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ـر بـخـش   در فضای ناسالم حاكـم ب
كوچكی از جنـبـش كـارگـری، از  
اطالعیه سندیكای واحد در رابطـه  
با اخراج منصور اسانلو گرفته، تـا  
كمپین تخریب محمود صـالـحـی و  

ـران در   ـــحــ ـــه  " ادامـــه ب ـت ــ ـی كـــمــ
، تا جنگ و دعـوای  " ھماھنگی 

بی پایان و اساسا شـخـصـی شـده  
بین مھدی كـوھسـتـانـی و طـرف  

ـر " مقابلش حول   ـت ،  " سالیداریتی سـن
ـقـطـه عـطـفـی در  ٢٦ روز    ژانویه ن

ـم  .  جنبش كارگری بـود  مـی گـوی
ــش  "  ــوچــكــی از جــنــب ــخــش ك ب

ـری  ــارگــ ـــش  "  ك ـب ــ ـرا كـــه جــن چــ
ـیـش   كارگری ھـمـچـنـان رو بـه پ
اســت و كــارگــران ھــر روز و بــا  
قدرت تر در حال جنـگ و گـریـز  
ـفـس   با جمھوری اسالمی بر سـر ن
ماندن و رفتن جمھـوری اسـالمـی  

 .ھستند 
ــه  ٢٦ روز   ، روز  ٢٠١٣  ژانـوی

ـراض بـه   دیگری از روزھـای اعـت
ـران، و روز   سركوب و اعـدام در ای
ــی و   ــدان ــارگــران زن ــاع از ك دف

ـیـكـخـواه  :  كارگر كمونیست  كاظم ن
چشـم  " در بیانیه حـزب در مـورد  

" انـداز اوضـاع ســیـاسـی در ایــران 
گفته شده است کـه رونـد اوضـاع  
سیاسی به سمت یـک رودرویـی  

ـم اسـالمـی     گسترده مـردم بـا رژی
ـنـکـه  .   پیش میرود  با توجه بـه ای

 تا امروز جـنـگ  ٨٨ بویژه از سال  
ـر   باندھای حکومتی ھر روز حـادت
ــردم در   ــارزه م ــب شــده اســت و م
ـیـه   ـر عـل ـلـف ب عرصه ھای مـخـت
ــطــع ادامــه   ــق رژیــم اســالمــی الیــن
ـیـه بـه   ـیـان داشته است، آیا اشاره ب
ھمین شرایط است یا اینکـه  مـا  

داریم به یک شرایط کامال جدید  
 وارد میشویم؟ 

ــخــواه  ــك ــاظــم نــی ــت  :   ك درس
ـران  .  میگویید  مبـارزه مـردم در ای

علیه جمھوری اسالمی و فشارھا  
و قوانینش مدام جـریـان داشـتـه و  

ــھــای  .  دارد  ــكــی از ویــژگــی و ی
ــن   ــاســی ایــران ھــمــی اوضــاع ســی
فضای جوشش و مـبـارزه دائـمـی  

 سال گذشـتـه  ٣٠ است كه در تمام  
ــان داشــتــه اســت  ــر  .  جــری در كــمــت

ـم  ـرا شـاھـدی . كشوری نظیر ایران آن
ـیـه حـزب   ـیـان اما نكتـه ای كـه ب
كمونیست كارگری دارد روی آن  

. تاكید میكند كمی متفاوت اسـت 
ــد بــیـانــیـه روی   ـی رودررویــی  " تـاك

با حـكـومـت اسـت  "  گسترده مردم 
ــن   ـبـدیـل ای كـه مـنـظـور اسـاسـا ت
مبارزات به خیـزشـھـای تـوده ای  
گسترده نظیر مثال آنـچـه در سـال  

.  شاھد بودیم و امثال آن اسـت ٨٨ 
یعنی ھم جنبه توده ای مـبـارزات  
مد نظر است، و ھم جنبه سیـاسـی  
ــوده مــردم   ــارزات كــه ت ــن مــب ای
مستقیما حكومت را بـه مصـاف  
خواھند طلبید و خـالص شـدن از  
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کارگران، زحمتکشان  
ـــگـــان   ـــازنشـــســـت و ب

 صنعت فوالد ایران 
. خســـتـــه نـــبـــاشـــیـــد 

پیروزی تان مـبـارک  
 باد 

ــالش   ــمــت و ت ــه ھ ب
بیوقفه شمـا در طـول  
این چند سال اکـنـون  
توانسته ایـم بـخـشـی  
از مطالبات از دسـت  
رفته خـود را بـدسـت  

ــم  ــز در  .  آوری ــن ج ای
ـــاد و   ـــح ـــه ات ـــای س
ھمبستگی و تشـکـل  
کـــارگـــری امـــکـــان  
ــوده اســت  ــب ــر ن ــذی . پ

باشد در آینده بتوانـیـم  
با ھمت بلند و اتـحـاد  
شـــمـــا رنـــجـــبـــران و  
زحمتکشان بـه سـایـر  
خواستھایمان کـه بـه  
شــــرح زیــــر اســــت  

 :برسیم 
ــــــــــت    -١  ــــــــــرداخ پ

حقوقھای مـاھـانـه و  
طلبھای مـعـوقـه در  

 سرموعد 
خدمات بـھـداشـت    -٢ 

ـــگـــان   و درمـــان رای
ــرای ھــمــه اقشــار،   ب
ــام   ــخــصــوص در ای ب
کھولت و پیـری حـق  

 .مسلم ما است 
تحصـیـل رایـگـان    -٣ 

در ھــمــه ســطــوح از  
جـــمـــلـــه در ســـطـــح  

 دانشگاه 
ــوری    -٤  ــش ف ــزای اف

دستمزدھا و افـزایـش  
حقوق سالیانـه بـاالتـر  

 از نرخ تورم سال 
از ھــــــــمــــــــه    -٥ 

ــازنشــســتــگــان ذوب   ب
آھن میـخـواھـیـم کـه  
ھفته ای دو روز از  

 در  ١٢  تـا  ٩ ساعت  
ـــــر   ـــــت مـــــحـــــل دف
بازنشستـگـی تـجـمـع  
ــیــگــیــر   کــنــنــد تــا پ

خواستھایشان بـاشـنـد  
و از تصمـیـم گـیـری  
ھای مسئولین مطلـع  

 .گردند 
ــــــان از   ــــــای در پ
ھــمــبــســتــگــی مــردم  
شھر اصفھان و ھـمـه  
ــی کــه   ــای ــه ھ رســان
صـــــدای مـــــا را  
ــد،   ــعــکــس کــردن مــن

 .سپاسگزاریم 
 
 

بازنشستگان صـنـعـت  
 فوالد اصفھان 

بـــیـــســـت و پـــنـــجـــم  
 ١٣٩١ مھرماه  

 
 

کارگر 
کمونیست 
 را بخوانید

 متن بیانیه کارگران بازنشسته 
 ذوب آھن اصفھان
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شر جمھوری اسالمی به مـوضـوع  
. حركت توده ای تبدیل خواھد شـد 

و قطعا مبارزاتی كـه در شـرایـط  
ــه   ـی ـران عـل سـیـاســی امـروز در ای
ـتـد   ـف حكومت اسالمی به جریان بی

 و  ٨٨ با تـوجـه بـه تـجـربـه سـال  
انقالبات اخیر در خاورمیانه وشمال  
آفریقا، میتوان مطمئن بود كه یـك  

.  باالتر خواھـد بـود ٨٨ پله از سال  
حداقل از نظر اھـداف سـیـاسـی و  
طرح خواستھا و مضـمـون مـبـارزه  

  ٨٨ حتما جلوتر و شفافتر از سـال  
ـنـی  .  خواھد بـود  ـی ـیـش ب طـبـعـا پ

ـیـسـت امـا   ـنـده مـمـكـن ن دقیق آی
میتوان این را دید كه اوضـاع دارد  

ھـم  . به سرعت به این سمت میرود 
ـتـصـادی و  بـحـران   فرو پاشی اق
عمیق سـیـاسـی حـكـومـت و ھـم  
خشــم و نــفــرت مــردم و فضــای  
اعتراض و مبارزه در جامعـه دارد  

و جمھـوری  . این را بازتاب میدھد 
اسالمی جـوابـی بـه ایـن اوضـاع  
ـلـی   ـیـن الـمـل ندارد و در سـطـح ب
بسیار منزوی اسـت و صـفـوفـش  

ـیـه  .  بسیار در ھم ریخته است  ـیـان ب
حزب با توجه به ھمه ایـن اوضـاع  
ـران   میخواھد توجه فعالیـن و رھـب
جنبشھای اعتراضی و كارگران و  
حتی خود صفوف حزب را به ایـن  
ـرای آن   چشم انداز و آمـادگـی ب

 جلب كند 
ـیـه  :  كارگر كمونیسـت  ـیـان در ب

حزب گفته شده كه نان و تـامـیـن  
اقتصادی به مركز سـیـاسـت رانـده  

مـنـظـور چـیـسـت؟ چـه  .  میشود 
ــارزه   ــاده؟ مــگــر مــب ــاقــی افــت ـف ات
كارگران ومردم برای دستمـزدھـا و  
ـنـون   ـر و گـرانـی تـا ك ـیـه فـق عل

 سیاسی نبوده است؟ 
ـران ھـر  :  كاظم نیـكـخـواه  در ای

ــاســی   ــش ســی ــارزه ای كـمــابــی مـب
ــارزه ای  .  اسـت  چــون در ھــر مـب

حتی در مـبـارزه بـا كـارفـرمـایـان  
خصوصـی بـایـد بـا حـكـومـت و  
ـروھــای مســلـحــش   مـزدوران و نــی
. طرف شـد و آنـھـا را عـقـب زد 

مبارزه برای معیشت و دستمـزد و  
علیه گرانی ھم چـون بـه نـاچـار  
یك مبارزه علیه حـكـومـت اسـت،  
. عمال یك مبارزه سـیـاسـی اسـت 

اما به مفھومی كه اینجا در ایـن  

ــون   ـن ـیـانــیـه مــد نـظــر اسـت تـاك ب
ـنـكـه  . اینگونه نبوده است  یعنی ای

مردم به طور گسترده و تـوده ای  
به خیابان بیایند و با خـواسـتـھـای  
رفاھی و معیشت و نان حكـومـت  
ـرض   ـف ـنـد و ب ـب را به چـالـش بـطـل
ــاد   ــگــونـی حــكـومــت را فــری سـرن

اما اكنون نشانه ھایش دارد  .  بزنند 
ـتـوانـد یـك   دیده میشود و ایـن مـی
ـنـده و   جنبه بسیار مھم و تعیین ك
ـران   جدیـد در اوضـاع سـیـاسـی ای

تصور من اینست كـه بـه  . . باشد 
موازات این تحول جنبش كارگری  
و كارگران ھم نقش محوری تـری  
ــدا   ــاســی ایــران پــی در اوضــاع ســی
ـفـاقـی كـه افـتـاده   خواھند كـرد ات
ـیـكـاری و   اینست كه گرانـی و ب
بی تامینی بـاعـث مـیـشـود كـه  
ـر بـه   ـیـشـت ـر و ب مردم ھرروز بیشـت
ـتـدایـی   معضل و مشكل تـھـیـه اب
ترین نیازھای معـیـشـتـی مـواجـه  
شوند و در عین حال با تـوجـه بـه  
ـرده كـه مــردم   ــمـھـای گسـت تـحـری
بدرست آنرا از چشم حكومت مـی  
بینند، و سیاست زدن یارانه ھا كـه  
مستقیما توسط حـكـومـت انـجـام  
میشود و امثال اینھا، این خشـم و  
ــیــه   ــر عــل ــرعــت ب ــرت دارد بس نــف

ھـمـیـن  .  حكومت كانالیزه میـشـود 
چند ماه اخیـر مـا بـارھـا شـاھـد  
ـر   درگیریھا و شورشھایی پراكنده ب
ـم كـه   سر قیمتھا و گرانی بـوده ای
مردم علیه حكـومـتـی ھـا شـعـار  

ھرروز در خیابانھا شـاھـد  . میدھند 
ـروز خشـم مـردم در   ـراض و ب اعـت

ـم  ـی رونـد  .  ابعاد مـحـدودتـری ھسـت
اوضاع اقتصـادی دارد مـیـگـویـد  
كـه ایـن وضــعـیـت بـدتــر و بـدتــر  
ـر و   خواھد شد و مردم خشمگین ت
تعرضی تر میشوند و یـك جـایـی  
بناچار این فضـا بـه شـورشـھـا و  
ـرده و تـوده ای   خیزشـھـای گسـت
ــان و   ــیــه حــكــومــت بــرای ن ــل ع

ـنـجـا  .  معیشت تبـدیـل مـیـشـود  ای
دیگر مردم مستقیما حـكـومـت را  
ـرای دفـاع از   مقصر میدانند، و ب
زندگی خود نـاچـارنـد حـكـومـت  
ـرا بـا   اسالمی را عقب برانند و آن

ھمه قوانین وسیاستھـایـش از كـل  
 . جامعه جارو كنند 

آیا نمیتوانـد  :  كارگر كمونیست 
ـتـد؟ مـنـظـور   عكس این اتفاق بیف
ـیـه حـزب بـا   اینست كه وقتی بیان
ــگــی   ــخــت ــه  درھــم ری رجــوع ب
اقتصادی و تحریمھا میگوید کـه  
این وضعیت، فقر بیسابقه ایـی را  
به مردم تحمیـل کـرده اسـت، آیـا  
ـر   این فضای فقر و مشقتی كـه ب
ـتـوانـد بـاعـث   ـی مردم حاكم شده نـم
ــه مــردم مــدام درگــیــر   شــود ك
دوندگی برای تامین نان شـبـشـان  
ـیـان دیـگـر ایـن   باشند؟ آیـا بـه ب
شرایط معیشتی دشوار نمی تواند  

منجـر  " استیصال سیاسی "به یک  
شود و  در نتیجه  مبارزات مـردم  

 به عقب رانده شود؟ 
ـیـكـخـواه  ـیـات  :   كاظـم ن تـجـرب

ـلـف و   تاریخی در كشورھای مخت
دوره ھای مختلف نشـان مـیـدھـد  
كه فشار فقر و محرومیت ممكـن  
ـیـصـال   است در شـرایـطـی بـه اسـت
ــد و در شــرایــط   ــزن مــردم دامــن ب
ـیـه   دیگری مردم را به انقـالب عـل
كل حاكمیت و نـظـام حـاكـم سـوق  

واقعیت شرایط سـیـاسـی در  .  دھد 
ایران اما دارد با قاطعیت بـه شـق  
ــارزه و   ــی گسـتــرش مـب ــعـن دوم ی

تقریبـا  . خیزش مردم  اشاره میكند 
 سال است كه در ایران گـرانـی  ٣٠ 

ــرروزه و فــقــر كــمــر شــكــن و   ھ
بیكاری گسترده را با سـركـوب و  
. جنایت بر مـردم حـاكـم كـرده انـد 

اما تجـربـه زنـده ای كـه جـلـوی  
ـبـال   چشم ماست ھمـانـطـور كـه ق
اشاره شد گویای اینست كه مردم  
ـم   ـی بھیچ وجـه مسـتـاصـل و تسـل

ـران تـحـت  .  نشده اند  ـرعـكـس، ای ب
حــكــومــت اســالمــی یــك كشــور  
سرشار از مـبـارزه و جـدال و حـق  
خواھی است و این حكومت اسـت  
كه در اثر این مبارزات شقه شـقـه  

ــجــربــه  .  شــده اســت  ــه از ت گــذشــت
 كه مـردم  ٨٨ خیزش میلیونی سال  

حكومت را تا آستانـه سـرنـگـونـی  
ـتـه ھـای   پیش بردند، در ھمین ھف
ــرای نــمــونــه مــا شــاھــد   ــر ب اخــی

تجمعات مردم سنندج علیه اعـدام  
ـم  شـھـر مـریـوان در  .  زندانیان بـودی

ـقـمـان و   اعتراض به حكم اعـدام ل
زانیار مـرادی در یـك اعـتـصـاب  
. ھماھنگ و یك پارچه فـرورفـت 

ــد ده ھــزار نــفــری   طــومــار چــن
ـیـن   ـراض بـه پـای كارگران در اعـت

شـاھـد  .  بودن دستمزدھا را داشتیـم 
اعتصابات و مبارزه موفقیت آمیز  
ـرای لـغـو   كارگران پتروشیمی ھا ب

ــم  ــمــانــی بــودی ــی ــران  .  كــار پ كــارگ
بازنشستـه ذوب آھـن اصـفـھـان و  
ـیـز   كارگران پاالیشگاه نفت آبادان ن
ـری   درگیر یك مبارزه ادامـه دار ب
ـیـه اخـراج   افزایش دستـمـزد و عـل

و ھمچنین اعتراضـات و  . بوده اند 
تجمعات پی در پی در رابـطـه بـا  
نپرداختن دستمزدھا و اعتـراض بـه  
ـنـجـا و   گرانی و امثال اینھا را ای

ـم  ـی ـنـھـا  .  آنجا مدام شاھـد ھسـت ای
ــن   گـوشـه ای از مـبـارزات ھـمـی

ـر از  .  ماھھای اخیر است  اما فـرات
این مبارزاتی كه در سطـح اخـبـار  

در ایران روحـیـه  .  منعكس میشود 
. مردم بسیار باال و تعرضـی اسـت 

مردم در كوچه و خیـابـان و صـف  
ـره مـدام سـرتـاپـای   اتوبوس و غـی
حكومت را به باد فحش و حـمـلـه  

زنان در خـیـابـان ھـرروز  .  میگیرند 
ــھــا   ـر حـجــاب و جــداسـازی در بــراب

ـیـن  . مقاومت میكنند  جوانـان قـوان
ـرنـد  . اسالمی را به مصاف میـگـی

و فضا آنچنان است كه این روزھـا  
ـنـد   آخوند جماعـت جـرات نـمـیـكـن
بدون گارد مسلح پـا بـه خـیـابـان  

فضـای امـیـدواری بـه  .  بگذارنـد 
سرنگونی این حكومت نیز بسـیـار  

ــاالســت  ــزش  .  ب درســت اســت خــی
ـیـت  ٨٨ انقالبـی سـال   ـق  بـه مـوف

نرسید ولی در عین حال مـردم در  
آن جدال سركوب و منكوب نشدنـد  
ـری رادیـكـال در   ـبـود رھـب بلكه ن
وسط صحنه جامعه باعث شد كـه  
آن مبارزه در لـحـظـات حسـاس از  

ـلـی زود ایـن  .  جوشش بیفتد  و خـی
ــان مــردم   ــه در مـی فضـا و روحـی
ـر   حاكم شد كه این بار باید قاطع ت
ـر و   و گسترده تر و ھـمـاھـنـگ ت

 یك . متشكل تر به خیابان آمد 
یك فاكتور دیگر ھم وضعـیـت  
درھم ریخته حكومت است كـه بـه  
آن اجازه نمیـدھـد بـه مـردم بـطـور  

با توجـه بـه  .  یكپارچه تعرض كند 
ھمه اینھا میتوان مطمئن بـود كـه  
در ماھھای آتی ما بـا فضـایـی  
ـر و مـبـارزه   ـت ـر و فـعـال ملتھب ت

 . جویانه تر در ایران مواجه شویم 
ـر  :  كارگر كمونیست  اختـالف ب

" ھدفمندی یارانـه " سر  مرحله دوم  
به مرکز جدال باندھای حکومتی  

ــده شــده اســت  بــا تــوجــه بــه   .  ران
فروپاشی اقتصـادی ، آیـا ادامـه  
ھدفـمـنـدی کـردن یـارانـه واقـعـا  

ــشــی در   ـق ــق " ن ــق و فـت امــور  "  رت
اقتصادی رژیم دارد یا اینکه ایـن  
ـرای جـنـگ   مسئله به محملی ب
ــدرت درون   ــا بــر ســر ق ــھ ــاح ج

 حکومت تبدیل شده است؟ 
طـرح كـذایـی  :  كاظم نیكخـواه 

داسـتـان  "  ھدفمند كردن یارانه ھـا " 
ــبــی دارد  ــرح بــطــور  .  جــال ایــن ط

ــاتـالقــی بــرای   ــك ب ــه ی واقـعــی ب
ـبـدیـل شـده اسـت كـه   حكومـت ت
واقعا نمیدانند كه چگـونـه خـودرا  

ـرار  .  از آن بیرون بكشند  این طرح ق
بود به زعم حاكمین معجزه كنـد و  
اقتصاد جمھوری اسـالمـی را از  
بحران و ركود و فلج نجات دھد و  

ـبـات و تـعـادل " بقـول خـودشـان   " ث
ھمه كس مـیـدانـد كـه  .  ایجاد كند 

ـنـدی شـده   این یك طـرح سـرھـم ب
ــصــادی اســت  ــت ــاضــت اق امــا  .  ری

ـنـد   حماقت است كه كسی فكـر ك
میتواند ریاضت اقتـصـادی را بـا  

ـره مـردم  " وعده   نان را بـه سـر سـف
ـنـھـا  .  به مردم بـخـورانـد "  میبریم  ای

اول جنایتكارتریـن چـھـره ھـایشـان  
یعنی احمدی نژاد و پورمحـمـدی  
و اژه ای و صفار ھرندی و سـران  
سپاه را در مقام دولت باال كشیدنـد  
ـنـد ایـن   ـب تا با سركوب و بگیر و ب

ـنـد  ـن ـیـاده ك امـا دولـت  .  طرح را پ
ـتـكـارانـش   احمدی نژاد و باند جنای
ـرده   از ھمان ابتدا با مبارزات گسـت
و مداوم كارگران و مـردم مـواجـه  

 پیرامون بیانیه حزب كمونیست كارگری ایران
 گفتگو با كاظم نیكخواه 

 ١ از صفحه   
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شد و سرش به سنگ خورد و در  
ـلـی   اختالفاتی كه پیـش آمـد خـی
زود ناچار شد عذر پورمحمدی و  
ھرندی و بعضی ھـای دیـگـر را  
بخواھد و كل طرحـش را در دوره  

بـعـد خـیـزش  .  اول معوق بـگـذارد 
ـرده سـال   ـیـش آمـد و  ٨٨ گسـت  پ

اصال این طرح را مخفی كردنـد و  
ـرا   بعد كه احساس كردند میشود آن
ــا   ــژاد ب بــیــرون آورد، احــمــدی ن
احتیـاط و بـا یـك مـقـدار دسـت  
كاری آنرا  در دوره دوم ریـاسـتـش  
دوباره وسط كشید و تالش كرد بـا  
وعده و وعید آنرا بـه خـورد مـردم  

اما ایـن ھـمـزمـان شـد بـا  .  بدھد 
نزاعھا و شكاف ھـای جـدیـد در  
باالی حكومت مـیـان مـجـلـس و  
احمدی نژاد و باند خامـنـه ای و  

برسر ھمین طرح ھـم بـا ھـم  .  بقیه 
بشدت گالویز شـدنـد و مـداوم و  
ــم ایــن طــرف و آن   پشــت ســر ھ

 . طرفش را تغییر دادند 
اگر خیلی خـالـصـه بـخـواھـم  
ـنـا   بگویم اینگونه بود كه دولـت ب
به شرایط جنگ و دیـگـر اوضـاع  

ـیـانـه    ھـزار  ١٠٠ پیـش آمـده سـال
میلیارد تومان یارانه به كـاالھـای  

ــرداخـت  ــپ ــن  .  اسـاســی مــردم مــی ای
ـنـد   صدھزار میلیارد را مـیـخـواسـت
تماما قطع كنند و به جایش حدود  

 ھزار میلیارد تومان به بخشی  ١٠ 
از مردم نقد بدھند و بعد ھمیـن را  

ـنـد  ـن امـا بـا فضـای  .  ھم قطـع ك
اعتراضی در سطح جـامـعـه و بـا  
دعـــواھـــای درونـــی شـــان كـــه  
انعكاسی از ھمان فضای مـبـارزه  
بود، قرار شد این طرح را در سـه  
مرحله پیاده كنند، بـه جـای دادن  
یارانه به بخشـی از مـردم نـاچـار  
ـقـدی   شدند به ھمه مردم یـارانـه ن

  ٢٠ بپردازند، و بـه جـای مـاھـی  
ھزار تومان ناچـار شـدنـد مـاھـی  

ــه ھــر نــفــر  ٤٥  ــومــان ب  ھــزار ت

ــردازنــد  ــپ ــت  .  ب یــعــنــی عــمــال دول
احمدی نژاد ھمه مـردم را رسـمـا  
طلبكار و حقوق بگیـر دولـت كـرد  

ـیـارد تـومـان  ٢٢ و حدود    ھزار میل
از كــل یــارانــه ھــا را زد و بــه  
صندوق دولت ریخت اما به جایش  

 ھزار میلیارد تـومـان را  ٤٠ حدود  
به ناچار به عنوان یارانه نقدی بـه  

اما  در عـیـن حـال بـه  .  مردم داد 
دلیل قطع یارانه كاالھای اسـاسـی  
ـیـمـتـھـا طـی   و فشار تحریمھـا، ق
ـر   ـراب ھمین یكی دوسال چـنـدیـن ب
شده است و این یارانه ھـا بـھـیـچ  
وجه كفاف جبران گرانی را نـمـی  
ـر   ـیـشـت دھد، و این به خشم مردم ب

معـلـوم اسـت كـه  .  دامن زده است 
آن گـران شـدنـھـای پـی در پــی  
ـنـسـت كـه مـردم بـایـد   معنیش ای
ـر كـاال   بیشتر پول بپردازنـد و كـمـت
دریافت كنند و ایـن یـعـنـی پـول  
مردم بـه جـیـب سـرمـایـه داران و  
ـر آن بـه   بازاری ھا میرود و بیـشـت

اما وضـع  . جیب خود دولت میرود 
اقتصادی حكومت آنقدر خـراب و  
ــران   ــب ــه اســت كــه ج ــت ــخ ــم ری بــھ
پرداخـتـی ھـا از طـریـق افـزایـش  
. قیمتھا مساله اش را حل نمیكند 

چون بخش زیادی از آن به جـیـب  
ـرود   سرمایه داران و  آقازاده ھا مـی
ـنـد از ایـن   ـیـسـت و اینھا حـاضـر ن
ثروت بادآورده قرانـی بـه صـنـدوق  

ـیـجـه دولـت  .  دولت بـدھـنـد  ـت در ن
ـقـدی   برای پرداخت یارانه ھـای ن
بشدت دچار كسری بودجه شـد و  
بخاطر دعواھـا و نـزاعـھـایشـان و  
ـراضــات   ـیـن از تـرس اعـت ھـمـچــن
ــژاد وشــركــا از   مــردم، احــمــدی ن
ـرداشـت   صندوق ذخیره دولتی پول ب
ـرداخـت   ـقـدی را پ كردند و یارانه ن
كردند تـا از ایـن طـریـق مـردم را  
ساكت كنند و در عین حال كـاری  
كنند كه مردم در ایـن نـزاعـھـا از  
آنھا علیه جـنـاح دیـگـر حـمـایـت  

بعد در مـورد مـرحـلـه دوم  .  كنند 
جـنـگـشـان   "  ھدفمندی یارانه ھـا " 

اعالم شـد کـه  .  شدیدا شروع شد  
ـیـه   ـق دولت احمدی نژاد میخواھد ب
ــد و   ـن ــه ھــا را ھــم قـطــع ك یـاران

ـقـدی را تـا     ٢٠٠ پرداخت یارانه ن
ـری   ـف ھزارتومان در مـاه بـه ھـر ن

ـر  . افزایش دھد  كه این عـمـال غـی
ممكن است و جمھوری اسـالمـی  
را با معضل جـدی تـری مـواجـه  

ــد  ــكــن ــی  .  مــی ــالم ــس اس ــجــل م
موضعش این بود كه مـرحـلـه دوم  
ملغا شود و دولت میـگـویـد بـایـد  

ـرود  ـتـا بـه یـك  .  به پیش ب و نـھـای
سازش موقت رسـیـدنـد كـه دولـت  
بشرطی مرحله دوم را اجرا میكنـد  
ـنـه خـودش   كه طرح یارانه ھا ھـزی

یـعـنـی فشـاربسـیـار  .  را در بیاورد 
سنـگـیـن تـری روی دوش مـردم  

و از مـنـابـع دیـگـر  .  گذاشته شود 
این یك شمایـی  .  به آن كمك نشود 

 . از مساله یارانه ھاست 
حال تصور كنید كه بـا تـوجـه  
به ایـن فضـا و فشـار سـنـگـیـن  
ـرای   ـتـی ب تحریـمـھـا چـه وضـعـی
كارگران و مردمی پیش مـی آیـد  
ـر   كه فی الحال كـمـرشـان دارد زی

ـنـھـا  .  گرانی و فقر خم مـیـشـود  ای
ـرداخـت   اگر یك ماه ھـم ھـمـیـن پ
ـنـد،   ـن یارانه ھای نقدی را قطـع ك
ـرده   ـراض گسـت بالفاصـلـه بـا اعـت
مردمی روبرو میشونـد كـه تـھـیـه  
نان شبشـان ھـم فـی الـحـال یـك  
معضل و مشقت است و خودرا بـه  

 . درست طلبكار حكومت میدانند 
ــسـت  ـی ــه  :  كـارگـر كــمـون ـی بــیـان

میگوید که در این شرایط، بسیار  
حیاتی است که اعتراضات مـردم  
ــکــالــی داشــتــه   افــق روشــن ورادی

ـیـد اوال عـرصـه  .  باشد  لطفا بگـوی
ــارزه در شــرایــط   ــب ھــای مــھــم م
ـیـا   ـنـد و ثـان کنونی کدامھا ھست
نقش حزب کمونیـسـت کـارگـری  

ــق   در حــاکــم کــردن  یــک اف
ـیـسـت چـه   رادیکال و مـاکـزیـمـال

 میتواند باشد 
ــواه  ــخ ــك ــاظــم نــی ــارزه  :  ك مــب

ــردم بــا   ــلــف م ــت ــخــشــھــای مــخ ب
حكومت در عرصـه ھـای بسـیـار  
ـنـوعـی جـریـان دارد و جـریـان   مت

ــه  .  خــواھــد داشــت  ــی ــارزه عــل ــب م
ــایــات حــكــومــت،   ــن اعــدامــھــا وج
ــان   ــدانــی ــارزه بــرای آزادی زن مــب
سیاسی، و علیه آپارتاید جـنـسـی،  
ـنـدھـا   و علیه سركوبھا و بگیر و بن
و برای آزادیھای سیـاسـی و حـق  
ــه   ــی ــارزه مــردم عــل تشـكــل، و مـب
ـتـھـا و   مذھب یعنی اسـالم و سـن
ـیـن اسـالمـی، عـرصـه ھـای   قوان
ــا   ـم مـبـارزه مـردم ب اصـلـی و دائ
حكومت بـوده اسـت و ھـمـچـنـان  

ھمانطور كه اشاره شـد  .  خواھد بود 
ــم مــبــارزه ھــم   یــك عــرصــه مــھ
ـرای   اعتراض به گرانی و فقر و ب
معیشت است كه به اشكال بسـیـار  

ایـن مـبـارزه  .  مختلفی جریان دارد 
ــھــای   ــل جــدال ــه مــركــز ثــق دارد ب

كـاری  .  اجتماعی منتقل مـیـشـود 
ـم و بـایـد   ـی ـم بـكـن ـی كه ما میتـوان
بتوانیم در فـرصـت كـوتـاھـی بـه  
ـنـسـت   بھترین نحوی انجام دھیم ای
كه تالش كنیم بـه ایـن مـبـارزات  
افق روشـن و كـارگـری و چـپ  

ـم چـپ  .  بدھیم  و وقتـی مـیـگـوی
منظورم اینست كه كاری كنیم كـه  
این مبارزات واقـعـا خـواسـتـھـا و  
ـیـان   آرزوھای كارگران و مردم را ب

ـــد  ــی كــن ـل ــمــ ـــد و ع ـر  .  كــن ــ زی
ـــی و   ـب ـردوخـــاكـــھـــای مـــذھــ گــ
ـیـسـتـی و فـرقـه ای و   ناسـیـونـال
تنگ نظـرانـه بـه كـجـراه كشـیـده  

ـم كـه  .  نشود  ـی ـن ما بایـد كـاری ك
توده كارگران بداننـد كـه بـایـد در  
شوراھایشان مـتـشـكـل شـونـد، و  
برای خالصی از فقـر و مشـقـت،  
طبقه كارگر ناچـار اسـت و بـایـد  

تالش كند كل جـامـعـه را از شـر  
ـثـمـار سـرمـایـه   ـم و اسـت نظام سـت

ــد  ــد  .  خـالص كــن ــای در قــدم اول ب
كاری كنیم كه كارگران بدانند كـه  
ــرط   ــیــد و ش ــدون آزادی بــی ق ب
ــصــاب و تشــكــل بـه جــایــی   اعـت

مـا بـایـد كـاری  .  نخواھند رسـیـد 
ـنـد كـه بـدون   كنیم كـه مـردم بـدان
آزادی ھای نـامـحـدود سـیـاسـی،  
ــرط   ــیــد و ش ــدون آزادی بــی ق ب
عقیده و بیان و اجتماعات، آزادی  

مـا  .  ھیچ معنایی نخواھد داشـت 
ـم  ـری ـب . باید انتظارات مردم را باال ب

ــد مسـكــن و درمــان و   مـردم بـای
تحصیل و زندگی انسانی را حـق  
بدیھی و فوری خود بداننـد و بـه  
ھیچ وعده سـرخـرمـنـی رضـایـت  

ـم كـه  .  ندھند  باید مردم نشان دھـی
میشود ھمین امـروز جـامـعـه ای  
ـبـعـیـض سـاخـت  . مرفه و بـدون ت

ـیـان سـیـاسـی   خواست آزادی زندان
باید برای توده مردم بـه مـعـنـای  
ــدان و   ــا زن مــخــالــفــت اســاســی ب

ــی  .  زنـدانـی سـیـاسـی بـاشـد  یـعـن
ـیـده و   ھیچكس دیگر به دلیل عـق
ـلـغ و تـحـزب زنـدانـی   ـی ـب بیان و ت

ـم مـردم را  .  نشود  ـی ـتـوان ما بایـد ب
ـنـد   ـل متحد زیر خواستھای بسیار ب
پروازانه و بسیـار انسـانـی مـتـحـد  
نگاه داریم و كاری كنیم كه مـردم  
خود زمام جامعه آینده را از طریـق  
ـرنـد و   شوراھایشان در دسـت گـی
. ھیچ آقا باالسری نداشته بـاشـنـد 

باید جلوی تفرقـه افـكـنـی ھـای  
ناسیونالیستی، كـوتـه نـگـریـھـای  
ــای   ــب گــردھ ــی، و عــق ــرال ــب لــی

ـم  ـری و ایـن یـك  .  مذھبی را بـگـی
عالمه كار و تالش از ھمـه مـا و  
ـیـن چـپ و كـارگـری   ھمه فعـال

 .*میطلبد 
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اعتراض به در زندان نگـه داشـتـن  
ــش    ده  ــال جــنــب ھــا رھــبــر و فــع

ـران بـود    ٢٦ روز  .  كارگـری در ای
ژانویه، یك روز از كمپین دفـاع از  
كارگران زندانی بود كه به فضای  
ـران و بـه روحـیـه   اعتراضی در ای
اعتراضی خود كـارگـران زنـدانـی  

ـرای  . " در ایران وصل است  كمپین ب
ــی  ــدان ــا  "  آزادی كــارگــران زن و ی

(F r e e  T h e m  N ow)  
مدتھـاسـت كـه بـه ھـمـت شـھـال  
دانشفر و بـھـرام سـروش و صـدھـا  
ــش   ــویســت جــنــب ــی ــال و آكــت فــع
كارگری در سراسر جھـان صـدای  
ـنـد   ـیـن درب جنبش كارگری و فعال
این جنبـش شـده اسـت كـه سـراغ  
ــان   ــازم ــه و س ــادی ــح ــا ات صــدھ
كارگری، رسانه ھا، پـارلـمـانـھـای  

ــھــادھــای   ــایـی، ن كشـورھــای اروپ
دولتی و غیردولتی و حقوق زنـان،  
كودكان و غیره، و علی العمـوم در  
غرب رفته و بی حقوقی كارگـران  
ـنـد   و اعتراض فعالین كارگری درب

را با این نھادھا در میان گذاشـتـه  
 ژانــویــه، از  ٢٦ آكســیــون  .  اســت 

ـروژ،   كانادا و آمریكا تا بریتانیا و ن
ـنـد گـرفـتـه تـا   سوئد، آلمان و ھـل
ــارزه   ــغـداد، ادامــه مــب ــه و ب ـركــی ت

  ٢٢ كارگران در ایران، ادامه نامـه  
فعال کارگری به رضـا شـھـابـی  
برای شكستن اعتصاب غذایش و  
حفظ سالمت جسمی اش، ادامـه  
فراخوان شاھـرخ زمـانـی از درون  

ـرای    سیاه  چالھای رژیم اسالمـی ب
شركت در ایـن آكسـیـون و ادامـه  

 زنـدانـی  ٧ نامه ھای اعتـراضـی  
سیاسـی از رجـائـی شـھـر تـحـت  

علیه اعدام و شـکـنـجـه و  " عنوان  

ـیـان سـیـاسـی بـه پـا   آزادی زنـدان
ـیـش از  " خیزید    ٢٥ ، ادامه نامـه ب

زندانی سیاسی و از جـمـلـه رسـول  
بداغی، افشین اسانلـو و شـاھـرخ  

ــحـت عــنـوان   ــی ت حـمــایــت  " زمـان

عقیدتی زنـدان    -زندانیان سیاسی  
و  "  رجایی شھر از رضـا شـھـابـی 

دھھا اعتراض و فعالیت كـارگـران  
ـیـان   ـیـن كـارگـری و زنـدان و فعـال
ــه جــمــھــوری   ــی ــر عــل ســیــاســی ب

ـیـت ھـای  .  اسالمی بود  این فـعـال
ـران   مھم كـه از جـانـب خـود رھـب
ــھــادھــای   ــی و ن ــدان کـارگــری زن
کارگری در داخل کشور مدام به  
ــرده مــی شــود، جــنــبــش   ــش ب پــی
کارگری و جنبش ھمبستگی بـا  
کارگران ایران را در موقعیت ویـژه  

 .ای برای پیشروی قرار داده است 
ـیـن  ٢٠١٣  ژانویه  ٢٦  ، ھـمـچـن

 ژانویه به حكـم  ١٢ ادامه اعتراض  

. اعدام لقمان و زانیار مـرادی بـود 
ـیـه اعـدام و   امروزه دو جنبـش عـل
ــری و   دفــاع از فــعــالــیــن کــارگ
ـیـده شـده   زندانی سیاسی در ھم تن

ــد،  .  انـد  ــن كــارگــری دربــن فــعــالــی

ـلـه لـغـو اعـدام را یـكـی از   مسئ
ـنـد و در   مطالبات خـود مـی دان
ـرك خـود در ایـن   نامه ھای مشـت
ـیـز   ـبـش ن رابطه، پرچمدار ایـن جـن
ــن جـنــبـش صــدای   ــه ای بـوده و ب

 .قدرتمندی داده اند 
جمھوری اسـالمـی بـه خـیـال  
ـبـش   ـیـن جـن ـران و فـعـال خود رھـب
ـلـو،   كارگری را، مثل منصور اسان
ـم مـددی و   ـراھـی رضا شھابـی، اب
ــن و اعضـــای   ــعـــالــی ــگــر ف دی
سندیكای واحد، علی نـجـاتـی و  
ـیـشـكـر   دیگر فعالین سندیـكـای ن
ھفت تپه، شاھرخ زمـانـی، بـھـنـام  
ـم زاده، مـحـمـد جـراحـی و   ابراھـی
ـری،   ـیـگـی دیگر اعضای كمیتـه پ
پدرام نصر اللھی، كورش بخشنـده،  
محمود صالحی و دیگر اعضـای  

،  ... كمیته ھماھنگی برای كمك  
ـریـمـی،   شیـث امـانـی، صـدیـق ك
ـیـا   شریف ساعدپناه، مظفر صالح ن
و دیـگــر اعضــای اتـحــادیـه آزاد  
ــران ایــران، رســول بــداغــی،   كــارگ
ـیـن   ھاشم خواستار و دیـگـر فـعـال
ـلـمـان و دھـھـا   كانون صنـفـی مـع
فعال كارگری دیگر را بـه سـیـاه  
ـنـھـا دیـگـر   چالھا انداخت كه نه ت
فعالیـن كـارگـری را مـرعـوب و  
ــه كــنـد، بــلـكــه   صـدایشـان را خـف
ـر كــل   فضـای ارعـاب و تـرس ب
جامعه و جنبش اعتراضـی حـاكـم  
ـر عـمـر   ـر ب ـیـشـت كند و چند روز ب

اما نـگـرفـت و  .  سیاھش بیافزاید 
ـیـان   شاھد ھستیم كه ھـمـیـن زنـدان
ــھــا   ــدان ــروز از درون زن ــد ام ــن درب

فراخوان اعتراض می دھـنـد و از  
رژیمی كه آنھا را روزانه شكـنـجـه  

ـم ضـدبشـری  " می كند بعنوان   رژی
ـرنـد "  جمھوری اسالمی  . نام می ب

تنھا امـیـد  : " و بارھا گفته اند كه 
 احـزاب و نـھـادھـای    ما زندانیـان 

ـیـه سـیـاسـتـھـای ضـد   جھانی عل
ـنـد    ٢٦ روز  ."  بشری موجود ھسـت

، در واقع جـواب بـه  ٢٠١٣ ژانویه  
ــن   ــی ــراخــوان ایــن فــعــال ــیــن ف ھــم
ـیـان   كارگری دربند و دیـگـر زنـدان
سیاسی بود كه امیدشان احزاب و  
ــه رژیــم   ـی نـھـادھــای جـھــانـی عـل

 .ضدبشری جمھوری اسالمی است 
 ژانویه فـقـط یـك روز از  ٢٦ 

اعتراض جـھـانـی بـه سـركـوب و  
خفقان و شكنجه زندانیان سیـاسـی  
ــری و بســاط   ــیــن كــارگ و فــعــال
. كشــتــار و اعــدام در ایــران بــود 

ـیـن   فعالین كارگری دربند و فـعـال
ـیـانـی كـه   اجتماعی و ھمـه زنـدان
ـر جـامـعـه   قربانی وضعیت حاكم ب
اند، مردم آزادیخواھی كه متـرصـد  
ــا از شــر   ــد ت ــن ــی ھســت فــرصــت
حكومت كشتار و جھل و جـنـایـت  
در ایران خالص شوند، خـاطـرشـان  
جمع باشد كه یـك دم از رسـانـدن  
صدایشان به گوش جھانیان غافـل  

 .نمی مانیم 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٢٧ 

  ژانویه  دفاع جھانی از کارگران زندانی٢٦
 ناصر اصغری 
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ـتـصـادی   و زیر شدیدترین فشـار اق
امـا ایـن کـارگـران  .  قرار داده انـد 

ـایـه   ھمچنان ایستاده و بر حـقـوق پ
ـانـطـور  .  ای خود تاکیـد دارنـد  ھـم

ــد کــردم   ــاکــی ــز ت ــی ــوتــر ن کــه جــل
ـاورد   سندیکای شرکت واحـد دسـت

ــارزات ســال   ــران  ٨٤ مــب  کــارگ
نـکـتـه مـھـم  .  شرکت واحـد اسـت 

ـارزات   اینجاست کـه در طـول مـب
ھفت ساله سندیکای شرکت واحد  

ـا کـنـون مـا  ٨٤ یعنی از سـال    ت
ھمواره شاھد جدال و تالش گرایش  
ـار زدن   رادیکال کارگری برای کن
شوراھای اسالمی و برای متکی  
کردن مبازات کارگران بـه قـدرت  
. اعتراضات و مبارزاتشان بوده ایـم 
   ٨٤ ھمان گرایشـی کـه در سـال  

ــالــق   ــز حــرف آخــر را زد و خ نــی
اعتصاب قدرتمند این کارگران در  

 دی ماه و بعد از آن تـجـمـعـات  ٤ 
ــود  ـفـره کـارگـران ب . چـنـد ھــزار ن

گرایشی که اساسا چھـره اصـلـی  
این تشکل کارگـری را در طـول  

ھمه این سالـھـا رقـم زده اسـت و  
ــن   ــوده کــه ای ــجــه اش ایـن ب ــی ـت ن
ـای مـھـم   سندیکا ھمواره یـک پ
ـیـه   ـان ـی ـامـه ھـا و ب امضای قطعن
ــارگــری بــه   ــتــرک ک ــای مش ھ
مناسبت ھای مختلف و در دفـاع  
از حقوق پایه ای کـارگـران بـوده  

ـیـه ھـای  .  است  ـان ـی از جملـه بـه ب
ھمین مدت کارگران سـنـدیـکـای  
واحد در دفاع از کارگران زندانـی،  
علیه اعدام ھا و در مـحـکـومـیـت  
ـیـم  . قتل ستار بھشـتـی نـگـاه کـن

اینھا ھمه نمونه ھای دیـگـری از  

پیشروی ھای جنبـش اعـتـراضـی  
کارگری و موقعیت سیاسی مھـم  

 .   این تشکل کارگری است 
خالصه کالم اینکه اعتـصـاب  

،  ٨٤ كارگران شركت واحد در سـال  
ــدرت   ــن كــارگــران و ق قــدرت ای
ـابـل ایـن   اعتصاب كارگر را در مق
.  كارگران و كل جـامـعـه قـرار داد 

ـارازت   ھمانطور که اشاره کردم مـب
کارگـران در ایـن سـال درسـھـای  
ــه   ــت ك ــده بســیــاری داش ــوزن آم
برگشتن و نگاه كردن به آنھا مـھـم   

بـویـژه امـروز در  .  و ضروری است 

ــارگــری   ــز ك شــرایــطــی كــه مــراك
حالتی انفجاری دارد، جـامـعـه در  
ـارزه اسـت و مـردم در   التھاب مـب
ـیـرون   كمین فرصتی ھستنـد كـه ب
بریزند و تكلیف این رژیم سـركـوب  
ـنـد، قـدرت   ـن و جنایت را یكسره ك
متحد كارگران و دسـت بـردن بـه  
ـنـد اعـتـصـاب گـامـی   ابزار قدرتم
ـنـد   مھم در به میدان آمـدن قـدرتـم

ــن  .  كــارگــران اســت  ــه ای ــد ب ــای ب
ـیـم و بـه   دستاوردھایمان اتکـا کـن

 .جلو رویم 
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اخبار جدیدی از جزئیـات نشـسـت  
ــمــزد   ــت ــه ویــژه دس ــت ــی جــدیــد کــم
شورایعالی کار رژیم اسـالمـی و  
ـیـان   گمـانـه زنـی ھـای ایـن جـان
ــزان مــزد   اســالمــی بــر ســر مــی
کارگران برای سال آتی، به بیـرون  

ــرده اســت  ــیــب  .  درز ک ــرت بــدیــن ت
مشتی دزد و میلیـاردر از بـاالی  
ـرده   سر کارگران و ھمچون بـازار ب
ـرخ   ـر روی ن فروشان میخواھـنـد ب
ـیـمـت   ـروی کـارشـان، ق ـی فروش ن

از جمله اولیاء علی بیگـی  .  بزنند 
از مزدوران رژیم  و  رئیس کانـون  
عالی شـوراھـای اسـالمـی کـار  

در  "  جامعه کارگری " تحت عنوان  
ــر   ــرگــزاری مــھ ــب ــتــگــو بــا خ گــف
ـنـکـه کـارگــران   ـیـشـرمـانـه از ای ب
ھیچگاه به دنبال افزایش دستـمـزد  

 .نبوده اند، سخن میگوید 
سی ھزار کارگر طومار جمـع  
ـراض خـود را   کردند، صدای اعـت
علیه فقر و فالکت بلنـد کـردنـد،  
ـــوری   ـــش ف ـــزای ـــار اف ـت ــ ـــواس خ
ــمــزدھــایشــان شــدنــد واعــالم   ــت دس
کردند که اگر پاسخ نگیرند، حـق  
ـراضـشـان   خود میدانند که به اعـت
ـلـف ادامـه دھـنـد،   به اشکال مخت
ـیـگـی ایـن   ـیـا ب آنوقت جـنـاب اول
ـنـده تشـکـل   گمارده دولتی و نمـای
دست ساز حـکـومـتـی، بـا شـکـم  
سیر اعالم میکند کـه کـارگـران  
خواستـار افـزایـش دسـتـمـزد خـود  

ـیـسـت  .   نیستند  بنفع اولیا بیگی ن
نمیخواھد ببیند که چگونه امـروز  
جامعه بخاطر فقر و فـالکـت بـه  
مرز انفجار رسیـده اسـت و یـک  
ــران و   ــراض کــارگ ــت مــوضــوع اع
ــازل   ــح ن ــگــیــران، ســط ــوق ب حــق

 . دستمزدھایشان میباشد 
ـتـدا بـا تـرس و   اولیا بیگی اب
لرز و زیر فشار اعتراض کارگـران  
و کل جامعه از اینـکـه دسـتـمـزد  
ــاف   ــی کــف کــارگــر امــروز حــت
زندگی ده روزش را ھـم نـمـیـدھـد  

اما بالفـاصـلـه بـا  .  سخن میگوید 
رندی آخوندی اش میکوشـد ایـن  

وسط کارگر را بدھکار کند کـه  
ــمــزدش   ــار افــزایــش دســت خــواســت

ـتـه خـود  .  ھست  او در توضیح گـف
ابلھانه استدالل میکند کـه نـمـی  
توان حداقل دسـتـمـزد را افـزایـش  
داد  چونکه بعد از آن نرخ تورم و  

ـر حـداقـل مـزد بـاال  ٥ قیمتھا    براب
 !!!میرود 

پاسخ کارگران به اولیا بیگـی   
ــت  ــن اس ــوری  .  روش ــت ف ــواس خ

ـیـمـت مـزد   کارگران اینست که ق
آنان متناسب با نرخ دیگر کـاالھـا  
ـیـن   و نیازھای زندگیشان باید تعـی
ـیـمـت   شود و اگر به قول ایشـان ق

ـر افـزایـش  ٥ کاالھای دیگر   ـراب  ب
ـیـز بـایـد بـه   یافت مزد کـارگـر ن

کارگـر،  .  ھمان میزان افزایش یابد 
مسئول اقتصاد بـه گـل نشـسـتـه  

ـیـسـت  دولـت در  .  رژیم اسالمـی ن
ـبـال زنـدگـی کـارگـران و کــل   ق

ــول اسـت  ــن  .   جـامـعـه مسـئ داشـت
یک زندگـی انسـانـی، خـواسـت  
. ھمه کارگران و کل مـردم اسـت 

ــن و   ــک ــد از مس ــای ــارگــر ب ک
ـرخـوردار   امکانات رفـاھـی الزم ب

از طـب و درمـان رایـگـان  .  باشد 
فرزندانـش از حـق  .  برخوردار باشد 

تحصیل رایگان برخوردار باشنـد و  
این ھا ھمه خواستھای کـارگـران  
و کل مـردم اسـت و  از جـمـلـه  
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
ــا   ــات ب ــان در اعــتــراض ــھ اصــف
ـر   شکوھشان در مھر ماه امسـال ب

ـنـد  جـنـاب  .  رویش تاکیـد گـذاشـت
ـر روی   اولیا بیگی چشـمـش را ب
ھمه این واقعیت ھا بسـتـه اسـت،  

 .  چون ھوا پس است 
   

لب سخن اولیا بیگی در واقـع  
ـری از افـزایـش   اینـسـت کـه خـب
ـلـھـانـه تصـور   دستمزد نیسـت و اب
میکند با گفتن اینـکـه از دولـت  
ـرل داشـتـه   ـت ـر بـازار کـن بخواھیم ب
ـیـمـت ھـا رشـد   باشد و نگـذارد ق
ـبـال   کند، میتـوانـد کـارگـر را دن

 .نخود سیاه بفرستد 

این در حالیـسـت کـه حسـیـن  
حبیبی عضو ھیات مدیره کـانـون  
ھماھنـگـی شـوراھـای اسـالمـی  
کار استان تھران و عضو دیـگـری  
ـم اسـالمـی از   از ستـاد مـزد رژی
ـیـون و دویسـت   سبد ھزینه دو میل

 قلم اسـاسـی  ١٢ ھزار تومان برای  
پر اھمیت در سبد معیشـت یـک  
. خانوار چھار نفره سخن میـگـویـد 

ـرخ تـورم بـانـک   میگـویـد کـه ن
مرکزی واقـعـیـت آنـچـه کـه در  
. جامعه میگذرد را بیان نمـیـکـنـد 

ــا را زیــر فشــار   ــن حــرفــھ او ای
اعتراضات وسیع کارگران و کـل  
جامعه دارد طرح میکند، امـا بـا  
وجود ھمه این گمانه زنی ھایشان  
انتھای بحث این پـادوھـای دولـت  
اسالمی انجماد دستـمـزد کـارگـر  
میشود، آنھم  با کلک شـنـاخـتـه  

ــرانــی و تــورم در  " شــده   رشــد گ
اما این  ".  صورت افزاسش دستمزد 

ــش   ــی و نــق ــم ــدی ــی ق ــان داســت
ــای   ــشــگــی ســران شــوراھ ــمــی ھ
ـرای   اسالمی برای بـازارگـرمـی ب
ـرای   شورایعالی کارشان و تالش ب
ـر   تحمیل دستمزدھای زیر خط فـق

از جـمـلـه  .  به کارگران بوده اسـت 
ھر سال شاھد این ھستیم که ایـن  
ـر یـک   جنابان چگونه از خط فـق
ـم و   ـی ـیـون و ن میلیون و یک میل
ـنـه دو   ـیـز سـبـد ھـزی ھم اکنـون ن
ـره   میلیون و دویسـت ھـزار و غـی
ـیـز    ـنـد و آخـرش ن سخـن مـیـگـوی
ـر   کنار رژیم اسالمی ایستـاده و ب
ـر   ـر خـط فـق سر دسـتـمـزدھـای زی
. برای کارگران به توافق میرسـنـد 

روشـــن اســـت کـــه شـــوراھـــای  
اسالمی این تشکلھای دست ساز  
و آبروباخته رژیم، جایی در مـیـان  
ـفـاقـا یـک   کارگران نـدارنـد و ات
موضوع اعتراض کارگران ھمـواره  
کوتاه شدن دست ایـن مـزدوران از  
سر مبارزات و خواستھایشـان بـوده  

از جمله این را بـوضـوح در  .  است 
اعتراضات کارگران شرکت واحـد  
ـراضــی شــان   و طــومـارھــای اعــت

پاسخ کارگران بـه  .  شاھد بوده ایم 
سران شوراھای اسالمی و کمیتـه  
ــعــالــی کــار   مــزدشــان در شــورای
ـم از   اینـسـت کـه اجـازه نـمـیـدھـی
باالی سر مان در مورد سـرنـوشـت  
ـم   خود و خـانـواده ھـایـمـان تصـمـی

دستمزد ما کارگران بایـد  .  بگیرید 
ــق   ــوســط خــود مــا و از طــری ت
ــدگــان مــنــتـخــب مـجــامــع   ـن نـمــای

ـیـن شـود  از  .  عمـومـی مـان تـعـی
جمله ھمیـن ھـا را کـارگـران در  
ـر سـر   ـراضـی خـود ب طومـار اعـت
دستمزد اعالم داشتند و ھزاران نفـر  
حول این طومار ھا جمع شـده  و  
. صف خود را مـتـحـد کـرده انـد 

اعتراضی کـه ھـم چـنـان ادامـه  
 .دارد 

 
اولیا علی بیگی و ھمپالگـی  
ھــای شــوراھــای اســالمــی اش  
ـم آشـکـارا بـه   ھمصدا با سران رژی
چشم کارگران و کل جامعه نگاه  

ـنـھـا  .  میکنند و دروغ میگویند  ای
سی ھزار امضا و جنبش عظیمی  
که پشت این اعتراضات اسـت را  

ـنـان  .  دیده و وحشـت کـرده انـد  ای
مبارزات کارگران بازنشسته ذوب  

 ماده ای آنـھـا بـا  ٥ آھن و بیانیه  
ــمــزدھــا و   خـواســت افــزایــش دســت
ـرای   درمان و تحـصـیـل رایـگـان ب
ھمـه جـامـعـه را دیـده انـد و بـه  

پـاسـخ  .   ھذیان گویی افتـاده انـد 
این گستاخی ھـا، مـتـحـد کـردن  
ـراض خـود بـا   ـر صـف اعـت ـیـشـت ب
خــــواســــت فــــوری افــــزایــــش  

ــن  .  دسـتـمـزدھـاسـت  ــایـد ھـمـه ای ب
موضوعات در مجامع عـمـومـی  
ـراکـــز   ــمـــه مــ ـری در ھ ــارگــ ک
کارگری و در تمام شـھـرھـا  بـه  

ــه شــود  ــحــث گــذاشــت ــزاران  .  ب ھ
کــارگــری کــه طــومــار امضــا  
ــر خــواســت افــزایــش   کــردنــد و ب
دستمزدھا تاکید گذاشتند، امـروز  
میتوانند در مجامع عمومی خـود  
ـم   بر سر ادامه اعتراضـشـان تصـمـی
ـری   ـم گـی بگیرند و مراکز تصـمـی

رژیم اسالمی از جـمـلـه  جـلـوی  
اجـالس ھـای شــورایـعــالـی کــار  
ـیـن   جمھوری اسالمی بر سـر تـعـی
حداقل دستمـزد، جـلـوی مـجـلـس  
اسالمی و دفتر احـمـدی نـژاد و  
مقابل وزارت کار و ادارات کـار  
ـلـف را،  بـه   در شـھـرھـای مـخـت
ـراضـی خـود   محل تجمـعـات اعـت

 . تبدیل کنند 
ـــل   ـــداق ـــزان ح ـی ــ ـــالوه م ـــع ب
ــمـزدھــا، آیــنـه ای از سـطــح   دسـت
استاندارد زندگی برای ھمه مـردم  

خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  . است 
ــا   ــد ب ــای ــارگــران ب ــوی ک از س
وسیعترین حـمـایـت ھـا از سـوی  
ـلـف جـامـعــه،   بـخـش ھـای مـخـت
معلمان، پرستاران، جوانان و ھـمـه  

باید طومـارھـای  . مردم روبرو شود 
اعتراضی کـارگـران بـا خـواسـت  
ــه   ــزدھــا در ھــم ــم افــزایــش دســت
محالت به گـردش در آیـد و بـا  
متحد شدن دور آن، کـل جـامـعـه  
ـیـه   صدای اعتراضی خـود را عـل

 . فقر و فالکت بلند کند 
 

ـنـکـه امـروز   خالصه کـالم ای
جامعه زیر فشار فقر و گرانی بـه  
مرز انفجار رسیده اسـت، جـنـب و  
ـر سـر خـواسـت   جوش اعتراضی ب
ـیـش از ھـر   افزایش دسـتـمـزدھـا ب
وقت باالست و در چنیـن فضـا و  
ـر   موقعیتی رژیم اسـالمـی نـاگـزی
است در قبال معیشت و زنـدگـی  
ــر و خــانــواده   ــونــھــا کــارگ ــی ــل مــی
ـنـد و   ـنـشـی ـم ب کارگری به تصمـی
ـیـن   حداقل میزان دستمزدھا را تعـی

باید با تمام قوا به جلو گـام  .  کند 
 .  برداشت 
 
 
 
 

 دست شوراھای اسالمی از مبارزات کارگران کوتاه
 کارگران خواھان افزایش فوری دستمزدھایشان ھستند 

 شھال دانشفر 
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ـقـالب مصـر،   در دومین سالگرد ان
ــرھــای   ــھ ــر و ش ــری ــح ــدان ت مــی
ـیـه،   ـل ـز، اسـمـاعـی اسکندریـه، سـوئ
پورت سعید و المحله، بار دیگر بـه  
صحنه ھای اعتـراضـات گسـتـرده  

این بار علیه آنـھـایـی  .  تبدیل شدند 
ـا قصـد   که در انقالب مصر فقط ب

ـیـه  .  دزدیدنش شـرکـت کـردنـد  عـل
 . دولت مرسی و اخوان المسلین 

رئیس جمھوری که متـھـم بـه  
دزدی انقـالب اسـت؛ کسـی کـه  
ـاده   ـی ـارک در پ میخواھـد راه مـب
ـانـک جـھـانـی   کردن سیاستھای ب
علیه طبقه کارگر را ادامـه دھـد؛  
از مردم خواسته بود که در دومین  

جشن صـلـح  " سالگرد انقالب مصر  
ــه بــاشــنـد؛ کــارھــای  "  آمـیــز  داشــت

خیریه انجام دھند و به فقرا احسـان  
ـقـرا  !  دھند  غافل از این که ھمان ف

تعـرض  : مشغول کار دیگری بودند 
ـنـی   ـقـرشـان یـع به مسبب اصلی ف
ــت اخـــوان   ـاکـــم و دول ــظـــم حــ ن
. المسلمینش را تدارک می دیدنـد 

ــدان   ــرض در مـی ـت دھـھـا ھــزار مـع
تحریر حـاضـر شـدنـد، دھـھـا ھـزار  
ــقــات مــحــروم و   ــرض از طــب مـعــت
ـزرگ بـه   کارگر در شـھـرھـای ب
ـفـر خـواسـت   ـا کـی خیابان آمـدنـد ت
ـقـالب   انقالب را علیه سران ضـد ان

 . اعالم کنند 
ـیـن بـه  "  مرسی و اخوان المسلم

ـانـت کـرده انـد  ـی ! اھداف انقالب خ
وعـده ھـای  !  انقالب را دزدیده انـد 

بـه  !  انقالب را زیر پا گـذاشـتـه انـد 
ـانـون اسـاسـی   ـان ق نفع اسالم گـرای

ـتـھـای  !  نوشته اند  حقوق زنان و اقلی
ـا گـذاشـتـه انـد  !" مذھبی را زیر پ

ــن در   ــرضــی ــھــا فــریــاد مــعــت ایــن
ـانـھـاسـت  جـوانـی در مـیـدان  .  خیاب

تحریر مضمون اعـتـراضـات جـاری  
: را  در یک جمله خـالـصـه کـرد 

. ما خواستار سرنگونی نظام بودیـم " 
امـا مــرسـی بـه جـای مـبــارک  

این یعـنـی  .  کوتاه و گویا "! نشست 
ـیـجـه   ـت نظم سابق ادامه دارد و در ن
انقالب برای بر ھـم ریـخـتـن نـظـم  

شـعـارھـای  .  سابق ھـم ادامـه دارد 
 روز  ٥ آشنای انقـالب مصـر کـه  

است در فضا طنین افکـنـده اسـت  
مردم خواھان  : " شاھد این مدعاست 
نان، آزادی و  " ،  " سقوط نظام ھستند 
ـا  " و البته  "  عدالت اجتماعی  ارحل ی

بـه جـای  )  مـرسـی بـرو " ( مرسـی 
 "! ارحل یا مبارک "

ـانـه   ـق جشـن  " وقتی رویای احـم
ـا تـجـمـع اعـتـراضـی  "  صلح آمیز  ب

دھھا ھزار نفره در میدان تحریـر بـه  
کابوس تبدیل شـد؛ دولـت زنـجـیـر  
ـاره کـرد   نیروھای امنیتی اش را پ
و به سمت میدان تحریر روانه کـرد  
تا نگذارد پای تحریر به سـه رکـن  
ـارلـمـان   اصلی نظام یعنی کابینه، پ
ـا   و وزارت کشور باز شود که اتفاق

ـزدیـکـی قـرار دارنـد  و  .  در ھمان ن
ھمچنین وقتـی تـجـمـعـات وسـیـع  
ـیـدسـت در   توده ھای کارگر و تـھ
شھرھای بزرگ کـارگـری مصـر  
ــای   ــروھ ــی ــیــس و ن ــل بــا تــوحــش پ
ـار   ـیـرانـدازی و کشـت امنیتـی و ت
ــن روبـرو شــد، فــورا بــا   ــیـون ــالب ـق ان
ـیـروھـای   سنگربندی و تعرض به ن
ــدن   ــش کشــی ــه آت ســرکــوب و ب
ـاتـر اخـوان   ـیـس و دف ـل مقرھـای پ

 . المسلین پاسخ گرفت 
 

از تاکتیک کثیف تا 
 !تاکتیک خونین

حکام ھراسان مصر، بـرای بـه  
ـبـل از ھـر   عقب نشاندن انقالب، ق
ـاچـگـی تـمـام بـه   ـپ چیز و با دسـت
ـیـف دسـت زدنـد  . یک بازی کـث

ھنوز  آسمان مصر پر از بـوی دود  
و باروت و گازاشک آور بـود کـه  

  ٢١ دادگاھی حـکـم اعـدام بـرای  
کسـانـی    -زندانی در پورت سعید  

که یکسـال جـلـوتـر در درگـیـری  
ـال دسـتـگـیـر   ـب خونین استادیوم فوت

را صـادر مـیـکـنـد و    -شده بودند  
ــون   ــویــزی ــان از تــل حــکــم اعــدامش

. میـرسـد "  ملت " سراسری به اطالع  
 ھـم لـحـظـه اعـالم    ھم محکومین 

 ھم خود حـکـم و ھـم نـحـوه    حکم 
اعالمش شبیه آن تاکتیکی اسـت  
ــر ایــران   ــون حــاکــم ب کــه اســالمــی

حکم اعدام بـرای  :  استادش ھستند 
ـاسـی کـه قـرار   زندانیان غـیـر سـی
ـقـالب   است به نام امنیت جامعـه ان
ـیـت   ـانـدازد و امـن ـی را به وحشـت ب

ـامـیـن کـنـد  ـازی  !  نظام را ت ایـن ب
ـیـن  .  کثیف نگرفت  مثل تـف خـون

سرباال عـمـل کـرد و بـه صـورت  
ابزاری کـه قـرار  .  خودشان برگشت 

ــاکــت کــنــد و راه اعــدام   بــود س
ـاز کـنـد،   ـاسـی را ب مخالفیـن سـی
ــراض و    ــرت و اعــت خشــم و نــف
ــه ھــمــان ابــزار و   ــی ــان عــل عصــی
. بکارگیرندگانـش را بـرانـگـیـخـت 

توده ھای خشمگین بـه دادگـاه و  
ـان را   ـی ـا زنـدان زندان حمله کردند ت

مصر به صحنه جنـگ  . آزاد کنند 
ـقـالبـی و حـکـومـت   میان مردم ان

 . ضد انقالبی تبدیل شد 
ــگــرفــت،   ــی ایــن بــازی ن وقــت

ــارت اصــلــی رو شــد  ــون  : " ک قــان
ـانـونـی کـه  ".  وضعیت اضطراری  ق

دست نیروھای سرکـوب را از ھـر  
ـقـه    -قانونی   حتی قانون خـود طـب
آزاد مـیـکـنـد و بـه جـان   -حاکم  

ـفـور  .  مردم میاندازد  قانونی که مـن
ــرســی در  .  مــردم مصــر اســت  م

تلویزیون ظاھر شـد و اعـالم کـرد  
ـا   ــون  " کـه بـعــد از مشــورت ب ـان ق

به این نتیـجـه رسـیـده  " (!) اساسی 
ـیـت   است که برای حفظ نظم و امن
و قانون درکل مصر وضعیت فـوق  
العاده و در سـه شـھـر حـکـومـت  

حـتـی حـالـت  !  نظامی اعالم کـنـد 
مضحک رئیس جمھور در لـحـظـه  
اعالم این فرمان به خوبی وضعیت  
مستاصل دولتی را نشـان مـیـدھـد  
ـزان   که در میان ھـوا و زمـیـن آوی

او در حالیـکـه انـگـشـت در  .  است 
ھوا میچرخاند و حکومت نظـامـی  
اعالم میکرد، مخالفین را ھـم بـه  

 ! دعوت میکرد " مذاکره و آشتی ملی "
ـیـه   مردم در ھمان سـاعـات اول
ـانـھـا   ـاب ـی حکومـت نـظـامـی بـه خ
ریختند و نشان دادند که نه اعـالم  
حالت فوق الـعـاده، نـه حـکـومـت  
نظامی و نه ھیچ درجه از تـوحـش  
ـای   نظام نخواھد توانست براحتـی پ
دولت آویزان کنونـی را بـر زمـیـن  

به این دلیل سـاده کـه  .  سفت کند 
ـنـد و قصـد   ـان ھسـت ـاب مردم در خی
ـنـد و   دارند انقالبشان را ادامـه دھ
ـای حـکـومـت را داغ نـگـه   زیر پ

ھــوس  " مــردم مصــر  .  داشــتــه انــد 
نـکـرده بـودنـد کـه امـروز  "  انقالب 

ـاشـد   دیگر حوصله شان سر رفتـه ب
ـازگـردنـد  ـیـه  .  و به خانه ب آنـھـا عـل

نظمی به پا خاسته بـودنـد کـه در  
ـاضــت  " یـک طـرفــش، بـه نــام   ری

ــصــادی  ــوده ھــای  " اقــت ، کــمــر ت
میلونی طبقه کارگر خم میشـد و  
ــخــوران   ــت ــگــرش مــف در طــرف دی
ـاضـت   سرمایه، بـه یـمـن ھـمـان ری

ـنـد  ـت ـانـدوخ ـی از  .  اقتصادی ثروت م
قرار معلوم، آن تـوده ھـای عـظـیـم  

فقرزده ای که ھمین دو سال پیـش  
ـاتـی،   ـق ستونھای نـظـم حـاکـم طـب

حـکـومـت  "  باثبات ترین " ستونھای  
ــد؛   ــرزه درآورده ان مـنـطــقـه را بـه ل
حاضر نیستند به سلطه ائتالفی از  
بازماندگان رسـمـی نـظـم سـابـق و  
نورسـیـدگـان حـافـظ آن نـظـم تـن  

ائتالفی که قصـد دارد بـه  .  دھند 
ـاضـت   ـقـالب مـردم ھـمـان ری نام ان
اقتصادی سابق را روی دوش تـوده  
ھای کارگر انقالب کرده سـازمـان  

 .  دھد 
دو راھی در مقابل 

 جامعه مصر
از یکطرف بورژاھای اسالمـی  
ــت   ــن در مــعــی ــمــی ــل ــمــس اخــوان ال
ــابــق و بــا   ــظــم س ــان ن ــدگ ــان ــازم ب
ابزارھای قبلی که دسـت نـخـورده  
ـنـد کـمـر   مانده اند تـالش مـیـکـن
ـنـد   ـان بشـکـن انقالب مصر را آنچـن

تـالـشـی  .  که دیگر سر بلند نکند 
ـنـد    که تاکنون با واکـنـش قـدرتـم
ـاسـخ   ـقـالبـی پ توده ھـای مـردم ان

از  .  گرفته و شکست خـورده اسـت 
ـابـل، ھـمـان تـوده ھـای   ـق طرف م
انقالبی، سر ھر فرصتی بـرای بـه  
اتمام رساندن انقالب ناتمامشـان بـه  

بازگشـتـی کـه  .  میدان برمیگردند 
. حاکی از زنده بودن انقـالب اسـت 

دو ماه پیش وقتی محمـد مـرسـی  
ــگــرفــت   ــوز تــازه یــاد مــی کـه ھــن
ــی ریــاســت   ــدل ــن ــر ص ــه ب چــگــون
ــد، ادای   ــه کــن ــکـی جـمــھــوری  ت
ــارک را در آورد و خــود را   ــب م
ـا شـعـار   باالی قانون اعالم کرد، ب

جواب گـرفـت و  " ارحل یا مرسی " 
ـیـم   مجبور شد به قانون انقالب تسـل
شود و حکمش در مورد خودش را  

ھمان مرسی، وقتی با  .  پس بگیرد 
ـیـش سـعـی کـرد   ـف ھمکیشـان سـل
ـانـون   ـای ق ـن قوانین شریعت را مـب
ـان   اساسی قرار دھد و تعرض به زن
ـا طـوفـان خشـم   را قانونی کنـد، ب
زنان و نسل انقالب مـواجـه شـد و  
ـابـل زور   ـق نھایتا مجبور شـد در م
انقالب عقب بنشیند و اعالم کـنـد  

ما اصال اعتقادی بـه حـکـومـت  " 
ــم  ــداری ــھــی ن ــان و مــردان  " و  "  ال زن

ـنـد ١٠٠  "!!درصد با ھم بـرابـر ھسـت
حضور اخوان المسلمین در قـدرت  ( 

به انقالب مصر ابعاد گسترده تری  
ــه جــریــانــات  .  داده اســت  تـعــرض ب

ــت اســالم در   اســالمــی و دخــال
ــرای   ــارزه ب ــب زنــدگــی مــردم و م
ـان ھـم   حرمت و آزادی و برابری زن
ـقـالب مصـر اضـافـه   به مضمون ان

 .)  شده اند 
ـتـوانـد بـرای مـدت   ـی اوضاع نم
طوالنی به صـورت فـعـلـی ادامـه  

ـاتـی  .  یابد  این یک کشکمش طبق
 ژانـویـه  ٢٥ بنیادی است کـه در  

ـا  ٢٠١١  ـقـالب ب  در قالب یـک ان
شکوه اوج گرفـت امـا بـه فـرجـام  

 -یا پاسـداران نـظـم سـابـق  .  نرسید 
چه در شکل دولت مرسی و  چه  
ـا چـھـره ھـای   به اشکال جدیـد وب

میتوانند به انقالب  خاتمـه   -جدید  
ــیــت   ــل ــاول اق ــپ ــاط چ دھــنــد و بس
مفتخور بر دوش ریاضت اقتصادی  
ــر و فــالکــت   و کــار ارزان و فــق
ـقـالب کـرده   اکثریت عظیم مردم ان
ـنـد کـه ایـن   را مجددا تحکیم کـن
ـیـن   ـزم یـک سـرکـوب خـون ـل مست

و یا انقالب اوج مـیـگـیـرد،  .  است 
کل دستگاه حکومتی کنـونـی را  
که دست نخورده از نظام سابـق بـه  
ارث رسیده است در ھم مـیـکـوبـد،  
ارگانھای اعمال اراده توده کـارگـر  
و مردم ستمدیده را شکل میدھد و  
سرنوشت جامعه را بدست میگـیـرد  
ـاتـی را زیـر و رو   ـق و کل نظم طب
ـابـع و   ـن ـات و م میکند و امـکـان
نیروھای مـولـده سـرشـار جـامـعـه  
ــاز ھــمــه   ــی مصـر را در خــدمــت ن
شھروندان جامعه سازمان میدھـد و  
ـزم شـکـل   ـل این بـدون تـردیـد مسـت
ـبـری تـوسـط یـک   گیـری و رھ
حزب سیاسی انقالبی است، حزبـی  
ـنـده آزادی   که بتواند به مثابه نمای
و برابری ورفاه کل جامعه قد علـم  
ـقـه   ـتـوانـد طـب کند، حـزبـی کـه ب
ـان   ـان و جـوان ـقـالبـی، زن کارگر ان
رادیکال و پیشرو مصر را متحـد و  
ـلـالب مصـر را   متشکل کند و انق
ـقـالب   به سمت پیـروزی نـھـایـی ان

فقط در این صـورت  .  رھبری کند 
ــی کــه در   ــالب   ٢٥ اسـت کــه انــق

، پرچم انقـالب را بـر  ٢٠١١ ژانویه  
ــک   ــســت و ی ــرن بــی ســر در ق
ـتـوانـد راه   ـی ـار م برافـراشـت، ایـن ب
ـات آتـی را ھـمـوار   پیروزی  انقالب
ـیـروزمـنـد   ـات پ کند و مبشر انقـالب

 . *قرن بیست و یک شود 
  ٩ ،  ٢٠١٣  ژانویه  ٢٨ .  تورنتو 

 ٢٠١٢ بھمن  
 

 ! در مصر، انقالب ادامه دارد
 محسن ابراھیمی  
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داود جوانی که خبرگزاری مـھـر  
ـرکـــل کـــانـــون   ــ ـی ــ ایشـــان را دب
ــان خــدمــاتــی کشــور   کــارفــرمــای

بـا رونـد  :  معرفی کرده میـگـویـد 
ـنـگـاه  جـاری،    ھـا در سـال   فعلـی ب

کارفرمایـان بـا افـزایـش حـداقـل  
 درصـد  ٢٠  یـا  ١٨ مزد بیشتر از  
جوانی با آه و  .  کنند   موافقت نمی 

ــاطــر نشــان کــرده  ــه خ ــال در  : " ن
سالھای گذشـتـه حـمـایـت ھـای  
ـرای   ــ ـــت ب الزم از ســـوی دول
ــه   ــگــرفــت ــان صــورت ن کــارفــرمــای
است؛ بنابراین نمی توان فـقـط بـا  
ـرخ تـورم،   در نظر گرفتن مولفـه ن
ـیـمـت   ھمه بار ناشی از افزایش ق
ھا در بـازار را بـه کـارفـرمـایـان  

ــل کــرد  ــه  ".  تـحــمـی ــت ایـن بـه گـف
ــی   ــام  " خـبــرگــزاری حــکــومــت مــق

ــول کــارفــرمــایــی کشــور  ــئ " مس
پیشنھاد کرده چون دولت خـودش  

مـی  " کارفرمای بـزرگـی اسـت  
تـوانـد از طـریـق ارائـه بـن ھـای  
خرید، یارانه نقدی و یـا کـمـک  
ـقـش   ھای دیگر عالوه بر ایفای ن
ــوار   ــشــت خــان ــود مــعــی ــھــب در ب
ـیـز   کارگری، از کـارفـرمـایـان ن

بھرحال اینگونه بـاد  ." حمایت کند 
ــد  ــب ــجــن ــوزد و شــاخــه مــی . مــی

حکومت قرار نیست دستـمـزد ھـا  
را بگونه ای افـزایـش دھـد کـه  
جوابگوی مخارج امروز باشد که  
فقط در عرض چندمـاه گـذشـتـه  
ــه اقــالم اســاســی زنــدگــی   ــی کــل
ناگھان با افـزایـش قـمـیـت دالر،  
چندین برابر شده است و به ھـمـان  
نسبت حـقـوق کـارگـران کـاھـش  

اما راه حل حکومت  .  داشته است 
ــا   ــارفــرم ــک ک ــوان ی ــه عــن ب

 چیست؟ 
حکومت جمھـوری اسـالمـی  
تصمیـم گـرفـتـه اسـت رشـوه بـه  

ـرار  .  مردم بدھـد  ـنـا بـه اخـبـار ق ب
ـتـی از  ٢٠٠ است    ھزار به جـمـعـی

ــیــن " مــردم کــه   " دھــکــھــای پــای
جامعه خوانده میشوند، داده شـود  
ــه از لــطــف   ــت ــب ــم ال و ایــن را ھ

ــد "  رھــبــری "  ــن ایــن تــالش  .  دانســت
مذبوحانه حـکـومـت اسـت شـایـد  
برای اینکه بتـوانـد جـلـو شـورش  

ـیـسـت  .  گرسنگان را بگیرد  قرار ن
پایه حقوق کارگران افزایش یابـد،  
قرار نیست اقالم اساسی زنـدگـی  

ھـم  .  در دسترس عموم مردم باشـد 
ــاری از کــاالھــای   ــی ــون بس ــن اک
اساسی تھیه آن بسیار سخت شـده  

" سـبـد خـانـوار " است یـا کـال از  
ـبـال  .  حذف گـردیـده اسـت  اگـر ق

برخی از اقـالم، کـاالی لـوکـس  
ــی   ــت ــون ح ــن ــیــشــد اک خــوانــده م
مایحتاج روزمره تبدیل به کـاالی  

ــه  .  لـوکـس شــده اسـت  تـوان تـھـی
کاالھای اساسی زندگی بسـیـار  
ـنـکـه   مشکل گردیده است، نـه ای
نباشد بلکه امـکـان خـریـد آن از  

بـا  .  کارگران گرفـتـه شـده اسـت 
حقوقھای کـنـونـی کـارگـران در  

 .فقر مطلق بسر میبرند 
چند روز پیش، در تـاریـکـی  
شامگاه در کوچه ایسـتـاده بـودم  
به انتظـار، سـیـگـار مـیـکـشـیـدم  

: گـفـت .  مردی به سمت من آمـد 
. مھلت نـداد جـواب دھـم ". سالم " 

دسـت  !"  من گـرسـنـمـه " ادامه داد  
اصـال  (  بردم جیبم ھر چه که بـود 

به او دادم و او  )  چیز زیادی نبود 
این پـدیـده  . در تاریکی ناپدید شد 

ـــشـــود  ـی ـر مــ ــ ـی . دارد ھـــمـــه گــ
گرسنگی مزمن دارد به جـامـعـه  
ــط مــیــشــود و جــواب ایــن   مســل
ــط دویســت ھــزار   ــق حــکــومــت ف
ـری اسـت  . تومان پول ھـدیـه رھـب

مقام مسئول کارفرمایی میگوید  
ـر از   ـیـشـت   ٢٠ در توانمان نیست ب

ـم و   درصد حقوق را افـزایـش دھـی
ھمه چیز را پاس میدھد به دولت  
ــه بــھــانــه کــارت   ــت ھــم ب و دول
اعتبـاری دارد یـک جـورھـایـی  

ــنــی شــدن کــاالھــا "  را در  "  کــوپ
دستور میگذارد و این ھـم گـویـا  
اما و اگر زیادی دارد که تا ایـن  
حکومت بخواھد این امـا و اگـر  
ــخــش   ــد، ب ھــا را بــرطــرف کــن
عظیمی از مـردم از گـرسـنـگـی  

 .تلف خواھند شد 

ایـن  :  یک چیز روشـن اسـت 
نه اینکـه  (  حکومت نمی خواھد  

حـقـوق کـارگـران را  )  نمی توانـد 
ـراض و   افزایش دھد مگر بـا اعـت
ـران  ــ ـــا کـــارگ ـــصـــاب م ـت ــ . اع

ــدر ھـم از   کـارفـرمــایـان ھــر چـق
" ضـرر " ناحیـه افـزایـش دسـتـمـزد  
ـــد از ســـودشـــان   ـن ــ ـرر " کــن " ضــ

میکنند، اما ضـررشـان بـه گـرد  
ــای ســودی کــه از قــبــل مــا   پ
کارگران بدست می اورند، نـمـی  

ــران نــیــز بــایــد  .  رســد  مــا کــارگ
حساب ضرر و زیـان خـودمـان را  
بکنیم کـه اسـاس زنـدگـی مـان  
گرو یک معامله ظالمـانـه اسـت  
و برای زنده ماندنمان جـز مـبـارزه  

 راھی دیگری نداریم 
 

................. 
خط و نشان 
کشیدن برای 

 حکومت
ــو  "  ـری از اون ت ایـن تـو بـمــی

بمیری ھا نیست، ایـن دفـعـه بـه  
ــه   ـم ب ـی ــن خـاک سـیـاه نـمـی شـی

ـم   ـی ـنـشـون ایـن  !!!  خاک سیاه مـی
ــن ھـم نشــون    -خـط   ــن  +"  ای ای

ـری اسـت  "  بیننده " پاسخ یک   خـب
در سـایـت حـکـومـتـی فـرارو در  
جواب یکی از نمایندگان مجلـس  

اجـرای فـاز  " که بیان کرده است  
دوم ھدفمندی یارانه ھا مـردم را  

بـه  ."  به خاک سیاه مـی نشـانـد 
ـبـت  ٦٥٩ این نظر   ـر رای مـث ـف  ن

دادند و یک نفر ھم منفـی نـداده  
بقیه نظراتی ھم که منتشـر  . است 

شده است ھمگی با اجـرای فـاز  
ـفـت شـدیـد   دوم ھدفمندی مـخـال
ــه   ــد و ب ــالم کــردن خــود را اع

شـمـا  ."  نمایندگان مجلس توپیدند 
ــون   ــد چــرا صــدات ــدونــی کــه مــی
ـیـد؟   ـیـسـت درنمیاد؟ مگه نماینده ن

ـیـد؟   پس تو مجلس چکار میـکـن
ـیـد   اگه شما ھم تدارکاتچی ھست

ـتـون  ـریـد خـون و  ."  استعفـا بـدیـد ب
نکته جالب توجه ایـن اسـت کـه  
اکثریت بـاالیـی بـه ایـن نـظـرات  

ـبـت دادنـد  ایـن نـظـرات  .  رای مـث
انعکاس روحیات مردم اسـت تـازه  
تا آنجا که سایتھای حـکـومـتـی  
ـتـشـر   به خود اجازه میدھند آنرا من

 .کنند 
احمدی نژاد پـایـش را کـرده  
توی یک کفش که مرحلـه دوم  
. طرح ھدفـمـنـدی را اجـرا کـنـد 

میگویند میـخـواھـد حـال آقـا را  
بگیرد یا به زعم برخی میخـواھـد  

ایـن ھـا  !  از خودش قھرمان بسازد 
ــه   ــد ک ــگــویــن ــی مــی را کســان
ھیچوقت ھیچگونه با اصل طـرح  
ـنـد   حذف یارانه ھا مشکلی نداشت

ـتـصـاد  " بلکـه   ـیـد بـه حـال اق مـف
از ھمان ابتدا ھـم  "  کشور میدانند 

ــحــوه اجــرای آن مشــکــل   ــا ن ب
ـنـکـاره   داشتند، احمدی نژاد را ای

اداره  " نمی دانستند و  مثال اگـر  
به دست ایشـان بـود گـویـا  "  امور 

ـتـصـاد   این طرح به شکوفـایـی اق
کشور کـمـک مـیـکـرد و االن  
ایران اگر ژاپن اسالمی نشده بـود  

ایـن  !  کره جنوبی اسالمی میـشـد 
پسوند اسالمی یعنی گرسـنـگـی  
توده کثیری از مردم و سـرکـوب  
ـنـکـه   بسیار خشـن و تضـمـیـن ای
ـنـد   ـل ـراضـی ب ھـیـچ صـدای اعـت

ـتـی در  .  نشود  ـی احمدی نژاد ھر ن
مغز معـیـوبـش داشـتـه بـاشـد بـا  
ـفـاقـی کـه در   اجرای فاز دوم ات
عمل خواھد افتاد، فالکت مطلـق  

ـیـز بـا  . کارگران است  مجلسیان ن
ـنـد و نـدارنـد   این مشکلی نـداشـت
ـلـکـه ھــمـه نـگــرانـی ایشـان از   ب

ــگـان "  اسـت کــه  "  شـورش گــرسـن
فرماندھان سپاه ھشـدار مـیـدھـنـد  
که امکان آن بیشتر و بیشتر شـده  
ــرکــوب آن را بســیــار   اســت و س

ـنـد  ھـمـان تـک  .  مشکـل مـیـدان

ـتـشـر شـده و بـه   جوابی کـه مـن
صراحت خط و نشان ھم کشیده و  

اینبار بـه  "تاکید کرده است که    
ـم  گـویـای  "   خاک سیاه مینشونی

ـــه جـــامـــعـــه اســـت کـــه   روحــی
فرمانـدھـان سـپـاه را بـه وحشـت  

ــه اســت  ــت فــاز دوم طــرح  .  انــداخ
ــا   شـکـســت خــورده اجــرا بشــود ی
نشود مشکـلـی را از بـورژوازی  

اقتصاد مملـکـت  . " حل نمی کند 
ایـن را  "  عمال از ھم فرو پـاشـیـده 

ـیـان   ما نمی گویم خـود حـکـومـت
ــد  ـرفــن و بــرای تـوده مــردم  .  مـعــت

عمال یک راه باقی نگذاشـتـه و  
آن سرنگونـی حـکـومـت نـکـبـت  
اسالمی اسـت و ایـن وعـده ای  
است که توده مردم به حـکـومـت  
میدھند که روز نابودی شان فـرا  

ــت  ــده اس ــکــل مــردم  .  رســی مش
آنـگـونـه کـه  _  انتخابات نیسـت  

ــون راســت   رسـانـه ھـای اپـوزیسـی
ـلـکـه  _   حکومت جلوه میدھـنـد  ب

موجودیت کل حکومت اسـالمـی  
است و این موضوع کـل جـامـعـه  
ــردم   ــزرگــی از م اســت و تــوده ب
ــتــن ایــن حــکــومــت   خــواھــان رف

ـراضـی  .  ھستند  اگر ھم ھیچ اعـت
علنـی در سـطـح جـامـعـه وجـود  

ــداشـت   کــه عـمــال ھســت  (  نـمـی
ـراضـات و  .  میتوانید  به اخبار اعـت

ــکـمــاه اخــیــر   ــن ی ــارزات ھــمـی مـب
ــد  ــی ــوجــه کــن ــط  )  کـارگــران ت فــق

کافی بود که به بـخـش نـظـرات  
ـتـھـای   ـرخـی از سـای بیینـدگـان ب
حکومتی مراجعه کرد و متـوجـه  

ھـمـیـن  .  روحیه تعرضی مردم شـد 
خط و نشان کشیدنھا مردم اسـت  
ـیـان را بـه جـان ھـم   که حکومـت

 .انداخته است 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 افزایش دستمزدھا، رشوه حکومت، چاره ما
 یاشار سھندی  

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی
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این واضح است كـه چـرا شـركـت  
كارگـران  )  ١ "( اچ دی ماینینگ " 

چینی را استخدام میكـنـد تـا در  
در  )  ٢ "( پروژ   ذغـال رود مـوری " 

ـنـد )  ٣ ( شمال بی سی    ـن : كـار ك
برای اینكه پذیرش آنھا در كـانـادا  

ـرنـامـه كـارگـر  " بر اساس ویـزای   ب
ـــت  ــوق ــی م ــارج صـــورت  )  ٤ "( خ

 بـه ایـن مـعـنـا كـه    گرفته اسـت 
شركت استخدام كننده میتـوانـد بـه  
آنھا مبلغ بسیار كمتری از آنـچـه  
ـیـن دارای   ـن به شھرونـدان یـا سـاك

 ..پرداخت كند " اقامت دائم "
اچ دی  " بدون شك صـاحـبـان  

از اینكه دولـت فـدرال  "  ماینینگ 
ـرنـامــه كـارگــر  " مـحـافـظــه كـار   ب

ـرش داده  "  خارجی موقت  را گسـت
 چرا كه بـكـمـك    است سپاسگذارند 

آن بــه صــاحــبــكــاران اجــازه داده  
ـیـدی   میشـود در بـخـشـھـای تـول
بیشتری كارگران مھاجر اسـتـخـدام  

ـر و  .  شوند  این اقدام از طرف ھـارپ
شركا بخشی از دستورالعمل وسیـع  
ــر ریــاضــت اقــتــصــادی اســت  . ت

ـیـن   مقـامـات رسـمـی اتـحـادیـه ب
و  )  ٥ ( المللی مھندسیـن شـاغـل  

اتحادیـه كـارگـران مـتـخـصـص و  
بـه دادگـاه رفـتـه  )  ٦ (ساختمانی  

خواھان لغو كـردن اجـاز  اسـتـخـدام  
كارگران موقت توسط معـدن شـده  

ـتـی  .  منطقشان روشن است .  اند  وق
ھـمـانـطـور كـه  " در برنام  رادیوئـی  

رادیو یك سی بـی  " (اتفاق میافتد 
ـر  ٢١ در  )  ٧ ) ( ســـی  ــ ـب ـــوامــ  ن

ــه شــدنــد  ــب      مــارك اولســن   مصــاح
رئیس كمیته مذاكره اتحادیه ھـای  
ـبـود   ساختمانی بی سی بحثش این
كه اولویت شغلھای معدنـی بـایـد  
به كارگران كانادائی داده شـود و  
كارگران چینی كه حی و حـاضـر  
ـنـد   در بی سی مشغول كـار ھسـت

 .برگردانده شوند } به چین {باید  
مـقـامـات رسـمـی حـوز  ســوم  
اتحادیه كارگران فلز نیز اطالعـیـه  
ای صادر كردند كه پیام مشابھـی  

ــوان  .  دارد  ــن ــا ع ــه ب ــی ایــن اطــالع
ـرای كـارگـران  "  مشاغل بی سی ب

فـروش اسـتـان  " میگوید  "  بی سی 

ـیـد  ـن در ادامـه  ".  مان را متوقف ك
ـیـافـه  " میپرسد   آیا این شـكـل و ق

ا ینده ای است كه برای كشـورمـان  
ـم  ـنـده ای كـه در ا ن    میخواھـی  آ ی

ـیـن   كارگران خارجی با دستمزد پائ
ـبـانـی ای  ـی     و ھیچ حقوق یا پشـت
ـرنـد كـه   مشاغلی را بـدسـت بـگـی
استاندارد كانادائی را پائین میبـرد  
ـری   ـیـشـت و اجازه مـیـدھـد سـود ب

 كـه فـی    عاید شركتھای معدنـی 
 " شود؟   البداھه سود ا ورند 

این نـوع پـاسـخ بـه اسـتـخـدام  
ـرای   كارگران مھاجر ممكن است ب
ــادا   ــان ــاری از مــردم در ك بســی

ـنـد  ـیـكـاری و  .  دلنشین جـلـوه ك ب
ـبـال كـارگشـتـن در   وحشت از بـدن
زمانیكه یافتن كار خـوب سـخـت  

 در افـكـار بسـیـاری    تر مـیـشـود 
اما ایـن پـاسـخ صـد  .  شناور است 

ـیـن .  درصد غلط است   ایـن    ھمچـن
پاسخ پژواك تـخـاصـم راسـیـسـتـی  
علیه كارگران چینی است كـه در  
میان كارگـران بـی سـی در یـك  

 .قرن پیش شایع بود 
 

پژواك یك تاریخ 
 نژادپرستانه

 شورای كـار و  ١٨٩١ در سال  
كه متـشـكـل از  ) ( ٨ (پیشه ونكور 

بـود و  ) ٩ (اتحادیه ھای صنعتی  
اكثریت عظیمشان كارگـران حـرفـه  
ــد  ــد پـوســت بـودن ـی ) ای مـرد سـف

فراخوانی به تحریم كردن مھـاجـران  
ــی داد  ــن خــواســت جــدا  .  چــیــن ای

ــرده ای در   ــت ســازای بــطــور گس
میان مردم سفید پوست بـی سـی  
. در اوایل قرن بیستم حـمـایـت شـد 

اینكار به تنفر نژادپرستانه سـوخـت  
رساند طوریكه در شورشھای سـال  

 در بی سی علیه مھـاجـران  ١٩٠٧ 
ـفـجـار   آسیای جنوب شرقـی بـه ان

 .كشیده شد 
     درســت مــثـل امــروز   آنـمــوقـع 

ــی   ــت حــاكــم، كــارگــران چــیــن دول
ــوق   ــه را از حــق ــاقش مــورد مــن
شھروندی محروم مـیـكـرد و آنـھـا  
بشدت توسط كارفرمایان استثـمـار  

 درسـت مـثـل    آنـمـوقـع .  میـشـدنـد 

 خواست جداسازی كـارگـران    امروز 
بر این فرض كه برخی از كارگـران  

ــی (  ــائ ــانــی  و امــروز    آنــروز بــریــت
شھروندان كانادا و كسانیـكـه اجـاز   

ـم دارنـد  ـر از  )  اقامت دائ مـحـق ت
ـنـی ( برخی دیـگـر  ) مـھـاجـران چـی

 .ھستند، بنا شده بود  
ــی كــه   ایـن مــوضـع كــارگـران
بطور اتفاقی در كشورھای دیـگـر  
بدنیا ا مده اند را بـه چـاه دعـوای  

ـلـه .  بر علیه ھمدیگر میكشانـد       ب
ـیـاج دارنـد   مردم كانادا به كار احـت

ـنـد  ـن امـا  .  تا خودشان را تامیـن ك
ـیـاج را   مردم چین ھم ھـمـیـن احـت

آ یا ھیچ تعجـبـی دارد كـه  .  دارند 
برخی از كارگران چینی حاضـرنـد  
ـنـد   ـن ـرك ك خانه و كاشانه شان را ت
برای اینكـه در گـوشـ  دورافـتـاده  
بی سی حقوق باالتر از آ نچـه كـه  
ــد را   ــاورن ــدســت مــی ــن ب در چــی
ـرخـی از   بگیرند؟ این رفتار كـه ب
ـیـل سـاده كـه   مردم را بـه ایـن دل
ـر   پاسپورت كانادائـی نـدارنـد كـمـت

 در    مستـحـق داشـتـن كـارمـیـدانـد 
ــدگــی   ــی ارزش كــردن زن اصــل ب

ـنـامـه ای بـه  .  آنھاست  این دعـوت
ـرسـتـی   ـیـزی و نـژادپ مھـاجـر سـت

 .است 
مردمی كه میگویند مخـالـف  
ــر مــوقــت   ــران مــھــاج ورود كــارگ
ـرای   ـنـد ب توسط كارفرمـاھـا ھسـت
اینكه چنین عملی حقوق و مزایـا  

 شـرایـط كـار را    را پائین مـیـاورد 
ـتـھـای   بدتر میكند و به سود شـرك
بزرگ میافزاید در واقـع نسـخـه  
. ای برای ھمین نتیجه مینویسنـد 

ــت فــدرال از  ــر  "  دول ــرنــامــ  كــارگ ب
    كوتاه نخواھد ا مـد "  خارجی موقت 

ــاری از روئســا عــاشــق ایــن   بســی
ـیـسـتـی  . برنامه اند  كمپین ناسیونـال

علیه استـخـدام كـارگـران مـھـاجـر  
ـنـدی شـھـرونـد و   تنھا به تقسیم ب
ناشھروند مدد میرسـانـد  و ا تـش  
ـــد  ــزن ـی ــی را دم مــ ـت ــژادپــرســ . ن

كارفرمایان در حقیقت ھنگامیـكـه  
    كارگران با ھم به جنگ میافتنـد 

 .جشن میگیرند 
 

موقعیت شھروندی برای "
 "ھمه

بـــجـــای تـــالش در حـــذف  
 اتحادیه ھای بـی    كارگران چینی 

سی بایستی به این فكر كنند كـه  
ــای   ــه ھ ــق ــد حــل ــای ــه ب ــون چــگ

ایـن  .  ھمبستگی با آنھا را بسازنـد 
ا ن چیزی است كه سوسیالیسـتـھـا  
ـیـن اتـحـادیـه ھـای   ـر فـعـال و سای
صنعـتـی در بـی سـی یـك قـرن  

بـه  :  پیش بایستی انجام مـیـدادنـد 
ــی   ــت ــژاد پــرس ــدن ن ــی چــالــش كش
ـیـشـه   اتحادیه ھای صنـعـتـی و پ

 .وری 
ـیـازی بـه نـگـاه بـه   اما ما ن
ـیـاج   گذشته و دیدن ا نچه كـه احـت

ـم  در سـال  .  بود انجام شـود، نـداری
ـیـن و سـلـی    " ٢٠٠٦  اس ان لـوال
ــرانــی را از  )  ١٠ " ( كــانــادا  كــارگ

ـیـن   تـحـت پـوشـش    آ مریـكـای الت
بـه  "  برنامه كارگر خارجی موقـت " 

سـی اس  " اتحـادیـه  .  كانادا ا وردند 
ــو  ــو ی ــی ــل كــارگــران را  )  ١١ " ( دب

 كـیـس آنـھـا را بـه    متشكل كـرد 
ـرد و   دادگاه حقوق بشر بی سـی ب

تعداد زیادی از فعالیـن  .  پیروز شد 
در بی سی كه میتواننـد بـخـشـی  
از مبتكران صـف اول بـاشـنـد بـه  

ـنـی { زبان ماندرین   صـحـبـت  }  چـی
ـنـد بـه   ـتـوان میكنند و ازآنطریق مـی
ـرسـی   كارگران چینی مـعـدن دسـت

 .پیدا كنند 
تعداد بیشتری از كارفـرمـایـان  

ـیـو پـی روی  .  به برنـامـه اف  ـل دب
ــا كــارگــران ارزان  ــاورنـد ت  كــه    مـی

دقیقا به ایـن عـلـت كـه شـھـرونـد  
ـم نـدارنـد   ـنـد یـا اقـامـت دائ نیست

ـنـد  ـرل ھسـت ـت  را    بسادگی قابل كن
اتحادیه ھای امـروز  .  بكار بگیرند 

ھمان انتخابی را در پیش رو دارند  
حذف یا  :  كه یك قرن پیش داشتند 

تالش برای حذف كارگـران  .  اتحاد 
مھاجر ھیچ كمكی بـه كـارگـران  
ــدن   ــی ــه چــالــش كش كــانــادا در ب
ـتـھـای طـرفـدار   كارفرمایان و دول
ـم   كارفرمایان در ابتدای قرن بیـسـت

اینكار امروز نیز بھتر از آن  .  نكرد 
 .از آب در نمیاید 

ــل   ــاب ــوی كـه در مـق ـی ــات ــرن ـت آل
ـتـوان مـطـرح   فراخوان به حذف مـی
    كرد پاسخ به نیـاز تـمـام كـارگـران 
صرفنظر از موقعیت شھـرونـدیشـان  

نقطه شروع خوبی برای ایـن  .  است 
ـیـو درخـواسـت   ـرنـات مـوقـعـیـت  " آلت

ــدی بــرای ھــمــه      ) ١٢ " ( شــھــرون
ــه   ــی دادن اقــامــت دائــم ب ــعــن ی
ـــه   ــض ورود ب ــح ــم ــاجــران ب ــھ م

این بـایـد بـه خـواسـت  .  كاناداست 
ایجاد مشـاغـل بـا دسـتـمـزد بـاال  

 كارھای ایـمـنـی كـه    متصل شود 
) ١٣ ( انتشار گازھای گرمخـانـه  

نـه كـارھـای  ( را كاھش  میدھـد  
ـیـن خـواسـتـه  !).  معادن ذغـال  چـن

ــوانــد عــدالــت خــواھــی   ــت ــی ای م
 مھاجران و فعالین محیـط    اتحادیه 

باید امـیـدوار  . زیست را پیوند دھد 
ـم   ـی ـق ـنـدگـان مسـت باشیم كـه نـمـای
ــی در   ــی س ـــه كـــار ب ــادی ــح ات
ـنـد  خـود حـذف   كنوانسیون ھفتـ  آی
ـیـده و   ـب كارگران را به مصاف طـل

 .برای این نوع آلترناتیو جدل كنند 
 
1( HD Mining 
2) Murray River 

Coal Project 
3) BC = British 

Columbia 
4) Te m p or a r y  

Foreign Worker Program 
5) International 

Un ion  of Operat in g 
Engineers 

6) Construction 
and Specialized Workers 

Union (CSWU) 
7) CBC Ra d i o  

One Program “As I t 
Happens” 

8) Va n c o u v e r  
Tr a des  a n d  La bou r 

Council 
9) Craft Unions 

10) SNC Lavalin 
and SELI Canada 

11) CSWU 
12) Status for all 
13) Greenhouse gas 

emissions 
 
 

مطلب باال در  :  توضیح مترجم 
در  "  وبزیـن :  سوسیالیست نو " سایت  

ـر  ٢٣ تاریخ جمـعـه     ٢٠١٢  نـوامـب
 . منتشر شد 

 

 اتحاد یا حذف؟ اتحادیه ھای استان بریتیش كلمبیا و كارگران معدن چینی
 عباس گویا  : ترجمه /  دیوید كمفیلد : نویسنده 
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سندیـکـای شـرکـت واحـد تـھـران  
ــش   ــھــم جــنــب ــاورد م یــک دســت
ـران اسـت کـه در دل   کارگری ای
یکی از سیاه ترین دیکتاتوریـھـای  
حاکم در جھان شکل گرفت و بـه  
ـران آن بـا وجـود   یمن پایداری رھب
ــه   ــجـه، ب ــدان و شــکـن اخـراج و زن

و از  .  حیات خود ادامه داده اسـت 
سوی دیگر، از حمایت ھمه جانبـه  
ــران و   ــری در ای ــیــن کــارگ فــعــال
تشکالت کارگری جھان برخوردار  
بوده است بدین جھت  سنـدیـکـای  
شرکت واحد تھران یک نـھـاد در  
ـیـسـت ایـن را   خود و برای خـود ن
میتوان در انعکاس خبر برکـنـاری  

 .منصور اسانلو دید 
ـر    در یک اطالعیه کوتاه خـب
برکناری ایشان از سندیکا شرکت  
واحد منتشر شده است بدون آنـکـه  
ــح داده شــود کــه   ــوضــی اصــال ت

اسانلو چه بـوده  "  خطاھای متعدد " 
که حتی سندیکا خواستار آن شده  
ـتـی از   که ھر گونه رابطه و حمـای

یـک  .  منصور اسانلو قطـع گـردد 
تالش مھـم و حـیـاتـی دیـگـر در  
سالھای اخیر در جنبش کـارگـری  
این بوده است که صدایش در ھمه  
ـتـھـای الزم   جا شنیده شود و حمـای
برای آن فراھم شود و در این کـار  
جنبش کارگری گامھای بزرگی  
برداشته و بسیار ھـم مـوفـق بـوده  
است و توانسته صدایش را به ھمه  
ـرسـانـد امـا جـای بسـیـار   جھـان ب
ــدیــکــای   ــن ــعــجــب اســت کــه س ت
ـتـھـا   شرکت واحد که از این حـمـای
ـم بـا   برخوردار بوده و فکـر مـیـکـن
تمام وجود اھمیت این حمایتـھـا را  
ــی   ــگــونــه ب ــن ــیــکــنــد، ای حــس م
مالحظه اینچنین اطالعیـه ای را  

 . صادر میکند 
" خـطـایـی " منصور اسانلـو ھـر  

مرتکب شده باشد اوال بدین گـونـه  
ـلـکـه   نباید از کار برکنار میشـد ب
باید خیلـی شـفـاف و روشـن ایـن  

بـه جـامـعـه اعـالم  "  خطـاھـا " مثال  
دوما سنـدیـکـای شـرکـت  .  میشد 

واحد نباید بـه خـود اجـازه مـیـداد  
ـتـھـا " کـه حـد و حـدود   را  "  حـمـای

آیا ایـن درسـت اسـت  .  تعیین کند 
ــا   کــه فــردا روزی کســی و ی
تشکیالت دیگری بدالیل نامعـلـوم  
اعالم کند که سـنـدیـکـا شـرکـت  
ـر از   ـــگــ ــوی دی ـــا عض ــد ی واح
ــد از حــمــایــت   ــای ــب تشــکــیــالت ن
برخوردار باشد؟ اطالعیه برکنـاری  
اسانلو تنھا دستاوردی که داشـتـه  
است این بوده کـه بـھـانـه بـدسـت  
دشمنان کارگر داده اسـت تـا بـه  
ـبـش کـارگـری   دستـاوردھـای جـن

ــنــد  ــن نــوشــتــه ای از   .  حــمــلــه ک
نامی منتشر شده  "  ھمایون جابری " 

عضـو سـنـدیـکـای  "  که خود را  
کارگران شرکت واحد اتوبوسـرانـی  

معرفی کرده اسـت  "  تھران و حومه 
اما کامال با ادبیاتـی کـه وزارت  
اطالعات بکار میبرد سعی کـرده  
است که سـنـدیـکـا و بـخـصـوص  

 .شخص اسانلو را ضایع کند 
دل نگـرانـی ھـمـه دوسـتـداران  
ــخــصــوص   ــارگــر و ب ــه ک ــق طــب
سندیکای شرکـت واحـد بـه حـق  
است و دوستان ما در سـنـدیـکـای  
شرکت واحد موظفنـد ایـن جـریـان  
ـنـد  ـر را کـامـال شـفـاف کـن . اخی

اختالف در ھر تشـکـیـالت امـری  
طبیعی است تشکالت کـارگـری  
ـنـد   ـیـسـت ھم از این امر مستثنـی ن
اما ھر سطح از اختالفات نباید بـه  
ـــه   ـردد کـــه ب ـر گــ ـــجــ ـن ــن مــ ای
دستاوردھای جنبش کارگـری بـه  

 دست خودمان لطمه بزنیم 

 
 زنده 
باد 

 سوسیالیسم

ـا   ـیـن سـالـگـرد اعـتـصـاب ب ھفتم
شكوه كـارگـران شـركـت واحـد را  

  ٨٤  بـھـمـن  ٨ .  گرامی مـیـداریـم 
ھـزاران كـارگــر شـركــت واحــد در  
تھران دست به اعـتـصـاب زدنـد و  
كل تھران را به جنب و جـوش در  

اعتصاب كارگـران شـركـت  .  آوردند 
ـاسـی مـھـم و   واحد یك اتفاق سـی

در  یکی از نقطه عطف ھای مھم  
 . اعتراضات کارگری در ایران بود 

كارگران شركت واحد در بھمـن  
ـنـد  ٨٤ ماه سـال   ـت ـیـم گـرف  تصـم

ــرغــم   ــی ــنــد و عــل ــن ــصــاب ك ــت اع
     تھـدیـد و فشـار رژیـم   دستگیری 

رژیـم  . تصمیم خود را عملی كردند 
ـلـه كـرد  . وحشیانه به كارگران حـم

اعتصاب آنھا را درھـم شـكـسـت،  
 كـارگـر واحـد را  ١٠٠٠ بیش از  

اما این تھاجـم و  . راھی زندان كرد 
فشارھای متعـاقـب آن اگـر چـه  
مشكالت و رنجـھـا و فشـارھـای  
زیادی به كارگـران شـركـت واحـد  
ــا ایــن جــمــھــوری   وارد كــرد، ام
ـاسـی   اسالمی بود كه از نظـر سـی
منزوی تر و منفور تر شد، و زیـر  
ــی   ـل ــن الـمــل ـی ـارزار ب ــك ك فشـار ی
ــك شــكــســت   ــرده عــمــال ی ــت گس

امـروز  .  سیاسی را متحمل گردیـد 
كارگر واحد در سطح جھان و ایران  
محبوب و شناخته شـده اسـت، و  
ـیـش   جمھوری اسالمی بیـش از ب
بعنوان سركوبگر و ضد كارگـر در  
ـاخـتـه مـیـشـود و   سطح جھان شـن

ـفـور خـاص و عـام اسـت  بـه  .  مـن
ــراضــات   ــر اعــت ــت عــبــارت روشــن
ـاعـث شـد   کارگران شرکت واحد ب
كه تمام توجه ھا نه تنھا در داخـل  
ایران بلكه در سـطـح جـھـانـی بـه  
ـقـه كـارگـر در ایـران و   طرف طـب
ــوجــه   كـارگــران شــركــت واحــد مـت

ـیـری  . شود  این مبارزات بویژه  تاث
مھم در تغییر توازن قوای جامـعـه  
به نفـع اعـتـراضـات کـارگـری و  

ـال ایـن  .  کل جامعه گذاشت  ـب بـدن
ـیـش از   اتفاقات، كـارگـران ایـران ب
پیش وارد صحنه سیاسی جـامـعـه  
شدند و بعنوان وزنه ای مـھـم در  
ـاسـی جـامـعـه   سیر تـحـوالت سـی

بـه  .  مورد توجه ھمه قرار گرفتنـد 

ھمین اعتبار ھمانطـور کـه اشـاره  
کردم  اعتصاب کارگران شـرکـت  

 بـطـور واقـعـی   ٨٤ واحد در سـال  
یك شكست سیـاسـی بـرای رژیـم  

 .اسالمی بود 
ــراضــات   ــت ــن حــال اع در عــی
قدرتمند کـارگـران شـرکـت واحـد  
درسھای آمـوزنـده ای بـرای ایـن  
کارگران  و کل جنبش کارگـری  

اولین نقطه قوت ایـن  .  در بر داشت 
ــکــای   ــدی ــود ســن ــراضــات خ اعــت

ـا  .  شرکت واحد اسـت  کـارگـران ب
قدرت اعتصابشان و با تـجـمـعـات  
ـایـه   چند ھزار نفره شان توانستند پ
ـنـد  . ھای تشکلشان را محکم کـن

ــزار   ــردن بــه اب در واقــع  دســت ب
  ٥٠٠٠ اعتصاب و برپایی اجتمـاع  

 تھـران در ھـمـان  ٦ نفره در منطقه  
ـقـطـه   شب اعتصابشان، مھمتریـن ن

ـال  .  قدرت این کـارگـران بـود  ـب بـدن
ـزرگ بـود کـه   این قدرتنمایی  ب
بطور واقعی كارگران شركت واحـد  
توانستنـد گـام مـھـمـی بـه جـلـو  

با اتکا بـه ایـن مـجـمـع  .  بردارند 
ـــود کـــه   ـارگـــری ب ـزرگ کــ ــ ب
سندیکای شرکت واحـد تـوانسـت  
به تشکلی معتبر و شناختـه شـده  
در سطح جامعه و اتحـادیـه ھـای  
ـبـدیـل   کارگری در سطح جـھـان ت
شود و با به عضویت در آمدن در  
ـلـی کـارگـران   ـل ـیـن الـم اتحادیـه ب
ترانسپورت، موجودیت خـود را دو  

 . فاکتو تثبیت کند 
 نقطه قدرت دیگـر کـارگـران  
ــارزاتشــان   شــرکــت واحــد در مــب
خبررسانی آنھا به جـامـعـه  و در  

ـا ایـن کـار،  .  سطح جھانـی بـود  ب
ـنـد   کارگران شرکت واحـد تـوانسـت

ـنـد  از  .  صدای خود را جھانی کـن
ـیـم   ـق ـامـه ھـای مسـت جمله در برن
ـنـگـام مـا   ـال جـدیـد در آن ھ کان
صدای فعالیـن شـرکـت واحـد را  
داشتیم که از آزادی و بـرابـری و  
ــه ای  خــود ســخــن   ــوق پــای حــق

ـنـد  ـت ـقـش فـعـال خـانـواده  .  میگف ن
ھای کارگری در این اعتراضـات  
نیز خود یک نقطـه قـوت دیـگـر  
. مبارزات کارگـران در ایـران بـود 

ــارگــران شــرکــت   ــارزات ک در مــب

واحد صفی از رھبران کارگران بـه  
ـاسـی جـامـعـه   جلوی صحنـه سـی
آمدند و با اسم و رسم خود سـخـن  
گفتند و از حق و حقوق کارگـران  

ــد  ــارزات  .  دفـاع کـردن ــن مــب در ای
ـا   ــ ـارگـــران شـــرکـــت واحـــد ب کــ
ـا   ـا اعـتـصـاب ب تجـمـعـاتشـان و ب
ـــــر   ـــــراب ـان در ب شـــــکـــــوھشــــ
سرکوبـگـریـھـای رژیـم اسـالمـی  

ــد  ــادن ــد کــه  .   ایسـت ــن اعــالم داشـت
تشکل حق مسلم آنھاست و بـرای  
داشتن آن نیازی به داشتن مـجـوز  

اعالم کردند اعتصاب حـق  .  نیست 
ـایــی   مسـلـم آنـھـاســت و بــا بـر پ
ـا اعـتـصـابشـان بـر   تجمعاتشان و ب
. حقوق پایه ای خود پای فشردند 

وقتی نیز دستگیر و راھـی زنـدان  
شدند باز بر حقوق پایه ای خود و  
حق داشتن تشکل و حـق داشـتـن  
ــد   ــی تــاکــی ــدگــی انسـان یـک زن

ـنـھـا  .   گذاشته و کوتاه نیامدنـد  ای
ـیـشـروی مـھـمـی  بـرای   ھمـه پ
ـقـه   كارگران شـركـت واحـد و طـب

ـــران اســـت  ـارگـــر در ای ــ ـا  .  ك ــ ب
ـا   ـارزات ب گرامیداشت سالگرد مـب
شکوه کارگران شـرکـت واحـد در  

ـاوردھـای مـھـم  ٨٤ سال   ، این دست
 . جنبش کارگری را ارج بگذاریم 

ـاه   ـایـــگــ ـــون دیـــگـــر جــ ـن اكــ
اعتراضات کارگران شرکت واحـد  

رزیـم  .  بر ھمه کـس روشـن اسـت 
ــکــوشــد شــکــســت   ــی اســالمــی م

طـی  .  سیاسی خود را جبران کنـد 
تمام این سالھا بـعـد از اعـتـصـاب  

 ھمواره فعالین سندیکـای  ٨٤ سال  
واحد را زیر فشار و تـھـدیـد قـرار  

ــوز بــه جــرم ایــن  .  داده اســت  ــن ھ
مبارزات رضا شھابی حکـم زنـدان  
ــم   ــرغــم وضــع وخــی ــی دارد و عــل
ـار   ــر فشــ ــی اش و زی ــمــان جس
ــم   ــرده رژی ــی گســت ــراضــات اعــت
ــوان   ــحــت عــن اســالمــی او را ت
. مرخصی از زندان آزاد کرده اسـت 

ـارھـا   تعداد وسیعی از کـارگـران ب
ـیـت  " تحت عنوان    اقدام علیه امـن

 مورد بازجویی قرار گرفته  " كشور 
بـه  ٨ آنھـا را  .  و یا زندانی شده اند 

ھمین جرم از كار اخراج کـرده انـد   

 بھمن ھفتمین سالگرد اعتصاب با شكوه ٨
 ٨٤كارگران شركت واحد  در سال 

 شھال دانشفر  

سخنی کوتاه پیرامون اطالعیه 
 سندیکا شرکت واحد

 یاشار سھندی 

 ٥  بقیه در صفحه  
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" اثرات و تبعات دوسال
ھدفمند کردن یارانه ھا 

 ! درصدی١٠٠گرانی " 
ـر بـحـث   ـتـه ھـای اخـی در ھـف
اجرای فـاز دوم ھـدفـمـنـد کـردن  
. یارانه ھا دوبـاره داغ شـده اسـت 

دولت و مجلس به عنوان باندھـای  
درگیر در این موضوع، ھـر کـدام  
دالیل مخالفـت و مـوافـقـت خـود  
رابا اجرای فاز دوم ھدفمند کـردن  

جـلـسـات  .  یارانه؛ اعالم کـرده انـد 
ـرای   شبانه  و چـنـدیـن نشـسـت ب
ـر   ـنـی ب رسیدن به یک توافق مـب
اجرا و یـا عـدم اجـرای فـاز دوم،  
که اکثرا بی نتیـجـه بـوده اسـت،  

دولت و مـجـلـس  .  برگزار کرده اند 
ـرای   ـم نـھـایـی ب ھنوز بـه تصـمـی

ـرسـیـده انـد  بـه  .  اجرای فـاز دوم ن
ـــاز دوم   ـرای ف ــ ـــی اج ـــارت ـب ــ ع
ھدفمـنـدی فـعـال بـا فشـارھـا و  
مخالفت ھای مجلسیھا، بویژه بـا  
ـری از   تالش مجلس برای جلوگـی
اجرای آن به شیوه دولت، در عمـل  
ــھــا   ــی ــت ــجــه بــاب دل دول ــی ــت بــه ن

ـتـی ھـا و  .  منـجـرنشـده اسـت  دول
احـمـدی نـژاد مـدام بــر ضــرورت  
اجرای فاز دوم تاکید داشته طـرح  
و برنامه شان را تھیه کـرده و بـه  
ـرای   مجلس پیشنھاد داده اند که ب
اجرای فازدوم ھـدفـمـنـدی، طـرح  

 درصدی قیمت حامـل  ٣٠ افزایش  
ـبـار   ھای انرژی، برای تامین اعـت

ـرای  ١٠٠   ھزار میلیـاردتـومـانـی ب
پرداخت یارانه نقـدی بـه مـردم را  

ـیـب  .  در دست دارند  دولت بدین ترت
در صدد است خیال مجلسـیـھـا را  
راحت نماید که قصـد درخـواسـت  
پول برای پرداخت یارانه نقـدی بـه  
ـلـکـه   مردم از مجلـس را نـدارد، ب
خودش اعتبار الزم را بـا طـرحـش  

مـعـنـای ایـن  .  تامین خواھد کرد 
ـیـمـت کـل   طرح دولت افـزایـش ق

ـنـزیـن بـاال     ٢ سوخت برای مثال ب
ھـزار تـومــان، بـا افــزایـش ھــای  

ــمــت  ٥٦ بـاالی    درصــدی در قــی

. خواھـد بـود ...  گاز، آب و برق و 
اینکه دعـواھـای ھـا مـجـلـس و  
ـرامـون اجـرا و یـا راکـد   ـی دولت پ
گذاشتن اجرای فاز دوم ھـدفـمـنـد  
کردن یارانه ھا بـه کـجـا خـواھـد  
ــب   ــل ــد، مــوضــوع ایــن مــط ــی کش

ـیـسـت  ـم ھسـت در  .  ن آنـچـه مسـل
صورت اجرای فاز دوم ھدفمنـدی  
گرانی ھای بازھم بیشتر به ھمـراه  
کاھش قدرت خریـد مـردم، ثـابـت  
ماندن دستمزدھا، رانـدن کـارگـران  
ـر   ـراب ـر سـه ب و مردم به زندگی زی
ـر اعـالم شـده از طــرف   ـق خـطـر ف
دولت، از نتایج بالفصل و فـوری  

 .آن خواھد بود 
برای نشان دادن خطـر گـرانـی  
ــاج   ــحــت ــای ــام آور م ــای ســرس ھ
عمومی مردم و افزایش نـجـومـی  

ـنـجـا   قیمتھا درھمه عرصه ھـا، ای
به اثرات و تبعـات اجـرای فـازاول  
ھدفمند کردن یـارانـه ھـا، از آذر  

ــروز،  ١٣٨٩ مــاه ســال   ــه ام ــا ب  ت
ـرداخـتـه مـی  ١٣٩١ یعنی سال    پ

بویژه و با استناد بـه آمـار و  . شود 
ـتـی سـعــی   ارقـام ارگـانـھـای دول
خواھد شد که به تـورم، گـرانـی،  
ـرداخـتـه   کاھش قدرت خرید مردم،پ

ـبـعـات ھـدفـمـنـد  .  شود  اثرات و ت
کردن یارانه ھا یک عامل مـھـم  
ــی ھــا و افــزایــش   ــران دررشــد گ

 .قیمتھا در ھمه موارد بوده است 
ـیـمـتـھـا، بـویـژه   اما افزایـش ق
افزایش قیمتھای اقـالم خـوراکـی  
و سایر قیمتھا در طول ایـن مـدت  
چگونه بوده است؟ آمـار و ارقـام  
حکومتی جـگـونـه ایـن افـزایـش  
قیمتھا را مـحـاسـبـه کـرده انـد؟  
برای روشن شدن این مـوضـوعـات  
به بیالن حکـومـت کـه در مـورد  
دوساله شدن اجرای طرح ھدفمـنـد  
ـرا از طـرف   کردن یارانه ھـا، اخـی
بانک مرکزی ارائـه شـده اسـت،  

در پرتـو  .  مختصرا پرداخته میشود 
ـرات و   این بررسـی کـوتـاه، بـه اث
ـر زنـدگـی   تبعات گرانی و تورم ب

حکـومـتـی  .  مردم اشاره می شود 
ھا در پرتو ایـن گـزارشـات دسـت  
کاری شده شان، از گرانی ھـای  

 درصـدی صـحـبـت  ١٠٠  تـا  ٦٠ 
" شورش پابرھنه گـان " کرده و خطر 

ـم بـه  .  را ھشـدار داده انـد  ـرگـردی ب
بیالن حکـومـت در بـاره افـزایـش  

 : قیمت اقالم خوراکی 

ــی   ــم ــات رس ــزارش ــابــر گ بــن
حکومتی، بویژه بانک مـرکـزی 

ــالم  (  ــمــت اق جــدول افــزایــش قــی
ــش  )  خــوراکــی  ــزای ــن اف ــری کــمــت

  ٣٠ قیمتھا، افزایش نـزدیـک بـه  
درصدی قیمت قند و بیشتریـن آن  

ـیـمـت     ١١٩ تخم مرغ با افزایش ق
اقـالم خـوراکـی  .  درصد بوده است 

ـر   ـی دیگر به ترتیب لوبیا چیتی، پن
پاستوریزه ، شیر استلریزه، گـوشـت  

گوسفندی بی اسـتـخـوان، نـخـود،  
چای خارجـی، کـره پـاسـتـوریـزه،  

  بـه  ٢ مرغ، برنج داخـلـی درجـه  
  ٩٧  ، ١١٠  ، ١١١ ترتیب ھر کدام  

 ، ٦٢  ، ٨٠،٨٩،٧٣،٧٢  ،  ٩٣  
درصد در مدت زمان مورد اشـاره  
. شده، افزایش قیـمـت داشـتـه انـد 

اینھا تنھا گوشـه ای از آمـار و  
ارقام حکومـتـی در بـاره گـرانـی  
مایحتاج عمومـی مـردم از آغـاز  
طـرح ھـدفـمـنـد کـردن یـارانـه از  

در  .  حدود دوسال پیش می بـاشـد 
بررسی آماری حکـومـتـی بـخـش  
ـنـه ھـا و اقـالمـی   بزرگی از ھزی
کــه شــامــل مصــرف عــمــومــی  
جامعه می شوند، آگاھانـه حـذف  
شده و در حساب و کـتـاب ھـای  
بررسـی ھـای آمـاری حـکـومـت  

ــی  .  جـایـی نـدارد  از جــمـلـه گـران
سوخت، آب و برق  وگاز گـرفـتـه   
تا دارو  و درمان و ھزینه مسکـن  

ـنـه  ..!  و  بر اسـاس مـحـاسـبـه ھـزی
ــوار در   ھـای مصــرف یـک خــان
حکومت اسالمی، این اقـالم جـزو  
ــمــی   ــدگــی ن اقــالم  ضــروری زن

ــد  ــاش ــش، خـــود  !  ب ــخ ــن ب در ای

ـیـن    تـا  ٤٥ حکومت از افـزیـش ب
 درصد صحبت کرده  و جایـی  ٧٨ 

ــای   ــھ ــان ــام ارگ ــار و ارق در آم
ـیـدا نـمـی کـنـد  بـا  .  حکومتی پ

احتساب گرانی ھای این عرصـه،  
ــمــت   ــی ــارافــزایــش ق ــن   ١٠٠ در ک

درصدی اقالم خـوراکـی، مـیـزان  
واقعی افزایش قیمتھا در طول دو  

ـیـن    تـا  ١٢٠ سال گذشته رقمی ب
ــن در  .  درصــد بــوده اســت ١٣٥  ای

حالـی اسـت کـه دسـتـمـزدھـا بـا  
افزایش چند غـازی کـه داشـتـه  
ـرای   اند، ھزینه تامـیـن زنـدگـی ب

 درصـد  ٢٠٠ خانوارھا نزدیک به  
حتی بـخـش  .  افزایش داشته است 

ھایی از حـکـومـت صـحـبـت از  
ـنـه زنـدگـی تـا     ٢٥٠ گرانی ھزی
خـود  .  درصد بـه مـیـان آورده انـد 

حکومت اعتراف کـرده بـه مـردم  
ـقـدی داده  ٤٥   ھزار تومان یارانه ن

ـلـغ را   است و چندین برابر این مـب
. از جیب مردم بیرون کشیده اسـت 

فقط در طـول دو سـال گـذشـتـه،  
ــژه از اوایــل ســال   ــوی  در  ١٣٩١ ب

ـیـمـت ھـا، بـه   ـیـجـه افـزیـش ق ـت ن
ــه   ـراف حـکـومــت نـزدیــک ب اعـت
ـر رانـده   ـق نصف مردم به زیر خط ف

ـرای مـثـال در مــورد  .  شـده انـد  ب
تامین ھزینه ھـای دوا و درمـان  
این حکومت بـی شـرمـانـه ادعـا  

  ٨ کـرده اسـت کـه نـزدیـک بـه  
ــاشــنــد   درصــد مــردم اگــر قــادر ب
ـرداخـت   ھزینه دوا و درمانشان را پ
ـر مـطـلـق   ـر خـط فـق نمایند، به زی

یعنی کـارگـری کـه  .  می افتند 
 ھـزار  ٤٠٠ با دستمزد نزدیک به  

ـنـه   تومان، با احتـسـاب ھـمـه ھـزی
ھای زنـدگـی اش، اگـر مـریـض  
ــه اش را   بشــود و خــودش ھــزیــن
ـرای زنـده   بپردازد، دیگر چـیـزی ب

ـرانـداز  .  ماندن ندارد  ابعاد خانمـان ب
و اثرات بالفصل اجـرای فـاز اول  
ھدفمند کردن یارانه ھا، زنـدگـی  
میلونھا نفر از مردم را بـا گـرانـی  

ـر  ١٠٠ ھای باالی    درصد، بـه فـق
ـر سـوق داده   وفالکت وصف ناپـذی

 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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خود حکومت بی شـرمـانـه  .  است 
به این وضعیت اعتراف کـرده  و  
ـیـه   ـرعـل در دعواھای بانـدھـایـش ب
. ھمدیگر از آن استفاده می کننـد 

بیالن دوسال اجـرای ھـدفـمـنـدی،  
ـر، مـحـکـوم شـدن بـه   ـف تشدیـد ق

ـر   ـر  ٣ زنـدگـی زی ـر خـط فـق ـراب  ب
اعـالم شـده از طـرف حـکـومــت،  
حذف بسـیـاری ازاقـالم مصـرفـی  
ضروری زندگی از سـبـد غـذایـی  
ـرای زنـده   مردم، تامین حداقلـھـا ب
ـر و تـخـم   ـی ماندن، نان خالی با پن

کارگران و مـردم  .  مرغ بوده است 
ـر و فـالکـت   ـیـجـه ایـن فـق ـت در ن
الگوی مصرفشان را ناچارا تغییر  
ـرای زنـده   داده انـد تـا شـانسـی ب

خـوراک  .  مانـدن داشـتـه بـاشـنـد 
 درصــد  ٨٩ اصـلـی نـزدیـک بـه  

ــب   ـرنـج، سـی کـارگـران و مـردم، ب
ـر مـی   ـی ـن زمینـی، تـخـم مـرغ، پ

ــاشــد  ــی اقــالم  .  ب ــران ــار گ ــن در ک
ـیـز   خوراکی، ھزینه مسـکـن را ن

ــد نــامــبــرد  ــای ــن بــخــش بــا  .  ب درای
 درصـد بـه  ٣٠ افزایش نزدیک به  

ـم  ـی ـرو ھسـت . اعتراف حکومت روب
گرانی آب و برق و گاز و قـبـض  
ـنـه   ھای نجـومـی در کـنـار ھـزی

سـطـح  .. ھای گران دوا و درمان و 
ـم   معیشت و زندگی اکثریت عظـی
ـرو   مردم را بـا یـک فـاجـعـه روب

ـرکـه از  .  کرده اسـت  در جـدول زی
سایت فردا به نقل ازآمـار و ارقـام  
ـم آورده شـده   بانک مرکـزی رژی
است، نمایی از افزایش سرسام آور  
قیمت مواد خوراکی بـدسـت داده  

ـتـه مـیـزان واقـعـی  .  شده است  ـب ال
گرانی ھا و افزایش قیمت ھـا در  
ـرایـن افـزایـش   ـراب بازار، چـنـدیـن ب
مورد ادعای بانـک مـرکـزی و  

 .کل حکومت می باشد 
ــورم ھــم   ــورد نــرخ  ت در م
حکومت وبـانـدھـای حـکـومـتـی  

ھـرارگـان و  .  ساکت ننشستـه انـد 
ـم آمـار وارقـام   مقام و مـرکـز رژی

دستکاری شـده از تـورم را ارائـه  
ــدھــد  ــانــک  .  مــی ــن مــورد ب در ای

مرکزی کـه اسـتـاد و سـردسـتـه  
جاعالن آمـار وارقـام حـکـومـتـی  
می باشد، اخیرا میزان تورم مـورد  
. ادعــایــش را اعــالم کــرده اســت 

بانک مرکزی مدعی است کـه  
در بدترین حالت نرخ رشد تـورم در  

 تـا  ٢٢ دوسال گدشته رقمی بیـن  
ــرخــی از مــوارد   ــھــایــتــا و در ب ن

.  درصـد بـوده اسـت ٢٩ نزدیـک  
نمودار بـانـک مـرکـزی در ایـن  

تـورم یـک سـال  :"  مورد میگوید 
یعنـی  ( ھا    نخست ھدفمندی یارانه 

ــه آذرمــاه   ــتــھــی ب دوازده مــاه مــن
 درصد بوده و تـورم  ٢٠.٦ ) ١٣٩٠ 

ـیـز  ١٣٩٠ نقطه به نقطه آذرمـاه    ن
یعنی در  .   درصد بوده است ٢٢.٤ 

 نسـبـت بـه آذرمـاه  ١٣٩٠ آذرماه  
ـبـل از   ( ١٣٨٩  که آخـریـن مـاه ق

سـطـح  )  ھـا بـود   ھدفمندی یـارانـه 
  ٢٢.٤ ھا به میـزان    عمومی قیمت 

کـه  .  درصد افزایش یـافـتـه اسـت 
ـر اسـاس ھـمـیـن آمـار،   باز ھـم ب

ـقـل،    گروه  ھای کاالیی حـمـل و ن
ـیـب    خوراکی  ـرت ھا و پوشاک به ت

ــش   ــزای ــا اف   ٢٣  و  ٢٥ ،  ٣٣ ب
ـبـل   درصدی نسبت به آخرین ماه ق

ھا ھـمـراه بـوده    از ھدفمندی یارانه 
 .است 

نموداربانک مرکزی 
تورم از شروع 

ھا در  ھدفمندی یارانه
 تا آخر ١٣٨٩سال 
١٣٩٠ 
 

این آمار وراقامـی اسـت کـه  
ـیـالنـش از ارزیـابـی   حکومت در ب
ـرح   ــاز اجــرای طــ ــه ازآغ ــال دوس
ھدفمند کـردن یـارانـه ھـا، ارائـه   

بـا گـذشـت دوسـال از  .  داده است 
اجرای این طرح، کل حکومت بـا  
ـیـن بـانـدھـای   اندک اختالفاتی ب
دولتی و مجلسی، بر اجـرای فـاز  

ـنـد  . دوم ھدفمندی تاکید می کن
ھدفمندی مـورد نـظـر حـکـومـت  
ـر از   برای مـردم چـیـزی بـه غـی
گرانی و فقر سازمانیافته تـوسـط  

. حکومت به ارمغان نیاورده اسـت 
ــدھـــای   ــان ـــل بــرای ب ــاب در مــق
ـیـارد تـومـان   حکومتی ھزاران میل

ــت  ــه اس ــد داشــت ــوای  .  درآم دع
دولتیھـا ومـجـلـسـی و بـانـدھـای  
ــی، دعــوایــی بــر ســر   حــکــومــت
ـر   ـیـشـت سرکیسه کـردن بـاز ھـم ب
مردم، تامین درآمـدھـای افسـانـه  
ــرح،   ای ازمــحــل اجــرای ایــن ط
ـر   ـیـشـت تحمیل گرانی ھای بازھم ب
ـر   فقر وفالکت اقتصادی مطـلـق ب
. گرده مردم بـوده  و مـی بـاشـد 

طرح ھدفمند کردن یارانـه ھـا در  
یک کالم یـعـنـی سـازمـانـدھـی  
فقر و بی تامینی اکثریـت مـردم،  
ـر   ـراب راندن مردم به زنـدگـی سـه ب
زیر خط فقر رسمی اعالم شـده از  

ــن طــرح، طــرح  .  طــرف رژیــم  ای
چاپیدن، غـارت و چـپـاوول مـردم  
برای تامین ھزینه ھای نـجـومـی  

ـنـه ھـای   حکومت، از تامین ھـزی
دم و دسـتـگـاه عـریـض و طـویـل  
سرکوب برای بقای خـودش مـی  

درآمدھای حـاصـل از ایـن  . باشد 

ـبـع درآمـدھـای   طرح سومـیـن مـن
ــه ای حــکــومــت جــانــیــان   افســان

ــاشــد  ــدگــی،  .  اســالمــی مــی ب زن
معیـشـت، تـامـیـن حـداقـل ھـای  
ـرای   ـر ب یک زندگی بخور و نـمـی
اکثر مردم ھیـچ مـوقـع امـر ایـن  

ھـمـه  .  جاینان نبوده و نمـی بـاشـد 
چیز جامعه ایران در طول بیـش از  
سه دھه گذشته صرف سرپا نـگـه  
داشتن حکومت زندان و اعـدام و  
ــن ھـزیــنـه ھــای   سـرکـوب، تـامـی
ـروریسـتـی اش، از   ـتـھـای ت فعالی
ـروریسـم اسـالمـی در   حمایت از ت
منطقه و جھان گرفته تا حـمـایـت  
از حکومت کثیف اسـد و دار و  
ـروریسـت   دسته ھا و بـانـد ھـای ت
ــان و   ــن ــش در لــب مــورد حــمــایــت
کشورھای منـطـقـه بـوده و مـی  

حکومت دزدان وقـاتـالن بـا  .  باشد 
ــد   اجـرای فـاز دوم طــرح ھـدفـمـن
کردن یارانه ھـا، در صـدد ادامـه  
سیاستھای ضد کـارگـری وضـد  
مردمی اش، از تـحـمـیـل گـرانـی  
ھای سرسام آور، تا فقر وفالکـت،  

ـر گـرده  ...  دستمزدھای ناچیز و  ب
ــن  .  مـردم مــی بـاشــد  ـرابــر ای در ب

تعرض حکومت و بـانـدھـایـش بـه  
سطح معیشت و زندگی میلیونـھـا  
ــد نــیــروی اعــتــراض،   ــای نــفــر، ب
مقـاومـت و مـبـارزه کـارگـران و  

فقـط  .  عموم مردم به میدان بیایند 
ـرده اجـتـمـاعـی   با اعتـراض گسـت
ـم و بـا   برعلیـه سـیـاسـتـھـای رژی
تشکل، سازمان، مـبـارزه  وسـیـع   
ــشــود   و ســراســری اســت کــه مــی
ــن حــمــالت حــکــومــت   ــوی ای جــل
اسالمی سرمایه داران را گـرفـت  
ــقــب رانــد  . وحــکــومــت را بــه ع

کارگران و مردم چاره ای جز ایـن  
 .ندارند 
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قطعنامه در ھمبستگی با 
کارگران زندانی و ھمه 

زندانیان سیاسی در 
 ایران

جمھوری اسالمی شمار بسـیـاری  
ـیـن   ـران کـارگـری و فـعـال از رھب
ـیـگـرد   جنبشھای مختلف را زیر پ
ـرار   ـری ھـر روزه اش ق و دستـگـی
ـر تـعـرضـات   داده است و ھـرروز ب
خود علیه کارگران و مردم شـدت  

تـعـرضـات حـکـومـت بـه  .  میدھد 
ـیـن   ـری فـعـال کارگران و دسـتـگـی
ـم   ـی ـتـوان کارگری و سیاسی را مـی
عقب برانیم و با حمایـت فـعـال از  
ـیـان   کارگران زندانی و ھمـه زنـدان
سیـاسـی در ھـمـه جـا و بـه ھـر  
ـلـه بـا   شکل ممکن دست به مقـاب

 .جمھوری اسالمی بزنیم 
ــام ابــراھــیــم زاده فــعــال   ــھــن ب
کارگری و فعال دفـاع از حـقـوق  

ــدان  ٥ کــودک،   ــم زن  ســال حــک
ھـم اکـنـون فـرزنـد  .  گرفته اسـت 

ـیـمـار و   ـیـمـا ب سیزده سـالـه اش ن
ـری اسـت  ــزد  .  بسـت ــد ن ــھـنـام بـای ب
نباید بگذاریم کـه  .  فرزندش بماند 

ــدان   ــه زن ــاره ب ــام را دو ب ــھــن ب
 .بازگردانند 

 سـال  ١١ شاھرخ زمـانـی بـا  
ـلـھـی بـا   حکم زندان، پـدرام نصـرال

 ماه زندانی، رسول بـداغـی بـا  ١٩ 
ـری  ٦  ـب ـن ـرضـا ق  سال زندان، عبدال

ــه اســت، و   ــت ــرف ــم اعــدام گ حــک
تعدادی از فعالین سیاسی دیـگـر  

در میان اینھا زانیار و  .  در زندانند 
ــه   ــد کـه ب ـن ـقـمـان مــرادی ھسـت ل

مجازات اعدام محکوم شده اند و  
. ممکن است ھر آن اعـدام شـونـد 

بعالوه سه فعال کـارگـری دیـگـر  
بـه اســامـی مــحـمـد مـوالنـایــی،  
یوسف آب خـرابـات، واحـد سـیـده  

 .اخیرا دستگیر شده اند 
ما ھمـبـسـتـگـی خـود را بـا  
ـم   ـی کارگران در ایران اعالم مـیـکـن
و خواھـان آزادی فـوری و بـدون  
قید و شرط ھمه کارگران زندانـی  
ــان ســیــاســی در ایــران   ــی ــدان و زن

 .ھستیم 
بھنام ابراھیم زاده باید فـورا و  

نـگـاه  .  بدون قید و شرط آزاد شـود 
ــام در زنــدان یــک   ــن ــن بــھ ــت داش

او بـایـد آزاد و در  .  جنایت اسـت 
 .کنار فرزند بیمارش باشد 

 

رضا شھابی باید فورا و 
بدون قید و شرط آزاد 

او نباید دوباره به . شود
 .زندان بازگردانده شود

 
ــی،   ــدان ــارگــران زن ــگــر ک دی
شاھرخ زمانی، محـمـد جـراحـیـف  
ــد   ــات، مــحــم ــوســف آب خــراب ی
ــده، پــدرام   ــی مــوالنــایــی، واحــد س
ــداغـــی،   ــی، رســـول ب ـــھ نصــرالــل
ـیـان   عبدالرضا قنبری و ھمه زنـدان
ـیـد و   سیاسی باید فورا و بـدون ق

 .شرط از زندان آزاد شوند 
ــغــو مــجــازات   مــا خــواھــان ل
ــی   ــل عـمــل دولــت ـت اعـدام، ایـن ق

ـیـار و  .  ھستیم  مجازات اعـدام زان

لقمان مرادی و ھمه آنـھـایـی کـه  
در لیست اعدام قرار داردنـد بـایـد  

زانیار و لقمان بایـد  .  فورا لغو شود 
 .فورا از زندان آزاد شوند 

ما حمایت خود را از مبارزات  
کــارگــران و مــردم ایــران بــرای  
آزادی و حقوق پـایـه ای شـان از  
جمله حـق تشـکـل، اعـتـصـاب و  
ــت و   ــرابــری، عــدال بــرای رفــاه، ب
ــی اعــالم   ــدگــی انســان یــک زن

 میکنیم 
ــزوای   ــان ان ــواھ ــه خ ــم مــا ھ
سیاسی رژیم اسالمی و اخـراج آن  
از سازمان جـھـانـی کـار و ھـمـه  

 .مراجع بین المللی ھستیم 
ــای   ــان ھ ــازم ــه س ــم ــا ھ م
کارگری و نھادھای انسـانـدوسـت  
در سراسر جھان را بـه حـمـایـت از  

 .این خواستھا فرا میخوانیم 
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متن سخنان ستاره صبور 
در تظاھرات روز شنبه 

 ژانویه در تورنتو در ٢٦
دفاع از کارگران 

 !زندانی
کارگر می سازد ھر چـیـزی  
ـــن اســـت  ـری ـــزتــ ـی ـــی چــ  امـــا ب
 فرزند  او گرسنه سر بر بالین اسـت 
ــه دار   ــش کــاخ ســرمــای از زحــمــت

 چنین است 
این بـخـشـی از سـرودی بـود  

 سـالـه  ٨ -٧ که وقتـی کـودکـی  
بودم می خواندم، و حـاال بـعـد از  

فـرزنـد کـارگـر  :  دھه، باید بگم ٣ 
بالینی ندارد که سر بر آن گـذارد،  
پدرش در بند اسـت و خـودش در  
ــمــاری  ــان و بســتــر  بــی ــت ــمــارس  .بــی

دوستان  عزیز کارگر، دوسـتـان  در  
ــــــــــــــــــــــــــــــد،  ـن ـــــــــــــــــــــــــــــ  ب
ـتـو امـروز   ـم تـورن ـی ما ایرانیان  مـق
ـنـجـا گـرد   برای حمایت ازشـمـا ای

ــده ایــم  ــت از  .  آم ــای ــم بــرای ح
کارگرانی که بخاطر طلب  حق و  
ـم ضـد   حقوق  اولیه شان بدست رژی
ـری جـــمـــھـــوری اســـالمـــی   بشــ
بـازداشـت و در زنـدان بســر مــی  

بی گنـاھـانـی کـه بـدالیـل  .  برند 

واھـی و فـقـط و فـقـط بـخـاطـر  
درخواست  دستمزد  مـاھـیـانـه شـان  
ـم اسـالمـی   در سیاھچالھـای رژی

ــد  کـارگــری کــه  .  بسـر مــی بــرن
برای فرار از شرمندگی سفـره ی  
ـراو   خالی خانـواده کـه در واقـع ب
تحمیل شده، روزانه نگاھش را از  
ـره ایـی   فرزندانش بر میگیرند، سـف
ــه دار   ــای ــدارن  ســرم ــه ســردم ک
ـرده انـد و   اسالمی بـه تـاراجـش ب
ـیـارد بـه جـیـب   ـل خود میلیارد مـی
ـنـد و راھـی کشـورھـای   می زن
. اروپایی و آمریکایی می شـونـد 

کارگر در ایران  تحـت  حـاکـمـیـت  
 سـال  ٣٠ سرمایه و مذھب بیش از  

اســت کــه خــود و خــانــواده اش  
ــی،   ــان ــم ــان ــی خ ــه ب مــحــکــوم ب
گرسنگی، و سـرگـردانـی اسـت،  
کــودکــش مــحــروم از درمــان و  

کـارگـر  .  آمـوزش مـنـاسـب اسـت 

ـرای زنـده مـانـدن روزانـه   ایرانی ب
ـر   ـی لگد می خورد، توھین و تـحـق
می شود، ھویت و کـرامـتـش بـه  
سخره گرفته مـی شـود، خـود و  
ـیـن   ـر  تـعـی ـق خانواده اش زیر خط ف
شده از طرف  سران رژیم بسـر مـی  

ــاد   . بــرد  ــا فــری ــجــایــیــم ت ــا ایــن م
کارگرانی باشیم که گرسنگی و  
ــه دارن  جــمــھــوری   ــرمــای ــم س ــل ظ
اسالمی نایی برای فریاد زدنشـان  

فـریـاد کـارگـری  .  نگذاشته است 
ـنـه ی   که برای فراھم کردن  ھـزی
ـیـه   درمان  بیماری کـودکـش، کـل
اش را می فروشد، و مادری کـه  
برای ھزینه ی تحصیـل فـرزنـدش  
ـــد  ـن ـروشـــی مـــی کــ ــ ـــن ف  .ت

ـرای   ما اینجاییم با فریادھایـمـان ب
ــی و   ـــاس ــان  ســی ـی ــ ــدان آزادی زن
ـرای آزادی کـارگـران    عقیدتی، ب
ـتـن بـه   ـرای نـه گـف در بندمـان، ب

اعدام و شکنجه و قـطـع دسـت و  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   .پ

عزیزان، مـا در آسـتـانـه ی قـرن  
ـم و بشـریـت   ـی بیست و یکـم ھسـت
مــتــمــدن دھــھــا ســال اســت کــه  

ــاســی   –واژگــان    ــی ســی ــدان  -زن
ــی  ــدان قــطــعــه    -اعــدام   -کـارگــر زن

آپارتاید و واژگانی از   -دست و پا 
این دست را به تاریخ گـذشـتـگـان  
ــت    ـرده اسـت و مـا بـه مـیـمـن سـپ
حکومت   ھار اسالمی در ایران ،  
ـر بشـری و   روزانه بـا اعـمـال  غـی
انسان ستیز  جمھوری اسالمـی رو  
ــارزه ایــم  ــب  .در رو و در حــال م

ـم ایـن   ـر بـگـوی این زندگی یا بـھـت
ـیـسـت،   زنده بـودن حـق کـارگـر ن
زندانی شدن، اخراجھای گـروھـی،  
عدم پرداخت  دسـتـمـزد  مـاھـیـانـه،  
قراردادھای سفید امضاء کـه در  
واقع نوعی برده داری نوین اسـت،  

 از بغداد تا تورنتو:  ژانویه٢٦
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ــیــســت  ــری ن ــیــچ کــارگ . حــق ھ
کارگر تـعـریـف مـعـیـن و حـق و  
حقوق  مشخص شده ای در سـطـح  
ــــــل دارد  ـل ــــــمـــــ ــــــن ال ـی ـــــ  .ب

ـنـھـا قـویـا خـواھـان    ما اینجا نه ت
آزای  بی قید و شـرط کـارگـران   
زندانی مان ھستیم، بلکـه داشـتـن   

ــی،   زنـدگــی شــایســتـه ای انســان
امکانات و تسـھـیـالت  مـنـاسـب،  
ساعات  کاری مناسـب و حـقـوق  
مشخص، حق تشکل، اعـتـصـاب،  
اعتراض، برابری حقوق و عـدالـت  
اجتماعی، ایمنی و امنیت شغلـی  
را حق مسلم و بی چون و چـرای  
ھر کـارگـر، فـارغ از جـنـسـیـت،  
ــم و   ــت، و نــژاد مــی دانــی ــی ــل م
ــیــم  ــواھــان  آن ھســت ــه خ  .مصــران

کارگر می سازد ھر چیـزی امـا  
ـــــن اســـــت  ـری ـــ ــــزت ـی ــــی چــــ  ب
 فرزند او گرسنه سر بر بالین اسـت 

ــه دار   ــش کــاخ ســرمــای از زحــمــت
ــــــــــن اســــــــــت  ـی ــــــــ ـن ــــــــ  چ
کـارگـر بــرخـیـز راه  تـو راه ســرخ   
ـــــــــــت  ـــــــــــالب اس ـق ــــــــــ  ان
راه  تو را خون  رفیقان  دیـگـر آذیـن  
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ـری  ــ ـراب ــ ـــاد آزادی و ب ـــده ب  زن
ــاعــی  ــم ــت اجــت ــاد عــدال ــده ب  زن

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
 

گزارش از تظاھرات 
 ژانویه در ٢٦ھای 

, استکھلم، تورنتو، ونکور
 سیدنی

 سیدنی
ــاع از   ــی در دف ــای ــم گــردھ
ـیـان   کارگران زندانی و ھمـه زنـدان
 سیاسی مورد استقبال قرار گرفت 

ـرای   با فـراخـوان مشـتـرک ب
تجمع اعتراضی علیـه جـمـھـوری  
ـران کـه در پـاسـخ بـه   اسالمی ای

ـلـی   ـنـالـمـل   ٢٦ فراخوان اکسیون بی
ژانویه داده شـده بـود تـعـدادی از  
ـلـف بـھـمـراه   فعالین احـزاب مـخـت
ـرد مـخـالـف   ـف تعدادی از افراد من
ـنـطـور   جمھوری اسـالمـی و ھـمـی
تعدادی از دوسـتـان و مـدافـعـان  

ـران در روز   استرالیایی کارگران ای
ـردد  ٢٥ جمعه    ژانویه در محل پر ت

منطقه پاراماتا در غرب سـیـدنـی  
ـرای مـدت دو   گرد ھم امدند و ب

  ٦  بـعـد از ظـھـر تـا  ٤ ساعت از  
غروب نظر عموم را به خود جـلـب  

نمودند و مـوجـب جـلـب حـمـایـت  
برای کـارگـران زنـدانـی و ھـمـه  

 زندانیان سیاسی شدند 
ــا و   ــادر ھ ــالک ــا، پ ــارھ شــع
ـیـن کـارگــری   ـرھـای فــعـال پـوسـت
زندانی که در محل گـردھـمـایـی  
به معرض ھمگان گـذاشـتـه شـده  

بود از جمله کارگـران زنـدانـی را  
ـیـان سـیـاسـی را   ازاد کنید، زنـدان
ــوقــف   ــیــد، اعــدام را مــت ازاد کــن
ـیـه   ـراضـی عـل کنید، طومار اعـت
تضیع حقـوق کـارگـران را امضـا  
ـیـد، کـارگـران جـھـان مـتـحـد   کن
شوید، سران جـمـھـوری اسـالمـی  
ـیـه بشـریـت   باید به جرم جنایت عل
ــر   ــد و مــرگ ب مــحــاکــمــه شــون
ـریـن را   جمھوری اسالمی نظر عاب
بما جلب کـرده و سـبـب شـد تـا  
رھگذران به ما مـراجـعـه کـرده و  
جویای علـت ایـن گـرد ھـمـایـی  

ـنـدگـان گـرد   شوند و با برگزارکـن
ـران وارد   ھمایی در مورد اوضاع ای
ـبـادل نـظـر   صحـبـت شـده و بـه ت

 بپردازند 
ـرگـزاری ایـن   در خـالل ایـام ب
ـنـدگـان   ـرگـزار کـن گرد ھمـایـی ب

گرد ھمایی مشـغـول جـلـب نـظـر  
عابرین به گرد ھمایی ما بودند و  
به انھا مراجعه کرده و اطـالعـیـه  
ـیـن   ـنـه را ب ھای خود در این زمی

مـثـال  .  مردم توزیـع مـی نـمـودنـد 
ـیـسـت و   فعالین الترناتیو سـوسـیـال
حزب سوسیال دموکراتیک نـامـه  

شاھرخ زمانی به سازمان جھـانـی  
کار، اطالعیه شرایط کارگـران و  
مبارزات و مطالبات انان از شـھـال  
ـیـن ازادی   ـپ دانشور که توسط کم
کارگران زندانی حزب کمونیـسـت  
ـران در مـــحـــل   ــ ـری ای کـــارگــ
ـرار   گردھمایی در اختیار ھمگان ق
داشت، را بیـن مـردم تـوزیـع مـی  
ــکــی از   ــکــه ی ـی ــد در حــال نـمــودن
ـران و   ـیـسـت ای فعالین حزب کمون
فدائیان خلق اقلیت مشغول تـوزیـع  
ـیـن مـردم   اطالعیـه خـودشـان مـاب

 بودند 
ـرگـزاری ایـن   بازھم در خالل ب
ـیـن   ـپ گرد ھمایی ناظری فعال کم
برای ازادی کـارگـران زنـدانـی و  

کادر حزب کمونیسـت کـارگـری  
ایران مدام رو به مردم و عابرین از  
اوضاع ایران سخـن مـی گـفـت و  
ـبـانـی   ـی خواستـار حـمـایـت و پشـت

ــاظــری در  .  ھــمــگــان مــی شــد  ن
ــرتــب بــازداشــت   ــان خــود م ــن ســخ

ـیـن کـارگـری و   کارگران و فعـال
ــحــت   ــاسـی ت ــدانــیـان ســی وجـود زن
حاکمیت جـمـھـوری اسـالمـی را  

ــم  .  مــطــرح مــی کــرد  ــاظــری ھ ن
چنین در سخنانـش تـاکـیـد مـی  

ـقـالب سـال    مـردم  ٥٧ کرد که ان
ایران را کشورھای غربی برھبری  

ـنـی   امریکا به غارت بردند و خمـی
ــش اسـالمــی   ـب ــکـار و جـن ـت جـنـای
کثیفش را به مردم تحمیل کـردنـد  
ـران در خـیـابـانـھـا   و امـا مـردم ای
جمھوری اسالمی را بـه مصـاف  
می طلبند و مـی خـواھـنـد کـه  

ـقـالب   ـیـمـه تـمـام ان  را  ٥٧ کار ن
بپایان رسانند و جمھوری اسالمـی  

 را سرنگون کنند 
ـر اشـاره   ھمانطوری که جـلـوت
ــیــن ازادی کــارگــران   شــد کــمــپ
زندانی مصوبه ای در ھمبستگی  
ـیـن کـارگـری زنـدانـی را   با فعال
ـرای   تدارک دیده و در میز خود ب
امضا در اختیار ھمگان گـذاشـتـه  
بود که عمدتا امضا کنندگان ان  

ھمبستگی خـود را بـا کـارگـران  
ــار   ــت ــرده و خــواس ــران اعــالم ک ای
ـیـد و شـرط   ازادی فوری و بی ق
فعالین کارگری زندانـی و ھـمـه  
زندانیان سـیـاسـی شـده و از حـق  
ازادی مردم ایران، حق اعتصاب و  
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ــدگــی   اعـتــراض و حــق یــک زن
 انسانی برای مردم دفاع کردند 

این گرد ھمایی از چنـد نـظـر  
ـنـکـه  .  حائز اھمیت بود   یـکـی ای

ھمزمان و در پـاسـخ بـه فـراخـوان  
 ژانویـه کـه  ٢٦ اکسیون سراسری  

ــرای ازادی   ــیــن ب ــه کــمــپ ــل ــی ــوس ب
زندانیان سیاسی و کمیته مـبـارزه  
برای ازادی زندانیان سیاسـی داده  
ــه   ـرگـزار گــردیـد و ب شـده بـود، ب
ــت   ــن حــرک ــار و وزن ای ــب اعــت

دیـگـر  .  اعتراضی سراسری افـزود 
اینکه عـمـومـا شـکـل و حضـور  
ــــوع   ـن ـــ ـت ـر و مـــ ـــ ـی ـم گـــ چشـــ
ـنـدگـان تـوانسـت انـظـار   برگزارکن
ــل   ــاب ــزان ق ــه مــی عــمــومــی را ب
مالحـظـه ای نسـبـت بـه اوضـاع  
ــارزاتشــان و   ــب ــران، م ــران ای کــارگ
کسب حمایت برای انان را جـلـب  

ـریـن  .  کند  در اخر اینکه تعداد عاب
ــت   ــدی کــه مــواف ــه مــن عــالق
خودشان را با مصوبه مزبور اعـالم  
کرده چشم گیر بوده و نشـان داد  
ـیـت،   که چگونه مـدافـعـان انسـان
ازادی،برابری از ھـمـنـوعـان خـود  
ورای جغرافیا و ملیت دفـاع مـی  

 کنند 
باالخره ما یک روز دیـگـر از  
ـیـه   ـراض عـل گرد ھمایـی در اعـت
ـران   جمھوری جنایتکار اسالمی ای
و در دفاع از کارگران زنـدانـی و  

  ٦ ھمه زندانیان سیاسی را حوالی  
ـم   ـردی جـای  .  غروب انروز بپایـان ب

ـفــرد   دارد کـه از ھـمـه افـراد مـن
حاضـر در ان روز کـه در خـالل  
ــا   ــم ــی ب ــای بــرگــزاری گــرد ھــم
پیشنھاد کمک دادند، صمیـمـانـه  
ـرای   قدردانی کنیم و بـالـشـک ب
حرکت ھای اتی با ایـن عـزیـزان  

 در تماس خواھیم بود 
............................. 

 ونکور
 -دھھا تن از فعالین سـیـاسـی 

اجتماعی شھر ونکور، از سـاعـت  
 ژانـویـه  ٢٦  بعدازظھر روز شنبه  ٢ 

ـری اقـدام بـه   در مقابل آرت گـال
یک اکسیون اعتراضی در دفـاع  

ایـن  . از کارگران زندانی نـمـودنـد  
. اکسیون بخشی از یک کارزار  

ــوری   ــی بــرای ازادی ف ــان ــھ ج
کارگران و کلیه زندانیان سیـاسـی  

این مـراسـم بـا خـو  .  در ایران بو د 
شـامـدگـویـی پــرویـن اشـرفـی از  

سوی شماری از تشـکـل ھـا ی  
چپ کارگری و عباس ماندگار  
ــت   ــس ــونــی ــم ــزب ک از طــرف ح

سـپـس  . کارگری ایران آغـاز شـد  
ــدگــی از   ـن ــمــای ــون بـه ن راب اشــت
شورای کـارگـران شـھـر ونـکـوور  
مراتب پشتیبانی اتحـادیـه ھـا ی  
عضو شورا از کـارگـران زنـدانـی  

در ادامـه  .  در ایران را اعالم کرد  
ـیـام ھـای ھـمـبـسـتـگـی   برنامه پ
ـیـا   فدراسیون معلمین بریتیش کلمب
و اتحادیه رانندگان شـرکـت واحـد  

اتوبوس رانی ونکـوور و اتـحـادیـه  
سراسری کارگران پست کانادا از  
ـراعـت   ـران ق کارگران زندانی در ای

ــد  ــام ھـــای  . ش ــل پــی ــواص در ف
ـنـدگـان   ـن ھمبستگی ؛ شرکت کن
در اکسیون شعار کارگـر زنـدانـی  
ــان   ــه زب ــد گــردد را ب ــای آزاد ب

عـبـاس  .  انگلیسی سر می دادند  
ماندگار از کـارگـران زنـدانـی در  
ـنـھـا   ـنـد ت ایران خـواسـت کـه بـدان
نیستند و ھمـبـسـتـگـی سـراسـری  
. کارگران جھان را با خود دارنـد  

ـــان شـــور و   ـی ـــون در مــ ـی اکســ
 احساسات 

شرکت کنندگان و بـه امـیـد  
ـرا ی   حرکات ھماھنگ بعـدی ب
ــم   ــت رژی ــب ــک ــر ن خــالــصــی از ش
اسالمی و بر پایی یک زنـدگـی  
ـران بـه پـایـان   آزاد و انسانی در ای

 رسید 
ــبــاس مــانــدگــار از طــرف   ع

 کمیته غزب کانادا 
 ....................... 

 تورنتو
 

 در  ٢٠١٣  ژانـویـه  ٢٦ امروز  

ـر بـه فـراخـوان   ـف تورنتو نیز دھھا ن
ـران،   حزب کمونیست کـارگـری ای

 حزب کمونیست 
ـیـه   ایران، تشـکـل مـادران عـل
ـران   اعدام، سایت کارگران ایران، ای

 سولیداریتی تورنتو، 
کمپین برای آزادی کـارگـران  
زندانی و کانون خاوران در ھـوای  

 بسیار سرد گرد ھم آمدند 
تا صدای کارگران زنـدانـی و  
ـر   ھمه زندانیان سـیـاسـی را رسـات

 کنند و اعتراض خود را علیه 

ـفـور اسـالمـی اعـالم   رژیم من
 .دارند 

در این تظاھرات که به مـدت  
دو ساعت ادامـه داشـت مـھـوش  
ــدی، یــدی مــحـمــودی،   عـالــسـون
 محمد کاظمی، محمد محمدی، 

ـیـژن فـتـحـی   ستاره صبور و ب
سخنرانی کـردنـد و ھـر یـک از  
زاویه ای بـه جـنـایـات و تـوحـش  

 رژیم 
اسالمی پرداختنـد و خـواھـان  
آزادی بی قید و شـرط کـارگـران  

 زندانی و ھمه زندانیان سیاسی 
ــن در طــول   ــی ــن ــد، ھــمــچ شــدن
تظـاھـرات بـارھـا تـوسـط تـظـاھـر  
ــدگــان شــعــارھــای زنــدانــی   ــن کــن

 سیاسی آزد 
باید گـردد، کـارگـر زنـدانـی  
ــد گــردد، حــکــومــت   ــای آزادی ب
اسالمی نابود باید گـردد، مـرگ  
برجمھوری اسالمی، نه بـه اعـدام  
و نه به جمھوری اسالمی تـکـرار  

 شد و تعداد زیادی از 
ــو   ــت ــورن رھــگــذاران و مــردم ت
شاھد اعتراض امـروز مـا بـودنـد،  
 الزم به توضیح است که تظاھرات 

امروز در یکی از خیابـانـھـای  
اصلی شھر تورنتو بود کـه دھـھـا  

 ماشین در حال عبور با تکان 
دادن دســت و روشــن کــردن  
چراغ و بوق زدن تظاھر کننـدگـان  

 را مورد حمایت و پشتیبانی قرار 
 .می دادند 

 یدی محمودی 
 

............................. 
ـم   امروز در مرکز شھر استکھل
ـرشـکـوھـی از جـانـب   تظاھـرات پ

حزب کمونیست کارگری ایران و  
چند حزب و تشـکـل دیـگـر، بـه  
دفاع از آزادی کارگران زندانی و  
زندانیان سیاسی که در سیاھـچـال  
ـرنـد   ھای جمھوری اسـالمـی اسـی

ــرات  .  بــرگــزار شــد  ــظــاھ ــن ت در ای
ـقـالبـی و   فرامرز قربانی کارگر ان
عضو حزب کمونیست کـارگـری  
ایران و یوران گوستاوسون از طـرف  
ـلـی در دفـاع از   کمپین بین الـمـل
ــه   ــمــل ــی از ج ــدان ــارگــران زن ک
سخنرانان بودنـد کـه در دفـاع از  
ـرای   آزادی کارگران زنـدانـی و ب
ـیـان سـیـاسـی   ـیـه زنـدان آزادی کـل
ـنـد   صحبتھای پرشوری اظھارداشت
و ھمچنین جمھوری اسـالمـی را  
برای زندانی کردن کـارگـران کـه  
ـیـه خـود   برای احـقـاق حـقـوق اول
ـنـد مـحـکـوم   دست به مبارزه میزن

 .کردند 
در این تـظـاھـرات و بـھـمـیـن  
مناسبت حمیـد فـروتـن و سـیـوان  
کریمـی از طـرف تشـکـل حـزب  
ـران و حـــزب   ــ ـــســـت ای ـی ــ ــمـــون ک
ـری   ــــســــت کــــارگـــ ـی ـــ کــــمــــون

ـتـھـایـی در  )  حکمتیـسـت (  صـحـب

دفاع از آزادی کارگران زندانی و  
زندانیان سیاسی و در محکومیـت  

 .جمھوری اسالمی اظھار داشتند 
این تـظـاھـرات بـعـد از یـک  
ساعت نیم و در ھوای بسیار سـرد  
زمستانی سوئد با شـعـار مـرگ  
بر جمھوری اسالمـی و زنـده بـاد  
جنبش کارگری ایران و در دفـاع  
از آزادی کارگران زندانی و کلیـه  

 .زندانیان سیاسی به پایان رسید 
ـم   ـتـه اسـتـکـھـل از طرف کـمـی

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 ٢٠١٣٠١٢٦ /ھرمز رھا 

 ........................ 
پـیـام  :  ٤ اطـالعـیـه شـمـاره  

ھمبـسـتـگـی دبـیـر فـدراسـیـون  
ونـکـور  ( اتحادیه ھای معلمـان  

 کانادا 
بدنبال تماس مسـعـود ارژنـگ  
ـیـن بـرای آزادی   ـپ از ھمکاران کـم
کارگران زندانی، سـوزان المـبـرت  
ــه ھــای   ــحـادی ــون ات ــر فــدراسـی ـی دب
ـادا طـی   معلمان شعبه ونکوور کان
پیامی کوتاه ھمبستـگـی خـود را  

 ژانویه  ٢٦ با فراخوان ما برای روز  
روز اعتراض جـھـانـی در دفـاع از  
ــیــان   ــدان ــی و زن ــدان کــارگــران زن
. سیاسی در ایران اعالم کرده اسـت 

در این پیام خـانـم سـوزان المـبـرت  
ـبـسـتـگـی   ضمن اعالم مراتـب ھـم
ـا کـارگـران خـواھـان آزادی   خود ب
ـان   ـی فوری کارگران زندانی و زنـدان
ــوق   ــه حــق ــرام ب ســیــاســی و احــت
کارگران و شـھـرونـدان ایـران شـده  

متن اصلی پیام خانم سـوزان  .  است 
 .المبرت ضمیمه است 
 کودکان مقدمند، 

ـــدی  ـــم ـــح ـــم ـاھ ــ ـــم ش ـــری : ک
 ٠٠٤٦٧٠٨٥٢٦٧١٦ 

BARNENFORST@HOT
MAIL.COM 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 

ــــــــر   ـف ــــــــال دانشـــــــ شــــــــھ
 ٠٠٤٤٧٧٧٩٨٩٨٩٦٨ 

F R E E T H E M N O W ٢
@GMAIL.COM 

ـارزه بـرای آزادی   ـتـه مـب ـی کم
 زندانیان سیاسی 

ـــــی   ـــــوب ـب ــــ ـــــوا مـــــح ـی شــــ
 ٠٠٤٤٧٥٧٢٣٥٦٦٦١ 

WWW.IRANPOLITICAL
PRISONERS.COM 

 
ــه  ٢٥ ،  ٩١  بــھــمــن  ٦   ژانــوی
 ٢٠١٣ 
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یك ھفته تجمع اعتراضی 
كارگران كشت و صنعت 

كارون مقابل دفتر 
 احمدی نژاد

كارگران نی بر ھفت تپه 
نیز به تجمع كارگران 

 كشت و صنعت پیوسته اند
 ٩١  بھمن  ٩ 

بیش از ھفت روز از تـجـمـعـات  
ـر کشـت و   متوالی کارگران نی ب
ـر در مـقـابـل   صنعت کارون شوشـت

. گــذرد   دفــتــر احــمــدی نــژاد مــی 
ـرای   کارگران نی بر ھفت تپه نیز ب
ــه جــمــع   ــی ب ــوال ــن روز مــت سـومــی
ھمکاران خود در مقابل سـاخـتـمـان  

تـعـداد کـارگـران  .  اند   دولت پیوسته 
شاغل در دو شرکت نی بر کشـت  
ـر و ھـفـت   و صنعت کارون شـوشـت

رسـد     تـن مـی ٢٧٠٠ تپه شوش به  
ـیـگـیــر   ـیـش پ كـه از شـش سـال پ

 .مطالبات خود ھستند 
 ٩١  بھمن  ٨  

امروز در مقابل ساختمان نـھـاد  
ــجــمــع   ریـاســت جـمــھــوری؛ادامــه ت
 مشترك كارگران كارون و ھفت تپه 

ــر   ــران نــی ب  اعــتــراض کــارگ
کشت و صنعت کارون شوشتـر در  
ــھـاد ریـاســت   مـقـابـل ســاخـتـمـان ن
جمھوری وارد شـشـمـیـن روز خـود  

این در حـالـی اسـت کـه در  .  شد 
ـپـه   این روز کارگران نی بر ھفـت ت
نیز برای دومین روز مـتـوالـی بـه  
جمع ھمكاران خود در مـقـابـل ایـن  

 .اند   نھاد دولتی پیوسته 
ــی بــر    یـکــی از کــارگــران ن
مجتمـع كشـت و صـنـعـت كـارون  
شوشتر حاضر در ایـن تـجـمـع، بـه  

امروز ششـمـیـن روزی  :  ایلنا گفت 
است که ما از كار و زندگی خـود  

ـم و    در خوزسـتـان دسـت کشـیـده  ای
ھـایـمـان بـه    برای مطالبه خـواسـتـه 

ـنـاه آورده  ـم تـا شـایـد بـه    تھران پ ای
او  .  مشکالتـمـان رسـیـدگـی شـود 

با وجود آنكه ھـمـکـارانـمـان  :  افزود 
ازصبح روز گذشته از یـک واحـد  

ـپـه ( تولیدی دیگر   ) مجتمع ھفت ت

اند و تعدادمان بسـیـار    به ما پیوسته 
قابل توجه است مـتـاسـفـانـه ھـنـوز  

ــده  ــن ــع کــن ــان ــافــت    پـاســخ ق ای دری
 .ایم   نکرده 

 این کارگر با اظھار به اینکه  
ــچ   ــن شــش روز ھــی در طــول ای
مسئولی نه تنھـا حـاضـر نشـد از  
ـلـكـه حـتـی   مشكالت ما بپرسد، ب
كسی نپرسـیـد کـه در ایـن مـدت  

ھا بـه کـجـا    خورید و شب   چه می 
سال گـذشـتـه در  :  روید، افزود   می 

ـــی شـــکــر کـــه کـــار   ــزارع ن م
کردیم وقتی بـه عـلـت سـرمـا    می 

ــه صــورت   تـعـداد زیـادی کـالغ ب
ـرنـگـار    دسته جمعی مردند ده  ھا خب

و عکاس برای دریافت خبر و بـه  
ھـا بـه    تصویر کشیدن مرگ كـالغ 

اما در ایـن  .  مزارع نی شکر آمدند 
شش روزی كه در تھران ھستیم بـا  
وجود آنكه از طریق ایلنـا بـه ھـمـه  
ــوعــات اطــالع   ــب مســئــوالن و مــط

 .مان نیامد   دادیم، كسی به سراغ 
:  این کارگر در خاتمه گـفـت 

ما كه با تحمل سختـی شـش روز  
ـم تـا زمـانـی    را در تھران گذرانده  ای

ـنـده  ـن ـرای    كـه جـواب قـانـع ك ای ب
مـان بـه شـھـرمـان    ھمسر و فرزندان 

ــجــمــع خــود ادامــه   ــه ت ــریــم ب نــب
 .دھیم   می 
 ٩١  بھمن  ٧  

 در پنجمین روز تجمع 
كارگران كشت و صنعت 
شوشتر ، كارگران ھفت 

تپه به جمع كارگران 
 .كارون شوشتر پیوستند

ــن دو مــجــتــمــع   کــارگــران ای
بزرگ کشت و صـنـعـت واقـع در  
ـر   ــ ــالوه ب ــان، ع ــوزســت ــان خ اســت

درخــواســت تــحــت شــمــول قــانــون  
ــان  ــرار    مشــاغــل ســخــت و زی آور ق

گرفـتـن و اجـرای بـازنشـسـتـگـی  
پیش از موعد، خواستار تغییر سـاز  

ـیـمـه  ای خـود    و کار رفع فاصلـه ب
 .ھستند 

ـراضـی کـارگـران    تجمـع اعـت
ــی بــر کــارون شــوش  ــی ن تــر    فصـل

مقابل دفتر احمدی نژآد در حـالـی  
وارد پنجـمـیـن روز خـود شـد کـه  

 نــفــر از کــارگــران  ٣٠٠ حــدود  
ـراض    نی  شکر ھفت تپه نیز در اعـت

به مشکالت مشـابـھـی از شـوش  
دانیال با سفر بـه تـھـران بـه جـمـع  

ـیـوسـتـه  بـه  .  انـد   کارگران کـارون پ
  ١٩ گزارش ایلنا این كـارگـران بـا  

ـرای    دستگاه اتوبوس و مینی  بوس ب
گیری مطالبات خود بـه تـھـران    پی 

 .آمده اند 
ــمــع   ــن دو مــجــت  کــارگــران ای
بزرگ کشت و صـنـعـت واقـع در  
ـر   ــ ــالوه ب ــان، ع ــوزســت ــان خ اســت
درخــواســت تــحــت شــمــول قــانــون  

ــان  ــرار    مشــاغــل ســخــت و زی آور ق
گرفـتـن و اجـرای بـازنشـسـتـگـی  
ــش از مــوعــد، اجــرای طــرح   ــی پ

ـقـه  ـرداخـت    طب ـنـدی مشـاغـل و پ ب

منظم دستمزد و حقـوق؛ خـواسـتـار  
تغییـر سـاز و کـار رفـع فـاصـلـه  

 .ای خود ھستند   بیمه 
ــمــه  ــه بــی ای در     وجــود فــاصــل

ـیـل   سوابق این کـارگـران بـه آن دل
ـرداشـت   است که به دلیل امکـان ب

شکر تنھا در نیمی از    محصول نی 
ـر بـه صـورت    سال، کارگـران نـی  ب

فصلی مشـغـول بـه کـارنـد و بـه  
ـنـھـا   ھمین دلیل حق بیمه آنان نیز ت

بـا  .  شـود   نیمی از سال پرداخت می 
این وجود سازمان تامین اجتماعـی  

ـــامـــه  ـــق ن ـب ـــه شـــمـــاره    طــ ای ب
ـم  ١١٠١/٩١/١٩٠   در تـاریـخ ھشـت

ـرر کـرده   مھرماه سـال جـاری، مـق
است که برای رفـع ایـن فـاصـلـه  

ـر کـارگـر در سـال    بیمه  ـف ای ھر ن
ـردازد کـه  ٩ حدود    میلیون تومان بپ

ـرای   با این حسـاب ھـر کـارگـر ب
رسیدن به شرایط بازنشسـتـگـی در  

  ٧٠ بــایســت حــدود    مــجــمــوع مــی 
ـردازنـد  ـپ کـارگـران  .  میلیون تومان ب

تر    شکر ھفت تپه و کارون شوش   نی 
بـا تـوجـه بـه دسـتـمـزد دریـافـتـی  
پرداخت این مبلغ را در تـوان خـود  

ـیـن سـازوكـاری    نمی  بینند و به تعـی
ـلـغ را ضـروری   كه پرداخت این مب

 .سازد اعتراض دارند   می 
بدین ترتیـب تـعـداد زیـادی از  

 سـال کـار در  ٣٥ این کارگران با  
این واحـد امـکـان بـازنشـسـتـگـی  
ندارند و به آنان گفته شده با آنـکـه  

ــرده ٣٥  ــد امــا در     ســال کــار ک ای
 سال سابقـه  ١٥ ای شما    سوابق بیمه 

ـر ایـن  .  کار منظور شده اسـت  ـث اك
کارگران به علت سختی کـارشـان  

 سـال  ٣٥  تـا  ٣٠ بعد از گـذشـت  
 .دیگر توان کار کردن ندارند 
بر ھـفـت     یکی از کارگران نی 

تپـه حـاضـر در تـجـمـع امـروز در  
ــا خــطــاب بــه   ــن ــل ــتــگــو بــا ای گــف
نمایندگان مجلس و مدیران دولتـی  

ھـای    چرا باید تاوان سیاست :  گفت 

 صفحه ویژه
 تجمع اعتراضی  کارگران کشت و صنعت کارون و نی بر ھفت تپه 
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ـران و    غلط و نـا  کـار آمـدی مـدی
ھـای دولـت را مـا    کسری بودجه 

 کارگران بدھیم؟ 
ــر از كــارگــران    یــکــی دیــگ

تـا کـنـون جـواب قـانـع  :  میگوید 
ای به مـا داده نشـده اسـت    کننده 

اما کـارگـران مصـمـم بـه ادامـه  
ھـای    اعتراض تا رسیدن به خواسته 

ـنـد  ـنـھـا  .  بحق صنفی خود ھسـت ت
پاسخی که به تجمعات پنـج روزه  
ــن اســت کــه از   مـا داده شــده ای
مسئوالن استانداری وفـرمـانـداری  
استان خوزستان خـواسـتـه شـده بـه  
ــا حضــور در   ــد و ب ــایــن ــھــران بــی ت
ـــدگـــی دربـــاره   ـی ـــســـات رســ ـل جــ

 .مشکالتمان پاسخگو شوند 
 بھمن چھارمین روز ٦ 

تجمع كارگران كشت و 
 صنعت كارون

 كارگر كشت و صـنـعـت  ٥٠٠ 
ـری   ـــ ـی ــــگـــ ـی ـرای پـــ ـــ كــــارون ب
خواستھایشان به تھران سفر كرده و  
چھـار روز اسـت كـه در مـقـابـل  
. دفتر احمدی نژآد تجمع كرده انـد 

ــکــی از ایــن کــارگــران دربــاره   ی
ـر   پیشینه اعتراض خود و دلیل سـف
ــا   ــن ــا ایــل ــه در گــفــتـگــو ب شـان ب

ــد  ــگــوی ــیــن  :  مــی ھــر ســال در چــن
ایامی که فصل برداشت محصول  
ــرکــت کشــت و   ــر در ش ــیــشــک ن
صنعت کارون است، اما کارگـران  
ــل   ــاب ــمــاع در مــق ــا اجــت ــی ب فصـل

ھای دولتی استان خوزستان و    نھاد 
دفــتــر اداره مــرکــزی شــرکــت،  
خواستار رسیدگی بـه مشـکـالت  

امـا امسـال  .  شویم   مان می   صنفی 
ــل آنــکــه از وعــده  ھــای    بــه دلــی

مسئوالن استانی از جمله مدیریـت  
شرکت کشت و صنعت کـارون و  
ــک کشـــاورزی   ــان ــوالن ب مســئ
ــودیــم،   ــان مــایـوس شــده ب خـوزســت
تصمیم گرفتیم با سفر به تـھـران و  
تجمع در مقابل ساختمـان ریـاسـت  
ــود را   ــت خ ــھـــوری خـــواس ــم ج

 .پیگیری كنیم 
مشـکـالت مـا  :  او ادامه داد 

که مربوط به سالھای بسیـار دور  
ـیـش بـه  ١٠ است امـا از    سـال پ

ــی   صــورت جــدی  گــیــری    تــری پ
شود اما با ھر بار شکـایـت و    می 

ـرای   تشکیل پرونده، مجددا کـه ب
ـم از    پی گیری شکایتمان می  ـی آی

ـرونـده    ما خواسته مـی  شـود کـه پ

 .جدیدی تشکیل دھیم 
ـیـن ھـر  :  او اضافه کرد  ھمچن

ـم از مـا    بار که تجـمـع مـی  ـی کـن
ـتـان را    خواسته می  ـبـات شود مـطـال

کتبی نوشته و مشکالتتان را بـا  
تشکیل پرونده به صورت قـانـونـی  

با وجـود آنـکـه  .  پی گیری کنیم 
ھایی نیز به مـا    ھر بار شماره نامه 

ــت بـعــدی    داده مـی  شـود، در نـوب
ـم نـام و    مراجعه متوجـه مـی  شـوی

ــی  ــگــان ــای ــی در ب ھــا از مــا    نشـان
موجود نیست، انگار با رفتن مـا،  

ـقـی    اعتراض  ـل مان را تـمـام شـده ت
او در ادامه سخـنـانـش  ".  کنند   می 

 تـا  ٦٠ میگوید كه از اوایل دھـه  
ـر   كنون مرتبـا وضـع كـارشـان بـدت
شده و دستمزد آنـھـا بـه تـدریـجـه  

 .كاھش یافته است 
در بسـیـاری از  : "  او میگوید 

ماھای سال که ھـنـوز در مـزارع  

نی شکر وجـود دارد و از اتـمـام  
قرارداد کارگران نیز چـنـدیـن مـاه  
ــل   ــه دالی ــده اســت، ب بــاقــی مــان

ـتـه مـی  شـود    نامعلومی به ما گف
ـر سـر کـار خـود حـاضـر   دیگـر ب
نشوید و بروید خانه و حقـوق خـود  

کارگران از این دستـور  . را بگیرید 
کنند چرا که حـتـی    اطاعت نمی 

ـم   ـی وقتی مـا مشـغـول کـار ھسـت
ـم بـه طـور    حقوقمان را نـمـی  ـی تـوان

ـم، چـگـونـه   ـی کامل دریافـت کـن
ممکن است برویم خانـه و حـقـوق  

 .".بگیریم 
  ١٢ بیـش از  :  او اضافه کرد 

اند که    سال است که ما وعده داده 
ــادی از کــارگــران را   ــعــداد زی ت
باقانون بازنشستگـی بـا مشـاغـل  
ـنـد   سخت وزیان آور بازنشستـه کـن

اما ھنوز ایـن امـر مـحـقـق نشـده  
 .است 

اجرای قانون سخت  :   او گفت 
وزیان اور حـق قـانـونـی کـارگـران  

 ".نی بر است  
بـه  :   او ھمچنین تاکیـد کـرد 

ــزار    جــرأت مــی  گــویــم از دو ھ
کارگر شاغل در این مزارع حتـی  
ــم دارای ســالمــت   ــر ھ ــف یــک ن

 .کامل جسمی نیست 
خـم  :  این کارگر اضافـه کـرد 

شدن برای بریدن نـی بـاعـث شـده  
ــار   ــارگــران دچ ــاری از ک بســی

ــر شــونــد  کــار بــا  .  دیســک کــم
ـریـدن    قمه  ـرای ب ـیـز ب ھای بلند و ت
ھا نیز ھمیشه کـارگـران را در    نی 

ــت قــرار داده  . خــطــر مصــدومــی
ھمچنین گرد و غبـار حـاصـل از  
ـیـز بـاعـث مشـکـالت   این کـار ن

 .تنفسی شده است 

ــارگــران   ــگــر از ك ــكــی دی ی
سختی کـار در حـیـن  :"  میگوید 

ــای   ــا گــرام ــه  ٥٠ کــار ب  درج
ـقـدری زیـاد اسـت کـه   تابستان ب
حین بریدن آنقدر دمای بدنمان باال  

ــان    مــی  ــم ــا عــرق تــن رود کــه ب
شود    ھایمان کامال خیس می   لباس 

ـیـز   وچسبیدن شیره نی به بدنمان ن
 .شود   باعث زخم شدن بدنمان می 

ـتـه كـارگـران آنـھـا در   به گـف
ـیـعـی   زمستان در فضای بـاز طـب
در میان گل والی و در تادبستـان  

ـیـش از    درجـه  ٥٠ در گـرمـای ب
ـنـد  کـار ایـن  .  مشغول بکار ھسـت

كارگران بریدن نی با قـمـه اسـت،  
ـنـد   که بـا حـوادث زیـادی ھـمـان
ـریـدن پـا،   بریدن انگشتان دسـت، ب
ـیـعـی   دیسک کمر و حوادث طـب

ھمانند حـمـلـه حـیـوانـات وحشـی  
ــمــراه اســت  ــل گــراز ھ ــن  .  مــث ای

ــادی از   ــعــداد زی ــرای ت حــوادث ب
ھمکارانمان اتفاق افتاده و پـس از  

انـد    مصدومیت از کار بیکار شـده 
و کسی از آنـان حـمـایـت نـکـرده  

 .است 
ـر از   ـف بنا بر خبر تـعـداد ھـزارن
كارگران نی بر كشـت و صـنـعـت  
كارون غیربومی بوده و درکـمـپ  

ھـا کـه شـرکـت    مخصوص نی بر 
ـیـارشـان گـذاشـتـه اسـت   در دراخت

ایـن تـعــداد  .  کـنــنـد   زنـدگـی مـی 
کارگر در شرایـط بسـیـار سـخـت  
بدون داشتن حداقلھای رفاھی در  

ــــدور از    ایــــن کــــمــــپ  ھــــا ب
ـنـد    ھایشان زندگـی مـی   خانواد  کـن

ــوان   ــاه اگــر ت ــک م ودر ھــر ی
ـنـد    مالیشان یاری کـنـد مـی  تـوان

ــــدن   ـرای دی ـــ ـــک روز را ب ی

بـا  .  ھایشان اختصاص دھند   خانواده 
وجـود زنـدگـی ھـزار کـارگـر در  
یک کمپ امکانات زندگی در  

ایـن  .  آنجـا بسـیـار مـحـدود اسـت 
ھا فاقد حـداقـل امـکـانـات    کمپ 

بھداشتی و درمانی بـوده و خـطـر  
بیكاری نیز مثـل چـمـاقـی روی  

 .سر كارگران است 
 ٩١  بھمن  ٥  

تجمع اعتراضی کارگران 
نی بر شوشتر به سومین 

 روز رسید
ـراضـی   پنجم بھمن تجمـع اعـت

بر مجـتـمـع کشـت و    کارگران نی 
صنعت کارون شوشتر در مـقـابـل  
دفتر احمدی نـژاد وارد سـومـیـن  

پیش از این تاکیـد  .   روز خود شد 
کرده بودند تا زمانـی کـه پـاسـخ  

ـنـد بـه    قانع کننده  ای دریافت نکن
ــع اعــتــراضــی  ــجــم شــان ادامــه    ت

 .دھند   می 
  ٥٠٠  به گزارش ایلنا، تعـداد  

ـر از مـجـمـوع    کـارگـر  ٢٠٠٠ نف
شکـر    فصلی که به کار بریدن نی 

ــعــت   ــمــع کشــت و صــن در مــجــت
ـر اشـتـغـال دارنـد از   کارون شوشت

) سوم بھمن مـاه (بامداد سه شنبه  
با سفر به پایتخت به اجرای نشـدن  

ـــه  ـق ــ ـب ـنـــدی مشـــاغـــل و    طــ ــ  ب
ـیـش از مـوعـد در   بازنشستگی پ
مقابل دفتر احمـدی نـژاد تـجـمـع  

 .کردند 
 ٩١  بھمن  ٤  

 كارگر كشت و صـنـعـت  ٥٠٠ 
ـر احـمـدی نـژآد   كارون مقابل دفـت
تجمع دارند و خواستھای خـود را  

 .پیگیری میكنند 
 ٩١  بھمن  ٣  

تجمع كارگران نی بر 
كشت و صنعت كارون 
شوشتر در مقابل دفتر 

 احمدی نژاد
 نفر از کارگران فصـلـی  ٥٠٠ 

ـر بـا   کشت صنعت کارون شـوشـت
 بـھـمـن در  ٣ سفر به پایتخت روز  

اعتـراض بـه اجـرای نشـدن طـرح  
بندی مشـاغـل و بـازنشـسـتـگـی  
پیش از مـوعـد در مـقـابـل نـھـاد  
. ریاست جمھـوری تـجـمـع كـردنـد 

بعالوه این كـارگـران یـک مـاه و   
نیم حقوق خود را طـلـب دارنـد و  
ـیـز از   بیمه تامین اجتماعی آنھا ن

 .آبان ماه واریز نشده است 
ــلــی     دو ھــزار کــارگــر فص
کشت صنعت کارون شوشتـر کـه  
بـه کـار تـخـصــصـی بــریـدن نــی  
اشتغال دارند خواستار اجرای طـرح  

ـیـن    طبقه  بندی مشاغل و ھـمـچـن
ـیـش از   اجرا نشدن بازنشستگـی پ

ـنـد  ایـن تـعـداد  .  موعد خـود ھسـت
کارگر برای چندمین بار متوالـی  
ـر   است كـه طـی چـنـد سـال اخـی
ــل   ــاب ــن اعــتــراض در مــق ضــم
ارگانھـای وابسـتـه بـه دولـت در  
استان خوزستان، برای دومیـن بـار  
ـر   به تھران آمده و در مـقـابـل دفـت

در  .  انـد   احمدی نژاد تـجـمـع کـرده 
پی تـجـمـع اول کـارگـران، طـبـق  
دستور احمدی نـژاد، وزارت کـار  

 تـا  ١٠٠ وعده داده بود ھر سـالـه  
ــی بــر  ٢٠٠   کــارگــر فصــلــی ن
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ـری از   بازنشستـه شـونـد امـا خـب
به علـت  . اجرای این وعده ھا نشد 

  ٨ فصلی بودن کار در طول سـال  
ـیـکـارنـد ٤ ماه کار و   در  .   مـاه ب

ــا   ــیــکــاری خــود ب چــھــار مــاه ب
مشکالت تامین معیشتی زیـادی  

اما فقـط حـقـوق و  .  روبرو ھستند 
بیمـه در طـول زمـانـی کـه كـار  

با وجود ایـن  . شود   میكنند رد می 
ــدی   ـن ـقـه ب کـه اجـرای طـرح طـب
مشاغل و قانون مشاغل سخت و  

 در ایـن واحـد  ٦٨ زیان آور از سال  
تولیدی انجام شده است، کارگـران  
ــن امــکــان   ــوز از ای نــی بــر ھــن

ـتـه    برخوردار نشده  اند و به آنـان گـف
ـنـدی مشـاغـل   ـقـه ب شده طرح طب
ــران رســمــی   ــط بــرای کــارگ ــق ف

 . شود   منظور می 
 

 کـارگـر شـرکـت  ٨٠٠ تجمع  
ـیـشـکـر   کارون شوشتر و شرکـت ن
ـر ریـاسـت   ھفت تپه در مقابل دفـت

 جمھوری 
 تن از کـارگـران  ٣٠٠ بھمن؛  ٧ 

شرکت نیشکر ھفت تپه روز شنبـه 
 کـارگـر  ٥٠٠ به تجمع  )  بھمن ٧ ( 

ـر شـرکـت کشـت و   فصلی نی ب
صنعت کارون شوشتر در مـقـابـل  
دفتر ریاست جمـھـوری در تـھـران  

ــد  ــه ان ــوســت ــن  .  پــی بــر اســاس ای
تجمـع کـارگـران فصـلـی    گزارش، 

ـر در مـقـابـل   نی بر کارون شوشـت
دفتر محمود احمدی نـژاد از روز  
. سوم بھمن مـاه آغـاز شـده اسـت 

ـر درخـواسـت   این کارگران عالوه ب
اجرای قانـون مشـاغـل سـخـت و  

ـیـش از    زیان  آور و  بازنشستگـی پ
مـوعـد، خــواسـتـار بــرطـرف شــدن  
ـنـد  . مشکالت بیمه ای خود ھسـت

یکی از کارگران شرکـت کـارون  
ـنـا گـفـت کـه در   ـل شوشتر بـه ای
ــه   ــن تـجــمـع مســئـوالن ب مـدت ای

ـنـده  ای    کارگران جـواب قـانـع کـن
نداده انـد و کـارگـران تـا تـحـقـق  

ھای صنفی خـود بـه ایـن    خواسته 
 . تجمع ادامه خواھند داد 

 
تجمع اعتراضی کارگران 

نی بر شوشترمقابل 
نھادریاست جمھوری به 

 سومین روز رسید
ــی ٥  ــن، کــارگــران ن ــم ــھ بــر    ب

مجتمع کشت و صـنـعـت کـارون  

شوشتر برای سومین روز متـوالـی  
در مقابل ساختمان نـھـاد ریـاسـت  

تـعـداد  .   جمھوری تجـمـع کـردنـد 
  ٢٠٠٠  نــفــر از مــجــمــوع  ٥٠٠ 

ـریـدن   کارگر فصلی که به کار ب

شـکـر در مـجـتـمـع کشـت و    نـی 
ـر اشـتـغـال   صنعت کـارون شـوشـت

ـبـه   سـوم  ( دارند از بامداد سـه شـن
ـتـخـت بـه  )  بھمن ماه  با سفر به پای

 بندی مشاغـل    اجرای نشدن طبقه 
و بازنشستگی پیش از مـوعـد در  
مقـابـل نـھـاد ریـاسـت جـمـھـوری  

ــن کــارگــران  .  تــجــمــع کــردنــد  ای
چـھـارم و  ( چھارشنبه و پنجشنبه  

ـراض بـه  )  پنجم بھمن  نیـز در اعـت
ھـایـی کـه    عدم پایپندی به وعـده 

ـئـت دولـت در   در سفر استانی ھـی
ــدی   خصــوص اجــرای طــرح بــن
ـیـش از   مشاغل و بازنشستگـی پ
موعد به آنان داده شده بود، تجمـع  

ـتـه  .  خود را ادامـه دادنـد  بـه گـف
یکی از کارگران حـاضـر در ایـن  
تجمع، در سه روز گذشـتـه ھـیـچ  
ـیـدن و   ـرای شـن مقام مسـئـولـی ب
ـبـات آنـان در   رسیدگی بـه مـطـال
. جمعشان حضور پیدا نکرده اسـت 

بر مجـتـمـع کشـت و    کارگران نی 
صنعت کارون شوشتر پیش از ایـن  
تاکید کرده بودند تا زمـانـی کـه  

ــنـده  ــانـع کـن ای دریـافــت    پـاسـخ ق
ـراضـی  شـان    نکنند به تـجـمـع اعـت

 .دھند   ادامه می 
 

تجمع اعتراضی کارگران 
بر شوشتر برای  نی

دومین روز متوالی 
مقابل نھاد ریاست 

 جمھوری
با وجود اینکه شـب  »بھمن؛  ٤ 

گذشته را با سختی در تھـران بـه  
ـم در صـورت عـدم    صبح رسانـده  ای

مان تـوسـط    رسیدگی به مشکالت 

مسئوالن ارشد دولتی و دریـافـت  
یك جواب قانع كننـده، بـه تـجـمـع  

ـم   خود ادامه مـی  كـارگـران   «. دھـی
بر مجـتـمـع كشـت و صـنـعـت    نی 

شوشتر برای دومین روز مـتـوالـی  

در مقابل نھاد ریاسـت جـمـھـوری  
ـیـوسـتـن جـمـع  .  تجمع كـردنـد  بـا پ

ــرای   ــگــری از كــارگــران كــه ب دی
ــود از   ــاران خ ــك ــم ــی ھ ــمــراھ ھ

ـر كـرده  انـد،    خوزستان به تھـران سـف
ـفـی امـروز وارد   این اعتراض صـن

بـامـداد  .  مرحله جدیدی شده است 
ـری از  )  سوم بـھـمـن (  ـی جـمـع کـث

ـر مـجـتـمـع   کارگران فصلی نی ب
ـر بـا   کشت صنعت کارون شـوشـت
ـراض بـه   سفر به پایتـخـت در اعـت
اجرای نشدن طرح بندی مشـاغـل  
و بازنشستگی پیش از مـوعـد در  
مقـابـل نـھـاد ریـاسـت جـمـھـوری  

بـھـمـن   ٤ صـبـح  . تجمع کرده بودند 
کارگران به ھمراه جـمـع دیـگـری  
ــان   ــمــع آن ــه ج ــامــداد ب كــه از ب

ـیـوسـتـه  ــل    پ انـد، مــجـددا در مـقـاب
ساختمان نھاد ریـاسـت جـمـھـوری  

یـكـی از  .  انـد   دست به تجـمـع زده 
ــتــرض امــروز   ــران مــع ایــن كــارگ

ــفــت  ــنــکــه شــب  :  گ بــا وجــود ای

گذشته را با سختی در تھـران بـه  
ـم در صـورت عـدم    صبح رسانـده  ای

مان تـوسـط    رسیدگی به مشکالت 
مسئوالن ارشد دولتی و دریـافـت  
یك جواب قانع كننـده، بـه تـجـمـع  

ـم   خود ادامـه مـی  ـنـی  .  دھـی ـت گـف
ــلــی   ــر فص اســت دو ھــزار كــارگ

ـر   «بر   نی » مجتـمـع كـارون شـوشـت
ظرف شش  سال گـذشـتـه ضـمـن  
ــل   ــاب ــق ــراضــات مــكــرر در م ــت اع
ارگانھـای وابسـتـه بـه دولـت در  
استان خوزستان، برای دومیـن بـار  
به تھران آمده و در مـقـابـل نـھـاد  

 .اند   ریاست جمھوری تجمع کرده 
 

سوم بھمن؛ کارگران نی 
بر شرکت نیشکر ھفت 

بطور یکپارچه ای دست 
 به اعتصاب زده اند

ـران  : اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـشـکـر   کارگران نی بر شـرکـت ن
ـیـه صـبـح   ھفت تپه از ساعات اول
امروز دست از کار کشیدند و در  
مقابل مدیریـت کـارخـانـه تـجـمـع  

این کـارگـران مـدت سـه  .  کردند 
ماه اسـت دسـتـمـزدھـای خـود را  
دریافت نـکـرده انـد و بـه ھـمـیـن  
دلیل با خواست پرداخـت سـه مـاه  
دستمزد مـعـوقـه و اجـرای طـرح  
طبقه بندی مشاغل دست از کـار  

ـره ایـن  .  کشیده اند  تا لحظه مخـاب
ھـیـچـیـک از  )   صـبـح ١٠ ( خبر  

ــن کــارخــانــه در مــیــان   ــی ــول مســئ
کارگران اعتصابی حـاضـر نشـده  

خبر تکمیلی ایـن اعـتـصـاب  .  اند 
ـتـشـر خـواھـد شـد  ـبـا مـن . متـعـاق
ـران    –اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای

 ١٣٩١ سوم بھمن ماه  

خبر تکمیلی اعتصاب 
 نی بر شرکت ١٥٠٠

 نیشکر ھفت تپه
ـران  : اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـر شـرکــت  ١٥٠٠   کــارگـر نـی ب
ـراض بـه   نیشکر ھفت تپه در اعـت
عدم دریافت سه ماه دستمزد و بـا  
ـنـدی   خواست اجرای طرح طبقـه ب
مشاغل از صبح روز یکشنبه اول  
بھمن ماه در اعتصـاب بسـر مـی  

بنا بر گزارشھای رسـیـده بـه  . برند 
ـران، از   اتحادیـه آزاد کـارگـران ای
ــه کــه ایــن   ــب ــن ــکــش ــح روز ی صــب
کارگران دست بـه اعـتـصـاب زده  
اند مسئولین شرکت نیشکر ھـفـت  
تپه تا کنـون ھـیـچ پـاسـخـی بـه  

ــد  ــداده ان ــان ن ــھـای آن ــه  .  خـواســت ب
ھمین دلیـل از صـبـح امـروز ایـن  
کارگران دست به تجمع در مقابـل  
ـریـت زدنـد و خـواھــان   ـر مـدی دفـت
رسیدگـی بـه خـواسـتـھـای خـود  
ـیـز   ـنـھـا امـروز ن شدنـد امـا نـه ت
پاسخی به این کارگران داده نشـد  
بلکه عوامل حراست با حضور در  

محل تجمع کـارگـران سـعـی در  
از سوی دیگـر  .  کنترل آنان کردند 

ـر از  ٦٠ از صبح امروز حـدود   ـف  ن
کارگران کارخانه نیز به کارگـران  
ـنـده در مـقـابـل   نی بر تجـمـع کـن

ــد  ـن ــوســت ـی ـتــر مــدیــریـت پ ــن  .  دف ای
کارگران از جمله کارگران ساکـن  
در خانه ھای سـازمـانـی شـرکـت  
ـنـد کـه بـه   نیشکر ھفت تپه ھسـت
آنان اعالم شده اسـت از ایـن پـس  
باید ماھیانه مبلـغ یـکـصـد ھـزار  
تومان بـابـت سـکـونـت در خـانـه  
ــرکــت   ــه ش ھــای ســازمــانــی  ب
ـر   پرداخت کنند امـا کـارگـران زی
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ـرفـتـه انـد و بـه   بار این خواست ن
ھمین دلیل آنان نیز از صبح امـروز  
ھمراه با کارگران نی بر، دست بـه  
ـریـت   ـر مـدی تجمع در مـقـابـل دفـت

الزم بـه تـوضـیـح اسـت در  .  زدند 
خبر اولیه اتحـادیـه آزاد کـارگـران  
ـر   ایران از اعتصاب کارگران نی ب
شرکت نیشکر ھفت تپه آمده بـود  
که این کارگران از صـبـح امـروز  
دست بـه اعـتـصـاب زده انـد ایـن  

درحالی است که تـجـمـع آنـان در  
ـریـت از صـبـح   ـر مـدی مقابل دفـت
ــت امـــا   ــده اس امــروز آغـــاز ش
ــح روز   ــصــاب شــان از صــب اعــت
یکشنبه اول بھمن آغـاز شـده بـود  
ــروع   ــه تــاریــخ ش ــل ــی ــوس ــن کــه بــدی
اعتصاب کارگران نی بر شـرکـت  
.  نیشکر ھفت تپه اصالح مـیـشـود 

ـران  سـوم    -اتحادیه آزاد کارگران ای
 ١٣٩١ بھمن ماه  

 
کارگران بازنشسته 

 :تھران
ـرای مـا   ـری کـه ب طبـق خـب

 بـھـمـن  ٤ ارسال شـده اسـت، روز  
ـر از کـارگـران  ١٠٠٠ بیش از   ـف  ن

ــن   ــامــی ــدوق ت ــه صــن ــســت ــازنش ب
اجتمـاعـی در تـھـران در مـقـابـل  
مجلس اسالمی تجـمـع کـردنـد و  
. خواھان افزایش حقوق خود شدنـد 

ـیـن بـه   کارگران بازنشسته ھمـچـن
تعرضات رژیم تحت عنوان اصالح  
قانون کار و اصالح قانون تـامـیـن  

در ایـن  .  اجتماعی اعتراض دارنـد 
: تجمع کارگـران شـعـار مـیـدادنـد 

دولت بی کـفـایـت حـیـاکـن حـیـا  
 .کن 

ــه   ــه شــده اســت کــه ب ــت ــف گ
مقرری بازنشستگی این کارگران  

ــیــشــود و  ١٨   درصــد اضــافــه م
ـیـکـه   ـنـد در حـال کارگران میگوی
ــامــات و رســانــه ھــای   ــق خــود م

  ١٠٠  درصـد و  ٥٠ دولتی از تورم 

درصد حرف میزنند چرا حقوق ھـا  
در  .   درصد اضـافـه شـود ١٨ باید  

این تجمع یـک بـحـث کـارگـران  
ـــابســـامـــان   ـرانـــی و وضـــع ن گــ

بحثـشـان ایـن  .  اقتصادی شان بود 
ـیـون ھـم کـفـاف   ـل بود که دو مـی

کـارگـران  .  زندگی ما را نمیـدھـد 
به اینکه مرتضوی پست مدیریـت  
ــز   ـی تـامـیـن اجــتـمـاعـی را دارد ن
ـــا در   ـــارھ ـــد و ب ـن ـرضــ ــ ـت ــ ـــع م
اعتراضاتشان این را اعـالم کـرده  

 .اند 
 

تجمع کارگران نی بر 
 :شوشتر

طبق گزارش دیگری کـه بـه  
 بـھـمـن  ٥ ما رسیده است، امـروز  

ـر از کـارگـران  ٥٠٠ ماه تعداد   ـف  ن
نی بر کشـت و صـنـعـت کـارون  
ـنـدگـی از طـرف   شوشتر به نـمـای

 کارگر شاغل این مجتمع،  ٢٠٠٠ 
ـرای سـومــیـن روز مــتـوالـی در   ب
ــه عــدم اجــرای طــرح   اعـتــراض ب

طبقه بندی مشاغل و با خـواسـت  
ـر   افزایش دستمزد در مـقـابـل دفـت
ــجــمــع   ــه ت ــژاد دســت ب احـمــدی ن

ــد  ــدادی از  .  اعــتــراضــی زدن ــع ت
کارگران نی بر ھمچنین خـواھـان  
ــش از مــوعــد   ـی ــگــی پ بـازنشــســت
ـیـل تـعـویـق در   ـنـد، امـا بـدل ھست
پرداخت حق بیمه توسط كـارفـرمـا  
. امکان بازنشسته شدن را نـدارنـد 

سازمان تامین اجتماعی کار ایـن  

کارگران را جزء مشاغل سخت و  
ـنـد و    زیان آور مـحـسـوب نـمـی  ك

ــگــر   ــھــم یــک مــوضــوع دی ایــن
این کـارگـران  .  اعتراض آنان است 

ـنـد و   شش ماه سـال کـار مـیـکـن
ـرای   شش ماه بیکارنـد و فـقـط ب
ـرداخـت   ـیـمـه پ ایام کارشان حـق ب
میشود به ھمین دلیل بـا مشـکـل  
ــد  ــن ــت ــرو ھس ــگــی روب ــت . بــازنشــس

کارگران قراردادی نیز که دو مـاه  
دیگر قراردادشان تمام میشـود، در  

خـواسـت ایـن  .  خطر اخراج ھستنـد 
کارگـران اسـتـخـدام رسـمـی آنـان  

کارگران اعالم کرده اند تـا  .  است 
جواب روشنی به آنـھـا داده نشـود  

 .به اعتراض خود ادامه میدھند 
الزم به یادآوری است کـه در  
آبانمـاه امسـال ایـن کـارگـران در  
ـیـش از   اعتراض به عدم دریافت ب
دو ماه حقوق و مـزایـا، دسـت بـه  
ـیـن را   اعتـصـاب زدنـد و مسـئـول
مجبور کردنـد کـه فـورا یـکـمـاه  

ـبـل از آن  .  حقوق آنھا را بپردازند  ق

نیز بارھا دسـت بـه اعـتـصـاب و  
 .تجمعات اعتراضی زده بودند 

 
اعتصاب و تجمع 

کارگران نیشکر ھفت 
 :تپه

طبق گزارشی از اتحادیه آزاد  
 کارگر نـی  ١٥٠٠ کارگران ایران،  

بر شرکت نیشکر ھفت تپه نیـز در  
اعتراض به عدم دریافت سـه مـاه  

دستمزد و با خواست اجـرای طـرح  
طبقه بندی مشـاغـل از روز اول  
بھمن ماه در اعتصـاب بسـر مـی  

ـیـل بـی پـاسـخ  . برند  کارگران بـدل
ـر   ماندن خواستشان در مقابـل دفـت
مدیریت دست بـه تـجـمـع زدنـد و  

ــدود   ــارگــران  ٦٠ ح  نــفــر از ک
ــه ایــن تــجــمــع   ــز ب ــی کــارخــانــه ن

این کارگـران از جـمـلـه  .  پیوستند 
کارگران سـاکـن در خـانـه ھـای  
سازمانی شرکت نیشکر ھفت تپـه  
ھستند کـه بـه آنـان اعـالم شـده  
است از این پـس بـایـد مـاھـیـانـه  
مبلغ یکصـد ھـزار تـومـان بـابـت  
سکونت در خانه ھای سـازمـانـی  
ـنـد امـا   ـرداخـت کـن به شـرکـت پ
ــن خــواســت   ــار ای کـارگــران زیــر ب

 .نرفته اند 
این اعتراضات ھماره با تجمـع  
اعتراضی کارگران شرکـت ھـای  
پتروشیمی ھای ماھشھر در اواخر  
دیماه، تجمع اعتراضـی کـارگـران  
فضای سبز شھرداری اصفـھـان و  

تعداد دیـگـری از اعـتـصـابـات و  
تجمعات اعتراضـی کـارگـران در  
ظرف دو ھفته اخیر گـواه تـداوم و  
ـراضـات   گسترش اعتصابات و اعت
کـارگـری اســت کـه در سـراســر  
ـیـدی و   کشور و در مـراکـز کـل
ــان دارد  ــری ــری ج ــزرگ کــارگ . ب

افزایش دستمزد، امنیت شغـلـی و  
استخدام رسمی و لغـو اصـالحـات  
ضد کارگری بر قانون فی الحـال  

ارتجاعی کار از جـمـلـه خـواسـت  
ھای مھم کارگران اسـت کـه در  
ـری در حـال   ـیـشـت مراکز ھرچـه ب

 .گسترش است 
ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
ضمن حمـایـت از ایـن مـبـارزات،  
ـراضـات و   ـرای اعـت کارگران را ب
اعتصابات متحد و یکـپـارچـه در  
ـر و   ـیـه کـل فـق سراسر کشور عـل
فالکتی که جمـھـوری اسـالمـی  
ــارگــر و مــردم   ــه ک ــق ــه طــب ب
زحمتکش و محروم تحمـیـل کـرده  

 .است، فرامیخواند 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 
 ژانـویـه  ٢٤ ،  ١٣٩١  بھمـن  ٥ 
 ٢٠١٣ 
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ــا  (  ــھــمــن ت ــھــمــن ٨ از ســوم ب ) ب
ـتـه   اعتراضات كارگری  یـك ھـف
گذشته به لـحـاظ كـمـی و طـرح  
مطالبات، برجسته و قـابـل تـوجـه  

ــنــد  ــن از  ٣٠٠ تــجــمــع   .  ھســت  ت
ـپـه   کارگران شرکت نیشکر ھفت ت
ـیـوسـتـن   در چند روز متوالـی و پ

كارگر فصلی نی بر شـرکـت  ٥٠٠ 
ـ  )  کشت و صنعت کارون شوشتـر 

ـنـد  ٢ (  تجمع مـتـوالـی كـارگـران ق
ـراضـی  ( ـ  )  اھواز  یك تـجـمـع اعـت

جـمـعــی از کـارگــران مــخـابــرات  
ـراســـان رضـــوی و   ــ ـــان خ ـت اســ

 مـورد تـجـمـع از  ٢ ( ـ  )  خوزستان 
کارگران اخراجـی شـرکـت جـھـاد  

ــان  ــ  )  نصــر کــردســت ــت  ٥ ( ـ ــوب ن
ـر   اعتراض کارخانه پـوشـش گسـت

مـورد از کـارگـران  ١ ( ـ  )  اردکان 
ــعــت کــارون   ــی کشــت صـن فصـل

ــ  )  شــوشــتــر  ــصــاب  ١ ( ـ مــورد اعــت
ــدگــان  ٢٠٠ روزه   ٢   نــفــر از رانــن

کامیون ھای شھـرداری مـنـاطـق  
ــز  ــری ــه ی تــب اشــكــال  ).  ده گــان

اعترضات تجمع ھـای وسـیـع در  
مقابل دفتر رئیس جمھور، مجلـس  
شورای اسالمی، استانـداری ھـا،  
و یك مورد اعـتـصـاب در مـحـل  

حـمـایـت ھـای  .  كارخانه بوده انـد 
ـیـشـكـر  ( سایر بخـشـھـای كـارگـر  ن

ھفت تپه و كـاگـران فصـلـی نـی  
ــای  )  یــر  ــواده ھ ــان ــت خ و شــرك

ـیـه  ( كارگری  كارگران قند و تصـف
ـراضــات از  )  شـكــر اھــواز  در اعــت

ـر   ـراضـات كـارگـری بشـكـل ب عت
ــه اســت  . جسـتـه ای وجــود داشـت

موج اعترضات یك ھفته گـذشـتـه  
ـبـوده   بر فضای سیاسی بی تاثیر ن
و تعدادی از رسـانـه ھـای داخـل  
كشور این اعتراضات را منـعـكـس  
و رسانه ھای دیگـر در خـارج از  
ــار ایــن   ــب ــعــا اخ ــی كشــور نــیــز وس
. اعتراضات را منعكس كـرده انـد 

ـتـه   ـراضـات یـك ھـف مطالبات اعـت
ــه بــر مــحــور   ــاق  »گــذشــت احــق

حقوقھای معوقه، در تـعـدادی از  

كارخانه ھا حقوقھا پرداخـت نشـده  
 »ـ   «ماه رسیده است ٢٥ به سقف  

درخواست اجرای قـانـون مشـاغـل  
آور و  بازنشـسـتـگـی    سخت و زیان 

ــش از مــوعــد، بــرطــرف شــدن   پــی
قطع بیمـه  »ـ   «مشکالت بیمه ای 

 .بودند  «ھای اجتماعی 
 مساله  دیـگـر در حـواشـی  
مسائل كـارگـری، نـامـه انـجـمـن  
ــكــاری   ــمــان ــی كــارگــران پــی صــنــف
ـر   ـف پتروشیمی  تبریز خطاب به دون
از عوامل خانه كارگر و  كـانـون  
عالی شـوراھـای اسـالمـی كـار،  
ناصر برھانی و علی اكبر خبـازھـا   

ـر  . ( بود  ناصر برھانی و علی اکـب
ـر  »ھا به ترتیب به عنوان    خباز  ـی دب

ـره کـانـون عـالـی   کل ھیئت مـدی
و   «شوراھای اسالمی کار کشور 

رئیس کـانـون عـالـی کـارگـران  »
ـران   بازنشستـه و مسـتـمـری بـگـی

 دی مـاه  ٢٠ در   «سراسر کشـور 
ای بـه    سال جاری با ارسـال نـامـه 

خامنه ای، با مـعـرفـی خـود بـه  
ـیـون »عنوان نماینده    ـل ـیـمـه    می ھـا ب

ــه و   ــازنشــســت شــده، کــارگــر، ب
 «مستمری بگیر سـراسـر کشـور 

خواستار حمایت ایشان از مدیریـت  
سـعـیـد مـرتضـوی در   «کارآمد »

).  اند   سازمان تامین اجتماعی شده 
این دو ارگـان ضـد كـارگـر و از  
عوامل مزدور جمھوری اسـالمـی  
در دو ھفته گذشته از مـرتضـوی،  
جالد زندانھای جمھوری اسالمـی  
ــا   ـرســت و ی كـه  در سـمــت ســرپ
مدیریت سازمان تامین اجتمـاعـی  
. قرار گرفته است، حمایت كـردنـد 

نكته قابل توجه در نـامـه انـجـمـن  
ــكــاری   ــمــان ــی كــارگــران پــی صــنــف
ـراضـات   پتروشیـمـی، مسـالـه اعـت
ـلـف   كارگران در بـخـشـھـای مـخـت

كارگری و در بیـش از ده اسـتـان  
كه در شـكـل طـومـار سـی ھـزار  
امضا برای مطالبات كارگـران در  
ایران و علیه اصالحیه ھای قانـون  
ـبـاشـد  . كار، منتشر كرده انـد، مـی

ــر و طــرح   ــه كــارگ ــق قــدرت طــب
مطالباتش وقتی بـا قـدرت و بـا  
ـراز   شركت ده ھـا ھـزار كـارگـر اب
وجود میكند، در نامه نـگـاری و  

ـــه اصـــطـــالح   ـــادات " ب ـق ــ ـت ــ از  "  ان
ـم ھـم   كانونـھـای وابسـتـه بـه رژی

اعتراضـات  .  تبلور پیدا خواھد كرد 
طبقه كارگر اگر چـه بـا طـومـار  
سی ھزار امضا شروع شـده اسـت،  
اما ھم اكنون در اشكـال وسـیـع و  
ـنـد تـجـمـع در   تعرضی تـری مـان
ـیـدا کـرده   مقابل مجلـس ادامـه پ

ـقـه كـارگـر دامـن  .  است  چاره طـب
ـر و   ـراضــات وســیـعــت ــه اعــت زدن ب
تعرضی تر است كه ما تبلور آنـھـا  
ـراضـات ھـزاران كـارگـر    را در اعت
ــه و كــارگــران شــرکــت   ــت تــپ ھــف
ـر   کشت و صنعـت کـارون شـوشـت
ـم کـه قـطـعـا ایـن   تجربـه  کـردی
ــارزه، در جــنــبــش   اشــکــال از مــب
کارگری  بعنوان سمبل مـبـارزات  
تعرضی مورد استفاده قرار خواھـد  

 . گرفت 
در حواشی مسائل اجتمـاعـی  
ـرای   ـلـف و ب در عرصه ھای مخت
ـیـسـی در   ـل ـتـی و پ ـی دخالت امـن
زندگی و شغل و رفاه شـھـرونـدان  

ـران، تشـكـیـل   اتـاق  " جامعه در ای
ــه روز  "  ھــای  ــه مســال ــری ب فــك

ــل شــده اســت  ــدی ـب ــاق ھــنــر . " ت " ات
تشكیل شده و اكنون در استان قـم  

ــن نشــســت   ــاق فــكــری " اولــی " ات
ــل شـــواری   ــح ــارگــری در م ك
ـرگـزار شـده   اسالمی كار اسـتـان ب

كه باشـركـت  "  اتاق فكر "این  . است 

شوراھای اسالمی كار، دبیر خانـه  
ـفـی   کارگر قم، کانون انجمن صـن
کارگران سـاخـتـمـانـی و مـجـمـع  
نماینـدگـان کـارگـران اسـتـان قـم  
تشكیل شده، اضافـه شـدن یـک  
نھادی ضد كارگری به نھادھـای  
تاكنون موجود از جمله شـوراھـای  
ــر،   ــه كــارگ اســالمــی كــار و خــان

ــاشــد  ــب ــه  .  مــی ــی ک ــط در شــرای
جمھـوری اسـالمـی در مـنـگـنـه  
ــعــاد   اعـتــراضــات كــارگــری در اب
ــه و در   ــع قــرار گــرفــت ــی وســی
شرایطیكه ابتكارات اعتراضـی در  
اشكال تجمع و طومارھای ھـزاران  
نفری از كـارگـران و اعـتـصـابـات  
ـر   ـتـھـای وسـیـعـت كارگری و حمـای
ـلـف كـارگـران و   بخشـھـای مـخـت
خانواده ھـایشـان افـزایـش یـافـتـه  

ــل   ــكــی ــكــر " اســت، تش ــاق ف " ات
ــه مــنـظــور   كـارگــری رژیــم كــه ب
ـرار دادن   كنترل و تحـت سـیـطـره ق
مطالبات و خواستھا و اعتراضـات  
كارگران تشكیل شده است، ھـیـچ  
ــد داشــت  ــخــواھ ــی ای ن . كــارای

تشكیل نھادھـای ضـد كـارگـری  
ـقـه   ـرای طـب جمھوری اسـالمـی ب
ـنـش   ـی كارگر و سخنگویان و فـعـال
. امری آشنـا و رسـوا شـده اسـت 

ـــش كـــارگــری راه ھـــای   ــب جــن
پیشروی مستقل خود از دولـت و  
نھادھای ضد كارگری جمـھـوری  
اسالمی را در تشـكـیـل مـجـمـع  
ـرپـایـی تـجـمـعـات و   عمـومـی، ب

 . اعتصابات  را طی  کرده است 
ــعــدادی از   ــه ت ــه گــذشــت ــت ھـف
فعالین کارگری به عیـادت پسـر  
بھنام ابراھیم زاده رفتند و خـواھـان  
ـم زاده   ـراھـی آزادی فوری بھـنـام اب

شاھرخ زمانی ھم با صدور  .  شدند 
اطالعیه ای از  تمـامـی تشـکـل  
ھا و فعالین داخل خـواسـت دسـت  
ـرای   به اعتراض بزنند و ھمچنین ب
ـبـات خـود ھـر چـه   کسب مـطـال

ـر تــالش نـمــایــنـد  ــشــت ـی   ٢٦ در  .  ب
ــه، در   ــا از  ١٦ ژانــوی ــی کشــور دن

ـرلـن در آلـمـان   تورنتو کانادا تـا ب
ھمبستگی خود را با کارگران در  
ــران اعــالم کــردنــد و خــواھــان   ای
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  
ـیـان   ھمه کارگران زندانی و زنـدان

ــد  ــدن ــی در ایــران ش ــاس از  .  ســی
اتفاقات مھم ھفته نامه زانیـار بـه  
ــراخــوان   افــکــار عــمــومــی و  ف
خانواده  زانیار و لقمان مـرادی در  
اعتراض به حـکـم اعـدام ایـن دو  
جوان و اعـتـصـاب عـمـومـی در  
مریوان، و نامه ھای بھنام ابراھیـم  
ــارگــران ار   ــت ک ــای ــم زاده و ح
ــد،  دو حـرکــت   ـن کـارگـران در ب
اجتماعی در شھرھای کـردسـتـان  
ایران بـوده  کـه مـوجـب شـد تـا  
ـــح   ـــط ـراضـــات در دو س ــ ـت ــ اع
ــلــی و   ــل ــیــن الــم ــھــای ب ــن ــی ــپ کــم
اعتراضات توده ای و اعتصاب و  
ـرده   نامه ھای حمایتی، به پیـش ب

جایگاه کمپیـن ھـای دفـاع  . شود 
ـقـمـان مـرادی و در   از زانیار و ل
ـم زاده در   ـراھــی ــام اب ـن دفـاع از بـھ
. ھمین رابطه قابل ارزیـابـی اسـت 

ـر و سـاده تـری   راه ھای روشـن ت
ـراضـی و   برای حرکت ھـای اعـت
ـقـالبـی در   در جھت رادیکالیسم ان

دخـالـت  .  جامعه شروع شـده اسـت 
ـبـش   ـیـن جـن موثر و آگاھانه فـعـال
کارگری و فعالین عـرصـه ھـای  
اجـتـمــاعـی در شـرایـط کـنـونــی  
سیاسی بسـیـار مـھـم و حـیـاتـی  

 .است 
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 تجمع كارگران قند اھواز ادامه دارد
ـر از کـارگـران  ٥٠ تعداد  ) یکشنبه ھشتم بھمن ماه (  ـف  ن

قند و تصفیه شکر اھواز برای دومین روز متوالی، ایـن بـار  
شان در مقابل استانـداری اھـواز تـجـمـع    ھای   به ھمراه خانواد 

ـنـد و  ٨ .  کردند  بھمن دومین روز تجمع کارگران کارخـانـه ق
ـــه   ـی ــ ـف تصــ

ـرگـزار شـد  . شکر در ھفته اخیر برای احقاق حقوق معوقـه ب
ـنـده  ای از سـوی    تا کنون ھیچ عـکـس الـعـمـل قـانـع کـن

مـیـزان  .  مسئوالن استانی در این زمینه مشاھده نشـده اسـت 
.   ماه میباشـد ٢٥ معوقات حقوقی کارگران کارخانه قند را  

با وجود اینکه در سال اخیر بارھا در مـقـابـل اسـتـانـداری و  
ـلـی کـه   درب کارخانه تجمع کاوگران برپا شده، اما به دالی

ـیـش از    کارگران از آن بـی    ٨٠ اطـالعـنـد، بـه مشـکـالت ب
 .شود   کارگر این کارخانه رسیدگی نمی 

 
 

!  ایم بھمن؛ ده ماه است حقوق نگرفته٣
 تجمع در مقابل مجلس

جمعی از کارگران مخابرات استـان خـراسـان رضـوی و  
کـارکـنـان  . .    خوزستان امروز در مقابل مجلس تجمع کردند 

مخابرات استان خوزستان با در دست داشتن پالکـاردی کـه  
ـم    بر روی آن نوشته شده بود ده ماه اسـت حـقـوق نـگـرفـتـه  ای
 . خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به مشکالتشان شدند 

 
ادامه تجمع كارگران شركت جھاد نصر 

 كردستان
بھمن؛ ده ھا نفر از کارگران اخـراجـی شـرکـت جـھـاد  ٧ 

ـبـات خـود    نصر کردستان، جھت پیگیری خواسته  ھا و مـطـال
کـارگـران تـجـمـع  .  در مقابل اداره کار سنندج تجمع کـردنـد 

کننده اعالم کردند که روز بعد در مـقـابـل شـرکـت جـھـاد  
نصر تجمع خود را ادامـه خـواھـنـد داد و تـا زمـانـی کـه  

ـنـد آنـجـا را تـرک    نامه  ی کتبی اخراج را دریـافـت نـکـن
 نفر از کـارگـران  ١١٠ الزم به ذکر است که  .  نخواھند نمود 

این شرکت چندی پیش به صورت دسـتـه جـمـعـی و بـدون  
 .ی نامه رسمی اخراج شدند   ارائه 

 
کارگران بیش از پنج نوبت در محل 

فرمانداری، دفتر نماینده و شورای اسالمی 
 .شھر اردکان تجمع و تحصن کرده اند

 زن کارگر از یـکـی از  ٤٥ بھمن مھر،ھشت ماه پیش  ٢ 
کارخانه ھای بزرگ اردکان اخراج شدند کـه اغـلـب آنـھـا  
سرپرست خانوار بوده اند اما اکنون بعد از گذشت این مـدت  
از بیکاری آنھا، ھنوز کسی پاسخـگـوی مشـکـالت آنـھـا  

خدیجه سرافراز از کارگران اخراجی کارخانه پوشـش  .  نیست 
ـر   ــ ـت ــ گس

اردکان درباره مشکالت به وجود آمده برای زنان شـاغـل در  
ـر  :  این واحد تولیدی اظھار داشـت  کـارخـانـه پـوشـش گسـت

ـریـک  ١٣٨٠ اردکان در سال   ـیـد روکـش فـاب  بـا ھـدف تـول
ـر از زنـان و  ٤٠٠ صندلی خودرو و با ایجاد اشتغال برای    نف
این کارگر اخـراجـی  .  مردان اردکانی کار خود را آغاز کرد 

ـریـت و تـعـویـض  :  اضافه کرد  متاسفانه به علت سـوء مـدی
ـرمـاه امسـال  ٢٠ پیاپی مدیران عامل، این کارخانـه در   ـی  ت

: سـرافـزاز تصـریـح کـرد .  تعطیل و ورشـکـسـتـه اعـالم شـد 
ـرداخـت  ١٣٨٦ متاسفانه بدھی کارگران از سال    تـاکـنـون پ

نشده و ھر یک از کارگران که بیشتر آنان بی سرپرست یـا  
ـیـون ریـال از ایـن  ١٥٠  تـا  ٩٠ بدسرپرست ھستند بین   ـل  مـی

ـیـف بـخـشـی از   کارخانه طلب دارند و تالش آنان برای تـوق
ـرسـیـده   ـیـز بـه جـایـی ن ساختمان یا دستگاه ھای کارخانه ن

ـیـز  . است  سمیه فتاحی یکی دیگر از کـارگـران اخـراجـی ن
ـرمـاه سـال جـاری کـه کـارخـانـه بـه  :  گفت  متاسفانه از تی

ـیـمـه   صورت رسمی تعطیل شده، حتی یک ریال به عنوان ب
ـرداخـت نشـده و   بیـکـاری بـه ھـیـچ یـک از کـارگـران پ
کارگران برای رفع نیازھای اسـاسـی زنـدگـی خـود دچـار  

در حـال حـاضـر  :  وی افـزود .  مشکالت عدیده ای ھستنـد 
بانک تجارت کارخانه را مصادره کرده و طبق قانـون بـایـد  
حق و حقوق کارگران اخراجی را پرداخت کند اما مسئـوالن  

 . این بانک نیز جوابگو نیستند 
  

 نفر از رانندگان کامیون ھای ٢٠٠اعتصاب 
 شھرداری تبریز

ـنـدگـان کـامـیـون ھـای  ٢٠٠ بھمن، حدود  ٣  ـر از ران ـف  ن
 روز است که در حـال  ٢ شھرداری مناطق ده گانه ی تبریز  

ـیـمـه ی تـامـیـن  .  اعتصاب می باشنـد   ـیـل قـطـع ب بـه دل
ـیـز   اجتماعی رانندگان کامیون ھا از طرف شھرداری ھا و ن

در حال واگـذار شـدن شـھـرداری  (  اخراج برخی از رانندگان  
  ٣٠/١٠/٩١ از روز شنبه مـورخـه ی  )  به بخش خصوصی  

ـنـدگـان  .  در حال اعتصاب ھستند  : به گفته ی یکی از ران
ـنـدگـان در   قطع بیمه تامین اجتماعی و اخراج برخـی از ران
ـنـدگـان و   ـیـن ران ـرارداد ھـای ب حالی صورت گرفته که ق
شھرداری تمام نشده قبال نیز در مورد این اقدام به راننـدگـان  

ـیـز  .  کامیون ھا ھیچ اطالع رسانی نشده است  پیش از این ن
ـیـمـه ی تـامـیـن   از طرف شھـرداری در بـعـضـی مـواقـع ب
ـنـدگـان   اجتماعی رانندگان قطع می شد که با اعتراض ران

 .روبه رو می شد 
 

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات 
 خوزستان و خراسان رضوی مقابل مجلس

کارکنان مخابرات استان خوزستان پـالکـاردی دردسـت  
داشتن که بر روی آن نوشته شده بـود ده مـاه اسـت حـقـوق  

ــه  ـم   نـگـرفـت ـیـز در  .  ای کـارکــنـان اســتـان خـراســان رضـوی ن
پالکاردھایی که در دست داشتند خواسـتـار رسـیـدگـی بـه  

 .وضع اشتغال خود بودند 
 

 
 

کارگران پاالیشگاه آبادان به اعتراض ادامه 
 میدھند

 
کارگران زندانی پاالیشگاه باید فورا آزاد 

 شوند
ـم کـه سـرکـوبـگـران   ـر دادی در اطالعیه دو روز قبل خـب
جمھوری اسالمی به تجمع کارگران شـرکـت سـاخـتـمـانـی  

 بھمن حملـه کـرده و تـعـدادی را  ٦ پاالیشگاه آبادان در روز  
طبق گزارشی که امروز بـه حـزب رسـیـده  .  دستگیر کردند 

ـرنـد  ـب . است، کارگران بازداشتی ھمچنان در زنـدان بسـر مـی
 بھمن اعالم کـرده بـودنـد کـه بـه  ٦ کارگران در تجمع روز  

تجمع اعتراضی خود علیه اخراج و سایر خواست ھای خـود  
 بـھـمـن، بـه  ٨  و  ٧ کارگران دیروز و امروز  .  ادامه میدھند 

تجمعات خود ادامه دادند و خـواھـان بـازگشـت بـه کـار و  
جالب است که تعدادی از  .  آزادی کارگران بازداشتی شدند 

جوانان بیکار شھر نیز در این تجمع شرکت کرده و خـواھـان  
کارگران اعالم کردند کـه بـه تـجـمـعـات خـود  .  کار بودند 

 .ھمچنان ادامه خواھند داد 
حزب کمونیست کارگری کلیه کارگران پاالیشـگـاه را  
فرامیخواند که متحد و یکپارچه دست به اعتراض بزننـد و  
خواھان آزادی فوری کارگران زندانی و بـازگشـت بـه کـار  

حزب از خانواده ھای کـارگـران  .  کارگر اخراجی شوند ٥٠٠ 
ـیـش   بازداشتی میخواھد دست به تجمع بزنند و اجازه ندھند ب

کلیه جوانـان و کـارگـران  .  از این عزیزانشان در زندان بمانند 
ـم   ـی بیکار و ھمه کارگران و مردم آزاده آبادان را فـرامـیـخـوان

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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که ھمبستگی خود را با کارگران پاالیشـگـاه و کـارگـران  
ـنـد و   زندانی اعالم کنند، در تجمعات اعتراضی شرکت کن
ـرحـقـشـان حـتـی   اجازه ندھند کارگران بخاطر خواست ھای ب

 .یک ساعت در زندان باشند 
 

 مرگ بر جمھوری اسالمی 
 

 زنده باید جمھوری سوسیالیستی 
 

 زنده باد انقالب انسانی برای حکومت انسانی 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران 
 
 ٢٠١٣  ژانویه  ٢٧ ،  ١٣٩١  بھمن  ٨ 
 
 

 تشكلھای كارگری
 

مراسم یادبود جانباختگان معدن مس 
 خاتون آباد

ـبـاخـتـگـان  ٦/١١/٩١ صبح روز جمعه    مراسم یادبـود جـان
معدن مس خاتون آباد، با شرکت جمع زیادی از کارگران و  
ـیـکـار،   فعالین کـارگـری و اعضـای شـورای کـارگـران ب

ی ھماھنگی برای کـمـک    اتحادیه آزاد کارگران و کمیته 
ـنـدج    به ایجاد تشکل  ھای کـارگـری، در اطـراف شـھـر سـن

ـقـه  ٩ مراسم در سـاعـت  .  برگزار شد  ـی  صـبـح بـا یـک دق
سکوت به یاد تمام جانباختگان راه آزادی و برابری انسـانـھـا  
ـرنـاسـیـونـال، سـرود ھـمـبـسـتـگـی   ـت شروع و سپس با سرود ان

ـیـه .  طبقاتی کارگران، ادامه یافت  ـتـه   سپس بیـان ی    ی کـمـی
ھماھنگی در یادبود و محکومیت کشتار کارگـران مـعـدن  
. مس خاتون آباد، توسـط یـکـی از حـاضـریـن خـوانـده شـد 

ـیـز تـوسـط    ھمچنین بیانیه  ـیـکـار ن ی  شـورای کـارگـران ب
ـرائـت شـد   نماینده  پـس از حـدود یـک  .  ی آنان برای جمع ق

ساعت، مراسم با یک سرود کارگری دیگر، و سپس بـحـث  
و گفت و گوی کارگران در مـورد ضـرورت اتـحـاد عـمـل  
کارگران و فعالین کارگری، از جمله برای مقابله با اخـراج  

ھای گسترده و دسته جمـعـی کـارگـران، بـه    و بیکار سازی 

 .پایان رسید 
 

جمعی از فعالین کارگری به مالقات فرزند 
 بھنام ابراھیم زاده رفتند

ـبـه   ـیـن  ٣/١١/٩١ عصر روز سـه شـن  جـمـعـی از فـعـال
ـنـدج بـه   ¬کارگری و اعضای کمیته  ی ھـمـاھـنـگـی سـن

ـم   ـراھـی مالقات فرزند بـھـنـام اب
ــان  )  نــیـمــا ( زاده   ــمـارســت ـی در ب

در ایـن  .  محک تھران رفتنـد 
ـــب   ــن مــرات ـری ــاضــ ــدار، ح دی
ھمبستگی و ھمـدردی را بـا  
ـم زاده و فـرزنـد   ـراھـی بھـنـام اب
ــد و   ــن ــدش ابــراز داشــت دلــبــن

ھمچنین اعالم کردند کـه از ھـر نـوع کـمـک مـادی و  
معنوی به بھنام ابراھیم زاده و خانواده اش دریـغ نـخـواھـنـد  
ـبـانـی   ـی کرد و از ھر طریق ممکن آنـان را حـمـایـت و پشـت

الزم به ذکر است این فعال کارگری و عضـو  .  خواھند کرد 
ـقـه  ¬کمیته  ـی   ٢٠٠ ی   ¬ی پیگیری، چند روز قبـل بـا وث

 .میلیون تومانی به مرخصی فرستاده شده است 
 

 "شورای کارگران بیکار"
با انتشار اطالعیـه بـه  "  شورای کارگران بیکار "بھمن؛  ٧ 

مناسبت سالگرد کشتار کارگران معدن مـس خـاتـون آبـاد،  

ـبـاخـتـه را گـرامـی داشـت  در  .  یاد و خاطره کـارگـران جـان
کارگران خاتـون  : " بخشی از این اطالعیه از جمله آمده است 

آباد نه اولین و نه آخرین قربانیان نظم سـرمـایـه انـد و تـاریـخ  
مبارزات طبقه کارگر ھر دم با حروفی از آتـش و خـون بـه  

ـر و فـالکـت و  .  ثبت رسیده است  زیرا پایان بخشیدن بـه فـق
ـلـزم   ـربـانـگـاه نـظـم سـرمـایـه مسـت سیه روزی و خـروج از ق

ـقـه کـارگـر  .  پیکاری طبقاتی می باشد  اما بی شک طـب
. ثمره این مقاومت ھا و جانفشانی ھای خود را خواھـد دیـد 

روزی که کارگران سراسر جھان با شکسـتـن سـاخـتـارھـا و  
مناسبات طبقاتی نظام سرمایه داری، بر ویرانه ھای آن بـه  
جشن و سرور بپردازند و یاد تمامی جانباختگانی را کـه در  
راه رھایی انسان از یوغ اسارت و بندگی و برپایی جـھـانـی  

 ."آزاد و برابر جان عزیزشان را فدا نمودند،گرامی بدارند 
 

 

 دیدار کارگران سنندج با رضا شھابی
ـبـه  ٤   جـمـعـی از  ٣/١١/٩١  بھمن؛ صبح روز سـه شـن

ـتـه ی   ـیـن کـارگـری و اعضـای کـمـی کارگـران و فـعـال
ھماھنگی سنندج به دیدار رضا شھابی فعـال کـارگـری و  
ـنـد  ـت . عضو سندیکای شـرکـت واحـد تـھـران و حـومـه رف

حاضرین در این مالقات بر ضرورت انسجام و اتـحـاد عـمـل  
طبقاتی از جمله برای افزایش دسـتـمـزد کـارگـران تـاکـیـد  
ـرای   ـقـل کـارگـری را ب کردند؛ و ایجاد تشکل ھای مسـت
دستیابی به حقوق انسانی خود و ھم طبقه ھایشان را یـک  

ـنـد  در ایـن  .  ضرورت و نیاز طبقاتی امروز کـارگـران دانسـت
ـنـدج بـه   دیدار، پیامی از طرف شورای کارگران بیکـار سـن
ـیـام   نمایندگی یکی از آنان خوانده شد؛ و ھمچنیـن مـتـن پ
تبریک و شادباش کارگران و فعالین کارگری و اعضـای  
کمیته ی ھماھنگی سنندج تقدیم رضا شـھـابـی شـد کـه  

ـر اسـت  ـر کسـی  .  متن این پیام به شرح زی امـروزه دیـگـر ب
ـر و   ـران چـگـونـه در اوج فـق پوشیده نیست که کارگران ای
فالکت و بی حقوقی ھای مطلق اجتماعی و سـیـاسـی بـه  

نابرابری ھا و فاصله ی طبقاتی، روز بـه روز  .  سر می برند 
و خـانـواده ھـای کـارگـران را بـا  .  در حال گستـرش اسـت 

معضالت و ناھنجاری ھای اجـتـمـاعـی از جـمـلـه فسـاد،  
 .درگیر کرده است ... فحشا، دزدی، اعتیاد و  

تورم دیوانه وار و باال رفتن قیـمـت کـاالھـای اسـاسـی،  
ـرتـگـاه   زندگی روزمره ی میلیون ھا کارگر را در لبـه ی پ

ـبـل،  .  مرگ قرار داده است  کارگران ھر روز بیشتر از روز ق
این مرگ خـامـوش  .  قدرت خریدشان را از دست می دھند 

کارگران را در تعطیلی کارگاه ھا و کارخانه ھا مـی تـوان  
ـیـکـار شـدن، بـه  .  جست  ھر روز ھزاران کارگر با اخراج و ب

ارتش ذخیره ی بیکاران می پیوندند، و دستمزدھای معـوقـه  
بـا ایـن  .  شان ماه ھا و گاھی سال ھا پرداخـت نـمـی شـود 

ـیـن کـارگـری، از جـمـلـه رضـا   وجود کارگران ایران و فعال
ـقـای   شھابی نظاره گر به تباھی کشیده شـدن ھسـتـی و ب
خود نخواھند بود و از طریق حق طبیعی و حقـوقـی خـود و  
ـثـمـار گـرایـانـه،   برای تغییر دادن این زندگی فاجعه بار  اسـت
دلیرانه مبارزه می کنند و بـا ایـجـاد تشـکـل ھـای خـود  
ساخته و مستقل کارگری پا به میدان مبارزه می گـذارنـد  
ـر حـق   ـبـات ب و با اعتراض و اعتصاب، خواسته ھا و مـطـال

و گـام بـه گـام در عـرصـه  .  خود را به کرسی می نشانند 
ھـرچـنـد  .  ھای مختلف، سرمایه داران را به عقب می رانند 

سرمایه داران و حافظان آن بـا ایـن حـق خـواھـی کـارگـران  
ـیـشـرو را   مقابله می کنند و کارگران و فعالین کارگری پ
بازداشت و زندانی و صدای حق خـواھـی آنـان را سـرکـوب  
ـیـن   می کنند؛ اما بدون تردید مقـاومـت کـارگـران و فـعـال
کارگری در تمام میادین مبارزه ی طبقاتی حتی در زنـدان  
ـقـه ی   ھای نظام سرمایه داری، نشـان مـی دھـد کـه طـب
کارگر از تمام خواسته ھای بر حق خود از جمله حق ایـجـاد  
تشکل و حق اعتراض و اعـتـصـاب، بـه ھـیـچ وجـه عـقـب  

ـقـه ی  .  نشینی نخواھنـد کـرد  دوسـت و رفـیـق و ھـم طـب
ـم   «رضا شھابی »عزیزمان   ـی با تحمل بیـش از دو سـال و ن

زندان و با وجود فشار و درد و بیـمـاری کـه بـا آن مـواجـه  
شده بود حتی برای یک لحظه از دفاع از منافع کـارگـران  
ـقـه   ـر حـق خـود و ھـم طـب ـبـات ب و رسیدن به حقوق و مطال

ـرانـه ی رضـا  .  ھایش غافل نشد  ـی مقاومت شجاعانـه و دل
شھابی، این کارگر آگاه و پیشرو که با حمایت بسیـاری از  

 

 



 23 ٢٤٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

کارگران، تشکل ھای کارگری و انسان ھای آزادی خـواه  
و برابری طلب و نھـادھـای انسـانـدوسـت ھـمـراه شـد، درس  
ـران بـود، تـا جـدا از ھـر   دیگری برای جنبش کارگـری ای
ـنـد   گونه عقیده و نظر و گرایش درون جنبش کارگری، بتـوان
ـر حـق کـارگـران گـرد ھـم   حول خواسته ھای مشترک و ب

ـیـن کـارگـری و اعضـای  .  بیایند  لذا ما کارگران و فـعـال
کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  

کارگری  سنندج، حضور رضا شھابی را در میـان اعضـای  
خانواده، دوستان و ھمکاران خود از جمله کـارگـران شـرکـت  
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، تبریک و شادباش گفتـه و  
خواستار آزادی بدون قید و شرط ایشان و تمـام کـارگـران و  
ـیـان سـیـاسـی از جـمـلـه پـدرام   ـیـن کـارگـری و زنـدان فعال
ـم   ـراھـی نصراللھی، محمد جراحی، شاھرخ زمـانـی، بـھـنـام اب

ـم ...  زاده، نسرین ستوده، فریبرز رئیـس دانـا و   ـی ایـن  .  ھسـت
دیدار عصر ھمان روز، در یک فضای عاطفی و دوسـتـانـه  
و قدردانی جمع حاضر از روحیه ی مقاوم خانـواده ی رضـا  

بـه پـایـان   «ربابه رضایی »شھابی از جمله ھمسر فداکارش  
 .رسید 
 

انتقال محمد موالنایی و واحد سیده به 
 زندان مرکزی مھاباد

ـبـه  ٤  ،  ١/١١/١٣٩١ بھمن؛ به گزارش رسیده، روز یکشن
ـیـن کـارگـری و از   محمد موالنایی و واحـد سـیـده فـعـال
ـیـز بـه زنـدان   اعضای کمیته ی ھماھنـگـی در مـھـابـاد ن

ـقـال داده   ـت مرکزی مھاباد ان
یـوسـف آب خـرابـات  .  شدند 

ـیـز در   ــدان  ٢٨ ن  دی بـه زن
ـقـال داده   ـت مرکزی مھاباد ان

فعالین کـارگـری  .  شده بود 
ــی حــدود   ــت ــازداش  روز  ٢٠ ب

است که در بازداشت به سـر  
ـرونـده آنـان بـه   برده و ھنوز پ
. دادگـاه ارجـاع نشـده اســت 

کمیته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن بازداشت یـوسـف  
آب خرابات، محمد موالنایی و واحد سـیـده خـواھـان آزادی  
ـر   ـیـن آزادی سـای ـیـد شـرط آنـان و ھـمـچـن فوری و بـی ق

 . کارگران و فعالین دربند و زندانیان سیاسی می باشد 
 

 

مرخصی بھنام ابراھیم زاده با قرار وثیقه 
  میلیون تومانی٢٠٠

ـبـه اول  بـھـمـن مـاه   براساس گزارش رسیده، روز یکشن
 شب، بھنام ابراھیم زاده  فعال کـارگـری و  ٨  ساعت  ١٣٩١ 

 میایون تـومـانـی  ٢٠٠ عضو کمیته پیگیری  با قرار وثیقه  
الزم بـه ذکـر اسـت  .  برای مدت چھار روز به مرخصی آمد 

ـیـل   ـم زاده بـه دل ـراھـی که فرزند این فعال کارگری، نیمـا اب
بیماری سرطان در بیمارستان کودکان محک بستری اسـت  

انـد کـه حضـور بـھـنـام در کـنـار    و پزشکان تـاکـیـد کـرده 
ـیـمـا   فرزندش، تاثیر به سزایی در کمـک بـه امـر درمـان ن

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  . دارد  کمیته ھماھنگی ب
ھای کارگری ضمـن مـحـکـوم کـردن ادامـه بـازداشـت و  

زاده، خواھان آزادی بی قید و شـرط وی    زندانی بھنام ابراھیم 
ـیـان   ـنـد و زنـدان ـیـن کـارگـری درب و کلیه کارگران و فـعـال

ـرای کـمـک بـه   .  سیاسی می باشد  کمیته ھمـاھـنـگـی ب
 ١٣٩١  بھمن  ١ -ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
 عیادت اعضای سندیکا با رضا شھابی

رضا شھابی عضو ھیئت مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران  
ـیـسـت   شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه که از تاریخ ب
ـرد   و دوم خرداد ھشتاد ونه دستگیر و در زندان به سر مـی ب
پس از عمل جراحی سنگینی کـه انـجـام داد روانـه زنـدان  
ـیـن   گردید و پس از گذشت چند مـاه بـا مـوافـقـت مسـئـول

ـیـن  .  زندان به مرخصی آمد  ـره و فـعـال ـئـت مـدی اعضای ھی
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھـران وحـومـه  
ـرای عـیـادت و   روز دوشنبه دوم بھمـن مـاه نـود و یـک ب
احوالپرسی با حضور در منزل اقای رضا شھـابـی بـا ایشـان  

سندیکای کارگـران شـرکـت واحـد ضـمـن  . مالقات کردند 
آرزوی سالمتی برای این عضو زحمتکش ، آرزو دارد ھـر  
ـم  ـیـد و شـرط ایشـان بـاشـی . چه سریعتر شاھد آزادی بی ق

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حـومـه  
 دوم بھمن نودویک 

 

به یاد نھمین سال کشتار کارگران خاتون 
 آباد

ـلـخ و  ١٣٨٢ چھارم بھمن سال   ـیـن، ت ، یادآور روزی خـون
در ایـن روز  .  دردناک در تاریخ جنبش کارگری ایران است 

جمع کثیری از کارگران اخراجی مـعـدن مـس خـاتـون آبـاد  
ـیـت شـغـلـی خـود   برای حق بازگشت به کار و حـفـظ امـن

خـاتـون آبـاد    –تصمیم به مسدود کردن جاده شـھـر بـابـک  
ـراض و  .  گرفتند  این اقدام پـس از بـی جـواب مـانـدن اعـت

تحصن چند روزه آنھا توسط صاحبان مـعـدن و مـقـام ھـای  
پس از این حرکت بود کـه مـامـوریـن  .  اداری، انجام گرفت 

ـر،   ـت امنیتی و انتظامی از زمین و ھوا و توسط ھـلـی کـوپ
ـرار دادنـد  پـس از جـان  .  کارگران را مورد اصابت گلـولـه ق

باختن یکی از کارگران، آنھا به سمت شھر بابـک حـرکـت  
ـرار مـی   می کنند، اما در آنجا نیز مورد حمله مسلحانه ق
گیرند و چھار نفر به نام ھای ریاحی، جاویـدی، مـومـنـی،  
ـنـی جـان خـود را از   واحدی و دانش آموزی به نام پـورامـی
. دست می دھد و تعداد زیادی دیگـر زخـمـی مـی شـونـد 

 کـه فـقـط  ٨٢ کشتار کارگران خاتون آباد در بھـمـن سـال  
برای حق کار و امنیت شغلی تجمع نمودند را بـایـد یـکـی  

از فجایع حاکمیت سرمایه داری در ایران دانست؛ کشتاری  
که ھیچ گاه عـامـالن و آمـران آن مـعـرفـی و مـجـازات  

ـراض ھـای  .  نشدند  اما در سـال ھـای بـعـد سـرکـوب اعـت
ـرده،   کارگری متوقف نشد و ھم چـنـان بـه شـکـلـی گسـت

ھجوم گسترده و حمله به کارگرانی کـه اقـدام  .  ادامه یافت 
ـپـه   ـیـشـکـر ھـفـت ت به بازگشایی سندیکای واحد تھران و ن
ـیـن   نمودند؛ ضرب و شتم و بازداشت و زنـدانـی کـردن فـعـال
کارگری و شرکت کننده گـان در مـراسـم ھـای اول مـاه  
شھرھایی مانند تھران، سنندج و سقز؛ سرکوب اعتصاب ھـا  
و تجمع ھای مختلف کارگران در اعتراض به بی حـقـوقـی  

ایـن در  .   بـود ٨٠ ھا، از نمونه ھای بارز سرکوب در دھـه  
ـر   حالی است که شرایط سخت معیشتی و دستـمـزدھـای زی
خط فقر و مرگ در معادن و دیگر مـراکـز کـارگـری بـه  
بخشی از واقعیت ھای زندگی کارگـران و خـانـواده ھـای  

 .شان تبدیل شده است 
ما اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد  
تشکل ھای کارگری یاد و خاطره کارگران خاتون آباد کـه  

ـنـد را  ٨٢ در چھارم بھمن سال    در شھـر بـابـک جـان بـاخـت
ـنـد کـه  . گرامی می داریم  بدون شک کارگران بـایـد بـدان

برای جلوگیری از چنین فجایعی و به دست آوردن خواسـتـه  
ـیـاز   و مطالبات خود و داشتن زندگی شایسته و امـروزی ن
. به اتحاد و ھمبستگی و ایجاد تشـکـل ھـای خـود دارنـد 

تشکل ھایی که بتواند با اتکا به اراده و خواست کـارگـران  
ـبـات شـان   ایجاد شده و بتواند به نیروی خود آنھا، از مـطـال

گرامی باد یاد کارگران جان باختـه خـاتـون  .  آنھا دفاع کند 
ـتـه   آباد زنده بـاد اتـحـاد و ھـمـبـسـتـگـی کـارگـری کـمـی

  ٢ -ھای کـارگـری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 
 ١٣٩١ بھمن  
  

ھشدار کانون صنفی معلمان به وزیر 
 اموزش و پرورش

 
ـر روزافـزون   ـراض بـه فـق کانون صنفی معلمـان در اعـت

در بـخـشـھـایـی از  .  فرھنگیان بیانیه ای صادر کرده اسـت 
 : بیانیه  آمده است 

بر کسی پوشیده نیست که وضعیت اقتصادی نابسامان  
و آشفته ی کنونی ایران،یکی از بزرگ ترین دل نـگـرانـی  
ـرده ای از مـردم   ھای زندگی روزمره ی قشـرھـای گسـت

ـقـات  .  است  دغدغه ی بـزرگ قشـرھـای فـرودسـت و طـب
ـرخـورداری از   متوسط جـامـعـه،تـآمـیـن مـعـاش روزانـه و ب

رشـد  .  بھداشت و خدمات درمانی ضـروری زنـدگـی اسـت 
 -سرسام آور قیمت ھا و تورم و گـرانـی افسـار گسـیـخـتـه  

ھرچند از سوی برخی کارگزاران و کاربدستان مـمـلـکـتـی  
ـر    -انکار شـود  ـی ـر تـاث ـتـی اسـت کـه روز بـه روز ب واقـعـی

ــون   ــاگ ــاد گــون ــع ــی گــردد و اب ــزوده م ــگــرش اف ویــران
 .فرھنگی،اجتماعی و سیاسی نمایان تری می یابد 

بی گمان آموزش نیز، یکی از گستره ھایی اسـت کـه  
 .از چنین شرایط نابسامانی آسیب ھا دیده و می بیند 

در این چند سال که نرخ میانگیـن تـورم رسـمـی،دسـت  
کم چیزی نزدیک به سی درصد اعالم شده و مـی شـود،  
میانگین افزایش حقوق سالیانه ی فرھنگیان،نزدیک بـه ده  

ـنـد    – دوازده درصد انجام گرفته است،البته ھمگان مـی دان
که ھم نرخ تورم رسمی،اختالف چشمگیری با تورم واقـعـی  
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ـر   دارد و ھم افزایش قیمت کاالھای ضـروری زنـدگـی،بـاالت
 . از نرخ تورم است 

اما در این شرایط و وضعیت نابھنجار،چندین مـاه اسـت  
ـرخـی دیـگـر از  )اضافه کار (که حق التدریس  آموزگاران و ب

نـزدیـک بـه یـک  .  دستمزدھای آنھا پرداخت نگردیده است 
ـروھـای سـتـادی مـدرسـه ھـا  ـی سال است که اضافه کار ن

پرداخت نشده،چھار مـاه اسـت کـه  ...)  مدیران،معاونان و  ( 
ـلـمـان واریـز نـگـردیـده   اضافه کار فرھنگیان و به ویـژه مـع
ـیـمـه ی   است،چندین ماه است که آموزش و پرورش،سھـم ب
طالیی فرھنگیان شاغل را نپرداخته،دسـتـمـزد آمـوزگـارانـی  
که در آزمون ھای نھایی خردادماه گذشته،حضور داشتـه و  

چه در حوزه ھای اجرایی و چه در حـوزه ھـای    -یافته اند 
واریز نشده،پاداش پایان خـدمـت فـرھـنـگـیـان    -تصحیح برگه 

ـتـه پـس   بازنشسته که برابر گفته ی وزیر قرار بود یک ھـف
از بازنشستگی پرداخت شود ھنوز پس از گذشت ماه ھا بـه  
دست شان نرسیده، دو سال است که از سـرانـه ی آمـوزشـی  
مدرسه ھا خبری نیست و تنھا درصـد نـاچـیـزی از آن بـه  
برخی از مدرسه ھا داده شده،و بسی مطالبات دیگـری کـه  

 .ھم اکنون ماه ھاست به تعویق افتاده است 
ـران،مسـئـوالن را دعـوت مـی   کانون صنفی معلـمـان ای
ـنـد و از نـزدیـک،بـه   کند که سری به دفتر مدرسه ھا بـزن
. سخنان و گالیه ھا و اعتراض ھای آنھـا گـوش فـرادھـنـد 

ـم و بـه   ـی ما چنین شرایطی را،بحران آفرین ارزیابی می کـن
ـم کـه دگـرگـونـی   مسئوالن ھشدار می دھیم،و بر این باوری
ـیـن در   بنیادین در آموزش و پرورش،بـدون دگـرگـونـی راسـت
معیشت فرھنگیان روی نخواھد داد و تغییـرات شـتـاب زده  
ی صوری،نه تنھا مشکلی را حل نخـواھـد کـرد کـه بـی  

 .گمان بر آشفتگی ھا و نابسامانی ھا خواھد افزود 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت  نشده 
 

 كارگر در خطر اخوارج سازی٥٠٠٠ 
گروه صنعتی گیتـی  »تعویق در پرداخت حقوق كارگران  

ـنـگـی  «پسند  در حـال حـاضـر گـروه  .   به دلیل کمبود نقدی
صنعتی گیتی پسند كج دار و مریز به فعالیت خـود ادامـه  

ـنـگـی و    دھد و کماکان کار می   می  ـقـدی کند اما کمبود ن
حقوق معوقه  کارگران ایـن مـجـمـوعـه، ایـن واحـد بـزرگ  

حـقـوق مـعـوقـه و  .  صنعتی را دچار مشـکـل کـرده اسـت 
 ھـزار کـارگـر  ٥ ھای کاری، زندگی بیش از    کاھش شیفت 

 .این کارخانه را با مشکالت جدی رو به رو کرده است 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا 
 

درصد واحدھای صنعتی استان ٥٠تعطیلی 
 كردستان

ـم  "  اتاق صنعت، مـعـدن و تـجـارت " به اذعان رئیس   رژی
 درصد واحدھای صنعتی این استان تعطیـل  ٥٠ در کردستان  

ـرگـزاری حـکـومـتـی  .  ھستند  " فـارس " نامبرده کـه بـا خـب
بـا وجـود  : " گفتگو می کرد، در ھمین ارتباط افزوده اسـت 

ـلـف   ـنـه ھـای مـخـت ظرفیـت ھـای بـاالی اسـتـان در زمـی
 درصـد از  ٥٠ کشاورزی، معدنی، توریسـتـی و تـجـاری،  

ـیـه آن   ـق واحدھای صنعتی استان تعطیل و درصد باالیی از ب

ـتـه از  ."  ھم با ظرفیت کم کار می کنند  وی ھمچنین گـف
ـبـه  ٣١ نظر وضعیت اقتصادی در بین    استـان، کـردسـتـان رت

ـیـز در بـخـش درآمـد  ٢٩  ـرار دارد و ن  و در رده ھای آخر ق
 . کشوری را داراست ٢٨ سرانه، رتبه  

 
 !سنندج؛ اخراج و بیاكرسازی

 شرکت پیمان کاری جھاد نصر کلیه  کارگران خـود را  
از کار اخراج کرد و کارگران اخراجی در اعتراض به اخـراج  
خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در سنندج دست بـه  

بنا به گزارش کمیته  ھماھنگی برای کـمـک  .  تجمع زدند 
ـیـمـان    به ایجاد تشکل  ھای کارگـری، کـارگـران شـرکـت پ

ـبـه     نفر می ١١٠ کاری جھاد نصر که   باشند در روز یـکـشـن
 صبح در اعتراض بـه اخـراج خـود  ٩ اول بھمن ماه از ساعت  

ـنـدج دسـت بـه   در مقابل دفتر مرکزی این شـرکـت در سـن
قابل ذکر است که این تجمع تا نزدیکـی ظـھـر  .  تجمع زدند 

طول کشید و کارگران دسته جمعی به اداره کـار مـراجـعـه  
در نتیجه این اعتراض، کارفرما ناگزیر شد در جمـع  .  کردند 

کارگران حضور یابد و عـلـت اخـراج را نـداشـتـن بـودجـه و  
 میلیارد تومان از اداره امـور آب و اداره راه  ٩ طلبکار بودن  

کارفرما و ھمکارانش بـه کـارگـران  .  و ساختمان اعالم کرد 
قول دادند که حقوق معوقه چھارماه کارگـران را در چـنـد  

کارگران در اعتـراض بـه سـخـنـان  .  روز آینده پرداخت نمایند 
کارفرما خواستار پرداخت حقـوق مـعـوقـه، دریـافـت حـقـوق  
اضافه کاری، حق شیفـت شـب و حـقـوق ایـام تـعـطـیـالت  
رسمی و بازگشت به کار با انعقاد قرارداد دسته جـمـعـی و  

ـیـن  .  دایم در حضور نماینده اداره کار شدند  کارگران ھـمـچـن
ھایشان از جمله بـازگشـت    تاکید کردند تا رسیدن به خواسته 

به کار ھمچنان به تجمعات خویش ادامه خواھند داد و در  
ھایشان اعتراضاتشان را بـا    صورت عدم رسیدگی به خواسته 

 .تجمع در مقابل استانداری ادامه خواھند داد 
 

 نفر بازنشسته٦٠٠٠
ـیـش از   شركت ریسندگی، بافندگی و نساجی كاشـان پ

ـفـاده از قـانـون  /   نفر كارگـر داشـت ٦٧٠٠ این حدود   بـا اسـت
، تـعـداد كـارگـران  ٨١ بازنشستگی پیش موعد مصوب سال  

ـقـی  ٦٠٠ این واحد درحال حاضر به    نفر كاھش یافتـه و مـاب
ـیـس اداره  .  آنان نیز در آینده نزدیك بازنشست خواھنـد شـد  رئ
ـتـدای  :  كل تامین اجتماعی شھـرسـتـان كـاشـان گـفـت  از اب

تصویب قانون بازنشستگی پیش ازموعد تاكنون شـش ھـزار  
و پنجاه نفر نفر از كارگران شركت ریسندگی، بـافـنـدگـی و  

 نساجی كاشان با استفاده ازاین قانون بازنشست شده اند 
 

 نا امنی محیط كار
 

 ماه٨کارگر در مازندران طی١٧مرگ 
مرگ ھای ناشی از کار در بخش کارگران، تـاکـنـون  

 مـورد  ١٤  مورد،  که سه مورد در بـخـش صـنـعـت و  ١٧ 
تـعـداد حـوادث  .  دیگر مربوط به کارگران ساختمانـی اسـت 

 مـورد و   ٥٩٥  را  ٨٩ بخش کارگری در مازندران در سال  
نصف حوادث ثبـت شـده در بـخـش کـارگـری مـربـوط بـه  

 درصد حـوادث در بـخـش  ٥٠ . کارگران ساختمانی میباشد 
 .کارگری مربوط به کارگران ساختمانی است 

کشته شدن یک کارگر در شھریار بر اثر 
 سوزی كارگاه          آتش

بھمن ایلنـا،آتـش سـوزی در یـک کـارگـاه  ٤ به گزارش 
 .مبل سازی در شھریار باعث کشته شدن یک کارگر شد 

سـوم  ( برپایه این گزارش، آتش سوزی عصر روز گذشته  
در یک کارگـاه مـبـل سـازی در سـعـیـد آبـاد  )  بھمن ماه 

شھریار، خیـابـان آزادگـان بـاعـث مـرگ یـک کـارگـر و  
 .مصدومیت دو مامور آتش نشانی شد 

 
بھمن؛ یک کارگر ساختمانی در زنجان با ٣ 

سقوط از طبقه ششم جان خود را از دست 
 .داد

ــمـانـی در حـال ســاخـت واقـع در شـھــرک    در سـاخـت
 سـالـه بـه  ٤٠ زنجان روی داد، کارگر ساختمانی   «پونک »

 .با سقوط از ارتفاع جان باخت  «ق -حسین »نام  
 
 نفر بر اثر ٤٢ ماھه سال جاری ٩در 

حوادث کار در استان کردستان جان خود 
 .را از دست داده اند

به گزارش روابط عمومی اداره کل پـزشـکـی قـانـونـی  
ـر  ٩ کردستان در   ـر اث  ماھه سال جاری تعداد فوت شدگان ب
 مورد بوده کـه ایـن آمـار در مـقـایسـه بـا  ٤٢ حوادث کار  

مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت شدگـان حـوادث كـار  
ـراسـاس ایـن  .   درصد رشد نشان می دھد ١٤٧  نفر بود،  ١٧  ب

ـر   گزارش از كل فوت شدگان حوادث کار این استان شش نف
ـر اصـابـت جسـم  ١٥ ،  ) مرد ( بر اثر برق گرفتگی  ـر اث ـر ب ـف  ن

ـنـدی  ١٩ ،  )مرد ( سخت  ـل مـرد و  ١٨ (  نفر بر اثر سـقـوط از ب
و  دو نفر بر اثر سایر موارد جان خود را از دسـت  )  یک زن 
 . داده اند 
 

بھمن؛ زنجان،سقوط از طبقه ششم جان ٣
 كارگری را گرفت

ـقـه   بیک کارگر ساختمانی در زنجان با سـقـوط از طـب
این حادثه در ساختمـانـی در  . ششم جان خود را از دست داد 
زنـجـان روی داد،   «پـونـک »حال ساخت واقع در شھـرک  

با سقـوط از   «ق -حسین » ساله به نام  ٤٠ کارگر ساختمانی  
 .ارتفاع جان باخت 

 
کشته شدن یک کارگر در شھریار بر اثر 

 سوزی كارگاه          آتش
بھمن؛ آتش سوزی در یک کارگاه مـبـل سـازی در   ٤ 

سعید آباد شھریار، خیابان آزادگان باعث کشته شـدن یـک  
 .کارگر شد 

 
  ساله در مرز بانه١٧کشت شدن یک کولبر 

ـر  ٣  ـب بھمن، در مناطق مرزی شھرستان بـان یـک کـول
. ک رد با شلیک نیروھای انتظامی جانـش را از دسـت داد 

  ،ـب مـاه،     بـھـمـن ٢ بنابھمیـن گـزارش، شـامـگـاه روز دوشـن
ھـای مـرزی    نیروھای انتظامی مستقر در یکی از پـایـگـاه 

ـران ک رد را مـورد ھـدف   ـب شھرستان بان، تعـدادی از کـول
ـیـج یـک جـوان ب نـام   ـت مستقیم گلول قرار دادند و در ن

ـتـون . " ، جان سپرد " صابر آلتون "  ـر آل  سـال سـن  ١٧ ک  "  صـاب
ــد   ـنـج " و از اھــالـی روسـتـای  "  جــالل " دارد، فـرزن ی  " نـمــی
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ـبـود فـرصـت .  باشد   پیرانشھر می  ھـای    این شھروند ب علت ن
ـری   ـب شغلی در پیرانشھر، ب کسب درآمد پر مـخـاطـرە کـول

  «كردپا »منبع  . روی بردە بود 
 

 معلمان
 

معلمان سراسر ایران ھنوز اضافه کار چھار 
 اند ماه گذشته خود را دریافت نکرده

ـران اعـالم کـرد  ـلـمـان ای : یک عضو کانون صنفی مـع
معلمان سراسر ایران ھنوز اضافه کار چـھـار مـاه گـذشـتـه  

ـیـن   خود را دریافت نکرده  ـر    اند و افزود که حقوق معلمان پـای ت
ـنـا، .  از تورم رسمی است  ـل ـرگـزاری ای مـھـدی    به گزارش خـب

نزدیک به یک سال است که حـق  :  بھلولی ھمچنین گفت 
ـرداخـت نشـده اسـت  بـه  .  مدیریت مدیران و معاونان مدارس پ

 دستمزد معلمان برای مراقبت در حوزه امتحانـی و    گفته او، 
پاداش بازنشستگی چند ماه اخیر معلمان بازنشسـتـه ھـنـوز  

این فعال مدافع حقوق معلمان بـا اشـاره  .  پرداخت نشده است 
ـیـش سـرانـه   ـرورش از دو سـال پ به اینکه وزارت آموزش وپ

مسـئـوالن  »:  گـفـت   آموزشی مدارس را پرداخت نکرده است، 
ھـای مـردمـی مـدارس را اداره    مدارس از طـریـق کـمـک 

 ..کنند   می 
 

 جوانان
ـلـی  ٣    ٩١ -٩٢ بھمن؛ یش از چھار ماه از سـال تـحـصـی

ـرورش اسـتـان بـوشـھـر بـه   می گذرد، ولی اداره آمـوزش وپ
ـروھـای رسـمـی و   ـی معلمین حق التدریس، اضافه تـدریـس ن

 . اضافه کار مدیران و معاونین پرداختی نداشته است 
 بازنشستگان

 ماه حقوق ٣ ھزار نفر بازنشسته فوالد ٨٧
 اند نگرفته

: نماینده مردم قائم و جویبار در مجلس شورای اسالمـی 
 ھزار بازنشسته مظلوم صنعت فوالد سه مـاه اسـت کـه  ٨٧ 

اند آیا اگر ما یک مـاه حـقـوق    حقوق خود را دریافت نکرده 
ـم مشـکـالت گـرانـی   خود را دریافت نکنیم مـی  ـی ھـای    تـوان

دھـم    من به وزیر تذکر می .  موجود در کشور را تحمل کنیم 
که نسبت به این موضوع رسیدگی کـنـد و مشـکـالت را  

 ..حل کند 
 

 گزارش
 

گزارشات زیر از آبادان، تھران و شھریار به 
 حزب کمونیست کارگری رسیده است

 
 :آبادان

 
ـتـه انـد ھـر کـس   در پاالیشگاه آبادان به کـارگـران گـف

کسـی  .   درصد حقوقش اضافه مـیـشـود ٥ عضو بسیج شود  
 درصد اضـافـه مـیـشـود بـاز کسـی  ١٠ بعد گفتند  .  نرفت 

کارگری میگفت مردم ھـمـه نـاراضـی  .  جواب نداد و نرفت 
ـم . اند  . اگر بچه مان از گرسنگی ھم بمیرد بسیـج نـمـیـشـوی

فقط ھمین مانده که دشمن مردم و ھمـکـاران خـودمـان ھـم  

ده درصـد تـوی سـرشـان  .  بشویم و فردا مردم بریزند سـرمـان 
ـنـد .  بخورد  ـنـھـا مـزدور  .  حقـوقـمـان را بـایـد اضـافـه کـن ای

 .میخواھند، اما کور خوانده اند 
ـلـی فشـار   ـرق در آبـادان خـی برای پرداخت قبض ھای ب

ـنـد .  آورده اند  . حتی اگر یکماه نپردازی میریزند قطع مـیـکـن
ـم  ـی بـایـد  .  به مردم میگویند ما نمیتوانیم ایـن کـار را نـکـن

 !حقوق کارگران را با این قبض ھا پرداخت کنیم 
خانواده ھایی ھستند که نان آورانشـان خـانـواده را رھـا  

چـون جـواب خـانـواده و فـرزنـدانشـان را  .  کرده و رفته انـد 
 .نمیتوانند بدھند 

 االن مردم با صدای بلند در اتوبوس و سـوار مـوتـور و  
در خیابان به خمینی و خامنه ای و احـمـدی نـژاد فـحـش  

داد میزننـد و فـحـش  .  به کل نظام فحش میدھند . میدھند 
میدھند بطوری که ھمه در اطراف میشنوند و مـزدوران ھـم  

اینکه به خمینـی  .  اگر بشنوند جرات نمیکنند کاری بکنند 
فضـا طـوری  .  ھم فحش دھند، نشانه ریختن تـرس ھـاسـت 

 .است که ھر لحظه ممکن است مردم دست به طغیان بزنند 
 

 :شھریار
ـیـن مـردم  ٢ روز دوشنبه    بھمن در صف برنج در شھریار ب
ـرشـان  .  سه نفر زخمی مـیـشـونـد .  درگیری میشود  ـف یـک ن

ـیـمـارسـتـان سـجـاد در   سرپایی معالجه و دو نفر دیگـر بـه ب
. نیروی انتظامی به محل مـی آیـد .  شھریار منتقل میشوند 

ـم  .  مردم معترض صدایشان علیه گرانی بلند بود  ھمه به رژی
ـفـجـاری  .  و خامنه ای بد و بیره میگفتنـد  اوضـاع بسـیـار ان

 .است 
 

 
 :قاسم آباد

 
 .در قاسم آباد ھم در صف برنج درگیری شده است 

 
 :تھران

 بھمن ساعت ھشت شـب یـک طـالفـروش  ٣ سه شنبه  
مورد سرقت مسلحانه قرار میگیـرد و صـاحـب آن بـه اسـم  

ـروی  .  مردم زیادی جـمـع مـیـشـونـد .  حسن کشته میشود  ـی ن
ـرسـد  حـرف مـردم ایـن بـود کـه  .  انتظامی ھم بالفاصله مـی

آنقدر فقر و گرانی است کـه مـردم دسـت بـه ایـن کـارھـا  
 .صدای فحش علیه حکومت و سرانش بلند بود . میزنند 

 .مردم میگفتند ما را برای اتم قربانی کرده اند 
در روزھـای گـذشـتـه در  .  سرقت خیلی زیاد شده اسـت 

ـنـد طـال داشـتـه قـطـع   ـب اکبرآباد دست یک زن را که دسـت
 .کرده اند 

ـلـویـی کـه  ٥ االن روغن  .  گرانی بیداد میکند    ٢٢  کـی
 . ھزار تومان ٨٠ ھزار تومان بوده شده  

 .   ھزار تومان ٤٥  ھزار تومانی شده  ١٨ برنج  
 .اوضاع به بمب انفجاری شبیه است 

  
دومین اعتصاب سندیكای كارگران شركت 

 واحد
 نشانگر اتكای سندیكا بر اعضای سندیکا 

 داوود رضوی فعال سندیكایی 
 بامداد ھـنـوز ھـوا تـاریـك  ٣٠/٤  ساعت  ١٣٨٤  بھمن  ٨ 

ـنـدگـان  .  بود  ھر روز صبح اولین ترددكنندگان شھر تھران، ران
ـنـد كـه بـا اتـوبـوس ھـای سـرویـس از   ـن شركت واحد ھسـت
. دورافتاده ترین نقطه تھران  بـه مـحـل كـارخـود مـی رونـد 

ـقـه   معموال اولین اتوبوس سرویس رانندگان  در ساعت ده دقی
آن روز بـا  .  به پنج صبح  به  توقفگاه اتوبوس ھا می رسند 

طـبـق اطـالعـیـه سـنـدیـكـای  .  روزھای دیگـر فـرق داشـت 
ـنـد  ـن . كارگران شركت واحد، رانندگان قرار بـود اعـتـصـاب ك

قرار براین بود با حـاضـر شـدن در مـحـل كـار، خـود بـطـور  
از آنـجـایـی كـه مـقـامـات   .  آگاھانه دست از كار بـكـشـنـد 

اطالعاتی وامنیتی و مدیر عامل شركـت واحـد و حـراسـت  
ـرسـیـده   شھرداری با مذاكره كنندگان سندیكایی بـه تـوافـق ن
ـره سـنـدیـكـا و بـخـشـی از   بودند، اكثر اعضای ھیات مـدی

 .فعالین را دو روز قبل از اعتصاب بازداشت كرده بودند 
سال ھا بود كه تھران چنین فضای امنیتی را در سـطـح  

شاید بتوان گفت بعد از وقایع كـوی  .  شھر به خود ندیده بود 
ـیـن بـاری بـود كـه حضـور  ٧٨ دانشگاه  در سـال    ایـن اول

گسترده ای از یگان ھای ویژه و مامورین لباس شـخـصـی  
توقفگاه ھـای  .  ھا در خیابان ھای تھران به چشم می خورد 

ـرار دارد، بـه  ٢٢ شركت واحد در مناطق    گانه شھر تـھـران ق
دلیل این پراكندگی و اھمیت سـركـوب ایـن اعـتـصـاب كـه  
ـروی یـگـان   ـی بسیار مھم بود، شاید بتوان گفت ده ھا ھزار ن

به طور مثـال  .  ویژه در سركوب این اعتصاب  شركت داشتند 
ھر چند توقفگاه منطقه یك و دو در آن زمـان در خـیـابـان  
ھنگام بعد از میدان رسالت قرار داشت، اما حضور مامـوران  
ـنـده و   ـراك و لباس شخصی ھا از پل سید خنـدان بـه طـور پ
فشرده در كل بزرگراه رسالت تا درب توفقگاه به چشم مـی  

 .  خورد 
در میدان رسالت  از رھگـذران كـارت شـنـاسـایـی مـی  
ـبـل   خواستند و ھر كه راننده سندیكایی شركت واحـد بـود، ق

در مـنـاطـق  .  از رسیدن به محل كارش بـازداشـت مـی شـد 
مختلف اتوبوسرانی در داخل توقفگاه ھا حضور یگان ھـای  

در مـنـطـقـه چـھـار  . ویژه حتی از تعداد رانندگان بیشتر بود 
اتوبوسرانی در محله نازی آباد، تونل بـزرگـی از مـامـوریـن  
ـفـگـاه درسـت شـده بـود و   یگان ویژه در مـقـابـل درب تـوق
رانندگان باید از این تونل عبور می كردند و به داخـل مـی  

از تک تک آنھا سوال می شد آیا كار می كـنـی  .  رفتند 
ـر   ـرسـنـد زی یا نه ؟ آنھایی كه كار نمی كردند تا تـه صـف ب
ضربات باتون قرار می گرفتنـد  و داخـل اتـوبـوس ھـایـی  

ـرا  .  انداخته می شدند که از قبل آماده شده بود  ـث معمـوال اك
  ٩ در مـنـطـقـه  .  از این ضربات بی نصـیـب نـمـی مـانـدنـد 

اتوبوسرانی آنقدر حضور مامورین یگان ویـژه زیـاد بـود كـه  
 . سطح توقفگاھاز این حضور سیاه رنگ به نظرمی رسید 

ـم   البته این مطالب را از این جھت عنوان كردم كـه بـگـوی
چقدر برای عوامل اطالعاتی مھم بود كـه ایـن اعـتـصـاب  
ـرو و امـكـان خـود   صورت نگیرد و به ھمین دلیل از تمام نی
ـروھـای سـپـاه و   ـی استفاده كرده بودند و حـتـی تـعـدادی از ن

 به جای راننـدگـان  ٨٤  بھمن  ٨ بسیج به عنوان راننده در روز  
ـر كـارخـانـه ھـا ھـم سـرویـس  . در خطوط كار می كردند  اكث

ھای خودشان را در اختیار شركت واحد گذاشته بودنـد، امـا  
آنقدر ھمكاری رانندگان سندیكایی  و تـالش كـار جـمـعـی  
منظم و حساب شده بود كه بـاز ھـم ایـن اعـتـصـاب شـكـل  

تردد مردم در بخش ھایی از شھر با مشكل مـواجـه  .  گرفت 
 . شده بود 
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ـفـگـاه ھـا   ـنـدگـان، در داخـل تـوق مطـابـق خـاطـرات ران
مامورین لباس شخصی بعد از شناسایی سـنـدیـكـایـی ھـا،  
گونی ھای مخصوصی را که داشتند از سر تا پای راننـده  
می كشیدند که با كشیدن نخش بستـه مـی شـد و سـپـس  
رانندگان اعتصابی  بسته بندی شده را داخل اتـوبـوسـھـایـی  

بـه  .  می انداختند که به ھمین منـظـور آمـاده کـرده بـودنـد 
ھمین ترتیب  صدھا نفر از رانندگان معترض بازداشت شدنـد  

ایـن نـوع  .  و صدھا نفر ھم محل كار خودشان را ترك كـردنـد 
برخورد ھم نتوانست باعث عقب نشینی رانندگان از خواستـه  
ـروی خـواسـت   ھایشان شود، بلكه آنھا را مصمم تر كرد تـا ب

البته با وجود با تدابیری كـه انـجـام  .  ھایشان پافشاری كنند 
داده بودند و بازداشت  اكثریت اعضای ھیات مدیره سندیكـا  
و فعالین سندیكایی دو روز قبل از شكل گیری اعتـصـاب،  
تا ساعت ده صبح در سطح شھر كمبود اتوبوسھا بـه وضـوح  

 .به چشم می خورد 
این حرکت خود نشانه ای از كار جمعی و تشـكـیـالتـی  

ـنـدگـان سـنـدیـكـایـی ثـابـت كـرد كـه  .  بود  اعتصاب دوم ران
ـرخـورد   سندیكای كارگران شركت واحد علیرغم آگاھـی از ب
نیروھای امنیتی، به اتفاق آرا تصـمـیـمـی آگـاھـانـه و یـك  

از دو روز قبل از اعتصاب، اكثریت اعضـای  .  پارچه گرفت 
ـرار   ھیات مدیره صدھا ساعت مورد بـازجـویـی و تـھـدیـد ق
ـره   گرفتند تا از اعتصاب جلوگیری شود، امـا ھـیـات مـدی
سندیكا پایبندی خودش را به تصمیم و خرد جـمـعـی نشـان  
دادند و ھیچكدام از این اعضـا حـاضـر بـه مـتـوقـف كـردن  

ـیـل در سـاعـت  .  اعتصاب نشـدنـد   شـب  ١١ بـه ھـمـیـن دل
ـره از دادگـاه  ٦/١١/٨٤ پنجشنبه مورخ    اعضای ھیات مـدی

ـم  )  كه تنھا مشتریانش در آن وقت شب بـود ( انقالب   ـی ـق مسـت
ـیـش از  .  اوین منتقل شدنـد ٢٠٩ به بند   در ایـن اعـتـصـاب ب
 تن از كار اخراج شـدنـد  ٤٠٠  تن دستگیر شدند و بیش  ٥٠٠ 

كه با پایداری و تالش اعضای سـنـدیـكـای شـركـت واحـد  
 . تقربیا اكثرا از زندان آزاد و بعد از مدتی به سر كار خود بازگشتند 

این اعتصاب ثابت كرد كه سندیكـای كـارگـران شـركـت  
ـریـت   ـث واحد متكی به فرد نیست و با وجود زندانی شـدن اك
اعضای ھیات مدیره اش، باز ھم بدنه ایـن تشـكـل واقـعـی  
كارگری از حركت نایستاد و تا امـروز بـا تـمـام فشـارھـا و  

 . سركوب ھا به حیات خودش ادامه  داده و می دھد 
گرامی باد نام تمامی كسانی كه با از خودگـذشـتـگـی  
و تالش خود باعث تغییراتی عظیم و باورنكردنی در شـركـت  
واحد و جامعه كارگری كشور شده اند و ھرگز نـامشـان در  

ما به تمام این انسانھای گمـنـام و  .  جایی شنیده نشده است 
 . تالشگر درود می فرستیم 

ـرای كـارگـران و حـق آزادی   به امید آینده ای روشـن ب
 تشكل ھای واقعی كارگری در كشور 

ـــــــــــــــــــــع  ـب ــــــــــــــــــــ ـن h:   مــــــــــــــــــــ t t p : / /
kanoonmodafean ١ .blogspot.com/ ٢٠١٣/٠١/

blog-post_ ٢٨.html#more    کانون مـدافـعـان حـقـوق
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مسئوالن  کارخانه طالی زره شوران تکاب از 
تحویل مدارک و پرونده ھای پزشکی و 
بھداشتی کارگران کارخانه به خودشان 

 خودداری می کنند
کارگران کارخانه طالی زره شوران تکاب به دلیل عـدم  
رعایت نکات ایمنی و بھداشتی در محیط کـار روزانـه در  

ـیـت اسـتـخـراج و   معرض مواد آالینده صنعتی ناشی از فعال
ـنـد  ـیـک ھسـت ـلـه  .  تولید طال به ویژه سیـانـور و آرسـن مسـئ

ـیـد طـالی زره شـوران   آلودگی محیط کار در کارخانه تـول
سالھاست روح و روان کارگران ایـن کـارخـانـه را آزار مـی  
دھد و آنھا از تـرس از دسـت دادن شـغـل خـود مـجـبـورنـد  
آلودگی ھا را به جان بخرند و دم نزنند چرا کـه آلـوده شـدن  
. به مواد سمی را به بیکاری و بی پولی ترجیح می دھـنـد 

خط تولید این کارخانه در فضایی نـامـنـاسـب داخـل یـک  
کانکس روی مخزن اکسیداسیون و در احاطه بخارات جیـوه  
و سیانور است که منشا آلودگی محیط کار به شمار مـی  

تمامی پرسنل سایت پایلوت زره شوران از خـط  . ........ رود 
تولید گر فته تا بخـش ھـای خـدمـاتـی آن بـا سـیـانـور و  
بخارات مواد سمی سر و کار دارند و کارگران ھنگام تمـیـز  
ـم بـا   ـی ـق کردن مخازن طال و محوطه سـایـت بصـورت مسـت
ـبـاس   بخارات جیوه و سم سیانور تماس دارند در حالی کـه ل
کار و ماسک مورد استفاده کارگران ایمن و مناسب کـار  

ـیـسـت  نـکـتـه دیـگـری کـه  .  در چنین محیط خطرناکـی ن
کارگران شاغل در کارخانه تولید طالی زره شوران تـکـاب  
به آن اشاره کردند آن است که مسـئـوالن ایـن کـارخـانـه از  
ـرونـده ھـای پـزشـکـی و بـھـداشـتـی   تحویل مـدارک و پ

در ایـن  .  کارگران کارخانه به خودشان خودداری می کننـد 
مورد دو نفر از کارگرانی که به گفته خودشان از ناراحـتـی  
اعصاب، بی خوابی، بی حسی اندامھای حـرکـتـی و درد  
معده و اختالالت گوارشی به شدت رنج می برنـد تـوضـیـح  

تا قبل از اشتغال در این کارخانه دچار اینگـونـه  : می دھند 
بیماری ھا نبودیم و پزشکان معتمد کارخانه نیـز اطـالعـات  
ــد  ــمـی دھــن ــه ن ــزشــکـی مــا ارائ ــی از وضــعــیـت پ ـیــق . دق

قراردادھای یک طرفه و نامطمئن کارگران مشکل بـعـدی  
ـراردادھـای  »کارگران کارخانه طالی زره شـوران تـکـاب   ق

 «موقت یک طرفه و یک ماھه و پرداخت با تاخیر حقوق 
ـراردادھـای کـارگـران ایـن  :  یکی از این کـارگـران .  است  ق

کارخانه کامال یک طرفه و در مدت زمـان یـک یـا دو  
ماھه بوده که پس از انجام کار ماھانه ذکر شده در مـدت  
قرارداد توسط مسئوالن کارخانه به امضای کـارگـران مـی  
ـتـی بـا   ـف رسید و کارگران باید بدون اینکه موافقت یا مخـال

ـیـش  . مفاد این قراردادھا داشته باشد آنھا را امضا کنند  و پ
ـراردادھـا  .   از کار قراردادی امضا نمـی شـود  مـفـاد ایـن ق

ـیـشـتـازان  ( کامال یک طرفه و به نفع کارفرمـا   شـرکـت پ
ـیـت حـفـاظـت  )  فناوری طال  بوده و در آنھا ذکر شده مسئـول

فردی کارگران در برابر مواد سمی و خطـرنـاک از جـمـلـه  
حـقـوق  .  سیانور، آرسنیک وغیره بر عـھـده کـارگـران اسـت 

 ماه پرداخت مـی  ٦ کارگران نیز با تاخیرھای فراوان پس از  
ـراردادھـای کـارگـران بـا کـارفـرمـا   شد و به دلیل اینکه ق
کامال یک طرفه و به نفع شرکت است، کارگـران امـکـان  

  . پیگیری حقوق و مطالبات خود را ندارند 
 اخبار بین المللی

 
تظاھرات در چندین شھر در  -اسپانیا 

 اعتراض به فساد مالی
ـرپـایـی   ـرض بـا ب به گزارش خبرگزاری ھا ھـزاران مـعـت
ـراض خـود را   تظاھرات در چندین شھر اسپانیا، خشم و اعـت

ـراز کـردنـد  ـر ایـن اسـاس  .  به فساد مالی در این کشور اب ب

)  دی ٢٩ (  ژانـویـه  ١٨ معترضان خشمگـیـن، روز جـمـعـه  
ـیـا در مـادریـد،    نزدیک مقر حزب راست  ـر اسـپـان نخست وزی

ـراض بـه اوضـاع   پایتخت این کشور تجمع کردند و در اعـت
ـرگـزار  . این کشور شعار سر دادند  این تظاھرات در حـالـی ب

ـیـس   ـل ـروی پ ـی شد که این ساختمان با حصارھای فلزی و ن
ـراضـات در  .  شـد   ضد شورش حفاظت می  تـظـاھـرات و اعـت

ـر   ـنـی ب اسپانیا پس از گزارش اخیر روزنامـه ال مـونـدو مـب
ـرجسـتـه   ـرپـا شـد "  حـزب مـردم " فساد مالی اعضای ب ـر  .  ب ب

اساس این گزارش، اعضای برجسـتـه ایـن حـزب مـبـالـغ و  
ھـای    ای را به طور عـمـده از شـرکـت   ھای اعالم نشده   حقوق 

بر اساس گـزارش روزنـامـه ال  .  اند   خصوصی، دریافت کرده 
ـیـا،    موندو، لوئیس بارسناس، خزانه  دار سابق حزب مردم اسـپـان

ھـایـی بـه    ھای رسمی در این دو دھه، پاکـت   افزون بر حقوق 
 یـورو  ١٥٠٠٠  تا  ٥٠٠٠ مقامات حزب داده است که حاوی  

ایـن درحـالـی اسـت کـه  .  اند   بوده )   ھزار دالر ٢٠  تا  ٦٥٠٠ ( 
 ژانویه، گزارش دادند، بـارسـنـاس بـه  ١٦ ھای اسپانیا،    رسانه 

  ٢٢ ھمراه چند تن دیگر، یک حسـاب بـانـکـی بـا حـدود  
یکی از معتـرضـان  .  میلیون یورو موجودی در سوئیس دارند 

ـرا  .  برند   دزدان، کل پول را می : " گوید   می  بی شک، این فق
ـیـمـه  ."  بینند   ھستند که از تبعات آن آسیب می  ـیـا از ن اسپان

ـتـصـادی مـواجـه  ٢٠٠٨ دوم سال    میالدی با رکود شدید اق
ـر شـغـل خـود را از دسـت    است که در اثر آن میلیون  ـف ھـا ن

 درصد گزارش شـده  ٢٥ کاری در این کشور    نرخ بی . اند   داده 
 .است 

 
ممنویت کار زنان در مدارس  -قطر 

 پسرانه
ـیـوز بـدسـتـور وزارت آمـوزش قـطـر   به گزارش گـلـف ن
معلمان و کارمندان زن از ایـن پـس حـق کـار در مـدارس  

ـر  .   این دستور باید بالفاصله اجرایی شود .  پسرانه را ندارند  ب
اساس ھمین گزارش کارمندان زن قطری باید بالفاصلـه بـه  

ـر  (   مدارس دخترانه منتقل بشوند و کارمندان زن خـارجـی  غـی
از کار اخراج میشوند و فقط به آنھا فـرصـتـی داده  )  قطری 

ـنـد  ـیـل ایـن  .  میشود تا در جای دیگری کاری بیاب آنـھـا دل
اقدام را ممانعت از پیشگیری از رفتار و عـادات زنـانـه از  

ایـن اقـدام وزارت  .  جانب دانش آموزان پسر عنوان کـرده انـد 
 .آموزش قطر با انتقادات زیادی روبرو شده است 

 
اعتصاب اخطاری کارگران شرکت  -آلمان 

 کوکا کوال
ـبـه   APبه گزارش   )  بـھـمـن ٢ (  ژانـویـه  ٢١ روز دوشـن

ھزاران کارگر شرکـت کـوکـا کـوال بـا خـواسـت افـزایـش  
ایـن اعـتـصـاب  .  دستمزد دست به اعتصاب اخـطـاری زدنـد 

 کارخانه در استان باواریا صورت گـرفـت  ٢ توسط کارگران  
که قرار است در صورت عـدم پـذیـرش خـواسـت کـارگـران  

 کارخانه دیـگـر  ٥٠  در صد دستمزد، در  ٦ مبنی بر افزایش  
ـریـت  .  آلمان نیز صورت بگیرد  این اقدام بمنظور فشار بر مـدی

ـرار   این شرکت و دست باال داشتن در مذاکرات بعدی که ق
ـرگـزار شـود، صـورت مـی ٣٠ اسـت روز   . گـیــرد    ژانـویـه ب

اعتـصـاب ھـای اخـطـاری مـعـمـوال چـنـد سـاعـت بـطـول  
ھای کارگری در    انجامد و بطور گسترده توسط اتحادیه   می 

ـرای   NGGاتحادیه کارگری  .  آلمان بکار گرفته میشود  ب
 کارگر شـاغـل در شـرکـت کـوکـا کـوال  ٦٠٠  ھزار و  ١٠ 
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کـارفـرمـایـان     درصد اضافه  دستمزد شده است ولی ٦ خواھان  
ـنـده  ٢  درصد برای امسـال و  ٢.٥ با   ـرای سـال آی  درصـد ب

 .موافقت کرده اند 
 

اعتصاب کارمندان  -بوسنی و ھرزگوین 
 اقتصادی دولت در اعتراض به ریاضت کشی

ـبـه  )  بـھـمـن ٢ ( ژانـویـه  ٢١ به گزارش رویتـرز روز دوشـن
کارمندان دولت از جمله معلـمـان و مـأمـوریـن جـمـع آوری  

ـم    مالیات پس از اینکه دولت اقدام بـه عـمـلـی  کـردن تصـمـی
ھا کـرد، دسـت بـه     درصد دستمزد ١٠ خود مبنی بر کاھش  

ـیـمـه اول    دولت اعالم کرده که دستـمـزد .  اعتصاب زدند  ھـا ن
ھـا    در نیمه دوم دسـتـمـزد   یابد ولی    درصد کاھش می ١٠ سال  

ـنـد ایـن    معترضین مـی .  به جای اول خود باز میگردند  گـوی
ـم   اقدام به ھیچ وجه قابل قبول نیست و دولت باید این تصمـی

متوسط دستمزد معلمان در بوسـنـی و  .  را ملغی اعالم کند 
)  دالر ٧٥٠  تـا  ٥٤٥ (  مـارکـا  ١١٠٠  تـا  ٨٠٠ ھرزگوین  

ـلـی  .  است  ـیـن الـمـل دولت به منظور دریافت وام از صندوق ب
و از    پول دست به تھیه و اجرایی کردن برنامه ریاضت کشی 

 .جمله کاھش دستمزد کارمندان زده است 
 اعتراض مردم در اتن به قطع برق خانه ھایشان  -یونان  

ـبـه     ٣ (  ژانـویـه  ٢٢ به گزارش خبرگزاریھا روز سه شـن
تعدادی از مردم در اتن پایتخت یونان در مقابـل اداره  )  بھمن 
ـرق   (PPC)برق   تجمع کردند و خشم خود نسبت بـه قـطـع ب
ـیـل  .  ھایشان را نشان دادند   خانه  دولت برق منازل آنـھـا را بـدل

آنـھـا  .  قادر نبودن به پرداخت قبض برقشان، قطع کـرده اسـت 
ـتـصـادی    ھـای ریـاضـت کشـی   گویند بدلیل سـیـاسـت   می  اق

ـری      دولت، خیلی  ـیـشـت ھا از کار بیکار شـده انـد و تـعـداد ب
ـیـل دیـگـر    دستمزد  ھایشان کاھش یافته است و به ھمـیـن دل

ـردازنـد  ـپ . قادر نیستند ھر ماه سر وقت پول قبض برقشان را ب
شرکت تولید برق در یونان در اختیار دولـت اسـت و تـوسـط  

 .دولت اداره میشود 
 

اعتراض کارکنان بانک بانکوک  -تایلند 
 برای افزایش دستمزد

  ٣ (  ژانویه  ٢٢ به گزارش بانکوک پست روز سه شنبه  
(از کـارکـنـان بـانـک بـانـکـوک    تـن ١٠٠ بیش از  ) بھمن 

Bangkok Bank)    در جلوی دفتر مرکزی این شـرکـت
ـراض زدنـد  ـلـوم دسـت بـه اعـت آنـھـا خـواھـان  .  در خیابان سی

پرداخت پـاداش    ھا و بازگشت به سیستم قبلی   افزایش دستمزد 

ایـن کـارمـنـدان ھـر    بر اساس سیستم قبلـی، .  و مزایا ھستند 
 دستمزد به عنوان پاداش دریافت میـکـردنـد کـه ھـم  ٤ سال  

ـیـن در ھـنـگـام  ٢ اکنون به    ماه تقلیل یافته اسـت، ھـمـچـن
گـرفـت     ھزار بات به آنھا تعـلـق مـی ٤٥٠ بازنشستگی مبلغ  

 ھزار بات کـاھـش  ٣٠٠ که بر طبق قانون جدید ابن مبلغ به  
 درصـد اضـافـه  دسـتـمـزد  ٦ آنھا ھمچنین خواھان  . یابد   می 

.  درصد موافقت کرده انـد ٣ کارفرمایان فقط با    ھستند ولی 
ھا ھشدار داده انـد کـه چـنـانـچـه    اتحادیه کارکنان بانک 
ـنـد بـا کـارکـنـان    کارفرمایان به مطالبات  شـان تـوجـه نـکـن

ـراضـی    بانک  ھای دیگر تایلند دسـت بـه یـک اقـدام اعـت
 .ھماھنگ خواھند زد 

 
سرکوب معترضین توسط نیروھای  -کویت 
 پلیس

ھا معترض کـه خـواھـان    پلیس با صد  AFPبه گزارش  
بـا  )   بھـمـن ٣ (  ژانویه  ٢٢ انحالل پارلمان بودند روز سه شنبه  

. حس کننده حملـه کـرد   ھای بی   گاز اشک آور و نارنجک 
ـر   ـرضـیـن در اث شاھدان عینی گفته اند که تعدادی از معـت
ـیـن بـار   ـرای اول استنشاق یک نوع گاز اشـک آور کـه ب

ـبـودنـد  ـفـس ن ـن ایـن  .  توسط پلیس استفاده میشود، قادر بـه ت
 کیلومتری شھر کـویـت صـورت  ٣٠ اعتراض در شباھیا در  

ـیـن در مـاه جـاری  .  گرفت  ـف ـراض مـخـال این سومـیـن اعـت
ـر  .  میالدی است  معترضین خواھان انتخابات آزاد ھستند و ب

این عقیده ھستند که خاندان شیوخ حق حاکمیت خـودسـرانـه  
ـیـن  ٢٥٠ که بمدت    سال است ادامه دارد را ندارند و مسـئـول

 . کشور باید بر اساس رای مردم انتخاب بشوند 
 

ھا ھزار نفر در  اعتصاب ده -اسلونی 
 اعتراض به ریاضت اقتصاد

ـراض    به گزارش خبرگزاری ھا ده  ھا ھزار کارگر در اعـت
. انـد    اقتصادی دولت اعتصاب کرده   ھای ریاضت      به سیاست 

چـھـارم  (   ژانـویـه  ٢٣ این اعتصاب درحالی روز چھارشنبه  
در لیوبلیانا، پایتخت اسلوونی برگزار شـد کـه دولـت  )  بھمن 

ــا رســوایــی فســاد مــالــی مــواجــه اســت  . ایــن کشــور ب
ھای بخش عـمـومـی اسـلـوونـی اعـالم    کنفدراسیون اتحادیه 

کرد، صد ھزار معترض اعم از آموزگـار، اسـتـاد دانشـگـاه،  
ـرسـتـار در ایـن اعـتـصـاب   مقامات گمرکی، پزشـک و پ

کارکنان بخش عمومی با برپایی  .  اند   عمومی شرکت کرده 
ـر اصـالحـات   این اعتصاب در حالی بر خواست خود مبنی ب

ـرای بـھـبـود اوضـاع، تـاکـیـد کـردنـد کـه دولـت   و تغییر ب
ائتالفی اسلوونی به دنبال کاھش پنج درصدی حـقـوق آنـان  

ـیـن از دولـت اسـلـوونـی  .  است  مقامات این اتحادیه ھـمـچـن
اند، تضمین کند که ھیچ کاھش اشـتـغـال و حـذف    خواسته 

ـرد    صـورت نـمـی ٢٠١٤  و  ٢٠١٣ شغل در سال   دولـت  .  گـی
اسلوونی قصد دارد به منظور کاھـش کسـری بـودجـه ایـن  

ھای دولت و میـزان     میالدی، از ھزینه ٢٠١٣ کشور در سال  
مستمری بازنشستگان بکاھد و مالیات و سن بازنشستـگـی  

ـبـه در ادامـه مـوج  .را افزایش دھد  اعتصاب روز چـھـارشـن
ـرگـزار شـده   تظاھرات و اعتراضات ضد دولتی در اسلوونی ب

ـیـز بـا  ١١ ھزاران تن از مردم اسـلـوونـی روز . است   ژانـویـه ن
ـیـه   ـتـخـت ایـن کشـور، عـل برپایی تظاھرات در لیوبلیانا، پـای

ـراض کـردنـد و کـنـاره  ـری    فساد دولتی این کشور اعـت گـی
معتـرضـان  .  نخست وزیر و شھردار این شھر را خواستار شدند 

در این تظاھرات تصاویر یانیز یانسا، نخست وزیر اسلوونـی و  
زوران یانکوویچ، شھردار لیوبلیانا را آتش زدند و شـعـارھـای  

ـر  .  ضد دولتی سر دادند  ـیـز بـه  ٢٠١٢ اعتراضات دسـامـب  ن
استعفای شھردار ماریبور، دومین شھر مھم اسلوونی مـنـجـر  

 .شد 
 

 ٢اعتصاب کارکنان بخش امنیت  -آلمان 
 فرودگاه

ـیـت دو   به گزارش یورو نیوزاعتصاب ماموران بخش امن
ـبـه    -فرودگاه کلن    ٢٤ بن و دوسلدورف آلمان، در روز پنجشن

بـا بسـتـه بـودن  .   ھا پرواز شـد   باعث لغو ده )  بھمن ٥ (ژانویه  
ـبـه، شـرایـط در    تمامی خروجی  ھای پرواز در صبح پنـجـشـن
ــن  ــد   -فـرودگــاه کــل ــن ب ــود   ب ــدورف ب . تــر از فــرودگــاه دوســل

کارکنان بخش امنیت فرودگاه خواھان افزایش دسـتـمـزد از  
ـنـد ١٤ .  ٥٠  یورو در ساعت به  ١١ . ٨٠  یـکـی  .   یـورو ھسـت

ـم    دیگر نـمـی : " گوید   ازکارمندان اعتصاب کننده می  ـری پـذی
ـم تـا دسـتـمـزدی  ٢٣٠ که باید   ـی  ساعت در مـاه کـار کـن

ای    کند تا زنده بمانیم، خـانـواده   بگیریم که فقط قادرمان می 
ـم  ـرسـی ."  را سیر کینم و بنزین کافی بخریم تا به سـر کـار ب

ـیـش از   ـرواز لـغـو گـردیـد و  ٩٠ در فرودگاه دوسلدورف ب  پ
ـتـی  ٣٧٠ رود اعتصاب  حدود    انتظار می  ـی  نفر از پرسنـل امـن

باعث لغو پروازھای بیشتری در این دو فرودگاه در ساعـات  
 .آتی شود 
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روند اوضاع سیاسی در ایران بسرعت به سمت یك رودررویـی  
ـرود  . گسترده و جدی مردم با حكومت اسالمی به پیـش مـی

ـردیـد   ـنـدازد، بـی ت ـی ھركس كه به اوضاع در ایران نگاھـی ب
ـبـات خـواھـد   وضعیت سیاسی را به شدت شكننده و بـی ث

ـبـاتـی، در ھـم  .  دید  برجسته ترین شاخص ھـای ایـن بـی ث
ریختگی صـفـوف حـكـومـت، فـلـج و از ھـم پـاشـیـدگـی  
ـراض عـمـومـی   ـرده خشـم و اعـت اقتصادی، و فضای گست

 .علیه حاكمین است 
نھادھای حكومتی نظیر مجلس اسالمی، رئیس جمھـور  
و نیروھای سركوب و امام جمعه ھا، بر سـر ھـمـه چـیـز از  
اقتصاد و بانك مركزی و صندوق تامین اجتماعی و یـارانـه  
ھا گرفته تا انتخابات و نحوه استخدامھا و اسـتـانـداریـھـا و  
بانكھا و سیاست خارجی و غیره با ھم گالویـز مـیـشـونـد و  
ھركدام از سنگر جداگانه ای به ھم چنـگ و دنـدان نشـان  

از ولی فقیه شان ھم كه مدام بر آرامش و مخـفـی  .  میدھند 
ـیـسـت  . نگه داشتن اختالفات تاكیـد دارد كـاری سـاخـتـه ن

پرونده ھایی كه اینھا از دزدیھا و فساد و بذل و بخششـھـای  
میلیاردی یكدیگر و یا مقامات سابق حكومت رو میكننـد،  

تمام تالش سران حكومت این اسـت  . براستی بی سابقه است 
ـتـخـابـاتـی كـه   كه كاری كنند كه این اختالفات به نمایش ان
ـرگـزاری آن نـمـانـده، سـرایـت   چند ماھی بیشتر به موعد ب

ـرگـزاری  .  نكند  مـیـان  "  مـجـالـس شـبـانـه " اقدام مضـحـك ب
ـیـدان   مجلسی ھا و دولتی ھا و با پا در مـیـانـی ریـش سـف
قوم، و شاخ و شانه كشیدنھای بالفاصله بعد از آن بـاردیـگـر  
نشان میدھد كه این تقالھا برای آرام كـردن ایـن جـنـگ و  

 .نزاع مطلقا پوچ و بیھوده است 
در این شرایط وضعیت اقتصاد بحـران زده حـكـومـت بـا  
گسترش نزاع نھادھای اجرایـی و قـانـونـگـزاری و مـالـی،  
ـیـن   دچار آشفتگی باور نكردنی ای شـده و تـحـریـمـھـای ب
ـتـگـی و   المللی نیز كه ھرروز گسترده تر میشـود، ایـن آشـف

طـرح كـذایـی  .  فلج اقتصادی را عمیقا تشـدیـد كـرده اسـت 
ـرار بـود بـا  "  ھدفمند كردن یارانه ھا "  كه به زعم حكومتیان ق

ـتـصـاد جـمـھـوری   ـتـصـادی بـه مـردم، اق تحمیل ریاضت اق
اسالمی را از ركود و بحران بدر آورد و احیا كند، یك كـانـون  

مجلس با اشـاره  .  داغ جنگ و كشاكش سران حكومت است 
ـرا   ـردار بـودن آن مـیـخـواھـد آن ـنـه ب به بحران زا بودن و ھـزی
متوقف كند و دولت میخواھد با تاكید بر ادامه آن و مـتـھـم  
كردن طرف مقابل به كارشكنی، گناه شكست ایـن طـرح را  

 .به گردن مجلس بیندازد 
كل این در ھم ریختگی اقتصادی و قطـع یـارانـه ھـا و  
ـر دوش كـارگـران   تحریمھا و فلج اقتصادی، فشار اصلیش ب

ـیـكـاری چـنـدیـن  . و اكثریت مردم است  گرانی سرسام آور، ب
میلیونی، نبود ھـیـچـگـونـه تـامـیـن اجـتـمـاعـی، مـعـضـل  
ـتـصـادی دارد   دسترسی به دكتر و دارو و كال فشـارھـای اق
ـر و مـحـرومـیـت   كمر خانواده ھا را خرد مـیـكـنـد و بـه فـق

 .ابعادی غیرقابل تصور میدھد 
در واقع جنگ و كشاكش جناحھای حكومت ھـمـچـون  

ـیـه حـكـومـت   ھمیشه بازتاب خشم و نفرت عمومی مردم عل
ـر از كـارگـران و مـردم از  .  است  ـف و در حالیكه میلیونـھـا ن

فشار گرانی و فقر جان به لبشـان رسـیـده و خشـم خـود را  
علیه حاكمین بروز میدھند، بـانـدھـای حـكـومـتـی ھـركـدام  
تالش میكنند گناه این وضعیت را به گردن دزدیھا و فسـاد  
ـبـان خـود را   و چپاولھای طرف مخالف خود بیندازند و گـری

 .خالص كنند 
ـتـصـادی را بـه   كل این شرایط مساله نان و تـامـیـن اق
مركز سیاست در ایران رانده است و ھمه چـیـز گـویـای ایـن  
ـرای   است كه جدال مردم با حكومت و صاحبان سرمایه ھـا ب
ـرش   دفاع از معیشت و تامین اقتصادی، روز بـه روز گسـت

ـراض بـه سـركـوب و  .  بیشتری خواھد یـافـت  ـنـار اعـت در ك
ـیـكـاری   آپارتاید جنسی و زندان و اعدام، اعتراض به فقر و ب
ـیـه   و نداری به یك محور مبارزه گسترده توده ھای مردم عل

و در شرایطی ایـن تـحـول  .  جمھوری اسالمی تبدیل میشود 
ـنـگـنـای   ـرد كـه جـمـھـوری اسـالمـی در ت صورت مـیـگـی
ورشكستگی مالیش میخواھد یارانه ھای نقدی را كـاھـش  

 میلیـون مـردمـی کـه  ٧٠ دھد یا كامال قطع كند و بیش از  
شامل این طرح میشوند و فی الحال تـحـت فشـار افـزایـش  
ھر روزه قیمتھا کمرشان خرد شده است را با گرانـی و تـورم  

 .افسار گسیخته بحال خود رھا كند 
یك جنگ جدی میان كارگران و اكثریـت مـردم از یـك  
طرف و كل حكومت از سوی دیگر بناگزیر در چشـم انـداز  

جمھوری اسالمی میخواھد با توسل به گستـرش  .  قرار دارد 
ـنـد  امـا  .  اعدامھا و بگیر و ببندھـا جـامـعـه را مـرعـوب ك

ـرت عـمـومـی و كـل ایـن شـرایـط بـھـم   ـف فضای خشم و ن
ـلـی جـمـھـوری   ریختگی صفوف حكومت و انزوای بین المـل
ـیـز بـه   اسالمی، این جنایات و اعـدامـھـای حـكـومـت را ن

ـبـدیـل مـیـكـنـد  ـرده ت ایـن  .  موضوع اعتراض و مبارزه گسـت
 .مبارزه فی الحال آغاز شده و در جریان است 

ـبـش   در این شرایط این بسیار مھم و حیاتی است كه جـن
ـیـش   و اعتراضات توده ای با افقی روشن و رادیـكـال بـه پ

راه خالصی كـارگـران و كـل جـامـعـه از شـر نـكـبـت  .  رود 
حكومت اسالمی، انقالب سراسری و ھمه جانبه برای جـارو  
ـیـچـیـدن تـمـام نـھـادھـا و   كردن كل نظام اسالمی و در ھم پ

جـمـھـوری اسـالمـی بـایـد  .  قوانین ارتجاعی اسالمی است 
ـیـش از سـی سـال چـپـاول و درنـده   سرنگون شود و پرونده ب
خویی و قھقرای سرمایه داری در این كشور برای ھـمـیـشـه  

ـقـه  .  بسته شود  و این نقش فعال و جدی و رھبری كننده طـب
ـبـد  نسـخـه ھـای پـوچ و  .  كارگر و كمونیستھا را مـی طـل

و امثال اینھا، فـقـط  "  اصالح رژیم " و  "  انتخابات آزاد "مسخره  
تالشی برای ابقای نـكـبـت و ریـاضـت سـرمـایـه داری در  

ـتـخـور و  . پوشش ھای دیگر است  كارگران و مردم اقلیت مف
مردم باید خود سـرنـوشـت خـود را از  . آقاباال سر نمیخواھند 

ـرنـد  اتـحـاد  .  طریق متشكل شدن در شوراھایشان در دست گی
ـرپـایـی یـك جـامـعـه   سراسری ھمه مردم به جان آمده برای ب
ـر اسـت و ھـم بسـیـار   مرفه و آزاد و انسانی ھم امكان پـذی

ــاتــی اســت  ــه  .  حـی ــان ـرقــه افـكــن ــه نسـخــه ھـای تــف ــد ب ــای ب
ناسیونالیستی و فدرالیستی و قوم گرایانه كـه تـالش دارنـد  
مردم را در برابر دشمنانشان تحت عنوان ترك و عرب و كـرد  

ـنـد قـاطـعـانـه نـه گـفـت  ـن بـانـدھـای  .  و بلوچ تكه تـكـه ك
ـر   ـیـشـت حكومتی ھرچه نمایش انتخاباتی نزدیك تر میشـود ب

ـتـخـابـاتـی  .  به جان ھم می افتند  باید بازار گرمی ھـای ان
جناحھای حكومت را از ھم اكنـون بـه شـكـسـت كشـانـد و  

ـر سـر ایـن  ٨٨ نمایش انتخاباتی شان را قاطع تر از سـال    ب
 .حكومت خراب كرد 

حزب کمونیست کارگری، کارگران و مردم ستمدیـده و  
ـرچـم نـان و آزادی و   آزادیخواه را فرامیخـوانـد کـه حـول پ
برابری، آزادی ھمه زندانیان سیاسی، لـغـو مـجـازات اعـدام،  
ـیـه زنـان و سـرنـگـونـی کـل نـظـام   لغو آپارتاید جنسی عـل
ـقـالب   ـرای ان اسالمی با تمام قوا به میدان بیایند و خود را ب
علیه نظام کثیف و ضـدبشـری جـمـھـوری اسـالمـی آمـاده  

 .کنند 
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