یـک تـجـمـع 

 صبح در یـک ٨:٣٠برای ساعت 
ــام  ــت و دور بــن شـھــر کـم جــمــعـی

 .مگدبورگ داده است
ـقـت را  ـی چنین اعمالی این حق
ــمــام  ــد کــه در ت ــرمــال مــیــکــن ب
کشورھای اروپائی اتحادیـه ھـای 
کارگری به اعمال دیـکـتـه ھـای 
ـر مـردم  بانکھا و اتـحـادیـه اروپـا ب

ـنـد ھـیـچ جـا ایـن .   کمک میکن
ـیـسـت  وضعیت روشن تر از یونـان ن
که کاھشھای وحشیانه مشـاغـل، 
دستمزدھا و خـدمـات اجـتـمـاعـی 
بعنوان الگوئی برای حـمـلـه ھـای 
مشابه در سـراسـر اروپـا و جـھـان 

 .مورد استفاده قرار میگیرد
ــصــادی  ــاضــت اقــت دو ســال ری
ــخــشــھــای بــزرگــی از  ــده ب ــن فــزای
ـیـصـال  جمعـیـت یـونـان را بـه اسـت

ــده اسـت ــی و .   کشـی بـی خــانـمــان
خودکشی ھمگـام بـا اخـراجـھـای 

 درصـدی، ٣٠جمعی، کاھشھای 
ـر، و ٥٠ ــ ـت ـــشــ ـی ــ  درصـــدی و ب

ـم  ـرانـگـر در سـیـسـت کاھشھای وی
. بھداشت و درمان باال رفتـه اسـت

ــکــاری کــلــی  ــی  درصــد و ٢٠ب
 . درصد است٥٠بیکاری جوانان 

ــی رغــم  ــالت عــل ــم ــن ح ای
تالشھای مکرر کارگران و جوانـان 
یونان برای ابراز مخالفـت خـود بـه 

عـامـل مـھـم در .   پیش رفته است
تضعیـف مـقـاومـت آنـھـا خـیـانـت 
ـری  ــ ـــارگ ـــای ک ـــھ ـــون ـی ــ ـــدراس ف

کنفدراسیون کارمندان دولتـی در ( 
ــخــش عــمــومــی،  ،  ADEDYب

کنفدراسیـون عـمـومـی کـارگـران 
ــوصــی،  ــش خص ــخ ــان در ب ــون ی

GSEE و جـبـھـه مـبـارز تـمـام ،
، کـه مــتـحــد PAMEکـارگـران،

ـیـسـت یـونـان ھسـت ) حزب کـمـون
 .میباشد

ھر سه تای این اتحادیه ھـا از 
ــال دمــوکــراتــیــک  ــی حــزب ســوس

تــا زمــانــی کــه در )   پــاســوک( 
قدرت بود، حمایـت مـیـکـردنـد تـا 
ــای  ــھ ــواســت ــه بــرآوردن خ ــف وظــی
ــا  ــک ــی و تــروی ــال ــای م ــازارھ ب

کومیسیون اروپا، بانک مرکزی ( 
ـلـی پـول ) اروپا، و صندوق بین المل

ـنـکـه بـا یـک  را بجا آورد تـا ای
ــشــکــل از  ــالفــی مــت ــت ائــت دول
پاسـوک، حـزب مـحـافـظـه کـار 
ــزب  ــد، و ح ــدی ــی ج ــوکــراس دم

،  LAOSنئوفاشیـسـت الئـوس، 
ھیچوفـت اتـحـادیـه .   جایگزین شد

 .ھا خواستار استعفای دولت نبوده اند
اتحادیـه ھـا مـکـررا فـراخـوان 
ـراضـی یـک روزه  اعتصابات اعـت
ـقـه کـارگـر را  داده اند تا خشم طب
تحلیل ببرند، درحالیکه آنھـا پشـت 
ـر  صحنه با دولت و کارفـرمـایـان ب
ــاضــت  ــال ری ــم ــط اع ســر شــرای

ھـر .   اقتصادی مـذاکـره کـرده انـد
زمان که کارگران در بـخـشـھـای 
صنعتی مختلف، مـثـل کـارگـران 
ــونــھــا،  ــی ــدگــان کــام ــن نــفــت و ران
ـر از اعــتــراضــات  ــد فــرات ــن خـواســت
ـنـد  محدود بروند و اعتصاباتی بکن
ـتـصـادی  که تھـدیـد ضـررھـای اق
ـبـال  شدید و بی ثباتی دولت را بـدن
داشت، اتحادیه ھا برای شکـسـتـن 
اعتصابـات وارد مـیـدان شـدنـد و 
ــطــور آشــکــار از  بــرخــی مــوارد ب

 .سرکوب دولتی حمایت کردند
 فـوریـه تـا بـحـال، کـه ١٢از 

ـراضـات  ـر در اعـت ـف صدھـا ھـزار ن
علیه آخرین خـواسـتـھـای ریـاضـت 
ـــد،  ـردن ـرکـــت کــ ـــصـــادی شــ ـت ــ اق
فدراسیون عمومی کارگران یـونـان 
ـتـی  و کنفدراسیون کـارمـنـدان دول
ـراضـات  در تالش بوده اند که اعـت

نفرت افزایش .   را به حداقل برسانند

ــن  ـنـده کـارگـران نسـبـت بـه ای یـاب
ـیـش  سازمانھای کارگری ھفتـه پ
در تجمعی که به فراخوان مـتـحـد 
تمام اتحادیه ھـا صـورت گـرفـتـه 
ـنـھـا  بود بنمایش گذاشته شد که ت
ــرکــت  ــر در آن ش ــف چــنــد ھــزار ن

 .کردند
نقش ارتجاعی اتحادیه ھـا در 
یونان و سرتاسر اروپا تنھـا مـربـوط 
ـر  ـیـشـت به رھبران بد نیست، بلکـه ب
ـیـسـتـی  نتیجه برنامه ھای ناسیونال
و پروسرمایه داری و ھمخطی آنھـا 

در پـاسـخ بـه رشـد .  با دولت است
ـــن  ـــی، ای ـــات ـق ــ ـب تضـــادھـــای طــ
ـقـالبـی ھـرچـه  سازمانھای ضـد ان

 .بیشتر به دولت نزدیک میشوند
ھمانطور که یک سخـنـگـوی 
کنفدراسیـون عـمـومـی کـارگـران 
ـتـه بـه وب سـایـت  یونـان ایـن ھـف
ــفــت،  ــالــیــســت جــھــانــی گ ــی ســوس
ـنـد  ـیـسـت اتحادیه ھا علیـه دولـت ن
بلکه با کارھای خاصی از دولـت 

مـا "   او گفت که .  مخالف ھستند
باید نقشه دیگری برای برون رفـت 
ـم، بـا کـمـک  ـی از بحران پیدا کـن
تمام نیروھای مثبت از تمام احزاب 

 ".سیاسی در یونان
بعبـارت دیـگـر، اتـحـادیـه ھـا 
تماما در کنـار دولـت و بـانـکـھـا 
ـنـد تـا بـحـران سـرمـایـه  می ایسـت
ـقـه کـارگـر  داری را به ھزینه طـب

ـرل در آورنـد ـت آنـھـا از .   تحـت کـن
دولتھای سـرمـایـه داری حـمـایـت 
ـقـالب  ـنـد کـه یـک ضـد ان مکن
اجتماعی را به پیش میبرند، حتی 
ـروھـــای  ــ ـی ــ ـــی کـــه ن ـــھـــای ـت ــ دول
ـر  نئوفاشیستی مثل الئوس را در ب

 .میگیرند
ــه ھــا دفــاع خــود از  اتــحــادی
اتحادیه اروپـا و نـھـادھـای آن را 

ـیـش، .  مخفی نمیکنند چند روز پ
کنفدراسیـون عـمـومـی کـارگـران 
یونان بیانیه ای صادر کرد کـه بـا 
استناد به اتحادیه اروپا بر این پای 
ــا  ــوق خــاص ب ــشــرد کــه حــق ــف مــی
مسئولیتھای خاصی پیونـد خـورده 

اتحادیه ھای کارگری اروپا از خواستھای ریاضت اقتصادی 
 اروپای واحد پیشتیبانی میکنند

 کریستوف درییر
 ترجمه حبیب بکتاش 
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ـفـدراسـیـون .   است سـخـنـگـوی کـن
عمومی کـارگـران یـونـان کـه در 
ــت  ــه وب ســای ــاال ذکــر شــد ب ب
سوسیالیست جھانی تـاکـیـد کـرد 
که علـی رغـم تـمـام ریـاضـتـھـا، 
اتحادیه ھا از عضـویـت یـونـان در 

 .اتحادیه اروپا حمایت میکنند
ـنـده  ایـن مـوضـع تـوسـط نـمـای
ـتـی،  کنفدراسـیـون کـارمـنـدان دول
. باسیل خناکسی، انعکاس یـافـت

ـیـسـت  او بـه وب سـایـت سـوسـیـال
جھانی گفت کـه اتـحـادیـه او بـه 
ـیـه  یک اعتـصـاب نـامـحـدود عـل

ــراخــوان  ــه کــارگــران ف حــمــالت ب
ـبـال  نمیدھد، بخاطر اینکه دولـت ق

او .   تمام تصمیمات را گرفته اسـت
ما نمی توانیم عمل کنیـم، " گفت، 

 ".ما باید عکس العمل نشان دھیم
ــرد کــه  ــیــد ک او اســاســا تــای
. کارگران احساس متفاوتـی دارنـد

ـنـد:   " او گفت " ھمه در یونان مـیـدان
ـرای جـنـگ آمـاده  که کارگران ب

 .ھستند
باوجود اینکه جبھه مبارز تمـام 
کارگران، فدراسیون اتحادیه ھـای 
ـیـات  ـیـسـت یـونـان، ادب حزب کمون

رادیکالی علیه اتحادیه اروپا بکـار 
ــچ اعـتـصــاب  ـرد، امـا ھـی مـیـگـی
ــه  ــل از دو اتـحــادی ــق جـدیــی مسـت

طـی .   دیگر، فراخـوان نـداده اسـت
اعتراضات توده ای در اکتبر سـال 
قبل، این اتحادیه انتـظـامـات خـود 
را برای محـافـظـت از سـاخـتـمـان 
ـنـده  پارلمان بر علیه تـظـاھـرات کـن

ـیـات ضـد .   گان بکـار گـرفـت ادب
ــا از طــرف حــزب  ــه اروپ ــحــادی ات
کمونیست یونان مانع عضـویـت آن 

در پـارلـمـان "   چپ متحد اروپا" در 
اروپا نشده است، کـه صـراحـتـا از 

ــجـــای  ــا ب ــه اروپ ــادی ــح رفــرم ات
. جایگزینی آن صـحـبـت مـیـکـنـد

حزب کمونیست یونان نقد اتحـادیـه 
ـبـل از  اروپا را بکار میگیرد تـا ق
ھر چیز مقاومت کـارگـران را در 
. راستای ناسیونالیسم کانالیزه کند

ـر کـل حـزب  ـی آله کا پاپاریگا، دب
کمونیست یونـان، اعـالم مـیـکـنـد 
ـقـالب اجـتـمـاعـی در  که یک ان
ـیـکـه  ـیـسـت، در حـال دستور کار ن
ــسـت بـه کـارگــران  ـی حـزب کـمــون
میگوید که کشور میتواند بخاطـر 
منابع انرژی تحت نـظـام سـرمـایـه 

 .داری خودکفا باشد
ــه  ــحــادی ــغــو ات ـرای ل جـنــگ ب
اروپای بانکداران و دفاع از حـقـوق 
کارگران به یک برش از اتحـادیـه 
ـتـــن  ـری و ســـاخــ ھـــای کـــارگــ
سازمانھای جدیدی برای مبارزات 
ـیـاج دارد کـه  طبقـه کـارگـر احـت
ــش  ــک بــیــن ــحــت رھــبــری ی ت
ـیـسـتـی  سوسیالیستی و انترناسیونال

ـتـھـای " شعار این جنگ .  باشد دول
 میباشد" سوسیالیستی متحد

 
 

کسانی ھستند که فرھنگ لغـت 
را جمع آوری کرده اند، بطور مثـال 
دھخدا فرھـنـگ لـغـت را تـدویـن 
کرد و کسان دیـگـری فـرھـنـگ 

البد این اقدامات پـاسـخ . کوچه را

به نیازھای اجتماعی خاصی بـوده 
ـرای .  اند نقد کوچه تالشی است ب

ــارگــران و  ــد ک ــع آوری نــق ــم ج
ـنـعـفـع  زحمتکشان و مردم اھل و ذی

ـرار .   در تغییر بـه زبـان خـودشـان ق
نیست شناخت و درک ما سـقـوط 
ـم  ـی بکند، نه قرار است تالش بـکـن

" نــقـد کـوچــه" نشـان بـدھـیــم کـه 
 . صعود کرده است

 خودوم آب میشم برات
ــوب،  ــان جــن ــابســت گــرمــای ت
بـخـصــوص اھــواز و سـربــنـدر آزار 

ـیـسـت کـه .   دھنده سـت مـعـلـوم ن
جھت تولید جریان گرما، از زمـیـن 

بـا اتـوبـوس مـدل .   است یا آسـمـان
ـرای انـجـام  عھد بوق کارخانه و ب

ـردن  ـنـدر" ماموریتی ما رو ب " سـرب
اگر چه جمـھـوری اسـالمـی اسـم 
ـنـدر امـام،  این بندر رو گـذاشـتـه ب

ـنـدر،  اما مردم فقط می گـن سـرب
ـنـدرامـام، بـا اصـرار عـمـدا  بگی ب

ـنـدر،  تاکید میکنند و میگـن سـرب
مردمی مھربان، با لباسھا و لـحـن 
ـتـه عـمـدا  ـب ـفـاوت و ال و بیانی مت

مـوقـع رفـتـن مـتـوجـه .  عرب زبان
ـم  گرما شدیم اما چون شب رسیـدی

ـــت نشـــدیــم ــاد اذی ــمـــت .   زی عـــظ
ـنـدر،  کارخانجات پتروشـیـمـی سـرب

شھر بـی .   من یکی رو گرفته بود
ــود، چــراغــھــای  ــکــری ب در و پــی
رنگی کـارخـونـه و عـظـمـتـش و 
خنکی نسیم دریا، تشنگـی رو از 

برگشت اما صـبـح زود .   یاد میبرد
ـنـدر  تو خنکی صبحگاھی، از سرب

ــادیــم ســه .   بــطــرف اھــواز راه افــت
ساعتی طول کشیـد تـا بـه اھـواز 

. ماشین مشکالتی داشت.   رسیدیم
ی خوش اخالق  ورودی اھواز راننده

امــا .   مـا مشـکــالتشـو حــل کــرد
ـرای فـرار از گـرمـا  زمانی کـه ب
برنامه ریزی کرده بود را از دسـت 

انکار با ھر ثانیه گـذر زمـان .   داد
دیگه گرمـای .  دما باال می رفت

ی اھواز شروع شـده بـود  آزار دھنده
ــحــظــه  ــادیــم، ھــر ل کــه راه افــت

ــشــد ــی ــر م ــنــاکــت مــن کــه .   وحشــت
معموال عشق ماشینم، کنار دسـت 

آب یـخـی کـه .   راننده نشسته بودم
ـم، دیـگـه یـخ  از سربندر آورده بـودی

. یخ ھـایـش آب شـده بـود.   نداشت
ـیـت جـای آب یـخ فـقـط آب  یونل

آبـی کـه دیـگـه نـمـیـشـد .   داشت
ھـم طـمـع داشـت و ھـم .   خوردش
ـر .  گرم بود ـت ـل ـب راننده که مدتـی ق

ھمین سفر رو با بچه ھـای دیـگـه 
آمده بود گفت که خـروجـی اھـواز 

ـم از اھـواز کـه .   یخ ھست؛ میخری
خارج شدیم دھھا و شاید صدھا یخ 
فروش بود که کنار ھم صف شـده 
بودند که به ھر ماشینی پیشنـھـاد 

ـنـده !   آقا یخ: خرید یخ می دادند ران
ھم که با سرعت کم حرکـت مـی 
ـرسـیـد  کرد از تک تکشون می پ
آب ھم دارید؟ آب رو برای شسـتـن 
یخ می خواست، آب ذخیره ای مـا 

ــود ــاد نــب جــواب یــخ فــروشــھــا .   زی
ــن آب بــرای  ــداشــت حــاکــی از ن

تمیزه، شـسـتـن نـمـی :  شستشو بود
دیگه داشت صـف !  . . .   خواد بخدا

یک جوان .   یخ فروشھا تمام میشد
ـنـد و تـن نـاز آبـادانـی یـخ  ـل قـد ب
فروشی بود که باید ازش یخ مـی 
ـر بـود ـقـدی ـم، انـکـار کـه ت . خریدی
ـرسـیـد : جوابش به سوال راننده که پ
: آب ھم داری؟ چیز دیـگـری بـود

ـرات"  " تو یخ بخر خودوم آب میشم ب
ھنوز ھم برغم گذر چند سـال یـاد 

ی سوخته و دلنشین و لـحـن  چھره
مھـربـان و سـرشـار از تـمـنـای او 

ی  اشکمو در مـیـاره، تـو کـوچـه
ـرای  زندگی، آدمھای ھستند که ب
آب نشـدن یـخ مـمـر زنـدگـیـشـان، 

 !خودشان آب می شوند
٣/٩١ /٢٠   

 خودشان آب میشوند
 منصور ترکاشوند

 

   ١١٤٧٠فرکانس  : برد ھات:کانال جدید مشخصات ماھواره
  KBC شبکھ  ٢٧٥٠٠ افقی سیمبل ریت ۵ /٦اف ای سی 
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ـرمـاه جـنـازه  ـی پنج شنبه شب اول ت
شیرخان نبوی، فعال کمونیسـت از 
ـقـل شـد ـت . سنندج به کامیاران مـن

مردمی کـه از شـھـرھـای دور و 
ــرای شــرکــت در ایــن  ــزدیــک ب ن

 بـا تـاج گـلـھـاي  مراسم آمده بودند
سرخ در مراسم حضور داشتند و بـه 

ـرجسـتـه و فـعـال  اين کمونيسـت ب
ــرام  ــوب کــارگــري اداي احــت مــحــب

ــکــردنــد ســپــس جــنــازه را بــه .   مــي
ـنـج  روستای آسـنـگـران واقـع در پ

 .کیلومتری کامیاران انتقال دادند
مراسم خاکسپاری بین سـاعـت 

 شـب انـجـام گـرفـت ھـوا ٩ و ٨
ــود ــده ب ــاریــک ش ــت .   ت ــه عــل ب

ــاده از  ــف ــا اســت ــکــی ھــوا ب ــاری ت
ــراغ  ــراغ قــوه و چ ــور، چ ــت پــروژک
ماشینھایی کـه در مـحـل بـودنـد 

ھـمـانـجـا .   محوطه را روشن کردند
اعالم شد که شیرخان بـه مسـایـل 
سنتی خاکسپاری عقیـده نـداشـتـه 
است و چنین رسـم و رسـومـی را 

ـم گـذاشـت ارج و .   به اجرا نخواھـی
ارزش گذاشتن به انسان و انسانیت 

ھمسر و .   جز باورھای او بوده است

ــرخــان صــورت او را  ــدان شــی فــرزن
بوسیدند و به ياد شيرخـان و ھـمـه 
ــه گــان راه آزادي و  ــاخــت جــان ب
ـقـه سـکـوت  ـي سوسياليسم يک دق

ــس بـا خــوانـدن ســرود .   کـردنـد سـپ
انترناسیونال و ھم خـانـي حـاضـريـن 

 یاد ایـن عـزیـز از دسـت  در مراسم

ـبـاخـتـگـان راه  رفته و دیـگـر جـان
ـنـد . رھایی انسان را گرامـي داشـت

بدنبال آن پیام تشـکـر و قـدردانـی 
خانواده، بستگان و رفقای شیرخـان 
ـرائـت  از سوی یکی از حاضریـن ق
ــد و يـکــي از ھـمــکـاران و  گـردی
ـرانـي از  ـرخـان بـا سـخـن رفقاي شـي
ــي و  ــکــار انســان ــگــاه و اف ــاي ج

 .رھايبخش او گفت
ـرخـان  مراسم گرامـیـداشـت شـی
عزیز روز جـمـعـه در دو نـوبـت از 

 صبح و بعدازظـھـر ١١ تا ٩ساعت 
ـرگـزار ١٦ تـا ١٤نیز از ساعت   ب

 .شد
ــه دوم تــیــرمــاه از  روز جــمــع

 ٢ بـمـدت ١١ صبح الی ٩ساعت 
ساعت مجلس گرامیداشـت او در 
ــرکــت  ــران بــا ش ــنــگ ــتــای آس روس

ــایــش و حضــور  ــان و رفــق دوســت
جمعیت زیادی که از تھران، کـرج، 
سنندج، کرمانشاه و کـامـیـاران و 
ديگر شھرھا و روسـتـاھـاي اطـراف 
برای شرکت در ایـن مـراسـم آمـده 

جمعیت زیاد بـود .   بودند برگزار شد
و بخشی از مـردم مـجـبـور شـدنـد 

 .بیرون از محل مراسم تجمع کنند
محل مراسم بـا پـالکـاردھـای 
ـیـامـھـایـی از طـرف : سرخ و بـا پ

ــجــاد  ــگـیــری بــراي اي ــه پــی ــت کـمــی
تشکلھای کارگری، انجمن برق و 
فلزکارکرمانشاه، انجمن تاسیسـات 
ساختمـان کـرمـانشـاه، جـمـعـی از 
فعالین کارگری کامیاران، انجمن 
برق و تاسیسات تھران، جـمـعـی از 
ـنـدج و اتـحـادیـه آزاد  ـیـن سـن فعال

 .کارگران ایران پوشانده شده بود
ــم در  عــوامــل اطــالعــات رژی
ـرسـه  کامیاران در اطراف مـراسـم پ

ــد ــھــا دو .   مـی زدن تـعــدادی از آن
پالکارد قرمز در محـل مـراسـم را 

بالفاصله جمعیت حاضـر .   برداشتند
ـراض  در مراسم به این حرکـت اعـت
کرده و علت این دخالت نـابـجـا را 

ـرسـیـدنـد ـتـه .   پ کـه در جـواب گـف
این پالکاردھا چـه مـعـنـی " بودند 

ـیـد ایـن  دارد؟ مگه شـمـا نـمـیـدان
ــای  ــزب ھ ــال ح ــا م ــاردھ ــالک پ

ــد ــن ــالش ! "   کــارگــری ھســت ــا ت ب
ــت پــالکــاردھــا از دســت  جــمــعــی
نیروھای اطالعاتـی پـس گـرفـتـه 
شــد و مــجــددا در مــحــل نصــب 

 .گردید
بعد از ایـن مـراسـم، جـمـعـیـت 

 بعدازظھر به طرف مـحـل ٤ساعت 

. دفن شيرخان عزيز حرکت کـردنـد
ـیـز تـوسـط زنـان و  پالکاردھايي ن
مردان با یک تاج گل سرخ حـمـل 

ـیـام .   ميشد در محل خاکسپاری پ
ــیــق مــحــمــد آســنــگــران بــرادر  رف
شیرخان توسط یکی از حـاضـریـن 

ـرخـان، .  قرائت شد ـنـامـه شـی زندگی
ــی و  ــھــای پــرشــور انســان ــت فـعــالــی
اجتماعی او و تالشھایی کـه ایـن 
ـیـابـی  ـرای دسـت فعال کمونیسـت ب
کارگران به حـقـوق انسـانـی شـان 
انجـام داده بـود تـوسـط یـکـی از 
دوستان شیرخان برای حضار قرائـت 

 .گردید
الزم به توضیـح اسـت کـه دو 
ـرگـزاری مـراسـم  ـرای ب اطالعیه ب

گرامیداشت شیرخان نبوی، منتشر 
اطـالعـیـه ای از سـوی .  شده بود

خانواده، ھمسر و فرزندان او که در 
ـیـد  پای اطالعیـه اسـامـی آنـان ق
شده بود و اطـالعـیـه دیـگـری از 
ـقـایـش کـه بـا  طرف دوستان و رف
طرح ستاره ای و قـطـعـه شـعـری 
ـبـا بـچـشـم مـی خـورد . بسیار زی

مراسم این شخـصـیـت مـحـبـوب و 
دوست داشتنی با خـوانـدن قـطـعـه 

 .شعری از شاملو بپایان رسید
ــزب  ــان ح ــه کــردســت ــت کــمــی

 کمونیست کارگری ایران

 )آسنگران(بمناسبت درگذشت شیرخان نبوي 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

تجمع اعتراض آمیز در مقابل سازمان 
 ھا ھدفمندی یارانه

ـیـر :    تیر نوشت٣ایلنا روز  ھنوز چند روز از مصـاحـبـه دب
ـارانـه  ستاد ھدفمندی یارانه  ٢٨ھا مبنی بـر عـدم پـرداخـت ی

 میلیون نفر از خـانـوارھـا نـگـذشـتـه کـه ٤ھزار تومان نان به 
ـارانـه ـنـدی ی ھـا از  تجمع اعتراض آمیزی مقابل سازمان ھدفم

ـیـچ و .   صبح امروز برگزار شده است از زمانی که دولت در پ
ـنـگـی  خم ھای نحوه پرداخت یارانه آن ھم ناشی از کمبود نقـدی

مواجه شده، برای چندمین بار متـوالـی اسـت کـه مـردم در 
ـنـد مقابل سازمان ھدفمندی یارانه ھا تجمع می ـار .   کـن ایـن ب

تجمع کنندگان به عدم دریافت یارانه نان به نشانه اعتراض و 
ـابـل  اینکه چرا از لیست دریافت کنندگان حذف شـده ـق انـد، م

 .سازمان ھدفمندی جمع شدند
 

 اعتصاب کارگران کارخانه پتروشیمی کردستان
به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

 نفر از کارگران کـارخـانـه ٢٠٠تشکل ھای کارگری بیش از 
 مـاه ٤پتروشیمی کردستان در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت 

دستمزدھای معوقه خود، در داخل کارخانه دست به اعتصـاب 
کارفرما این کارخانه به کارگران اعالم کـرده بـود کـه .  زدند

ـنـد شـد در .   بعد از پرداخت حقوقشان، تمامی آنان اخراج خـواھ
 نفر از کارگران معترض پس از تسویه حسـاب ١٠٠ھمان روز 

کـارفـرمـا بـه سـایـر .   و دریافت حقوق از کـار اخـراج شـدنـد
ـا چـنـد روز  کارگران معترض اعالم نموده است که آنان نیز ت

 .آینده اخراج خواھند شد
 

ادامه اعتصاب کارگران کوره ھای آجرپزی 
 منطقه وایگان شبستر

اعتصاب کارگران کوره پزخانه ھای منطقه وایگـان واقـع 
در شبستر در اعتراض به پائین بودن سطح دستمزدھا کماکـان 

ــه .   ادامــه دارد ــب ــن ــاران و ٣٠روز ســه ش ــک ــب ــاح  خــرداد ص
کارفرمایان به ھمراه نیروی انتظامـی و امـاکـن و مـامـوران 
ـا ادعـای  ـتـه و ب فرمانداری به میان کارگران اعتصـابـی رف

 تومان به دستمزدھایشان افـزوده ١٢٠٠اینکه نسبت به پارسال 
شده است و نمیتوانند دستمزدھا را بیشتر از این افزایش دھنـد، 
خواھان پایان اعتصاب و بازگشت به کـار کـارگـران بـه سـر 

ـا فشـاری بـر .   کارھایشان شدند ـا پ ـابـل ب کارگران نیز در مق
افزایش نرخ تورم و گرانی خواھان افزایش بیشتر دستـمـزدھـای 
خود شدند و اعالم نمودند تا رسیدن به خـواسـتـه ھـایشـان بـه 

 .اعتصاب خود ادامه خواھند داد
 

 اعتصاب رانندگان تاکسی شھر روانسر
ـبـه ١١ تا ٧از ساعت   خـرداد ٣١ صـبـح روز چـھـارشـن

ـاکسـی شـھـر روانسـر، در اعـتـرض بـه  جمعی از رانندگان ت
ـابـل  ـق افزایش ھزینه بیمه و پایین بودن دستمزدھای خود در م

ـا کـردنـد بـه .   اداره تاکسی رانی این شھر تجمع اعتراضی بـرپ

ـامـات ایـن نـھـاد بـه  علت عدم پاسخگویی و بی توجھی مق
ـابـل  ـق خواست معترضین، آنان تجمع اعتراضـی خـود را بـه م

در جریان این تجـمـع چـنـد .   شھر داری این شھر منتقل کردند
تن از مقامات شھرداری و عوامل آنان با تـھـدیـد و فشـار از 
رانندگان خواستند که به اعتصاب خود پایان دھند و مانـع از 

ـا .   انتشار این خبر در رسانه ھای خبری شوند ـنـدگـان ب اما ران
ـا سـاعـت  ـبـل از ١١بی توجھی به آنان اعتصاب خود را ت  ق

ـنـی بـه  ـابـل وعـده شـھـرداری مـب ـق ظھر ادامه دادنـد و درم
رسیدگی به خواست و مطالبات آنان به تجمع اعتراضی خـود 

  . پایان دادند
تحصن کارگران شھرداری ارومیه در 

 اعتراض به خصوصی سازی 
 تیر صدھا تن از کارگران شھـرداری ارومـیـه ١صبح روز 

ـلـف  در اعتراض بـه خصـوصـی سـازی در واحـد ھـای مـخـت
  .شھرداری این شھر، در مقابل ساختمان شھرداری تجمع کردند

پیوستن رانندگان حمل سیمان به رانندگان 
 سیمان تھران

 خرداد، اعتصاب رانندگان كارخانه سیـمـان تـھـران، ٣٠روز 
كه بزرگترین کارخانه تولید سیمان ایران است، در حـالـی وارد 
ـز بـه  ـی چھارمین روز شد که رانندگان حمل سیمان کـیـسـه ن

ـیـن .   جمع اعتصابیون پیوستند ـای این كارگران در اعتراض بـه پ
ـقـل دسـت بـه اعـتـصـاب زده انـد بودن کرایه . ھای حمل و ن

ھـای  رانندگان اعتصابی گفته اند كه تا رسـیـدن بـه خـواسـتـه
  .کنند خود از حمل بار خودداری می

اعتصاب رانندگان حمل سیمان با قبول 
 خواست رانندگان پایان یافت

ـفـی  در جلسـه ـا حضـور اعضـای انـجـمـن صـن ای کـه ب
رانندگان و اعضای مجمع راننـدگـان و مـعـاون فـرمـانـدار و 
ـقـل در مـحـل  نماینده وزارت اطالعات و پیمانکاران حمل و ن

رانندگان ناوگان حمل و نقل سیـمـان   -انجمن صنفی کارگران( 
ـنـدگـان اعـتـصـابـی )   شھر ری ـا درخـواسـت ران برگزار شـد، ب

ـنـی بـر )   سـیـمـان تـھـران( بزرگترین کارخانه سیمان ایـران  مـب
ـزایـش  افزایش کرایه و نظارت انجمن صنفی بر کـرایـه ھـا و اف

ـقـت شـد و  ساالنه آن بر اساس تورم موجـود در کشـور مـواف
ـبـل از ایـن .   اعتصاب با موفقیت به پایان رسیـد چـنـد روز ق

ـنـدگـان، مـامـوریـن  توافق، در پنجمین روز اعتـصـاب ایـن ران
ـانـکـار  ـیـم امنیتی، حراست کارخانه، فرمانداری شھر ری و پ
ـار و  رانندگان را تـھـدیـد بـه اخـراج از شـرکـتـھـای حـمـل ب

 .دستگیری کردند
ـنـدگـان  الزم به یادآوری است كه دور جدید اعـتـصـاب ران

 خـرداد مـاه سـال ٢٧حمل سیمان کارخانه سیـمـان تـھـران از 
. جاری در اعتراض به پایین بودن کرایه حمل و نقل آغاز شـد

راندگان حمل سیمان کارخانه سیمان تھران که اسفند ماه سـال 
گذشته نیز تجربه یک اعتصاب را پشته سر گذاشـتـه بـودنـد 

 درصد به کـرایـه حـمـل ٣٠در پنج ساله گذشته :  "گویند می
ـا تـوجـه بـه تـورم  ـزایـش ب ـزان اف  ٤٠٠افزوده شده و ایـن مـی

ھـای سـنـگـیـن در  درصدی در قیمت اجناس مصرفی خـودرو
  ."پنج سال گذشته مبلغ بسیار ناچیزی است

با اعتراض كارگران، یكی از مسئولین 
 اتوبسرانی زاھدان بازداشت شد

ـنـه  در پی شكایت كارگران و رانندگان اتوبوسرانی در زمـی
ـات خـود از ایـن سـازمـان، پـرونـده ـب ای در  احقاق حق و مطال

در .   دادسرا تشكیل و دستور بازداشت این مسـئـول صـادر شـد
 تاكنـون ٨٠رسیدگی به پرونده مذكور مشخص شد كه از سال 

ـال از ١٢مطالبات كارگران و رانندگان به میزان  ـارد ری ـی ـل ـی  م

  .سوی سازمان اتوبوسرانی زاھدان پرداخت نشده است
خودرو به  شمار كارگران اخراجی شھاب

  نفر رسید٦٦٧
ایـن :   یكی از كـارگـران اخـراجـی شـھـاب خـودرو گـفـت

 کارگر قراردادی دیگر، شمار کـارگـران ١٧کارخانه با تعدیل 
او گفت كه شایع اسـت كـه .    نفر رساند٦٦٧بیکار خود را به 

: او گـفـت.    كارگر دیگر طی ھفته ھای آینده اخراج شوند٥٠
صبح روز شنبه تعداد کثیری از کارگران اخراج شـده شـرکـت 
شھاب خودرو با مـراجـعـه بـه اداره کـار شـمـال غـرب تـھـران 

  .تر مستمری بیمه بیکاری خود شدند خواستار دریافت ھرچه سریع
تجمع اعتراضی صدھا تن از کارگران 

 شھرداری ارومیه به كار قراردادی
ھـا تـن از  روز گـذشـتـه صـد:    تیرماه خبر داد٤ایلنا روز 

ـابـل سـاخـتـمـان شـھـرداری  ـق کارگران شھر داری ارومیه در م
ـتـی از قـول اسـمـاعـیـل .   ارومیه تجمع کردند این رسـانـه دول

کـارگـران :   صادقی، سرپرست خـانـه كـارگـر ارومـیـه نـوشـت
خدماتی و فضای سبز شھرداری ارومیه پس از اتـمـام قـرداد 
ـا  ـیـم ب ـق با پیمانکار قبلـی بـه مـدت دو مـاه بـه طـور مسـت

ـا روی کـار  شھرداری ھمکاری کرده اند که در حال حاضـر ب
آمدن پیمانکار جدید، حاضر به ھمکـاری مـجـدد بـه صـورت 
ـابـل سـاخـتـمـان  ـق ـا تـجـمـع در م قرار داد شرکتی نشدند و ب

 .شھرداری ارومیه نسبت به این موضوع معترض شدند
 

توقف بیمه نارضایتی كارگران ساختمانی را 
 به ھمراه خواھد داشت 

ـز  نعمتی زاده، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی تبری
ـنـدگـان ٩١از خرداد مـاه سـال :   اعالم كرد ـای  تـعـدادی از نـم

ـیـمـه ـانـون ب  کـارگـران  مجلس با ارائه طرحی قصـد تـوقـف ق
ـتـی کـارگـران  ـارضـای ساختمانی را مطرح کردند که موجب ن

ـتـمـانـی .   شده است وی با بیان اینکه پروژه بیمه کارگران ساخ
پس از :  شود، گفت پروژه بزرگی برای کارگران محسوب می

ـبـھـشـت ١٨ھا بیمه کارگران ساختمانـی از  سال  بـه ٨٩ اردی
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید و تعدادی از کـارگـران 

ـنـد  ساختمانی که کارت مھارت فنی حرفه ای داشتند توانسـت
 ٩١مند شوند ولی از خرداد مـاه سـال  ای بھره از خدمات بیمه

ـا ارائـه طـرحـی قصـد تـوقـف  تعدادی از نمایندگان مجلس ب
 کارگران ساختمانی را مطرح کـردنـد کـه مـوجـب  قانون بیمه

  .نارضایتی کارگران شده است
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
اخراج و عدم پرداخت حقوق كارگران در 

 چندین كارخانه
ـیـل  شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی كارگران نورد پـروف

 ٨کارگران کارخانه چینی سازی اسپیداربیش از : ساوه گفت
ماه حقوق نگرفته اند و چندین دفعه راه پیمایی و تجمع آنـھـا 

اگـرچـه .   تاکنون منجر به نتیجـه ای مشـخـص نشـده اسـت
ـتـظـامـی قـول مسـاعـد بـرای  فرمانداری و فرمانده نیروی ان

ـا .   پیگیری مطالبات آنھا داده اند کارگران ریختـه گـری آسـی
ـفـر از ٥٠ ماه حقوق نگرفته اند و در این مـدت ٦بیش از   ن

کارخانه بھینه تکنیـک از اول سـال .   کارگران اخراج شده اند
 نفر از کارگران خود را اخراج کـرده اسـت ٣٠٠تاکنون بیش از
.  ماه از حقوق کارگران را پرداخت نکرده اسـت٣و نزدیک به 

 ٩٠کارخانه پارس چدن از اول سال تاکنون در یک مـرحـلـه 
 نفر از کارگران را اخـراج کـرده ٤٠نفر و در یک مرحله دیگر

ـا اعـتـصـاب و  است کارخانه پاک وش در چندین مـرحـلـه ب

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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تجمع کارگران به علت حقوق معوقه روبرو بوده است و تـعـداد 
ـز اخـراج کـرده اسـت کـارخـانـه .   زیادی از کارگران خود را نی

ـیـروی کـار ٤٠کاریزخودرو از عید تاکنون بیش از  ـفـر از ن  ن
ـا .  خود را اخراج کرده است کارگران مس کاوه توانسـتـه انـد ب

توجه و اعتصاب در چندین مرحله حق افزایش تولید خـود را 
ـال طـرح  ـب بعد از سالھا به دست بیاورند ایـن کـارگـران بـه دن
ـنـدی مشـاغـل  ـقـه ب کارھای سخت و زیان آور و طـرح طـب
ھستند و با تازگی برای چند نفر از کـارگـران ایـن شـرکـت 
ـیـمـه صـادر  برگه ھای بازنستگی سخت و زیان آور از طرف ب

ـزدیـک .     شده است ـا ن کارخانجات نورد و پروفیل ساوه و صف
ـیـن ٤به   ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده است و بـه ھـم

ـا  دلیل برخی از کارگران به صورت انفرادی یا دسته جمعی ب
شـھـر صـنـعـتـی کـاوه در .   توافق کارفرما اخراج می شـونـد

 واحد تولیدی ریز و درشت کـه ٥٠٠شھرستان ساوه با بیش از 
این واحدھای تولیدی به %   ٤٠ تاکنون حدود ٩١از اول سال 

طور کلی تعطیل و ورشکسته شده اند و بقیه ایـن واحـدھـای 
کارخانـه ای .   راندمان خود تولید می کند%   ٣٠تولیدی با 

ـقـط  ـیـد نـدارد ف مثل الستیک پارس در حال حاضر عمال  تول
کارگران به سر کار حاضر می شوند و حداقل حقوق خـود را 

تعدادی از نیروھای این کـارخـانـه اخـراج .   دریافت می کنند
 .شده اند
 

موج بیكارسازی در خرم آباد و عدم 
 کارگر بوژان به مدت ٢٠٠پرداخت حقوق 

  ماه٤
ـاد گـفـت  پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر خـرم آب

 ماه اسـت ٤ تن از كارگران كارخانه یخچال سازی بوژان ٢٠٠
ـا  اکـثـر واحـد:   او گـفـت.   حقوق نگرفته اند ـیـدی ب ھـای تـول

ـنـد  مشکالتی مشابه آنچه برای بوژان رخ ـان داده دست به گریب
وی در .   ای از ابھام قرار دارد و سرنوشت کارگرانشان در ھاله

ـیـدی در  ادامه به ذکر مثالھایی از سـرانـجـام واحـدھـای تـول
کارخانه پرس خرم آباد که بـه دالیـل : آباد پرداخت و گفت خرم

 ٣٠٠نامعلومی طی دو سال گذشته تعطیل شده و تـمـامـی 
ـازخـریـد شـده   کارگر قراردادی آن با سوابق بیش از ده سـال ب
ـا ھـمـه مـاشـیـن آالت و  بودند و ساختـمـان ایـن کـارخـانـه ب
ـلـی ایـن  تجھیزاتش بدون اینکه کسی پاسخگوی دالیل تعطـی

کارخانه پوشاک خـرم .    رھا شده است   واحد صنعتی بوده باشد
 کارگر زن داشـت ٨٠آباد تولید کننده پوشاک زنانه بیش از 

ـا  که به جھت افزایش مشکالت اکنون تعطیل شده اسـت و ب
ـبـدیـل و ھـمـه  تغییر کاربری به کارخـانـه ژنـراتـور سـازی ت

صاحبان کارخانه ژنراتور سازی بـعـد .   کارگران آن بیکار شدند
 .از دریافت وامھای کالن کارخانه را مجددا تعطیل کردند

 
کارگران ریسندگی خاور گیالن ھمچنان 

 بالتکلیفند
كارگران ریسندگی خاور رشت كه در جاده رشت ــ فـومـن 

ـنـد و حـقـوق و ١واق است، از  ـف ـی  سال پیش تا کنون بالتـکـل
 . مزایای خود را دریافت نکرده اند

 
 ماه ٣کارگران شرکت ایده پرداز زاگرس 

 حقوق نگرفته اند
ـزکـار کـرمـانشـاه روز   ٤انجمن صنفی کارگران برق و فل

تیر خبر داد كه کارگران شرکت ایـده پـرداز زاگـرس واقـع در 
ـیـش از   ٢٠٠شھرک صنعتی دورود فرامان کرمانشاه كـه ب

 و حـقـوق سـه مـاه اول ٩٠كارگر دارد، عیدی و پاداش سال 
ـاکـنـون .   امسال را دریافت نکرده اند طبق این خبر کارفـرمـا ت

 . ھیچ قولی برای پرداخت حقوق معوقه به کارگران نداده است

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 بیكاری خیل عظیمی از كشاورزان

ـا او را  ـن ـل ـاس بـخـش " محمد چیذری كـه ای یـك كـارشـن
ـتـه اسـت"  كشاورزی كـاھـش رونـد    : معرفی كـرده اسـت، گـف

ـیـكـاری خـیـل  سرمایه گذاری در بخش كشاورزی منجر به ب
 . عظیمی از كشاورزان شده است

 
  ھزار راننده تاکسی در معرض بیکاری١٧

ـاکسـیـرانـی شـھـر  محمد احمدی بافنده رییس سـازمـان ت
ـانـون مـنـع تـردد خـودروھـای :  تھران گفته است ـا اجـرای ق ب

ـاکسـیـرانـی بـه شـدت ٨فرسوده در  ـاوگـان ت  کالنشھر برای ن
 ھزار راننده تاکسی را در معرض بالتکلیفـی ١٧مخالفیم زیرا 

اگـر ایـن خـودروھـا :   وی گـفـت. و گرفتاری قرار می دھیم
  .متوقف شود نان سر سفره این رانندگان را برداشته ایم

 درصد از واحدھای تولیدی در ٨٠تعطیلی 
 اردبیل

ـیـل در مـجـلـس  مصطفی افضلی فرد، نماینده رژیم از اردب
 درصد واحدھای تولیدی و صنعـتـی ٨٠اسالمی، اعالم کرد 

وی با اعالم ایـن نـکـتـه کـه . استان اردبیل تعطیل شده است
یک سوم ظرفیت کشاورزی کشور و استان اردبیـل تـعـطـیـل 
ـیـش  شده یا خالی است، گفت شمار بیکاران در استان اردبیل ب

 . ھزار نفر است٦٠از 
 

 تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین
تعدادی از كارگران کارخانه ابر صنعتی قزوین با نـوشـتـن 

ـیـت ایـن  نامه ـال ای در خصوص مشکالتی که باعث شده فـع
ـتـد  کارخانه متوقف شود و امنیت شغلی ـاف ـی شـان بـه خـطـر ب

ـتـی ایـران واقـع در شـھـرک : گفته اند کـارخـانـه ابـر صـنـع
صنعتی قزوین تولید کننده اسفنج و فوم سبز در طی یکـسـال 
اخیر به جھت نداشتن نقدینگی تـعـطـیـل شـده و در پـرداخـت 
ـا کـرده  ـن حقوق و سنوات و سایر مزایای قانونی کارگران امـت

کـارفـرمـای ایـن :   در نامـه ایـن كـارگـران آمـده اسـت.   است
 مھر سال گذشته تمامی ماشین آالت و ٢٠کارخانه از تاریخ 

ـتـی را  ابزار تولید را از كارگاه ھا خارج کرده و این واحد صـنـع
. به واحدھای تولیدی دیگر جھت ساخت انبار اجاره داده اسـت

کارفرمای این کـارخـانـه :   اند کارگران در ادامه این نامه آورده
شرط پرداخت مطالبات کارگران خـود را فـروش امـالک و 
ـتـه اسـت بـدھـی  دستگاھھای کارخانه قرار داده اسـت و گـف

 .کارگران باید با فروش امالک کارخانه جبران شود
 

  واحد تولید گوشت مرغ در اردبیل٢١تعطیلی 
" عادل عبدایـمـانـی"به گزارش خبرگزاری حکومتی مھر، 

رئیس سازمان جھاد کشاورزی رژیم اسالمی در استان اردبیـل 
 واحد تولید گوشت مرغ و مرغ تـخـمـگـذار ٢١گفته است كه 

 .در سطح استان تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند
 

  واحد بزرگ صنعتی قزوین در آستانه تعطیلی٢٠
ـزویـن اعـالم  عیدعلی كریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر ق

ـزویـن بـه ٢٠بیش از :   کرد ـان ق  واحد بزرگ صنعتی در اسـت
جھت تعھد شكنی دولت در پرداخت یارانه بخش تولید در پـی 

. ھا در آستانه تعطیلی قرار دارنـد اجرای قانون ھدفمندی یارانه
ـاف، :   وی گفت ـنـه ب واحدھای تولیدی فرنخ، ناز نـخ، پـوشـی

ھای انـرژی و  به جھت افزایش قیمت حامل. . .   المپ الوند و
انـد و کـارگـران ایـن  ھای دولت دچار بحـران شـده عدم حمایت

 . برند ھا در بالتکلیفی به سر می واحد

 
 صنعت كوھدشت تعطیل است

نماینده رژیم از شھرستان كوھدشت در مـجـلـس اسـالمـی 
ـتـی کـه :  گفت صنعت فعلی کوھدشت تعـطـیـل اسـت و وق

توانیـم بـه  نتوانستیم صنعت کوھدشت را اداره کنیم چطور می
 .دنبال تقویت صنعت این شھرستان برویم

 
وبلوچستان پلمب   واحد صنفی در سیستان٦٠

 شدند
ــی  ــرات حــکــومــت ــزی ــع ــزارش روابــط عــمــومــی ت بــه گ

ـلـمـب و  سیستان وبلوچستان، در راستای اجـرای طـرح ویـژه پ
نصب پالکارد بر سر درب واحدھای صنفـی طـی یـک مـاه 

 واحد صنفی متخلف در سطح شھر زاھـدان ٦٠گذشته، تعداد 
 . پلمب شدند

 
  واحد در قزوین پلمب شدند١٣

 واحـد ١٣: رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین گفت
 .صنفی در استان پلمب و به دو واحد دیگر تذکر کتبی داده شد

 
  واحد صنفی در انزلی٥پلمب 

ـفـی بـه ٥فرمانده انتظامی بندر انزلی از پلمب   واحد صـن
ـلـه فـروش " دلیل  ـفـی از جـم عدم رعایت مقررات و حدود صن

 .در این شھرستان خبر داد" پرستی و منحرف غربی عالیم شیطان
 

 ناامنی محیط كار
 

پدری كه ھیچوقت نخواھد توانست بچه 
 ھایش را به پارك ببرد

 سـالـه کـه در اثـر ٣٥كارگـر : روزنامه ھمشھری نوشت
ـیـرچـراغ بـرق تصـادف کـرده بـود دچـار  ـا ت خواب آلودگی ب

ـات . مرگ مغزی شد ـی سمیه نصیری، ھمسر وی درباره جـزئ
ـتـن:   حادثه گفت ـزی بـود شوھرم کـارگـر شـرکـت ب زمـان .   ری

ـیـش  استراحتش کم بود و بیشتر وقتش را کار مـی ـا پ کـرد ت
اش از چـھـار  ساعت کـاری.   ھایمان شرمنده نباشد من و بچه

شد و به خاطر مخارج سنگین زندگی مجبور  صبح شروع می
دیـدم  بعضی از روزھا اصال او را نـمـی. کاری کند بود اضافه

 شب زمانـی ١٢رفت و  چرا که در تاریکی از خانه بیرون می
: وی ادامـه داد.   گشت ھا خواب بودند به خانه برمی که بچه

ـیـم گـرفـت کـه بـه  روز حادثه روز تعطیل بود اما بھرام تصـم
از او خواستم روز تعطیـل اسـتـراحـت کـنـد .   محل کارش برود

صبح زود از خـانـه خـارج شـد و بـه مـحـل .  اما او نپذیرفت
آن روز چندین بار با ھم تلفنی صحبت کردیم و .   کارش رفت

ـایـد .   گردد گفت شب به خانه برمی ـی از او خواستم که زودتر ب
 .ھا را به پارک ببریم تا بچه

شوھرم در اثر خستگی ھنگام رانندگی در یـک لـحـظـه 
وقتـی از .   خوابش برده و این حادثه تلخ برایش اتفاق افتاده بود

ـزشـکـان بـه.   ماجرا باخبر شدیم فورا به اورژانس رفتیـم عـلـت  پ
ـیـد مـدنـی کـرج  وخیم ـان شـھ بودن حال بھرام، او را به بیمارسـت

ای که به سرش خورده بود به حدی بـود  ضربه.   فرستاده بودند
  .یو بیمارستان بردند اما شوھرم به کما رفت سی  آی که او را به قسمت

مرگ یك كارگر در منطقه عسلویه بر اثر 
 برق گرفتگی

ـام ٢٣روز  ـن  خرداد یکی از کارگران مـنـطـقـه عسـلـویـه ب
ـنـجـم  نیکنام که برای شرکت شرکت پتروپی در پاالیشـگـاه پ
ـتـگـی و  کار میکرد، در اتاق کنترل واحـد دچـار بـرق گـرف

ـا .  سوختگی شد وی به بیمارستان شیراز منتقل شده بـود و ب
.  درصدی با مرگ دست و پنجه نرم مـیـکـرد٧٥سوختگی 
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 .نیكنام چند روز بعد در بیمارستان جان باخت
 

  ساله ای را كشت٣٢قطع برق كارگر جوان 
قـطـع بـرق در مـنـطـقـه :   خبرگزاری دولتی فارس نوشـت

لویزان باعث خاموش شدن ھواكش یك چاه و خفـگـی كـارگـر 
 . ساله این چاه به نام محسن شد٣٢

 
 خودکشی یک کارگر به خاطر فقر در اصفھان

 خرداد یک کـارگـر کـارخـانـه ای در ٢٩صبح دوشنبه 
مورچه خورت اصفھان به دلیل فقر، خود را در رودخانـه زریـن 

ھمسر وی گفته کـه او دیـگـر تـوان نسـیـه .   شھر غرق کرد
ـیـمـه .   گرفتن از قصابی و سوپرمارکت محل را نداشت اداره ب

ایـن .   ھم کمکی نمی کرد و ھر روز بھانه ای جدید می آورد
وضعیت باعث شد که ھمسرم صبح زود خود را از روی پـل 

 .به رودخانه پرتاب کند
 

 نجات كارگر ساختمانی در دزفول 
پـس از :   مدیرعامل سازمان آتـش نشـانـی دزفـول گـفـت

تماس یک شھروند مبنی بر گیر آفتادن کارگر تخریـب کـار 
 شرقی، تیم امداد و نجات به ١٣ساختمانی واقع در فرھنگ 

محل حادثه اعزام شدند و بالفاصله اقدام به نجات جان حادثـه 
ـنـی بـر روی . دیده کردند ـا دو ت ـب در این حادثه دیواری تقـری

ـابـل و قـطـعـه  ـنـی ٢كارگر افتاد که وی را بین دیوار مق  ت
 . کنده شده گرفتار کرد

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

تجمع خانواده ھای فعالین کارگری 
 بازداشتی در مقابل دادسرای انقالب کرج

کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـبـه  کارگری خبر داد كه روز سـه  خـرداد جـمـعـی از ٣٠شـن

ـازداشـت شـده در کـرج در  خانواده ھای فعالیـن کـارگـری ب
ـفـر از تـجـمـع .   مقابل دادسرای انقالب کرج تجمع کردند دو ن

ـا بـه واحـد  کنندگان پس از ساعت ھا انتظار، موفـق شـدنـد ت
ـان  ـی بایگانی کامپیوتر دادسرا مراجعه کنند و از وضعیت زندان

بر اساس اظھارات مسئولین مـربـوطـه، . اطالعی حاصل کنند 
ـبـال  نام ھیچ یک از بازداشت شدگان و حتی کسانی کـه ق

خانواده ھای کـارگـران .  آزاد شده اند در دادسرا ثبت نشده است
بازداشتی مجبور شدند کـه بـه زنـدان رجـایـی شـھـر و اداره 

مسئولین زندان رجایی شـھـر پـس از .   اطالعات مراجعه کنند
ـنـد کـه عـده یـی از  چند ساعت اتالف وقـت اظـھـار داشـت
بازداشت شدگان به اداره اطالعات شھر رشت منتقل شـده انـد 

 .و مابقی در اداره اطالعات کرج بازداشت ھستند
 خرداد، ماموریـن ٣٠در ادامه آمده است كه روز سه شنبه 

ـتـه و  ـتـحـی رف اداره اطالعات شھر رشت به منزل سـیـروس ف
ضمن تفتیش منزل وی کامپیوتر و تعدادی از کتابـھـایـش را 

  .با خود برده اند
 ماه زندان تغزیری ٦فرزاد احمدی به 

 محكوم شد
شعبه یک دادگاه رژیم اسـالمـی در 
شھر سنندج با احضـار فـرزاد احـمـدی از 
اعضای اتحادیه آزاد كارگران ایران، حـکـم 

 ماه زندان تعزیری صادره علیه او را بـه ٦
 . وی ابالغ کرد

 

 
 احضار محمد عبدی پور به اداره اطالعات سقز

به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 
مـحـمـد عـبـدی "  تیرماه ٣تشکل ھای کارگری، روز شنبه 

، یکی از اعضای این نھاد كارگری بـه ادراه اطـالعـات " پور
 صـبـح ٩مامورین اداره اطالعات از ساعـت .   سقز احضار شد

ـازجـویـی ١٢تا ساعت   با ایجاد فضای رعب و و حشـت و ب
ـتـه  ـی چند ساعته به او گفته بودند که باید از عضـویـت کـم
ـا ھـیـچ رسـانـه ای  ھماھنگی استعفاء داده و حـق نـدارد ب
ـا او بـرخـورد  ـنـصـورت بـه شـدت ب مصاحبه نماید، در غیر ای

ـیـت خـود و .   خواھد شد ـان ـق وی در جواب ضـمـن دفـاع از ح
کمیته ھماھنگی یادآور شده است که وظیفه خـود مـی دانـد 
که از حقانیت خود و دیگر کارگران دفاع نماید و ھیچ وقـت 

  .تسلیم این گونه فشارھا نخواھد شد
 فعال کارگری از مالقات با ٦محرومیت 

 خانواده و وکیل
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای 
ـیـن  ـال کارگری نوشته است كه متعاقب بازداشتھای اخیـر فـع

 تن از بازداشت شدگان خـبـری ٦کارگری کرج، از سرنوشت 
ـیـت  در دست نیست و خانواده ھای ایشان به شدت نگران وضـع

ھا اطـالع  متعاقب ماموران امنیتی به خانواده. باشند ایشان می
ـامـھـای سـیـروس ٦داده بودند که  ـن  نفر از بازداشت شدگـان ب

ـیـم فتحی، مازیار مھرپور، فرامرز فطرت پـور،  نژاد، مسعود سـل
میترا ھمایونی و سعید مرزبان را به زندانی واقع در پل عـراق 

اند اما ھیچ کس پاسخگوی انتقال قـطـعـی  رشت منتقل کرده
 .آنان به رشت نگردید

 تـن ٦ تیرماه منتشر شد، این ٤بنابر خبر دیگری كه روز 
ـا خـانـواده١٠با گذشت  ـازداشـت از مـالقـات ب ھـا و   روز از ب

طـی حضـور :   در ادامه آمـده اسـت.  وکالیشان محروم ھستند
ھا در دادسرا واقع در پـل عـراق رشـت روز  مستمر این خانواده

ـازداشـت شـدگـان  گذشته ماموران به ایشان اعالم کردند که ب
بـعـد از یـک .   تا روز پنج شنبه در بازداشت بسر خواھند بـرد

ـان و  خبری روز پنج ھفته بی شنبه میترا ھمایونی، سعید مـرزب
ـا خـانـواده ھـای خـود  سیروس فتحی توانستد تماس کوتاھی ب

ـیـم ھا خانواده در طی این روز.   داشته باشند پـور  ھای مسعود سل
ھای متوالی موفـق شـدنـد  نژاد بعد از مراجعه و فرامرز فطرت

ـنـد را از طـریـق  داروھای این افراد را که سخت بیـمـار ھسـت
 .ماموران مستقر در بازداشتگاه به ایشان تحویل دھند

 
 گزارش

 
پیکار کارگران بر علیه گرانی، بیکاری و نا 

 امیدی
ـیـل  شاپور احسانی راد، نماینده اخراجی كارگران نورد پـروف

اگر تا دیروز کارگـران :   ساوه، در گفتگو با سایت اتحاد گفت
برای داشتن تشکل مستقـل کـارگـری، بـرای اجـرای طـرح 

 سـالـه ٢٠طبقه بندی مشاغل، برای اجرای طرح بازنشستگی
 ساله و بر علیه بی حقوقی و مطالبات صنفی تجمع و ٢٥و 

ـنـھـا  اعتصاب می کردند امروز تجمع و اعتصـاب آنـھـا نـه ت
ـا جـھـت جـلـوگـیـری از اخـراج و  برای حقوق ھای معوقه ی
ـیـه  بیکاری صورت می گیرد بلکه در ابعاد اجتماعی بر عـل
. گرانی ، تورم و ناامیدی به مبارزه بی امـان بـرخـاسـتـه انـد

وی در ادامه به افزایش شدید بھای بـرق، آب، گـاز و مـواد 
ـا  اولیه نداشتن تکنولوژی نوین، وجود باندھای مافیایی که ب
ـبـرنـد  تعطیلی کارخانجات می توانند از واردات سود سرشـار ب

تمام این عوامل دست بـه دسـت ھـم داده :   اشاره کرد و گفت

ـیـکـاری کـارگـران شـده  اند و باعث تعطیلی کارخانجات و ب
ـا .   اند ـیـکـار و اخـراجـی ی این در حالی است که کـارگـران ب

ـان، ایـن  ـا گـرانـی ن کارگرانی که ماھھا حقوق نگرفته اند ب
قوت الیموت مواجه می شوند و نان از سر سـفـره شـان بـریـده 

ـبـھـه .   می شوند ـنـد در یـک ج آیا امروز کارگران می تـوان
ـا غـول  وسیع ھم با گرانی و بیکاری و فقر و فالکت و ھم ب
ناامیدی مبارزه کنند و لبخند شادی بر چـھـره کـودکـانشـان 

 . بنشانند
 

 نقض گسترده حقوق کارگران در خردادماه
 ھـزار و ٢٧حقوق کارگران در طول ماه گذشته بالـغ بـر 

 کارگـر ٦١٨٧بر اساس این گزارش .  بار نقض شده است١٨٧
به دلیل تعطیلی کارخانه و یا تعدیل نیرو از کـار اخـراج شـده 

 کـارگـر در مـجـمـوع از ٤١٢٠ھمچنین در خـردادمـاه، .   اند
.  ماه دستمزدھای معوقه خـود مـحـروم مـانـدنـد١٧٦دریافت 

عالوه بر این بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایـمـنـی 
ـز ١٠ کارگر جان خود را از دست دادند و ١٢شغلی  ـی  تـن ن

ھمچنین در یک تعرض گسترده به کارگـران، .   مصدوم شدند
ـتـه ٦٠بیش از  ـی ـیـن کـارگـری و اعضـای کـم ـال  تن از فـع

ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری 
 .توسط ماموران رژیم اسالمی در کرج بازداشت شدند

 
  درصدی در کردستان٢٥نرخ بیکاری 

یک فـعـال کـارگـری "عباسعلی صفری كه ایلنا وی را 
ـیـکـاری :   معرفی كرده است، گفت"   در استان کردستان نـرخ ب

ـیـش از  ـبـودن :   او گـفـت.    درصـد اسـت٢٥در این استان ب ن
ـیـری از  فرصتھای شغلی در استان باعث شده است عـده کـث

 . جویندگان کار به قاچاق کاال رو بیاورند
 

سازی ھمچنان  تبعات خصوصی: خانه كارگر
 دامنگیر كارگران گیالنی 

ـیـر اجـرایـی خـانـه كـارگـر :   ایلنا نوشت محمد یعقوبی، دب
 درصـد بـرآورد ٣٠ تا ٢٨گیالن نرخ بیکاری در این استان را 

ـای  ـیـکـار و جـوی ـیـت ب کرد و با ابراز نگرانی از افزایش جمع
ـیـکـاران، :   کار این استان، اظـھـار داشـت ـزایـش تـعـداد ب ـا اف ب

انـد  کرده جویای کـار مـجـبـور شـده بسیاری از جوانان تحصیل
ـنـد کـه  جھت تامین معاش زندگی تن به انجام کارھایی بدھ

ـنـه:   وی گفت.  تمایلی به آن ندارند ـزی ـیـد،  افزایش ھ ھـای تـول
ـیـد، واردات بـی ــول ــن آالت بـخـش ت ــه  فـرسـودگـی مـاشـی روی

ای از  شوند نمونه ھای خارجی که در داخل نیز تولید می کاال
ھا و مشکالت صاحبان صنایع است که امکان رقابـت  دغدغه

شود تولیدات آنھـا  كند و باعث می شان را سلب می محصوالت
 .به جای مصرف در انبارھا ذخیره شوند

ھـایـی کـه بـواسـطـه  وی به ذکر نام تعدادی از کارخـانـه
: انـد پـرداخـت و گـفـت خصوصی سازی اكنون تـعـطـیـل شـده

ـات،  کارخانه فـرش گـیـالن،  ھایی چون صنایع پوشش، فومـن
ھا کارخانه نساجی دیگر در چندین سـال  ریسندگی خاور و ده

گذشته بھترین تولیدات را از لحاظ کیفیت در سطح کشـور و 
اند که با واگذاری به بخش خصوصی ھـم  خاورمیانه دارا بوده

ھـا در  اکنون به مرحله تعطیلی رسیده و کـارگـران ایـن واحـد
 .انتظار دریافت مطالبات معوقه خود ھستند

 
تھدید به اخراج در صورت عدم پذیرش 

 قرارداد سفید امضاء
کارفرمایان مـعـادن خـاک نسـوز :   ایلنا از طبس خبر داد

ـاد  ـق ـاع كـارگـران از انـع ـن ـت منطقه چـیـروک در صـورت ام
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ـنـد ھای سفید امضاء آنان را تھدید به اخراج می قرارداد ـن در .   ك
ـقـه كـارشـان ٣٥این خبر آمده است كه اكثر این   كـارگـر، سـاب

 سال است كـه ٩این كارگران به مدت .    سال است١٥بیشتر از 
 .وضعیت كاریشان چنین است

 
 اطالعیه

 
 فعال كارگری، شیرخان نبوی درگذشت

  
ـزکـار  ـل بنابه خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف

ـبـوی، از ١کرمانشاه روز   تیر منتشر كرده اسـت، شـیـرخـان ن
فعالین كارگری شھر كامیاران و كارگر شركت پـرھـون طـرح، 
در نیروگاه سیكل تركیبی سنندج، در حین كار دچـار سـكـتـه 
. قلبی می شود و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می كنـد

جمـعـھـایـی از " در اطالعیه مشتركی كه این نھاد كارگری با 
ـاران ـتـشـر كـرده "   فعالین كارگری شھرھای سنندج و كامـی مـن

ـیـن کـارگـری شـھـر :  " اند، آمده است ـال شیرخان یکـی از فـع
کامیاران بود که مدت طوالنی ای از عـمـر خـود را صـرف 
مبارزه و تالش برای بھبود وضع زنـدگـی کـارگـران و ھـمـه 

او خود را تنھا دربست و محـدود بـه .   انسانھای رنج دیده نمود
اعضاء خانواده اش نمی دانست، بلـکـه نسـبـت بـه سـرنـوشـت 

ـیـت داشـت ـا .   اکثریت مردم زحمتکش جامعه احساس مسـول ب
مرگ شیرخان نبوی ما فعالین کارگری رفیقـی خسـتـگـی 

 ."ناپذیر را از دست دادیم و کارگران یک فعال و دلسوز خود را
 

 پیام تسلیت کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری
 )آسنگران(به مناسبت درگذشت کارگر کمونیست شیرخان نبوی 

ـبـوی   با نھایت تاسف به اطالع میرسانیم کـه شـیـرخـان ن
ـاخـتـه شـده و )   آسنگران(  ـیـن کـارگـری شـن ـال یـکـی از فـع

ـبـی در سـن  ـل  ٤١کمونیست خستگی ناپذیر بر اثـر ایسـت ق
 و نیم صـبـح ١٠شیرخان ساعت .  سالگی در سنندج درگذشت

ـنـدج  ـیـرمـاه در مـحـل کـار خـود در سـن روز پنجشنبه اول ت
دچار ایست قلبی شد و در راه رسیدن بـه )   نیروگاه برق قلیان( 

شیرخان نبوی تکنسیـن بـرق و کـارگـر .   بیمارستان درگذشت
مراکز مختلف کارگـری در شـھـرھـای کـرمـانشـاه، تـھـران، 
ـان  ـقـشـی کـه در مـی ـیـل ن ـنـدج بـود و بـدل کامیاران و سـن
ھمکارانش ایفا میکرد و بدلیل اھداف انسانی و آزادیـخـواھـانـه 
ـان آنـھـا  و روحیه رزمنده و جسارتش، به چھره محبوبی در می

 . تبدیل شد
شیرخان یکی از چھره ھای شناخته شده و محبوب مـردم 
ـنـدگـان کـارگـران در  ـای کردستان و یکی از سخنگویان و نـم

او عضو اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران، انـجـمـن .   کردستان بود
برق و فلز کرمانشاه و کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلھـای 
ـات کـارگـری در  کارگری بود و در سـازمـانـدھـی اعـتـصـاب
پتروشیمی کرمانشاه و در برخی دیگر از مراکز کارگـری در 
ـنـده از  سنندج و کامیاران نقش ایفا کرد و بارھا به عنوان نمای

ـان .   جانب ھمکارانش انتـحـاب شـد ـیـن از سـخـنـران او ھـمـچـن
 مارس، روز جـھـانـی کـودک و روز جـھـانـی ٨مراسمھای 

ـیـت ھـا .   کارگر در برخی از شھرھای کردستان بود ـال این فـع
ـبـدیـل  ـان مـردم ت شیرخان را به چھره ای شناخته شده در مـی

 . کرد
ـیـروھـای رژیـم دسـتـگـیـر    شیرخان نبوی بارھا از طرف ن

کارفرمایان و دولت حـامـی .   زندانی و تحت فشار قرار گرفت
آنھا بارھا او را تھدید و تحت تعقیب قرار دادنـد کـه دسـت از 

 تا آخرین لـحـظـه  اما شیرخان.   فعالیت در میان کارگران بردارد

زندگی خود دمی آرام ننشست و در دفاع از منافع کـارگـران 
 . و سازماندھی مبارزات آنان وقفه ای در فعالیتش ایجاد نشد

 روز پنجشنبه این فعال کمونیست و یار و یاور کـارگـران 
ـا  و توده ھای ستمدیده مردم، با شرکت بستگان و رفقایش و ب
شرکت صدھا نفر از کارگران و مردم منطقه و مـردمـی کـه 
ـای زادگـاھــش  از شـھـرھـای دیـگـر آمـده بـودنـد، در روســت

ـا . بخاک سپرده شد) آسنگران(  شرکت کنندگان در مـراسـم ب
سکوت به یاد شیرخان عزیز و سایر جانباختگـان راه آزادی و 
ـیـن کـارگـری  ـال سوسیالیزم ادای احترام کردند، یـکـی از فـع
درمورد مبارزات خستگی ناپذیر و انسانـدوسـتـی او صـحـبـت 
ـال  ـاسـیـون ـتـرن کرد و سپس در حالیـکـه دسـتـجـمـعـی سـرود ان

 .میخواندند، او را بدرقه کردند
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری به خـانـواده و 
بستگان عزیز شیرخان، به پدرش علی مراد، ھمسـرش حـوری 
آھنگر و فرزندانش اسرین و روژین، آریز و ژوبین و به بـرادرش 
ـایـش و بـه کـارگـران و مـردم  ـق رفیق محمد آسنگران، به رف
آزادیخواه صمیمانه تسلیت میگوید و عمیقا خود را در غـم و 

 . اندوه آنان شریک میداند
خاطره تالشھای انسانی این شخصیت مبارز و کمونیـسـت 

 . یادش گرامی باد. محبوب برای ھمیشه زنده خواھد ماند
  کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١٢ ژوئن ٢٢، ١٣٩١ تیرماه ٢
  

شاھرخ زمانی به دستگیری فعالین كارگری 
 اعتراض كرد

ـامـه ای بـه  ـزد، طـی ن شاھرخ زمانی از زندان مركزی ی
در بـخـشـی .  دستگیری فعالین كارگری در كرج اعتراض كرد

باز ھم عـوامـل سـرمـایـه داری بـرای : از این نامه آمده است
ترساندن و ضرب شست نشان دادن به کارگران تعدادی از آنھـا 
را به بھانه ھای واھی و کذب از آزادی مـحـروم کـرده و در 

طبق عرف سـی و . حال پرونده سازی دروغین علیه آنھا است
چند ساله حافظان و نگھدارندگان نظام سرمایه داری، در ھـر 
زمانی به بھانه ای وظیفه خدمت گذاری به سـرمـایـه داری 

ـامـه آمـده اسـت.   را انجام داده و می دھنـد : در ادامـه ایـن ن
ـیـت آزاد در جـھـت  ـال ضمن اینکه داشتن ھرگونه آزادی و فع
ـیـن  ـال کسب مطالبات را حق مسـلـم تـمـامـی کـارگـران، فـع

ـیـن  ھای اجتماعی می کارگری و تمامی جنبش دانم، در ھـم
حال دستگیری، اذیت و آزار و پرونده سازی علیه کارگـران را 

از تمامی کارگران، تشکل ھـای .   به شدت محکوم می کنم
ـاسـی مـی خـواھـم، بـدون  کارگری، فعالین کارگری و سـی
فوت وقت، متحدانه و با تمام توان و با استفاده از روابط خـود 
ـنـکـه عـوامـل  برای آزادی این عزیزان تالش کنند، قبل از ای
سرمایه داری بتوانند با خیال راحت بر عیله آنھا پرونده سـازی 
ـا  ـنـد، ت ـزی کـن کنند اقدامات الزم و عملی خود را برنامه ری
ـزایـش  خدمت گذاران سرمایه داری نتوانند تعداد زندانیان را اف
ـانـم  بدھند تا در آینده شاھد کارگران زندانی بیمار مانند دوسـت

یا زنـدانـی . . .   رضا شھابی، بھنام ابراھیم زاده، علی نجاتی و 
 .تبعیدی از زندانی به زندان دیگر ھم چون من نباشیم

 
اعتراض به دور جدید بازداشت فعاالن 

 کارگری، دانشجویی و اجتماعی
احضـار، " کانون مدافعان حقوق کارگر در اطالعیه ای به 

ـز و  ـبـری تعقیب، بازجویی و بازداشت فعاالن دانشـجـویـی در ت
ـلـه  اصفھان، ضرب و شتم دانشجویان دانشکده نفت اھـواز، حـم

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد "به نشست  ـتـه ھـمـاھ ـی کـم
ـادی از "   ھای کارگری تشکل ـازداشـت تـعـداد زی در کرج و ب

اعـتـراض "   اعضای آن و احضار فعاالن کـارگـری زیـر حـکـم
در اطالعیه این نھاد كارگری آمده است كه ایـن اعـمـال .   كرد

حاکـی از مـوج جـدیـد فشـارھـا بـر فـعـاالن " و سركوبگریھا 
ـتـمـاعـی اسـت در بـخـشـی از . "   کارگری، دانشجـویـی و اج

در ماه ھای اخـیـر، تـعـدادی از فـعـاالن :   اطالعیه آمده است
ـز، بـرای اجـرای حـکـم  ـی کارگری، دانشجویی و اجتماعی ن
حبس طوالنی مدت، احضار و زنـدانـی شـده انـد و تـعـدادی 

این احکـام، .   دیگر، ھمچنان زیر حکم ھای سنگین قرار دارند
ـیـن  ھمانند گذشته، به دور از مـوازیـن حـقـوقـی داخـلـی و ب
ـات  المللی و اغلب، در دادگاه ھای دربسته، بدون حضـور ھـی
منصفه، با استناد به بازجویی ھای تحت فشار و شرایط غیـر 
. عادی و یا با اعمال نفوذ نیروھای امنیتـی صـادر شـده انـد

ـنـھـا جـرمشـان،  کسانی را محکوم و زندانی کرده انـد کـه ت
ـان مشـکـالت  ـی ـتـکـشـان، ب دفاع از حقـوق کـارگـران و زحـم

به نظـر مـی رسـد .   اجتماعی و خواست آزادی بیان بوده است
ـتـمـاعـی و  ـزایـش مشـکـالت اج ـا اف افزایش این فشـارھـا، ب

این مشـکـالت جـامـعـه، . اقتصادی جامعه، بی ارتباط نباشد
ناشی از بحران مناسبات سرمایه داری حاکم بر ایران و جـھـان 
است و با اتخاذ سیاست ھای ریاضت اقتصادی و رھـاسـازی 

ـامـیـده شـده اسـت( قیمت ھا  ، ) که ھدفمند سازی یارانه ھا ن
افزایش تحریم ھا و فسـاد گسـتـرده مسـئـوالن، تشـدیـد مـی 

ـیـشـتـر .   شود مقامات امنیتی، فشار را بر فعاالن اجتمـاعـی ب
ـزایـش ایـن فشـارھـا،  ـا اف کرده اند و شاید گمان می کنند ب
ـا صـدای حـق  می توانند مشکالت جامعه را حل کنند و ی

این نھـاد .   خواھی کارگران و زحمتکشان و دانشجویان را ب ب رند
کانون مدافعان حقوق کـارگـر، :  كارگری در پایان می نویسد

اعمال فشار و سرکوب نیروھای اجتماعی را مـحـکـوم مـی 
ـیـد و شـرط فـعـاالن  کند و خواھان آزادی فـوری و بـدون ق
ـازداشـت شـده و زنـدانـی  کارگری، دانشجویی و اجتماعـی ب

 .است
 

سندیکاھای فرانسه سرکوب فعالین کارگری 
 در ایران را محکوم میکنند

 سندیکای کارگری فرانسه ث اف د ت، ث ژ ت، ٥
اف اس یو، سولیدر و اونسا حمله به فعالین كارگری در كـرج 

در بخشی از اطالعیـه مشـتـرك ایـن .   را شدیدا محکوم كردند
ـان :  نھادھای كارگری آمده است ما شدیدا نگران سـرنـوشـت آن

بویژه وضیعت محمود صالحی که به دعوت ما در سمیناری 
که در ماه مارس در پاریس برگزار شـد شـرکـت داشـت و از 

ما خـواھـان .  وضع سالمتی مساعدی برخوردار نیست، ھستیم
ـیـن آزادی  آزادی بی قید و شرط تمـام کـارگـران و ھـم چـن
دیگر فعالین جنبشھای اجتماعی مانند رضا شھـابـی کـه از 
دو سال پیش در زندان بسر مـی بـرد و بـه شـش سـال زنـدان 

ـاشـیـم سـازمـانـھـای اتـحـادیـه ای .   محکوم شده است، می ب
ـائـی تشـکـالت  فرانسوی از خواست کارگران ایران بـرای بـرپ
ـنـد  مستقل خود حمایت کرده، به شھامت آنان درود می فرسـت
ـنـد کـه بـه حـقـوق کـارگـران  و از مقامات ایرانی می خـواھ

ما یکبار دیگر به کارگران ایرانی درگـیـر در .   احترام بگذارند
ـتـه کـارگـران  ـاف ـی نبرد اطمینان می دھیم که بـخـش سـازمـان
ـا  فرانسه، از جمله سندیکاھای امضاکننده این اعـالمـیـه ، ب

 .آنان ھمبستگی دارند
 

نامه اعتراضی اتحادیه کارگران حمل و نقل 
 نروژ به سفیر جمھوری اسالمی

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایـران تـرجـمـه 
نامه اعتراضی راجر ھنسن، پرزیدنت اتحادیه کارگران حمل و 
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در بـخـشـی .   نقل نروژ را در اختیار سایتھای اینترنتی قرار داد
 ١٥مطلع شده ایـم کـه روز جـمـعـه، :   از نامه وی آمده است

 فعال کـارگـری، ٦٠ ظھر، حدود ١٢، در ساعت ٢٠١٢ژوئن 
ـنـگـی، تـوسـط  ـتـه ھـمـاھ ـی از جمله بسیاری از اعضـای کـم
ماموران وزارت اطالعات بدنبال یورش به خـانـه ای در شـھـر 
کرج که نشست کمیته ھماھنگی در آن برگزار بود، دستگیـر 

ـتـی ضـرب و . شده اند ـی ـن بازداشت شدگان توسط مامورین ام
ـال داده  ـق ـت شتم شدند و سپس به زندان رجایی شھر در کـرج ان

ـیـن .  .. .   شدند ـال ما کماکان شاھد ھستیم که بسیاری از فـع
ـلـه  کارگری بطور ظالمانه ای در ایران زندانی ھستند، از جـم
رضا شھابی، علی نجاتی، شاھرخ زمانی، مـحـمـد جـراحـی، 

با این وجـود، ایـن یـورش بـه .   علی اخوان و بھنام ابراھیم زاده
مجمع کارگران کامال غیرعادالنه و غیرقابل تـوجـیـه اسـت؛ 
این نقض فاحش ابتدایی ترین حقوق کارگران است که توسـط 
مقاوله نامه ھای بین المللی و اعالمیه جھانی حقوق بشر بـه 

ـلـه اخـیـر و .   رسمیت شناخـتـه شـده اسـت مـا بـه شـدت حـم
 کارگر در شھر کرج را محـکـوم مـی ٦٠دستگیری بیش از 

ـیـه .   کنیم ـیـد و شـرط کـل ما خواھان آزادی فوری و بدون ق
 . فعالین کارگری در ایران ھستیم

 
به " كارگران فلزكار مكانیك"اعتراض 

 دستگیری فعالین كارگری
کارگران فلزکار مکانیک با انتشـار نـوشـتـه ای تـحـت 

محدودیت برای فعالین کارگری به نفع چه کسـانـی " عنوان 
به دستگیری فعالین كارگری در كرج اعـتـراض كـرده "   است؟
فشار به سندیـکـای :  در بخشی از این نوشته آمده است.  است

کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد به جھت برگـزاری جـلـسـات 
ـتـه  ـی ھیات مـدیـره و در پـی آن دسـتـگـیـری اعضـای کـم
ھماھنگی که برای مجمع عمومی خود گرد ھم آمده بودنـد، 
نه تنھا نقض حقوق انسانی و منشور جـھـانـی سـنـدیـکـاھـا و 
مقاوله نامه ھای سازمان بین المللی کار، امضا شده تـوسـط 
دولت مردان قبلی و فعلی است، بلکه زیر پا گذاشتـن اصـول 

: در ادامـه آمـده اسـت.   قانون اساسی نیز می باشد٩  و ٢٦
ما کارگران فلزکار مکانیک تاسف و نـگـرانـی خـود را از 
این روند اعالم کرده و باز ھم اعالم می کنیم که این گـونـه 
ــه  ــی ـالــیـن کــارگـری مـورد اعــتـراض کـل ـا فــع بـرخــوردھـا ب

ـیـه .   سندیکالیستھای ایران است ماخواستار آزادی فـوری کـل
 .زندانیان کارگری دربند ھستیم

 
 دستگیری فعالین كارگری محكوم است

ـیـه ٣٠روز "  شورای کارگران بیکار سنندج"  ـان ـی  خـرداد، ب
ای در محکومیت بازداشت فعالین کارگری در شـھـر کـرج 

مـا شـورای :   در بخشی از این بیانیـه آمـده اسـت.   صادر كرد
ـانـه و غـیـر  کارگران بیکار، ضمن محکوم کردن حمله وحشی
انسانی نیروی پلیس به فعالین کارگری و کارگران متشکـل 
در کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 
ـانـده اعضـای  ـیـم کارگری، خواھان آزادی بی قید و شرط باق

ـاز.   " در بازداشت این کمیته ھستیم ھـم "   جمعی از كارگران خـب
با انتشار اطالعیه ای بازداشت فعالین كـارگـری را مـحـكـم 

ما جمعـی از : در بخشی از اطالعیه این جمع آمده است.  كرد
ـیـن  ـال کارگران خباز در سنندج بازداشت و اھانـت بـه ایـن فـع
ـیـد و  کارگری را محکوم می کنیم و خواستار آزادی بدون ق

و معتقدیـم کـه ایـجـاد .   شرط بقیه دستگیرشدگان می باشیم
ـلـکـه یـک  تشکلھای مستقل کارگری نه تنھا جرم نیست ب

 . حق طبیعی کارگران می باشد
ـیـه ای "   جمعی از کارگران شھر سنندج"  ـان ھم با انتشار بی

چرا باید کارگر به خاطـر دفـاع از :   در ھمین رابطه نوشته اند
مـحـکـوم کـردن .   حقوق انسانی خود دستگیر و زندانـی شـود

ـقـه کـارگـر،  فعالین کارگری، حمله به حـقـوق انسـانـی طـب
مـا کـارگـران، ایـن .   ستمدیدگان و محرومیـن جـامـعـه اسـت

حرکت غیرانسانی علیه فعالین کارگری را شـدیـدا مـحـکـوم 
ـان و  ـیـد و شـرط آن کرده و خواستار آزادی فوری و بـدون ق
ـقـل  تمامی کارگران زندانی ھستیم؛ و از تمام تشکلھای مسـت

ـار آزادی کارگری در ھمه ـیـم خـواسـت ی کشورھا میخـواھ
ـان آزادی . " فوری فعالین کارگری در ایران باشند جمعیـت زن

ـیـه ای خـواھـان آزادی "   خواه و برابری طلب ـان ھم با انتشار بی
فوری و بدون قید و شرط فعالین كارگری دستگیر شده، شده 

ـنـدج"بیانیه .  است ھـم خـواھـان "   جمعی از جوشکاران شھر سـن
 .آزادی این فعالین كارگری شده است

 
پیام تسلیت دو نھاد كارگری به مناسبت 

 درگذشت شیرخان نبوی
اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطالعیـه ای در روز 
ـاسـبـت درگـذشـت فـعـال  ـتـی بـه مـن ـی سوم تیرماه، پیام تسـل

ـتـشـر كـرده اسـت ـبـوی مـن ـیـن .   كارگری، شیـرخـان ن بـه ھـم
مناسبت، كمیته ھماھنگی برای كمك به ایـجـاد تشـكـلـھـای 

 .كارگری ھم بیانیه ای صادر كرده است
 

اتحادیه بین المللی کارگران مواد غذایی، 
کشاورزی و ھتل به جمھوری اسالمی 

 اعتراض كرد
رون اوسوالد، دبیر کل اتحادیه بین المللی کـارگـران مـواد 
غذایی، کشاورزی و ھتل ب انتشار طوماری به دستـگـیـری 

در بخشی از این نامـه .   فعالین كارگری در كرج اعتراض كرد
فعالین کارگری بازداشت شده از وضعیت جسـمـی :  آمده است

ھا در صورتـی روی  این دستگیری.   مناسبی برخوردار نیستند
 سـال زنـدان را سـپـری ٦دھد که رضـا شـھـابـی حـکـم  می
ـیـن .   کند و رسول بداقی ھمچنان در زندان است می ـال ایـن فـع

برای حمایت از دسـتـگـیـر .   به ھمبستگی و حمایت نیاز دارند
ـنـجـا  شدگان و فرستادن نامه ھای اعتراضی به دولت ایـران، ای

 .را امضا کنید و خواستار آزادی بدون قید و شرط آنان شوید
 

فراخوان به کارزار سراسری علیه سرکوب 
 فعالین کارگری در ایران

 ٣٠اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایـران روز 
ـیـه سـركـوب  خرداد در اطالعیه خواستار كارزاری سراسری عل

در ایـن اطـالعـیـه آمـده .   فعالین كارگری در ایران شده اسـت
در بـخـشـی از ! "   صدای اعتراض کارگران ایران باشیـم:   " است

ـتـه :  این اطالعیه آمده است ـی ھجوم به مجـمـع عـمـومـی کـم
ھماھنگی اگر چه در ادامه تشدیـد و گسـتـرش حـمـالت و 
سرکوب فعالین کارگری توسط رژیم اسـالمـی بـه ویـژه در 
ـزی شـده  ـامـه ری چند ماه گذشته است، امـا ایـن یـورش بـرن
حاکی از آن است که حاکمیت به خیال خود قصد دارد نـھـال 

ـا در آورد یـورش بـی .   . . .   ھای تشـکـل کـارگـری را از پ
ـایـد بـی  ـب ـز را ن ـی شرمانه این رژیم سرکوب گر و کارگر سـت

یک بار دیگر بایـد نشـان داد کـه کـارگـران .  پاسخ گذاشت
به ھمین منظـور اتـحـاد .   ایران ھرگز تنھا نبوده و نخواھند بود

بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، به ھمه نـھـادھـای 
کارگر ی، تشکلھای دموکراتیک و آزادی خواه، سـازمـانـھـا 
و احزاب چپ و مترقی و نھادھای مـدافـع حـقـوق بشـر در 
خارج از کشور و در سطح بین المللی پیشنھاد می کنـد کـه 

ـیـن  ـال با اعالم فوری کارزارھای سراسری، در حمایـت از فـع
کارگری به ویژه جھت آزادی کارگران زندانی در ایـران اقـدام 

این کارزار را مـی تـوان بـالفـاصـلـه در کشـورھـای .   کنند
ـیـش بـرد ـیـروھـای شـرکـت .   مختلف به یاری یکدیگر بـه پ ن

ـتـکـار  کننده در این کارزار سراسری می توانند ھر کدام به اب
ـنـی در دسـتـور  خود و در ھماھنگی با دیگران، اقدامات معی

ـار . کار قرار دھند و عملی کنند ـلـی اخـب ـل ـیـن الـم انعکاس ب
ـبـسـتـگـی نـھـاد  کارگری و مبارزات کارگران ایران، جلب ھم
ھای بین المللی کارگری و احزاب و سازمان ھای مترقی و 
مدافع حقوق بشر از فعالین کارگری در ایران و تظاھـراتـھـای 
مشترک و ھماھنگ در کشورھای مختلف در اعتراض بـه 
ـیـن کـارگـری مـی تـوانـد  ـال دستگیری و زندانی کـردن فـع

 . بخشی از این کمپین باشد
 

 اخبار بین المللی
 

ھا در سرتاسر  ھا دفاتر اتحادیه سلفی: تونس
 تونس را به آتش کشیدند

ـان  ITUCسایت آی تی یو سی  ـادگـرای ـی ـن خبر داد كه ب
 یـک رشـتـه   محابا در طـی تونس بی)   سلفی ھا(اسالمی 

ـارنـجـک  عملیات دفاتر اتحادیه ھا را در سر تا سر تونس بـه ن
تنـھـا خـدا وجـود دارد و اتـحـادیـه : این گروه با شعار.  بستند

المللی دشمن خدا است، دفاتر این سـازمـان را  کنفدراسیون بین
ـاتـر مـرکـز اصـلـی.   در سه ناحیه به آتـش کشـیـدنـد   ایـن دف

.  بـودنـد سازماندھی انقالب برای براندازی حکومت بن عـلـی
ـلـی  دبیر کل اتحادیه کنفدراسیون بین ـل : گـفـت (ITUC)الـم

ـتـه اسـت و  دموکراسی  در تونس امروز مورد حمله قرار گـرف
. ھا جنبش اتحادیه کارگری را مورد ھدف قرار داده انـد سلفی

ھـا و  ھای شدیدی برای حفظ جان نمایندگان اتـحـادیـه نگرانی
ـادگـی  اعضا دیگر که برای حقوق دموکراتیک مـردم ایسـت

ـتـشـر  در اخباری که توسط اتحادیه.   میکنند وجود دارد ھا مـن
و اداری .   نابود شدند BOU SALEMھا در  شد دفاتر اتحادیه

BEN GARDANE  ـتـر مـرکـزی به آتش کشیـده شـد و دف
در شمال غربی تونس امروز صـبـح  JENDOUBAاتحادیه در 

احزاب سیاسـی .    بامداد به آتش کشیده شد٢امروز در ساعت 
ـلـه  که اتحادیه و انـجـمـن  PDPھا را حمایت میکنند از جـم

ALWATAD مورد ھدف قرار گرفتند. 
 

ھا ھزار نفری در رم  تظاھرات ده: ایتالیا
 علیه بیكاری 

ھا ھزار تن از شھروندان ایتالیایی در حـمـایـت از ایـجـاد  ده
ـتـمـاعـی، در  فرصت ھای شغلی بیشتر و برقراری عـدالـت اج

ـنـدگـان .   پایتخت این کشور دست به تظاھرات زدند تـظـاھـرکـن
ـا  نخست"   ماریو مونتی" دولت  وزیر ایتالیا را به مبارزه شدیدتر ب

ـیـت . فرار مالیاتی فراخواندند سه اتحادیه كارگری که مسئـول
ـیـش از  ـنـد از حضـور ب برپایی این تظاھرات را بر عھده داشـت

 .اند  ھزار تن در این راھپیمایی خبر داده١٠٠
 

ھمبستگی کسبه شھرھا با اعتراض : اسپانیا
 معدنچیان

ـارانـه  اعتراض معدنچیان اسپانیا به کـاھـش چشـمـگـیـر ی
ھای دولتی در بخش صنایع معدن، که روز جمعه به خشونت 
. کشیده شده بود، دوشنبه وارد بیست و ششمین روز خـود شـد

بستن راه ھای عبور یـکـی از شـیـوه ھـای اعـتـراضـی ایـن 
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. کارگران است که در اقـدامـی روزانـه صـورت مـی گـیـرد
ـانـک ھـا،  معدنچیان با اشاره به کمک عظیـم مـالـی بـه ب
ـانـه بـحـران مـالـی  دولت اسپانیا را متھم می کنند که به بـھ

ـان .  سھم کارگران را به بانک ھا می دھد یکی از معـدنـچـی
ما دوست نداریم با بستن جاده ھـا مـردم را :   " اعتصابی گفت

 ."اذیت کنیم اما چاره ای نداریم
ـان، اعـتـصـاب  با گسترش حرکـت اعـتـراضـی مـعـدنـچـی
عمومی به تعدادی از شھرھای معدن خیز مـنـطـقـه کشـیـده 

ـبـه .   شده است ـاف در ١٨روز دوشـن  ژوئـن، کسـبـه و اصـن
ـان  تعدادی از شھرھای شمال اسپانیا در ھمبستگی با معدنچی

ـام  ، ضـمـن نصـب " شـھـر مـرده" در حـرکـتـی نـمـایشـی بـه ن
پوسترھای اعتراضی مغازه ھای خود را بستند تا از ایـن راه 

 .مخالفت خود را با بسته شدن معادن ذغال ابراز کنند
 

ارتش به مقابله با اعتصاب : آرژانتین
 کنندگان رفت 

ـا  به گزارش یورونیوز دولت آرژانتین ارتش را برای مقابله ب
ـقـل فـراخـوانـد ـیـروھـای .   اعتصاب کنندگان بخش حمل و ن ن

ـنـدگـان  ـا ران ارتش به تاسیسات سوخت رسانی فرستاده شدند ت
خودروھای حمل سوخت را مجبور به پایان دادن به اعـتـصـاب 

ـنـد دولـت بـه اتـحـادیـه ھـای .   و از سرگیری کـار خـود کـن
کارگری رانندگان کامیون دسـتـور داده بـود کـه دسـت بـه 
اعتصاب نزنند اما این اتحادیه ھا علی رغـم خـواسـت دولـت 

ـنـدگـان .  اعتصاب خود را آغاز کردند دولت علیه اعتصاب کن
ـیـن بـودن .   اعالم جرم کرده است ـای ـنـدگـان بـه پ اعتصاب کـن

ـزایـش حـقـوق خـود  ـتـرضـنـد و خـواھـان اف دستمزدھایشان مع
ـانـو، .    درصدی کشور ھستند٢٥متناسب با تورم  ـلـو مـوی ـاب پ

بـه نـظـر مـن :   " دبیر کل اتحادیه رانندگان کامیون مـیـگـویـد
تنھا چیـزی .   شماری از اعضای دولت کمی عصبی شده اند

که از آنھا میخواھیم این است که به ما و خواسته ھـای مـا 
 درصـد ٣٠نه فقـط بـه درخـواسـت مـا بـرای . گوش بدھند

افزایش حقوق بلکه به آن چـه کـه در یـک سـال گـذشـتـه 
 ."خواھان آن بوده ایم

 
اعتراض اتحادیه ھا به قانون : استرالیا

 جدید کار این کشور
ـفـر از  رسانه ھای محلی استرالیا اعالم کـردنـد صـدھـا ن
ـانـون جـدیـد  اتحادیه ھای گوناگون در اعتراض به بـررسـی ق
. کار در پارلمان این کشور، در شھر سـیـدنـی تـجـمـع کـردنـد

صدھا آتش نشان، پرستار و کارکنان بخش سـاخـتـمـان سـازی 
ـارلـمـان  ـابـل پ ـق در ایالت نیو ساوث ویلز استرالیا با تجمع در م
ایالت مذکور اعتراض خود را به اصالحیه قانون کار کـه بـه 
ـافـت،  موجب آن حقوق و مزایای کارگران کـاھـش خـواھـد ی

 .تجمع اعتراضی برپا کردند
 
 اعتصاب کارگران شرکت نفت در نروژ : نروژ

ـزرگ  ـیـن کشـور ب کارگران شرکت نفت در نروژ، ھشـتـم
ـفـت، روز جــمـعـه مـذاکــرات خـود در مــورد  ــنـده ن صـادرکـن

این کارگران تھدید کردند کـه .   گیرند دستمزدھا را از سر می
ھا امتناع کنند و با مسـألـه  ھا از افزایش حقوق آن اگر شرکت

حساس حقوق بازنشستگی مقابله کنند، به مدت چندین روز 

ھا خواھان افزایش دسـتـمـزدھـا،  اتحادیه. اعتصاب خواھند کرد
 ٦٢کاری و حق بازنشست شـدن در سـن  پرداخت بھتر اضافه

ـنـد، ایـن در ٧٠٠٠سالگی برای   کـارگـر ایـن بـخـش ھسـت
پیش از ایـن  (OLF) «انجمن صنعت نفت نروژ»حالیست که 

ـز  ـازنشـسـتـگـی در مـی اعالم کرده بود که در مورد حـقـوق ب
 .مذاکرات صحبتی نخواھد شد

 
 كشته در انفجار دو كارخانه تولید ١٤: چین

 بازی  مواد آتش
ـازی در چـیـن بـه  انفجار در دو كارخانه تولید مواد آتـش ب

.  نفر و مجروحیت تـعـدادی دیـگـر مـنـجـر شـد١٤شدن  كشته
، درباره انفـجـار نـخـسـت اعـالم «ھنان»مقامات محلی ایالت 

ـبـه در كـارخـانـه  كردنـد ایـن حـادثـه اوایـل صـبـح روز دوشـن
بازی اتفاق افتاد كه در پی آن ھفت نفـر  تولیدكننده وسایل آتش

ـالـت .    نفر دیگر مجروح شدنـد١٢كشته و  ـیـس مـحـلـی ای ـل پ
با بیان اینكه مالك این كارخانه دستگیـر شـده اسـت،  «ھنان»

ـیـد ایـن :   اعالم كرد كارگران بدون داشتن مجوز، اقـدام بـه تـول
ــالــت .   انــد وســایــل كــرده ــز كــه در ای ــی ــار ن ــفــج ــن ان ــی در دوم

ـفـر  «جیانگشی» اتفاق افتاد ھفت كارگر كشته شدند و یـك ن
كارشناسان بررسی علت انفجـار در ایـن .  دیگر نیز مجروح شد

 .اند دو كارخانه را در دستور كار قرار داده
 

  شغل در بانک رویال٦١٨تعدیل : اسكاتلند
ــنـد از کـاھــش  ـال اســکـاتــل ـانــک روی  شـغــل در ٦١٨ب

دھند، خبـر  ھایی که مشاوره مالی به مشتریان ارائه می شعبه
 درصد آن پس از نجات مالی بزرگـش ٨٢این بانک که .   داد

تحت مالکیت دولت است، طی یک بیانیـه شـرکـتـی اعـالم 
 شغل جدید را در داخل گـروه ایـجـاد ٣٥١کرد که قصد دارد 

 شغل را از بـحـران مـالـی ٣٥٠٠٠این بانك که بیش از .  کند
ــت کــه آخــریــن ٢٠٠٨ســال  ــل کــرده، گــف ــعــدی ــالدی ت  مــی
ـیـش تعدیل ـاضـا بـرای  ھایش به دلیل کاھش پ ـق ـنـی شـده ت ـی ب

 .مشاوره مالی مشتریان از سال بعد میالدی است
 
 اعتصاب خلبانان ایرایندیا: ھند

 از خلبانان اعـتـصـاب   شنبه، بخش قابل توجھی در روز سه
ـنـد در اعـتـراض بـر عـدم  ـت کننده ایرایندیا به مطبوعات گـف

 نـو   دھـلـی پرداخت حقوق خود در ماه مارس به دادگاه عالـی
مـا در .    می آغاز شد٨اعتصاب ما در روز .  " مراجعه کردند

ھای مارس و آوریل کار کرده ایـم، چـرا پـرداخـت حـقـوق  ماه
ـان گـفـت"   مارس معوق مانده است؟ ـان ـب ـل مـا روز :   یكی از خ

 . نو اعتراض کردیم  دھلی گذشته در مقابل دادگاه عالی
 روزه خلبانان خسـارت جـدی بـرای خـطـوط ٣٦اعتصاب 

ـنـد .   المللی ایرایندیا پدید آورد بین به خصوص در خطوط بین ھ
ـتـو ـام .   و ھنگ کـنـگ، اوزاکـا، سـئـول و تـورن ـق یـک م

ـنـدا در :   ھواپیمایی ھند گفت خسارات جبران ناپذیری به ایـرای
ــر  ــغ ب ــال ــن خســارات ب ــده، ای ــصــابــات وارد ش ــن اعــت ای

 . دالر  در روز است١،١٦٦،٠٠٠.٠٠
ـز در  به حمایت ـی ـان ن ـان ـب ـل  از خلبانان ایرایندیا، اتـحـادیـه خ

 می وارد اعتصاب شد تا اعتراض خود را با انتـخـاب ٨تاریخ 
ـنـگ  ـا بـوی خلبانان دیگر خطوط ھواپیمأیی ھند برای پـرواز ب

 . اعالم کنند٧٨٧

 
 ١٠٠٠اخراج بیش از : آفریقای جنوبی

کارگر در یکی از معادن طال بخاطر 
 اعتصاب

و در  MODDERبیش از ھزار کـارگـر در شـرق شـھـر 
ـنـوبـی بـه  ـای ج ـق معدن طالی یک بین المللی طالی آفـری

ـتـشـر .   دلیل تجمع غیر قانونی از کار اخراج شدند در بیانیه من
ـبـه ایـن مـعـدن  شده به بورس اوراق بھادار استرالیا  روز سه شـن

ـاریـخ ١٠٣٥طال    کارگر معدن را به دلیل اعتصاب آنھا در ت
ـاریـخ .    جون اخراج کرد٣ شرکت طالی یک بین المللی در ت

 کـارگـر مـعـدن را در ١٠٣٥ این شرکت   جون اعالم کرد١١
 .و در پی اعتصابات غیر قانونی آنھا اخراج کرد MODDERشرق شھر 

ـلـی در ادامـه گـفـت اقـدام :   شرکت طالی یک بین المل
ـیـل کـه قـرارداد سـه  اعتراضی کارگران بیھوده بود به این دل
ساله دستمزدی که بین کارگر و کارفرما  در تاریخ  اپـریـل 

این شرکت در بیانیه ای .    امضا شده بود را باطل کرد٢٠١٠
مدیریت مطرح کرد گـردھـمـایـی در :   در روز سه شنبه گفت

رابطه با طرح اخراج این کارگران انجام شد و تقریبا در  تـمـام 
موارد به این نتیجه رسیدیم که دالیل برای تخفیـف جـرم ایـن 

 . و بخششی در کار نیست کارگران کافی نیست
 
 فعال کارگری کشته شده در ٧٦ نفر از ٢٩

  از کلمبیا بودند٢٠١١سال 
ـا  با وجود وعده و وعید ـا در رابـطـه ب ـی ـب ھای دولت کـلـم

ـاکـتـریـن مـکـان بـرای  حقوق کارگران، کلمبیا ھمچنان خطرن
ـفـدراسـیـون .   یک عضو فعـال کـارگـری اتـحـادیـه اسـت کـن

ـقـض  المللی اتحادیه بین ـازگـی گـزارش ن ھای کارگری، به ت
در ایـن .   ھای کارگری را منتـشـر کـرده اسـت حقوق اتحادیه

ـا  ـی ـب گزارش که بالفاصله پس از موافقتنامه تجارت آزاد کلم
ـقـض شـده حـقـوق اتـحـادیـه ھـای  منتشر شد، خالصه موارد ن

کارگری در سراسر جھان مورد بررسی قرار گرفت و در ایـن 
کنفدراسـیـون .   میان گزارشات مربوط به کلمبیا ترسناک بود

 ٧٦ نفر از ٢٩: ھای کارگری، گزارش داد المللی اتحادیه بین
ھای کارگری در سراسـر جـھـان در  نفر کشته شدگان اتحادیه

 در کلمبیا به قتل رسیدند و این تعدادی است کـه ٢٠١١سال 
 کشته شدگان مـمـکـن اسـت  فقط گزارش شده، تعداد واقعی

 .بیشتر از اینھا باشد
 از آن اسـت کـه   قتل، گزارشات حاکی٢٩عالوه بر این 

در سـال .   اعضا اتحادیه مورد تھدید و ارعاب قرار مـیـگـیـرنـد
 مورد تـھـدیـد ١٠.  نفر از اعضا اتحادیه ناپدید شدند٣گذشته 
ـایـی٢. به قتل ـفـر مـورد ١٦و .    مورد شکـنـجـه و آدم رب  ن

ـنـطـور  ـی  مـورد ٣٤٢بازداشتھای خودسرانه قرار گرفتند و ھـم
 .تھدید اعضا اتحادیه گزارش شد

 


