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ــســت  ــونـی ــش  :  کـارگــر کــم جــنــب
ـر مصـوبـه   کارگری امسال در براب
ــه   شــورای عــالــی کــار یــک ن
ــه جــمــھــوری اســالمــی   بـزرگ ب

تشـکـالت و  .  تـحـویـل داده اسـت 
فعالین مختلف جنبـش کـارگـری  
با صدور بیانیه و انجام مصـاحـبـه   
گفتند کـه کـل ایـن مصـوبـه را  
قبول ندارند و این اوضاع را نـمـی  

بنظر میرسـد صـف آرایـی  .  پذیرند 
ـرفـتـن   ـپـذی جنبش کارگری برای ن
دستمزدھای زیر خط فقر  بـا ھـر  

آیـا مـا بـا  .   سال متفـاوت بـاشـد 
 یک شرایط جدید روبرو ھستیم؟ 

بله من اینـطـور  :  شھال دانشفر 
یکـسـال تـمـام اسـت  .  فكر میكنم 

ــراضــاتــی   کــه کــارگــران بــا اعــت
ـر از ھـر سـال    گسترده و متحـد ت
ـر و فــالکـت و بــرای   ــه فــق ـی عـل
خواست افزایش دستمزدھـا بـه پـا  
ـنـسـت کـه   خاسته و حـرفشـان ای
دیگر دستمزد چندین بار زیر خـط  

ــمـی پـذیــرنـد  ـر را ن ـق اشـاره ام  .  ف
مشخصـا بـه طـومـار سـی ھـزار  
ـر سـر خـواسـت افـزایـش   کارگر ب

ــت  ــاس ــزدھ ــم ــگ  .  دســت ــاھــن ــم ھ
ـیـه   ـیـان کنندگان این طومار طی ب
ـراض   ھای مختلفـی صـدای اعـت

. این کارگران را انـعـکـاس دادنـد 
ــجـمــع و اعـتــراض   ــه ت فـراخــوان ب
دادند، مقابل وزارت کار جمھوری  
اسالمی دست به تجمع اعتراضـی  
زدند، با مقامات دست انـدر کـار  
ـنـد و   ـتـگـو نشـسـت رژیم  بـه گـف
اولتیماتوم دادند و محکم و استوار  
ـنـد کـه اگـر حـداقـل   اعالم داشـت
ـر   دستمزدھا به روال ھر سـال و زی
خط فقر باشد، کـارگـران سـاکـت  
نخواھند نشست و اعتراضات خود  
ــاگـون ادامــه   ــه اشــکــال گــون را ب

 . خواھند داد 
ــطــه عــطــف و   ــق ــن یــک ن ای
ـقـه ای در   ـیـسـاب رویداد مـھـم و ب
جــمــھــوری اســالمــی اســت کــه  
ـرض امضـای   ھزاران کارگر مـعـت
ـیـن    ـر چـن خود را با اسم و رسم زی
طوماری گذاشته و حول آن گـرد  

ــد   ــاق  .  آمـدن ایـن ھــمـچــنــیـن اتــف
جدیدی در جنبش کارگری اسـت  
. و نبـردی اسـت کـه ادامـه دارد 

میدانید که مبتـکـر ایـن حـرکـت  
ـران بـود  . اتحادیه آزاد کارگـران ای

بعد از آن نیز سندیـکـای شـرکـت  
ــوجــه ھــزاران   واحـد کــه مــرکــز ت
کــارگــر اســت طــی طــومــاری  
ـر خـواســت افـزایــش   ـراضـی ب اعـت

فوری دستمزدھا تاکیـد گـذاشـت  
و تعدادی از فعالین آن در ھـمـان  
ـم   ھنگام که شورایعالی کـار رژی
ــه زنــی   اسـالمــی مشـغــول گــمـان
ھایشان بودند، در مـقـابـل وزارات  
ــدای   ــد و ص ــدن ــع ش ــم ــار ج ک

سپـس   .   اعتراضشان را بلند کردند 
انجمن صنفی کارگران برق و فلـز  
کرمانشاه بـه طـومـار سـی ھـزار  
ــوســت و   امضــای کــارگــران پــی
ــکــای   ــدی ــھــایــی چـون ســن تشـکــل
ـری   نیشکر ھفت تپه، کمیته پیگـی
ـیـه   و ھماھنگی و غیره نیز با بیـان
ـر خـواسـت   ـراضـیـشـان ب ھای اعـت
افزایش فوری دستمزدھـا تـاکـیـد  

ـراضـات  .  گذاشتند  نمونه دیگر اعت
ــمــی   گسـتــرده کــارگــران پــتــروشــی
ماھشھر با خـواسـت کـوتـاه شـدن  
دست پیمانکاران است کـه یـک  
ـیـز خـواسـت   خواست اساسی آنھا ن

مـبـارزاتـی  .  افزایش دستمزدھا بود 
که بطور واقعی تحرکی در میـان  
کارگران نفت و مراکز وابستـه بـه  
ــزرگ   ــای ب ــع ھ ــم ــجــت آن و م
کارگری با ھمین خواست بـوجـود  

ــازنشـسـتـه ذوب  .  آورد  کـارگـران ب
ـیـه   ـیـان آھن اصفھان نیز اولین بند ب
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 !كارگران

یك اول مه دیگر فرا رسید 
و ما ھمچنان زیـر سـیـطـره 
یك اقلیت بـی خـاصـیـت و 
مفتخور بنام طبقه سرمایـه 

یك اول مـه .  دار قرار داریم
دیگر فـرا رسـیـد و تـولـیـد 
كـنـنـدگـان تـمـام ثـروتـھــای 
جــامــعــه یــعــنــی كــارگــران 
ھمچنان محروم ترین بخـش 

ــــد امســــال .  جــــامــــعــــه ان
حکومت اسالمی سـرمـایـه 
داران بــا گســتــاخــی تــمــام 
دستمزد یك پنجم خط فـقـر 
را برای ما رقم زده اسـت، 
گرانـی و فـقـر و فـالکـت 
بـیــســابــقــه ای را بــر تــوده 
کارگران و اکثریت عـظـیـم 
مردم تحمیل کرده، و خـیـل 
زندانبانان و شكنـجـه گـران 
و جاسوسانش را نیـز بـرای 
تداوم این شرایط علـیـه مـا 
و ھــمــه مــردم مــحــروم و 

 .معترض بسیج كرده است
 

 !كارگران
در اول مــه مــیــلــیــونــی و 
! سراسری به خیابان بیایـیـد

یـك اول مــه مـیــلــیـونــی و 
ســراســری لــرزه مــرگ بــر 
كاخ حاكمین می انـدازد و 
به كل صفوف خود ما نـیـز 
نیروی عـظـیـم مـان را كـه 
گلوگاه این جـامـعـه را در 
دسـتــان خــود داریــم یــادآور 

حاكمین ارتجـاعـی .  میشود
اسالمی در رقابت قدرت و 

ثروت بیش از ھـرزمـان بـه 
جان ھـم افـتـاده انـد و در 
انزوای كامل بیـن الـمـلـلـی 
چشـم انـدازی بـرای آیـنـده 

ــــد یــــك اول مــــه .  نــــدارن
میلیونی  ضربه ای کاری 
بـــه حـــکـــومـــت اســـالمـــی 
سرمایه داران وارد خـواھـد 

بـایـد ایـن نـظـم ضــد .  کـرد
انسانی را تماما زیـر و رو 
كـرد و نـه فـقـط كـارگــران 
بلكه ھمه مردم را از دسـت 
ــجــع  دزدان وحشــی و مــرت
سرمایه دار و میلیاردر رھا 

 .    نمود
اول مـــــه روز اعـــــالم 
کیفرخواست کارگران علیه 
کل دنیای سرمایه داری و 
ــدن اکــثــریــت  روز فــراخــوان
عــظــیــم مــردم بــزیــر پــرچــم 
سوسیالیستی طبقه کارگر 

اول مه امسال را بـه .  است
روز اعتراض بـه فـالكـت و 
زندگی زیر خط فـقـر، روز 
ــوب و  ــه ســرك ــراض ب اعــت
خـفــقــان و بــی حــقــوقــی و 
تــبــعــیــض، و روز دفــاع از 
ــرابــری و رفــاه  آزادی و ب
برای تك تك مـردم تـبـدیـل 

اول مه امسـال بـایـد . کنیم
روز گشــودن افــق انــقــالب 
كارگری عـلـیـه نـظـم ضـد 

 .انسانی موجود باشد
در اول مــه بــایــد كــار را 

تــجـمــعــات .  تـعــطـیــل كــنـیــم
بزرگ و كوچك خود را در 
. سراسر كشور بـرپـا  داریـم

جشن بـگـیـریـم، سـخـنـرانـی 

كنیم، قطعنامه ھـایـمـان را 
ـــــه  اعـــــالم كـــــنـــــیـــــم، ب
دستمزدھای چنـد بـار زیـر 

بـه .  خط فقر اعتراض كنیم
دستگیری ھا و اعدامھا و 
. تبعیضات اعـتـراض كـنـیـم

در اول مه میتوانیم و بـایـد 
فضای اعـتـراض كـارگـری 
را در سراسر کشـور حـاکـم 

 .کنیم
پیش بسوی یـک اول مـه 
شکوھمند و کوبنده عـلـیـه 
جمھوری اسالمی و کلـیـت 
نکبت و بـریـریـت سـرمـایـه 

 !داری
 
 

 زنده باد سوسیالیسم
 
  

حزب كمونیست كـارگـری 
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 3 ٢٥٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ماده ای شان خواسـت افـزایـش  ٥ 
فوری دسـتـمـزدھـا بـود و در آن  
ھمچین به خواستھای سراسری و  
ــگــری چــون خــواســت   مــھــم دی
تحصـیـل رایـگـان و بـھـداشـت و  

 . درمان رایگان برای ھمه بود 
ــچـگــاه در طـول سـی و    ھـی
چند سال حاکمیت رژیم اسـالمـی  
جنبشی چنین سازمانیافتـه و در  
ــای   ــھ ــده اكــثــر ســازمــان ــرن بــرگــی
كارگری بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا را شاھد نبوده ایم و ایـن  
ـبـش   به روشنی حال و ھـوای جـن

امـا  .  کارگری را نشـان مـیـدھـد 
ـفـاقـات   نکته مھمی که به این ات
ـنـی مـی   اھمیت سـیـاسـی و نـوی
بخشید رویداد آن در مـتـن اوضـاع  

رویـداد  .  سیاسی جامعه ایران است 
این اتفاقات در اوضاعـیـسـت کـه  
ـتـصـاد و مـعـیـشـت بـه   مساله اق
یک محور مھـم رودررویـی کـل  
ـبـدیـل   ـم اسـالمـی ت جامعه با رژی

ـبـه از مسـالـه  .  شده است  این جـن
ـــن   ــه ای ــژه تــری ب ــت وی خصــل

 . اعتراضات می بخشد 
ــبــش در   ــن ایــن حــرکــت و ج
ـرده   فضای خشم و اعتـراض گسـت
به فشار گرانی و فقر و فـالکـت  
دارد صورت میگیرد و این بسـیـار  

ـتـصـادی و  .  مھم اسـت  بـحـران اق
تحریمھا و کل وضعیت جمـھـوری  
اسالمـی بـاعـث شـده اسـت کـه  
ـر   ـیـکـاری و فـق فشار گرانی و ب
ـر از   ـرای کـارگـران ســنـگـیـن ت ب
ھمیشه باشد و موجی از خشـم و  
ـریـت مـردم را فـرا   عصبانیت اکث

در چنیـن شـرایـطـی  . گرفته است 
است که جنبش کارگری بعـنـوان  
یک عرصه دائمی اعتراض نقـش  
مھمی در فـعـال نـگـاھـداشـتـن و  

ـر  .  تحـرک کـل جـامـعـه دارد  زی
ـم   ـی ـن ـی فشار چنین شرایطی می ب
ـیـش   که نزاعھای درون حکومت ب
از ھر وقت باال گرفته و حسـابـی  

ـتـاده انـد  از جـمـلـه  .  به جان ھم اف
ـیـش   برپایی مضحکه انتخـابـات پ

ــل   ــی بــرای ک ــوس ــاب ــه ک رو ب
حکومت تبدیل شده و وحشـت از  

بـه مـوضـوع  "  شورش گرسـنـگـان " 
بحث ھر روزه تـک تـک سـران  

ـبـدیـل شـده اسـت  در  .  حکومت ت
ــه    ــت ک ــی اس ــط ــن شــرای ــی چــن
ـر و   کارگران با اعتراض علیه فـق
ــا خــواسـت افـزایــش   فـالکـت و ب
ــدار   ــا پــرچــم ــزدھ ــم ــوری دســت ف

بـه  .  اعتراض کل مـردم شـده انـد 
ـر   این اعتبار اعتراضات کارگران ب
سر خواست افـزایـش دسـتـمـزدھـا،  
ـفـاقـی  مــھـم در دل تـحــوالت   ات

 . سیاسی امروز جامعه است 
عکس الـعـمـل کـارگـران بـه  
ـنـی   تصمیم جنایتکارانه دولـت مـب

ـر حـداقــل دســتـمــزد    ھــزار  ٤٨٧ ب
ـر   تومان و چندین بار زیر خـط فـق
را نیـز بـایـد در ادامـه مـبـارزات  
یکساله کارگران و صـف آرایـی  
ـیـه   ھای کل کارگران و مردم عـل
ـر و   ـیـه فـق ـم اسـالمـی و عـل رژی

 . فالکت حاکم بر کل جامعه دید 
 

به نظر من بـا  :  ناصر اصغری 
یك شرایط جدید، ھم در سطح كـل  

جامعـه عـلـی الـعـمـوم و ھـم در  
ــطــور   ــش كــارگــری ب ــب ــن ســطــح ج
ـم و اتـخـاذ   ـی مشخص، روبرو ھسـت
ادبیات، زبان و لحنی منـاسـب بـا  

گـی ایـن دوره    این شرایط نیز ویژه 
ـران اسـت  جـامـعـه  .  سیاسی در ای

ایران بطور كلی وارد دوره ای شـده  
ـراضـی   ـبـشـھـای اعـت است كه جـن
ــه   ــورد ب ــایســت در بــرخ مــی ب
جــمــھــوری اســالمــی و بــانــد و  

ھای مخلتف آن سیـاسـت رو    جناح 
. در روئی مستقیم را اتخاذ بكننـد 

ــم مــردم بــه   طــی ســه ده   ونــی
ـرای سـرنـگـونـی   اشکال مختلف ب
این رژیم دست به مبارزه و تـالش  

ـلـف  .  زدند  باندھا و جناحھای مخت
رژیم اسالمی در ھـر دوره سـعـی  

نمودند کـه مـبـارزه مـردم را بـه  
متن کشمکشھای جنـاحـی خـود  
ــانـدھــای   ــحـاد ب بـکـشــنـد، امــا ات
حکومتـی در ھـمـه دوره ھـا در  
ـراضـات مـردم نشـان   تقابل با اعـت
داد که مبارزات مردم ھـمـواره از  
کادر مورد نظـر سـران جـمـھـوری  

شـرایـط  .  اسالمی خارج بوده اسـت 
ــوان   ــن عــن ــه ھــمـی ــی ب امـروز حـت
ـبـل اسـت   متفاوت تر دوره ھای ق
ــاحــی در   ــچ جــن زیــرا کــه ھــی
جمھوری اسالمی دیگر تـوانـایـی  
ـیـسـت و   رفتن در چنین نقـشـی ن

راسـا  " بویژه در سالھای اخیر مردم  
ــرپــای خــود  ــا جــمــھــوری  "  و س ب

منتـھـا  .  اسالمی مبارزه کرده اند 
دور آخر، دوره ای كه شـمـا بـه آن  
اشاره كردید، از جھات مختلفی بـا  
ـفـاوت شـده   دوره ھـای دیـگـر مـت

این دوره، دوره ای است كـه  .  است 
مردم و به تبـع آن كـارگـران مـی  
ـم ـ   بینند كه دو بـانـد اصـلـی رژی
احمدی نژاد و برادران الجـوردی ـ  
ـلـویـزیـون   در روز روشن و جـلـوی ت
ـروی ھـم مـی   سراسری كشور روب
ایستند و با انگشت ھـمـدیـگـر را  

این دعواھـا ھـم  .  تھدید می كنند 
ــر دزدیــھــا و   ــا س ــن ــل رســمــا و ع
ـر   ـیـمـا ب ـق چپاولھایی بوده كه مست
معیشت و ھمان زندگی بـخـور و  
ـر داشـتـه   ـی نمیر اكثریت جامعه تـأث

ــگــر از  .  اســت  ــگــوی  " دی گــفــت
، از  " جـامـعـه مـدنـی " ، از  " تمدنھا 

" حقوق بشـر " ، و  " توسعه اقتصادی " 
و غــیــره خــبــری  "  دمــكــراسـی " و  

جامعه در اینھـا یـك عـده  !  نیست 
ـنـد كـه بـا   ـی سرگردنه بگیر می ب
ھیچ معیاری نمی شود بـا آنـھـا  

ـیـن  !  كنار آمد  و درست در یك چـن
وضعیتی، رژیم آمده و با وقاحتـی  
ـر دسـتـمـزد كـارگـران را   بی نـظـی
ـرار خـود سـران ریـز و   علیرغـم اق

ـر از     ١ درشتش كه دستمزدی كمت
ـیـون تـومـان یـعـنـی بـه   و نیم میل
ــگــیــر،   ــزدب ــدن م ــاھــی كشــان تــب
دستمزدی یك چـھـارم آنـچـه كـه  
ـرار كـرده انـد را بـه   خود به آن اق

ـنـد  ـن اگـر  .  كارگران تحمیل می ك
ــش   ــن و تشــكــالت جــنــب فــعــالــی
كارگری كـه شـمـا بـه آن اشـاره  

ـنـد و   كردید حرف دیگری می زن
یا واكنشی متفاوت از آنـچـه كـه  
شاھدش بودیم از خود نشـان مـی  
دادند، از كـل فضـای جـامـعـه و  
. جنبش كارگری عقب می بودنـد 

اما باید دید كه ھمین تشكـلـھـا و  
فعالین كارگری تا چه حـد مـی  
ـتـه ھـای   توانند ھشـدارھـا و گـف
ـیـه ھـای خـود را   ـیـان مندرج در ب

اگر میدان مانـور از  .  عملی كنند 
ـنـد   آنھا گرفته شود و یا اگر نتـوان
ـنـد و یـا راه   ـن تاكتیكی اتـخـاذ ك

ھایی جلو بگذارند كـه از ایـن    حل 
وضعیت فراتر بروند، در موقـعـیـت  
ـنـونـی   ضعیف تری از موقعیـت ك

 .قرار خواھند گرفت 
در كنار این وضـعـیـت شـاھـد  
دستگیری و اخراج رھبران جنـبـش  

ـم  ـی درسـت در  .  كارگری نیز ھسـت
آستانه تعین حداقل دستمزد شریـف  
ــد   ــاه، وفــا قــادری، خــال ســاعــدپــن
ـنـی، حـامـد مـحـمـود نـژاد،   حسی
ـلـھـی،   علی آزادی، بھـزاد فـرج ال
غالب حسینی و تعدادی دیگر از  
فعالین كارگری را دستگیـر مـی  

ـلـھـی ھـنـوز در  .  كنند  پدرام نصرال
ــدان اســـت  ـــت رضـــا  .  زن ــعــی وض

شھابی، علـی نـجـاتـی و بـھـنـام  
ـم  ـی . ابراھیم زاده را ھم كه مـی دان

بھنام خدادادی فعال کـارگـری و  
ـرق و   عضو انـجـمـن کـارگـری ب
ساختمان اصفھان را در کـنـگـان  
منطقه پارس جنوبی از كار اخـراج  

نجیم محمـدزاده فـعـال  .  می كنند 
کارگری كه او ھم عضو انـجـمـن  
برق و ساختمان اصفھـان اسـت در  

 پـارس جــنـوبـی از كــار  ١٢ فـاز  
ـنـد  ـن ھـر دوی ایـن  .  اخراج می ك

فعالین كارگری به دنبال بـحـث و  
گفتگو با دیگـر كـارگـران دربـاره  
وضعیت مـعـیـشـتـی كـارگـران و  

ـم  .  دستمزدھا اخراج می شونـد  رژی
می داند كه جنبش كارگـری آرام  
نخواھد گرفت، از پیش اقـدام بـه  
ـنـی و اخـراج از   ـی دستگیری فعال
ـنـد تـا   كار فعالین دیگری می ك

مـی  .  بلكه ارعابی را دامن بـزنـد 
ـم از مـوضـع   خواھم بگویم كه رژی
قدرت نیـسـت كـه دسـت بـه ایـن  
ارعاب می زند، بلكـه مـی دانـد  

ـیـن   كه ھر تحركی از جـانـب فـعـال
جنبش كارگری می توانـد جـرقـه  
ــاروت و   ای بــر بشــكــه ای از ب

 .بنزین باشد 
 

ــح  ــات ــرتضــی ف ــش  :  م جــنــب
ـر ھـر   کارگری طی سالھای اخـی
ساله به مسئله سطح دستمزدھـا و  
تغییرات ساالنه حـداقـل دسـتـمـزد،  
عکس العمل ھای قابل توجه ای  
ــف   ـل نشـان داده و بـه انـحـا مـخـت
ـرات   ـی ـی مخالفت خود را با ایـن تـغ
. ناچیز دستمزد اعالم نمـوده اسـت 

چون سالھاست که میزان دستمـزد   
ـــدک   ـــه ان ـــش ســـاالن ـــزای و اف
دستمزدھا بسیار عقب تر از ھزینـه  

 .ھای جاری زندگی است 
در سالھای قبل ایـن عـکـس  
ـفـاوت بـوده اسـت، در   العملھا مـت
ـراض بـه سـطـح   شرایطی، این اعـت
دستمزدھا نه فقط در مقطع اعـالم  
ـیـن   رسمی ویا مراسم چانه زنـی ب
ـیـن   دولت و کارفرماھا بر سر تـعـی
ـلـکـه در طـی   حداقل دستـمـزد، ب
ـــی   ــداوم و حــت اعــتــراضـــات م
اعتراضات خیابانی روز کارگـر و  
ــراض بــه دســتــمــزدھــای   ــت یــا اع
پرداخت نشده و یا بیکـار سـازیـھـا  

ـنـد  .  ھم، ادامه داشته است  اما مان
ھمه سالھای پیش امسال ھم ایـن  
ــگـریـھــا   ـت ـراضـات و یـا دخـال اعـت

 . ویژگیھای خود را داشته است 
ــظــر   ــخــواھــیــم از مــن اگــر ب
عمومی وضعیت جامعه، بـه ایـن  
ـم، عــوامــل   ــی ــگـاه کــن مـوضــوع ن
متفاوتی به شرایط حاضـر شـکـل  

در درجـه اول وضـعـیـت  .  داده انـد 
ـیـش  (اقتصادی موجود  از یکسال پ

ـفـه ھـای  ) تا امروز  یکی از مـول
طـی  .  اصلی شرایط کنونی اسـت 

ــای   ــدھ ــه رون ــذشــت ــال گ ــکــس ی
. متفاوتی تقریبا به آخـر رسـیـدنـد 

ـلـه حـذف سـوبسـیـدھـا، کـه   مسئ
ــنــد مــدت حــکــومــت   ــل ــامــه ب بــرن
اسالمی بود، بـاالخـره در عـرصـه  
اقتصادی تکمیل شـد، مـحـاصـره  
اقتصادی که مدتھا بلوک غرب  
درصدد اجرای آن بود سرانجـام بـه  
شدیدترین اشکال آن منجـر شـد و  
از ھمه مھمتر بحران اقتصادی در  
ـر   ایران بنا بـه دالیـل کـامـال غـی
ــه نــقــطــه اوج خــود   ــصــادی ب اقــت

ــد  ــجــا کــه  . رســی ــایــع از آن ــن وق ای
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ـر   شرایط زیسـتـی را در حـد غـی
قابل تصوری دشوار نـمـوده اسـت،  
ــه   ــل ــه مســئ ــد ک ــث گــردی ــاع ب
دستمزدھا و یـا افـزایـش سـاالنـه  
حداقل دستـمـزد، عـکـس الـعـمـل  
ـرده ای از   جدی بخش ھای گست
جنبش کارگری را در اشـکـالـی  
ـبـال داشـتـه بـاشـد  . متنـوع بـه دن

دستمزدھای کـنـونـی و افـزایـش  
ناچیز حـداقـل دسـتـمـزد در سـال  
ـنـاسـب بـا   جدید به ھیچ وجـه مـت
ـنـه   شرایط فعلـی زنـدگـی و ھـزی
ـیـسـت  . ھای سرسام آور کنونی، ن

امسال موضوع بر سر تفاوت ھای  
کم و بیش متعارف بین درآمـد و  
ھزینه ھا نیست، امسـال مـوضـوع  
بر سر دره عمیق میان دسـتـمـزد و  

بـا ایـن  .  ھزینه ھای جاری اسـت 
میزان دستـمـزدھـا دیـگـر خـانـواده  
کارگری با سه شیفت کاری ھـم  
ـیـه   ـیـازھـای اول قادر به تـامـیـن ن

 .زندگی نیستند 
به ھمین دلیل در اعتـراض بـه  
سطح دستمزدھا تـا آنـجـا کـه بـه  
ــوط   ــی مــرب ــم ــات رس اعــتــراض
میشود،بـخـش ھـای وسـیـعـی از  
توده کارگران نیـز شـرکـت فـعـال  

ـیـل  .  داشته اند  به نظرم به ھمین دل
نیز فعالین کارگری در ایـن دوره  
به دلیل داشتن پشتـوانـه تـوده ای  
ـر و   ـیـشـت ـفـس ب بـا اعـتـمـاد بـه ن
ھمبسته تر در این عرصـه حـاضـر  

 .شده اند 
ــرایــط   ــیــن حــال ش امــا در ع
سیاسی حاکم بر جامعه و رقـابـت  
ـــای   ـــاح ھ ـن ـــی جــ ھـــای درون
ــا   ــاعــث شــده ت ــی، ب حــکــومــت
ـرخـورد بـه   مجموعه حکومت در ب
اعتراضات کارگری قدری جانـب  

یـکـی  .  احتیاط را مراعات کـنـد 
از دالیل این امر به نظرم شرایـطـی  
ـرار   است کـه حـکـومـت در آن ق
ــرانــی،   ــح ــرایــط ب دارد، یــعــنــی ش
ـتـوانـد   سیاسی و اقتصادی که می
قطعا عواقب مرگباری برای کـل   

 . جمھوری اسالمی دارد 
به ھر حال مجـمـوعـه شـرایـط  
ـــی بـــه   ـــھـــائ ـی مـــوجـــود، ویـــژگــ
ــه ســطــح   ــی ب ــون اعــتــراضــات کــن
دستمزدھا از جانب فعالین و تـوده  

یکی از ایـن  .  کارگران داده است 
ـم   ـی ـق ویژگیھـا، طـرف شـدن مسـت
فعالین کارگری به نمایندگی از  

سوی ھـزاران کـارگـر بـا مـراجـع  
ــل   ــائ ــا مس ــط ب ــی مــرتــب دولــت

ــری اســت  ــه  .  کــارگ بــا تــوجــه ب
اعتراضات گسترده سال گذشته و  
ـرد   حضور جدی بخش ھای گسـت
ه ای از کـارگـران در تـجـمـعـات  
ــن   ــالــی اعــتــراضــی، بــرخــورد فــع
کارگری و عکس الـعـمـل ھـای  
ـلـه حـداقـل دسـتـمـزد   آنان به مسـئ
اعالمی از سوی دولـت، چـنـدان  

 .دور از انتظار نبود 
به نظرم ھـمـانـطـور کـه ھـمـه  
ـقـات   جامعه ایران، مـرکـب از طـب
مختلف و حـکـومـت، امسـال در  
شرایط ویژه ای قرار دارند، بالطبـع  
طبقه کارگر ھم در شرایـط تـاز ه  

 .ای قرار گرفته است 
 

بـه یــک  :  یـاشـار سـھـنـدی 
ـر  . معنی بله، به یک معنـی خـی

حمله به سطح معیشـت کـارگـران  
ھدف ھمیشـگـی سـرمـایـه داری  
ــوری   ــھ ــم ــاالخــص ج ــوده  و ب ب
ـنـه   اسالمی سرمایـه در ایـن زمـی

اعـالم  .  ھیچ کوتاھی نکرده است 
ـرای  ٢٥   درصد افزایش دستـمـزد ب

 به پایه سال قبل عمال بـا  ٩٢ سال  
تــوجــه بــه گــرانــی شــدیــد ســال  

اصـوال  در  .  گذشته یعنی ھـیـچ 
ھمه این سالھا از سوی جمھـوری  
اسالمی به ھمین شـیـوه دسـتـمـزد  
. کارگران افـزایـش یـافـتـه اسـت 

بنده، شخصا سـی سـال اسـت در  
ـم،   این مملکت دارم کـار مـیـکـن

  ٥٠ شروع کارم با دستمـزد روزی  
ـیـش ھـم   تومان بود، سـی سـال پ
. دستم تنگ بود االن ھـم ھسـت 

این حکومت به بھـانـه جـنـگ و  
ــع   ــوب وســی ــن ســرک ــی ــچــن ــم ھ
ـیـن کـارگـری   کمونیستھا و فعـال

 چـنـدیـن سـال پـایـه  ٦٠ در دھـه  
از  .  حقوق را اصـال افـزایـش نـداد 

 که افزایش دستمزدھا بـه  ٧٠ دھه  
اجرا درآمـده ھـمـگـی در حـول و  

 درصد بـوده کـه  ١٨  تا  ١٥ حوش  
 تـومـان  ٥٠ با توجه به پایه اولیـه  

سالھای پیش از آن، عمـال حـقـوق  
کارگران روزبروز پسرفت داشته تا  

تـازه کـارشـنـاسـان ایـن  .  پیشرفت 
حکومت، آنھا که کالغ را رنگ  
ـنـاری بـه   میکنند و بـه جـای ق
مردم قالب میکنند، ھمیشه گـلـه  
داشته که این افزایش دستـمـزدھـا  

مـیـخـواھـم  !  موجب تورم مـیـشـود 
تاکید کنم از این بابت امسال ھـم  
ادامه سالھای دیگر این حکومـت  
ــا شــرایــط   ــحــاظ ب ــن ل اسـت از ای

 .جدیدی روبرو نیستیم 
مبارزه برای افزایش دسـتـمـزد  
اما یک مشخصه  مھم  جنـبـش  

اگـر ایـن  .  کارگری بوده و ھسـت 
حکومت توانسته ھـر سـال حـرف  
خودش را پیش ببرد نه بـه لـحـاظ  
ـلـکـه بـه   عدم اعتراض کارگران ب
ـیـن   خاطر حمله ھمه جانبه به فعـال
کارگری و تشکالت کارگری و  
سازمانھای سیاسی کارگران  در  
ــوده اســت  ــن ســه دھــه ب . طـی ای

فرقـی کـه امسـال بـا سـالـھـای  
گذشته دارد ایـن اسـت کـه ایـن  
حکومت بـا اجـرای ھـدفـمـنـدی  
یارانه ھا و بحث بمب اتم اسالمی  

که منجر بـه مـثـال آنـچـه کـه  ( 
تحریمھای ھوشمند خوانده میشود   
ــرده کــه ایــن   ــم ک شــد، خــدا رح
تحریمھا ھوشمند است اگـر کـور  
ــی   ـت ــب ــد چــه مصـی ـن ـی ــود بــب ـب مـی

ــوط  !)   مـیـشــد  و در پــی آن سـق
ارزش ریال و گـرانـی سـرسـام آور  
ــمــامــی کــاالھــا عــمــال ســطــح   ت
دستمزدھا با سقوط شدیدی ھمـراه  

 درصـدی  ٢٥ بوده و این افـزایـش  
ــھــوری اســالمــی   از ســوی جــم
تکمیل جـنـایـت سـازمـان یـافـتـه  
ـیـه   بانک جھانی و دول غربی عـل

ـبـاشـد  از جـمـھـوری  .  کارگران می
اسالمی انتظاری غیر از ایـن ھـم  
نمیرفت اما باید توجه داشـت کـه  
امسال بحثھای شدیدی را شـاھـد  
ــی مــزدوران ایــن   ــت ــودیــم کــه ح ب
ـراف   حکومت مجبـور شـدنـد اعـت
ـیـون   ـل کنند که کمتر از یک مـی
ھشـتـصــدھـزار تـومــان ھــم در آن  
حدی است که کارگر فقط نـای  

ایـن بـحـثـھـا بـه  .  کـارکـردن دارد 
حکومت و مزدورانش تحمیل شـد  
و گر نـه آنـھـا ھـیـچـگـاه مـایـل  
نیستند و نبودند که به این بحثھـا  
دامن بزنند، سری کـه درد نـمـی  

اینھـا بـا  !  کند دستمال نمی بندند 
اعتراض جنبش کارگری مـواجـه  
بودند که تن به این بحثـھـا دادنـد  
و بـه حسـاب خـودشـان زمـان را  
کشتند تا نھایتا کار خـودشـان را  

ــد  ــاشـن امـا در واقــع مــا  .  کـرده ب
  ٩١ شاھد بودیم که در طی سـال  

ـتـدای سـال کـارگـران   از ھمـان اب
مشخصا با طومار اعتراضی شان  
به مقابله به ایـن حـمـلـه سـرمـایـه  

 .برخواستند 
 از این لحاظ مـا بـا شـرایـط  
ـم چـرا کـه   ـی جدیدی مواجه ھسـت
در طی ھمین مبارزات کـارگـران  
توانستند بحث مھـمـی را مـطـرح  
سازند که مبنای تعیین دسـتـمـزد  

ــورم اعــالم شــده از ســوی  (  ــه ت ن
نھادی مانند بانک مـرکـزی یـا  

را  )  سازمان آمـار ایـن حـکـومـت 
ـنـد و   کارگران باید مشخـص کـن
ــوی   ــه از س ــودیــم ک ــد ب ــاھ ش
تشـکـالت کـارگــری نــرخ یــک  
میلیون پانصد ھزار تومـان مـطـرح  

ـتـه اگـر شـمـا بـخـواھـیـد  .  شد  الب
ــه   ــخــطــئ ــارزات کــارگــران را ت مـب
ـیـد   ـتـوان ـلـی راحـت مـی کنیـد خـی

آنـچـه  "  ؟ ! خب کـه چـی : " بگوید 
 درصد اسـت امـا  ٢٥ اجرا میشود  

ــت کــارگــران   ــوجــه داش ــد ت ــای ب
ـردارنـد   توانستند قدمی مھمی را ب
و شیوه تعیین دستمـزد را بشـکـل  
ــه کــه خــود   ــگــون دیــگــری و آن

ـنـد  مـن در  .  میخواھند مطرح کـن
ــر   ــه کــارگ ــوشــتــه ای در نشــری ن
کمونیست به عکس العـمـل رانـده  
شدگان از ایـن حـکـومـت اشـاره  
کردم کـه ھشـدار مـیـدھـنـد کـه  
ـتـوانـد خـطـر   جنبش کارگـری مـی
ـرای مـیـھـن عـزیـزشـان   امنیتی ب

آیا در سـال گـذشـتـه  .  بوجود آورد 
ـر از ایـن بـوده   بخصوص مگر غی

ــران   ــارزه کــارگ ــب ســوای  ( کــه م
ــارزه بــرای رھــایـی کـارگــران   مـب
ـنـد کـه خـود اقـدام   زندانـی در ب
مھمی بود یا مبـارزات کـارگـران  
پتروشیمی ھا و بازنشستگان ذوب  

ــیــن  )  آھــن  ــی ــرای تــع مشــخــصــا ب
ـنـھـا نشـان   دستمزدھا بوده؟ ھمه ای
میدھد که ما با شرایط جـدیـدی  

اینجاست که تـالش  .  روبرو ھستیم 
مـــزورانـــه مـــزدوران شـــوراھـــای  
اسالمی و خانه کـارگـر مـعـنـی  

 .میدھد 
 

ـبـش  :  کارگر کمونیـسـت  جـن
کارگری تا اواخر اسفند مـاه نـود  
ـفـی   ـل و یک به شیوه ھای مـخـت
ـر   اعتراض خود به دستمزدھـای زی

اکـنـون  .  خط را اعالم نموده اسـت 
ـقـابـل بـا   ـرای ت جنبش کارگری ب

ـبـی   این تحمیل به پالتفرھـای سـل
ـری   تر و نیروی اجتماعی وسـیـعـت
ــد جـمـھــوری   ـتـوان ــا ب ـیـاز دارد ت ن

ـرانـد  ـر روی  .  اسالمی را بعقب ب ب
کدام خـواسـتـه ھـا بـایـد تـاکـیـد  
نمود؟ برای مثال  نقش کـارگـران  
ـر در   بیکار و مردم معترض به فـق
ھمراھی با اعتراضات تـاکـنـونـی  
کارگری و  شکل دادن به یـک  

 جنبش عظیم چه میتواند باشد؟ 
برای مقابله با  : ناصر اصغری 

یك رژیم و یا حكومتی كه فـقـط  
یك و یا دو جای مشـخـصـی بـه  
كارگران حمـلـه كـرده اسـت، مـی  
شود گفت كه جنبش كـارگـری و  
ـرای   ـبـش بـایـد ب فعالیـن ایـن جـن
ـبـه   مقابله با این حمله فالن مـطـال

" افزایش دسـتـمـزد " مشخص، مثال  
ــد  ــن ــطــه بــا  .  را مــطــرح كــن در راب

جمھوری اسالمی و شرایطـی كـه  
ھر آن امكان انفجار آن مـی رود،  
به نظر من نمـی تـوان گـفـت كـه  
ـبـه مـی تـوانـد   این و یا آن مـطـال

خود جامعـه  .  جامعه را متحد كند 
و یا حداقل كل جنـبـش كـارگـری  
بر سر اینكه جـمـھـوری اسـالمـی  
ـر راه   ـر ســ ـــه ای بــ ـی ــ ســـد اول
كوچكترین رفاه جامعه اسـت، ھـم  

بـه نـظـر مـن  .  اكنون متحد ھست 
برای این دیگ دیگر ابدا امـكـان  
نگه داشتن یـك قـطـره بـخـار ھـم  

ــدارد  ــوری  .  ن ــھ ــم ــه، چــه ج ــم ھ
اسالمی و چه فعالین سیـاسـی و  
اجتـمـاعـی در آن جـامـعـه، مـی  
دانند كه ایـن دیـگ ھـر لـحـظـه  

 .امكان دارد كه منفجر بشود 
حكومتھای بورژوائی معمـوال  
یك راه امیدی برای جـامـعـه بـاز  
می گذارند كه مردم حداقل فـكـر  
ـرون   ـرای ب كنند روزنه و امـیـدی ب
ــتــصــادی   ــیــت اق رفــت از مــوقــع
ــداز ھســت  ــم ان . زارشــان در چش

ـر زور   ـنـار تـكـیـه ب معمـوال در ك
ـیـزه و سـركـوب، جـامـعـه را،   سـرن
ــت و ســـاز   ـــصـــاد و ســـوخ اقــت
ـریـت مـی   اقتصادی آن را ھم مدی

این را ابدا نمی شود دربـاره  . كنند 
ھـیـچ  .  جمھوری اسالمـی گـفـت 

كـس امـیـدی بـه ایـن نـدارد كــه  
ــظــارش   ــھــتــری در انــت فــردای ب

و جامعه علی العموم ـ نـه  .  ھست 
ـرادی ــ روی یـك   ـف راه حلھای ان
ـرون رفـت از وضـعـیـت بـد   ریل ب
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اقتصادی قرار بگیرد و بـه مـرور  
ــی   ــارھــا ســامــان زمــان كــار و ب

ـرنـد  ـران " ھـمـه  .  بگی در ایـن  "  مـدی
کشور، بگونـه ای كـارگـران  را  
ــگــار   ــد كــه ان ــن ــاول مــی كــن چــپ

ــســت  ــار نــی ــی در ك ــه  .  فــردائ ن
دستمزدشان از قبل كـاری را كـه  
انجام دادند مثل آدم پرداخـت مـی  
كنند و نه دستمزدی برایشان تعیـن  
می كنند كه زندگی كـردن بـا آن  

 .امكان پذیر باشد 
ـرگـردم بـه جــواب   حـال اگـر ب
مشخص به سئوال شما، در خبری  
ـنـا مـی خـوانـدم كـه   در سایت ایل

ـران دارای   ــون بــیـكــار  ٥ ای ـی ـل  مــی
حاال این فقط عددی اسـت  .  است 

ـم    كه بر مبنای شـاخـص  ھـای رژی
یعـنـی  .  اسالمی حاصل شده است 

اگر كسی در ھفته فقط یـك روز  
ـیـكـاران بـه   كار كرده باشـد جـزو ب

ـرای  ! حساب نمی آید  اگر كسی ب
یكی از بستگانش كار كرده بـاشـد  
ــل كــارش فــقـط خــوراك   ـب و از ق

اش تأمین شده باشد، بیـكـار    روزانه 
بـا در نـظـر گـرفـتـن ایـن  !  نیست 

ھا، به اعتراف ارگـانـھـای    شاخص 
ـران   ـم، ای ــون  ٥ رسـمـی رژی ـی ـل  مـی

ـتـه  ٥ .  بیكار دارد   میلیو نفر به گف
ـم از نـان   خود ارگانھا و سران رژی
ــد  . خـوردن صــرف ســاقـط شــده ان

ــن رقــم ھــم   ــشــتــر از ای ـی ــار ب بسـی
ـنـد كـه از طـریـق   كارگرانی ھسـت
شركتھای تأمین نیروی ارزان كـار  
شغلی پیدا می كنند و عمدتا یـا  
ـرنـد و یـا   حداقل دستمزد می گـی

ـم  .  كمتر از آن  ـنـھـا ھـم در عـال ای
واقع از نان خـوردن صـرف افـتـاده  

ـیـسـت  .  اند  با ایـن حـال ایـن ده ب
میلیون نفر ھـنـوز زنـده انـد و در  
ــم واقــع بــارشــان روی دوش   عــال
كسان دیگری ھستند كه بـایـد بـا  
ــنــد  ــدگــی كــن ــھــا زن ــمــزد آن . دســت

میلیونھا نفر دیـگـر در گـوشـه و  
كنار این جامعه مشغول كـارھـای  
ـنـد   سیاه برای گذران زندگی ھسـت
ــدگــی شــان بــه مــعــنــای   كــه زن

ھـمـه  .  واقعی كلمه تباه شده اسـت 
اینھا نیروی سرنگونی جـمـھـوری  
اسالمی برای شروع یـك زنـدگـی  
. انسانی و یك دنیای بھتر ھستنـد 

ـیـن   فعالین كارگـری در یـك چـن
ـبـه یـك   ـر مـطـال موقعیتی بـایـد ب
ـیـد   ـر تـأك ـق زندگی بـاالی خـط ف

بكنند و ھمین انسانھا را خـطـاب  
ـرای بـوجـود آوردن  .  قرار بـدھـنـد  ب

امكـان اشـتـغـال جـوانـان، كـاھـش  
ـیـد   بیكاری و دستمزد مكفی تـأك

یك چیزی كه مھم اسـت،  .  بكنند 
باید به نظر من بـه بـحـثـھـای از  
قبیل بن بستی كه جـامـعـه بـا آن  

ـنـد  كـاری  .  روبرو اسـت دامـن بـزن
بكنند، مثل جمع آوری امضا كـه  
دســتــمــزد كــارگــران ابــدا كــافــی  
نیست، كه كـارگـران در بـاره ایـن  
وضعیت گفتگو راه بیاندازند و بـه  

شـمـا بـه  .  فكر آینده بھتری باشند 
كارگران بیكار و نقشـی كـه آنـھـا  
ـنـد اشـاره   ـن ـنـد بـازی ك می تـوان

ـیـكـار بـا  .  كردید  ھر جا كارگران ب
ــراض مشــخــصــی از جــانــب   اعــت
كارگران یك محیط كار مشـخـص  
روبرو شدند، بعنوان اعتـراض خـود  
ـرو و   ـی ـرای آن ن به آن بپیوندند و ب
ـنـد  ـن . حمایت و ھمبستگی جلب ك

ـبـش در حـال   خود را فعال یك جـن
ـنـد  ـم  .  جنب و جـوش بـدان در عـال

واقع ھم جزو ھمان جنبش ھستنـد،  
 .اما این را باید عمال جاری كنند 

 
با تـوجـه بـه  :  یاشار سھندی 

ـم بسـیـار   ـم بـگـوی ـی گرانی، میتوان
ــدگــی   ــاک ھــمــه اقــالم زن ھــولــن

بـطـور نـمــونـه مـن فـقـط اشــاره  ( 
میکنم که ھـمـیـن امـروز گـوجـه  

ـلـوی    ھـزار تـومـان  ٦ فرنگی کی
که ھمه جامعـه را تـحـت  !)  است 

ــخــش   ــاثــیــر خــود قــرار داده، ب ت
ـر   ـق وسیعی از مردم را به سـوی ف

فقر در عید سـال  .  سوق داده است 
.  کامال بـه چشـم مـی آمـد ٩٢ 

من آمار دقیقی ندارم اما با توجـه  
مشــاھــدات شــخــصــی ام بــخــش  
ــد   ــودن ـب ــعــی از مــردم قــادر ن وسـی
ـرونـد   امسال عیـد بـه مسـافـرت ب

به تبلیغات کذایی حکومت در  (  
این مورد توجه نکنید کـه گـویـا  
ھمه چی آرومه و ھمه خـوشـحـال  
و خـنـدان در مسـافـرت بـودنـد و  
کاری نداشتند جز اینکـه رکـورد  

امسال  !)  مصرف بنزین را بشکنند 
ـره عـیـدی را   مردم خالی ترین سف

ـتـی  . تجربه کردند  ـی ـل بجز بخش اق
از جامعه، بقیه جمعـیـت مـردم در  

 .عذاب بودند 
ــگــر ھــمــه     و از ســوی دی
ـتـد  ـف ـی ـفـاقـی ب ! منتظرند یـک ات

ـفـاق  !  حتی خود حـکـومـت  ایـن ات
میتواند از سوی جنبش کارگـری  

ـم  . باشد  شاید بد نباشد اشـاره کـن
که نام گـذاری کـذایـی خـامـنـه  
ای برای امسال که سال حـمـاسـه  
سیاسی و اقتصادی خوانـده اسـت  
ھشداری اسـت بـه خـودشـان کـه  
حـکــومـت کــامـال در بـن بســت  
سیاسی و اقتصادی گرفتار شـده  

ــران ســازمــانــھــای  .  اســت  کــل س
ـم بـه ایـن   امنیتی و نظـامـی رژی
ـنـد کـه ھـر آن   امر معترف ھسـت
ممکن است جرقه ای، شعلـه ای  

مبارزه و تداوم مبـارزه  .  را برافروزد 
ــش   ــب ــن ــم ج ــرای دســتــمــزدھــا ھ ب
ـروی   ـی ـتـوانـد بـه ن کارگری را می

ـبـدیـل کـنـد  ھـیـچ  .  جلو صحنه ت
جنبش دیـگـری، ھـیـچ سـازمـان  
سیـاسـی اپـوزیسـیـون راسـت کـه  
ـر   ادعای آلترناتیو سـازی دارنـد ب
خواسته ھای رفاھی مردم تاکیـد  

ـران  " نمی کنند بلکه بعکس از   ای
صحبت میکنند کـه بـایـد  "  ویران 

و ما کمونیستھا خوب  !  آباد گردد 
میدانیم که این یعنـی چـه؟ ایـن  
را توده مردم ھم بخوبی میفھـمـنـد  
چون به ھمین بھانـه ھـا در طـی  
این سالھا ھمگی به گـرسـنـگـی  

 .محکوم شدند 
 رسانه ھای بورژوازی یـک  
حالت انتظار را دامن میزننـد کـه  
ــی   گـویـا اگـر حـکـومــت از غـن
ــکــشــد، فــرجــی   ســازی دســت ب

و اما ھدف این است کـه  !  میشود 
اینگونه جا بیندازند کـه مشـکـل  
نه اساس نظام سرمایه داری بلکـه  

ـریـھـا و خـودکـامـگـی  "  ـی بی تـدب
ـیـه  امـا از  .  اسـت "  شخص ولی فق

ـبـش کـارگـری   سـوی دیـگـر جـن
مشخصا بر خواسته ھای رفـاھـی  
تاکید دارد، خـواسـتـه ھـای کـه  
ھیچ بخشی از بـورژوازی نـمـی  
ـر   خواھد به آن پاسخ بدھد بلـکـه ب
سرکوب این خواستـه ھـا تـاکـیـد  
ـتـی   ـی میکند و آن را خـطـر امـن

بنابر این بـه نـظـر مـن  .  میشمارد 
جنبش کارگری باید بر خـواسـتـه  

بـایـد  .  ھای رفاھی تاکیـد بـورزد 
توجه داشـت کـه خـواسـتـه ھـای  
رفاھی در این مملکت بـه شـدت  

ــاســی ھــم ھســت  چــرای آن  .  ســی
چـون حـکــومـت و  .  روشـن اســت 

ــوان   ــه ت ــم ــا ھ ــا ب ــم ــت رس دول

ــل   ــاب ــگــری اش در مــق ســرکــوب
کوچکترین خواسته رفاھـی مـی  

اگر به ترھات روشنفـکـران  .  ایستد 
ــیــم کــه   ــوجــه نــکــن بــورژوازی ت

ــی   ــد زمــان در ایــران  "  مـدعــی ان
جنبشی راه افـتـاده کـه خـواسـتـه  

؛ تـجـربـه  " ھای مدنی مطرح بـوده 
تاریخی صد سال گـذشـتـه بـارھـا  
ـلـه رفـاه و   ثابت کـرده کـه مسـئ
معیشت و بـه طـبـع آن مـنـزلـت  
ــول   ــح ــک ت ــحــرک ی مــردم م
اجتماعی بوده و بـه سـرعـت ھـم  
ــه خــودش   رنـگ ســیـاسـی ھـم ب

ــه اســت  ــت ــرف ــه ھــای  .  گ ــت خــواس
ــایــد  (  رفــاھــی کــه   اســاس آن ب

ـتـوانـد  )  افزایش دستمزدھا باشد  می
ــعــی از مــردم کــه   ــخــش وســی ب
ـر شـدنـد بـه خـود   محکوم بـه فـق
جلب کند و سازمان شـان دھـد و  
از سوی دیگر، بخشھای مختلـف  
ـیـز رسـوا   اپوزیسیون بورژوازی را ن
ـیـز در پـی   میکند چرا که آنھا ن
ــرایــط   ــنــد کــه ایــن ش ــت ایــن ھس

 .فالکت بار را تداوم دھند 
 

خواست افزایش  : شھال دانشفر 
ـیـش از ھـر وقـت   دستمزد امروز ب
یک خواست سیاسی و تـعـرضـی  
در برابر فقر و فالکتی اسـت کـه  
رژیم اسالمی به کارگران و کـل  
ــرده اســت  ــیــل ک . جــامــعــه تــحــم

واقعیت اینست کـه ابـعـاد تـکـان  
دھنده فقر در جامعه، و شـرایـطـی  
ـر بـه آن   سیاسی ای کـه بـاال ت
اشـاره کـردم، احــتـمـال رودررویــی  
مردم با رژیم اسالمی را در چشـم  
ـرار داده اسـت و   انداز نزدیـکـی ق
یک محور مـھـم ایـن رودررویـی  
وضعیت بسیار وخیم و تکاندھـنـده  
معیشـت کـارگـران و کـل مـردم  

ـنـجـا  .  است  بگذارید ایـن را ھـمـی
ـر و فـالكـت   ـم كـه فـق ـن ـیـد ك تاك
ـراض و خـیـزش   بخودی خود اعـت
بوجـود نـمـی آورد امـا كـارگـران  
ـر در   ایران طی تمام سالھـای اخـی
حال مبارزه و اعتراض و اعتصـاب  
بوده اند و نشـان داده انـد كـه بـا  
گسترش فالكت و فقر و گـرانـی  
ـلـكـه   خشم خودرا فرو نمیـخـورنـد ب
ـر بـه مـیـدان   متحدتر و قدرتـمـنـدت

بـھـرحـال یـک شـعـار  .  می آینـد 
اساسی که بطور واقـعـی در ایـن  
شرایط میتواند مبارزه کل جامعـه  

را بـه ھـم گـره زنـد نـان، آزادی  
مبارزه علیه فقـر و  .   برابری است 

ــر جــامــعــه و   ــم ب فــالکــت حــاک
ـــش   خـــواســـت مشـــخـــص افـــزای
دستمزدھا را که امـروز کـارگـران  
ــرده ای   ــت ــعــاد گس ــیــن اب ــن در چ
پرچمش را بلند کرده اند، را بـایـد  

 . در ھمین راستا دید 
ــر خــواســت   ــت ــارت روشــن بــعــب
افزایش دستمزدھا، خـواسـت ھـمـه  
کارگران شاغل، کارگران بیکـار،  
ـلـمـان، بـازنشــسـتـگـان و کــل   مـع

خـواسـت افـزایـش  .  جامـعـه اسـت 
دستمزدھا یکی از عـرصـه ھـای  
ـر و فـالکـت اسـت   نبرد علیه فـق
که ھم اکنون کارگران در جلـوی  
ـراضـی    صف چنین خواست و اعـت
قرار دارند و این مبارزات میتـوانـد  
ــای   ــوده ھ اعــتــراض گســتــرده ت
ـر و   میلیونی مردم را کـه از فـق
گرانی جانشان به لب رسیده اسـت  
. را پشـت سـر خـود بسـیـج کـنـد 

ـم   بویژه با تصمیم جنایتکارانـه رژی
ـیـن رقـم   ـر تـعـی ـنـی ب اسالمی مب

 ھزار تومان بـعـنـوان حـداقـل  ٤٨٧ 
دستمزد کارگران در سـال جـاری،  
ــر ســر خــواســت   ــردی جــدی ب نــب
ــش   ــمــزدھــا در پــی افــزایــش دســت

این در واقع حـدود  .  خواھیم داشت 
ـری اسـت كـه   یك پنجـم خـط فـق

ایـن  .   خودشان محاسبه كـرده انـد 
نبـردی اسـت کـه بـطـور واقـعـی  
شروع شـده  و قـادر اسـت بـطـور  
واقعی  کل جامعه را به تحـرک  

 . در آورد 
به اعتبار این مـبـارزات اسـت  
ـبـش   که بـه نـظـر مـن امـروز جـن
ــک   کــارگــری در ایــران در ی
ـرار   موقعیت  سیاسـی جـدیـدی ق

ــه اســت  ــن  .  گـرفــت ــکــای ای ــه ات ب
موقعیت است که کارگران امـروز  
ــد   ــن ــوان ــت ــیــش از ھــر وقــت مــی ب
پرچمدار خواستھای کـل جـامـعـه  
ـراضـاتشـان کـل   باشند و بـا اعـت
جامعه را علیه فقر و فالکـت بـه  

 .میدان آورند 
ـر   ــ ـری ب ـــارزات کـــارگــ ـب مــ
سرخواست افزایش دسـتـمـزدھـا در  
ـتـوانـد حـتـی   چنین شرایـطـی مـی
ـرده   زمینه ساز  اعتصاباتـی گسـت

ـیـز بـه  .  و سراسری باشد  دلیل آن ن
روشنی اینستکه  بـطـور واقـعـی  
ادامــه ایــن وضــعــیــت نــه بــرای  
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ــه بــرای تـوده ھــای   کـارگــر و ن
میلیونی مردم ممکن نیست و راه  
ـــدارک   ـــز جـــز ت ـی ــ ـری ن دیـــگــ
ـرده   اعتراضاتی سـراسـری و گسـت
ـر   علیه فقر و محرومیـت حـاکـم ب
کل جامعه پیش پای تـوده ھـای  
ـم   میلیونی به جـان آمـده از جـھـن

 .جمھوری اسالمی نمانده است 
ـــی   ـــط ـرای ــ ـــن ش ـی ــ ـن ــ  در چ
اعتصابات کارگری میتواند خـون  
جدیدی به شریان جـامـعـه جـاری  
ـنـده کـل مـردم   کند و بسیـج کـن

ــد  ــاش ــی  .  ب ــط ــن شــرای ــی در چــن
ــزار   ــارگــری، اب ــات ک ــصــاب اعــت
ـم   قدرتمندی برای عقب راندن رژی
ـبـش   اسالمی و قرار گـرفـتـن جـن
ــه   ــوی صــحــن کــارگــری در جــل

ـیـن  .   سیاسی جامعه است  بـا چـن
مبارزاتی و با دست بردن بـه ایـن  
ـر   ابزار، بویژه با کشیده شدن بیـشـت
ــراکــز   ــراضــات بــه م ــت دامــنــه اع
کلیدی ای چون نفت و مـجـتـمـع  
ھای بزرگ کارگری، کـارگـران  
ــشــتــری   ـی ــا قــدرت ب ــد ب ـن ــوان ــت مـی
جمھوری اسالمی را عقـب زده و  
کل جـامـعـه را بـه تـحـرک در  

به این اعتبار من میخواھـم  .  آورند 
ــم کــه خــواســت افــزایــش   بــگــوی
ــارزه بــرای آن،   ــمـزدھــا و مـب دسـت
عــرصــه ایســت کــه نــه  تــنــھــا  
ــکــه کــل   کــارگــران شــاغــل بــل
ــار،   ــک کــارگــران، کــارگــران بــی
بازنشستگان، معلمان، پرستـاران و  
بخش ھای مختلف جامعه در آن  
ذینفعند و با پیشـروی ھـایـش بـه  

ـرایـن  .  تحرک در خواھند آمد  بنـاب
ھمانطور که مد نظر سئـوال شـمـا  
ــارزه ایســت   ــن مــب ــز ھســت، ای نــی
ـتـوانـد بـه یـک   اجتماعی که می
ـم در کـل   حرکت اعتراضی عظـی
ـر و فـالکـت و   ـیـه فـق جامعه عل
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

بـایـد ایـن شـرایـط را  . منجر شود 
دید و صف این اعتراضـات را در  
ــحــد كــرد و   ــعــادی مــت ــن اب ــی چـن

 .   سازمان داد 
طبعا این مـوقـعـیـت جـدیـدی  
برای جنبش کارگری است و  بـه  
نظر من  به اتکای این موقـعـیـت  
ــیــم   ــن اســت کــه امــروز مــی بــی
کارگران در عرصه ھای سیاسـی  
تر و اجـتـمـاعـی تـری دارنـد ھـر  
چند آرام ولی مـلـمـوس بـه جـلـو  

ــراز وجــود   ــرمــیــدارنــد و اب گــام ب
ـم کـه  .  میکنند  ـی از جمله می بین

کارگران چه در قامت تشکلھای  
کارگری و چه فعالین کارگـری  
ـرون از زنـدان بـه   ـی از زندان و از ب
ـیـه   ـیـان ـلـف ب مناسبت ھـای مـخـت

ـیـه  .  میدھند  اعتراض خود را  عـل
ـیـه   ـم، عـل سرکوبگـری ھـای رژی
اعدام، علیه بیحقوقی ھای بخـش  
ـره   ـلـف جـامـعـه و غـی ھای مـخـت

ــنــد  ــن ــک ــی ــھــا ھــمــه  .  اعــالم م ــن ای
پیشروی ھای جنـبـش کـارگـری  
است که وزن مـھـمـی بـه آن در  
سیر تحوالت سیاسی جامـعـه داده  

 . است 
به نظر من امروز ھم موقعیـت  
جنـبـش کـارگـری و ھـم اوضـاع  
سیاسی جامعه امکان میدھد که  
جنبـش کـارگـری بـا گـامـھـای  
راسختری در ایـن جـھـت حـرکـت  

از جمله در کـنـار خـواسـت  .  کند 
افزایش دستمزدھا، علیه اعـدام و  
ـم اسـالمـی   سرکوبگری ھای رژی

خواھان رفع تبعیض علیـه  .  بایستد 
ــه   ــن ھــر گــون ــن رفـت زن و از بــی
ـری در جـامـعـه   ـراب تبعیـض و نـاب

 . باشد 
خالصه کالمم اینست که بـه  
اعتقاد من ما در آغـاز تـحـوالت  
جدیدی قرار داریم کـه بـا عـرض  
ــبــش   ــن ــر ج ــدام ھــر چــه بــیــشــت ان
ــرانــش در راس   ـب کـارگــری و رھ
ــھــای کــل   ــارزات و خــواســت ــب م
جامعه، طبقه کارگر در موقعـیـت  
ـقـش   ـفـای ن ـرای ای مساعد تری ب
ـقـالب   تاریخ تعیین کننده خود و ان

ـفـه  .  آتی قرار خواھد گـرفـت  وظـی
ما و رھبران کمونیست کـارگـری  
ــت را   ــعــی ــن مــوق ــســت کــه ای ایــن
ـبـش   ـم و جـن ـی ـیـن کـن ـی ببینیم، تب
اعتراضـی کـارگـری را در ایـن  

 . جھت به جلو بریم 
ھمین جا الزمست کـه اشـاره  
کنم، کمتر از یکمـاه بـه اول مـه  

به  .  روز جھانی کارگر مانده است 
نظر من اول مه یک فرصت مھم  
برای قدرتمنایی بزرگ کارگـران  
و اعتراض علیه فقر و فـالکـت و  
. به میدان آمدن کل جامعه اسـت 

ـیـانـگـر   قطعنامه ھـای آن بـایـد ب
ـبـش کـارگـری در   موقعـیـت جـن
اوضـاع مـتـحـول سـیـاسـی امــروز  

ـر  .  جامعه باشد  تـمـركـز آن بـایـد ب

روی خواست افزایش دستمزدھا و  
کیفرخواست علیه فقر و فـالکـت  

اول مـه بـایـد روز  .  حـاکـم بـاشـد 
اعتراض علیه تبعیض علیـه زن و  
ھر گونه نابرابری و خواسـت رفـاه  
. و برابری برای ھمه جامعه بـاشـد 

ــان و   ــق ـف ــه خــ روز اعــتــراض ب
ـم اسـالمـی   سرکوبگری ھای رژی
ـرای آزادی ھـمـه   علیه اعدام و ب
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

ــیــب  .  ســیــاســی بــاشــد  ــرت بــدیــن ت
ـم تـا اول مـه را بـه روز   بکـوشـی
ـنـمـایـی کـارگـران و   بزرگ قدرت
ـیـه تـوحـش سـرمـایـه   اعتراض عـل

 . داری حاکم تبدیل کنیم 
 

ــونـیـســت  ــش  : کـارگـر کـم ـق ن
تشکالت کـارگـری، مـحـافـل و  
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
ــش   ــب ــن شــکــل دادن بــه یــک ج
اعتراضی برای افزایش دستمزدھا  

 چه میتواند باشد؟ 
بـه نـظـرم  :  مرتضـی فـاتـح  

ھمین طومارھای اعتـراضـی کـه  
ـقـش   تھیه شده به خوبی میتوانـد ن
ـتـه را تـوضـیـح   عوامل پیـش گـف

ــد  ــدھ ــگ  .  ب ــاھــن ــم عــالوه بــر ھ
کنندگان ایـن طـومـارھـا، طـیـف  
متنوعی از فعالین و تشکلھـا در  

ـنـد  بـه  .  این حرکت شـرکـت داشـت
نظرم ایـن تـجـربـه بـه خـوبـی بـه  
فعالین کارگری نشـان مـیـدھـد،  
که اگر مبنای توافـق عـمـومـی  
ـبـش   بین گرایشات متفاوت در جـن
ـقـه   ـنـی طـب کارگری، مسائل عی
ــاشـد و شــکـل کـار و   کـارگـر ب
اھداف یک حرکت روشن و بـی  
ـرار   ابھام در مـعـرض دیـد ھـمـه ق
ـرسـی بـه تـوده   داشته باشـد، دسـت
ـتـگـری آنـان در   کارگران و دخـال
این حرکات چگونـه بـه سـھـولـت  

ـم  .  قابل حصول است  فکـر مـیـکـن
ـیـن کـارگــری   تشـکـلـھـا و فــعـال
ـرش ایـن نـوع   ـنـد بـا گسـت میتوان
ــدھــی   ــا ســازمــان اعـتــراضــات و ی
ـنـه   ـر در زمـی ـرده ت تجمعات گسـت
ـیـن   مشکالت اجتماعی، نقش تعـی
ــه   ــده ای در شــکــل دادن ب ــن کــن
فضای عمومی جـامـعـه داشـتـه  

ــد  ــوع اعـتــراضـات و  .  بـاشـن ایـن ن
گسترش اعتراضات اجتماعی بـه  
فقر و بیکاری و یا دستـمـزدھـای  
ــاســی دو   ــی مــعــوقــه، فضــای س

قطبی کنونی که حکومت آن را  
ــی   شـکــل داده اســت، را بـه کــل
ـر   دگرگون خواھد کرد و بـه سـای
گرو ھھـای اجـتـمـاعـی ھـم ایـن  
اعتماد به نفس را خـواھـد داد تـا  
با خواسته ھای مشخص و پـایـه  
ــه فضــای   ای در شــکــل دادن ب

ـنـد  در  .  سیاسی جامعه تالش کـن
مقطع کنونی با توجه بـه شـرایـط  
ـیـل   رقابتی میان جناح ھا و به دل
اینکه یکی از طرف ھای اصلـی  
ـنـد،   ـتـی ھسـت دعوا گروھھای دول
ـراضـات تـوده ای   برخورد بـه اعـت
کـارگــران بــرای کــل حــکــومــت  
. ھزینه ھای زیادی خواھد داشـت 

ـــط   ـرای ـیـــل شــ ــ ـــن دل ـی بـــه ھـــمــ
نسبتامساعدی برای تشـکـلـھـا و  
فعالین کارگری وجـود دارد کـه  
دخالت بیشتری در شکل دادن بـه  
ـیــر   ـی ـراضـات کـارگـران و تـغ اعـت
گفتمان اعتراضی جامعـه داشـتـه  

 .    باشند 
 

ــر  ــف ــال دانش تشــکــالت  :  شــھ
کارگری نقش مـھـمـی در جـلـو  
آوردن جنبش کارگری و موقعیـت  
جدیدی که از آن صحبت کردم و  
. موقعیت کنونیش داشته و دارنـد 

از جمله تشکلھایی چون اتحـادیـه  
ـران، سـنـدیـکـای   آزاد کارگـران ای
واحد، سندیکای نیشکر ھفت تپـه  
ـیـه ھـا و   ـیـان و غیره و غیره  بـا ب
اطالعیه ھایشان و با نقشـشـان در  
ــری   ــراضــات عــمــلــی کــارگ اعــت
ـبـش   ھمچون شـکـل دادن بـه جـن
گسترده علیه فقر و گـرانـی و بـا  
خواست افزایش دستمزدھا در ایـن  
.  جھت نقش مھمی ایفا کـرده انـد 

روشن است که ھمین تشکـلـھـا و  
ــران کــارگــری امــروز نــقــش   رھــب
مھمی در تـعـمـیـق خـواسـتـھـای  
اعتراضی کـارگـران و شـرایـطـی  
ـبـش کـارگـری   که ھم اکنون جـن

اما اگـر  .  در آن قرار دارد را دارند 
تاکیدی در این میان باشد عـمـل  
ـیـه   ـیـان مشترک این تشـکـلـھـا، ب
ھای مشترک رھبران کـارگـری  
با اسم و رسم خود و یا در قـامـت  
ـر   ـق تشکلھایشان در اعتراض به  ف
و گــرانــی و خــواســت افــزایــش  

نمونه ھایی از ایـن  .  دستمزدھاست 
حرکت ھای متحد را در گذشـتـه  

از جمله قطـعـنـامـه  .  نیز داشته ایم 

مشترک تشکلھای کارگری بـه  
مناسبت روز جھـانـی کـارگـر در  

نـمـونـه  .  سالـھـای گـذشـتـه اسـت 
ـنـه   ھای اخیر چنین اقدام متـحـدال

 تشـکـل کـارگـری  ٦ ای، بیانیه   
" در دی ماه گذشته تحت عنوان  

برای آینده ای بھتر چـاره ای بـه  
جز تشکیالت و اتـحـاد سـراسـری  

ــم  ــردن صــدای    و  "  نــداری ــنــد ک ــل ب
اعتراضشان به تبدیل شدن محیـط  
ھای کار به قربانگاه کارگـران و  
نیر اتفاق جنایتباری است کـه در  
ـرانشـھـر روی   ـی مدرسه شین آباد پ

 کـودک  ٢٦ داد و در جـریـان آن  
این نـوع  .   طعمه حریق آتش شدند 

بیانیه ھا گام مـھـمـی در بسـیـج  
گسـتــرده کـارگــران در ســطــحــی  

ـنـسـت  .  سراسری تر است  انتظار ای
که چنین بیانیه ھایی با حـمـایـت  
تشـکـلـھـای بـخـش ھـای دیـگــر  
ــا   ــمــان  و ی ــل مــعــل جـامــعــه مــث
ــان در دانشــگــاھــھــای   دانشــجــوی

از جـمـلـه  .  مختلف نیز روبرو گردد 
ـــمـــان،   ـل ـرود مـــعــ ــ ـی ـــظـــار مــ ـت ــ ان
ـیـز بـا   ـرسـتـاران، ن بازنشستگـان، پ
بیانیه ھای خود حمایتـشـان را از  
ـر سـر   طومار سی ھزار کـارگـر ب
خواست افـزایـش دسـتـمـزد اعـالم  
ـراضـی   کنند و به این حرکت اعـت

ــونــدنــد  ــی ــپ ــن  .  ب ــی ــن ــنــطــور چ ــی ھــم
ـرض   طوماری توسط جوانـان مـعـت
در ھر مـحـل در مـیـان مـردم بـه  
امضا گذاشته شـود و دسـت بـه  

ــال  .  دسـت بـچــرخـد  یـا بـطــور مــث
ــا   ـتـوانــنـد ب کـارگـران بــیـکـار مـی
ـیـن طـومـاری و در   امضای چـن
اعتراض به فقر و گـرانـی و بـی  
تامینی و محرومیتشان  به تجمـع  
در مقابل مراکز رسمی جمـھـوری  
اسالمی فراخوان دھند و با شـعـار  

ـیـکـاری "  و بـا  "  یا کار یا بیـمـه ب
اعتراض به میزان حداقل دسـتـمـزد  

ـرای سـال    کـه  ٩٢ تعیین شـده ب
ــمــه   ــی ــن ب ــی ــایــی بــرای تــعــی ــن مــب
بیکاری و اسـتـانـداردھـای دیـگـر  
ــه صــف   ــز ھســت ب جــامــعــه نــی
اعتراض سی ھزار کارگـر امضـا  
ـر سـر دسـتـمـزد   کننـده طـومـار ب

استفاده از اس ام اس و  .  بپیوندند 
ـریـن ابـزار   مدیای اجتمـاعـی بـھـت
ـــن   ـی ــ ـن ـرای ســـازمـــانـــدادن چــ بــ

ـیـب  .  اعتراضاتی اسـت  ـرت بـدیـن ت
ـم   برای دامن زدن به جنبشی عظـی



 7 ٢٥٥شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

و اجتماعی علیه فقر و گرانـی و  
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
باید اجتماعی بـه سـراغ مـوضـوع  
ـراض را در   رفت و صفی از اعـت

اینھـا  . سطحی سراسری شکل داد 
ـیـسـت   ھمه از جـمـلـه راھـکـارھـای
ـبـش   برای دامن زدن به ھـمـان جـن
عظیم اجتمـاعـی ای کـه بـه آن  

 .اشاره کردید 
ـم   ـــخـــش مـــھــ ـــک ب امـــا ی
ـقـش   ـنـظـرم بـه ن دیگرسئوال شما ب
مجامع عـمـومـی کـارگـری در  
شکل گیری سازمانیافته جنـبـش  
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

روشـن اسـت کـه  .  مربوط میشود 
ـر سـر   اینجا دیگـر تـاکـیـد مـن ب
کارآیی مجمع عمومی کارگری  
بعنوان محلی برای مـتـحـد شـدن  
. صف اعتراضات کارگری اسـت 

ـر   در این رابطه اولین تاکید مـن ب
به بحـث گـذاشـتـه شـدن، مـیـزان  
ـم   حـداقـل دسـتـمـزدیسـت کـه رژی
اسالمی بیشرمانه برای کـارگـران  
در سال جاری تعیین کرده است و  
اعالم اعتراض سراسری علیه ایـن  

ـتـکـارانـه اسـت  بـایـد  .  تصمیم جنای
کارگران با بیانیه ھا و قطـعـنـامـه  
ــیــه   ــزجــار خــود را عــل ھــایشــان ان

ـنـد  اعـالم  .  تصمیم دولت اعالم کـن
ـر   کننند که بـه دسـتـمـزدھـای زی
خط فقر تـن نـخـواھـنـد داد و بـا  
ـر   صفی متشکل به جنبش وسیع ب
سر خواسـت افـزایـش دسـتـمـزدھـا  

از جمله ھمین سی ھـزار  . بپیوندند 
کارگـری کـه در کـارخـانـجـات  
ـر سـر خـواسـت   مختلف طـومـار ب
افزایش دستمزدھا را امضـا کـرده  
اند بـایـد در مـجـامـع عـمـومـی  
ــجــات خــود بــر ســر ایــن   کــارخــان
موضوع و ادامه اعتراضاتشـان بـه  
ـنـد و   بحث و تصمیم گیری بنـشـی
ـم دولـت و   در اعتراض بـه تصـمـی
پیگیری خواستھایشان فراخوان بـه  

بـه نـظـر  .  تجمع و اعتراض بدھنـد 
من این بستری است که مـیـشـود  
به تدارک اعتصابات سراسری بر  
ـر   ـراب سر خواست افزایش چنـدیـن ب
ــن   ــمــزدھــا رفــت و حــول ای ــت دس
ـم اجـتـمـاعـی   خواست جنبش عظی

باید بـا بـدسـت  .  ای را شکل داد 
گرفتن تمام این راھکارھا خود را  
بــرای اعــتــراضــی گســتــرده و  
ـر و فـالکـت و   سراسی علیه فـق

برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  
ــم  ــی ــن ــه روز  .  آمــاده ک ــل و از جــم

جھانی کارگر، روز اول مه را بـه  
روز اعتراض بـزرگ و سـراسـری  
ـم  ـی . بر سر این خواسـت آمـاده کـن

ـرای   ـیـش از ھـر وقـت ب شرایط ب
ـراضـاتـی   دامن زدن به چنیـن اعـت
ــرصــت را   ــم اســت، بــایــد ف ــراھ ف
ـم   دریافت و به این نظام و سـیـسـت

 . ضد كارگری پایان داد 
 

ھـای    تشـكـل :  ناصر اصـغـری 
كارگری به درد ھمین روزھا مـی  

اتفاقا با یك فراخوان سـاده  . خورند 
بر سر ناكافی بودن دستمـزدھـا در  
این شرایط، مجامع عـمـومـی بـه  
ـنـد راه انـدازی   راحتـی مـی تـوان

بقول آن مثل فارسی، عـدو  . شوند 
ـر  امـا ایـن جـواب  .  شود سبب خـی

اگـر بـخـواھـم  .  سئوال شما نیـسـت 
مشخـصـا بـه ایـن سـئـوال جـواب  
بدھم، باید به نقش ھر سه مـقـولـه  
ای را كه اینجا به آنھا اشاره كـرده  

 .اید جداگانه اشاره كنم 
جواب سئوال شما مـی تـوانـد  

ھـای مـوجـود    این باشد كه تشكـل 
ــه   ــراض ب ــت ــر اع ــر س ــری ب كــارگ
حداقل دستمزدی كه تصویب شـده  
است و برای افزایش دسـتـمـزدھـا،  
متحدانه وارد عمل بشـونـد و كـل  
ـراض   جامعه را متـحـدانـه بـه اعـت

مـنـظـور مـن از ایـن  .  فرابخواننـد 
ـیـل    تشكـل  ـب ھـا، نـھـادھـایـی از ق

سندیكای كارگران شـركـت واحـد،  
سندیكای كارگران نیشـكـر ھـفـت  
ـتـه   ـری، كـمـی ـیـگـی ـتـه پ ـی تپه، كـم
ھماھنگی، اتحادیه آزاد كارگـران،  
انجمن کارگران برق و سـاخـتـمـان  
اصفھان، انجمن صنـفـی كـارگـران  
برق و فلـزكـار كـرمـانشـاه، كـانـون  
ـران،   ـــارگــ ـــوق ك ـق ــ ـــاع از ح دف
ـیـك و   سندیكای فلزكـار و مـكـان

كاركرد این نھـادھـا بـا  .  غیره است 
مـجـامـع  " و  "  محـافـل كـارگـری " 

كارگری متفـاوت اسـت  "  عمومی 
و به ھمین دلیـل نـمـی تـوان یـك  
ـیـچـیـد  . نسخه برای ھـمـه شـان پ

ـنـد از   محافل كارگری مـی تـوان
ـفـاده   ـیـش آمـده اسـت این فرصت پ
ــرده و مــجــامــع عــمــومــی را   ك
فراخوان بدھنـد كـه كـارگـران ھـر  
چه بیشتری بر سـر دسـتـمـزدشـان  
ــه بــحــث و   ــت ب ــی ــع ــن مــوق در ای

ـنـد و تصـمـیـمـات   ـن گفتگو بنشـی
ـرنـد  . الزمه را دسته جـمـعـی بـگـی

ــد   ـفـاقـا مـحـافــل كـارگـری بـای ات
ـری از   بتوانند بخش ھر چه بیـشـت
ــن كــارگــری گــرایشــات   فــعــالــی
ـلـه   مختلف را حول یك چنین مسئ
حیاتی ای برای كارگران دور ھـم  
جمع كنند و یك اتحاد عمل وسیـع  
و قدرتمند را دامن بزنند كـه خـود  
می تواند به مجامع عـمـومـی و  

 .ایجاد تشكل پایدار منجر بشوند 
اما اگر بخواھم یك نكتـه ای  
را كه ھمه این نھادھا و تشكلھا و  
محافل كارگری را به ھم در ایـن  
مـورد مشـخـص ربـط مـی دھــد  
بگویم، شاید تأكید بر متحـدانـه و  
ھمـبـسـتـه ظـاھـر شـدن و اتـحـاد  
عملی قدرتمند در برابر شـرایـطـی  
است كه بر كارگران تحمـیـل مـی  

ـبـش  .  شود  این خود می تواند جـن
ـرد و   ـب اعتراضی را گامھا بجلو ب
راه را برای جنبشی كه قـدرت آن  
را دارد كــه طــومــار جــمــھــوری  

 .اسالمی را در ھم بپچد، باز كند 
 

راسـتـش بـه  :  یاشار سھنـدی 
ـیـشـه ای   نظر من ایـن سـوال کـل
است که جواب کلیشه ای آن ھـم  

که بله ھمه اینـھـا بـایـد  :"  میشود 
در جمعھای شـان در ایـن مـوارد  
بحث کنند، نقـشـه عـمـل داشـتـه  
باشند، مجامع عمومی خـودشـان  
ـنـکـه ایـن   را تشکیل دھـنـد و ای
ـنـد در   ـتـوان مجامع عـمـومـی مـی
ـــد و چـــی   ادامـــه چـــی شـــون

اما به نظرم فرق بسیار  ...!"  نشوند 
اساسی بین ھمین سه شکلی کـه  
کارگران دور ھم جـمـع مـیـشـونـد  

ــان  .  وجــود دارد  ھــر کــدام داســت
خودش را دارد و بحثھای خـودش  
ـتـه بـحـث مـا االن ایـن   را که الب

نمی خواھیم یک بـحـثـی  .  نیست 
را مطرح کنیـم یـک جـوابـی را  
بشنویم بعد خیال خودمان را راحت  

 .کنیم که باالخره مطرح شد 
ــکــه جــامــعــه    امـا بــرای ایــن
ـبـش کـارگـری شـود   متوجـه جـن
ــراســری کــارگــران   ــصــاب س ــت اع
میتواند این نقـش مـھـم را بـازی  

ـنـکـار  .  کند  ـرای ای بـی شـک ب
ــش تشــکــالت کــارگــری و   نــق
مــحــافــل و مــجــامــع عــمــومــی  

امـا  .  کارگران بسیـار مـھـم اسـت 

این به آن معنا نیست که اول باید  
اینھا باشنـد تـا بـعـد اعـتـصـابـی  

ــگــیــرد  ــه  .  شــکــل ب ــوجــه ب ــا ت ب
ــن   ـی سـرکـوبـگـری حــکـومـت چـن
امکانی اگر نگویم ناممکـن امـا  

امـا بـا  .  به سختی ممـکـن اسـت 
شروع اعتـصـابـات ایـن تشـکـالت  

در  .  بسرعت پـا خـواھـنـد گـرفـت 
حال حاضر مھم این است کـه مـا  
فعالین کارگری آمادگی مـواجـه  
شدن با این اعتصابـات را داشـتـه  

به نظر مـن مشـکـل مـا،  .  باشیم 
توده کارگران و اساسا تـوده مـردم  
نیستند، مشکل اساسـی مـا ایـن  
ـبـال ایـن   ـرخـی اول دن است کـه ب
ــت   ــک حــرک ــه ی ــد ک ــن ھســت
کارگری عنوانش مشخـص شـود 

ــعــرضــی (   ــا ت ــدافــعـی اســت ی ! ت
و  !  سندیکـای اسـت یـا شـورایـی 

ـبـاشـد   گرایش رھبرانـش چـی مـی
بعد با آن مواجـه مـیـشـونـد  ...)  و 

ــرد  در  !  کــه بــا آن چــه بــایــد ک
ـرسـمـیـت   صورتی کـه قـدم اول، ب
شناختن یک مبارزه مشـخـص و  
بعد مھمتر اینکـه  سـازمـانـدھـی  
کردن آن و به سرانجام رسـانـدن آن  

ـنـد  .  است  مشکل توده مردم نیـسـت
ـریـت ایـن   به این معنـی کـه اکـث
مردم ھمـگـی آمـادگـی شـان را  
دارند که حـکـومـت را سـرنـگـون  

بوژوازی خوب ایـن قـدرت  .  کنند 
ـیـھـایـش   را مـیـشـنـاسـد در نـگـران
میتوان آنرا فھمید اما حقیقت ایـن  
است که ما فعالین کارگـری در  
ــه شـدت از ســوی   حـالــی کـه ب
ـم و   حـکـومـت سـرکـوب مـیـشـوی
ھمین حکومت با مـا بـه عـنـوان  
ــرخــورد   ــاســی ب ــی یــک فــعــال س
میکند که قصد داریم سرنگـونـش  

ـم  ـی :" سازیم، اما ما تاکید مـیـکـن
ـبـاه   ـیـسـت، اشـت نه بابا اینجوری ن

خب یکی بگوید توده مـردم  !"  شده 
باید بروند سراغ کـی؟ بـه کسـی  
که به خودش ھم اعتـمـاد نـدارد؟  
ببینید ما چه خوشمان بیایید چـه  
ـم   ـروی نیایید ما با رژیم ھـاری روب
ھستیم کـه دارد مـیـگـویـد اگـر  
ـتـان   میخواھـیـد بـه خـواسـتـه ھـای
ـیـد  ! برسید باید من را سرنگون کـن

این از قدرقدرتی اش ھم نیست از  
ایــن  .  تــرس و ضــعــف اش اســت 

ــوده   ــدگــی ت حــکــومــت اســاس زن
ھـیـچ  .  مردم را دارد نابود میکنـد 

ـیـسـت  . راھی جز سرنگونی اش ن
اصرار به شعار افـزایـش دسـتـمـزد  
اصرار به سرنگونی این حـکـومـت  
است این را حکـومـت بـاور دارد،  
ــاور   ــورژوازی ب ــون ب ــوزیسـی کـل اپ
دارد این را خـود کـارگـران بـاور  

ـنـھـا  "  دارند وقتی میپرسند   آقـا ای
ــد   ــای ــد، ب ــن ــمــی کــن ــکــار را ن ـن ای

خود بـالفـاصـلـه  "  چکارشان کرد؟ 
:" البته با ناباورای جواب میدھـنـد 

میدانند چـاره  "  ؟ ! سرنگونشان کرد 
ـرار  .  ای غیر از این نیسـت  اگـر ق

اســت فــردا روزی تشــکــالت و  
ــع   ــب مــجــامــع عــمــومــی و بــالــط
ــارگــران، کـــاری   ــای ک ــوراھ ش
ـیـن   صورت دھند ایـن اسـت فـعـال
ـرار   ـنـد کـه ق کارگری بـاور کـن
نیست فعال یک جنبـش مـحـدود  

ـفـی بـاشـنـد  چـه  .  به خواسته صـن
بخواھند چه نخواھند جـامـعـه از  

ـتـظـار دیـگـری دارد  بـایـد  .  آنھا ان
توجه داشته باشنـد کـه خـواسـتـه  
افزایش دستمزدھا میتواند و بـایـد  
ــی   ـران و حـت ــوق بـگــی ــه حـق ـی کـل
بیکاران را حول خود متحـد کـنـد  
ــن   ــی مــرگ ای ــعــن ــه م ــن ب ای

ما بـایـد مـتـوجـه  . حکومت است 
ـم در   ـی ـتـوان این موضوع باشیم تا ب
کوران مـبـارزات کـه شـوراھـا و  
ــکـــالت کـــارگــری شـــکـــل   تش
میگیرد، رھبر این نھادھا شویم تـا  
بتوانیم مبارزات کارگـران و تـوده  
زحمتکش مـردم را بـه سـرانـجـام  

 .برسانیم 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد
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سه تن از فعالین 
کارگری بازداشتی در 
 شھر سنندج آزاد شدند

ـرای   بنا بر خبری که به کمپیـن ب
ــده   ــدانـی رسـی آزادی کـارگـران زن
است، بدنبال یک ماه اعتراضـات  
ـیـن   گسترده علیه دستگیری فـعـال
ــنــدج و    ــن ــری در شــھــر س کــارگ
تجمعات ھـر روزه خـانـواده ھـای  
ـلـف   آنان در مـقـابـل مـراجـع مـخـت
دولتی، از جمله تجمع در مـقـابـل  
ـقـالب اسـالمـی   زندان و دادگـاه ان

فروردین سـه  ١٩ در این شھر امروز  

تن از ایـن کـارگـران بـه اسـامـی  
ــی، وفـا قــادری و   ــد حسـیــن خـال
ـیـن   حامد محمود نژاد که از فعـال
ـتـه   کارگری و از اعضـای کـمـی
ھماھنگی برای ایجاد تشکلھـای  
ـیـش   کارگری ھستند، ساعـتـی پ

 میلیون تومانـی  ٥٠ در قبال وثیقه  
آزادی ایـن عـزیـزان را  .  آزاد شدند 

به آنھا، بـه خـانـواده ھـایشـان، بـه  
ـری و بـه ھـمـگـان   ـیـگـی کمیته پ

 . تبریک میگوییم 
ـنـده   این کارگران در ھفده اسـف
گذشته دستگیر و جرم آنـان دفـاع  
از حقوق بر حق کارگران و تـالش  
برای برگزاری ھشـت مـارس روز  
ـنـدج بـوده   جھانی زن در شھـر سـن

طـی مـدت بـازداشـت ایـن  .  است 
کارگران، خـانـواده ھـای آنـان بـا  
ـر   ـیـگـی تجمعـات ھـر روزه خـود پ
ـرای   وضع عزیـزان خـود بـوده و ب
ـــد  ـردن ـــالش کــ ـــان ت . آزادی آن

ھمچنین دستگیری این کـارگـران  

ــا اعــتــراضــات گســتــرده ای از   ب
ــلــف   ــت ســوی تشــکــل ھــای مــخ
کارگری و فعالین شناخـتـه شـده  

 . کارگری در ایران روبرو شد 
ـر   ـف ـنـی اسـت کـه سـه ن گفت
ـیـن کـارگـری و از   دیگر از فعال
اعضای کمیتـه ھـمـاھـنـگـی در  
ـنـدج بـه اسـامـی غـالـب   شھر سن
حسینی، بھزاد فرج الھی و عـلـی  

ـنـد  ١٧ ، و  ٢٩ آزادی که در    اسـف
ــد،   ــگــیــر شــده ان ــه دســت گــذشــت

ـرنـد  . ھمچنان در بازداشت بسر میب
خانواده ھای کارگران بـازداشـتـی  
اعالم کرده اند که تا آزادی ھـمـه  
دستگیر شدگان بـه تـجـمـعـاتشـان  
اعتراضی  خـود ادامـه خـواھـنـد  

ــه صــف اعــتــراض  .  داد  وســیـعــا ب
خانواده ھای کارگران بـازداشـتـی  
بپیوندیم و خـواھـان آزادی فـوری  
آنھا و ھمـه کـارگـران زنـدانـی و  

 . زندانیان سیاسی شویم 
ـروردیـــن  ١٩  آوریـــل  ٨ ،  ٩٢ فــ
 ٢٠١٣ 

کمپین برای آزادی کـارگـران  
 زندانی 
 

قطعنامه اتحادیه 
کارگران مونتاژ استرالیا 
در حمایت از کارگران 

 زندانی 
و زندانیان سیاسی در 

 ایران
ــرالــیــا   ــاژ اســت ــه مــونــت ــحــادی ات

ــاســی   ــکــوت ســی ــای ــار ب خــواســت
جمـھـوری اسـالمـی در سـازمـان  

 جھانی کار و ھمه مراجع جھانی شد 
بدنبال تـالش ارسـالن نـاظـری  
ــرای آزادی   ــیــن ب ــپ ــمــایــنــده کــم ن
ـتـه   کارگران زندانی و عضو کـمـی
 -ھمبستگی بین المللی کـارگـران 

ایران، با اتحادیه ھـای کـارگـری  
در این کشور، در نشست روزھای  

ـــه  ٢٧  و  ٢٦  ـــحـــادی  مـــارس ات
ــا در   ـی ــرال ــاژ اسـت ـت کـارگــران مــون

. قطعنامه ای به تصـویـب رسـیـد 
موضوع این  قطعنامه حمـایـت از  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
ـبـانـی از   ـی سیاسی در ایران و پشـت
ـران،   مبارزات کارگران و مـردم ای
ـیـان   آزادی فوری کارگران و زندان
ـر   سیاسی، متوقـف شـدن فشـار ب
ـیـن   روی فعالین کارگری و فـعـال
ــوری   ــھ ــم ــزوای ج ــی، ان ــاس ســی
اســالمــی در ســطــح جــھــانــی و  
بایکوت آن در سـازمـان جـھـانـی  
ـلـی   ـیـن الـمـل کار و ھمه مراجـع ب

نسخه ارژینال این قطعنامـه  .  است 
 . و ترجمه کامل آن ضمیمه است 

 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
ــن  ١٦  ــل  ٥ ،  ٩١  فــروردی  آوری
 ٢٠١٣ 
ـنـده  : به   ارسالن نـاظـری نـمـای

ــیـن بــرای آزادی کــارگــران   کـمــپ
  Free Them Now)(   زندانی  

   ٢٦ دوست عزیز، در نشـسـت  
 مـارس اتـحـادیـه کـارگـران  ٢٧ و  

ـر بـه   مونتاژ استرالیا قطعنـامـه زی
 .تصویب رسید 

ما ھمـبـسـتـگـی خـود را بـا  
ــران اعــالم کــرده و   کــارگــران ای
ـیـد   خواھان آزادی فوری و بدون ق
ــی و   ــدان ــارگــران زن و شــرط ک

 . زندانیان سیاسی در ایران ھستیم 
جمھوری اسالمی را بـخـاطـر  
فشار بر روی فعالین کارگری و  

 . فعالین سیاسی محکوم میکنیم 
از مبارزات کارگران و مـردم  
ایران برای آزادی، حـق تشـکـل ،  
ــن یــک   ــصــاب، داشــت حــق اعــت
زندگی انسانی، برابری و عـدالـت  
ــت   ــای ــم ــی ح ــان ــت انس و کــرام

 .میکنیم 
ــی   ــاس ــزوای ســی ــان ان ــواھ خ
جمھوری اسالمی و بـایـکـوت آن  

آی ال  ( در کنفرانس جھانی کار  
و ھمه مـراجـع و نـھـادھـای  )  او  

 . جھانی ھستیم 
ــاژ   ــه کــارگــران مــونــت ــحــادی ات
ــا خــرســنـدی خـود را از   ـی ــرال اسـت
حمایت از مـبـارزات شـمـا اعـالم  
میکند و آرزوی موفقیت شمـا را  

 . دارد 
 

ـر کشــوری   ـی آنـدره درتـمـر، دب
 اتحادیه 

 کپی به شورای کشوری 
 ٢٠١٣ آوریل  ٣ 
 

 :٩٤ اطالعیه شماره  
 

محمد جراحی تحت 
معالجه درمانی قرار 

 گرفت
 

ــی    ــل ــب ــه ھــای ق ــی در اطــالع
گزارش کردیم که محمد جراحـی  
از فعالین شناختـه شـده در شـھـر  
ـری   ـیـگـی ـتـه پ ـی تبریز و عضو کـم
ـــجـــاد تشـــکـــل ھـــای   ـرای ای ــ ب
ـیـد   کارگری، به سرطان غده تیروئ
مبتال شده و جانش در خطر اسـت   

ایـن  .  و نیاز به درمان فـوری دارد 
خبر موجب نگرانی خـانـواده وی،  

دوستان و ھـمـکـارانـش وھـمـگـان  
خوشبخـتـانـه در آخـریـن  .  شده بود 

ـتـشــر شـده از ســوی    گـزارش مـن
ـری کـه بـا وی و   ـیـگـی کمیته پ
خانواده مـحـمـد جـراحـی دیـداری  
ـم کـه وی   داشته اند، با خبر شدی

در تبریـز  "  امام رضا " در بیمارستان  
تحت عمل جراحی قرار گرفـتـه و  
سرطانش خوش خیم بـوده و خـطـر  

اکـنـون او تـحـت  .  رفع شده اسـت 
ـم   ـی ـرد و ت ـب نظر بیمارستان بسر می
ـرار اسـت در   پزشکی معالجـش ق

 فروردین ماه جلسه کمیسـیـون  ٢٦ 
 . پزشکی داشته باشند 

ــان   ـی ـتــنـی اســت کـه جـان گـف
اسالمی زندانیان سیاسی را حتـی  
ـر   در دوران معالجه و درمان نیز زی
. نظر و پیگیرد خود قرار میـدھـنـد 

ـری   ـیـگـی ـتـه پ ـی ـر کـم ـر خـب بنا ب
پزشکی قانونی زنـدان جـمـھـوری  
اسالمی به خانواده محمد جراحـی  
اعالم کرده است کـه دوره درمـان  
و معالجه او بر عھده و تشـخـیـص  

ـیـمـارسـتـان   امـام  " تیم پـزشـکـی ب
ـنـه او بـا  "  رضا  است و دوره قرنطی

ــج او در   ــعــال ــزشــکــان م ــظــر پ ن
بیمارستان و یا در مـنـزل خـواھـد  

 . بود 
محمد جـراحـی درخـرداد مـاه  
سال گذشته در سال گـذشـتـه بـه  

سـال  ١١ ھمراه شاھرخ زمانی کـه  
ــت،    ــه اس ــدان گــرفــت ــکــم زن ح

ــه   ــگــیــر و ب  ســال حــبــس  ٥ دســت
جـرم او و  .  محکوم گردیـده اسـت 

ــی ھـمــچــون ھــمــه   شـاھــرخ زمــان
ــارزه بــرای   ــی مـب کـارگـران زنـدان
حقوق کـارگـران و داشـتـن یـک  

مــحـمــد  .  زنـدگـی انسـانـی اسـت 
جراحی، شاھـرخ زمـانـی و ھـمـه  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن
سیاسی بایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شوند 
 آوریـل  ٧ ،  ٩٣   فروردیـن  ١٨ 

 سه تن از فعالین کارگری بازداشتی در شھر سنندج آزاد شدند
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 ٢٠١٣ 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 ٩٣ اطالعیه شماره  

 
تجمعات اعتراضی 

خانواده ھای كارگران 
بازداشت شده در شھر 

 سنندج ادامه دارد
 

 تـن از  ٥ یكماه از دستگیری  
ــن كــارگــری و اعضــای   ــی فــعــال
كمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه  
ایجاد تشكل ھای كـارگـری  در  

ـنـدج بـه اسـامـی خـالـد   شھر سـن
حسینی، بھـزاد فـرج الـھـی، وفـا  
ــامــد   ــی آزادی و ح قــادری،عــل

ــب  .  مـحـمـود نـژاد مـیـگـذرد  غـال
حسینی یكی دیـگـر از اعضـای  

ـنـد تـا  ٢٩ این كمیته نیز از    اسـف
جـرم  .  كنون در بازداشت بسر میبرد 

كارگران بازداشتی در شھر سننـدج  
ـرگـزاری   ـرای ب  مـارس  ٨ تالش ب

. روز جھانی زن در این شھر اسـت 
باید به این دستگیری ھا و ادامـه  
بازداشت ایـن كـارگـران در زنـدان  

 .وسیعا اعتراض كرد 
در ایـن مـدت خـانـواده ھـای  
كارگران زندانی ھـر روزه مـقـابـل  
ـم اسـالمـی در   مراكز مختلف رژی
ـر   این شھر از جـمـلـه مـقـابـل دفـت

ـقـالب و   اطالعات شھر، دادگاه ان
ــرده و در   ــری تــجــمــع ك دادگســت
محكومیت به این دستگیـری ھـا  

خواھان آزادی فوری عزیزان خـود  
آخـریـن تـجـمـع  .  از زندان شده انـد 

اعتراضی از جانب این خانواده ھـا  
ـــل  ١٧  ـــاب ـق ــ ـــن در م ـروردی ــ  ف

در  .  دادگستری شھر سنندج اسـت 
ـر از   ـف این تجمع اعتراضی چنـد ن
اعضای خانواده ھای بـازداشـتـی  
ـنـدگـی از جـمـع خـود بـا   به نمای
ـم اسـالمـی و   معاون دادستان رژی
بازپرس پرونده كارگران بـازداشـتـی  
ـر وضــع   ـیـگــی ـتـگــو كـرده و پ گـف

خانواده ھـا  . دستگیر شدگان شدند 
ــا آزادی   ــد كــه ت اعــالم كــرده ان
عزیزانشان از زندان بـه تـجـمـعـات  

اعتراضی خود ادامه خواھـنـد داد  
ـرای روز   ـرار تـجـمـع ب و ھمانجا ق

ـــعـــد، روز   ـــن را  ١٨ ب ـروردی  فــ

 . گذاشتند 
 

ـراضـی خـانـواده   تجمعات اعـت
ھای كارگـری و جـلـب حـمـایـت  
مردم یك شكل موثر و یك تـجـربـه  
مثبت در شھر سننـدج در مـبـارزه  
ــی   ــدان ــارگــران زن بــرای آزادی ك

نمونه چنین تـجـمـعـاتـی را  .  است 
 و در جـریـان  ٩٠ در دی ماه سال  

ـری شـریـف   اعتراض بـه دسـتـگـی
ـیـا دو   ساعد پناه و مظفر صالـح ن
تن از فعالین كـارگـری شـنـاخـتـه  
ـم كـه   ـی شده در این شھـر را داشـت
ـراضـات بـا   ـتـه اعـت بعد از دو ھـف
. شكوه منجر بـه آزادی آنـان شـد 

اكنون نیز تجمعات خـانـواده ھـای  
كارگران بازداشتی در این شھر ھر  
روزه برپا میشود و باید وسیعـا بـه  

فراخوان مـا  .  این تجمعات پیوست 
به پیوستن ھر چه بیشتر مـردم در  
شھر سنندج به تجـمـعـات خـانـواده  
ـرای   ھای كـارگـران بـازداشـتـی ب
آزادی فوری و بدون قید و شـرط  

 .آنان از زندان است 
 

بعالوه دستگیری كـارگـران در  
ـنـون از سـوی   ـنـدج تـا ك شھر سن
ـلـف كـارگـری از   تشكلھای مخـت
ـپـه،   جمله سندیكای نیشكر ھفت ت
سندیكای شركت واحـد، اتـحـادیـه  
ــه   ــت ــمــی ــارگــران ایــران، ك آزاد ك
ھماھنگی برای كمـك بـه ایـجـاد  
ــتــه   ــھــای كــارگــری، كــمــی تشــكــل

پیگیری، انجمن صنفی كـارگـران   
برق و فلز كرمانشاه محـكـوم شـده  
و یك خواست ھمه این تشكـل ھـا  
ــارگــران   ــه ك ــم ــوری ھ آزادی ف
ـیـان سـیـاسـی از   زنـدانـی و زنـدان

ـری كـارگـران  .  زندان است  دستگـی
در سنندج و ادامه بـازداشـت آنـان  
ــا مــورد اعــتــراض   ــع ــد وســی ــای ب

 . كارگران در ھمه جا قرار گیرد 
 

ـر   ـر كـارگـران دسـتـگـی عالوه ب
شده در سننـدج مـحـمـد جـراحـی،  
شاھرخ زمانی، پـدرام نصـرالـھـی،  
رسول بداغی، عبدالرضا قنبری و  
ــن   ــالــی ــع ــگــر از ف ــاری دی بســی
ـریـن   کارگری و سـیـاسـی در بـدت
ـنـد  . شرایط ھمچنان در زندان ھست

ـیـان   ھمه كارگران زنـدانـی و زنـدان
 .  سیاسی باید از زندان آزاد شوند 

 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
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انجمن كارگران برق و سـاخـتـمـان  " 
در دو خبـر جـداگـانـه از  "  اصفھان 

ـیـن كـارگـری   اخراج دو تن از فعال
ـر   عضو این تشكـل كـارگـری خـب

ـری كـه در  .  داده است  ـنـابـه خـب ب
وبالگ ایـن تشـكـل آمـده اسـت،  
ـبـه   پس از آنکه در صبح روز دوشن

ــد  ١٤  ــن  کــارگــران  ١٣٩١  اســف
ــکــه ھــای   ــب ــوســعــه ش شــرکــت ت

 پـارس  ١٢ صنعتی ایران در فـاز  
جنوبی در اعتراض به پایین بـودن  
دستمزدھا و پایین بودن امـکـانـات  
ــه   ــت ب ــارگــری دس ــپ ک ــم ک

اعتصاب زدند یک روز بعد نجیـم  
محمدزاده فعال کارگری و عضـو  
این انجمن توسط کارفرمـا اخـراج  

نجیم محمدزاده پیـش از ایـن  . شد 
 از دانشگاه یاسـوج  ٨٨ نیز در سال  

اخراج و توسط ماموران اطالعـات  
 .مورد بازجویی قرار گرفته بود 

در خبر دیگری ھمین تشـكـل  
كارگری آورده اسـت کـه بـھـنـام  
خدادادی فعال کارگری و عضـو  
انجمن کارگری برق و سـاخـتـمـان  
ـرانـی در روز   اصفھان در پی سخن
عید در سالن اجتمـاعـات کـمـپ  

کـارگـری طــاھـری در کـنـگــان  
  ٨ منطقه پارس جـنـوبـی در روز  

او ھنگـام  .   اخراج شد ٩٢ فروردین  
تحویل سال نو پس از صحـبـت در  
ــدان   ــوق و فــق مـورد افــزایـش حــق

ھای کـارگـری، کـارگـران    تشکل 
را دعوت به اتحاد و تشکل یابـی  

وی ھمچنین با حـمـایـت از  .  کرد 
اعتراضات کارگری در اروپـا از  
ـران خـواسـت تـا   طبقه کـارگـر ای
ھمگام با کارگران دیگر کشورھا  
ـر   اعتراضات خـود را دامـنـه دارت

ـرانـی ایـن  .  کنند  در ھنگام سـخـن

  ١٢ فعال کارگری، حراسـت فـاز  
و کمپ طاھری با ھجوم به وی  
ـنـد   قصد دستگیری اش را داشـت

ـیـش از   ـراض ب   ١٥٠٠ که با اعـت
ـروھـای   ـی کارگر مواجھه شدند و ن

امـا  .  حراست را به عـقـب رانـدنـد 
ــعــد از    روز وی از شــرکــت  ٧ ب

ـران   توسعه شبکه ھای صنعتی ای
(IIND)   اخراج شد ١٢ در فاز . 

مشكل جمھوری اسالمی اما  
عمیق تر از آنی است كه بتواند بـا  
ــن   ــالــی ــن از فــع ــد ت اخــراج چــن
كارگری حل شود و چشم اندازی  

ــحـران  ـرای بــرون رفــت از ب ھــای    ب
ــمــاعــی،   ــت ــاســی، اج ــی ــیــق س عــم
ـرار   اقتصادی و نسلی در برابرش ق

مشكل جمھوری اسالمـی  .  بگیرد 
جامعه ای است كـه بـه مـعـنـای  
واقعی كلمه تحت سیـطـره اش بـه  
. ورطه نابودی كشانده شـده اسـت 

ـبـاھـی   جامعه ای است كـه بـه ت
در عـیـن  .  كامل كشیده شده است 

حال، در برابر مردمی كه رژیـمـی  
ــر آنــھــا   ــایــتــكــار و قــاتــلــی ب جــن
ـنـھـا یـك راه   حكومت می كند، ت
حل مانده است و آن ھم سرنگونـی  
ـم قـاتـالن و   ھر چه زودتر این رژی

 .جانیان اسالمی است 
 ٢٠١٣  آوریل  ٨ 

با اخراج فعالین كارگری مشكل جمھوری 
 اسالمی حل نخواھد شد

 ناصر اصغری 

 

ــنــگ   ــر چ ــف ــی ــن  Jennifer)ج
Cheung)   ٥ در گــزارش روز  

بولتن كـارگـری  " دسامبر در سایت  
، در باره وضعیت اعتراضات  " چین 

كارگری، به تعطـیـالت آخـر سـال  
 (Lunar New Year)چینی  

اشاره می كند و می گـویـد كـه  
ھمچنانكه كه انتظار مـی رفـت،  " 

ـراضـات كـارگـری در   تـعـداد اعـت
آستانه تعطیالت سـال نـو كـاھـش  

در  ."  چشمگیری داشـتـه بـاشـنـد 
چین ھم، ھمانند ایران و بسـیـاری  
ـرای   جاھای دیگر كـه كـارگـران ب
مدتی مشغول تعطیـالت سـال نـو  
ھستند و از محل كار خود دور و  
با رفقای كارگر خـود در تـمـاس  
نیستند، آمار اعتراضات كارگـری  
. برای چند روزی پایین مـی آیـد 

جنیفر مـی گـویـد بـا ایـن ھـمـه  
بمحض اینكه ایـن تـعـطـیـالت بـه  
ـراضـات كـارگـری   پایان رسید اعت

سایت مـزبـور  .  از سر گرفته شدند 
 اعتـصـاب  ٣٢ در ماه فوریه تعداد  

كــارگــری را گــزارش كــرد كــه  
عمدتا مربوط به بخش تولیـدی و  

از ایــن تــعــداد  .  خــدمــات بــودنــد 
ــــصــــاب،   ـت  عــــدد در  ٢٢ اعـــ

ـتـای   كارخانجات كه در منطقـه دل
رود مروارید و رود یـانـگ تسـه  
ــوع   ــه وق ــد، ب ــه ان قــرار گــرفــت

مطالبه كارگران عـمـدتـا  .  پیوستند 
حول دستمزدھای پرداخت نشـده و  

ھمچین مطالبه افزایـش دسـتـمـزد  
كارگران یكی از  .  گزارش شده اند 

ـیـد كـفـش در   كارخانـه ھـای تـول
گوانگژو كه برای شركت نـایـكـی  

(Nike)   تولید می كند، به دنبـال
 فوریه، قـادر  ٢٦ اعتصابی در روز  

شدند كه دستمزدھای پایه خود را  
به  )  واحد پول چین (  یان  ١١٠٠ از  

ـــد ١٣٠٠  ــش دھــن ـــان افـــزای .  ی
ھمچنین كارگران كارخانه زیمنـس  
در شانگھای و كارگران كـارخـانـه  

 Ohmsتولید وسایل الكترونیكی  
برای پرداخـت غـرامـت دسـت بـه  

ــد  ــعــدادی از  .  اعــتــراضــاتــی زدن ت
ـر   Ohmsكارگران   یـك قـدم فـرات

ـیـس   رفته  و خـواسـتـار عـزل رئ
جدید ھیأت مدیره اتحادیـه شـدنـد  
كه گویا در جـریـان حـل و فصـل  
اختالفات ھیچگونـه كـمـكـی بـه  

ــرده بــود  ــك ــعــداد  .  كــارگــران ن از ت
اعتراضات گزارش شده، ده تـای  

 تـا  ٥ آنھا در شركتھای خارجی و  
ـریـت ھـنـگ كـنـگـی یـا   با مـدی

 .تایوانی اتفاق افتاده بودند 
در بخـش خـدمـات، كـارگـران  
ـقـل در گـویـژو،   بخش حـمـل و ن
ــانــگ دســت بــه   ــی ھــوبــی و ژج

ــنــدگــان   اعــتــصــاب زدنــد كــه ران
خـواھـان ســوبسـیـد بــر سـوخـت و  
. كاھش ھزینه ھای دفتری بـودنـد 

در بخش خرده فروشـی، كـارگـران  
ــیـه حــذف   ـر عـل ـرمـاركــتـھـا ب سـوپ
. پاداشھا دست به اعتـصـاب زدنـد 

ـراض   كارگران مغازه ھایی در اعـت
به عدم پرداخت دستمزدھای خـود  

گـزارش  .  دست به اعتصاب زدنـد 
مزبور ھمچـیـن مـی نـویسـد كـه  
صدھا تن از كارگران یـك شـركـت  
دولتی در یـك اعـتـصـاب دسـتـه  
جمعی، خواھان بیـمـه درمـانـی و  
پرداخت بیمه عمر تـوسـط شـركـت  

گزارش مزبور می نـویسـد  .  شدند 
كه شركت مزبور یك دھه است كه  
ـبـات   ـنـه مـطـال به كارگران در زمی

 .فوق بدھكار است 
ــد   ــن شــاھ ــی ــچــن ــم ــه ھ فــوری
اعـتــراضـاتــی از طـرف كـارگــران  

فــاضــالبــھــا در گــوانــگــدانــگ،  
ـیـز بـود كـه   گوانگسی و گیژو ن
خواھان پرداخت پاداش منـاسـب و  

ـبـال  .  سوبسیدھای دولتی بودند  بدن
ــش از   ــن از  ١٠٠ اعــتــراض بــی  ت

كارگران تمیزكاری در گواندانـگ  
 فوریه، مقـامـات  ٢٥ در صبح روز  

ـریـت   دولتی پادرمیانی كرده و مدی

شركت را مجـبـور بـه نشـسـت بـا  
نمایندگان كارگران كردنـد كـه بـه  

ـریـت  ٦٠٠٠ پرداخت    یـان كـه مـدی
قول آن را قبـال داده بـود، مـنـجـر  

ـیـن  .  شد  در گزارش فـوق ھـمـچـن
 تـن از كـارگـران  ٥ آمده است كه  

ـــی   ــل ـل ــمــ ــن ال ـی ــ ــذســـازی ب ــاغ ك
ــر یــك   ــی ــگــدانــگ كــه درگ گــوان

 فـوریـه و  ١٩ اعتصاب بودند روز  
به دنبال شركت در مصـاحـبـه ای  

ایـن  . " با رسانه ھـا، اخـراج شـدنـد 
كارگران نه از سـازمـانـدھـنـدگـان  
ــی در   ــصـاب بـوده و نـه حـت اعـت

 ."اعتصاب فوق شركت كرده بودند 
گزارش فـوق در پـایـان آورده  

ــه  ــال  : " اســت ك ــه دنــب ــخــشــا ب ب
ــارگــران،    اداره  ٨ اعــتــراضــات ك

ـــن حـــداقـــل   ـی ـــاطـــق در چــ ـن مــ
دستمزدھای كارگـران را افـزایـش  

در حـال حـاضـر شـنـژن  .  داده انـد 
باالترین سطح حداقل دستمزد را بـا  

.  یان در ماه دارا می باشـد ١٦٠٠ 
  ١٥٥٠ گوانگدانگ بعدی و بـا  

ژجـیـانـگ  .  یان در ماه می باشد 
در مرتبه سوم با حداقـل دسـتـمـزد  

 ."  یان قرار دارد ١٤٧٠ ماھانه  

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 اعتراضات كارگری ماه فوریه  در چین 
 ناصر اصغری : ترجمه 
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  اعتراض کارگران به 
دستمزدھا و تقالھای 
 !تشکل ھای حکومتی

 
به دنبال اعالم افزایش حـداقـل  

ـــمـــزد ســـال   ـت  فضـــای  ٩٢ دســ
ـبـش کـارگـری   اعتراضی در جـن
برعلیه این موضـوع بـاال گـرفـتـه  

میلیونھا کـارگـر نـاراضـی  .  است 
ـر و   از دستـمـزدھـا، در کـنـار فـق
ـر گـرده آنـھـا   فالکتی که رژیم ب
ـرده، صــــدای   ــــل کـــ ـی ــــحــــمـــ ت
ـنـد شـده اسـت  ـل . اعتراضـاتشـان ب

 میلیون کارگر کـه  ١١ نارضایتی  
  ٤٧٨ ناچارند بـا دسـتـمـزد ھـای  

ھزار تومانی، زندگی کنند، قابل  
ـنـی بـود  ـی در ایـن مـیـان  .  پیش ب

تشکل ھای حکومتی، از خـانـه  
کارگر تا شوراھای اسالمی کـه  
خود در تـحـمـیـل ایـن چـنـدرغـاز  
افزایش دستمـزدھـا در مـذاکـرات  
ــان   ــای ــارفــرم ــت و ک ــان دول مــی
مستقیما دست داشتـه و تـوصـیـه  
ـتـه ھـای   کننده آن بودنـد، در ھـف

ایـن  .  اخیر به تک و تا افتاده انـد 
باندھای سرکوب کارگران که از  
ـتـی   وجود جو اعتراضی و نارضـای
ــونــی کــارگــران در مــورد   ــی ــل مــی
ـرشـان   دستمزدھا  ترس و وحشـت ب
داشته است، در صدد توجـیـه ایـن  
ـرای   ـرآمـده و تـالش ب وضعـیـت ب
مھار و کنترل اعتراضات محتمـل  
کارگران به مـوضـوع دسـتـمـزدھـا  

 . رادر دستور خود گذاشته اند 
موضوع از این قرار است کـه  
این دار و دستـه ھـا در تـالـشـنـد  
ــرش   ــت ــری از گس ــی ــوگ ــل بــرای ج
ــارگــران، طــرح   ــات ک اعــتــراض
موضوع شکایت از دیوان عـدالـت  
اداری در مــورد دســتــمــزدھــا را  
ناچارا در دستور خود بـکـذارنـد و  
ـرش   ـر گسـت ـراب از این طـریـق در ب
اعتراضات کارگران، مانع ایـجـاد  
ـنـد مـبـارزات   کرده و اگر تـوانسـت
کــارگــران را در چــھــار چــوب  

اھداف و سیاستھای این بانـدھـای  
ـنـد  . ضد کارگری، کانالیـزه نـمـای

ارازل و اوباش خانه کـارگـر و در  
نشستھایی که برگزار کـرده انـد،  
ـتـی   ضمن اعتراف به وجود نارضای
ھای گسترده در مـیـان کـارگـران  
ـــل   ـــداق ـــش ح ـــزای ـــورد اف در م
ــات   ــام امــکــان ــم ــا، ت ــزدھ ــم دســت
حکومتی را به کار گـرفـتـه انـد  
ـراضـات،   تا برای مقابله با این اعت

ترس از خـارج شـدن  .  فکر بکنند 
ـراضـات کـارگـران   مبارزات و اعت
از کنترل دار و دسته ھـای خـانـه  
کارگر وشوراھای اسـالمـی، ایـن  
باندھای سـرکـوب را نـاچـار بـه  
. واکنـش نشـان دادن کـرده اسـت 

ـنـھـا مـوضـوع   طـرح  "  واکنـش ای
از دیـوان عـدالـت اداری  "  شکایت 

رژیم در مـورد دسـتـمـزدھـا مـی  
ــاشــد  ــســه و  .  ب ــل ــســه پشــت ج ــل ج

ــه، واحــدھــای   ــت ــار گــذاش ــن ــی ســم
استانی شان را به ھمراه عـمـلـه و  
ــد تــا   ــج کــرده ان اکــره شــان بســی
اوضاع از دستشان خارج نشـده، بـا  
طرح مـوضـوع شـکـایـت، جـلـوی  
ــزه شـده اعــتــراضــات و   رادیـکــالــی
ــه   ــارزات بــرحــق کــارگــران ب مــب
مصوبه دستـمـزدھـا را گـرفـتـه و  
تالش نموده این اعتراضات رار در  
" مسیـر سـیـاسـتـھـای خـودشـان،  

ــتــرل و ھــدایــت   ــن ــد "  ک ــمــایــن . ن
ـنـد   ـل اظھارات مقامات وعنـاصـر ب
پایه تشـکـل ھـا و دار و دسـتـه  
ـتـی   ھای حکومتی، تائید نارضای
ــلــی   ــران از افــزایــش حــداق کــارگ
ـیـانـگـر تـالش ھـای   دستمزدھا، ب
اینھا برای وارد شدن بـه مـوضـوع  
نحوه و چگونگی رویارویـی شـان  
ـرامـون   ـی با اعتراضات کارگـری پ

خانه کارگر  .  دستمزدھا می باشد 
و شوراھـای اسـالمـی ظـاھـرا از  
افزایش اندک دستمزدھا با توجـه  

" نـاراضـی  "  به تورم و گرانی ،  
بوده و به صـرافـت رفـع مشـکـل  
ــا طــرح مــوضــوع   کــارگــران  ب

ــد  ـتـاده ان عـنـاصــر  .  شـکـایـت  اف
ــدھــای   ــان ــن ب ــه شــده ای ــاخــت ــن ش
ــی،   ســرکــوب کــارگــران، کــمــال
ـتـه   محجوب، سرحدی زاده دو ھـف
ـبـال اعـالم افـزایـش   پیش و بـه دن
حداقلی دسـتـمـزدھـا، بـه تشـکـل  
ھای حکومتی توصیه کـرده انـد  

اگـر  "  مجراھای قانونی  "  که از  
ــوده و   ــم ــد اعــتــراض ن ــن خــواســت
نارضایتی جامعه کارگری را بـه  
ـنـد  ـرسـان . گوش مسئـوالن نـظـام ب

عالوه براین باندھای خانه کـارگـر  
و شوراھای اسالمی کـلـی فضـا  
و جو سازی کرده و مـدام دربـاره،  
موضوع شکایت به دیوان عـدالـت  
اداری، خزئبالت گفته و در نـظـر  
دارند این موضوع را بـه عـنـوا ن  
یک سیاست سراسری این باندھـا  
در برخورد به موضوع دستـمـزدھـا،  

ـرنـد  ـیـسـت بـه  .  در پیش بگـی بـد ن
ـقـالھـای ایـن   چند نمونه از ایـن ت

 .باندھا اشاره شود 
احمدی عضو شورای عـالـی  

چنانـچـه جـامـعـه  :"  کار میگوید 
كارگری بتواند از طـرق قـانـونـی  
مصوبه فعلی شورای عالـی كـار  
را باطل كند و مزد تعیین شـده را  
افزایش دھد او بـه عـنـوان عضـو  
ــن مــزد   ــی كـارگــری شــورای تـعــی

 ".استقبال خواھد كرد 
ـر کـانـون   ـی حسن صـادقـی دب

خـانـه  :"  شوراھای اسـالمـی کـار 
کارگر به عـنـوان یـک تشـکـل  

ـفـع، نـمـی  تـوانـد    کارگری غیر ذین
در اعتـراض بـه مصـوبـه حـداقـل  

 شورای عـالـی کـار در  ٩٢ مزد  
دیوان عدالت اداری طـرح دعـوی  
کند اما اعضای بلنـد پـایـه  ایـن  
ــرای حــفــظ   تشــکــل کــارگــری ب
حقوق اساسی کارگران نسبـت بـه  

 ".کنند   این عمل اقدام می 
بیات رئیس اتحادیه کـارگـران  

این اتـحـادیـه  :" قراردادی و پیمانی 
صنفی در تالش است با استـخـدام  
وكیل و طرح شـکـایـت در دیـوان  
عدالت اداری از راه قانونی نسبت  
به احقاق حـقـوق از دسـت رفـتـه  
کارگران در مزد سال جاری اقـدام  

 ".کند 
ـر کـانـون   ـی ـبـی دب ـی حسن حـب
ھماھنـگـی شـوراھـای اسـالمـی  

ــم  "  کــار اســتــان تــھــران  از تصــمــی
ـراض   ـرای اعـت تشکل متبوعش ب

  ٩٢ به مصوبه دستمزدھـای سـال  
 ".شورای عالی کار خبر داد 

اینھا فـقـط چـنـد نـمـونـه از  
اظھارات خانه کارگریھا و دار و  
دسته ھـای شـوراھـای اسـالمـی  

در این میـان  .  کار رژیم می باشد 
یک نکته مسلم است و آن تـرس  
و وحشتی است که ایـن بـانـدھـا،  
وبه طریق اولی کل حـکـومـت از  
ــدان آمــدن اعــتــراضــات   ــه مــی ب
. گسترده کارگران داشته و دارنـد 

ـقـالھـای   برای خنثی کردن ایـن ت
ـم،   بانـدھـای ضـد کـارگـری رژی
ــن و   الزم کــه کــارگــران، فــعــالــی
رھبران کارگری دست به کارشـده   
وسیاستھای کثیف این بـانـدھـای  
ـرو   ضد کارگر را رسـوا و بـی آب

در این میان توجه به چـنـد  . نمایند 
 .نکته اھمیت دارد 

خانه کارگـر، شـوراھـای  .  اول 
ـر بـانـدھـای   اسالمی کـار و سـای
ـنـدگـان   حکومتی ھیج موقع نـمـای

ـنـد  ـنـھـا  .  کارگران نبوده و نیـسـت ای
بازوھای حـکـومـت در سـرکـوب  
ـرو   ـق مبارزات کارگران، تحمـیـل ف

 .وفالکت بر کارگران می باشند 
خانه کارگر و شوراھـای  .  دوم 

ـیـن   اسالمی کار نماینـدگـان تـعـی
ـم در مـذاکـرات شـورای   شده رژی
عالی کار در مـورد دسـتـمـزدھـا  

  ٤٧٨ پیشنھاد دسـتـمـزد  .  بوده اند 
ھزار تومانی دستمزدھا پیـشـنـھـاد  

 .این باندھا بوده است 
ــوم  ــه ھـــای  .  س ـت دار و دســ

نامبرده آمران و عـامـالن تـحـمـیـل  
این وضعیت بر میلیونھـا کـارگـر،  
ـر، فـالکـت و   توجیه کنندگان فق
بی حقوقی حکومـت، مـدافـعـیـن  
ــه غـایــت ضــد   ــاســت ھـای ب سـی
کارگری جمھـوری اسـالمـی در  

 .جنبش کارگری بوده و ھستند 
اینکه این دار و دسته  .  چھارم 
از  "  صـرافـت  شـکـایـت " ھای به  

افزایش ناچیز حداقل دسـتـمـزدھـا  
ــه از ســر دفــاع از   ــد، ن ــاده ان ـت اف
ـلـکـه   حقوق کارگر و معیشتش، ب
اتفاقا برعکس از سرتـحـمـیـل ایـن  
وضعیت، توجیه سیاستـھـای ضـد  
ـتـا کـمـک بـه   کارگری و نـھـای
ـرل کـل   ـت رژیم برای مـھـار و کـن
ــش   ــارگــران و جــنــب ــارزه ک مــب

 .کارگری  می باشد 
ایزوله کردن ایـن دار و  .  پنجم 

دستـه ھـا، قـطـع کـردن دسـت و  
پای تشکل ھای حـکـومـتـی از  
ــوگــیــری از   ــط کــار، جــل مــحــی
ــبــش   ــن مــیــدانــدار شــدنشــان در ج
ــــارزه   ـب ـــک مـــ ـری، ی ـــارگـــ ک
ـران   ھمیشگی  طبقه کارگر، رھـب
و فعالین کـارگـری بـوده و مـی  

ـیـه  . باشد  مبارزا ت کارگران برعـل
این باندھا، منزوی کردنشان نباید  

 . تقلیل یابد 
ـبـایـد ھـیـج  .  ششم  کارگـران ن

توھـمـی بـه ایـن بـانـدھـا داشـتـه  
ــد  ــاشــن ــارگــران و  .  ب ــارزه ک مــب

ــان   ــه در مــی ــواعــتــراضــی ک ج
میلیونھا کارگر موج میزند، بـایـد  
مستقل و قدرتمند تر، با تشکل و  
ـیـه   ـرعـل سازمان خـودش مـبـارزه ب
سیاسـتـھـای ضـد کـارگـری، از  
جمله افزایش ناچیز دستمـزدھـا را  

 .در دستور بگذارد 
ـــن   ــه ای ــارگــران ب ــواب ک ج
تقـالھـای بـانـدھـای حـکـومـتـی  

ــدان آوردن  .  روشــن اســت  ــه مــی ب
نیروی میلیونھا کارگر با خـانـواده  
ھایشان، اتکا بـه قـدرت مـبـارزه،  
ـقـل   اعتصاب و تشکل ھای مسـت
مدافع واقـعـی حـقـوق کـارگـران،  
ــات و   ــصــاب ــه اعــت دامــن زدن ب
اعتراضات قـدرتـمـنـد کـارگـری،  

 .مطالبه افزایش فوری دستمزدھا 
ــر و   تــقــالھــای خــانــه کــارگ
شوراھای اسالمی کار؛ به ھـمـراه  
سیاستھای کثیف ایـن بـانـدھـا و  
نقش شان در تـحـمـیـل سـرکـوب،  
ـیـونـھـا   ـل ـر گـرده مـی فقروفالکت ب
کـارگـر، بـایـد تـوسـط کـارگــران  

 . افشا و طرد گردد 

زنده باد 
جنبش 
برای 

افزایش 
 دستمزدھا

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد

 و اول ماه ١٣٩٢سال 
مه سال اعتراضات 

كوبنده برای افزایش 
 دستمزدھا

دولت و اطـاق ھـای فـكـری  
ـنـد راحـت از   ـتـوان ـی آنھا امسال نـم

 «حداقل دستمزدھا »كنار تصویب  
نیم كالج ھـای خـانـه  .  عبور كنند 

كارگریھا و نماییندگان مجـلـس و  
ھای آنھا كه تقریبا ھـر  "  آه و ناله " 

روز در مورد حـداقـل دسـتـمـزدھـا  
شنیده میشود، نشان مـیـدھـد کـه  
عبور از ایـن مسـلـه سـخـت شـده  

مساله  دستمـزدھـا بـعـنـوان  .  است 
ـقـه   حقوق و مطالبه پـایـه ای طـب
ـران   كارگر جدال دائـمـی مـزدبـگـی
جامعه در مقابل دولت و بورژواھـا  

طبقه كارگـر در اشـكـال  . میباشد 
مختلف برای تامین مـعـیـشـت و  
ـیـت   زندگی انسانی و رفاه و امـن
ــا   ـم   ب شـغــلـی   در جـدال دائ
ــظــام حــاکــم اســت  ــســتــم و ن . سـی

اعتراضات یکسال گذشته کـه از  
 استـارت آن بـا  ١٣٩١ اول ماه مه  

طومار پنچ ھزار امضا  زده شـد  
 به سی ھـزار  ٩١ و در اواخر  سال  

ـر مـحـور افـزایـش   امضا رسیـد، ب
این جدال و  .  دستمزدھا قرار داشت 

ـنـد بـا   ـتـوان اعتراضات را دیگر نمی
ـنـدگـان مـزدور  "  چاخان "  ھای نمای

مجلس و خانه کارگریـھـا بـعـقـب  
طـرح شـکـایـت از جـانـب  .  برانند 

کـانـون ھـمـاھــنـگـی شـوراھــای  " 
کـه   «اسالمی کار اسـتـان تـھـران 

رعـایـت  »فریبکـارانـه بـا عـنـوان  
 قانـون کـار  ٤١ نشدن اجرای ماده  

مـطـرح  "  ٩٢ در تعیین مـزد سـال  
ـراضـات   کرده اند، ربـطـی بـه اعـت
. یکسال گذشتـه کـارگـران نـدارد 

ــصــادی   ــت ــون اق ــی ــس عضــو کــمــی
با در نظر گرفتـن عـدد  : "میگوید 

 درصد برای افزایش دسـتـمـزد  ٢٥ 
جاری موضـوعـی    كارگران در سال 

. اساسی در ایـن مـیـان رخ نـمـود 
چرا كه نرخ تورم كشور روی عـدد  

ــن امــر  ٣١   درصــد اسـت و ھــمـی
شـكـافـی مـیـان مـیـزان افـزایــش  

ـرخ تـورم بـه   دستمزد كارگران و ن
ــی  ــود م ــل كـــار  .  آورد   وج ــك مش

اینجاست كه براساس قـانـون كـار،  
افزایش دستمزد كارگران بـایـد بـا  
ــا   ـرخ تـورم ھـمـاھـنـگ بـاشـد ت ن
قدرت خرید كارگران تقـویـت شـود  

كم برمـیـزان سـابـق، ثـابـت    یا دست 
با منتفی شـدن ایـن گـزاره  . بماند 

ـرای    صحبت از كمك   به كارگران ب
برآمدن از پس مشكالت معیشتی  

كـارشـنـاسـان و  .  خود به میان آمد 
برخی نمایندگان مجلس برای این  

ھای خـریـد كـاالھـای    امر ارائه بن 
اساسی به كـارگـران را مـد نـظـر  

اند و بـخـشـی دیـگـر از    قرار داده 
ــفــاده   ــار اســت ــاســان خــواســت كــارشــن
ــارگــران از خــدمــات   ــگــان ك رای
ـقـل   درمانی، بھداشتی و حمل و ن

تـعـدادی  . ..."!  انـد   عمومی شـده 
میخواھند بـعـلـت رعـایـت نشـدن  

 از مصوبه دولت شکایـت  ٤١ ماده  

ـتـصـادی ھـم   کنند و کمیسیون اق
ـفـاده رایـگـان كـارگـران از  " از   است

خدمـات درمـانـی، بـھـداشـتـی و  
را بـعـنـوان  ".   حمل و نقل عمومی 

ــقــل   ــیــو مصــوبــات حــداس ــرنــات ــت آل
. دستمـزدھـا را جـلـو كشـیـده انـد 

ــاده   ــف ــت ــبــی شــكــایــت و اس دوقــط
ــارگــران از خــدمــات   ــگــان ك رای
ـقـل   درمانی، بھداشتی و حمل و ن
ــدرت اعــتــراض   ــی و ق ــوم عــم
كارگران در یـكـسـال گـذشـتـه و  
عقب نشینی دولت و اطـاق ھـای  
فكری آن را، بـایـد در مـتـن ایـن  
ــد و   ــدی ــت ج ــعــی اوضــاع و مــوق
ـررسـی كـرد  . اعتراضی كارگران ب

این اظھارات و ایـن اقـدامـات در  
دنیای واقعی فشـار کـارگـران و  
اعتراضات آنھا در یکسال گذشته  

در بطن ایـن  .  را منعکس میکنند 
ـقـه کـارگـر   شرایط است کـه طـب
ـراضـات و بـه   میتواند بر رشد اعت
تحقـق رسـانـدن خـواسـت افـرایـش  
ـر از   ـیـشـت دستمزدھـا بـه مـیـزان ب
یک و نیم میلیون تومان بـایسـتـد  

اول ماه مـه  .  و عقب نشینی نکند 
و تدارك برگزاری مراسمھـای اول  

ــامــه و   ــن مــاه مــه، صــدور قــطــع
ــه كـارگـران در جـھــت   فـراخـوان ب
ــه   ـی ــع عــل تـداوم اعـتــراضـات وسـی
حداقل دستمزدھا ابزار مناسب این  

ھـر قـدم عـقـب  .  اعتراضات اسـت 
نشینی در ھر قالب و شكلـی كـه  
ــھــا ابــراز   ــان آن ــدســت ــت و كــارب دول
میكنند، زمینـه مـنـاسـبـی اسـت  
ـبـش كـارگـری   برای پیشروی جـن

ــمــزدھــا  ســال  .  حـول افــزایــش دســت
 و اول مـــاه مـــه ســـال  ١٣٩٢ 

ـرای افـزایـش   اعتراضات كوبنـده ب
ـر   دستمزدھا و تامین زندگـی بـھـت
با امكانات رفاھی، بھداشتـی بـا  
ـم   ـی حقوق مكفی بیشتر از یك و ن

 !.  میلیون است 

 در حاشیه اخبار كارگری
 نسان نودینیان 

 

چقدر باید دنیا داران بـی رحـم و  
ـیـای   بی شرم بـاشـنـد کـه بـه دن
کودکان، این موجودات  بی دفـاع  
ــد و از اون   ــن ــن تــعــرض مــی ک
ـر زمـانـی   ـر و سـیـاھـت وحشتناکـت
است که این کودکان بـا دسـتـان   
کوچک و خالی شان به دفاع از  
خود می پردازند و به بی رحمـانـه  
ـتـل مـی   ترین شکل ممکن بـه ق
رسند، درست در ھمین نقطه اسـت  
ـقـطـه ی   که انگار بایـد زمـیـن ن
پایان  چرخشش رو بذاره، و بشریـت  

ـتـه  !  سر بر بالین مـرگ بـذاره  ھـف
ـتـل رسـیـدن    ـق ای آینده سالـگـرد  ب
کوچکی بزرگ، دلی توانمند بـا  
اندامی نحیف، دستـانـی سـرخ بـا  
ذھنی امیدوار است، اقبال مسیح،  
کـودک  مـبـارز  دلـخـواه  مـن در  

یـادت گـرامـی  .  تمام  زنـدگـی ام 
ــانــکــه   ــرم بــاد بــر آن مــرد رزم، ش
چشمان  پر فروغت را با خاموشی  

 سـالـگـی بـه  ٤ اقبال از  .  سپردند 
کارگاه  فرش بافی سپرده شد، یـا  

ــگــم بــه ازاء    دالر  ١٢ بــھــتــره ب
اقبال ھمچـون دیـگـر  .  فروخته شد 

کودکان  ھم سرنوشتش مجبور بـه  
 ســاعـت کــار  طـافــت  ١٤ روزی  

فرسا با نیم ساعت استراحت بـود،  

ـیـن بـار در     ١٠ تا اینکه برای اول
سالگی موفق به فـرار شـد، امـا  
ـر و دوبـاره   توسط پلیـس دسـتـگـی
تـوسـط صـاحــبـان  کـارگــاھـھــای  
فرش بافی از پلیس خریداری شد  
و به دنیای برده وارش باز گردانـده  

ـم شـدن  .  شد  ـی اما اقبال اھـل تسـل

نبود، برای بـار دوم فـرار کـرد و  
ـنـد کـردن    ـل اینبار موفق شـد بـا ب
پرچم  علیه کـار کـودکـان تـوجـه  
ـیـای   ـیـان رو بـخـودش و دن جـھـان
ـیـون   ـل ـم مـی ـی مشقت بار بیش از ن

کودک  قالیباف  پاکستانی جلـب  
کنه، اما متآسـفـانـه ایـن مـبـارزه  
عمری طوالنی نداشت و قـھـرمـان   
کوچـک  کـودکـان  دردمـنـد در  

 سالگی توسـط صـاحـبـان   ١٢ سن  
ـیـف  ضـد کـودک و   سرمایه کث

ـم مـی  .  ضد بشر به قتل رسیـد  دل

ــان  کــوچــکــت رو   ــت خــواســت دس
 ببوسم ، یادت را گرامی میدارم 

 

 یادی از اقبال مسیح
 ستاره صبور 
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 ویژه افزایش دستمزدھا
 

كارگران با اعتراضات حضوری میتوانند به 
 مطالبات و خواستھایشان دست یابند 

ـقـل کـارگـری  ١٧  فروردین؛ داوود رضـوی از فـعـاالن مسـت
: رانی تھران با اعالم این مطـلـب گـفـت   شرکت واحد اتوبوس 

ـنـدگـان واقـعـی    علت پایین بودن دستمز  ھا عدم حضـور نـمـای
اعضـای  :  وی گفـت .  کارگری در جلسات تعیین مزد است 

گروه کارگری شورای عالی کـار از نـظـر نـوع عـمـلـکـرد  
ـنـد و بـا بـدنـه   بیشتر تابع گروه دولت و کـارفـرمـایـی ھسـت

ایـن کـارگـر بـازنشـسـتـه  .  جامعه کارگری ارتباطی ندارنـد 
ـنـدگـان تشـکـلـھـای رسـمـی  :  ادامه داد  با این شرایط نـمـای

کارگری با صدور بیانیه، انجام مصاحبه، امضـای طـومـار  
توانند به نفع کارگران اقدامی انـجـام    و یا طرح دعوای نمی 

ـنـدگـان واقـعـی  :  رضوی گفت . دھند  دولت در غیـاب نـمـای
ـیـن   جامعه کارگری، با افزایش دو نفر به اعضـای خـود آی
ـفـع خـود   نامه برگزاری جلسات شورای عالی کار را بـه ن
ـیـن   تغییر داده و در نتیجه اکنون سه جانبه گرایی برای تـعـی

ـقـل کـارگـری  .  مزد عاالنه نقض شده است  این فـعـال مسـت
اگر اعضای گروه کارگری شورای عالی کـار  :  ادامه داد 

ـبـه گـرایـی در   با بدنه کارگری در ارتباط بـودنـد سـه جـان
شد و کارگران مـزد  واقـعـی    شورای عالی کار نقض نمی 

ـنـد    وی با بیان اینکه کارگران نـمـی .  کردند   دریافت می  تـوان
ـنـد، گـفـت  ـرای  :  با مزد تعیین شـده گـذران زنـدگـی کـن ب

افزایش قدرت خرید کارگران ھراقدام اعتراضی قانونی بدون  
 ایلنا :منبع . نتیجه است   حضور مستقیم کارگران بی 

 
تعیین حداقل دستمزد به شیوه 

 کنونی،کاھش معیشت کارگران است
ـبـال   افزایش دستمزدھا که ظاھرا و در تبلیغات دولتـی در ق
ـرد نـه   افزایش قیمت ھا و نرخ تورم در ایران صـورت مـیـگـی
ـلـکـه   تنھا حداقل معیشت کارگران را تعیـن نـمـی کـنـد، ب

با تـوجـه بـه  .  دھن کجی بزرگی به زندگی کارگران است 
آمار و ارقامی که خود منابع دولتی از نرخ تورم و فـزونـی  
قیمتھا اعالم می کنند اینک به وضوح می تـوان ھـویـت  

ـیـن  .  را مشـاھـده کـرد )  تعین دست مزد ( ضدکارگری   چـن
رفتاری با کارگران و نادیده گرفتن حداقل حقوق آنـھـا، در  

جامعـه  %  ٩٩ حقیقت تدارک دیدن جنگی بزرگ بر علیه  
جــنـگــی کــه در آن نـھــایــتـا صــف  .  بـه شـمــار مـی رود 

ضدکارگری مغلوب خواھد شداین عرصـه مـبـارزه جـنـگ  
طبقاتی که دولت به نمایندگی سرمایه داران در آن حضـور  

سالھاست که کارگـران بـه عـقـب رانـده مـی  .  فعالی دارد 
شوند و  شرایط سخت تر به آنھا تـحـمـیـل مـی گـردد کـه  

برای ساکت کردن کارگران ھـمـواره از  .  ھمچنان تداوم دارد 

دست به خشـونـت  .  شیوه ایجاد رعب و وحشت استفاده شده  
ـری و زنـدانـی   زدن و اعمال و رفتار غیر انسانی و دسـتـگـی

کـه اکـنـون تـعـدادی  ( کردن کارگران و فعاالن کـارگـری  
فعاالن کارگری را در اسـتـان کـردسـتـان تـحـت پـی گـرد  

این شیوه ھا ھمانطور که اشاره شـد روی دیـگـر  ) قراردادند 
ـرای بـه تـمـکـیـن وا داشـتـن   سکه ای اسـت کـه دولـت ب
ـروی کـار انـجـام   ـی ـرده داری ن کارگران در پذیرش شرایط ب

پایین نگه داشتن سطح معیشت و حـق زنـدگـی  .  می دھد 
کارگران از طریق کاھش قـدرت خـریـد آنـھـا و از سـویـی  
دستگیری و زندانی کـردن کـارگـران خـود بـخـود عـرصـه  

مـا  .  فالکت را بیش از پیش به روی کارگران می گشایـد 
کارگران ھیچ چاره ای جز مقابله با این شرایط خـفـت بـار  

ـنـکـه خـواھـان افـزایـش  .  را نداریم  ـر ای ما کارگران عـالوه ب
ـیـن   ـم، ھـمـچـن ـی مجدد فصلی دست مزدھای کارگران ھست
ـیـان سـیـاسـی مـی   خواھان آزادی کارگران زندانی و زنـدان

. کارگر زندانی ، زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد گـردد .  باشیم 
 کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری 

 
ویژه اعتراضات علیه دستگیری 

 فعالین كارگری
 

قطعنامه اتحادیه کارگران مونتاژ استرالیا 
در حمایت از کارگران زندانی و زندانیان 

 سیاسی در ایران
اتحادیه مونتاژ استرالیا خواستار بایکوت سیاسی جمـھـوری  
اسالمی در سازمان جھانی کار و ھمه مراجع جـھـانـی شـد  
ـرای آزادی   ـیـن ب ـپ ـنـده کـم بدنبال تالش ارسالن ناظری نمـای
ـلـی   ـیـن الـمـل کارگران زندانی و عضو کمیته ھمبستـگـی ب

ایران، با اتحادیه ھای کارگری در ایـن کشـور،    -کارگران 
 مـارس اتـحـادیـه کـارگـران  ٢٧  و  ٢٦ در نشست روزھای  

مـوضـوع  .  مونتاژ استرالیا در قطعنامه ای به تصویب رسیـد 
این قطعنامه حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سـیـاسـی  
ـران،   در ایران و پشتیبانی از مـبـارزات کـارگـران و مـردم ای
آزادی فوری کارگران و زندانیان سـیـاسـی، مـتـوقـف شـدن  
فشار بر روی فعالین کارگری و فعالین سـیـاسـی، انـزوای  
جمھوری اسـالمـی در سـطـح جـھـانـی و بـایـکـوت آن در  

نسـخـه  .  سازمان جھانی کار و ھمه مراجع بین المللی اسـت 
. ارژینال این قطعنامه و ترجـمـه کـامـل آن ضـمـیـمـه اسـت 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی 
 

تداوم اعتراضات به بازداشت فعاگین 
 كارگری

 فـروردیـن خـانـواده و  ١٧ بر اساس گزارش دریافتی امـروز  
ـیـن کـارگـری و اعضـای   جمعی دیگر از کارگران و فعـال
ـرونـده بـازداشـت   کمیته ھماھنگی برای پیگیری وضعیـت پ
شدگان اعضای کمیته ھماھنگی مقابل دادگستری شـھـر  

در ھمین راستا تنی چند از اعضـای  .  سنندج تجمع نمودند 
ـیـز   خانواده ھای بازداشتی توانستند با مـعـاون دادسـتـان و ن
بازپرس پرونده دیدار داشته باشند، در ایـن مـالقـات ھـا بـه  
ـرونـده آنـھـا ھـنـوز بـه دادگـاه   خانواده ھا ابالغ گردید که پ
نیامده است و جواب قانع کننده ای در رابطـه بـا وضـعـیـت  

الزم بـه ذکـر  .  پرونده فعالین بازداشتیبه خانواده ھا داده نشد 

است که خانواده ھای فعالین بـازداشـتـی اعـالم کـرده انـد  
ـرونـده  ١٨ فردا    فروردین بار دیگر برای پیگیری وضـعـیـت پ

ـنـد  ـن ـتـه ی  . عزیزان شان به دادگستری مراجعه مـی ك كـمـی
 ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكل ھای كارگری 

 
خواستار آزادی بی قید و شرط ھم  

کارگران و فعالین کارگری در بند می 
 باشیم

ھمانطـور کـه  ! فروردین؛ کارگران و انسان ھای آزادیخواه ١٤ 
 روز است که تعدادی از اعضـای  ٢٠ مطلع ھستید بیش از  

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری به نام ھای غالب حسینی، خالد حسینـی، بـھـزاد  
فرج الھی، وفا قادری،علی آزادی و حـامـد مـحـمـود نـژاد  
ـری ھـای خـانـواده ھـا و   دستگیر شده اند و با وجود پیـگـی
دوستان بازداشت شدگان ھمچنان در بالتکلیفی به سر مـی  

ـیـن در حـالـی  . برند  دستگیری ھا، ارعاب و تـھـدیـد فـعـال
صورت می گیرد که فریبرز رئیس دانا، مـحـمـد جـراحـی،  
ـرضـا   شاھرخ زمانی، پدرام نصرالھی، رسول بـداغـی، عـبـدال
قنبری و بسیاری دیگر از فعالین کارگری و سـیـاسـی در  

ـیـن کـارگـری  .  بدترین شرایط ھمچنان در زندان ھستند  فعال
در شرایطی بازداشت و محاکمه می شوند که اقشار تـھـی  
دست جامعه به لحاظ نازل بودن سطح معیشت و دستـمـزد و  
سطح باالی بیکاری در شرایط بسیار اسفباری به سـر مـی  

ـیـن  .  برند  بدیھی است در چنین وضعیتی کـارگـران و فـعـال
کارگری برای تحقق خواسته ھا و مطالبات خود راھی جـز  
مبارزه برای ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری نـدارنـد و  
این اعمال سرکوبگرانه نمی تواند موجب توقف تالش ھـا و  

ما کارگران نیشکـر ھـفـت  .  مبارزات فعالین کارگری شود 
تپه دستگیری این فعالین را محکوم می کنیم و خـواسـتـار  
آزادی بی قید و شرط ھم  کارگران و فعالین کـارگـری در  

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه . بند می باشیم 
 

 تشكلھای كارگری
 

 تشدید فشار بر فعالین كارگری
ـــق  ١٦  ـب ــ ـــن؛ ط ـروردی ــ ف

ــزان   ــده، مــی گـزارش رســی
فشارھای وارده بر فـعـال  
کارگری دربند و عضـو  
ـرای   کمیته ھماھنگـی ب
کمک به ایجاد تشـکـل  
ــدرام   ھــای کــارگــری پ
ــھــی، از ســوی   نصــرالــل
نیروھای امنیتی روز بـه  
ــش   ــزای ــال اف روز در ح

ـتـی درون زنـدان  .  است  ـی ـیـن امـن عوامل اطالعات و مسئول
ـیـن   ـر فـعـال مرکزی سنندج در ادامه ی سـیـاسـت  فشـار ب
ـرار دادن مـداوم   کارگری، با مراجعات متعدد و زیر فشار ق
ایشان، و در تنگنا قرار دادن وی برای پذیرش شـرایـط آنـان  
مبنی بر دست شستن از کلیه ی فعالیت ھـای کـارگـری  
ـر   و استعفا از عضویت در کمیته ھماھنگـی، ھـر لـحـظـه ب
ـنـد؛ و بـا   فشارھای خود بر این فعال کارگری مـی افـزای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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آزادی فـوری، اعـطـای شـرایـط  :  دادن وعده ھایی از قبیل 
اقامت در کشورھای اروپایی و غیره، سعی در تـطـمـیـع و  
. ترغیب او در پذیرش خواسته ی خود از جـانـب وی دارنـد 

ـر   اما پدرام نصراللھی با اراده ای پوالدین و عزمـی راسـخ ت
از ھمیشه، در برابر تمامی تھدیدھا و تطمیع ھا ایسـتـاده، و  
ـیـت بـاورھـای کـارگـری خـود، از   با پای فشاری بر حقـان
ادامه ی عضویت در کمیته ھماھنگی دفـاع نـمـوده، و از  
حق  ایجاد تشکل ھای مستقل و خود ساخته ی کـارگـران  

کمیته ھماھنگی ضمن مـحـکـوم  .  مصرانه دفاع می نماید 
ـیـن   ـر فـعـال نمودن ھر گونه فشاری بر پدرام نصراللھی و سای
کارگری، و تحمیل شرایط  به غایت ضد  انسانی به تشکـل  
ھای کارگری و کارگران پیشرو،خواھان پایان بخشـیـدن بـه  
تمامی تعرضات و تھاجمات ھمه جانبه ی عوامل سـرمـایـه  
به صفوف فعالین کارگـری بـوده، و آزادی فـوری و بـی  
قید و شرط تمامی فعالین کارگری دربند را خواستار مـی  

 .باشد 
  

 فعالین كارگری
 

ھمچنان صدای اعتراض : بھنام ابراھیم زاده
 كارگران ،كودكان وزنان خواھم بود

ـم   ـراھـی بنا به گزارشات رسـیـده ازطـرف نـزدیـکـان بـھـنـام اب
فـروردیـن  ١٧ زاده،این كارگر زندانی وفعال كارگری روز شنبـه 

ماه باید برای تمدیدمرخصیش به دادستانی تـھـران مـراجـعـه  
ـیـمـاری  . كند  این در حالی است كه تنھا فرزندش نیـمـا از ب

ـیـمـارسـتـان مـحـك   خونی رنج می برد وشنبه مجدداباید درب
نیما ابراھیم زاده بیش از سه ماه است كـه در  .  بستری شود 

بیمارستان فوق تخصصی   
مـحــك كــودكـان بسـتــری  
است وپزشكان مـعـالـجـش  
براین باورندکه درمان وی  
بیش از سه سال بـه طـول  

پدر نیمـا  .  خواھد انجامید 
ـیــم زاده   ـــام ابــراھــ ــھــن ؛ب

ازوقتی از زندان  :  میگوید 
ــده ام    ــه مــرخصــی آم ب
ـرای   باتمام توان ووجـودم ب

امروز درمان فرزنـد  .  نجات جان نیما تالش كرده ام ومی كنم 
ایـن فـعـال کـارگـری مـی  .  عزیزم اولویت اصلی من است 

ـیـمـای عـزیـزو   افزاید، تحمیل این وضعیت به تنھا فـرزنـدم ن
فشارھای سنگین  بمن به خا طر باور ،اعتقـادات سـیـاسـی  
ـیـت   وفعالیت ھایم درعرصه كودكان وكارگران  مـا نـع فـعـال

ـراض  .  ھای من نمی تواند باشد  من ھمـچـنـان صـدای اعـت
 .كارگران ،كودكان وزنان خواھم بود  

 
پروسه معالجه و درمان محمد جراحی در 

 دستور کار قرار گرفت
ـری بـه دیـدار خـانـواده  ١٨  ـیـگـی فروردین؛ اعضای کمیته پ

ـنـد ایـن دیـدار   ـت کارگر زندانی  محمد جراحی در تبریـز رف
مـحـمـد  .  موجب  خرسندی و رضایت خانواده ایشان گـردیـد 

ـری   ـیـگـی جراحی کارگر وعضو شورای نمایندگان کمیته پ
ـیـد و   ـروی ـی ایجاد تشکلھای کارگری  بدنبال عمل جراحی ت

دریافت جواب  مثبت آزمایشگاه، خوشبختانه پـاسـخ خـوب  
این غده خوش خیم سـرطـانـی قـابـل مـعـالـجـه و  . بوده است 

ـم  . درمان است  ـی ـروسـه درمـان مـحـمـد جـراحـی  ت بدنبال پ
فـروردیـن  ٢٦ پزشکی معالـج در  

جلسه کمیسیون پزشـکـی را در  
ــیــن  .  دســتــور خــود دارد  ــن ھــمــچ

ــی  زنــدان بــه   ــانــون ــزشــکــی ق پ
خانواده این زندانی بیمار  اعـالم  
ــان و   ــت  دوره درم کــرده اس
ـم   ـی معالجه بر عھده و تشخیص ت
پزشکی بیـمـارسـتـان امـام رضـا   

ـنـه ایشـان بـا نـظـر  . می باشد  در ضمن گذراندن دوره قرنـطـی
 .پزشکان معالج وی در بیمارستان یا در منزل خواھد بود 

 
تشکرو قدر دانی از تیم پزشکان معالج 

 "محمد جراحی"
فروردین؛ امید روی دیگر زندگی است، زنـدگـی دوبـاره  ١٨ 

محمد جراحی به دست توانا و تالش تیم پزشکی بیمارستـان  
امام رضا در تبریز ھدیه ای به محمد جراحی ، خـانـواده و  

ـر  .  دوستان او است  تیم پزشکی فوق با مدیریـت آقـای دکـت
صمد بھشتی و با ھمکاری آقایان دکتراسمـاعـیـل فـرجـی،  
دکتر محمد حسین سعمی و دکترشھرام دبیری اسکویی بـا  

درایت و کوشش انسانی توانستند کمک شایانی به محمد  
ما کارگران و اعضای کمیته پیگیـری بـه  .  جراحی نمایند 

ھمراه خانواده محمد جراحی تالش انسان دوستـانـه پـزشـکـان  
ـر و  .  معالج را قابل ستایش میدانیم  به این وسیله مراتب تقدی

تشکر خود را تقدیم پزشکان و کادر و پرسنل بخش مربوطـه  
ـم "  توراکس "  ـی ـتـه  .   بیمارستـان امـام رضـا مـی نـمـای کـمـی

 پیگیری ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

از نزدیك وھرروز با :بھنام ابراھیم زاده 
 محك
كودك بھبود یافته وھشت ھـزار كـودك قـھـرمـانـانـه بـا  ٩٠٠ 

ـرای  . سرطان مبارزه می كنند   شنبه اولین روز ھفته بـازھـم ب
بستری شدن نیما راھی بیمارستان فوق تخصصی محـك در  

آنجا بیمارستـان كـودكـان سـرطـانـی  .  دارآباد تھران می شویم 
كودك در آن بھـبـود یـافـتـه وھشـت ھـزار  ٩٠٠ است جای كه 

سـال گـذشـتـه  .  كودك قھرمانانه با سرطان مبارزه می كننـد 
ـیـك نـودویـك   ـپ كودك بھبود یافته محك در مسابقـات پـارالـم
لندن به قھرمانی رسیدند ؛ نگاه كردن ودیدن كودكا نـی كـه  
ماھھا است اسیر تخت بیمارستان وبیماری مھلكی شده انـد  
ـنـد   قلب ھر انسان كودك دوسـت را بـه دردومـجـروع مـی ك
ـیـمـارسـتـان   چیزیكه ھمان لحظه اول توجه ھر انسانی را در ب

ـرمـانـه  .  محك به خود جلب می كنـد  ـرخـورد بسـیـار مـحـت ب
وانسانی ونظم مسئوالن وكاركنان این بیمارستان است كـه در  
ـرای كـودكـان   كنار آن نقاشی ھا واسباب بـازی ھـای كـه ب
برروی در ودیوار این بیمارستان ودر فضای بیمارستان فراھـم  

ـقـاشـی ھـای روی  .  كرده اند  تا این كودكان شاد باشند از ن
ـرگـزاری   ـقـی ھـای شـاد وب دیوار گرفته تـا پـخـش مـوسـی
ـرای بـچـه ھـا وھـدیـه دادن بـه ایـن   چشنھا وجشن تولـد ب
كودكان ازكتاب داستان گرفته تا اسباب بازی ودھھـا مـورد  

ـیـمـا  .....  دیگر   باھمسرم وفرزندم نیما برای بستری كـردن ن
ـم جـوان   به قسمت پذیرش می رویم در بخش پذیرش یك خـان
وخوش برخورد ومرد جوانی به نام شیخی حضور ما را مـی  
پذیرد با گرمی ومثل ھمیشه برای بستری شدن نیما كارھـا  
ـری   واقدامات الزم راانجام می دھد  سریع وفشرده كـار بسـت
نیما صورت می گیرد سالن انتظارنزدیك اتاق پذیرش خیلـی  

شلوغ است پراز كودك ھریك از این كودكان به نـوعـی دچـار  
این مریضی مھلك شده اند تعدادی از ایـن كـودكـان حـتـی  
توانایی راه رفتن را ھم ندارند یا در آغـوش مـامـان بـابـاھـا  
ھستند یا روی چرخ ویلچر ؛ یكی ازناحـیـه گـردن بـه ایـن  
وضع دچار شده یكی از ناحیـه چشـم دیـگـری از قسـمـت  
دیگری بعضی ھا تومور دارند خالصه صحنه ھای دردنـاك  
ـلـب ھـرانسـانـی را بـه درد مـی   وناله ھای این كـودكـان ق

درد مھلكی است وجانكاه خیلی سـخـت اسـت عـزیـز  . آورد  
ـتـاده بـاشـد   ترین كس وعشق وزنـدگـی ات بـه ایـن روز اف
ـرای   بھرحال پذیرش انجام می گیرد به ھمراه نیما وھمسـرم ب
ـم درایـن   دیدن دكتر عظیم مھرور پزشك نیما اماده مـی شـوی
بیمارستان انظباط ونـظـم حـرف اول را مـی زنـد یـكـی از  
كاركنان پرونده ھارا در دست گرفته ویكی یكی نام بیمارھـا  
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ـرنـد   را می خواند كه به نزد دكتر بروندومورد معاینه قرار گی
نوبت ما می رسد به نزد دكتر مھرور می رویم از بـس كـه  
نیما مدتھا ست در این بیمارستان بستری است ھمه نیمـا را  
ـم سـاعـت وتـحـت   ـی ـرای ن می شناسند ازروزی كه  تنھـا ب
الحفظ با مامور از زندان مرا برای دیدن نیما به بیـمـارسـتـان  
ـرسـتـارھـا   ـپ آوردند مرا به نام بابای نیما می شناسند با دسـت
ـم   ـراھـی ـیـمـا اب ودیگر كاركنان اشاره می كنند كه این بابای ن
زاده است وزندانی سیاسی است ھـمـان كسـی كـه چـنـدی  
ـیـمـارسـتـان آوردنـش   ـیـمـا بـه ب ـرای دیـدن ن پیش با مامور ب
ـیـمـا   میگویند او زندانی سیاسی است حاال دیـگـر بـابـای ن
ـنـه   برای كل محك آشنا ست دكتر مھرور نیما را مورد معـای
ـری اش   قرار می دھد با نیما شوخی می كند وبا مھر دكـت
ــار   ــن ك ــد ای ــمــا  مــی زن ــه نــی ــه صــورت وكــل مــھــر ب
ھمیشگیدكترمھرور است بعضی مواقع حتـی در بـخـش ود  
رحال بستری به كله نیما مھر می زنـد در مـورد وضـعـیـت  
ـرام   نیما وخارج رفتن نیما صحبت می كنم دكتر با كمال احـت
ـروتـكـل ایـن جـا   جواب سوالھای مرا می دھد می گوید پ
جھا نی است تجھیزات پزشكی ما عالی است نگران نبـاش  
بعد از اینكه معاینات نیما تمام می شود به بخـش شـیـمـی  
ـقـه چـھـارم    درمانی كه این بخش نیز در انكولوژی یـك طـب
ـری شـود بـه اتـاق    قرار دارد میرویم نیما باید اول رگ گـی
رگ گیری مراجعه می كنیم دادوبیداد كـودكـانـی كـه در  
ـبـل   ـنـد ق حال رگ گیری ھستند توجه ات را جلب مـی ك
ازما دختر كوچلوی  در اتاق رگ گیـری اسـت بـھـیـارھـا  
می خواھند روی دست این دختررگ گیری كنند امـا بـد  
ـپـل   جوری دادو بیداد می كند چرا كه دختر كوچلو چاق وت
ـر كـار مشـكـلـی   است وپیدا كردن رگ روی دست این دخت
ـنـد مـادری در   است بھر حال به سختی رگ راپیدا می كن
ـروی تـخـت دراز كشـیـده   نزدیكی مـا كـودك خـردسـالـش ب

كودك خردسالش را نگاه می كند وآرام آرام اشـك مـی  . است 
ـم وسـرحـال بـود   ریزد این ما در به روزھای كه كودكش سـال
ـم كـه   ـن ـی فكر می كند یك پدر در آنـطـرف  سـالـن مـی ب
دستانش را بروی چشمھایش قرار داده وھق ھق گـریـه مـی  
كند قلبم بیشتر مجروع می شود جرات این را نـدارم نـزدیـك  
شوم وبپرسم چی شده میدانم عزیزترین عزیزش حتما در ایـن  

ـم  .  جا در بستر بیماری است  حتی می ترسم بھش فـكـر كـن
ـنـد   این تصاویرواین وضعیت ھرروزه در برابر من ظھور می ك
خنده وشادی در بین ایـن كـودكـان وھـمـراھـان ایـن كـودكـان  

ھـمـه بـه شـدت نـگـران وضـعـیـت فـرزنـدان  .  معنـی نـدارد 
ـری   خودھستند نیما برای رگ گیـری بـه اتـاق رگ گـی
انتقال داده می شود نیما با این پرستارھا وھـمـیـارھـا بسـیـار  
ـرای   ـیـمـا ھـم ب ـری ن راحت است وشـوخـی دارد رگ گـی
بھیارھا وپرستارھا امروز سخت است از بس كـه روی دسـت  
ـیـدا   ـری پ نیما رگ گیری شده است جای برای رگ گـی
ـری تـمـام مـی   كردن سخت اسـت بـھـرحـال كـار رگ گـی
ـری شـدن آمـاده مـی   شودونیما برای وصل كردن سرم وبسـت
شود سرم به دستان نحیف ونازك نیمـا وصـل مـی شـود بـه  
اتاق بستری میرویم نیما با شوخی ھـای ھـمـیـشـگـی اش  
ـنـد غـم وغصـه را از چـھـره مـا بـزدایـد یـاد   سعی می ك
روزھای اول را بیاد می اورم كه نیما می گفت اگـر گـریـه  
ـرای مـن   كنی به بیمارستان نیا ؛ تحمل این وضعیت واقعا ب
ـیـش از سـه مـاه   وھمسرم سخت است نیمای تنھا فـرزنـدم ب
است در بیمارستان محك در بستر بیماری است من با تـمـام  

وجودم برای نجات نیمای عزیزتالش می كنم نیمـا را بـایـد  
ـقـا ومـردم انسـان   نجات دھم من به كمك شمـا دوسـتـان ورف
ـتـھـای خـود   دوست وآزادیخواه احتیاج دارم مرا دردایره حـمـای

ـم  .  قرا ردھید  ـری ما به بودن شما در كنارمان آرامش  مـیـگـی
وھمصدا با شما ھمچنان صـدای كـودكـان وكـارگـران وزنـان  

بیمارستـان  -تھران ٩٢ فروردین  ١٧ بھنام ابراھیم زاده  .  خواھم بود 
 محك 

 نا امنی محیط كار
 

 .سه كارگر ساختمانی كشته شدند
فروردین؛ بر اثر ریزش مرگبار یک ساختمان قدیمـی در  ١٦ 

یك كارگـر افـغـان  ( حال تخریب در شمال پایتخت، سه كارگر 
مـحـل وقـوع ایـن  .  ساختمانی كشـتـه شـدنـد )   و دو ایرانی 

حادثه یک ساختمان قدیمی در حـال تـخـریـب در مـحـدوده  
 شـده اسـت و    تر از بلوار میرداماد اعالم   خیابان شریعتی، باال 

ھای دریافتی کارگران مشـغـول بـازکـردن    بر اساس گزارش 
ھای محافظ یک ساختمان سه طبقـه قـدیـمـی در    داربست 

حال تخریب بودند که ناگھان بخشی از ساختمان از قسـمـت  
 .ھا تخریب شده و بر سر سه تن از آنان ریخته است   بالکن 

 
 مرگ کارگر چاه کن بر اثر برق گرفتگی

فروردین؛ در محل گودبرداری یک خانه کـارگـری در  ١٥ 
ـیـت   حال حفر چاه بوده که ھمکارانش به دلیل اینکه او فعـال
خود را ناگھانی قطع کرده بود به موضوع مشکـوک شـده  
.  و موضوع را به سازمـان آتـش نشـانـی اطـالع داده بـودنـد 

 سـالـه را از  ٣٠ آتش نشانان با ایمن سازی محل، کـارگـر  
چاه خارج کرده و تحویل امدادگران اورژانس دادند که آنـھـا  

 .مرگ او بر اثر برق گرفتگی را تائید کردند 
 

مرگ یکی ازنگھبانان مسکن مھر دھدشت 
 درپی سقوط ازراه پله

 فروردین؛ علی سینا بھزادیان سن ھفتاد سـال یـکـی از  ١٤ 
ـلـه   ـر سـقـوط از راه پ نگھبانان مسکن مھر دھـدشـت در اث

 .جانباخت 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده 
 

عدم پرداخت پاداش و عیدی سه ماه آخر 
 ١٣٩١سال 
پیـمـانـکـار احـداث تـونـل داخـل شـھـری  "  معتبر  "  شرکت  

سنندج دستمزد ھـا، پـاداش و عـیـدی سـه مـاه آخـر سـال  
ـرداخـتـه اسـت ١٣٩١  ـپ .   کارگران شاغل در این شركت را ن

کارفرمایان شرکت مذکور بـا گـمـاردن شـخـصـی بـه نـام  
ـروژه ھـایـش در کـردسـتـان بـه   ـر پ مھدویان به عـنـوان مـدی
ـراض   ـرداخـتـه و ھـر گـونـه اعـت استثمار شدیـد کـارگـران پ

ـیـز  .  کارگران را با اخراج پاسخ می دھد  کارگران سد ژاوه ن
تاکنون با چندین نوبت اخراج و بیکار سـازی مـواجـه بـوده  

ـروژه احـداث تـونـل  ٤٠ شایان ذکر است  .  اند   کـارگـر در پ
شھری خیابان سیروس سنندج به طور شبانه روزی مشـغـول  

كمیته ی ھماھنگی برای كمـك بـه ایـجـاد  . به کار ھستند 
 تشكل ھای كارگری 

 
عدم پرداخت حقوق پرسنل و كارگران 

 شركت حقایق وكارون ولنگر
ـرسـنـل و   ـنـگـر طـالیـی بـه پ شركت ھای حقایق، كارون و ل

ـر از  ٤٠٠ حـدود  . كارگران خود حقوق پرداخت نكـرده انـد  ـف  ن
پرسنل و كارگران شركت ھای حقاق، كارون و لنگر طـالیـی  

 ماه است كه حقوق معوقه دارنـد و  ٤ در بندر عباس حداقل  
 ماه كار دریافـت  ٤ فقط عیدی و مقداری مساعده در قبال  

ـری  .  نموده اند  شركتھای یاد شده در كارھای تخلیه و بارگـی
در اسكله موسوم به شھیـد رجـایـی  .... زغال سنگ، قیر و  

 .بندر عباس مشغول كار ھستند 
 

 عدم رعایت حداقل حقوق کارگر در رشت
علیرغم افزایش سالیانه چند درصدی حقوق کـارگـران کـه  

 ھزار تومان اعالم شده، ولی عمال اینطـور  ٤٩٠ امسال حدود  
:  مردم رشت به این آگھی کارھـا عـادت کـرده انـد .  نیست 

  ١٥٠  ،حـقـوق  ٨  تا  ٤  و  ١  صبح تا  ٨ کارگر مبل فروشی،  
  ٢٥٠  ،  ١٢  تا  ٦  و  ٣  صبح تا  ١٠ ھزار تومان پیتزاپز ماھر،  
 ھـزار تـومـان  ١٠٠ ،  ٤  صـبـح تـا  ٨ ھزار تومان عطرفروش  
 ھـزار تـومـان  ١٥٠  ،  ٢  صبح تا  ٨ متصدی فروش بلیط ،  

 ساعـت کـار  ٨ این در حالیست که حقوق رسمی کارگر با  
 . ھزار تومان اعالم شده است ٤٩٠  ،  ٩٢ در سال  

 
 فقر و ترازدی زندگی كارگران 

 در خیابان بـزرگـمـھـر اصـفـھـان و  ٩٢  فروردین سال  ١٠ روز  
 ساله ھمسر و فرزند خـود  ٣٥ دقیقتر در مفت آباد یک مرد  

را به قتل رساند و خود نیز ھمراه آنھا کشته شـد، ایـن مـرد  
 سالھکه حسـیـن مـرادی نـام داشـتـه کـارگـر نـظـافـت  ٣٥ 

ـیـش از   ـیـمـانـکـار  ٧ بیمارستان بوده و ب  سـال در شـرکـت پ
بیمارستان شریعتی این خدمت را انـجـام مـیـداده اسـت، در  
ـلـی اخـراج   ـب شھریور ماه سال گذشته بدون ھـیـچ اخـطـار ق

ـرداخـت نشـده  ٣ میگردد،  این اخراج و    ماه حقـوق مـعـوق پ
ـنـھـا کسـی   زندگی حسین را با بحران روبرو میکند شاید ت
ـر و   ـی ـم پ که به او لطف میکند صاحبخانه اش بوده که خان
تنھائی است و از آنجا که وضعـیـت نـابسـامـان او را مـی  

ـبـاش حـتـی اگـر     ٤ بیند به حسین میگوید ناراحت اجاره ن
سال بیکار بودی، اما موضوع فقط مسکن نبـود وام ھـای  

 ساله بـه نـام رویـا  ٩ عقب افتاده ھزینه تحصیل یک دختر  
ومخارج خوراک و بھداشت وبعد از سه ماه کم کم ضامـن  
ـقـابـال   ھایی که از طرف بانک تحت فشار بودند او را مـت
تحت فشار قرار دادند ھر روز یک دعوا با یک طلبکار ،  
زندگی سختی بود،حسین بسـیـار تـالش کـرد تـا عـیـد را  
برای خانواده عید جلوه دھد اما نشد، حتی بـا کـمـکـھـای  

 صاحبخانه 
ـر او گـذشـت کـه بـا   معلوم نیست روز دھم فروردین چـه ب
ـرای ضـد عـفـونـی   دارویی سمی که در بیـمـارسـتـان ھـا ب
استفاده میشود خود و خانواده را مسموم کرد؟ ھمسـایـه ھـا  

 ساعت با صدای شیون صاحبخانه متـوجـه مـاجـرا  ٥ بعد از  
شدند آنھا نمیتوانند خنده ھای شاد کودکانه رویـا و چشـم  
ـنـد،یـکـی از   ھای ھمیشه نگران مـادرش را فـرامـوش کـن
ـریـده   ـریـده ب ھمسایه ھا در حالیکه گریه مداوم کالمش را ب

این عیدی تلخ حکومت برای مـردم ایـن  : میکند میگوید  
 .محله بود 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 درصد افزیش قیمت ھا٥٠
ـربـت جـام گـفـت  ـتـو وروتـخـتـی درشـھـرت : كی فروشندگان پ

ـنـكـه بـه لـحـاظ   ـیـل ای ـربـت جـام بـه دل مشكالت شھرمـا ت
جغرافیایی درموقعیت بن بستـی واقـع شـده امـكـانـات كـار  
ودادو ستد نسبت به جاھای دیگركمتر است وگرانی اجـنـاس  
تاثیربیشتری روی مردم گذاشته است،وی درصحبت ھـایـش  

ـتـوی  ٨٥٠٠٠ تومان بود االن ٣٥٠٠٠ پتویی كه  :گفت   تومان پ
تومان فروخـتـه  ٨٠٠٠٠ تومان بود به قیمت  ٤٠٠٠٠ نرمینه كه  

میشود ،مردم توان خرید ندارند وھمین وضعیـت بـاعـث افـت  
 .دركاروكاسبی شده است % ٥٠ 
 

 بازنشستگان
 

 درصدی حقوق ٢٥عدم اعمال افزایش 
 بازنشستگان درفروردین ماه

ـراسـاس سـال  ١٤  فروردین؛ حقـوق فـروردیـن بـازنشـسـتـگـان ب
ـر تـا    گذشته به حساب  ھای آنھا واریـز شـده اسـت وحـداکـث

  ٢٥ بگیران بر اساس مصوبه دولـت بـا    خرداد حقوق مستمری 
ھای گذشته ھـمـراه    التفاوت ماه   درصد افزایش پرداخت و مابه 

 .شود   ھا واریز می    آن   با حقوق به حساب 
 

 دانش آموزان
یكی از فرھنگیان شھرستان دھدشت در تمـاسـی گـفـت مـا  
ـرو مـی   در اینجا ھنگام تدریس با مشكل كمبود ماژیك روب
ـنـطـور   شویم كه باالجبار با ھزینه خودمان تھیه میكنیم و ھمی
ـنـد   دانش آموزان نیز برای خود ورقه ھایی را خریداری میكـن

 بوده كه آمـوزش  ٩١ این مساله سال  .  كه متن ھا را بنویسند 
وی افـزود سـرانـه ھـمـان  .  و پرورش با كمبود پول مواجه شد 

ـنـه خـریـد   سرانه قبلی سال گذشته است اما در مـقـابـل ھـزی
وسایل برای مدرسه افزایش داشته اسـت كـه مـنـظـور نشـده  

 .است 
 

 گزارش
درصدی حداقل دستمزد مـاھـانـه    ٢٥ با مشخص شدن افزایش  

مشموالن قانون کـار و کـارگـران و تصـویـب آن از سـوی  
 گـروه  ٢٠ عالی کار، میزان افـزایـش حـقـوق روزانـه    شورای 

خدماتی نیز مشخص و اعالم شد که براساس آن ھر کارگـر  
 تومـان  ٢٣٧ ھزار و    ١٦ شاغل در بخش خدمات روزانه حداقل  

ـر در گـروه  ١٢٥ ھزار و    ٤٨٧ معادل ماھانه    تومان و حـداکـث
 تـومـان اسـت کـه مـعـادل  ٣٤٦ ھزار و    ١٩  شغلی روزانه  ٢٠ 

ـراسـاس  .    تـومـان اسـت ٣٨٠ ھـزار و    ٥٨٠ دستمزد ماھانه   ب
بینی شده برای کارگران خدماتـی کشـور، گـروه    جدول پیش 

ھـزار و    ١٦ جاری روزانه معـادل    دو شاغالن این بخش در سال 
 تـومـان  ٣٩٣ ھزار و  ١٦  تومان و در گروه سه نیز حدود  ٣١٥ 

ھمچنین شاغالن گروه چھار خدماتـی  .  دریافت خواھند کرد 
 تومان و ھر کارگـر  ٤٧٠ ھزار و    ١٦ امسال برای ھر روز کار  

ـیـز   ـنـج مـزدی ن  تـومـان  ٥٤٨ ھـزار و    ١٦ شاغل در گروه پ
در سال گذشتـه ھـر کـارگـر خـدمـاتـی  .دریافت خواھد کرد 

 تـومـان در گـروه یـک و  ٩٩٠ ھـزار و    ١٢ روزانه حـداقـل  
 شـغـلـی حـقـوق دریـافـت  ٢٠  تومان در گروه  ٨١٦ ھزار و    ١٥ 
ـیـب مـعـادل    می    ٧٠٠ ھـزار و    ٣٨٩ کردند که ماھانه به ترت

 تومان به عنـوان  ٤٨٠ ھزار و    ٤٧٤ تومان و در بیشترین میزان  
 بوده است ) پایه حقوق (حداقل دستمزد  

 ا 
 اخبار بین المللی 

 
ریزش ساختمان نیمه کاره و کشته  -ھند

بیشتر ساکنان  -وزخمی شدن دھھانفر
 دادند ساختمان را کارگران تشکیل می

فروردین؛ بیشتر ساکنان ساختمان را کـارگـران تشـکـیـل  ١٧ 
 دادند   می 

ـفـات ریـزش  ٦ بنا به گزارشات منتشره بتاریخ   ـل آوریل، شمار ت
ـیـان بـه   ـربـان  تـن  ٦٧ ساختمان درھندافزایش یافته و تعـداد ق

ـرپـایـه ایـن  .   نفررسیده اسـت ٢٢ وتعدادکودکان جان باخته به  ب
ـیـان ایـن حـادثـه وجـود   گزارشات، انتظار افزایش شمار قربـان

گـویـد در    آوریل دویچه وله،پلیس ھنـد مـی ٥ به گزارش . دارد 
ریزش یک ساختمان نیمه کاره در شھر تـانـه در نـزدیـکـی  

ـر  ٥٩  نفر کشته و بیش از  ٣٥ حداقل  ) بمبئی (مومبای   ـف  ن
ھای محلی این احتمال وجـود    به نوشته رسانه . اند   زخمی شده 

ریـزش یـک سـاخـتـمـان  .  دارد که تعداد تلفات افزایش یابد 
ھفت طبقه نیمه کاره که به گفته مقامات مسـئـول ھـنـدی  
به صورت غیرقانونی احداث شده بود روز جمعه پنجـم آوریـل  

ـیـان  ١٣ .  نفر را کشت ٣٥ دستکم  ) فروردین ١٦ (  ـربـان  تن از ق
ـر از زخـمـی  ٥٩ گـویـد    پلیس ھنـد مـی .  کودک بودند  ـف  ن

ـری شـده  بـه  .  انـد   شدگان این حادثه در بیمارستان محلی بسـت
رسد تعدادی نیز ھمچنان زیر آوار ساختمان گـرفـتـار    نظر می 

ـرای نـجـات آنـان    شده  اند که تالش نیروھای پلیس و امداد ب
گویند احداث این ساخـتـمـان    مقامات رسمی می .  ادامه دارد 

ھفت طبقه از شش ھفته پیش و بـدون مـجـوزھـای قـانـونـی  
ـقـه از ایـن سـاخـتـمـان عـده .  شروع شده بود  ای    در چھار طـب

ـر سـاکـنـان سـاخـتـمـان را کـارگـران  .  سکونت داشتند  بیشـت
کـنـد کـه کـار    این گزارش اضـافـه مـی . دادند   تشکیل می 

ساختن یک طبقه دیگر آغاز شده بود کـه ایـن حـادثـه رخ  
کنند با توجه به مدت زمـان کـمـی    می   مقامات تصریح  . داد 

که برای احداث این ساختمان صرف شده، ضعف ایـمـنـی آن  
ـرای  .  امری غیرطبیعی نیست  بیش از صد نیروی امـدادی ب

ـیـن  ـقـات پـای ـر گـرفـتـار    یافتن افرادی که احتـمـاال  در طـب ت
ھای مـحـلـی    رسانه .  اند، در عملیات نجات شرکت دارند   شده 
ـیـن در  ٢٥٠ گویند بیش از    می   ساختمان مشابه با ایمنی پای

مقامات شـھـرداری ایـن شـھـر مـورد  .  شھر تانه وجود دارند 
ـیـه سـازنـدگـان ایـن   انتقاد قرار دارند که تاکنون اقدامی عـل

 .اند   ھا انجام نداده   ساختمان 
 

اعتراض به قانون منع رقص در  -آلمان 
 تعطیالت عید پاک

به گزارش یورو نیوزھر سال ھمزمان با فرا رسیدن تـعـطـیـالت  
عید پاک، کلوپ ھای شبـانـه و حـتـی مـراکـز آمـوزش  

بر اساسـی قـانـونـی  .  رقص در سراسر آلمان تعطیل می شوند 
ـیـش در ایـن کشـور بـه اجـرا درآمـد، در   که شصت سال پ
روزھای تعطیالت عید پاک رقصیدن در مالء عام مـمـنـوع  

این اقدام طی چند سال گـذشـتـه از سـوی جـوانـان  .   است 
آلمانی مورد اعتراض قرار گرفته است و بسیاری از آنھا در  
خانه ھای خود با برپایی مراسم ھای گوناگون می رقصنـد  

سال گذشته نیز صد ھا نفر از جـوانـان  .  و شادی می کنند 
در شھر فرانکفورت آلمان با ھدفونی در گوش به خیابان ھـا  

 .آمدند و با رقصیدن به این قانون اعتراض کردند 
 

مخالفت زن تجاوز دیده سویسی  -سوئیس 
 با اعدام متجاوزانش

به گزارش خبر گزاریھا یک زن توریست سوئیسـی کـه در  
مقابل چشمان شـوھـرش مـورد تـجـاوز گـروھـی از مـردان  
ـنـاسـب بـا جـرم   ھندی قرار گرفته بود، خواھان مجازات مـت
تجاوزگران شد و مخالفت خود را با صدور حکم اعـدام آنـان  

ـریـش، وی در نـامـه  . اعالم داشت  به گزارش خبرگـزاری ات
ـرادش ھـنـد خـواسـتـار   ای خطاب به فرماندار ایالت مادیـا پ
محاکمه سریع متھمان و صدور حکم عادالنه علیه آنھا شـده  

ـیـن  .  است  ـرکـی، ھـمـچـن این زوج سوئیسی، در نـامـه مشـت
ـرای ھـمـکـاری بـا مـقـامـات ھـنـدی و   آمادگی خود را ب

طـبـق  .  شرکت در کنفرانس ویدیویـی دادگـاه اعـالم کـردنـد 
گزارش ھای رسانه ھای ھندی، قرار است ایـن مـحـاکـمـه  

این زوج کـه  .  آغاز شود )   فروردین ١٠ ( مارس  ٣٠ روز شنبه 
با دوچرخه در راه بودند و می خواستند از تـاج مـحـل دیـدن  

ـر پـا کـردن  ١٤ کنند، شب    مارس، ھنگامی که مشغـول ب
آنـھـا  .  چادر خود بودند، مورد حمله چندین مرد قرار گرفتند 

مرد را طناب پیچ کرده و ھمسرش را در مقابل چشـمـان او  
 .مورد تجاوز قرار دادند 

 
تظاھرات بر علیه بیکاری و  -مراکش 

  ھای سرسام آور زندگی ھزینه
ھزاران نفر از اعضای دو اتحادیه بزرگ کارگری مـراکـش  

ـبـه  ـراض بـه  )   فـروردیـن ١١ (  مـارس  ٣١ روز یکشـن در اعـت
ـیـکـاری و تـورم   سیاستھای اقتصادی دولت، میزان باالی ب

یـکـی  .  روزافزون در خیابانھای رباط دست به تظاھرات زدنـد 
ـنـا  : " گوید   از اعضای اتحادیه ھای کارگری می  اگردولت ب

ندارد به حرف ما گوش دھد ما خواسته ھایمان را با حضـور  
تظاھر کنندگان کـه تـعـداد  ."  در خیابان پیگیری می کنیم 

ـری    می   آنھا به ھزاران تن  رسید، ھمچنین خواستار کـنـاره گـی
عبدالله بنکیران، نخست وزیر اسالمگرا مغرب شدنـد کـه از  

، در تـحـقـق وعـده ھـای  ٢٠١١ زمان روی کارآمدن در سال  
خود در کاھش دادن شکاف طبقاتی و مـھـار تـورم در ایـن  

 .کشور کارنامه موفقی نداشته است 
 

اعتصاب کارگران بنادر با  -ھنگ کنگ 
 خواست افزایش دستمزد

ـبـه    ١١ )   مـارس  ٣١ به گزارش خبرگزاری آلمان روز یکشـن
ـنـدری در  ( فروردین   " ھـنـگ کـنـگ " اعتصاب کارگران ب

ـری کـرد  ـیـش از  .  دومین روز متـوالـی خـود را سـپ   ٣٠٠ ب
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کارگر بندری در ھنگ کنگ در اعتصاب بـه سـر مـی  
ـر  . برند  آنھا در دومین روز متوالی با دراز کشـیـدن در مسـی

راه ھای اصلی، آنھا را مسدود کـرده و خـواسـتـار افـزایـش  
ـرض مـی  .   درصدی دستمزد خود ھستند ١٧  کارگران مـعـت

گویند دستمزدھای آنان در پـانـزده سـال گـذشـتـه افـزایـش  
ـنـه ھـای   نیافته است و آنان  به این ترتیب قادر نیستند ھـزی
ـرل   ـت خود را با سطح افزایش تـورم در ھـنـگ کـنـگ کـن

ـرای تـداوم  .   کنند  این کارگران از مردم خواسته انـد کـه ب
اعتصاب به آنھا کمک بکنند و برایشان چـادر، آب، غـذا  

ـنـد  .  و لباس تھیه بکنند  آنھا اعالم کرده اند که مصمم ھست
 . تا رسیدن به مطالبتشان به اعتصاب خود ادامه بدھند 

 
 و روز افزون نرخ  سابقه افزایش بی -اروپا 

 بیکاری
ـیـکـاری در حـوزه پـولـی یـورو   ـرخ ب به گزارش یورو نیوز ن

 درصد جمعیت فعال این منـطـقـه  ١٢ افزایش داشته و به رقم  
ـر در ایـن  ١٩ بدین ترتیب بیـش از  .  می رسد  ـف ـیـون ن ـل  مـی

ـیـکـاری در  .  منطقه فاقد شغل ھستند  از سوی دیگر نرخ ب
ـیـکـاری در  .  کل اتحادیه اروپا نیز افزایش یافته است  نرخ ب

 درصـد جـمـعـیـت  ١٠.٩ این منطقه در ماه فوریه گذشته به  
ـیـن یـونـان بـا  .  فعال آن رسیده است   درصـد  ٢٦.٤ در ایـن ب

ـتـال ھـیـوز،  .  دارای بیشترین نرخ بیکاری در اروپا است  شـان
سخنگوی کمیسیون اروپا در امـور بـازرگـانـی و خـدمـات  

ـراژدی  ”: می گوید  این نرخ غیر قابل قبول بیکاری یک ت
این نشان دھنده مـیـزان حـاد  .  برای اروپا محسوب می شود 

ـتـصـادی در بـعـضـی از کشـورھـای عضـو   بودن بحران اق
اتحادیه اروپا و اعضای آن بایـد بـا  .  منطقه پولی یورو است 

ـرای اشـتـغـال زایـی و   به کارگیری تمام امکانـات خـود ب
مـطـابـق داده ھـای  “  . رسیدن به رشد اقتصادی بسیج شونـد 

موسسه خدمات مالـی و بـازرگـانـی مـارکـیـت، شـاخـص  
  ٤٧.٩ فعالیتھای ساخت و ساز در این منطقـه از شـاخـص  

ـیـدا  ٤٦.٨ به    در ماه فوریه گذشته رسیده و انـدکـی نـزول پ
ھنگامی که شاخص فعالیتـھـای صـنـعـتـی و  .  کرده است 

 نزدیک شود نشان دھـنـده آنسـت  ٥٠ ساخت و ساز به عدد  
ـیـشـرفـت   که فعالیتھای اقتصادی یک منطقه یا کشـور پ

در صورت کاھش این رقم و فاصله گرفتن آن  .  داشته است 
 اقتصاد یک مـنـطـقـه دچـار افـت شـده  ٥٠ از معیار عدد  

 .است 
 

اعتصاب کارگران بخش حمل و  -یونان 
 نقل

به گزارش خبرگزاریھا کارکنان خط آھن و ملوانـان سـراسـر  
ـراض  )   فـروردیـن ١٤ (  آوریل  ٣ یونان، روز چھارشنبه   در اعـت
ـراردادھـای کـار    به ادامه کاھش ھزینه  ھای دولت و حذف ق

ـقـل   جمعی، اعتصاب کردند که در اثر آن، سیستم حمل و ن
ـیـز از دولـت یـونـان  .  یونان مختل شد  ـنـگـرگـاه ن کارگران ل

ـفـاده از   ـرو و اسـت ـی خواستند به طرح خود مبنی بر تعدیـل ن
یـونـان  .  حداقل نیروی کارگر در بخش لنگرگاه، پایـان دھـد 

 ساعتـه  ٢٤ شنبه با توجه به آغاز اعتصاب    ھمچنین روز پنج 
ـرافـیـک    کارکنان برج مراقبت فرودگاه  ھا، بـا اخـتـالل در ت

یونـان در کـانـون بـحـران بـدھـی  .  ھوایی مواجه خواھد شد 
منطقه اروپا قرار دارد و در حـالـی شـشـمـیـن سـال رکـود  

طلبانه شـدیـد    کند که تدابیر ریاضت   اقتصادی را تجربه می 

دولت این کشور برای کاھش کسری بودجه، صـدھـا ھـزار  
ـنـج  .   کار کرده است   یونانی را بی  در حال حـاضـر از ھـر پ

کار است و حقوق و مسـتـمـری    کارگر یونانی، یک نفر بی 
سیاسـت  .    درصد کاھش یافته است ٤٠ کارکنان یونانی تا  

،    طلبانه مـالـی دولـت یـونـان در ازای دریـافـت وام   ریاضت 
ـبـا   ـری ـق اعتراض و تظاھرات گسترده مردم این کشور را که ت

 .شود، درپی داشته است   ھر روز برگزار می 
 

به  ھشدار رئیس بانک جھانی - بانک جھانی
 ھا در جھان بروز نارامی

ـیـس بـانـک   ـم ری به گزارش خبر گزاریھا جیم یـونـگ کـی
جھانی فقر، گرسنگی و نابرابری را مشـکـالت عـمـده ای  

حـدود  "  او می گوید  .   برای بقای میلیون ھا نفر می داند 
ـرط زنـدگـی  ٣٠٠ یک میلیارد و   ـر مـف  میلیون نفـر در فـق

ـنـد و  ٨٧٠ . می کنند  ـر ھـر روز گـرسـنـه ھسـت ـف  میلیون ن
ـر  ٧ نزدیک به    سـال ھـر سـال مـی  ٥  میلیون کودک زی

او ھشدار داد اگر رشد اقتصادی شامل حال ھـمـه  ".   میرند 
مردم با درآمد ھای متفاوت، و  نیز شامـل زنـان و جـوانـان  
نشود، ناآرامی ھایی مانند آن چه در بھـار عـرب مشـاھـده  

جیم یونگ کیم افزود بانک جھـانـی  .  شد روی خواھد داد 
و سایر آژانس ھای بین المللی برای مبارزه با فقر نیـازمـنـد  

رسیدن به ایـن ھـدف تـا  " وی گفت  .  منابع بیشتری ھستند 
ولی آیا کسـی در  .   نیازمند تالشی بسیار است ٢٠٣٠ سال  

ارزش این کار تردید دارد؟ ھر کسی که با کمتر از یـک  
 سنت در روز زندگی کرده اسـت بـه شـمـا مـی  ٢٥ دالر و  

 ". گوید زمان آن رسیده که به فقر مفرط پایان دھیم 
 

توقف سه ماھه برخورد با كارگران مھاجر 
 در عربستان

پادشاه عربستان دستور توقف سه ماھه برخورد بـا کـارگـران  
ـلـه در  .   مھاجر را در این کشور صادر کرد  ملک عـبـد ال

این باره اعـالم کـرد ھـدف از اعـطـای ایـن مـھـلـت، دادن  
فرصتی دیگر به کارگران مھاجر برای سـر و سـامـان دادن  

ـه گــزارش  .  به مدارک اقامت خـود در عـربسـتـان اسـت  ـب
خبرگـزاری رویترز از ریاض، بر اساس آمارھای اعالم شـده،  
بیش از نه میلیون کارگـر خـارجـی در عـربسـتـان زنـدگـی  

ھـنـد، پـاکسـتـان و    ھا را اتباع یمـن،    کنند که بیشتر آن   می 
 .دھند   فیلیپین تشکیل می 

 
اخراج روزانه دو ھزار كارگر یمنی از 

 عربستان
در پی تصویب قانون جدید کار در عربستان سـعـودی، ایـن  

بـه  .   دھـد   كشور به اخراج ھزاران کارگر خارجی ادامـه مـی 
ـره، قـانـون جـدیـد کـار در   نقل از شبکه تلـویـزیـونـی الـجـزی
عربستان اشتغال کـارگـران خـارجـی را بـه شـدت مـحـدود  

کند تا زمینه برای استخدام بیشتر شـھـرونـدان سـعـودی    می 
اتباع یمن بیشترین آسیب را از تصـویـب قـانـون  .  فراھم شود 

شوند و روزانـه دو ھـزار    جدید کار در عربستان متحمل می 
بـعـضـی از مـدارس  .  شـونـد   یمنی از عربسـتـان اخـراج مـی 

ـلـمـان   خصوصی در عربستان ھم به علت حـاضـر نشـدن مـع
حـدود ھشـت  .  خارجی بر سر کارشـان تـعـطـیـل شـده اسـت 
ـر    میلیون تبعه خارجی در عربستان کار می  ـیـشـت کنند که ب

 .ھا از کشورھای شرق آسیا و آفریقا ھستند   آن 

 
 ٧/٦كاھش نرخ بیکاری در آمریکا به 

 درصد
 درصـد  ٧/٦ نرخ بیکاری در آمـریـکـا در مـاه مـارس بـه  

بر اساس آخرین آمـار رسـمـی در آمـریـکـا، در مـاه  .  رسید 
 ھزار شغل جدید در این کشور ایجـاد شـده اسـت  ٨٨ مارس  

آمـارھـای رسـمـی در  .  ھاست   که بسیار کمتر از پیش بینی 
ـیـکـار  ١٢/٣ دھند که    امریکا نشان می   میلیون آمریکایی ب

 درصـد  ٧/٩ ماه گذشته نرخ بیکاری در این کشور  .  ھستند 
 .بود 
 

  درصد٧/٢افزایش آمار بیکاری کانادا به 
مرکز آمار کانادا روز جمـعـه اعـالم کـرد از دسـت رفـتـن  
پنجاه و پنج ھزار فـرصـت شـغـلـی در مـاه مـارس مـیـزان  
بیکاری را در کانادا با دو دھـم درصـد افـزایـش بـه ھـفـت  

ـرگـزاری  .  ممیز دو دھم درصد رسانده اسـت  بـه گـزارش خـب
دھـد تـعـداد    فرانسه از اتاوا، ایـن آمـار و ارقـام نشـان مـی 

ـتـی و خـدمـات    کمتری از مردم در بخش  ھای تولیدی، دول
ـنـج  . کنند   مواد غذایی کار می  بخش خصوصی ھشتاد و پ

ھزار نیروی کار خود را اخراج کرده است و سی و نـه ھـزار  
ـر انـدکـی در  .  انـد   نفر نیز به خود اشتغالی روی آورده  ـی ـی تـغ

 .تعداد کارکنان بخش دولتی رخ داده است 
  
 

زنده باد 
اول ماه 
مه روز 
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 انقالب پرولتری و حکومت کارگری

 
سخنگویان و ایده پردازان بورژوا، مارکسیسم و کمونیسم کارگری را متھم میکنند که مبلغ اعمال قھر و خشونت بـرای 

واقعیت اینست که این خود نظام بورژوایی است که از بنیاد بر خشونت سـازمـان . رسیدن به اھداف اجتماعی خویش است
خشونت علیه جان و جسم انسان ھا، خشونت علیه عواطف و اذھان آنھا، خشونت علیه امیـد و تـالش .  یافته متکی است

نظام کار مزدی، یعنی اجبار ھر روزه اکثریت عظـیـم جـامـعـه بـه فـروش تـوان .  آنھا برای بھبود زندگی و دنیای خویش
زنـان، کـارگـران، .  جسمی خویش به دیگران برای امرار معاش، سر منشاء و چکیده کل خشونت ذاتـی ایـن نـظـام اسـت

کودکان، سالخوردگان، مردم مناطق محروم و عقب مانده تر جھان، ھر کس حقی را مطالبه میکند و علیه ستمی بـلـنـد 
به پیشانی وی کـوفـتـه شـده اسـت، "  اقلیت"میشود، و ھر کس و ھمه کس که در جامعه موجود مھر تعلق به این یا آن 

جنگ و مردم کشی، اساسا در پی رقابت سرمایه ھا و قطب . قربانی مستقیم و ھر روزه خشونت عریان نظام موجود است
تکنولوژی سـالحـھـای انـھـدام و کشـتـار جـمـعـی از .  ھای اقتصادی، در این نظام ابعاد خیره کننده ای پیدا کرده است

زرادخانه بورژوازی در سطح بین المللی برای انھدام چندین و چندبـاره کـل . تکنولوژی تولید به مراتب پیشرفته تر است
این نظامی است که سالح ھای مخوف اتمی و شیمیایی را عمال عـلـیـه تـوده مـردم بـکـار بـرده .  کره ارض کافی است

و باالخره عالوه بر ھمه اینھا، جامعه بورژوایی میتواند به پیشرفت ھای خیره کننده اش در تبدیل جنایـت، قـتـل و .  است
 . تعدی و تجاوز به امری عادی و ھر روزه در زندگی عموم مردم، مفتخر باشد

آیا چنین نظامی میتواند بدون آنکه مردم کارگر و زحمتکش به زور متوسل شـونـد، از سـر راه رھـایـی انسـان و مـحـو 
ھمیشگی خشونت کنار زده شود؟ در ھیچ گوشه ای از تئوری کمونیسم، اعمال قھر بعنوان جزء الیتجزا و ذاتی انـقـالب 

اما ھر کس با اندک شناختی از جامعه موجود اذعان میکند که طبقه حاکم خود . کارگری ضروری دانسته نشده است
اگـر دفـاع از مـنـافـع و .  را با مسالمت از برابر اراده اکثریت عظیم جامعه برای تغییر نظام موجود کنار نخواھد کشیـد

دفـاع از نـفـس مـوجـودیـت سـرمـایـه داری و مـالـکـیـت .  مصالح روزمره بورژوازی وظیفه دولت و دستگاه سرکوب است
اگر مطالبه اضافه دستمزد یا آزادی بیان در ایـن جـامـعـه .  بورژوایی به طریق اولی فلسفه وجودی آن را تشکیل میدھد

پای دولت و پلیس و ارتش را به میان میکشد، میتوان تصور کرد که تالش بـرای خـلـع یـد اقـتـصـادی و سـیـاسـی از 
خشـونـت بـورژوازی و دولـت او عـلـیـه انـقـالب .  بورژوازی با چه عکس العمل و مقاومت قھرآمیزی روبـرو خـواھـد شـد

کارگری، علیه اراده اکثریت عظیم مردم که زیر پرچم طبقه کارگر برای برقراری یک جامعه نوین بـه پـا مـیـخـیـزنـد، 
 . امری عمال اجتناب ناپذیر است

 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


