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ــســت   بــه دعــوت حــزب کــمــونــی
کارگری ایران و حزب کمونیسـت  
کارگری چپ عـراق عصـر روز  
جمعه سوم مه در تورنتو مراسم بـا  
شکوھی در گرامیداشت اول مـه  
ـرگـزار شـد  . روز جھانی کارگـر ب

سالن مراسم با بنرھا و عکسھـای  
ــه نــمــایشــگــاه   بــزرگــی از جــمــل
ــارزه   ــدگـی و مــب عـکــسـی از زن
طبقه کارگر، کارگران زندانی در  
ـیـن و   ـن ـر مـارکـس، ل ایران، پوسـت
ــن   ـی مـنـصــور حــکـمــت و ھــمـچــن
ـیـن شـده   بنرھای ھر دو حـزب تـزئ

 .بود 
ـر زاھــدی مـجــری   ـتـدا امــی اب
برنامه، با خوش آمد بـه ھـمـگـی  
ـرنـاسـیـونـال   ـت برنامه را بـا سـرود ان

ــن   ــی ــپــس از اول ــرد و س ــروع ک ش
ـیـدر   سخنران برنامه حمید تقوائی ل
ـران   حزب کمونیست کـارگـری ای
خواست تا سخنرانیـش را بـه ایـن  

 .مناسبت آغاز کند 
ــوائــی در شــروع   ــد تــق حــمــی
ــت اول مــه   ــی خــود گـف ـران سـخــن
روزی است کـه ھـمـه سـرھـا بـه  
طرف طبقه کارگر بر می گـردد،  
ـقـه ای   و معموال ھمه بعنـوان طـب
ـنـا شـده و   که دنیا با دسـت او ب
ثمره دسترنـج اوسـت از کـارگـران  
ـر سـر   یاد می کنند امـا بـحـث ب
ـقـه کـارگـر در   نقش سیاسـی طـب
. مبارزه علیه سرمایه داری اسـت 

حمید تقوائی در ادامه سـخـنـانـش  
برای خاتمه دادن  " تاکید کرد که  

ـر و   ـیـن فـق به این شکاف عظیم ب

ثروت فقـط یـک راه حـل وجـود  
ــه   ـق دارد و آنـھـم خـلـع یـد از طـب

رھائی و آزدی  . سرمایه دار است 
کارگران و کل جامعه تنھا با بـه  
زیر کشـیـدن بـورژوازی از تـخـت  
حکومـت و پـایـان بـخـشـیـدن بـه  
ـقـه   سلطه سیاسی و اقتصادی طـب
سرمایه دار امکان پذیر اسـت، راه  

 " .دیگری نیست 
 

حمید تقوایی در بـاره اوضـاع  
ـیـد کـه  " ایران گفت   ھمه مـی دان

ایران آبستن تحوالت مھمی اسـت،  
ـران   اما تضمین اینکه تـحـوالت ای
مثل سوریه نشود و حـتـی مـثـل  
مصر امروز نشود و یا یـک شـاه  
ـیـاورنـد ایـن   دیگری را سر کـار ن

ـیـش   است که طبقه کـارگـر پـا پ
ـتـوانـد  ..  بگذارد   این طبقه بـایـد ب

بعنوان پرچمدار جنبش رھائی زن،  
ـیـه مـذھـب، دفـاع از   مبـارزه عـل
ـرای خـالـصـی   حقوق کودک و ب
از کلیه مصائب جامعـه سـرمـایـه  
ــدام   ــرض ان داری در جــامــعــه ع

 ."کند 
بعد از سخنرانی حمید تقوایـی  
ـنـدج بـه   فیلم برگزاری اول مه سـن
ـیـن   نمایش گذاشته شد و ھـمـچـن
امیر زاھدی قطعـنـامـه کـارگـران  
سـنــنـدج را بــرای حضــار قــرائــت  

 .کرد 
ـرنـامـه   ـران ب سپس دومین سخن
ــتــه   ــی ــر کــم ــی عصــام شــکــری دب
ــت   ــس ــونــی ــم ــزب ک ــزی ح مــرک
کارگری چـپ عـراق بـود و او  

ــه بــی   ــا اشــاره ب ــانــش را ب سـخــن
حقوقی کارگران و ھمیـن مـرگ  

ــش از   ـفــر از  ٥٠٠ دلـخــراش بــی  ن
. کارگران در بنگالدش آغاز کـرد 

در قسمت دیگری از سخنان خـود  
عصام شکری با اشاره بـه اوضـاع  
اسفبار مردم عراق، فقر و گـرانـی،  
بیکاری و بی حقوقی، تـوھـیـن و  
تحقیر زن در آن جامعه گفـت ایـن  
حاکمیت طبقه ای است کـه جـز  
ــمــی   ــگــری را ن ــز دی ســود چــی

بـورژوازی بـه  "  او گـفـت .  شناسد 
ھمه لحاظ ورشـکـسـت اسـت، بـه  
ــحــاظ ســیــاســی، اقــتــصــادی و   ل
ـقـالب   اجتماعی و تنھا راه حـل ان

 ".علیه وضع موجود است 
 

ـرنـامـه کـه تـا   در بخش دوم ب
ــاســی از شــب ادامــه داشــت،   پ
ـتـو یـاری   خوانندگان محبوب تورن
ـیـش از سـه   و گالویژ به مـدت ب
ساعت با صدای گرم خود برنامـه  
زنده اجرا کـردنـد و حـاضـریـن بـه  
رقص و پایکوبی پرداختنـد، و بـه  
ــرتــیــب جشــن اول مــه در   ایــن ت
سـاعــت یــک بـامــداد در یــک  
 .فضای شاد و زنده به پایان رسید 

 
ــالت خــارج از کشــور   تشـکــی
 -حزب کمونیست کارگری ایران  

 شرق کانادا 
ــالت خــارج از کشــور   تشـکــی
حزب کمونیست کارگرری چـپ  

 کانادا  -عراق  

 گزارشی از برگزاری جشن اول مه در تورنتو
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ـرغـم  :  رگر كمونیـسـت كا  ـی عـل
سركوب و دستگیریھا، یك اول مـه  
ـرگـزار شـد  . سرخ در کـردسـتـان ب

زمینه ھای ابژكتیو برگزاری ایـن  
 مراسم ھا كدامھا بودند؟ 

امسال ما در  :  نسان نودینیان 
كردستان شاھد برگـزاری یـك اول  
ماه مه سرخ و برگزاری  مـراسـم  
ھای ھـمـبـسـتـگـی كـارگـران در  

ــودیــم  ــان ب ــه ھــا و  .  كـردســت ــن زمــی
فاكتورھای مھم در برگزاری ایـن  

در كـردسـتـان  .  مراسم ھـا زیـادنـد 
ـیـام   ـبـل و بـا ق ایران از سه دھه ق
مردم علیه رژیم پھلـوی كـارگـران  
در كردستان و اساسـا نسـل جـدیـد  
از كارگران كه به بـازار كـار وارد  
ـراضـات   شدند، نیروی محركه اعـت
ـرگـزاری   كارگـری و از جـمـلـه ب

یـك  .  مراسم ھای اول مـه بـودنـد 
ـراز وجـود   فاكتور بسیار مھم در اب
طبقه كارگر در مراكز صنعتـی از  
ــه   ــعـت نــفـت در ب ــه در صـن جـمـل

ـیـام   .  اسـت ٥٧ پیروزی رسانـدن ق
. این فاكتور بسیار مـھـمـی اسـت 

ــروز از نســل جــدیــد   ــران ام كــارگ
ـقـه   ـراز وجـود طـب ھستنـد، امـا اب
ـفـت و   كارگر متشكل در صنعت ن
ـراضـــی و   ــ ـت ـنـــت ھـــای اعــ ســ
سازمانیافته اعتصابـات آنـھـا، در  
ــه نــفــس نســل جــدیــد   اعــتــمــاد ب

بـه  .  تاثیرات بسیاری داشته اسـت 
ــیــل در حــالــیــكــه در   ــیــن دل ھــم
شھرھای كردستان كه قبل از قیـام  

 مــراســم روز كــارگـر بــرگــزار  ٥٧ 
نمیشد، بعد از قیام اسـت كـه ایـن  
سنت در جامعه با  افـكـار و آرا  
چپ و كمونیـسـتـھـا بـه صـحـنـه  
ـقـاتـی جـامـعـه وارد   سیاسی ـ طب

ـبـعـد  ١٣٦٠ در سالھای  .  میشود   ب
است كه در شـھـرھـای كـردسـتـان  
ــا   ــاشــكــوه ب ـران مــراســم ھــای ب ای
. شركت ھزاران نفر برگزار مـیـشـود 

سنت مارش ھمبستگی كـارگـران  
ـیـل پـایـدار و امـكـان   به ھمین دل
ــم   ــراھ ابــراز وجــود كــارگــران را ف

امسال اما این ابراز وجـود  .  میكند 
ـر   و بقول شما اول ماه مـه سـرخ ب
ـنـی و در   زمینه ھای بسیـار عـی
مـتـن مـبـارزه رادیـكـال كـارگــران  

ــم شــده اســت  ــراھ در یــكــســال  .  ف
گذشته كارگران در كـردسـتـان در  
اقدامات ابتكاری و در ارتباط بـا  
اعتراضات سراسری كـارگـران در  

ـرای افـزایـش   اعتراضات فـعـال ب
دستمزدھا و اعتراض به گرانـی و  
پایمال كردن حقوق پایه ای آنـھـا،  
ــه در   ــه و فــعــاالن ــركــت داشــت ش

ـراض بـوده انـد  اول مـاه مـه  .  اعـت
امسال ھمچنان از ویژگی كـامـال  

در چـنـد  .  تعرضی برخـوردار بـود 
ــادی از   ــعـداد زی ــه ت سـال گــذشـت
ـیـن كـارگـری در شـھـرھـای   فعال
ـیـافـتـه و   كردستان بـطـور سـازمـان
ـبـت،   تعجب برانگیزی تحـت مـراق
ـرار   دستگیری و زنـدانـی كـردن ق

بـا جـود فشـارھـای  .  گرفتـه انـد 
ـریـھـا،   پلیسی ـ امنیتی و دسـتـگـی
ـنـی نـكـرده و   كارگران عقب نشـی
بطـور آگـاھـانـه و رادیـكـالـی در  
ـتـی ـ   ـی مقابل حمله مامـوران امـن
ـرار   اطالعاتی جمھوری اسالمی ق

پیش زمینه ھای ایـن  .  گرفته اند 
ـراضـی در شـرایـطـی   موضع اعـت
ـردم   ـران و مــ ــارگــ ــت كـــه ك اس
ــان، كــارگــران   ــت ــردس ــرھــای ك شــھ
دستگیر شده را در حلقـه حـمـایـت  

ـرار داده انـد  ایـن  .  ھای خودشان ق
ــه   ــا و اعــتــراضــات ب ــھ ــایــت ــم ح
دستگیریھا اگر چه مـوردی بـوده  
اند، و البته در مـوارد زیـادی بـا  
ـیـت و بـه آزادی كـارگـران   ـق موف
دستگیر شده مـنـجـر شـده اسـت،  
اما در جامعه و در میان كارگـران  
به شكل دادن به یك خـودآگـاھـی  
ـراض   سیاسی و قـدرتـمـنـدی اعـت
ــجــر شــده اســت  . كــارگــری مــن

ـبـات   حمایتھای جامـعـه از مـطـال
کارگران تاثیرات اجتماعی بسیـار  
موثر از جمله در تعیین بخشی بـه  
بخشھای از كـارگـران كـه امـروز  
دیگر بعنوان رھبر و سـخـنـگـویـان  
ــوان   ــعــن ــارگــری و ب ــش ك جــنــب
ــمــاعــی   ــت ــیــت ھــای اج ــیــص شــخ
ـرام   وسیاسی مورد اعتـمـاد و احـت
تبدیل شده اند، خـودنـمـایـی كـرده  

این دستاورد بسیار مـھـمـی  .  است 
ــعــداد  .  اســت  ــاورد كــه ت ــن دســت ای

زیادی از كارگران بـه شـخـصـیـت  
سیاسی و اجتماعی تبدیل شـونـد،  
مورد اعتماد جامعه و تـوده مـردم  
و از جمله طبقه كارگر و خـانـواده  
ــت   ــن ــد، در س ــن ــھــا بــاش ھــای آن

اعــتــراضــی امــروز در كــردســتــان  
پدیده ای نسبتا تازه و بـه قـدمـت  
ـراضـی كـارگـران   ـراز وجـود اعـت اب
فعال و سخنگـویـان آنـھـا در سـه  

در  .  دھه گذشته بدست آمده اسـت 
كردستان این مساله ویژگی ھـای  

ـرھـــای  .  خـــود را دارد  در شـــھــ
ـتـا از احـزاب كـرد و   كردستان سن

" مـلـی " بورژوازی و شخصیتھای  
" ادیــب كــرد " و  "  مــلـی " و شـاعــر  

ــزمــای   ــوان كــاری ــعــن اســت كــه ب
ــاســی در جــامــعــه نــام بــرده   ــی س

اما اكنون معادله كـامـال  .  میشود 
ـنـونـی   برعكس است، در شرایط ك
ایـن بـه اصــطـالح كــاریـزمــاھــای  

از ھمه رقـمـش، در مـیـان  "  ملی " 
كارگران زن و مرد نسـل جـوان، و  
ـرده   ـرامـوشـی سـپ كال در جامعه بف

ـرای  .  شده است  اینھا حتی امروز ب
احزاب ناسیونالیسـت و بـورژوازی  
كرد، آن قرب و اتوریته ای كـه در  

امـروز  .  گذشته داشتند را نـدارنـد 
ــعــداد از   ــن، آن ت ــل ای ــاب در مــق
ـرضـی بـه   كارگران فـعـال و مـعـت
ـبـدیـل   شخصیت و اتوریته جامعه ت
شده انـد كـه در ھـر دوره ای بـا  
ـراوان افـــق و   ریســـك ھـــای فــ
دورنمای روشـنـی را بـه جـامـعـه  
ــی و   ــھــا انســان ــان ــد، آرم داده ان
عدالتخواھانه را در جامعه تسـری  
ـراض و مـبـارزه   داده و پرچـم اعـت
ـر را   رادیكال برای یك دنیای بـھـت
نماینـدگـی و در دسـت جـامـعـه  

ـنـه  .  برافراشته اند  با این پیش زمـی
ھا است كه ما امسال شـاھـد یـك  
اول ماه مه سرخ روز ھمبـسـتـگـی  
جـھـانـی كـارگـران در شـھـرھــای  

 . كردستان ھستیم 
 

در كـدام  :  كارگر كمونـیـسـت 
 شھرھا اول مه مه برگزار شد؟ 

ــیـان  در تـعــداد  :  نسـان نـودیـن
ــان   ــت ــرھــای كــردس ــادی از شــھ زی
ـرگـزار   مارش جھـانـی كـارگـران ب

ـنـدج؛  ١ به این شرح،  .  شد  ـ در سـن
مــراســم در مــحــل  ( دو مــراســم  

ــاز  ــب ــران خ و  )  ســنــدیــكــای كــارگ
مارش روز جـھـانـی كـارگـر در  ( 

یكی از میدانھای شھر سنندج بـه  

فیلم این مـراسـم  .  اسم میدان غفور 
در سایتھا بویژه سایت روزنه قـابـل  

ــز؛ دو  ٢ )  دســتــرس اســت  ــ ســق ـ
ــو   ــدان ھــل مـراســم، مــارش در مـی
روبروی پاساژ مـاد و مـراسـم در  

ـری شـھـر سـقـز  ٥  كـانـی  " كیلومـت
ـ  مراسم در شـھـر پـاوه  ٣ "  جشنی 

ــوســود  ٤  ــ مــراســم در شـھــر ن ـ  ٥ ـ
ــ مـراسـم  ٦ مراسم در شھر نودشـه  

ــ مـراسـم در شـھـر  ٧ در شھر نقده  
ـ مراسم در شھر كامیاران  ٨ مریوان  

ـ مراسم در صلوات آباد از تـوابـع  ٩ 
ــنــدج   ــن ــر س ــم در  ١٠ شــھ ــراس ـــ م

 روستای اویھنگ  
 

مضمون و  :  كارگر كمونیست 
مطالبات و فضای این مراسم ھـا  

 چگونه بودند؟  
قبل از اینكه  :  نسان نودینیان 

به فضای سیاسی و شور انقالبـی  
و رادیكال ایـن مـراسـم ھـا اشـاره  
كنم، بھتر است بـه جـبـھـه دشـمـن  
ــاتــی كــارگــران و فضــای   ــق طــب
ـروھـای   ـی امنیتی و نظامـی كـه ن
جـمــھـوری اسـالمــی در بــیـشــتــر  
شھرھا ایجاد كرده بودند اشاره ای  

از چند ھفته قبـل از  .  داشته باشم 
فشـار و  )   اردیبـھـشـت ١١ (اول مه 

ـیـن   دستگیری و اخـطـار بـه فـعـال
ــای   ــط نــیــروھ ــوس ــارگــری ت ک
. جمھوری اسالمی شروع شده بـود 

تعداد از فعالین كارگری دستگیـر  
ـراضـات   شدند كه البته توسط اعـت
كارگران و خـانـواده ھـای آنـھـا و  
ـنـدج و سـقـز آزاد   مردم شـھـر سـن

ــد  ــن فضــای  .  شــدن ــیــرغــم ای عــل
ـیـسـی، مـراسـم ھـا   ـل امنیتی و پ
برگزار و در واقع مشت محكـمـی  
ـبـداد سـیـاسـی   به دھان كثیف است

ــد  ــوری اســالمــی زدن ــھ در   .  جــم
سنندج مـراسـمـی كـه در مـیـدان  

ـرگـزار شـد، نـمـونـه ای  "  غفـور "  ب
ده  .  تیپیك از مارش كارگـران بـود 

ــالكــارد در دســت شــركــت   ھــا پ
نـان  " كنندگان بود، با شعارھـای   

، کـارگـر زنـدانـی  " مسکن آزادی 
کارگر تشـکـل  " و  "  آزاد باید گردد 

بار دیگـر خـواسـت ھـا و  "  تشکل 
ـر حـقـشـان را اعـالم   ـبـات ب مطـال

در تعدادی از مـراسـم ھـا  . کردند 
سرود انترناسیونال تـوسـط شـركـت  

و در تـمـام  .  كنندگان خوانده شـد 
ــاع   ــورد اوض ــا در م مــراســم ھ
ـنـونـی   سیاسی كنونی، موقعیت ك
ـیـشـا   طبقه كارگر و مصافھـای پ
رو صحبت شد و از قطعنامـه ای  
كه توسط اتحادیه آزاد  كـارگـران  
. ارائه شده بود، حمایت بعمل آمـد 

  ١٣٩٢  اردیبھشـت  ١١ در مجموع  
سنت چپ و كمونستی جامعه را  

این رویداد بسیار مھـم  .  تقویت كرد 
ـنـده ای اسـت  ـیــیـن كــن در  .  و تـع

ــطــی كــه   ــمــان " شــرای ــت ھــای  "  گــف
ـتـی،   بورژوایی از نوع ناسیونالیـسـی
ـبـان و جـریـان   در قالب اصالح طـل
سبز و ملی مذھبی ھا به تـكـاپـو  
ــده   ــن ــاریــوی آی ــن افــتــاده انــد و س
ـم   سیاسی ایران را مـیـخـواھـنـد رق
بزنند، تـحـرك سـرخ كـارگـران در  
ــان جــواب   شــھــرھــای  کــردســت
ـیـو و مـھـمـی بـود بـه ایـن   ابژكت

ـنـدج بـا  . تالشھا  كـارگـران در سـن
و بـا  "  نان ـ مسكن ـ آزادی "شعار  
كـارگـر زنـدانـی آزاد بـایـد  " شعار  
اعالم كرده انـد كـه تـوان و  " گردد 

ــت و ابــراز وجــود را   قـدرت دخـال
دارند كه در سیر تحوالت امـروز و  
ــران   ــاســی جــامــعــه ای فــردای ســی

آینده و تـحـوالت  .   دخالتگر باشند 
. سیـاسـی زنـده ای در راه اسـت 

كارگران میروند كه مھر طبقاتی ـ  
ـر ایـن تـحـوالت   سیاسی خود را ب

 . بزنند 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

 

 اول مه سرخ در شھرھای كردستان
 مصاحبه با نسان نودینیان 

 



 4  ١٣٩٢ اردیبھشت ١٧ کارگر کمونيست

مجلس اسالمی ناچار شـده اسـت  
مجددا مسـالـه حـداقـل دسـتـمـزد  
. رسمی را در دسـتـور خـود ب ذارد 

ھمین تصمیم نمایند ان حـكـومـت،  
بیان ر واقعیت مبارزه و قدرتنـمـایـی  

در ھفته ھای  اخیـر  .  كار ران است 
ــراض   ــت ــم اع یــک مــوضــوع مــھ
کارگران، اعتراض به سـطـح نـازل  
ـر   ـر خـط فـق دستمزد چنـد بـار زی
تعیین شـده از سـوی دولـت بـوده  

كار ران مصممند مـتـحـدانـه  .  است 
علیه این دستمزد ناچیز و نـازل و  

از جـمـلـه یـک  .  فقیرانه بایستنـد 
نقطه درخشان مبارزات کـارگـری  
در سال گذشته طومار سـی ھـزار  
کارگر بر سـر ایـن خـواسـت بـوده  

طوماری که ھشت اسـتـان  .  است 

را در بر میگرفت و بـه جـنـب و  
ــان   جــوش گســتــرده ای در مــی
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  

ــا دامــن زد  ــمــزدھ ــع  .  دســت ــجــم ت
ھماھنگ کنندگان ایـن طـومـار  
در اول مه امسال مقابـل مـجـلـس  
در واقع صدای اعتراض این سـی  
ھزار کارگر و کـل کـارگـران و  
ـر و   کل مردم به جان آمـده از فـق

ــود  ــت ب ــالک ــارزات  .  ف ــا مــب ام
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  
دستمزدھا تنھا مـنـحـصـر بـه ایـن  

کـارگـران  .  اعتراضات نبوده اسـت 
سندیکای واحد و دیـگـر تشـکـل  
ھای کارگری نیز به این حـرکـت  

خـواسـت لـغـو مصـوبـه  .  پیوستنـد 
  ھزار تـومـان  ٤٨٧ دولت مبنی بر  

بعنوان حداقل دستمـزدھـا خـواسـت  
ھمه بخش ھای کارگری است و  
این موضوع خود را در قطـعـنـامـه  
ھای اول مه امسـال بـه روشـنـی  

ـــان داد  ـــب  .  نش ـی ــ ـرت ــ ـــن ت ـــدی ب
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
ــار گــرانــی افســار   ــن ــر در ک ــق ف

گسیخته و سـرسـام آور ھـر روزه  
ـراض و   قیمت ھا، فضایی از اعـت
مبارزه در کل  جامعه و درمـیـان  
ـلـف   کارگران در بخش ھای مـخـت

ــا کــرده اســت  ــن  .  بــرپ ــمــی در ھ
راستاست که  کارگران بازنشسته  
بارھا و بـارھـا دسـت بـه تـجـمـع  
ـــی زده و صــــدای   ـراض ــ ـت ــ اع

 اعتراضشان را بلند کرده اند 
اینھا ھمه  زمینه ھـای طـرح  
افزایش مجدد دستـمـزد کـارگـران  
در دستور کار مجلس اسالمی را  

ـنـا  . فراھم کرده است  تا جاییکه  ب
ـیـس   بر خبر اعالم شده از سوی رئ
کمیسیون صنایع و معادن مجلـس  
اسالمی  شرط رای اعـتـمـاد بـه  
ـر کــار جــدیـد مــعـرفــی شــده    وزی
دولت، افزایش دستمزدھا تا میـزان  

!  ھزار تومان قید کرده اسـت ٨٠٠ 
و این نشـان مـیـدھـد كـه مسـالـه  
ــن دعــواھــا و   ــمــزد بــه مــت ــت دس
نزاعھای حكومتی نیز وارد شـده  

اساسا این فشار اعتراضـات  . است 
کارگری و کل جامعه و ترس از  
خیزش انقالبی مردم است كه ایـن  
جانیـان را بـه جـان ھـم انـداخـتـه  

اینان با پیش کشیدن چنین  .  است 
ـنـسـت   مباحثی  ھمه تالشـشـان ای
ـراض   که از یکطرف فضـای اعـت
ـر سـر   در محیط ھای کارگری ب
خواست افزایش دستمزدھا و علیـه  
فقر و گرانی  را بـکـاھـنـد و از  
ـیـز   سوی دیگر  حریف مقابل را ن
ـرار دھـنـد تـا    زیر فشار بیشتری ق
ـیـن کـارھـایـی  بـه   بلکه بـا چـن
سالمت، نمایش انتخاباتشان را از  

 . سر بگذرانند 
 این ابلھان تصور میکنند که  
کارگران فراموش کـرده انـد کـه  
ــابـان چـگــونـه در دل   ھـمــیـن جـن
ـیـون   ـل نزاعھایشان از ارقام یک می
ــون و   ــی ــل ــی و پــانصــد و یــک م
ھشتصد و حتی دو میلیون تومـان  
ـر جـامـعـه   به عنوان نرخ خـط فـق
ـنـکـه   ـر سـر ای ـنـد و ب ـت سخن گـف

در راه اسـت  "  شورش گرسنگان  " 
از جـمـلـه  .  به یکدیگر نھیب زدند 

ھمانموقع کـه شـورایـعـالـی کـار  

رژیم اسالمی مشغول گمانه زنـی  
ھا بر سر سطح دستمـزد کـارگـران  
ــه   ــانــب ــازی مســخــره ســه ج و ب
ـر را    ـق گریھایشـان بـودنـد، خـط ف
ـیـون و ھشـتـصـد ھـزار   ـل یک می

 .تومان اعالم کردند 
ـیـش   این ھا میـکـوشـنـد بـا پ
کشیدن مبـاحـثـی چـون افـزایـش  
دستمزد تا سطح  ھشـتـصـد ھـزار  
ـرخ   تومان و یا تناسب دستمزد با ن
ـــک   ـــان ـــده ب ـــالم ش ـــورم اع ت
مرکـزیشـان، مـبـارزات کـارگـران  
برای خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

 . را به ابھام و سردر می بكشانند 
اما کارگران به روشنی اعالم  
ـر و   ـی کرده اند که دیگر این تـحـق

ـرنـد  اعـالم  .  بردگـی را نـمـی پـذی
ـر   کرده اند که دیگر به زندگی زی

خط فقر تن نمیدھند و در قدم اول  
خواستار حـداقـل دسـتـمـزد یـک  
ـر از   میلیون و پانصد ھزار و بـاالت

کارگران اعـالم کـرده  .  آن ھستند 
اند که اگر به خواستھایشان پاسخ  
ـر و   داده نشود مبارزه علیه این فـق
فالکت را حق خود میدانند و بـه  
ـلـف بـه مـبـارزاتشـان   اشکال مخـت

یک خـواسـت  .  ادامه خواھند داد 
کارگران در قطعـنـامـه ھـای اول  

ـبـه  " مه لغو بساط مسخره   سه جـان
ـیـن مـیـزان حـداقـل  "  گری  و تـعـی

ـنـدگـان   دستمزدھا با شرکـت نـمـای
منتخب مجـامـع عـمـومـی خـود  

 . کارگران است 
خالصه کالم اینکه بـاز شـدن  
ـر   بحث در درون مجلس اسالمی ب
ــل   ــداق ــزان ح ــش مــی ــزای ســر اف
ــمــزدھــا بــیــش از ھــر چــیــز   دســت
نشانگر استیصال رژیم اسالمـی و  
ــش اعــتــراضــی   ــشــروی جــنــب پــی

نشـانـگـر قـدرت  .  کارگـران اسـت 
مبارزات کارگران و وزن سنـگـیـن  
این مبارزات  در راس مـبـارزات  
ـیـه   توده ھای میلیـونـی مـردم عـل
ـر جـامـعـه   فقر و فالکت حـاکـم ب

اکنون بھترین فرصت اسـت  .  است 
ــن   کـه کـارگـران بـا اتـکـا بـه ای
موقعیت خود صف اعتراضشان را  
بر سر خواست افزایش دسـتـمـزدھـا  

ـر   و علیه فقر و فـالکـت مـتـحـدت
بھترین موقعیت اسـت کـه  . کنند 

به ابزار قدرتـمـنـد خـود، بـه ابـزار  
اعتصاب دست ببرند و بر سـر ایـن  
موضوع، در راس اعتراضات کـل  
جامـعـه  در سـطـحـی سـراسـری  
ــش   ــه چــال رژیــم اســالمــی را ب

 .کشند 
چنین اعتراضاتی بدون شک  

ـریـن حـمـایـت ھـای   ـرده ت با گست
اجتماعی از سـوی بـخـش ھـای  
مختلف کارگری و کـل جـامـعـه  

مـتـحـدانـه بـه  .  روبرو خـواھـد شـد 
ـراضـی   استقبال سازمـانـدھـی اعـت
سراسری علیه فقـر و فـالکـت و  
ــرای خــواســت افــزایــش فــوری   ب
دستمزدھا و یک زندگی انسانـی  

 . برویم 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید

 جنگ بر سر دستمزد و استیصال رژیم اسالمی
 شھال دانشفر 
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یکی از روزھای خجسته و فـرخ  " 
ـنـمـای کشـورھـای   آییـن در سـال

است کـه بـه   «روز کارگر »جھان  
ـقـه   احترام حق مسلمی که این طـب
ـردبـار در سـامـان   زحمـتـکـش و ب
بخشیدن بـه زنـدگـانـی فـردی و  
جمعی در ھر زیستگـاھـی دارنـد،  
ـیـد   نامگذاری ایـن روز مـھـر تـائ

جــای  ....  جــھــانــی خــورده اســت 
تردید نیـسـت کـه آسـوده زیسـتـن  
ــدگــی   جــامــعــه کــارگــری در زن
روزانه و تامین معاش و بـھـداشـت  
ــواری   ــه در اســت ــای ــان چــه م آن
چـرخـھـای کـارخـانـه و کـارگـاه  
ـیـات کشـور   ـرق حیـات مـلـی و ت
ـرعـکـس نـاخـرسـنـد   موثر است و ب
ــدگـی و   ــان از اوضـاع زن بـودن آن
ــدازه بــرای   ــواده چــه ان اداره خــان
گسترش صنایع و امور اساسی و  
پیشرفت کارھای ممـلـکـت زیـان  

این گوشه ای از  "  بخش تواند بود 
  ٩٢ بیانیه جـبـھـه مـلـی در سـال  

فـقـط جـھـت  !  ١٣٢٩ است نه در  
اطالع تاریخ بیانیه را یاآورشدم که  
ـنـده   مبادا ادبیات بکار رفتـه خـوان

ـرد ٢٠ را به اواخر دھه   ـب !  شمسی ب
ـفـاقـی افـتـاده   اما بھرحال یک ات
که جبھه ملـی یـادش آمـده کـه  
کارگـری ھسـت و روز جـھـانـی  

امـا ایشـان  .  فرخ آیینی ھـم دارد 
ــیــســت  ــھــا ن ــن شــاھــزاده رضــا  . " ت

ــان  "  پـھـلـوی  ــادی از ھـم مـیـھـن ی
ـنـد  ـت روز  : " کارگرش کـرده و گـف

کارگر، روزی است کـه جـامـعـه  
فرصت می یابد، به قشـری کـه  
ـرای تـوسـعـه   بیشترین تـالش را ب
اقتصادی کشور انجام می دھـد،  

این روز را بـه زحـمـت  ...  ارج نھد 
ـقـه جـامـعـه، کـه   ـریـن طـب کش ت
ــوســعــه   ــن نــقـش را در ت ــری ــشــت ـی ب
ــازی مــی   ــصــادی جــامــعــه ب ـت اق
ـقـشـی   ـنـد ن کنند و البته می توان
قابل توجه در استقرار دمـکـراسـی  
در جامعه داشته بـاشـد شـادبـاش  
می گویم، و آرزو می  کنم کـه  

این بخش مھم جامعه، به خواستـه  
ھای قانونی و بر حق خـود دسـت  

اما چه میشود کـرد کـه  ."  یابند 
منفعت طبقاتی حتی ایـن مـجـال  
ـیـام و   را نمی دھد که در یک پ
ـنـد   خشک و خالی ھم اشاره نکـن
ـتـی در جـھـت   که کارگران تا وق
ترقیات کشور و توسعه اقتصـادی  
فعالیت میکنند ارج دارند و حتمـا  
. باید خواسته ھایشان قانونی باشد 

و قانون را کی تعییـن مـیـکـنـد؟  
سوال خوبی است که بـی شـک  
ـیـه جـبـھـه   ـیـان از نظر نویسندگان ب
ملی و رضا پھـلـوی آن شـخـص،  
ـیـسـت کـه   نویسنده این یادداشت ن
ـرای   ـیـسـتـی دارد و ب ایده کـمـون
یک جامعه سوسیالیستی تـالش  

امـا شـخـص  .  و کوشش میـکـنـد 
ـتـزام  " قانون گذار مورد نظر باید   ال
داشـتـه  "  عملی به سـود سـرمـایـه 

ما یک نمونه از کسـانـی  .  باشد 
ـرار اسـت بـعـد از   " انـحـالل " که ق

ــقــرار   جـمــھــوری اســالمــی و اســت
در یک مجلس کـه  "  دمکراسی " 

ـتـخـابـات آزاد، و   حتما با یک ان
ـیـن   اگر الزم بود زیر نظر نـاظـران ب
ـتـخـاب   ـنـدگـی ان المللی بـه نـمـای
ـم کـه در   ـردازی ـپ خواھـد شـد، مـی
یک نوشته التزام عـمـلـی اش را  
. به سرمـایـه ثـابـت کـرده اسـت  

، فـعـال مـلـی و  " تقی رحـمـانـی " 
ــدا   مـذھــبـی یـا آنـطــور کــه جــدی

ـنـامـنـد   کـنـشـگـر  " خودشان را می
و مفسر میھمان بی بـی  "  سیاسی 
ــر  " ســی   ــلــه کــارگ ــئ صــورت مس
را به زعم خودشان مـطـرح  " ایرانی 

کردند و فرمودند ھمه بحرانـھـا از  
ـــده   آنـــجـــا آغـــاز شـــد کـــه ای
سوسیالیستی مطرح شـد، مـفـھـوم  
طبقه کـارگـر مـطـرح گـردیـد، و  

ـتـی بـه   ـنـد رسـال کسانی خـواسـت
ـنـد  . طبقـه کـارگـر تـحـمـیـل کـن

ـرانـــی،  "  ــ ـر ای ـرفـــداران کـــارگــ طــ
ـنـد کـه   کارگری را می خـواسـت
ـر دوش   ـقـالب ب کباده و رھبری ان
کشد و برعلیه سرمایه داری رزم  
جـانـانـه کـنـد، در صـورتـی کــه  
کارگر ایرانی را خـواسـتـه ھـای  

از ھمیـن رو در چـنـد  .  دیگر بود 
فرصت تـاریـخـی بـه دسـت آمـده  
ــی   بــرای ســازمــان دھــی صــنــف

که شـرط اول  -کارگران در ایران،  
فـرصـت  –قدم قدرت یابی اسـت،  

ـتـه  ."  تاریخی از کف رفت  به گـف
ــی   ــی رحــمــان ـق ــکــا امــر  " ت ــدی ســن

مرسی از اینھمـه  "(  مبارکی است 
ـرانـی فـقـط و  !) توجه  و کارگر ای

ـبـال کـار مـنـاسـب و   فقط بـه دن
ـر  بـه  .  تشکل مناسب است و الغـی

 جانب مـورد  ٣ نظر ایشان ھمین از  
اقشار ایرانی از  " اوال  .  تھدید است 
ـرای  "  رانت نفتی  برخوردار شـدنـد ب

ھمین تن به تشکیالت نمی دھنـد  
و جمھوری اسالمی در ایـن سـه  
دھه، نه بـا زنـدان و شـکـنـجـه و  

ــی " اعـدام بــلـکــه بـا   ــت نــفــت " دول
ــی   تشـکــالت کــارگــری را خـنــث

ـرده اســـت  ـــا  .  کــ ـــا ب ـت ــ ـق ــ ـی ــ ـق حــ
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
فقر کارگران خیلـی زیـاد از ایـن  
رانت نفتی بھره مند شدند؟ یکـی  
لطف کند از آقای تقی رحـمـانـی  
بپرسد پامنبری کدام آخـونـد بـوده  

زمــانــی کــه در  " ؟ دومــا  ! اســت 
ھای مناسب تنورتشکـل و    فرصت 

بـاز ایـن دولـت  "  تجمع گـرم شـده، 
فاشیست جمھوری اسالمی نبـوده  
که مانع تشکل یـابـی کـارگـران  
شده بلکه تقصیر کمونیستھا بـوده  
ــت   ــوبــی ــال بــر سـر مــطــل چـون مــث

ـنـد  . سندیکا یا شورا بـحـث داشـت
ــی   ـرود بـه آقــای رحــمـان یـکـی ب
ـیـش   بگوید نـزدیـک سـه دھـه پ
محسن مخملباف ھـمـیـن حـرفـھـا  
رابه شکل دیگری میزد و معتقـد  
بود که کمونیسـتـھـا مـانـدن کـه   
ـیـد   توی قبر مورچه سراغ آدم بیـای
بھتر است یا مـلـکـوت اعـالء بـا  

مسئله مـھـم  " وسوما ! آتیش جھنم  
ـرای   ترآن است کـه ھـر تشـکـل ب
ـرای   دوام وقوام به زمان منـاسـب ب

و حاال حـاال  ."  پا گرفتن نیاز دارد 
ـرسـد   ھم قرار نیست که زمـانـش ب

ریشه درعـدم کـار  "  چرا که این  
ــگــر  "  جـمــعــی ایــرانــیـان دارد  و دی

بـایـد  "  مدیریت حل اختالف " اینکه  
داشت که ما ایرانیان بھره منـد از  
رانت نفتی عمرا از آن بـھـره مـنـد  

ھر کی به آقای رحـمـانـی  !  شویم 
ـرسـی داشـت از جــانـب مــن   دسـت

این دالیـل  !  کوتاه بیا عزیز : بگوید 
نخ نما شده ھر بار به بھانه ای از  
سوی ایدولوگھای بـورژوازی بـه  
شکلی مطرح مـیـشـود و ھـمـیـن  
کنشگران محترم، فردای انـحـالل  
جمھوری اسالمی میشوند نماینده  

ـتـه  (  مجـلـس شـورای مـلـی   ـب ال
ــن   ــد در ھــمــی تــالش ھــم کــردن
ـنـده   جمھوری اسالمی بشوند نـمـای
محترم مجلـس شـورای اسـالمـی  
اما جمھوری اسالمی ایشان را به  
ـلـد   بازی نگرفـت چـون خـودش ب
است که چطـور تسـمـه از گـرده  

در آنـجـا حــق  ).  کـارگـر بـکـشـد 
ـلـی   قانونی کارگران منوط به خـی
چیزھا خواھد شد و ھزار تا اما و  
اگر می آورند که بھانه ای باشـد  
ـتـظــامـی کــه   ـروھـای ان ـرای نــی ب

توسعه اقتصادی و ترقیـات  " موانع  
ـرطـرف کـنـد "  کشور  و زبـان  .  را ب

نیروی انتظامی جز باتوم و زنـدان  
مگر چیزی دیـگـری ھـم بـوده؟  

صورت مسئله کارگـر  " اگر امروز  
ـنـد، از  "  ایرانی  را مـطـرح مـیـکـن

چـرا کـه  .  ھراس فردایشـان اسـت 
ناخرسند بودن کـارگـران  "  میدانند  

ـرای   از اوضاع زندگی چه اندازه ب
گسترش صنایع و امور اساسی و  

شما  (  پیشرفت کارھای مملکت  
) بخوانید تضـمـیـن سـود سـرمـایـه 

ارج نـھـادن  ". " زیان بخش تواند بود 
از سـوی  "  زحمت جامعه کارگری 

ایشان یک تالش عوامفریبـانـه و  
چـرا  .  در عین حال مذبوحانه است 

ـیـسـتـی از مـیـان   که ایده سوسیال
ـرخـااسـتـه، و  در   خود کارگران ب
این دوره کارگران حـزب خـودشـان  
ــن حــزب بــرنــامــه   را دارنــد، و ای
ــه در فــردای   ــی دارد ک روشــن
سـرنـگــونـی جــمـھـوری اسـالمــی  
جامعه را به کجا ھدایـت خـواھـد  

ایشان برای یکبار ھـم شـده  . کرد 
در عمر سـیـاسـی شـان حـرفشـان  
شفاف و روشن بیان نکردنـد، چـرا  
کــه اســاس کــارشــان بــر مــردم  
ـقـد   ـت فریبی اسـت، چـرا کـه مـع
ـیـا اسـت یـک   ھستند تا دنیـا دن
عده کثیری باید پایین بـاشـنـد و  
ـلـی   ـی ـل کار کنند و یـک عـده ق
ـفـعـت اش را   مانند خـودشـان مـن

ـتـاریـا " اما خطر  . ببرند  ـرول " طبقـه پ
ــه داری درایــران   ــای بــرای ســرم
ـر   روزبروز واقعی تر میشود و این ب
ــد  ــراس بــورژوازی مــی افــزای . ھ

پرولتاریا دراول مـه امسـال رنـگ  
سرخ پرچم اش را درسنندج یکبـار  
دیگر در شـرایـط کـه حـکـومـت  
ـرافـراشـت  ـرار بـود، ب ـرق . نظامـی ب

ـران   سرخی پرچـم کـارگـران در ای
ـبـش   اما تداعی کننده یـک جـن
واقعی و رزمـنـده اسـت کـه روز  

 .بروز بر خود آگاه تر میشود 

 صورت مسئله، سرخی پرچم کارگران
 یاشار سھندی 

 يک دنيای بھتر 
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 ماه مه كه اخـبـار را  ٥ صبح روز  
ـتـدپـرس   مرور مـی كـردم، آسـوشـی
ـیـان سـاخـتـمـان ھشـت   تعداد قربـان

در داكـا  "  رعـنـا پـالزا " طبقه ای  
پایتخت بنگالدش را، كه قریب بـه  

  ٥ اتفـاق آنـھـا كـارگـران پـوشـاك  
ـر  ٦١٠ كارخانه بودند، بیش از   ـف  ن

ــود  ــزارش كــرده ب ــن  .  گ ــالــی ــع ف
کارگری بنگالدش گفته اند کـه  
قبال به مالک ساختمان در مـورد  
ــوجــود آمــده در   شــکــاف ھــای ب
دیوارھا و سـقـف ھـا ھشـدار داده  

ـبـل از آن  .  بودند  ظاھرا یك روز ق
ـتـی   حادثه دلخراش، مقـامـات دول
ھم به صاحـب سـاخـتـمـان مـزبـور  
دستور داده بودند كه آن را بـخـاطـر  

ـنـد  بـه  !  احتمال فروریختن تخلیه ك
ـنـون   ـنـاك، اك دنبال این حادثه ھـول
معلوم شده است كـه ھـیـچـگـونـه  
ـــی در احـــداث   ـــمــن ـــط ای ــواب ض
كارخانجات مزبور در نظر گـرفـتـه  
نشده بود و شھردار منطقه شخصـا  
اجازه ایجاد این سـاخـتـمـان بـا آن  
ھمه خطر احتمالی را صـادر كـرده  

 .است 
ــعــت   ــن ــگــالدش بــا ص   ٢٠ بــن

ـیـارد دالری نسـاجـی، كشـور   میل
نساجیھاست و در عین حال كشـور  
قتل عام دوره ای كارگران ھـمـیـن  
ــه اصــطــالح   ــا در ب نســاجــی ھ

ـبـل  ٥ .  محیط كار " حوادث "   ماه ق
 در پـی  ٢٠١٢  نوامبر  ٢٤ ھم، روز  

آتش سوزی در نسـاجـی دیـگـری  
 نفر در شعلـه ھـای  ١١٧ در داكا،  

ـیـش در  ٨ .  آتش پرپر شدند   سال پ
 در یـكـی از ھـمـیـن  ٢٠٠٥ آوریل  

نساجی ھا كه از قضا ھمگی در  
ـرنشـیـن سـاوار حـومـه   ـی منطقه فق

ـرار دارنـد،    كـارگـر در  ٧٥ داكا ق
فروریختن آن جان خود را از دسـت  

 كـارخـانـه  ٢٠٠٦ در فوریه  . دادند 
  ١٨ دیگری در داكا فروریـخـت و  

تن از كارگران آن جان خـود را از  
ــد  ــن  .  دســت دادن ،  ٢٠١٠ در ژوئ

كارخانه دیگری در ھـمـیـن شـھـر  
ـر دیـگـر جـان  ٢٥ فروریخت و   ـف  ن

شـھـر داكـا  . خود را از دست دادند 
ــه و كــارگــاه  ١٠٠   ھــزار كــارخــان

 بـازرس و مـعـاون  ١٨ نساجی با  
 .بازرس دارد 

باالتر اشاره كردم كه دولـت دو  
ـر و   ـیـن را دسـتـگـی ـف نفر از متخـل

این نمایشـی  .  محاكمه خواھد كرد 
ـرای   از نوع نمایشات ھمیشـگـی ب
ــان   ــدگ ــان ــازم آرام كــردن خشــم ب
قربانیان و مردمی است كه از ایـن  
ـثـمـار بـه   ـنـاك اسـت شـرایـط وحشـت

ـیـس  .  تنگ آمـده انـد  ـل گسـیـل پ
برای سركوب اعتراضات كـارگـران  

ــه كــار در   ــان ــه شــرایــط وحشــی ب
ــه   ــم ــل ھ ــالدش ھــم مــث ــگ بــن
كشــورھــایــی كــه شــرایــط كــاری  
مشابھی دارنـد، یـك امـر روزانـه  

 . است 
 

بازرسی شرایط ایمنی 
كار در تار عنكبوت فساد 

 اداری
گزارشھا حـاكـی از آن اسـت  
كه بازرسانی كه شـرایـط ایـمـنـی  

رعـنـا  " كار در كارخانه فروریخـتـه  
ــالزا  ــازرســی مــی كــردنــد،  "  پ را ب

ھمگی با گرفتن رشوه و پـارتـی  
بازی و فشار مقامات مختلـف و  
از جمله شھردار، ھمه چیز را امـن  

ـنـون  .  و امان گزارش كرده بودند  اك
ـــت   ــات دول ــام ــی مــق ــدســت ــم ھ
ـیـن بـا   بنـگـالدش از بـاال تـا پـای
ـر   ـیـشـت كارفرمایان آن كشور، كـه ب
ـری   شبیه به برده داران اعصار سـپ
شده ھستند تـا كـارفـرمـایـان قـرن  

ـرار گـرفـتـه  ٢١  ، زیر نـورافـكـن ق
یكی از آرشیتكتھـایـی كـه  .  است 

" رعنـا پـالزا "شركت وی ساختمان  
ـتـه اسـت كـه   را ساخـتـه بـود گـف
ساخـتـمـان مـزبـور ھـیـچ زمـانـی  
ظرفیت گنجایش وسائل صنعـتـی  
ای كه در آن كـار گـذاشـتـه شـده  

او گفته است كه  .  بودند را نداشت 
 بعنـوان  ٢٠٠٤ در سال  " رعنا پالزا " 

ـفـاده مـغـازه ھـا   ـرای اسـت پاساژ ب
ـیـن  .  ساختـه شـده بـود  او ھـمـچـن

ـقـه  ٣ فاش ساخته اسـت كـه    طـب
ـر سـاخـتـمـانـی كـه  "  غیرقانونی "  ب

ــرده بــود   شــركــت وی طــراحــی ك
 ! ساخته شده بودند 

،  " رعـنـا پـالزا " به دنبال حادثه  
مقامات دولتی صاحب ساخـتـمـان  
را كه در حال فرار بـه خـارج بـوده  
دستگیر كرده انـد و بـازمـانـدگـان  
ـیـن   ـیـان ایـن حـادثـه و فـعـال قربان
كارگـری و اجـتـمـاعـی خـواھـان  

جـرم او  .  محاكـمـه وی شـده انـد 
سھل انگاری، ساختن غیرقانونی  " 

و وادار كردن كارگران بـه كـار در  
. عـنـوان شـده انـد "  شرایط نـاامـن 

حداكثر مدت زندان برای این جـرم،  
اگر به ھمه موارد مـحـكـوم شـود  

ـیـن آن  !   سال است ٧  دولت ھـمـچـن
مھندسی كه ساختمـان مـزبـور را  

برای ادامه كاری امن اعالم كـرده  
ـر كـرده و مـحـاكـمـه   بود، دستگـی

ــرد  ــنــگــالدش  .  خــواھــد ك دولــت ب
ــیــن قــول داده اســت كــه   ــن ھــمــچ
ـراتـی را در شـرایـط كـار و   ـی تغی
. بازرسی محیط كار بـوجـود آورد 

اما نباید فراموش كرد كه ھـمـیـن  
دولت در نوامبر سال گذشته ھم و  
بدنبال آتش سوزی ای كه مـنـجـر  

ــه شــدن    كــارگــر  ١١٧ بــه كشــت
نساجی دیگر شد ھم ھـمـیـن قـول  

قول و قرار و وعـد و  !  را داده بود 
وعید پوچ و توخالـی، كـه ھـیـچ  
مالیاتی ھم ندارد، كار ھمیشـگـی  
كارفرمایان و دولت آنھا در مقـابـل  

 . اعتراض كارگران است 
  ١٠٠ باالتر گفتم كه داكـا بـا  

ھزار كارخانه و كـارگـاه نسـاجـی،  
 بازرس و مـعـاون بـازرس كـار  ١٨ 
و ادعا ھم می كنـم كـه بـا  .  دارد 

ــیــر   ــغــی ــار، ت ــارزس ك ــش ب افــزای
چندانی در ایمـنـی مـحـیـط كـار  

فسـاد اداری  .  بوجود نخواھد آمـد 
و پارتی بازی در بنـگـالدش ھـم،  
ــای   ــاری از كشــورھ ــل بســی مــث

جریمـه ھـا  .  منطقه بیداد می كند 
ــه   ــد ك ــزن ــاچــی ــد ن ــش از ح بــی
كارفرمـایـی را از اعـمـالـش بـاز  

ــری را    تشــكــل .  دارد  ھــای كــارگ
ــد و تشــكــل   ــن ــن ســركــوب مــی ك
پذیری را با ھزار و یك مانـع سـد  
می كنند كه خوان یغما و چـپـاول  
ــره كــار ارزان دســت   ــف ــر س ــر س ب

ـرانسـانـی  !  نخورده بماند  شرایط غـی
ـنـگـالدش،   كار در نساجی ھـای ب
ــی رود،   ــار م ــظ ــه انــت ــك ــان چــن
اعتراضات پراكنده و گـاه بسـیـار  
. تندی را ھم بدنبال داشـتـه اسـت 

ـراضـات   دولت در جواب به این اعت
ــھــاد ایـجــاد كــرده اســت كــه   دو ن
ـــه   ــی ب ــدگ ــه رســی ــان ن ــدفش ھ
ـراضـات   وضعیتی كه به ایـن اعـت
منجر می شود، بلكه جـاسـوسـی  
بر علیه فعالین و سازماندھندگـان  

ـری،  .  این اعتراضات است  دستگـی
ـیـن و   ـتـل فـعـال اذیت و آزار و ق
رھبران كارگری بـخـشـی از كـار  
این نھادھاست؛ از جملـه ربـودن و  

ــدن   ــجـه بـه قــتـل رسـان ـر شــكـن زی
Aminul Islam   فـعـال اصـلـی

ــری   ــتــگــی كــارگ ــس ــب مــركــز ھــم
 .٢٠١٢ بنگالدش در آوریل سال  

بازرسی و بازرسین كـار فـقـط  
زمانی می توانند موثر بـاشـنـد و  
موثر بماننـد كـه تـالش كـارگـران  
برای متشكـل شـدن بـا سـركـوب  

اطمینان حاصل كـردن  .  روبرو نشود 
به امنیت كارگران در محیط كار،  
ـران در   ـــ ــــارگ ــــود ك ــــار خ ك

ھـا    این تشكـل .  ھایشان است   تشكل 
كمیته ھایی را به ایمنی مـحـیـط  
ــنــد و   ــصــاص مــی دھ ــت كــار اخ
كارفرماھا را قانونا مـؤظـف مـی  
كنند و تھدید اعتصاب و خواباندن  
ـرار مـی   كار را باالی سر آنـھـا ق
ــه   ــد كــه ھــر چــه زودتــر ب دھــن

ھای محیط كار رسیدگـی    ناامنی 
در جـاھـایـی  .  كرده و پایان دھـنـد 

ـنـگــالدش تــالش   ـران و ب مـثـل ای
ـرای   كارگر برای متشكـل شـدن ب
این سركوب می شود كه كارفرمـا  
. با چنین تھدیـدی مـواجـه نشـود 

ــن از   ــجــه، درس گــرفــت ــی در نــت
ـنـگـالدش و   وضعـیـت كـارگـران ب
بخـصـوص درس مـھـم از واقـعـه  

ـرای مـا كـارگـران  "  رعنا پـالزا "  ب
ایران بایـد الـھـام بـخـش تـالش و  
ــر خــواســت تشــكــل   ــری ب ــی پــیــگ

 .كارگران بشود 
 ٢٠١٣  مه  ٥ 

 از كارگران بنگالدش به كارگران ایران
 ناصر اصغری 

 

 

کارگر 
 کمونيست

 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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ـــن   ـی ــ ـــعــال ــی ف ــم اســـالم رژی
کارگری را زیـر فشـار و تـھـدیـد  
قرار میدھد، دسـتـگـیـر و زنـدانـی  
ـابـی   ـی ـا جـلـوی سـازمـان میکند ت

ـا  .  اعتراضات کارگری را بگیـرد  ت
کل کارگران و کل جامعـه را بـه  

ـبـران  .  ارعاب بکشاند  فعالین و رھ
کارگری چه از زنـدان و چـه در  
ـا   خارج زندان در اول مـه امسـال ب
ابراز وجود سیاسی خود، با پیامـھـا  
ـا بـرگـزاری مـراسـم در   یشان  و ب
درون زندان نشان دادند که بـر حـق  
خود ، حق برگزاری اول مـه، حـق  
ـافشـاری   تجمع و حـق اعـتـراض پ
ــه ھــای   ــام ــعــن ــط ــد و بــا ق دارن
پیشنھادی خود خـواسـتـھـای کـل  

 .جامعه را فریاد زدند 
ـاسـی   ـان سـی ـی برای نمونه زندان

 زندان رجایی  ١٢ محبوس در سالن  
ــارگــر را   ــی ک ــان شــھــر، روز جــھ

ــد  ــن ــا  .  گــرامــیــداشــت ــن مــراســم ب ای
مدیریت رسول بداغی عضو کانـون  

ـلـمـان کـه بـه    سـال  ٦ صنفی مـع
زندان محکوم شـده اسـت، بـرگـزار  

در این گرامیداشت تاریـخـچـه  . شد 
ــیــز    ــه  و ن ای از روز اول م
تاریخچه ای از مبارزات کارگـران  
ـا کـنـون   ـیـش ت ایران از صد سال پ

ــان بــا ھــم ســرود  .  داده شـد  ـی زنـدان
خواندند و شادی کردند و شـاھـرخ  
ــری   ــران کــارگ ــی از رھــب زمــان
شناخته شده در شھر تبریز و عضـو  
ــگـیـری بـرای ایـجــاد   ـی ـتـه پ ـی کـم
ـا خـوانـدن   تشکل ھای کارگری ب
سرود انترناسیونال، سرود رھـایـی و  
ھمبستگی جھانی را در زندان سـر  

در آخر نیز با خـوانـدن  سـرود  .  داد 
دایه دایه وقت جنگه توسط رسـول  
ـا   بداغی زندانیان به وجد آمـده و ب
کف زدن ھـای طـوالنـی مـراسـم  

 . پایان یافت 
ـیـم   نمونه دیگر دیدار بھنام ابراھ
ـاخـتـه شـده   زاده از چھره ھای شـن
ـتـه   ـی جنبش کارگری و عضو کـم
پیگیری برای ایجاد تشکل ھا ی  
کارگری و فعال دفـاع از حـقـوق  
ــرك   ــھ ــران ش ــودک بــا كــارگ ک
. صنعتی حسن آباد فشافویه اسـت 

ـا در  ١١ روز   ـام ب ـن  اردیبـھـشـت بـھ

ـنـی بـه   دست داشتن گل و شـیـری
دیدار كارگرانی رفـت كـه در ایـن  

ــد  او بــا  .  روز مشــغــول كــار بــودن
. استقبال گرم ھمکارانش روبرو شـد 

بھنام در ایـن دیـدار در مـورد دو  
ـقـر   موضوع دستمزدھای زیر خط ف
ـتـگـو کـرد  . و اھمیت تشـکـل گـف

ـــت   ـی ـز از وضـــعــ ــ ـی ــ ـارگـــران ن ــ ك
ــرخــورد   ــن وب ــمــزدھــای پــایــی ــت دس
ـیـت بـھـداشـت   كارفرمایان و وضـع
ـتـصـادی وتـورم كـار   وفشارھای اق

 . خود سخن گفتند 
بھنام بخاطر مبارزاتش و دفـاع  
ــوق   ــوق کــارگــران و حــق از حــق

.  سال حکم زنـدان دارد ٥ کودک  
ـیـمـاری خـطـرنـاک   بھنام بخاطـر ب
تنھا فرزندش نیمـا ھـم اکـنـون در  
مرخصی بسر میبرد و ھمواره خطـر  
دستـگـیـری بـر روی سـرش قـرار  

 .دارد 
ـازده   ــ ـــن در روز ی ـی ـ ـن ــچـ ــم ھ
اردیبھشت به ابتکار محمد جراحـی  
ـاخـتـه شـده در شـھـر   از رھبران شن
ـیـگـیـری   ـتـه پ ـی تبریز و عضو کـم
برای ایجاد تشکل ھای کارگـری  
در بند ھشت کـار درمـانـی زنـدان  
ـاسـبـت روز   تبریز مراسمـی بـه مـن

ـا شـد  مـحـمـد  .  جھانی کارگر بر پ
ـنـد  ٥ جراحی با    سال حکم در این ب

ـانـی کـه   ـی ـار زنـدان تـحـت  " در کـن
ھستند، زنـدانـی  "  متادون درمانی  

این زندانیان در کارگاھھـای  .  است 
ــافــی کــار   ــاشــی و تــریــکــوب ــف ک
ــاری و   ــد و شــرایــط ک ــن ــن ــک ــی م
ــابســه بــا   ــمــزدی آنــان در مــق دسـت
ـار   ـیـرون زنـدان بسـی کارگاھھای ب

در ھمین رابطه شاھـرخ  .  وخیم است 
ـنـد   زمانی، ھنگامیـکـه در ایـن ب
زندانی بود ، دست به اعتـراض زد  
و بخـاطـر اعـتـراضـش وی را بـه  
ـزد و سـپ رجـایـی شـھـر   زندان ی

محمـد جـراحـی، در  .  تبعید کردند 
پیامی از زندان تبریز، روز جـھـانـی  
کارگر را به کـارگـران و فـعـاالن  

ــه خصــوص شــاھــرخ   کـارگــری، ب
ـبـریـک   زمانی و رضا شـھـابـی، ت

مـحـمـد جـراحـی، کـه در  .  گفـت 
ـتـال   ـیـد مـب ـیـروئ زندان به سرطـان ت
شده، ھم اکنون تحت پرتو درمانـی  

ـزشـکـان  .  قرار دارد  علیرغم تجویز پ
ــان،   ــج، کــه طــی دوره درم مــعــال
ـز   استراحت مطلق در منزل را تـجـوی
ــدان و   ــامــات زن ــد، مــق کــرده ان
ـز، از مـرخصـی   ـبـری دادگستـری ت
ــراحــی،   ــد ج ــحــم ــعــالجــی م اســت

 .جلوگیری کرده اند 
رضا شھابی یـکـی دیـگـر از  
ـات   رھبران کارگـری و عضـو ھـی

او   .  مدیره سنـدیـکـای واحـد اسـت 
در حالیکه دو ھفته است به زنـدان  
ـاسـبـت   بازگردانده شده است، به مـن
روز جھانی کارگـر از درون زنـدان  
. قطعنامه ای پیشنھادی ارائه داد 

ـامـه کـه   ـن خطوط اصلی این قـطـع
ــھــای کــل   ــعــی خـواســت بـطــور واق
کــارگــران و کــل جــامــعــه اســت  

ــد از  ــارتــن ــوری  "  عــب ــش ف افــزای
ــصــاب،   ــق اعــت ــمــزدھــا، ح دســت
اعتراض، تجمع و راھپیمایـی، حـق  
تشکل، لغو قراردادھای مـوقـت و  
ـانـکــاران،   ـاه شــدن دسـت پــیـم کـوت
ـا و   ـــف کـــردن اخـــراجـــھــ ـــوق ـت مـ
ـازی   بیکارسازیھای گسترده، لغو ب
ـبـه گـرایـی، کـار   مسخره سه جـان
برای ھمه بیکاران حق بیمـه بـرای  
ـیـکـار، بـرابـری   کلیـه کـارگـران ب
حقوق زن و مرد و رفع ھـر گـونـه  
ستم بر زنان، لـغـومـجـازات اعـدام،  
ـان دادن بـه   لغو کار کودکان ، پای
دستگیری کارگران و آزادی بـدون  
قید شرط تمامی کارگران زنـدانـی  
ـان بـه ســر   و بــازگشـت فـوری آن
ـتـھـا   کارشان، متوقف شـدن خشـون
ــویــژه   ــه کــارگــران مــھــاجــر ب ــی عــل
کارگران افغان، لغو احکـام اعـدام،  
ـیـه   شالق، جریمه، حبس و عیره عل
ــن کــارگـری، سـیــاسـی و   ـی فـعــال
اجتماعی، و گنجاندن روز کـارگـر  

در تقویم کشوری بـه عـنـوان روز  
 ". تعطیل رسمی  

ـبـران   پدرام نصراللھی نیز از رھ
ـاخـتـه شـده در شـھـر   کارگری شن
ــتــه   ــدج و از اعضــای کــمــی ــن ســن
ھماھنگی برای ایجاد تشکـلـھـای  
کارگری است که از درون زنـدان  
ـاسـبـت   مرکزی شھر سنندج به مـن

در  .  روز جھانی کارگر پیامی داد 
ـام او آمـده اسـت  ـی :"  بخـشـی از پ

ــران  ــط  !  کــارگ ــرای ــن ش ــی در چــن
حساسی که نظـام سـرمـایـه داری  
ـابـودی قـرار   ـیـغ  ن خود بر لبه ی ت
ـارچـگـی   ـزوم یـکـپ گرفته اسـت، ل
ھرچه بیشتر کارگران بیش از ھـر  
. زمان دیگری احساس می گـردد 

پس بھتر است در روز اول مـاه مـه  
ـقـه ی   روز ھمبستگی جھانی طـب
کارگر فرصت را غنیمـت شـمـرده،  
ـا   و با ھـمـگـامـی و ھـم آوایـی  ب
تمامـی کـارگـران جـھـان، مـارش  
ھمبستگی طبقاتی مان را رسـاتـر  
ـیـن انـداز   از ھر زمان دیگـری طـن
شویم، و فریادھای ضد سرمایه را  

 .به گوش جھانیان برسانیم 
ـاالخـره عـلـی نـجـاتـی، از   و ب
ــکــای   ــدی ــران کــارگــری ســن ــب رھ
ـپـه ، کسـی کـه   نیشکر ھـفـت ت
ـارزاتـش   بارھا و بارھـا بـخـاطـر مـب
دستگیر و زندانـی شـده و ھـمـواره  
زیر فشار امنیتـی رژیـم اسـالمـی  
ـاسـبـت اول   قرار داشته است، به من
ـیـه ای   ـان مه روز جھانی کارگر بی
منتشر کرده است که در بـخـشـی  

درر شرایـطـی بـه  : "از آن آمده است 
ـزدیـک مــی   روزجـھـانـی کـارگـرن
ـا   شویم که ما کارگران در ایـران ب
ــه   ــمــل ــالت بســیــاری ازج ــک مش
ـقـر   دستمزدھای پایین و زیر خط ف
وافزایش سرسـام آورگـرانـی وتـورم،  
ـیـد   وجود قراردادھای موقت و سـف
ـیـت شـغـلـی و   امضا، نداشتن امـن
ـلـی   ایمنی در محیط کـار، تـعـطـی
ــن حــق   ــت ــتــی، نــداش ــع ــن ــزص مــراک
اعتصاب و ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ــرگــزاری   ــل کــارگــری و ب ــق مسـت
ـاه مـــه   ـــه مـــراســـم اول مــ آزادان

ـیـم و  ١١  اردیبھـشـت مـحـروم ھسـت
ھــمــچــنــان کــارگــران و فــعــالــیــن  

ـیـل طـرح ایـن   کارگری را بـه دل
خواسته ھای به حق خود دستگیـر  

 ."محاکمه و زندانی می کنند 
ـتـوان دیـد کـه   ـی بدین ترتیب م
ــران   ــب ــن و رھ ــی ــال ــراز وجــود فــع اب
ـقـطـه قـوت   کارگـری یـکـی از ن

ــال بــود  ــای اول مــه امس ــن  .  ھ ای
بیانیه ھا در کنار مراسمـھـای روز  
ـا شـکـوه   جھانی کارگر، مـارش ب
ــجــمــع   ــدج و ت ــن اول مــه در ســن
ھماھنگ کنندگان طـومـار سـی  
ـزایـش   ھزار امضا بر سر خواسـت اف
دستمزد و بیانیه کارگران صدرا در  
ـلـف   بوشھر و مـراسـم ھـای مـخـت
دیگـر در ایـن روز در شـھـرھـای  
ــط ھــای   ــی ــلــف و در مــح ــت مــخ
ــک روز   ــری نشــان از ی کــارگ
ــراضــی در اول مــه   ــرده اعــت گســت

کــارگــران امســال  .  امسـال را دارد 
ـا   ـامـه ھـایشـان و ب ـن ـا قـطـع نیز ب
شعارھایشان علیه فقـر و فـالکـت  
ــم کــرده و کــل تــوحــش   ــل قــد ع
سرمایه داری حاکم را بـه چـالـش  

 . کشیدند 
ـامـه ھـای   ـن بیانیه ھا و قـطـع
کارگران زندان و رھبران کـارگـری  
به روشنی نشانگر اینست که چـرا  
رژیـم اســالمـی از ایـن کـارگــران  

ـنـد  . وحشت دارد  چرا آنـھـا را در ب
ـیـک   نگاه میدارد و بطور سیستمات
 . زیر فشار و تھدید دائمی خود قرار میدھد 

ـبـران و   در بـرابـر فشـار بـه رھ
ــه   ــحــدان ــن کــارگــری مــت فــعــالــی

صدای کارگـران زنـدانـی  .  بایستیم 
صدای اعتراض ھمـه کـارگـران و  

ایـن صـدا را  .  کل جـامـعـه اسـت 
ــم  ــی ــن ــانــی ک ــان آزادی  .  جــھ خــواھ

فوری کارگران زندانی و مـتـوقـف  
ــر روزی   ــد و فشــار ب ــھــدی شــدن ت
ــران کــارگـری و   ـب ــن و رھ ـی فـعــال
فعالین سیاسـی در تـمـام عـرصـه  
. ھای اعتراضی در جامعـه شـویـم 

ــی و ھــمــه   ھـمــه کــارگــران زنـدان
زندانیان سیاسی باید فورا از زنـدان  

 . آزاد شوند 
کمپین برای آزادی کـارگـران  

 زندانی 
 ٢٠١٣  مه  ٣ 

 
کارگر 

کمونیست را 
 بخوانید

  اول مه و کارگران زندانی
 شھال دانشفر 
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: اثرات  حذف ارز مرجع
افزایشگرانی ھا، فقر و 

 !فالکت
بانک مرکزی نزدیک به یـک  
ماه پیش با صدور بخشـنـامـه ای  
ــه اقــالم   ــی ارز مــرجــع واردات کــل
کاالھای اساسی بـه جـز گـنـدم،  
. جو، ذرت و سویا را حـذف کـرد 

به این ترتیب از این پس اقـالمـی  
ـرنـج،   مانند شکر، گوشت قرمـز، ب
دارو، روغن نباتی و کره حـیـوانـی  
با ارز مبادله ای وارد خواھند شد  
ـر یـا زود   ـیـجـه بـایـد دی که در نت
شاھد موج گرانی این محصوالت  
و محصوالت تولیدی وابسـتـه بـه  

 .آن ھا در بازار باشیم 
این خبر مھم دولت و مـدیـای  
ــن مــاه   ــم در اواســط فــروردی رژی

اکنون بعد از گـذشـت  .  امسال بود 
ـم دولـت،   یک ماه از ایـن تصـمـی
ــوز  ــه خـودشــان ھـن ـت " کـه بـه گـف

ـیـمـت  "  اجرایـی   نشـده، گـرانـی ق
کاالھای اساسـی مـورد مصـرف  
مردم، کاالھا و خدمـات افـزایـش  
ــان   ــام آوری را نش ــای ســرس ھ

ـرات و  .  میدھد  قبل از اینکه به اث
تبعات حذف ارز مرجع بر افـزایـش  
ـم، الزم اسـت   گرانی ھـا واردشـوی
توضیحات عمومی در مـورد ارز  

سابقه بـحـث ارز  .  مرجع داده شود 
. ٣٦٨ مرجع بر میگردد بـه سـال  

جمھوری اسالمی درا یـن سـالـھـا  
ــرای   ــرد کــه ب مــھــار  "  ادعــا ک

کـاالھـای اسـاسـی، بـا  "  گرانی  
ــوی   ــل ــی ج ــت ــتــصــاص ارز دول اخ
افــزایــش قــیــمــت ھــا را خــواھــد  

ـیـش از دودھـه  .  گرفت  در طول ب
خالف این امر ثابت شـده و رانـت  
ـم،   خواران در باندھای مختلف رژی
ـیـاردتـومـان از مـحـل   ـل ھزاران مـی
. تفاوت قیمت ازر به جیب زده انـد 

ـریـن سـھـم   در این میان دولت بیشت
در  .  از این درآمدھا را داشته است 

ـنـده   ایران دولت خـود عـرضـه کـن
ـنـده   ـم کـن ـنـظـی دالر، فروشنده و ت

ــد  ــاش ــی ب ــازار ارز م ــداز  .  ب ــع ب
ـروشـیـمـی،   ـت صادرات نفت، مواد پ
ــیــم و   ــق ــای مســت ــات ھ ــالــی م
غیرمستقیم، درآمدھای حاصل از  
ــازار ارز، از عــرضــه و   ــتــرل ب کـن

سودآورد کـردن  "  فروش گرفته تا  
ــی  ــت ــوســط دولــت، در  " ارز دول ، ت

ردیف چـھـارم درآمـدھـای دولـت  
ـم  .  قرار دارد  ـراسـاس ایـن تصـمـی ب

ـیـش از    مـورد از  ٢٠ دولت بـه ب
اقالم کاالھای مصرفـی، دالر را  
ـیـار وارد   به قیمت دولتـی در اخـت
کنندگان این کاالھا قرا رداده تـا  
با واردات این کاالھا، قیمـت ایـن  
ـرف   ـرای مصـــ ـــ ـــا را ب ـــاالھ ک

ـر  .  نگه دارنـد "  پائین  "  کنندگان  ب
این اساس دولت ارز مرجع، یعـنـی  

ـیـمـت     ١٢٢٤ دالر دولتی را بـه ق
ـنـدگـان   تومان در اختیار وارد کـن

ـم  .  قرار میداد  در کل دولت تصـمـی
گرفت سه نوع  ارز به قیـمـتـھـای  
کامال متفاوت بـه بـازار ارز کـه  
تحت کنترل خـودش مـی بـاشـد،  

اولـی ارز مـرجـع بـا  .  ارائه نمایـد 
، دومـی ارز  ١٢٢٤ قیمت دولتی  

ـنـجـا دالر مـبـادلـه   مبادله ای، ای
  ١٨٠٠ ای با قیمتی نزدیک بـه  

تومان، این قیمت را ھم دولـت در  
ــا بــانــک مــرکــزی و   ــی ب ــان تــب
کمیـسـیـون ارزی مـجـلـس ارائـه  

سوم ارز آزاد مـی بـاشـد،  .  میدھد 
اینجا دالر به قیمت آزاد در بـازار  

قیمت ایـن دالر  .  آزاد منظور است 
 تـومـان در  ٣٥٠٠  تـا  ٣٠٠٠ بین  

در واقـع دولـت  .  نوسان می باشـد 
ارز سه نرخی در بازار را در ھـمـه  
ـریـت   جوانب اقتصـاد ارائـه و مـدی

 .می کند 
ـبـعـات   ـرات و ت برگردیم بـه اث

ــع، ارز   ــذف ازر مــرج   ١٢٢٤ ح
ــی   ــی بــر گــران ــی دولــت ــان ــوم ت

دولت، بـانـک  .  کاالھای اساسی 
ـیـد   ـتـصـاد تـائ ـر اق مرکزی و وزی
ـم   ـرات ایـن تصـمـی کرده اند که اث

ـیـن    تـا  ٣٥ باعث گرانی ھـای ب

سـازمـان  .   درصدی خواھد بود ٤٧ 
ھای حمایت از مصرف کنندگـان  
ـم   اعالم کرده  که بـا ایـن تصـمـی
دولت شاھد گرانـی ھـای بـاالی  

ـــود ٥٠  ـم ب ــ ـی ــ ـــواھ .  درصـــد خ
ــان   ــاس ــل  "  کــارشــن ــق از  "  مســت

ـرال   ـب ـی ـئـول باندھای حـکـومـتـی، ن
ـبـال از   ـق ھای اسالمی، ضمن است
تصمیم دولت، تائید کرده انـد کـه  

 درصـد در  ٧٠ گرانی ھای باالی  
ـیـمــار  "  راه اسـت،  ـتـصـاد ب ولـی اق

دولتی نیاز بـه ایـن امـر دارد تـا  
ـیـد راه   خودش را پیدا کرده و تـول

ـنـھـا ھـواداران فـریـدمـن  ".  بیفتد  ای
ـتـه اسـالمـی اش   ـب آمریکایـی، ال
ھستنـد کـه بـه جـایـگـاه ارز در  
اقتـصـاد واقـف بـوده و در صـدد  
تجویز نسخه ھـایشـان در عـرصـه  
سیاست پولی به دولت می باشنـد  
که ظاھرا تا حدودی ھـم مـوفـق  

ـتـه گـذشـتـه  .  بوده اند  در طول ھـف
ــتــی افــزایــش   ــانــدھــای حــکــوم ب
ـم   قیمتھا را بعد از اعالم این تصـی
دولت در فروردیـن مـاه ارائـه داده  

ابتدا مرکـز آمـار اعـالم کـرد  . اند 
که تورم در مـاه فـروردیـن بـاالی  

ـر اسـاس  .   درصد  بوده اسـت ٣٨  ب
ــات و   گــزارشــاتــی کــه در نشــری
رسانه ھای حکومتی آمده اسـت،  
گرانی اقالم خوراکی در فروردیـن  

 درصـد  ٦٧  تا  ٣٤ ماه رشدی بین  
ــه اســت  ــطــه  .  داشـت ــن راب در ھــمـی

ـیـمـت   خبرگزاری ایسنا افزایـش ق
برخی از اقالم خوراکی و غیره را  
ـقـل از بـانـک   دو ھفته پیش به ن
ـنـگـونـه اعـالم کـرد  : مـرکـزی ای

ــا  ٣٠ افــزایــش    درصــدی  ٣٥  ت
ـیـمـت   قیمت انواع روعن نبـاتـی، ق
ھای انواع سبزی آخرفروردین مـاه  

  ٢ گوجـه  .:  به شرح زیر بوده است 
 ھـزار  ٢  تومان، خیار  ٨٠٠ ھزار و  

 ،  ١٠٠  ھـزار و  ٢  ، پیاز  ٨٠٠ و  
  ٨٠٠ زمینی یـک ھـزار و    سیب 

  ٣٥٠  ھزار و  ٣ تومان، نخود سبز  
  ١٥٠ ، کلم قرمـز یـک ھـزار و  

ـیـد    تـومـان،  ٩٨٠ تومان، کلم سـف
  ٩٨٠ بـاقـال سـبـز یـک ھــزار و  

ـلـونـی   ـی  ھـزار و  ٤ تومان، لوبیا ق
 تومان، ھویج یـک ھـزار و  ٢٠٠ 
 ھـزار و  ٢ ، کدو مسـمـایـی  ٥٨٠ 
،  ١٥٠  ھـزار و  ٢  ، بادمجان  ٢٥٠ 

ـفـل دلـمـه    ١٨٠  ھـزار و  ٣ ای    فل
 .رود   تومان به فروش می 

ــک   ــان ــگــری ب ــار دی در آم
مرکزی و مـرکـز آمـار افـزایـش  
قیمتھای ھفته اول اردیبھشت سال  

ـر اعـالم کـرده  ٩٢   را به ترتیب زی
 :اند 

ــه اول   ــت ــمــت بــرنــج در ھــف قــی
اردیبھشت امسال نسبت بـه مـدت  

ـبـل    درصـد  ١/٢٧ مشابـه سـال ق
رشد داشته و انـواع حـبـوبـات در  
ھفته اول اردیبھشت امسال نسـبـت  

ـبـل     ٤/٥٠ به ھفته مشابه سـال ق
ــه   ــت ــمــت داش ــی درصــد افــزایــش ق

ـتـه  . اند  انواع میوه ھای تازه در ھـف
اول اردیبھشت امسـال نسـبـت بـه  

ــل   ـب   ٧/٣٦ مـدت مشــابـه سـال ق
ــواع   ــد و ان ــن درصــد رشــد داشــت

  ١/٩١ سبزیجات در ھمـیـن زمـان  
ــمــت نشــان   ــزایــش قــی درصــد اف

 .میدھند 
ـیـمـت   گوشت قرمز افزایـش ق

ــه و گـوشــت  ٤٤   درصـدی داشـت
ــه اول اردیــبـھــشــت   ـت مـرغ در ھــف
امسال نسبت به مدت مشابه سـال  

ـیـمـت  ٨/٤١ قبل    درصـد رشـد ق
قند و شكر نیز طـی  .  داشته است 

ــت   ــم ــســال رشــد قــی ــك   ٨/٢٢ ی
ــمــت   درصـدی و چـای رشــد قــی

ــدھــد ٤/٣٣  .  درصــدی نشــان مــی
ـیـز   ـبـاتـی ن ھمچنین انواع روغن ن

 درصـدی داشـتـه  ٤٢ رشد قیمت  
و دست آخر مقایسـه سـاالنـه  . است 

 .بانک مرکزی و مرکز آمار 
 بـانــک مــرکــزی و مــرکــز  
آمار افزایش قیمتھای دیگری را  

 ارائـه داده  ٩١ در مقایسه با سال  
بر اسـاس ایـن آمـار و ارقـام  .  اند 

ـلـف در   قیمتھا در گروھھای مخت
مقایسه با سال گـذشـتـه افـزایـش  

ـرای  .  ھای زیادی داشـتـه اسـت  ب
مواد خـوراکـی نسـبـت بـه  :  مثال 

ـیـش از   ماه قبل امسال فروردین ب
نسبت به  .   درصد افزایش داشته ٧ 

ـیـش از  ٩١ فـروردیـن سـال     ٤٦  ب
. درصد افزایش قیمت داشته اسـت 

کاالھای غیرخوراکی و خـدمـات  
افزایش نسبت به ماه مشابـه سـال  

ـیـمـت  ٣٠.٤ قبل    درصد افزایش ق
ـــد  ـــه ان ـت خـــوراکـــی ھـــا،  .  داشــ

ـیـات نسـبـت   آشامیدنی ھا و دخان
 درصد افـزایـش  ٤٥.٠ به سال قبل  

ـیـمـت  .  قیمـت نشـان مـی دھـد  ق
ـتـه   لبنیات در تھران نسبت بـه ھـف

ـتـه  ٩/٦ قبل    درصد و نسبت به ھف

ـبـل    درصـد  ٦/٥١ مشابـه سـال ق
ـیـمـت  .  رشد داشته است  افزایش ق

 درصد، کرایه حمل  ٣٢ مسکن تا  
  ٧٠  درصد، افـزایـش  ٢٥ و نقل تا  

  ٣٩  تـا  ٢٩ درصدی قیمت دارو،  
درصدی تـعـرفـه ھـای پـزشـکـی  
ـتـی و   ـیـمـارسـتـانـی دول خدمات ب
خصوصی، افزایش حق ویزیـت تـا  

 درصد را نیز باید به این آمـار  ٢٣ 
ـنـھـا  .  وارقام دولتی اضافه کـرد  ای

آمار وارقامی مربوط بـه گـرانـی  
ھای در یک ماه گذشته و بـعـد  
ـرجـــع   از اعـــالم حـــذف ارز مــ

 .کاالھای اساسی می باشد 
آنچه مسلم ھست بـه آمـار و  
ارقام باندھـای حـکـومـتـی ھـیـج  

در طـول  .  موقع نباید اعتماد کرد 
ھمین مدت بیش از یک مـاه از  
ـر   ـنـی ب ـم دولـت مـب اعالم تصـمـی
ـرجـــع کـــاالھـــای   حـــذف ارز مــ
اساسی، افزایش قیـمـتـھـا سـرسـام  

افزایش قیمتھـا بـه  .  آور بوده است 
مراتب بیشتر از آن چیـزی ھسـت  
ـتـی گـزارش   که ارگـانـھـای دول

ـیـش  .  میدھند  حتی اگرھمین افـزی
قیمتھای اعالم شده دولتی را در  
ــنـا قــرار   ــه مـب یـک مـاه گـذشـت
ـراف دولـت رشـد   ـم، بـه اعـت بدھـی

 درصـد  ٤٦  تـا  ٣٥ گرانی ھا بین  
آن ھـم گـرانـی ھـا در  .  بوده است 

قســمــت مــربــوط بــه کــاالھــای  
ــاج عــمـومــی   اسـاسـی و مــایـحـت

این قیمتھا روزانه و بـخـشـا  .  مردم 
ـنـد  . ساعتی افزایش پیدا می کـن

ـبـعـات فـوری و بـال   از اثرات و ت
فصل حذف ارز مرجع، یعـنـی ارز  

ـرای واردات  ١٢٢٤   تومانی که ب
کاالھای اساسی در نظر گـرفـتـه  
ـیـمـت    شده بود، شـاھـد افـزایـش ق

.  درصـد مـی بـاشـیــم ٥٦ بـاالی  
ـیـش از   قیمتھای بازار افـزایـش ب
ـم کـاالی اسـاسـی در   ـل بیسـت ق
طول یک ماه گـذشـتـه نـزدیـک  

در  .   درصد را نشان میدھـد ٦٠ به  
ـم   عین حال با اجرایی شدن تصـمـی
دولت در مورد حذف ارز مرجـع از  
اوایل خرداد، شاھد گـرانـی ھـای  

  درصــد کــاالھــای  ٦٠ بــاالی  
در اقـدامـی  .  اساسی خواھیم بـود 

دیگر دولت اعالم کرده اسـت کـه  
بجای ارز مرجع ارز مـبـادلـه ای  
وارد معامالت مربوط بـه واردات  

ارز  .  کاالھـای اسـاسـی مـیـشـود 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 ھـزار  ٢٠٠٠  تا  ١٨٠٠ مبادله بین  
وارد  .  تومان در نوسان مـی بـاشـد 

کنندگان کاالھا براحتـی بـا ایـن  
ـنـه   توجیه که دالر گران شده وھـزی
واردات باال رفته است، قیمتھـا را  

 درصد باال خواھنـد  ٦٠ تا نزدیک  
ھمین االن در گروه کاالھـای  .  برد 

ـبـاتـی، انـواع   اساسی نظیر روعن ن
کره و سبزیـحـات، انـواع گـوشـت  

ـر ایـن  .  این کار را می کنند  اکث
کاالھا وارداتی بوده و دسـت وارد  
ــت   ـنـدگـان در تــبـانـی بـا دول کـن
وباندھا و مافیـایـی کـه بـازار را  
ـردن   کنترل می کند، برای بـاال ب
قیمتھـا رسـمـا بـازگـذاشـتـه شـده  

دولت و وزارت خانه ھـایـش  . است 
ــایــی   ــدھــای مــافــی ــان بـه ھــمــراه ب
ــخــش واردات   ــزرگ کــه در ب ب
ـردم را   ــی مــ ــاالھـــای اســـاس ک
ـنـد، از ھـمـیـن   سرکیسه می کـن
ـردن   االن شروع کرده اند بـه بـاال ب

طـبـعـا ایـن  .  قیمـت ایـن کـاالھـا 
باندھا ارز مبادله ای را از دولـت  
می گیرند و با ایـن تـوجـیـه کـه  
ـیـجـه واردات   دالر گران شده در نت
گران شده، قیمت ھا را روزانه بـاال  

دولـت و ایـن مـافـیـا از  .  میبرنـد 
محل تفاوت  قیمت ارز سه نرخی  
روزانه صدھھا میلیاردتـومـان پـول  

ــه جــیــب مــی زنــنــد  در بــازار  .  ب
دولت، دالالن، مافیـای قـدرتـمـنـد  
ـری   واردات دولتی ھا و بیـت رھـب
به ھمراه شرکای تجاریشان، رسما  
ـیـمـت   ـر کـردن ق ـت گرانی و گـران
کاالھای اساسی را سازمـانـدھـی  

بـه عـبـارتـی  . ومدیرت می کنند 
کل باندھای حکومت بر سر بـاال  
نگه داشتن قیمت ھـا بـه تـوافـق  
رسیده انـد و بـی شـرمـانـه وعـده  
ـر را ھـم   گرانی ھای باز ھم بیشت

 .میدھند 
ـتــیـجــه گـیــری  حــذف ارز  :   ن

ـیـمـت   مرجع تا ھمینجا افـزایـش ق
کاالھای اساسـی مـورد مصـرف  
ـرده   عموم مردم را به سـرعـت بـاالب

به اعتراف خـود حـکـومـت  .  است 
ـم   ـی گـرانـی ھـای یـک مـاه و ن

 درصـد ھـم  ٥٠ گذشـتـه دارد از  
از اوایـل خـرداد مـاه  .  باالتر میرود 

موعد اجـرای رسـمـی حـذف ارز  
مرجع و وارد شدن ارز مبادلـه ای  
به جای آن در واردات کـاالھـای  
اساسی میباشد که  گـرانـی ھـا  

ــاالی   ــد  ٦٠ ب ــوی  در صــد را ن
ایـن را خـود حـکـومـت  .  میـدھـد 

در کـل ھـمـه  .  اعالم کرده اسـت 
ھـمـیـن  .  چیز گرانتر خـواھـد شـد 

االن گفته اند که در ماه گذشـتـه  
.  درصد رفته اسـت ٣٨ تورم باالی  

حذف ارز مرجع، شـوک بـزرگ  
قیمتی دولت  در دو دھه گذشـتـه  
ـرف   ــورد مصــ ــاالھـــای م بــر ک
ــجــومــی   ــا افـزایــش ن عـمــومــی ب

اثرات و تبعـات  .  قیمتھا می باشد 
فوری آن، گـرانـی ھـای بـاالی  

 درصــدی ھــمــه کــاالھــای  ٧٠ 
ــود  ــت  .  اســاســی خــواھــد ب ــی ــب ــث ت

ـبـل   درآمدھـای افسـانـه ای از ق
ـر   ـیـشـت تحمیل گرانی ھای بازھم ب
به مردم، روی دیگـر گـرانـی ھـا  

سـودھـا و دزدیـھـای  .  می با شد 
افسانه ھزاران میلیارد تومانی در  
ــار رانــت خــواری بــانــدھــای   ــن ک
قدرتمند مافیای واردات و تـوزیـع  
کاالھای اساسی و مورد مصـرف  

ــود  ــن  .  مــردم خــواھــد ب اثــرات ای
تصمیم دولت بر اکثریت کـارگـران  
و مردم تـا ھـمـیـن حـاال کـاھـش  

 درصدی قدرت خـریـد  ٦٧ بیش از  
ـر خـطـر   ـر زی ـراب دستمزدھای سـه ب

ـرات دراز مـدت  .  فقر بوده است  اث
ـرف و   ـــــگـــــوی مصــــ آن ال
ــداردھـای حـداقـل زنـدگــی   اسـتـان
کارگران و مردم را در ھم خـواھـد  

تامین بـخـش مـھـمـی از  .  ریخت 
کـاالھـای اسـاســی دیـگـر بــرای  

نزدیک  .  مردم ممکن نخواھد بود 
به نصف ایـن کـاالھـا نـاچـارا از  
ــران حــذف   ــبــد غــذایــی کــارگ س

تغییرتحمیلی در سـبـد  .  خواھد شد 
غذایی کارگران و مردم و صـرف  
نظر کردن از کاالھای گران شـده،  
تاثیرات فاجعه باری بر تـغـذیـه و  
سـالمـت مـردم بــر جـای خـواھــد  

ــران و  .  گــذاشــت  ــنــش کــارگ واک
مردم به این گرانی ھا یک وجـه  
مھم مبـارزات کـارگـران و مـردم  

حکـومـت از شـورش  .  خواھد شد 
ـرداده و   پابرھنه و گـرسـنـگـان خـب
دارد خودش را برای مقابله با ایـن  
ــد  ـراضـات آمـاد ه مـی کـن . اعـت

ـقـه   یک رویارویی مھـم کـل طـب
کارگر با حکومت بر سر سیاسـت  
افزایش قیمتـھـا و گـرانـی ھـای  

کـارگـران  .  سرسام آور مـی بـاشـد 
ـنـشـسـتـه انـد  در یـک  .  ساکت ن

چنین وضعیتی جنبش کارگـری،  
فعالین و رھبران و تشـکـل ھـای  
ـیـه گـرانـی   کارگری مبارزه برعـل
ھا و فقر را باید در دسـتـور خـود  

ــه افــزایــش  .  بـگــذارنـد  اعــتــراض ب
حداقل دستمزدھای امسال، جـرقـه  
ــراضــات آتــی را زده اســت  . اعــت

ـیـه   طبقه کارگران در مبارزه بر عل
ـقـش   ـتـوانـد ن افزایش قیـمـتـھـا مـی

ـرد  بـطـور  .  کلیدیی به عھـده بـگـی
واقعی ھم ھـمـیـن االن کـارگـران  
. مبارزاتشان را افـزایـش داده انـد 

مبارزه و اعتراض حول دستمزدھـا،  
ــم بــه مــبــارزه و   ــی ــق ــت بــطــور مس
اعتراض به افزایش قیمـتـھـا ربـط  

به میدان آمدن صف متحـد،  .  دارد 
متشکل طبقه کـارگـر بـا شـعـار  
ــا،   ــزدھ ــم ــوری دســت ــش ف ــزای اف
گسترش مبارزه بر علیه سـیـاسـت  
ـردن و   ـر بـاال ب ھای رژیم مبنی ب
باال نگه داشتن  قیمت کـاالھـای  
اســاســی مــورد مصــرف عــمــوم  
کارگران و مـردم، یـک مـبـارزه  
گسترده و اجتماعی بزرگی مـی  
باشد که پرچم آن بـایـد در دسـت  

ــاشــد  ــه کــارگــر ب ــق ــط  .  طــب فــق
ــحــاد، تشــکــل و   ــا ات کــارگــران ب
مبارزه قدرتمنـد اجـتـمـاعـی شـان  
میتوانند سیاستھای ضد انسـانـی  
حکومت، ازجمله افزایش قیمـتـھـا  
و تحمیل دستمـزدھـای نـاچـیـز و  
فقر وفالکت فعلی را با شکسـت  

ـنـد  ـریـن  .  مواجـه نـمـای ایـن مـھـمـت
چالش و رویارویی طبقـه کـارگـر  
با کل حکومت دزدان و قاتـالن و  
. سرمایه داران اسالمی می باشـد 

کارگران میتوانند این وضعیـت را  
 . راه دیگری نیست . عوض نمایند 

 

زنده باد 
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 افق سیاسی آینده پس از اول مه 
 فرزین امیدوار 

   ٩٢ جامعه ایران شاھد برگزاری مراسم ھای باشکوه در  اول مـه سـال  
در این رابطه اخبار مندرج در نشریات و سایتھای جریانات  چـپ  .  بود  

و اما  نکته ای که باید بـه  .   ایران از ھر طیف، گویای عظمت آنست  
آن اھمیت داد و رویش مکث کرد، افق سیاسی آتی پیـشـاروی جـامـعـه  

جامعه بـحـران زده ایـران بـه کـدامـیـن  .  در پس  این اتفاق بزرگ است  
ـزایـش روزانـه   ٩١ سمت و سو در حرکت است؟  کل سال   ـا اف  را رژیـم ب
زندان و بگیر وببند و اعـدام  .   فشار پلیسی و امنیتی پشت سر گذاشت 

بـن  !   را گسترش داد ولی قادر به عقب راندن جامعه علی العموم نشـد  
ـا   ـا پ بست اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جامعه ایـران و رژیـم سـر ت
مستاصل که انعکاس آنرا در کشمکش ھای روزانه  درونی رژیم شاھـد  
ـلـوم مـوجـودیـت رژیـم و امـکـان   بودیم،  بیش از پیش افق مبھم و نامع

ـزاعـھـای   .  ادامه حیاتش  را به  ھمگان در ایـران و جـھـان نشـان داد   ن
ـاری اسـت کـه دیـگـر از   باندھای درون نظام نشان از آینده بس تیره و ت

ـیـسـت  ـبـوده و ن ـابـل کـتـمـان ن ـیـن  .  طرف سران حاکمیت  نیز ق در چـن
ـتـوان  .   برگـزار شـده اسـت ٩٢ شرایطی، مراسم ھای اول ماه مه   ـی ـا نـم آی

اجتمـاعـی  _  گفت که جامعه ایران،  قبل از رسیدن به  شرایط سیاسی  
حاد و نمایان شدن تحرکات وسیع اجتماعی با  حضور علنی  مـردم در  
ـتـه   خیابان ،  نشان میدھد که تا چه حدی به استقبال انتخاب چـپ رف

ـانـدازه اول  ١٣٨٨ است؟ کدامین اتفاق سیاسی در فردای انقالب    ایـران ب
 گسترده و اجتماعی و با صدای بلند اعالم داشت کـه جـامـعـه  ٩٢ مه  

ـزدیـک مـیـشـود؟   ایران با گامھای بلند برای انتخاب سیاسـی چـپ ن
حزب کمونیست کارگری ایـران آمـاده  . اھمیت این نکته را باید دریافت  

ترین حزب چپ حال حاضر ایران، خود را آماده جضـور پـر قـدرت بـرای  
آینده سیاسی جامعه میکند و بیش از پیش رو به جامعه  اعالم مـیـدارد  

ـیـشـرو  .  که مردم، کارگران، این حزب را انتخاب کنید  کارگران و مردم پ
ـفـره   جامعه در فضائی بشدت امنیتی و علی رغم حضور صدھـا ھـزار ن
ـا   ـنـد و ب ـای ـی ـان ھـا  م ـاب ـی نیروھای سرکوب در شھرھای بزرگ، به خ
قطعنامه ھائی با مفاد  کامال چپ اعالم مـیـدارنـد کـه خـواسـتـھـای   
کارگران و مردم آن جامعه چیست ؟ در کدامین اعتراض اجتمـاعـی در  
طول سه چھارسال گذشته  خواستھای ناسیونالیستی  و یا پـروغـربـی و  
ـا   جمھوری خواھانه از طرف طیفھای اجتماعی مردم بیان شده است ؟ آی

ـتـمـاعـی چـپ  ٩٢ اعتراضات اول مه    نمیتواند  گویای یـک افـق اج
 برای آینده سیاسی جامعه ایران نیست؟  

خوب نگاه کنیم متوجه علل  عدم افزایش فشار سیاسـی غـرب بـه  
اوباما با نـگـاھـی  !  حکومت حاکمان اسالمی بورژوازی  ایران میشویم  

ـاسـت جـمـھـوری   ـات ری تردید آمیز به آینده سیاسی ایران ، منتظر انتـخـاب
ایران میماند تا با مالحظه ای معنی دار در  رابطه با کشمـکـش اتـمـی  
ایران و غرب اعالم نظر کند و  تصمیم شان در این رابطه را بـه بـعـد از  

سرمایـه داری جـھـانـی  .  انتخابات ریاست جمھوری ایران واگذار میکند  
 این ارزیابی را داشت که جامعه ایران میتواند آبسـتـن  ٩٢ قبل از اول مه  

ـاق بـرای بـه   ـف خیلی حوادث سیاسی مھم باشد و مطمئنا پس از ایـن ات
ـیـش   ـات پ چپ چرخیدن جامعه ایران و بویژه اتفاقات محتمل در  انتخاب

 . رو،  حساب ویژه ای باز خواھد کرد  
حزب کمونیست کارگری ایران و چپ جامعه با حساسیت بیشتری  

ـا  .  به افق سیاسی آینده  ایران می نگرند  ـیـشـاروی مـا ب افق سیاسـی پ
ندائی  که پیشروان سیاسی چپ و   رھبران عملـی کـارگـری در اول  

!  به ایران و جھان سر دادند، چپ و کمونیسم است و الغیر  ٩٢ ماه مه  
ـزرگ   این را با تالش ھر چه بیشتر و برداشتن گامھائی مستحـکـم و ب

ـیـسـت کـه  .   قطعا اینده از آن ماست  .  میتوان  نشان داد  دور از انتظار ن
ـیـسـت کـارگـری   جامعه ایران در انتخاب  افق چپ و اینبار حزب کمون

 .   درنگ نکند  
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ـرد  "  آیا دفاع از زحمتـکـشـان کـارب
ھر زبانی و ادبیاتی را مجاز مـی  
سـازد؟ آیـا جـنــبـش چـپ بــرای  
دفاع از حقوق حقه زحمتکـشـان و  
ترویج اندیشه عدالت اجتماعی بـه  
ـیـاز   فحاشی و توھین و مغـلـطـه ن

بنظر من جنبـش چـپ  ...  دارد؟  
ـــوق   ـق ـر دفـــاع از حــ ــ عـــالوه ب
ـقـاء و رشـد   زحمتکشان وظیفه ارت
فکری و فرھنگی زحمتکشـان و  

ـیـز دارد  و ایـن  .  کل جامعـه را ن
 ."مھم را باید از خود شروع کرد 

ــقــل قــول بــاال بــخــشــی از   ن
ـنـدگـان  "  اعتـراض "  یـكـی از خـوان

ــــب   ـل ــــی " مــــطـــ ــــی   ب ســــی و    ب
ـران  !" کارفرماھای بی حقوق در ای

است كه بصورت كامنت در سایت  
زیر مطلب فـوق آمـده  "  اخبار روز " 

یـک  : " در جواب وی نوشتـم .  بود 
چیزی که ظـاھـرا مـد روز شـده  

" زبــان مــودبــانــه " و  "  ادب " اســت،  
جالب است که کارفرمـاھـا  .  است 

ــان   ــامــی ــان و ح ــدســت ــم ب و قــل
رنگارنگ آنھا کراوات زده و زبان  
ـرنـد، امـا نـان   مودبانه بکار می ب
شب کارگران و فرزندانشان را بـه  

شـمـا ھـر چـقـدر  !  گرو گرفته اند 
دلتان می خواھد به ما کـارگـران  
بی ادبی کنید و فحش و نـاسـزا  
ـبـاه   بدھید، اما زنـدگـی مـا را ت

ـلـه و  .  نکنید  لطفا این بسـاط حـی
ـیـد  . نیرنگ و فریبتان را جمع کـن

ـنـده شـده   دیگر واقعا مشمـئـز کـن
است کـه مـودب بـازی در مـی  

 ."آورید 
دوستی جوكـی تـعـریـف مـی  
كرد كه فرد كاردانی را برای حـل  
یك معما پیش خـامـنـه ای مـی  
برند و در آخر خامـنـه ای كـه از  
مھارت و كار او شگفت زده مـی  
شود از او می پرسد كه یـك آرزو  

او ھـم  .  بگوید كه برایش تھیه كند 
ـرف   ـلـویـزیـون پ از خامنه ای یك ت

تلویـزیـون  .  پاك كن دار می خواھد 
را برایش تھیه می كنند و بعـد از  
یكی دو روز خامـنـه ای بـاالخـره  
ـیـن   نمی تواند بفھمد كه چرا در ب
این ھمه چیز، طرف تلویزیون پـرف  

پـاك كـن دار خـواسـت؛ چـرا كـه  
تلویزیون را كسی زیر برف و بـاران  

باالخـره او را  !  كه تماشا نمی كند 
احضار می كنند و او ھم بـعـد از  
گرفتن قـول از خـامـنـه ای كـه  
بالئی سرش نیاورند، مـی گـویـد  
به این دلیل تلویزیون برف پاك كـن  
دار الزم دارد كه ھـر وقـت كسـی  
ـلـویـزیـون   مثل خامنه ای را در ت
ـنـد و   می بیند، بھشان تف می ك
ـنـد شـود   ـل حوصله ندارد ھـر بـار ب

در نتیجه بـه  .  تلویزیون را پاك كند 
در  .  یك برف پاك كن احتیـاج دارد 

ــا   ــاس م ــن احس ــع ای عــالــم واق
كارگران و مردم فقیری اسـت كـه  
زندگی را كسانی مـثـل خـامـنـه  
ای و ھمدستانش بر ما تلخ و تبـاه  

 .كرده اند 
اجازه بدھید در بین دنیایـی از  
مثال، یك مثال خیلی مـلـمـوسـی  
را بیان كنم كه چرا ما شب و روز  
به كسـانـی مـثـل خـامـنـه ای و  
دیگر كسانی كه بی بـی سـی و  
ـر ضـرب   قلم بدستانش وظیفه از زی
ـر عـھـده گـرفـتـه   بدر بردنشان را ب

ـم  در  .  اند، فحش و ناسزا می دھـی
اخبار یكی دو ھفته گذشته آمـده  

مھـدی مـجـدم کـه در روز  :  بود 
 آوریـل در مـقـابـل  ١٦ سه شنبـه  

درب استـانـداری در شـھـر اھـواز  
خودسوزی کرده بود، پس از چنـد  
ــانــی   ــق ــان طــال ــت ــمــارس ــی روز در ب

این جوان ساکن اھـواز  .  درگذشت 
جھت جستجوی کار بـه چـنـدیـن  
اداره مراجعه کرده اما نتیـجـه ای  
نگرفته و گویا صبر او لبریز شـده  
ــز   ــی ــراض آم و در اقــدامــی اعــت
ھنگام خروج استاندار حـجـازی از  
ساختمان اسـتـانـداری در مـقـابـل  
چشمان استاندار و ھمـراھـانـش بـا  
ریختن بنزین برروی خود اقـدام بـه  

او کـه مـتـولـد  .  خودسوزی نمـود 
 و در شـرف تشـکـیـل  ١٣٥٥ سال  

ــه صــورت   ــال ب ــب خــانــواده بــود، ق
پیمانی در شرکت نفت مشغول بـه  
کار بوده و ھمزمان با بیکار شـدن  
بخـش وسـیـعـی از کـارگـران در  
ـیـکـار شـد  . اھواز، او نیز از کار ب

مراجعات متعدد وی به ادارات و  
ـتـی و خصـوصـی   شرکتھای دول
ـیـجـه   ـت جھت یافتن کار  کھبی ن
ماند، درخواست دیدار با اسـتـانـدار  
را کرد که حـراسـت بـه او اجـازه  

در  .  ورود به اسـتـانـداری را نـداد 
نتیجه ھنگام خروج استانـدار، وی  

ــه خــودســوزی کــرد  در  .  اقــدام ب
ـر مـزمـن و  :  ادامه آمده اسـت  فـق

ــان   ــی ــیــکــاری م درصــد بــاالی ب
جوانان حتی به گفته مسـئـوالن و  

٪  ٣٠ نمایندگان مجـلـس، از حـد  
 . گذشته است 

ـم   ناراحت شده اند که ما به قل
بدست بی بی سی گفته ایم چـرا  
ـیـد   وكیل مدافع كارفرمائـی ھسـت
ــه كــام   كــه مــھــدی مــجــدم را ب

ـرای  .  مرگ برد شده است  قطعا ب
ایشان سخت است درك كـنـد چـه  
خشمی او را فرا گرفتـه بـود كـه  
! این چنین جـان خـود را گـرفـت 

واقعا سخت است كه بفـھـمـد چـرا  
مردم یك كشور مثل بریتانیا صـف  
ــد   ــه بــر جس ــد ك ــودن ــده ب كشــی

سـخـت  !  مارگارت تاچر تف كننـد 
است متوجه شـود چـرا مـردم بـا  
ـنـوشـه   ـی مرگ ھیتلر و فرانكو و پ
تأسف نمی خـورنـد و شـادی ھـم  

ـتـان  !  می كنند  ـت یا ایھاالناس، نزاك
ـر  ٤ ؟ دسـتـمـزد  ! كجا رفت   بـار زی

خط فقر می گیریـد، كشـتـه داده  
اید، جگر گـوشـه تـان در شـعـلـه  
ھای آتش سوخت، دود شـد و بـه  
ـیـد  ـن . ھوا رفت، ادب را رعایـت ك

 ؟ !نزاكتتان كجا رفت 
 

ـرم كـه   این كامنت گذار مـحـت
وظیفه ارتقاء و رشـد فـکـری و  " 

فـرھـنـگـی زحـمـتـکـشـان و کـل  
بر عـھـده دارد، در  "  جامعه را نیز 

واقع نگھبان و مـأمـور مـمـیـزی  
است كه ببیند چه كسـی بـه بـی  
بی سی می گویـد مـفـت خـور،  
ـران   ـی مچش را بگیـرد و بـه سـردب

ــدھـد  ــھــا گــزارش ب مــؤدب  !  سـایــت
بازی در آوردن و كـراوات زدن و  
ـبـاھـی   ـفـه بـه ت در عین حال وظـی
كشاندن زندگی كـارگـران، كـار و  

ـیـشـه ایــنـھـاسـت  ــن  .  پ بــرای ھـمـی
كارشان درس خوانده و تربیت شـده  

روزی شان را مدیـون ھـمـیـن  .  اند 
 .كارھا ھستند 

 ٢٠١١٣  مه  ٥ 

 سیاست و نزاكت
 ناصر اصغری 

استمداد بھنام ابراھیم زاده 
 از جامعه جھانی

ـم زاده، در حـال حـاضـر   ـراھـی اینجانب بھنام ابراھیم زاده پدر  نیمـا اب
ـرا دسـتـگـاه قضـایـی   تحت استرس و فشار روانی شدیدی قرار دارم زی
وامنیتی به شدت تالش می كنند كه مرا به زندان برگردانند و از ایـن  

 .رو فرزند بیمار من در وضعیت روحی بسیار بدی قرار گرفته است 
ـروسـه   اکنون بار دیگر دوره درمان فرزندم شـروع شـده و او طـی پ

حتی پـزشـكـان  .  درمان نیاز مبرمی به حضور من در کنار خودش دارد 
بیمارستان محک بر این موضوع تاكید و پافشاری كرده اند كـه چـون  

فرزندم در آستانه سن بلوغ قرار دارد، در وضعیت بسیار حسـاسـی اسـت  
ـیـاز دارد  امـا  .  و برای پیشرفت درمان و بھبودی سریع به حضور پـدر ن

ـنـد   ـرگـردان مقامات قضایی به شدت تالش می كنند كه مرا به زندان ب
 .و فرزندم را از وجود من در کنارش محروم کنند 

امروز شنبه چھاردھم اردیبھشت كه برای پیگیری تمدید مـرخصـی  
خود به دادستانی مراجعه كردم، آقای خدابخشی قاضی ناظر بر زنـدان،  
طی نامه ای خطاب به پزشك قانونی تھران تاكید كرد كه بایـد پـزشـك  

 .قانونی تایید كند كه شما بایستی ضرورتا  در كنار فرزند خود بمانی 
من به ایشان یادآوری کردم که درست چندروز قبل، نامه پزشـكـان  
بیمارستان محک، خطاب به مقامات مربوطه مبنی بر این كـه بـھـنـام  
ابراھیم زاده با توجه به وضعیت ویژه فرزندش باید در كناراو بماند را را  
به شما تحویل دادم، اما ایشان ھـمـچـنـان پـافشـاری كـردنـد كـه بـایـد  

 .پزشكان خودمان در پزشکی قانونی نیز این مسئله را تائید كنند 
گویا دستگاه قضایی تمام توان خود را به كار انداخـتـه تـا مـرا از  
تنھا فرزندم جدا سازد وبا این كار مطمئنا  جان فرزندم به خـطـر خـواھـد  

 .افتاد 
ـم   ـم زاده، بـا تـوجـه بـه وضـعـیـت وخـی بدین وسیله من بھنام ابراھـی

 و روحی تنھا فرزندم كه بیش از سه ماه است در بستر بیـمـاری    جسمی 
به سر می برد، از تـمـامـی سـازمـان ھـا ونـھـادھـای حـقـوق بشـری  

تمامـی انسـان ھـای  ,  وانساندوست، اتحادیه ھا وسندیكاھای كارگری 
آزادیخواه ومتر قی كه قلبشان برای آزادی وانسانیت وبشریت می تپـد و  

خـواھـم کـه    ھایم در سر تا سر جھـان مـی    ھم طبقه ای   ھمچنین تمامی 
ـرگـردانـد و   ما را یاری كنند و نگذراند دستگاه قضایی مرا به زنـدان ب
جان فرزندم، نیمای عزیز که در جدال با بیـمـاری سـخـت اش بـه مـن  

 .نیاز مبرم دارد، به خطر بیافتد 
 

 .ما به كمك شما عزیزان نیاز داریم 
 

 ٩٢ بھنام ابراھیم زاده اردیبھشت  
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ــون  .  ١  ــان ــل دبــیــر ك ــظ ــع م
جامعـه  : " شوراھای اسالمی تھران 

كارگری با استفـاده از ابـزارھـای  
"! قانونی اعتراض آشـنـایـی نـدارد 

مساله شـوراھـای اسـالمـی کـه  
چرا استفاده از ابزارھـای قـانـونـی  
اعتراض كـارگـری جـدیـد اسـت،  

ــاھــبــرداری   ــاســی " یــک ك " ســی
مـاھـرانـه ای خـطـاب بـه افـكـار  

مـعـظـل كـانـون  .  عمومی میباشد 
ـرار   شوراھای اسـالمـی از ایـن ق

ـراض بـه  "  است؛   کارگران با اعـت
مصوبه دستمزدھای شـورایـعـالـی  

ــــازه  ای را در    کــــار افــــق ت
گفتگوھای دسته جمعی صنـفـی  

ـیـش  ".  گشودند  اینھا میدانند كه ب
از یكسال اسـت كـه كـارگـران در  
ـلـف صـنـعـتـی و   بخشھای مـخـت
ـیـن   كارخانه ھا علیه مصوب تـعـی

حداقل دستمزدھا در حال اعتـراض  
ھستند، و كارگران و ھـمـاھـنـگ  
كنندگان آنھـا در شـكـل طـومـار  
ســـی ھـــزار امضـــا راه ھـــای  
متفاوتی از راه قانونی، مذاكره بـا  
ــامــه   ــس تــا ن ــمــایــنــدگــان مــجــل ن
اعتراضـی و طـومـار سـی ھـزار  
امضا كه خود یك تالش قـانـونـی  
بود، تا تجمع در مقابل مجـلـس و  
سایر ارگانھا را تجربه كـرده و بـا  
ـر   ھر اقدامی رادیكالتر و مصمم ت
بر سر افزایش دستمزدھا جلو آمـده  

 نكـتـه  ٢ اما، مساله جدید در  . اند 
کـارگـران بـا  " اولی؛  . نھفته است 

اعتراض به مصوبه دسـتـمـزدھـای  
ای را در    شورایعالی کار افق تازه 

گفتگوھای دسته جمعی صنـفـی  
ـرگـزاری  "..  و دومی؛  "  گشودند  ب

ـراضـی قـانـونـی  ...". تجـمـع اعـت
فاكتور اول یـك دسـتـاورد بسـیـار  
مـھـم ایــنـدوره جـنــبـش كـارگــری  

بـحـق كـارگـران در ده ھــا  .  اسـت 
مراكز صنعتی و كارخانه و مراكـز  
تولیـدی از طـریـق ھـمـبـسـتـگـی  
ــازه ای را در   كــارگــری افــق ت
گفتگووھای جمعی ایـجـاد كـرده  

كمتر دوره ای بوده است  بـه  .  اند 
این اندازه افق مـبـارزه رادیـكـال و  

پیگیری در امر به تحقق رسـانـدن  
مطالبات كارگری بـه ایـن انـدازه  
توسط كارگـران در سـطـح ده ھـا  
. ھزار نفری نمایندگی شده بـاشـد 

ــن مــوقــعــیــت را   ایــن افــق و ای
مقامات ریز و درشـت جـمـھـوری  
ـرزه درآورده اسـت  ـل . اسالمـی را ب

ـپـایـان   دوره طبقه كارگر خاموش ب
ـبـش كـارگــری   رسـیـده اسـت، جــن
ــا اتــكــا بــه ابــزارھــای   ــرود ب ــی م
ـیـل   ـب ـر از ق ھمبستگی حیـاتـی ت
اتكا به مجمع عمومی وارد دوره  

ــعــرض شــود  ــی  .  ت ــای بــرای آشــن
خوانندگان متن زیر در ارتبـاط بـا  

گفتگوھای كـانـون ھـمـاھـنـگـی  
 .    شوارھای اسالمی را میاوریم 

ــگــی   ــون ھــمــاھــن دبــیــر کــان
شواراھای اسـالمـی کـار اسـتـان  

وجدان عـمـومـی  :  گوید   تھران می 
ـر بـه    کارگران اعتـراض  ھـای اخـی

ـیـد  ٩٢ پایین بودن مزد سال    را تـای
ـیـان  .  کند   می  ـبـی بـا ب حسن حبی

جـامـعـه  :  این مطلب به ایلنا گفت 
ـفـاده از   کـارگـری ھــنـوز بـا اسـت
ابزارھای قانونی اعتراض آشنایـی  

ھای کارگـری بـا    ندارد اما رسانه 
ـنـه   طرح و اطالع رسـانـی در زمـی
شکایت و اعتراض بـه مصـوبـات  

مزدی شورایعالی کار زمینه ایـن  
ایـن  .   آشنایی را فـراھـم کـردنـد 

ـنـکـه بـه   فعال کارگری با بیان ای
ھـا      غیر از صدا و سیما سایر رسانه 

نیز با پیگیری اخبـار مـربـوط بـه  
شکایت در دیـوان عـدالـت اداری  
بــه اطــالع رســانــی در جــامــعــه  

متاسفانه صدا و  :  پرداختند؛ گفت 
ـر   سیما بـه عـنـوان رسـانـه فـراگـی
ـراض   ملی با نادیده گـرفـتـن اعـت
کارگران به بطور گزینشی اخـبـار  
حوزه کار و اشتغال را پوشـش داد  
و در عمل مغایر با وظیفه اصـلـی  

ـبـی افـزود .   خود عمل کرد  : حبی

ـرانـی بـا   از آنجـا کـه جـامـعـه ای
استفاده از راھـکـارھـای قـانـونـی  
ـیـگـانـه و نـاآشـنـاسـت   اعتـراض ب
ممکن است در حال حاضر افکـار  
ـر مســـاعـــد و   ـــظــ عـــمـــومـــی ن

ـنـانـه  ـی ای نسـبـت بـه اقـدام    خوشب
ــگــی   ــون ھــمــاھــن ــوقــی کــان ــق ح
شوراھای اسالمی کـار نـداشـتـه  

دبیر کانـون ھـمـاھـنـگـی  .   باشند 
شوراھـای اسـالمـی کـار اسـتـان  
ــا ایــن حــال   تــھــران ادامــه داد ب
کارگران با اعتـراض بـه مصـوبـه  
دستمزدھای شورایعالی کـار افـق  

ای را در گفتگـوھـای دسـتـه    تازه 
ـفـی گشـودنـد  ایـن  .   جمعـی صـن

ـنـکـه در   ـیـان ای مقام کارگری باب
ھـای    صورتی کـه اطـالع رسـانـی 

الزم صورت بگیرد در آینده شـاھـد  
پذیرش این اقدام از سوی جـامـعـه  

ـم بـود، افـزود  بـه مـوجـب  :  خواھی
ــان   ــارگــران بــرای بــی ــون ک ــان ق

ھـای    ھـا و راه   اعتراض خـود ابـزار 
متعددی دارنـد کـه مـراجـعـه بـه  
ـنـدگـان   دیوان عداالت اداری، نمـای

 مـجـلـس  ٩٠ و کـمـسـیـون اصـل  
شورای اسالمی و حتی برگزاری  
تجمع اعتراضی قانونی از جـمـلـه  

با این  :  وی افزود .   ھا ست   این راه 
ھمه در ھفته کارگر، کـارگـرانـی  

ھـای روزکـارگــر    کـه در بــرنـامــه 
حضور داشتند از موضوع شکایت  

ـبـال    عیله مصوبه دستمزد  ـق ھـا اسـت
 .گرمی کردند 

ــش  .  ٢  ــدار جــنــب ــای ــت پ ســن
ــش از سـه دھــه   ـی كـارگـری در ب
گذشته، صدور قطعنامه و اعـالم  

ـرك  .  كیفرخواست، است  وجـه مشـت
قطعنامه ھا مھر اوضاع جـدیـد و  
ـبـات   موقعیت طبقه كارگر، مـطـال
و خواستھـای آنـھـا را مـنـعـكـس  

ــد  ــن   ٩١ در اول مــه ســال  .  مــیــك
تحرك جدیدی در ارتبـاط بـا بـاال  
بردن و افزایش دسـتـمـزدھـا شـروع  

  ٩٢ امسال در اول مـاه مـه  .  شد 
ـیـن   این تحرك جنبه مادی و تـعـی

طـومـار  .  یافته ای پیدا كرده است 
سی ھزار امضا، ده ھـا اقـدامـات  

و ده ھا تجمع اعتراضـی  "  قانونی " 
در مقابل مـجـلـس و ارگـانـھـای  
جمھوری اسالمـی مـاحصـل ایـن  

ــوده اســت  ــن  .  دوره ب و امــروز ای
جنبش مطالباتـی كـارگـران اسـت  
ــمــام   ــگــیــری ت ــا پــی كــه مــیــرود ب
مصوب حداقل  مزد كـارگـران را  
به مـجـلـس و ارگـانـھـای دولـت  

این اندازه پیشروی مـھـم  .  برگرداند 
ــران بــرای  .  اســت  فــراخــوان كــارگ

ــایـه ای در   تـحــقـق مــطـالــبـات پ
ــدوره از   ـن ـرچــم ای ــدھــای زیــر پ ـن ب

اما یـك  . اعتراضات كارگران است 
. نكته مھم را بایـد یـادآوری كـرد 

ـیـن ایـن   جنبش كارگـری و فـعـال
ـبـات   ـرای تـحـقـق مـطـال جنبـش ب
قطعـنـامـه ھـا بـایـد بـا تـالـشـی  
آگاھانه در راه ایجاد تشكل ھـای  
كارگری در محل كار و كـارخـانـه  
ـردارنـد  . و تشكل سـراسـری گـام ب

ھر اندازه از تحقق پـایـدار مـواد و  
مطالبات قطعنـامـه ھـا، در گـرو  
ایجاد تشكل كـارگـران در سـطـح  

 .  محلی و سراسری است 
ـبـات  » ما کارگران این مـطـال

را یکبار دیگـر در گـرامـیـداشـت  
اول ماه مه روز جھانی کارگر بـا  
صدائی رساتر از ھـمـیـشـه فـریـاد  
میزنیم و خواھان تحقق فوری آنھا  
ــت   ــرای بــرون رفــت از وضــعــی ب

ـم  ـی  -١ :  مصیبت بار کنونی ھسـت
سھم کارگران از زندگی، مـعـیـار  

 در حاشیه اخبار کارگری
 نسان نودینیان 
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ــت و رفــاه و   ــرفــت، انســانــی ــش پــی
خوشبخـتـی در ھـر جـامـعـه ای  

از نـظــر مــا حــداقـل مــزد  .  اسـت 
ـر   مصوب در شورایعالی کار تحقی
ــواده   ــھـا خــان ــون ــی ـل ــی مــی ــشـت مـعــی
کارگری بود، ایـن مصـوبـه بـایـد  
فورا ملغی شود، تـورم و گـرانـی  
باید متوقف گردد و حـداقـل مـزد  
کارگران باید بر اساس اجرای بـی  

 قانون کـار  ٤١ کم و کاست ماده  
آزادی بی قیـد و    -٢ .  تعیین شود 

ـقـل   شرط برپایی تشكل ھای مست
ــری، اعــتــصــاب، تــجــمــع،   کــارگ
راھپیمائی، آزادی احزاب و آزادی  
بیان و مطبوعات باید بـه عـنـوان  
ـر كـارگـران و   حقوق خدشـه نـاپـذی

ــوده ھــا مــردم ایــران بــه   عــمــوم ت
مـا بـا     -٣ رسمیت شناخته شوند  

ــاســت   ــی ــردن تــداوم س مــحــكــوم ك
ــال فشــار بــر   ــازداشــت و اعــم ب
ـرض، خـواھـان لـغـو   کارگران معـت
مجازات اعدام و آزادی فـوری و  
ـیـه کـارگـران   بی قید و شرط کـل
ــبــش ھــای   ــن ــر ج ــد و دیــگ ــن درب
اجتماعی از زندان و توقف فـوری  
ـیـه آنـان   پیگردھای قضایی بر عـل

کلیه لـوایـح اصـالحـی    -٤ ھستیم  

ـیـن کـار و تـامـیـن   دولت بر قـوان
اجتماعی باید به کنـار گـذاشـتـه  
ـری در ایـن   شود و ھر گونه تغیـی
ـم و   ـی ـق قوانین باید با دخالت مسـت
ـتـخـب   ـنـدگـان مـن بالواسطـه نـمـای

مجامع عمومی کارگران صـورت  
ــرد   ــی ــگ مــا خــواھــان مــحــو    -٥ ب

ــد   ــی ــت و ســف قــراردادھــای مــوق
ــه   ــم امضــاء، اجــرای فــوری بــی
ـر   تمامی کارگران ساخـتـمـانـی، ب
چیده شدن شرکتھای پیمانکـاری  
و انعقاد قرارداد مستقیـم و دسـتـه  
ـیـت شـغـلـی   جمعی، تـامـیـن امـن
ــن   ــاالتــری کــارگــران و رعــایــت ب
استاندارد ھای بھداشت و ایـمـنـی  
در محـیـطـھـای کـار و زنـدگـی  

دستمزدھـای مـعـوقـه     -٦ ھستیم  
كارگران بایـد فـورا و بـی ھـیـچ  
ـرداخـت شـود و   عذر و بھانه ای پ
عدم پرداخت آن بایستی به مـثـابـه  
ـیـب قضـائـی   ـق یك جـرم قـابـل تـع

تلقی گردد و خسـارت نـاشـی از  
ـرداخـت شـود     -٧ آن به كارگران پ

اخراج و بیكار سازی كارگـران بـه  
ھر بھانه ای باید متوقف گردد و  
تمامی كسانی كه بیـكـار شـده و  
یا به سن اشتغال رسیده انـد بـایـد  
ـیـمـه   تا زمان اشتغال بـه كـار از ب
بیكاری متناسب با یـك زنـدگـی  

ما بیـمـه  .   انسانی برخوردار شوند 
ھای تامـیـن اجـتـمـاعـی را حـق  
ـران    مسلم تـمـامـی آحـاد مـردم ای
میدانیم و خواھان اداره ایـن نـھـاد  
ـتـخـب   ـنـده ھـای مـن بدسـت نـمـای
مجـامـع عـمـومـی کـارگـران در  

ـم   مــا     -٨ سـراسـر کشــور ھسـتــی
ـبـعـیـض   خواھان لغو کلیه قوانین ت
آمیز نسبـت بـه زنـان و تضـمـیـن  
برابری کامل و بی قیـد و شـرط  
حقوق زنان و مـردان در تـمـامـی  
شـئـونـات  زنـدگـی اجـتـمـاعــی،  
اقتصادی، سیاسی، فرھـنـگـی و  

ما خـواھـان   -٩ خانوادگی ھستیم  
برخورداری تمامی بـازنشـسـتـگـان  
ــرفــه و بــدون   ــدگــی م از یــك زن
دغدغه اقتصادی و رفع ھـرگـونـه  

ـرداخـت مسـتـمـری   تبـعـیـض در پ
ــدی   ــن ــره م ــتــگــان و بــھ بــازنشــس
حداکثری آنان از تامین اجتماعی  

ـم   ـی  -١٠ و خدمات درمانـی ھسـت
ـیـافـتـد و   ـر ب کار کودکان بایـد ب

ــایـد جـدا از   تـمـامـی کـودکـان ب
موقعیت اقتصادی و اجـتـمـاعـی  
خانوادگی شان، نـوع جـنـسـیـت و  

ژادی و      وابستگی ھای ملی و ن 
مـذھـبـی از تـامــیـن اجــتـمـاعــی  
گسـتــرده و امــكــانـات آمــوزشــی  
رفاھی و بـھـداشـتـی یـكـسـان و  

ما بـا    -١١ رایگان برخوردار شوند  
حمایت قـاطـعـانـه از مـبـارزات و  
اعتراضات مـردمـی در تـمـامـی  
ــن   ــوب ای ــان، ســرک ــھ ــاط ج نــق
ـتـھـا   اعتراضات و بند و بسـت دول
از باالی سر مـردم، تـحـریـمـھـای  
اقتصادی و ایجاد فضای جنگـی  
ـتـی  را   از سوی ھر نیرو و  دول
ــحــران زده   ــه ب ــق ــط ــژه در مــن بــوی
ـم   ـی خاورمیانه قویا محکوم میـکـن

ـران از    -١٢  کارگران مھاجر در ای
ابتدائی ترین حقوق انسـانـی خـود  

ـنـد  مـا بـا مـحـكـوم  .  محروم ھست
ـبـعـیـض   ـم وت كردن ھـر گـونـه سـت
نسبت به کارگران مھاجر، خواھان  
ـر   ـراب برخـورداری آنـان از حـقـوق ب
ـم   ـی ـران ھسـت شھروندی با مـردم ای

ما از اعتراضـات کـارگـری   -١٣ 
ـر   در کشورھـای اروپـایـی و سـای
ـم،   ـی نقاط جھان قویا حمایت میکـن
ـم  و   ـی خود را متحـد آنـان مـیـدان
ــگــری بــر   ــش از ھــر زمـان دی ـی ب
ـلـی كـارگـران   ھمبستگی بین المـل

اول مـاه مـه    -١٤ تاكید می كنیم  
باید تعطیل رسمی اعالم گـردد و  
در تقویم رسمی كشـور گـنـجـانـده  
شود و ھر گـونـه مـمـنـوعـیـت و  
ـرگـزاری مـراسـم ایـن   محدودیت ب

ــی گــردد  ــغ ــاد  .  روز مــل ــده ب زن
ھمبستـگـی سـراسـری کـارگـران  

ـیـن    -ایران   زنده باد ھمبسـتـگـی ب
المللی طبقه کارگر اتحـادیـه آزاد  

 -٢٠١٣ اول مه    –کارگران ایران  
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 13 ٢٥٩شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ویژه روز جھانی كارگر
 

قطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به 
 اردیبھشت ١٣ – ٢٠١٣مناسب اول ماه مه 

 ١٣٩٢ماه 
. بار دیگر اول ماه مه روز جھانی کارگـر از راه رسـیـد 

بیش از یکصد سال است که در این روز میلیـونـھـا کـارگـر  
در سرتاسر جھان  فریاد عدالت خواھی سر میدھند تا نـویـد  
ـبـی   بخش رھایی جامعه ی بشری از درد و رنـج و مصـائ
ـم   ـروتـھـای عـظـی ـر ث ـتـی نـاچـیـز ب ـی باشند که مالکیت اقل

ـر و  .  اجتماعی بر میلیاردھا انسان تـحـمـیـل کـرده اسـت  فـق
بیکاری و بی خانمانی، جنگ  و کشتار، تن فـروشـی تـا  
ـیـاردھـا   ـل کار کودکان برای لقمه ای نان و گـرسـنـگـی مـی
انسان در سرتاسر جھان تا مرگ روزانه ی ھـزاران کـارگـر  
در نتیجه سوانح ناشی از کار، تـا سـرکـوب و زنـدان و بـه  
گلوله بستن کارگران و دھھا جنایت و مصیبت دیگر، ھـمـه  
و ھمه صحنه ھا و تصاویری  تکاندھنده از سیمای جھانـی  

ـیـز  .   در آن زندگی میکند ٢١ است که انسان قرن   در ایران ن
ـر از آن چـیـزی   شرایط به ھمینگونه و حتی مصیبـت بـارت

ـران امـروزه  .  است که در سطح جھانی شاھد آنیم  کارگران ای
بطور بی سابقه ای در بدترین شرایط معیشتی در طـی سـه  

تورم و گرانی و بـی حـقـوقـی  . دھه گذشته قرار گرفته اند 
ـر انسـانـی  .  کارگران بیداد میکند  شرایط حاضر آنچنان غـی

ـر و فـالکـت مـوجـود و تـحـمـیـل   است  که گذشته از فـق
ـیـز تـا   دستمزد زیر خط فقر بر کارگران، ھـمـیـن دسـتـمـزد ن
ـرده پـوشـی،   ماھھا پرداخت نمیشود و بـی ھـیـچ شـرم و پ
ـر ھـزاران خـانـواده کـارگـری تـحـمـیـل   گرسنگی مطلقی ب
میگردد، ھر روزه صدھا و ھزاران کارگر بسـادگـی و بـدون  
ـنـحـال   ھیچ تامینی از کار خود اخراج میشوند، اما و بـا ای
ـرای تسـھـیـل اخـراج   دولت در صـدد اصـالح قـانـون کـار ب
کارگران نیز بر میاید، ھزینه ھای زندگی بی آنـکـه چشـم  
اندازی برای جلوگیری از چندین برابر شدن آن وجود داشـتـه  
باشد  بطور دائمی و افسار گسیخته ای در حـال افـزایـش  
ـرای گـذران زنـدگـی و   است با اینحال حداقل مزدی که ب
معیشت میلیونھا خانواده کارگری به تصویب میرسد چنـان  
ناچیز و خفت بـار اسـت کـه حـتـی کـفـاف اجـاره بـھـای  
آلونکی را نیز در فقیر نشین ترین محالت شھرھا نمیدھـد و  
ـیـونـھـا خـانـواده   ـل در یک کلمه، زنـدگـی و مـعـیـشـت مـی
کارگری با سرعت باالئی در حال رانده شدن از خط فقر بـه  

ـران  .  خط مرگ اسـت  از نـظـر کسـانـی کـه امـروزه در ای
شرایط طاقت فرسای کنونی را بر میلیونھا کارگر تحمـیـل  
کرده اند، کارگر برده ای است که ھم باید دسـتـمـزدش سـه  
ـر بـاشـد و ھـم بـایـد در سـکـوت و   چھار برابر زیر خط فق

امـا و بـا تـمـام  .  خاموشی به فقر و گرسنگی تـن دردھـد 

ـتـھـا و   فشارھای اقتصادی و روانی و علیرغم ھمه محدودی
ممنوعیتھا و سرکوبی حق خواھی کارگران، آنان ھیـچـگـاه  
تسلیم شرایط موجود نشده اند  و با عزمی راسخ  در دفـاع  
ـقـل   از حق حیات شان قدم در راه بر پائی تشـکـلـھـای مسـت
خود گذاشته و ھر لحظه و ھر روزه با اعتصاب و تجمـع بـه  

ایـن مـبـارزات  .  دفاع از زندگی و معیشت خود برخاسته اند 
ـر خـوردار   بویژه طی سالھای گذشته از آنچنان برجستگی ب
ـر بـطـن کـل مـعـادالت   بوده است که در شرایط حاضر  و ب
ـریـن   اقتصادی اجتماعی موجود، جنبش کارگری اصـلـی ت
ـیـد ھـر   و عظیم ترین جنبشی است که امروزه رھـایـی از ق
ـران بـا آن گـره خـورده  اسـت و   ـتـی در ای گونه بی عـدال
ــن   ـری ـنـده انسـانـی ت ـبـدیـل بـه نـمـای ـبـات کـارگـران ت مـطـال
ـران در طـول یـک قـرن   خواستھایی شده است که مـردم ای

لذا ا ما کارگـران ایـن  . گذشته برای آن جانفشانی کرده اند 
مطالبات را یکبار دیگر در گرامیـداشـت اول مـاه مـه روز  
ـم و   ـی جھانی کارگر با صدائی رساتر از ھمیشه فریاد مـیـزن
ـرون رفـت از وضـعـیـت   ـرای ب خواھان تحقق فـوری آنـھـا ب

سھم کارگران از زنـدگـی،    -١ :  مصیبت بار کنونی ھستیم 
معیار پیشرفت، انسانیت و رفاه و خوشبختی در ھر جامـعـه  

از نظر ما حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار  .  ای است 
تحقیر معیشتی میلیونھا خانواده کارگری بود، این مصـوبـه  
باید فورا ملغی شود، تورم و گرانی باید مـتـوقـف گـردد و  
حداقل مزد کارگران باید بر اساس اجرای بی کم و کـاسـت  

آزادی بی قید و شـرط    -٢ .   قانون کار تعیین شود ٤١ ماده  
برپایی تشكل ھای مستقل کارگری، اعـتـصـاب، تـجـمـع،  
راھپیمائی، آزادی احزاب و آزادی بیان و مطبوعات باید بـه  
عنوان حقوق خدشه ناپذیر كارگران و عـمـوم تـوده ھـا مـردم  

مـا بـا مـحـكـوم كـردن     -٣ ایران به رسمیت شناخته شونـد  
ـرض،   تداوم سیاست بازداشت و اعمال فشار بر کارگران مـعـت
ـیـد و   خواھان لغو مجازات اعدام و آزادی فـوری و بـی ق
شرط کلیه کارگران دربند و دیگر جنبش ھای اجـتـمـاعـی  
ـیـه آنـان   ـر عـل از زندان و توقف فوری پیگردھای قضایـی ب

ـیـن کـار و    -٤ ھستیم   ـر قـوان کلیه لوایح اصالحـی دولـت ب
تامین اجتماعی باید به کنار گـذاشـتـه شـود و ھـر گـونـه  
ـم و بـالواسـطـه   ـی ـق تغییری در این قوانین باید با دخالت مست
نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صورت بگیـرد  

ـیـد امضـاء،    -٥  ما خواھان محو قراردادھای مـوقـت و سـف
ـر چـیـده   اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختـمـانـی، ب
ـم و   ـی ـق ـرارداد مسـت ـقـاد ق شدن شرکتھای پیمانکاری و انـع
ـیـت شـغـلـی کـارگـران و رعـایـت   دسته جمعی، تامین امن
باالترین استاندارد ھای بھداشت و ایمـنـی در مـحـیـطـھـای  

دستمـزدھـای مـعـوقـه كـارگـران     -٦ کار و زندگی ھستیم  
باید فورا و بی ھیچ عذر و بھانه ای پرداخت شـود و عـدم  
ـیـب قضـائـی   ـق پرداخت آن بایستی به مثابه یك جرم قابل تـع
تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شـود  

اخراج و بیكار سازی كارگران به ھـر بـھـانـه ای بـایـد     -٧ 
متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یـا بـه سـن  
ـیـمـه   اشتغال رسیده اند باید تـا زمـان اشـتـغـال بـه كـار از ب
ـرخـوردار شـونـد  .  بیكاری متناسب با یك زندگی انسـانـی ب

ـم تـمـامـی آحـاد   ما بیمه ھای تامین اجتماعی را حق مسل
ـنـده   مردم ایران  میدانیم و خواھان اداره این نھاد بدسـت نـمـای
ھای منتخب مجامع عمومی کارگران در سـراسـر کشـور  

ما خواھان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسـبـت     -٨ ھستیم  

ـیـد و شـرط حـقـوق   به زنان و تضمین برابری کامل و بی ق
زنان و مردان در تمـامـی شـئـونـات  زنـدگـی اجـتـمـاعـی،  

ـم   ـی مـا    -٩ اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و خانوادگی ھسـت
خواھان برخورداری تمامی بـازنشـسـتـگـان از یـك زنـدگـی  
ـبـعـیـض در   مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع ھرگونه ت
پرداخت مستمری بازنشستگان و بھره مندی حداکثری آنـان  

ـم   ـی کـار    -١٠ از تامین اجتماعی و خدمات درمـانـی ھسـت
کودکان باید بر بیافتد و تـمـامـی کـودکـان بـایـد جـدا از  
موقعیت اقتـصـادی و اجـتـمـاعـی خـانـوادگـی شـان، نـوع  

ژادی و مـذھـبـی از      جنسیت و وابستگی ھای مـلـی و ن 
تامین اجتماعی گسترده و امكـانـات آمـوزشـی رفـاھـی و  

ـرخـوردار شـونـد   مـا بـا    -١١ بھداشتی یكسان و رایـگـان ب
ـراضـات مـردمـی در   حمایت قاطعـانـه از مـبـارزات و اعـت
ـنـد و بسـت   تمامی نقاط جھان، سرکوب این اعتراضات و ب
ـتـصـادی و ایـجـاد   دولتھا از باالی سر مردم، تحریمھـای اق
ـتـی  را بـویـژه در   فضای جنگی از سوی ھر نیرو و  دول

ـم   ـی  -١٢ منطقه بحران زده خاورمیانه قویا مـحـکـوم مـیـکـن
کارگران مھاجر در ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی خـود  

ـبـعـیـض  .  محروم ھستند  ما با محكوم كردن ھر گونه ستم وت
نسبت به کارگران مھاجر، خواھان برخورداری آنان از حـقـوق  

ـراضـات    -١٣ برابر شھروندی با مردم ایران ھستیم   ما از اعـت
کارگری در کشورھای اروپایی و سایر نقـاط جـھـان قـویـا  
ـیـش از ھـر   حمایت میکنیم، خود را متحد آنان میدانیم  و ب
زمان دیگری بر ھمبستگی بین المللی كارگران تاكید مـی  

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گـردد و در    -١٤ كنیم  
تقویم رسمی كشور گنجانده شود و ھر گونه مـمـنـوعـیـت و  

زنـده بـاد  .  محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغـی گـردد 
زنده باد ھـمـبـسـتـگـی   -ھمبستگی سراسری کارگران ایران  

ـران   اول    –بین المللی طبقه کارگر اتحادیه آزاد کارگران ای
 ١٣٩٢  اردیبھشت  ١٣  -٢٠١٣ مه  

  
گزارش تکمیلی مراسم گرامیداشت اول ماه 

مه روز جھانی کارگر در مقابل مجلس 
 شورای اسالمی

ـران :   اردیبھشت ١١    ١١ امـروز  :  اتحادیه آزاد کارگران ای
یازده اردیبھشت ماه، ھماھنگ کنندگان طومار سی ھـزار  
نفری کارگران ھمگام با میلیونھا کارگر در سرتاسر جـھـان،  
ـرپـائـی تـجـمـعـی   اول ماه مه روز جھـانـی کـارگـر را بـا ب
اعتراضی در مقـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی گـرامـی  

ـیـش از  .  داشتند  ـر از  ٥٠ در این تجمع که با ھمراھی ب ـف  ن
ھمکـاران طـومـار سـی ھـزار  ( کارگران شاغل و بازنشسته  

کارخانه ھای مختلف  منجملـه کـارگـران  )  نفری کارگران 
ـریـک،   ایران خودرو، کیمیدارو، کشتی سازی، پـارس الـکـت
ـنـو، فـوالد خـوزسـتـان،   بیمارستانـھـای تـھـران، شـرکـت مـی
پتروشیمی ماھشھر، کارگران ساختمـانـی، تـھـران شـیـمـی،  

ـرز  ٢  و  ١ شرکت ھای صنایع فلزی شماره   ـب  ، الستیـک ال
ـرگـزار شـد تـجـمـع   و برخی دیـگـر از مـراکـز صـنـعـتـی ب
کنندگان با اعتراض به گرانی ھـای سـرسـام آور خـواھـان   
لغو مصوبه حداقل مزد مصوب و تجدید نظر فـوری در آن  

 صبح با بر افراشـتـن پـارچـه  ١٠ این تجمع از ساعت  .  شدند 
ـنـدگـان   نوشته ھا و پالکاردھایی از سوی ھـمـاھـنـگ کـن

  ١٣ طومار اعتراضی سی ھزار نفری آغاز شد و تا ساعـت  

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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: بر روی این پالکاردھا نوشتـه شـده بـود .  ظھر ادامه داشت 
 – درصد گـرسـنـه گـرسـنـه  ٩٩ یک درصد تامین تامین،  

 –روزجھانی کارگر گرامی بـاد )   اردیبھشت ١١ (اول ماه مه 
ـر    –کارگران اتـحـاد اتـحـاد    تـومـان  ١٥٠٠٠٠٠ خـط فـق

دفاع از مـعـیـشـت مـان    – تومان  ٤٨٧٠٠٠ دستمزد کارگر  
اعتراض سی ھزار کارگر به حداقـل    –عین شرافتمان است  

ـیـن کـار و تـامـیـن   مزد و اصالحات ضد کارگری در قوان
ـرگـزاریـھـای  .  اجتماعی  ـرنـگـاران خـب در طول این تجمـع خـب

ـنـا  . فارس، ایلنا و خبرگزاری خانه ملت حضور پیدا کردند  ب
ـبـال   ـران بـدن بر گزارشھای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ای
این تجمع اعتراضی مسئولین امنیتی مجلس بـه کـارگـران  
تجمع کننده اعالم کردند مجلس تعـطـیـل اسـت بـه ھـمـیـن  
دلیل از آنان خواسته شد تا دلیل تجمع و خواستھای خود را  

در ادامه این تجمع کـارگـران  .  بصورت مکتوب اعالم کنند 
ـیـھـا و   خواھان مطرح شدن خواست خود مبنی بر توقف گران
تجدید نظر فوری در حداقل مزد در ھیات رئیـسـه مـجـلـس  
ـنـظـیــم   شـورای اسـالمـی شـدنـد کـه ایـن خـواسـتـھــا بـا ت
صورتجلسه ای با شرکت یکی از مشاورین رئیس مـجـلـس  
شورای اسالمی از سوئی و پروین محمدی و اشرف بنـائـی  
به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده مکتوب شد و  
ـنـده بـا بـازگشـائـی مـجـلـس شـورای   مقرر گردید ھفتـه آی
ـرویـن   اسالمی در اختیار ھیات رئیسه مجلس قرار گیرد و پ
ـنـدگـی   محمدی، اشرف بنایی و شاپور احسانی راد به نمـای
از سوی کارگران تجمع کننده پیگیر آن در مجلس شـورای  

ـر از  .  اسالمی شوند  ـف ـتـی دو ن ـی در این تجمع مامورین امن
ـرداری از تـجـمـع   ـر ب کارگران جوانی را که اقدام به تصـوی
کرده بودند بازداشت کردند که یکی از آنـھـا آزاد شـد امـا  
مامورین انتظامی نفر بعدی را ھمچنان تحت بازداشت نگـه  
ـنـده بـا   داشتند که ھمین امر باعث شد کارگران تجمـع کـن
ادامه تجمع خود خواھان آزادی وی شونـد و پـایـان تـجـمـع  

بدنبال این وضـعـیـت  .  خود را منوط آزادی این کارگر کنند 
مامورین انتظامی کارگر دستگیر شده را آزاد کردند  امـا  
ـرر شـد   دوربین و کارت شناسائی وی ضبط گردید که مـق
یکی از ھماھنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران بـه  
ـیـن و   ـر دریـافـت دورب ھمراه این کارگر در ھفته آینده پیـگـی

ــد  ــاســائــی وی شــون ــم  .  کــارت شــن ــار مــھ از نــکــات بســی
گرامیداشت روز جھانی کارگر در مقابل مـجـلـس شـورای  
اسالمی نقش بارز زنان کارگر بازنشسته و شـاغـل در ایـن  

ـر بـود  .  تجمع بـود  ـف ایـن زنـان کـه تـعـداد آنـان حـدود ده ن
پیشاپیش دیگر کارگران تجمع کننده  در مـقـابـل مـجـلـس  
. قرار داشتند  و آنان را در طول تجمع نمایندگی مـیـکـردنـد 

در این تجمع بدلیل محدودیتھای موجود، کارگران شـرکـت  
کننده در جمعھایی چند نفره از کارخانه ھای خـود حضـور  
پیدا  کرده بودند و بدلیل اعمال محدودیتھای پلیسی فـقـط  

اتـحـادیـه آزاد  .  چند تصویر از آغاز این تجمع  گرفـتـه شـد 
 کارگران ایران  

 
برگزاری مراسم روزجھانی کارگرازطرف 

سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی 
 تھران وحومه
اعضـای سـنـدیـكـای كـارگـران  ١١/٢/٩٢ امروز مـورخ  

ـیـش رو   شركت  واحدعلیرغم فشارھا و تمام سختی ھـای پ
ـیـدا   از اولین ساعات كاری در جمع ھمكاران خـود حضـور پ

كردند و با توجه به فشار ھای كار فرما و عوامـل حـراسـت  
ـم   ـل ـی كه مرتب از اعضای رانندگان سندیكایی عـكـس و ف

ـبـال  . تھیه می كردند  ـق تا شایـد بـا رعـب و وحشـت از اسـت
ـنـھـا مـوفـق   ھمكاران جلوگیری كنند ،اما خوشبختانه نـه ت
ـبـال   ـق نشدند بلكه رانندگان از نمایندگـان واقـعـی خـود اسـت

ـنـی بـه  .  بیشتری كردند  اعضای سـنـدیـكـا بـا پـخـش شـری
استقبال ھمكاران خود رفتند و در چندین پایانه با راننـدگـان  
ـریـك   ـب و كارگران شركت واحد دیدار كردند و روز كارگـر را ت
ـریـن   گفتند و در آخر به پایانـه آزادی كـه یـكـی از بـزرگـت
پایانه ھای اتوبوسرانی تـھـران اسـت مـراجـعـه  كـرده و بـا  
استقبال با شكوه رانندگان روبرو شدند كه با تجمع راننـدگـان  
و راھپیمائی در محل پایانه آزادی مراسم اول ماه مـه را بـا  
حمل پالكادری كـه اول مـاه مـه را از طـرف سـنـدیـكـای  

در ایـن  .  كارگران شركت واحد تبریك گفته بود انـجـام دادنـد 
ـئـت   مراسم  بادر خواست آزادی  رضـا شـھـابـی عضـو ھـی
مدیره سندیكای زندانی  ازرئیس قوه قضائیه با جـمـع آوری  

بعد از مـراسـم اول  .   امضاء از طرف رانندگان بپایان رسید  
ماه مه اعضای سندیكای كارگران شركت واحـد بـه دیـدار  
ـیـن   ـبـال مسـئـول ـق بچه ھای كودكان كار رفتند و مـورد اسـت
ـنـد   ـت ـرار گـرف جمعیت كودكان كار و بچه ھای كودكان كار ق
كه با گرفتن عكس و خواندن سرودھای به مناسـبـت جشـن  

 .اول ماه مه این دیدار بپایان رسید  
 

برگزاری مراسم روز جھانی کارگر در 
 سندیکای کارگران خباز در سنندج

ـر اسـاس گـزارش دریـافـتـی روز  :   اردیبھشت ١٢    ١١ ب
ـر از  ١٠٠  حـدود  ١٨:٣٠  تـا  ١٧ اردیبھشت از ساعـت   ـف  ن

کارگران خباز در محل سـنـدیـکـا مـراسـم روز کـارگـر را  
ـبـانـی بـازرس  . برگزار کردند  ـتـدا عـمـر شـع در این مراسم اب

سندیکا تاریخچه ای کوتاه از اول ماه مه ارائه داد و سپـس  
قطعنامه مشترک کارگران خباز سنندج و مـریـوان خـوانـده  

سـپـس مـحـی  .  شد که مورد استقبال کارگران قرار گرفـت 
الدین الله مرادی درباره مشکالت کارگران علی الخصـوص  

ـراد کـرد  در ادامـه ایـن مـراسـم  .  مسکن آنھا سخنانی را ای
امیر شھابی رییس ھیئت مدیره با بیان مشکالت کـارگـران  
ـنـھـا بـا   روز جھانی کارگر را مھم ارزیابی کرد و  گـفـت ت
ـرای   اتحاد و ھمبستگی خود می توانیم گام ھای عملـی ب
ـر   رفع نابرابری ھا برداریم و صـفـوف خـود را مسـتـحـکـم ت

این مراسم در میان شادی حاضرین و با قـدردانـی از  .  کنیم 
 کارگر خباز با اھداء شاخه گل و تقدیر نامه بـه پـایـان  ٥٠ 

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل  . رسید 
 ھای کارگری 

 
 در ١٣٩٢برپایی مراسم روز جھانی کارگر 

 زندان تبریز
 برابر با اول مـاه مـه  ١٣٩٢  چھارشنبه یازده اردیبھشت  

 زندانیان زندان تبریـز روز جـھـانـی کـارگـر را جشـن  ٢٠١٣ 
در این جشن مختصر که به ھمت محمـد جـراحـی  .  گرفتند 

ـنـی   ـری ـریـز، شـی ـب برپا شد، در بند ھشت کار درمانی زندان ت
ـنـد، کـارگـران  .  توزیع شد  قابل ذکر است که زندانیان ایـن ب

تحت متادون درمانی ھستند و در زنـدان ھـم، در کـارگـاه  
شرایط کـاری  .  ھای کفاشی و تریکوبافی کار می کنند 

ـریـز، در مـقـایسـه بـا   ـب و دستمزد در کارگاه ھـای زنـدان ت

یکی از دالیـل  .  کارگاه ھای بیرون زندان، بسیار وخیم است 
تبعید شاھرخ زمانی از زندان تبریز بـه زنـدان یـزد و سـپـس  

مـحـمـد  .  رجایی شھر، اعتراض وی به این شرایط وخیم بـود 
جراحی، در پیامی از زندان تبریز، روز جھانی کارگر را بـه  
کارگران و فعاالن کارگری، به خصوص شاھرخ زمـانـی و  

محمد جراحی، کـه در زنـدان  . رضا شھابی، تبریک گفت 
به سرطان تیروئید مبتال شده، ھم اکنون تحت پرتو درمـانـی  

علیرغم تجویز پزشکـان مـعـالـج، کـه طـی دوره  .  قرار دارد 
درمان، استراحـت مـطـلـق در مـنـزل را تـجـویـز کـرده انـد،  
مقامات زندان و دادگستری تبریز، از مرخصی اسـتـعـالجـی  

 .محمد جراحی، جلوگیری کرده اند 
  ٢   -برگرفته ازوبالگ کانون مدافـعـان حـقـوق کـارگـر 

 ٢٠١٣ مه   
 

روز جھانی (برگزاری مراسم اول ماه مه 
 در سنندج) کارگر
ـبـه  :   اردیبھشـت ١٢    ١١ بـه گـزارش رسـیـده، چـھـارشـن

  ١٩ روز جھانـی کـارگـر راس سـاعـت  )   مه ١ ( اردیبھشت  
جمعی از کارگران و فعالین کارگری شھر سنندج با وجـود  
ـروھـای   ـی ـر ن شرایط فوق العاده امنیتی و حضـور چشـمـگـی
امنیتی و نظامی مراسم اول مـاه مـه را در مـیـدان غـفـور  

ایـن مـراسـم در  .  سنندج با شکوه ھر چه تمام برگزار کردند 
پاسخ به فراخوان جمعی از کارگران سنندج که روز قبل بـه  

ـرگـزاری  . کارگران شھر اعالم شده بود برگزار گردید  محل ب
در ابتدا خیابان فردوسی و نبش ناصر خسرو قیـد شـده بـود،  
ـبـه بـا   و نیروھای امنیتی از ساعات اولیه ی روز چـھـارشـن
حضور در محل مذکور و مانور دادن نیروھای ضـد شـورش  
ـرگـزاری   ـری از ب سعی در ایجاد رعب و وحشت و جـلـوگـی
ـر مـحـل   ـی مراسم اول ماه مه داشتند؛ اما کارگـران بـا تـغـی
ـرر، جـمـعـیـت   برگزاری در آخرین دقایق مانده به ساعـت مـق
حاضر در میدان فردوسی را به سمت میـدان غـفـور ھـدایـت  

 با باال رفتن پـالکـاردھـا و پـارچـه  ١٩ راس ساعت  .  کردند 
نوشته ھا مراسم در میان کف زدن و شـعـارھـای کـارگـران  

نـان  " کارگران متحدانه با سر دادن شعـارھـای  .  شروع گردید 
کـارگـر  " و  "  ، کارگر زندانی آزاد باید گـردد " مسکن آزادی 
ـر حـقـشـان  "  تشکل تشکل  بار دیگر خواست ھا و مطالبات ب
ـرای کـمـک بـه  .  را اعالم کردند  کمیته ی ھماھـنـگـی ب

 ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

برگزاری مراسم اول مه در میدان ھلو شھر 
 سقز

 مـه مـراسـم در  ١  اردیبھشت برابر با  ١١ روز چھارشنبه  
ـرگـزار شـد  . میدان ھلو مقابل پاساژ مـاد در شـھـر سـقـز ب

ـبـل تـوسـط اداره   جمعی از کارگران شـھـر سـقـز کـه از ق
اطالعات سقز به صورت تلفنی تھـدیـد شـده بـودنـد کـه از  
منزل خارج نشوند و به مجرد اینکه از مـنـزل خـارج شـونـد  

با این وصف جمـعـی از کـارگـران از  .  دستگیر خواھند شد 
 بعدازظھر به طـرف پـارک کـودک در خـیـابـان  ٧ ساعت  

ـر بـه طـرف مـیـدان   شھدا حرکت کردند و بعـد از آن مسـی
در  .  آزادی و میدان ھلو به شکل راه پیمای حرکـت کـردنـد 

مسیر را نیروھای لباس شخصی به دنبال کـارگـران بـه راه  
در جلو پاساژ ماد باالتر از بانـک مـلـی واقـع در  .  افتادند 

ـبـاس شـخـصـی بـه مـحـمـود   میدان ھلو یکی از ماموران ل
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صالحی حمله ور شد کـه مـورد خشـم مـردم و کـارگـران  
بعد از این واقعـه، مـحـمـود  .  حاضر در آن مسیر قرار گرفت 

صالحی به سخنرانی پرداخت و علت حملـه مـامـور را ایـن  
مردم شریف و آزاده شھر سقز امـروز روز  :  چنین تعریف کرد 

کارگر است و از دیروز تا این لحظه خانه مـا در مـحـاصـره  
ـتـی کـه مـا از   نیروھای لباس شخصی قرار دارد  و از وق
ـم و   منزل خارج شدیم ، توسط این ماموران تعقیب می شـوی

ایـن  .  به ھر کجا که سر زدیم این ماموران مزاحم ما شـدنـد 
اذیت و آذار ماموران تنھا به این دلیل است که ما کـارگـر  
ـم   ـی ـرگـزار کـن ھستیم و می خواھیم روز جھانی کارگر را ب

ـیـب  .  که این اشخاص مانع مراسم ما می شوند  ـرت به ایـن ت
ـرده مـردم را   ـتـی حضـور گسـت ماموران لباس شخـصـی وق

ـتـه  ..  دیدند از ان نقطه دور شدند و مراسم به پایان رسید  کمی
 ھای کارگری   ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل 

 
گرامی داشت اول ماه مه روزجھانی کارگر 

 در شھر سقز
ـبـھـشـت مـاه  ١١ بر اساس گـزارش رسـیـده امـروز    اردی

 بعدازظھر، جمعی از کارگران و فعالین کـارگـری  ٤ ساعت  
بـا  .  در شھر سقز، مراسم روز جھانی کارگر را برگزار کردند 

توجه به تھدید ھای مکرر فعالین کارگری در شھـر سـقـز،  
 کیلومتری شھر سـقـز در  ٥ کارگران و فعالین کارگری در  

اقدام به برگزاری مراسم روز جـھـانـی  " کانی جشنی "منطقه  
قبل از برگزاری مراسم مامورین اطالعـاتـی  .  کارگر کردند 

ـنـد   طی تماسی با محمد عبدی پور مجددا با تھدید خواست
که از برگزاری مراسم ممانعت بعمل آورند اما کـارگـران و  
ـرگـزار کـردنـد  ـقـل خـود را ب . فعالین کارگری مراسم مست

مراسم در حالی برگزار شد که مامورین تمام منطقـه را بـه  
محاصره خود در آورده بودند و به کارگران تـذکـر داده شـده  
ـم و بـایـد   ـرل داری ـت بود که ما شما را با دوربین تـحـت کـن

مراسم با شادباش روز جھـانـی  .  سریعا منطقه را تخلیه کنید 
.  کارگر و پخش شیرینی در میان حاضرین به پـایـان رسـیـد 

 کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
 

مراسم روز کارگر در شھرستان پاوه و 
 شھرھای ھم جوار نوسود، نودشه

ـیـن  !  گرامی باد روز جھانی کـارگـران  کـارگـران وفـعـال
ھمچنان کـه آگـاھـیـد  !  کارگری،ھم طبقه ایھای تحت ستم 

ـم کـه بـحـران   ـی امروز در شرایطی به پیشواز روز کارگر رفت
اقتصادی سیاسی و اجتماعی عمیقی کـه سـرمـایـه داری  
ـر   ـر کـارگـران دشـوارت ایجاد نموده است عرصه زندگی را ب
نموده و ویرانگریھای جبران ناپذیری را بر ما تحمـیـل نـمـوده  

علیرغم ھمه شرایط سختی که بر ما روا داشته انـد مـا  . اند 
کارگران و فعالین کارگری شـھـرسـتـان پـاوه و شـھـرھـای  
ھمجوار به اطالع می رسانیم ھمگام با ھمه کارگران جـھـان  

ـم  کـارگـران و  .  این روز را به شکلی توده ای برگزار نـمـودی
فعالین کارگری با حضور خود در اکثر مـراکـز کـارگـری  
ـرق وکـارگـران سـد   ھمچون خبازیھا، کارگران رفـت گـر، ب

ـتـگـو  .... داریان و بخشی ازکارگران ساختمانی و  ضمن گـف
و احساس ھمدردی مشترک در مورد مسائل کارگری بـا  
پخش شیرینی این روز را گرامی داشته و با ابتکار خـویـش  
. فضایی متحدانه و توده ای و طبقاتـی را ایـجـاد نـمـودنـد 

نظام سرمایه داری فکر می کند بـا تـداوم سـرکـوب مـی  

تواند خواسته ھای کارگری را خفه نماید؛ اما واقعیـت ھـا  
ـقـه  .  خالف آن را نشان خواھد داد  ضمن درود به ھمه ھم طـب

ای ھایمان، کارگران و فعالین کـارگـری شـھـرسـتـان پـاوه،  
ـرای کـمـک بـه   قطعنامه روز کارگر کمیته ھماھنگـی ب
ایجاد تشکل ھای کارگری را بـه تصـویـب رسـانـده وایـن  

جـمـعـی از  .  ابتکار را با جشن وشادی بـه پـایـان رسـانـدنـد 
ـتـه ی   کارگران و فعالین کـارگـی شـھـرسـتـان پـاوه کـمـی

  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری 
روز جھانی (برگزاری مراسم اول ماه مه 

 در شھر نقده) کارگر
به گزارش رسیده بعداز ظھر روز دوشنبه نھم اردیبـھـشـت  
ماه مراسمی با حضـور تـعـدادی از کـارگـران و اعضـای  
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
کارگری در گرامی داشت روز جھانی کارگر در خـارج از  

ــده بــرگــزار شــد  ــخــش ســرود  .  شـھــر نــق ــدا بـا پ مــراسـم ابــت
سـپـس  .  انترناسیونال، سرود ھمبستگی طبقه کارگرشروع شد 

حاضرین به یاد جانباختگان راه آزادی و طبقه کارگر یـک  
در ادامـه یـکـی از اعضـای  .  دقیقه سکوت اختیار کردند 

کمیته ھماھنگی طی سخنانی تاریـخـچـه اول مـاه مـه و  
ـرار داد  بـا  .  مسائل کارگری ایران و جھان را مورد بـحـث ق

توسط یـکـی از حـاضـریـن  "  رو به آینده " قرائت مطلبی بنام  
ـیـن طـی مـقـالـه ای کـار  .  مراسم ادامه پیدا کـرد  ھـمـچـن

ـتـگـو   کودکان در کارگاھھای آجرپزی مـورد بـحـث و گـف
قرار گرفت و در پایان یکی از اعضای کمیته ھماھـنـگـی  
به بررسی فقرو فالکت عمومی و معضـالت و مشـکـالت  
طبقه کارگر پرداخت و ھمچنین بحث آزاد قسمـت دیـگـری  
ـقـده بـود  . از برنامه ھای گرامی داشـت اول مـاه مـه در ن

پخش شعر و سرود در میان برنامه ھا انجام گرفت و مـراسـم  
با پخش شیرینی و در میان شادی و سرورشرکت کنندگـان  

 .به پایان رسید 
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

  ١٣٩٢  اردیبھشت  ١١ -ھای کارگری 
 مراسم روز جھانی کارگر در مریوان

به گزارش رسیده به مناسبت فـرارسـیـدن  :  اردینھشت ١٢ 
 اردیبھشـت  ١١ ، چھارشنبه  )اول ماه مه (روز جھانی کارگر  

ـتـدای روز بـه   جمعی از فعالین کارگری شھر مریوان از اب
میان کارگران ساختمانی در سطح شھر و شھرک صنعـتـی  
و اکثر خبازیھای داخل شھر و ھمچنین به  کـوره پـزخـانـه  

ـنـی و  "  بیه کره "ھای آجرپزی   ـری رفتند و با پخش کردن شـی
صحبت با کارگران و تبریک این روز بـه آنـان ایـن روز را  

ھمچنین در روستای دزلی نیز تـعـدادی از  .  گرامی داشتند 
ـنـی در مـیـان کـارگـران و   ـری فعالین کارگری با پخش شی
صحبت با آنان در رابطه با روز کارگر ایـن روز را گـرامـی  

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد  .  داشتند  کمیته ی ھمـاھـنـگـی ب
 تشکل ھای کارگری 

 
 بھنام ٩٢دراول ماه مه رو زجھانی كارگر 

ابراھیم زاده فعال كارگری وعضو كمیته 
پیگیری تشكلھای آزاد كارگری با گل 

وشیرینی به دیدار كارگران شھرك صنعتی 
حسن آباد فشافویه بزرگترین شھرك 

 .صنعتی در خاورمیانه، رفت
ـم   ـراھـی دیروز یازدھم اردیبھشت روز جھانی كارگر بھنام اب

ـران در   زاده از چھره ھای شناخته شده جنـبـش كـارگـری ای
شھرك صنعتی حسن آباد تھران به دیداركارگرانی رفـت كـه  

بـھـنـام در ایـن دیـدارضـمـن  .  در این روز مشغول كار بـودنـد 
ـرخـورد كـارفـرمـایـان   تبریك روز كارگر با كارگران پیرامـون ب
ودستمزدھای دریافتی وقانون كار وتشكل یابـی ومـتـشـكـل  

اكثر این كارگران از وضعیت دستـمـزدھـا  .   شدن گفتگو كرد 
ی پایین وبرخورد كارفرمایان ووضعیت بھداشت وفشـارھـای  
اقتصادی وتورم وگرانی سرسام آورومشكالت كارگـلـه مـنـد  

 .وناراضی بودند 
ـرای   بھنام با كارگران از چگـونـگـی مـتـشـكـل شـدن ب
ـنـكـه شـمـا   رسیدن به خواسته ھا ی جـامـعـه كـارگـری وای
كارگران باید به خوبی قانون كار خوانده باشید وآگاه بـاشـیـد  
ومتشكل شوید تادر مقابل كـارفـرمـایـانـی كـه كـارگـران را  
مورد استثمار واجحاف قرار میدھندبایستید ،برای رسیدن بـه  
خواسته ھای طبقه كارگر تنھا راھش متشكل شدن اسـت ،  

بھنام ابراھیم زاده به ھنگـام دیـدار بـا  .  از نزدیك گفتگو كرد 
كـارگـران  .  كارگران باگل وشیرینی به سراغ كـارگـران رفـت 
ـیـن  . نیز به گرمی از این فعال كارگری استقبال كردند  ھمچـن

دیروز فعال كارگری ابراھیم مددی به ھمراه دیگـر اعضـای  
سندیكای شركت واحد واتوبوسرانی تھران به دیـدار كـودكـان  
كار وخیابان در جمعیت دفاع از كودكان كاروخیابـان واقـع در  

 .پاسگاه نعمت آباد تھران رفتند 
 

صدایی که طنین انداز است وخاموشی نمی 
 گیرد
ــه  :   اردیــبــھــشــت ١٠  ــق ــر بــرای طــب ــی کــارگ روزجــھــان

ـران  .  کارگرمعنای خاصی دارد  دراین روزھمـه ی مـزدبـگـی
ـیـمـایـی ھـای   ـپ در سراسر گیتی ھمبستگی خود را بـا راھ
ـراتـحـاد ھـر روزه   گسترده فریاد زده ،تـا تـاکـیـدی بـاشـد ب

ـرای  ١٨٨٦ از سال  .  کارگران   که کارگران شـیـکـاگـویـی ب
ساعت کار ودستمزدی عادالنه بـه رگـبـاربسـتـه شـدنـد و  ٨ 

ـیـدادگـاه   رھبران شان پس از مـحـاکـمـه ای نـمـایشـی در ب
محکوم به مرگ شدند،تا بـه امـروز ھـنـوز ھـم کـارگـران  

ساعت کار مبـارزه مـی  ٨ برای دستمزدی عادالنه در ازای  
آنچه اسپایز،کارگرقھرمان شیکـاگـویـی بـه سـرمـایـه  . کنند 

ـر ١١ در  .داران گفت،امروز به حقیقت پیوسته است    ٢١ (  نوامـب
 اسپایز درحالی کـه بـه طـرف سـکـوی اعـدام  ١٨٨٦ ) آبان 

صدایی کـه امـروز مـی  »:می رفت باصدای بلندی گفت 
ـیـن انـداز   خواھید به سکوت وادار کنید، روزی درجھـان طـن

 سـال ایـن صـدا پ ر  ١٢٧ امروز بعـداز گـذشـت  «خواھد شد 
ــداز شــده   ــن ان ــی ــشــه در ســراســر جــھــان طــن شــورتــر ازھــمــی

  ١٢٨٥ ھرچند این صدا پس از بیست سال آن ھم درسـال . است 
با تولد اولین سندیکا به ھمت کارگران چاپخانـه ھـا و راد  

ولـی  . مرد این عرصه محمد پروانه در ایران انـعـکـاس یـافـت 
 سـال مـیـسـر  ٣٦ اولین گرامیـداشـت اول مـاه مـه ،بـعـداز  

 در اولین گـرامـیـداشـت  ١٣٠١ خواسته ھایی که درسال  . شد 
 سـال  ٩٢ اول ماه مه عنوان شده است،بازھم خواست ما بعـداز 

ـیـان ومـطـبـوعـات   -آزادی داشتن سندیکا  :  است   -آزادی ب
داشـتـن قـانـون کـار وتـامـیـن    -آزادی اعتصاب وراھپیمایی 

ـری ھـا ازجـمـلـه    -اجتماعیی مترقی  ـم گـی شرکت درتصمـی
ـیـکـاری   ـری ازاخـراج    -تغییر قـانـون کـار ورفـع ب جـلـوگـی

شرکت فعال در امورکارخانه ھا درجـھـت بـھـبـود    -کارگران 
ـیـدی وخـدمـاتـی   -وضعیت کاری کارگران و واحدھای تول
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـیـن   ـرای داشـتـن قـوان شرکت درتصمیم گیری ھای کـالن ب
مترقی وانسانی برای طبقه کارگر وھمه مزد بگیران ومـردم  

بـودن    -داشتن نمایندگان واقعی کـارگـری درمـجـلـس   -ایران 
نمایندگان واقعی زحمتکشان درھیات مدیره سازمان تـامـیـن  

! امـا دوسـتـان ....  اجتماعی،شورای عالی کـار،وزارت کـار 
ـیـابـی اسـت،اگـرکـارگـران   ھمگی این خواسته ھا قابل دسـت
وھمه مزدبگیران درسندیکاھای کـارگـری مـتـشـکـل شـده  

ـرای دسـتـاوردھـایـی کـه امـروز  .  باشند  پدران ومادرانـمـان ب
ـبـی را از سـر   برایمان بسیار عادی است راه پ ر فـراز ونشـی

ھنوز ھستند پدرانی کـه فـرامـوش نـکـرده انـد  .  گذرانده اند 
 کارگران وزحمتکشان خواستـار  ١٣٢٥ زمانی که که درسال  

ـیـانـه  ٨   ساعت کار وتعطیلی روزجمعه باحقوق ،تعطیلـی سـال
،بودنـد بسـیـاری  . تالش می کردند ... باحقوق،بازنشستگی و 

مـگـر  »: ازعقب مانده ھای فکری که عنوان می کردندکـه 
درخانه بـخـوابـی  .  می شود روز جمعه کارنکرد ومزد گرفت 

ـیـانـه  ـلـی سـال کـار کـرده ای  . حقوق بگیری به عنوان تعـطـی
وحقوقت را گرفته ای حاال می خواھی کـار نـکـنـی پـول  

ـلـی را  . حرام بگیری به عنوان بازنشستگی  ـب ـن می خـواھـنـدت
رواج بدھند،اینھا کافرند،این ازخدابی خبرھا پول مـفـت وبـاج  

امـا دوسـتـان   «. خواھی را به بچه ھای ما یاد مـی دھـنـد 
ـیـن بـه   زمستان رفت و روسیاھی به آنـانـی مـانـد کـه چـن

اما ھنـوزکـارھـای  .  دریوزگی به دامان سرمایه آویخته بودند 
ــاری مــانـده  ــمــزدھــای  . بسـی ــکــاری،اخـراج،دســت ــوز ھــم بــی ھــن

ناچیز،قانون کار وتامین اجتماعی مورد حمله سرمایه داری  
نھادھای سـرمـایـه داری کـه قصـد  . در سراسرجھان قراردارد 

ـیـن   ـنـدصـنـدوق ب ـرنـد مـان دارند کارگران را به بردگـی بـگـی
المللی پول،سازمان تجارت جھانی،بـا ھـمـاھـنـگـی سـرمـایـه  
ـرای دزدیـدن نـان خـانـواده ھـای   داری داخـلـی کشـورھـا ب

پـاسـخ طـبــقـه کـارگـر وھـمــه  . کـارگـری مـتـحـد شــده انـد 
ــــه ھــــا   ـل ــــه ایــــن حــــمـــ ـران جــــھــــان ب ـــ ـی ــــگـــ مــــزدب
ـرای تصـاحـب   ھمبستگی،اعتصاب،ھمدردی،سازمـانـدھـی ب

در کوبا، ویتنام،قبرس،حکومت ھـا در  . نھادھای قدرت است 
ـنـد  .دست طبقه کارگراست  دراکثـرکشـورھـای اروپـایـی مـان

ــه   ــالنــد،روســی ــس،ســویــس،ســوئــد،فــن ــی ــل ــگ ــمــان، ان ــرانســه،آل ف
ـرزیـل،   ـرو،ب وکشورھای آمریکای جنوبی مانند نیکاراگوئـه،پ

کارگران درمجلس ودرحکومـت  ... ونزوئال، و آفریقای جنوبی 
ـنـد  ـرھسـت ـر فـدراسـیـون  ٢ در  . دارای وکیـل و وزی  سـال اخـی

ت فـرانسـه تـوانسـتـه اسـت    -ژ   -سندیکاھای کارگری ث 
اکثرنھادھای مردمی ازجمله شوراھا وشھرداری را تصـاحـب  
ـنـھـا   کند و در برابرخواسته ھای سرمایه داری کشورش نه ت
ایستادگی ،بلکه آنـھـا را درجـھـت اعـمـال سـیـاسـت ھـای  

! دوسـتـان کـارگـر .  ضدکارگری به عقب نشینی وادارکـنـد 
ازاین تجربیات وتجربیات پیشکسوتان کـارگـری کشـورمـان  

ـم  ـی ـیـونـد زن اعضـای  .  درس گرفته دست ھایمان را به ھـم پ
ــکــاھــای کــارگــری ایــران  ــدی ــدیــره ســن ــات ھــای م ! ھــی

سالھاازبازگشایی وفعالیت سندیکاھای کـارگـری شـرکـت  
ـیـک    -ھفت تپه    -واحد   ـقـاش    -فلزکارمکـان اتـحـادیـه    -ن

متاسفانه مـا جـز در مـواردی کـوتـاه  . پروژه ای می گذرد 
تالشھایمان پراکنده بوده است واز حمایت یـکـدیـگـر بصـورت  

ـم   در سـال جـاری کـوشـش  . قاطع ومتحد برخوردار نبـوده ای
ھایمان را افزون کرده و امیدواریم در سال جدید مـبـارزاتـمـان  
راپیرامون دستمزد ھای حقیرانه،گرانی ،بیکاری،حقوق ھـای  
ـرقـی وبـه سـود زحـمـتـکـشـان   عقب افتاده ،قانون کاری مـت
ـران،   وقانون تامین اجتماعیی در حـدشـخـصـیـت کـارگـران ای
ـرپـایـی   ـر آزادی ب آزادی زندانیان کـارگـری وازھـمـه مـھـمـت
ـم  . وفعالیت آزادنـه سـنـدیـکـاھـای کـارگـری مـتـحـد شـوی

ـپـوشـانـی وھـمـبـسـتـگـی   بیاییدامسال را به ھم اندیشی و ھم
کارگری درعرصه اعالم خواسته ھای مشـتـرک درعـرصـه  
مبارزه با دستمزدھایی حقیرانه،پیش نویس ارتـجـاعـی قـانـون  

متحد شویم وسرمشقـی  .  کار و تامین اجتماعی تبدیل کنیم 
قدرت مندانه ازتالش ھای کارگری وسندیکایمان در پـھـنـه  

سندیکای کارگران نیشـکـرھـفـت  .  جامعه به نمایش بگذاریم 
ـیـک تـھـران وحـومـه  . تپه سندیکای کارگران فلزکارمـکـان

 بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات تھران وحومه ھیات  
 

 اعتراضات كارگری
 

بیش از ھزار کارگر شرکت صدرا در روز 
 جھانی کارگر ھمچنان در اعتصاب ھستند

نمایندھای پیمانكار با حضـور در جـمـع  :   اردیبھشت ١١ 
كارگران خواستار شكسـتـن اعـتـصـاب شـدنـد كـه كـارگـران  
امتناء كردند  پیمانكاران ھم كارگاه ھا را تعـطـیـل كـردنـد و  
دست به حربه تفرقه میان كارگران میزنند بعوان مثال شـركـت  
ساحل سازان جنوب سرویس ھای ایاب و ذھاب انـان را فـرا  
خواندند و آنھا را مجبور به ترك شركت كردند در ظمن امـروز  
ـتـه   ھم یك ایمل از طرف علیرضا محجوب آمد كه در آن گـف

اتـحـادیـه  .  بود در حال پیگیری مسئله كارگران صـدرا اسـت 
 آزاد کارگران ایران  

 
 درصد افزایش دستمزد ٢٥کارگران نانوایی 

 فروردین را دریافت نکردند
 درصـد  ٢٥ ھزار کارگر نانوایی اصفھـان  :   ردیبھشت ١١ 

.  را دریـافـت نـکـردنـد ٩٢ افزایش دستمزد خود در فروردین  
کارفرمایان نانوایی ھا اعالم کردند تا زمانی کـه افـزایـش  
ـرداخـت   قانونی نرخ نان از سوی دولت اعمال نشود قادر بـه پ

 . درصد حقوق کارگران خود در سال جدید نیستند ٢٥ 
 

ادامه اعتراض اعضای شرکت تعاونی  مسکن 
 تعمیرکاران اتومبیل سنندج

ـنـج :   اردینھشت ١٤  ـبـه    صبـح روز پ ـبـھـشـت   ١٢ شـن  اردی
ھـای خـود    تعمیرکاران معترض سنندجی به ھمراه زن و بـچـه 

ـر وعـده   در زمـیـن  ـیـشــت ــه    ھـایـی کـه پ ی واگــذاری آنـھـا ب
ـلـه لـودر و   تعمیرکاران داده شده بود حضور یافته و بـه وسـی

پـس از حضـور  .  گریدر اقدام به تسطیح این اراضـی کـردنـد 
معترضین شھردار و مأمورین شھرداری و ھمچنین نیروھـای  
ـریـب   ـنـدوق ـت یگان ویژه انتظامی در محل اعتراض حضور یـاف

ـرکـاران  ٦٠٠ به   ـرض شـھـرک تـعـمـی  نفر از تعمیرکاران معـت
ـتـظـامـی و مـأمـوران    سنندج و خانواده  ـروھـای ان ـی ھایشان، ن

ھـا در    این زمین .  ھای خود بیرون کردند   شھرداری را از زمین 
ــدج واقــع شـده اسـت   پشـت مــیـدان تــره  ـن یــکـی از  .  بـار سـن

ـیـش،  ١٢ حـدود  : " تعمیرکاران معتـرض اعـالم کـرده   سـال پ
ـم   ـی شرکت تعاونی تعمیرکاران سنندج مبلغ یک میلیون و ن
وجه نقد را جھت واگذاری زمین از تعمیرکـاران اخـذ کـرده،  

". انـد   ھـا خـودداری کـرده   اما تا کنون از واگذاری این زمیـن 
ـرض بـا چـنـدیـن بـار تـجـمـع   ـرکـاران مـعـت پیشتر نیز تـعـمـی
اعتراضی در مقابل استانداری و فرمانداری نسبت بـه عـدم  
ــار   ایـن واگــذاری اعــتــراض خــود را اعــالم کـرده و ھــر ب

 .ھای مسئولین روبرو شده بودند   وعده 
ھایشان تا سـاعـات    تعمیر کاران معترض به ھمراه خانواده 

 .اند   ھای مذکور نشده    شب حاضر به تخلیه زمین ٩ 
 

 اخراج و بیكارسازی
 

درآستانه روز جھانی کارگر نمایندگی 
ایران خودرو دھگالن ،تمامی پرسنل خود 

 را اخراج کرد
ـران  در آسـتـانـه روز جـھـانـی  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای

ـنـدج ( کارگر ،نمایندگی ایران خـودرو در دھـگـالن   بـه  )  سـن
ـران خـودرو تـمـامـی   علت لغو نمایندگـی خـود از طـرف ای

ــل خــود را اخــراج کـرد  ـرســن ــن نـمــایــنـدگــی ایــران  .  پ در ای
 زن کارگر مشـغـول بـه کـار  ٢  نفر کارگر مرد و  ١٠ خودرو، 

ـقـه کـار در  ٢ بودند که ھر کدام میانگین دارای     سال سـاب
ـنـدگـی بـه   این مکان را داشتند به نقل از کارگران این نمـای
آنان پیشنھاد شده است تا از این به بـعـد بـه صـورت آزاد و  

ولـی  .  پیمانی ، با ایـن کـارفـرمـا ادامـه ی کـار دھـنـد  
ـرار اسـت   ـنـد و ھـمـگـی ق ـت ـرف کارگران این پیشنھاد را نپذی

ـم شـکـایـت از  ١٥ امروز یکشنبه   ـنـظـی ـرای ت ـبـھـشـت ب  اردی
 کارفرما به اداره ی کار شھرستان مربوطه مراجعه کنند 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 
 علیه دستگیری فعالین كارگری

 
بازداشت جلیل محمدی و حامد محمودی 

 نژاد
ـیـل مـحـمـدی از  :   اردیبھشت ١٤  به گزارش رسیـده، جـل

ـنـدج   فعالین كارگری و اعضای كمیته ھـمـاھـنـگـی در سـن
ـر  ١٢ پنجشنبه   ـتـی دسـتـگـی  اردیبھشت توسط مامورین امنی
ـیـن از سـاعـت  .  شده است  ـبـه  ٨ ھمچن ـنـج شـن   ١٢  شـب پ

اردیبھشت حامد محمودی نژاد فعال كارگری و از اعضـای  
ـنـدج نـاپـدیـد شـده اسـت و   كمیته ی ھماھنگی در شھر سن
ـرده ھـم   تاكنون خبری از وی در دست نیست و احتماال نـامـب

ـنـد  ١٧ حامد محمودی نژاد در  .  دستگیر شده است    ٩١  اسـف
ـقـه  ٨ در آستانه   ـی  مارس دستگیر شده و به تازگی با قرار وث

ھمچنین جلیـل مـحـمـدی در  .   میلیونی آزاد گردیده بود ٥٠ 
 در مجمع عمومی كمیته ی ھـمـاھـنـگـی در  ٩١  خرداد  ٢٦ 

 مـاه بـازداشـت بـا  ٢ كرج دستگیر شده بود و بعـد از حـدود  
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ــی آزاد گـردیـده بـود  ـق ـی ـل ـتـه ی  .  حـكـم یـك سـال تـع كـمـی
ھماھنگی برای كمك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای كـارگـری،  
ـیـن خـواھـان آزادی   ضمن محكوم كردن دستگیری این فعـال
فوری آنان و ھمچنین آزادی غالب حسینـی، عـلـی آزادی  
و سایر كارگران و فعالین كارگری و زندانیان سیـاسـی مـی  

 .باشد 
 

تفھیم اتھام به شاھرخ زمانی  -٧٨بیانیه 
 توھین به رھبری: کارگر زندانی
، مـامـوران زنـدان  ١٣٩٢  اردیبھشت ماه  ١١  صبح امروز  

گوھردشت کرج، شاھرخ زمانـی، کـارگـر زنـدانـی در ایـن  
ای به دفتر زندان کشـانـده و او را بـه زور    زندان را به بھانه 

ـرسـی عـمـومـی و    سوار اتومبیلی کرده و به شعـبـه  ی بـازپ
بـازپـرس  .  انـد   شھر  تھران منتقل کـرده   انقالب واقع در پارک 

ـری    بر پایه  ی گزارش دو نفر از زندانیان اتھام توھین بـه رھـب
شاھرخ زمانی در دفاع از خـود اتـھـام  . را به وی تفھیم کرد 

ـتـه اسـت، ایـن  کـه    وارده را رد کرده و خطاب به بازپرس گـف
ی گزارش دو جاسوس و در روز جھانی کـارگـر    شما بر پایه 
ـر مـن وارد    جا کشانده   مرا به این  اید و این اتھـام واھـی را ب

کـه چـطـور در    ای محکم است از ایـن   کنید، خود نشانه   می 
ـیـد   خدمت سرمایه  ـیـه کـارگـران ھسـت وی  .  داران بوده و عـل

ـرای مـن   گفت این اقدام شما در واقع پاپوش دوختن دوباره ب
 .ی کارگر است   تر طبقه   و برای سرکوب بیش 

ماموران زندان در بازگشت از دادگاه، شاھرخ زمانـی را  
ـنـد    سـالـن  ٤ به مدت دو ساعت به بند قرنطینه و سپس به ب

ـر  .  اند    زندان گوھردشت منتقل کرده ١٢  شایان ذکر است دخـت
شاھرخ زمانی صبح امروز برای مالقات با پدرش بـه زنـدان  
ـتـه   گوھردشت مراجعه کرده بود که ماموران در پاسخ او گف

ـرده   بودند پدرت این  وی در  .  انـد   جا نیست و او را به دادگاه ب
پی شنیدن این خبر دچـار نـگـرانـی و اضـطـراب شـدیـدی  

ی سایر زندانیـان و    شود که با اعالم ھمبستگی گسترده   می 
ی حـمـایـت از شـاھـرخ    کمیته .  ھا مواجه شد   ھای آن   خانواده 

ـرای اعـمـال   ـم را ابـزاری ب زمانی این اقدام کارگزاران رژی
ی کـارگـر دانسـتـه و ضـمـن    تر طبقـه   سرکوب ھر چه بیش 

ـیـن    محکوم کردن این پرونده   سـازی واھـی، تـمـامـی فـعـال
ـرای اقـدام    ھای آزادی   کارگری و انسان  خواه و انقالبـی را ب

ـر انسـانـی جـمـھـوری   متحد علیه اقدام غیر قانـونـی و غـی
ـیـش . خواند   اسالمی فرامی  ـرای    پیش به سـوی اتـحـاد ب ـر ب ت

! تر با شـعـار   پیش به سوی اعتراضات گسترده !  تر   فشار بیش 
ـتـه  !  کارگر زندانی، زندانی سیاسـی آزاد بـایـد گـردد  کـمـی

 حمایت از شاھرخ زمانی 
 

 احضار فعالین کارگری در شھر سقز
ـروز و  :   اردیبھشت ١٠  بر طبق گـزارش رسـیـده طـی دی
محـمـد عـبـدی پـور، جـمـیـل  )    اردیبھشت ١٠  و  ٩ (امروز  

ـیـن   ـیـازی از فـعـال راست خدیو، عمر شاکری و اسماعیل ن
کارگری و اعضای کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه  
ایجاد تشکل ھای کارگری در شھر سقز طی تماس ھـای  
تلفنی تھدید شده اند که در مـراسـم روز جـھـانـی کـارگـر  

طی این تماس ھا به این فعالین تاکید شـده  .  شرکت نکنند 
 اردیبھشت بایستی در خانه ھـای خـود  ١١ است که در روز  

مانده و در غیر این صورت حضور آنھا در بیرون از خانـه بـه  
منزله شرکت در اول ماه مه تلقی شده و با آنـھـا بـا شـدت  

این تھدید ھا در حالی صورت مـی  . تمام برخورد خواھد شد 
ـقـل روز   گیرد که برگزاری  وشرکت  در مراسم ھای مسـت
ـبـات   جھانی کارگر  از ابتدایی ترین خـواسـت ھـا و مـطـال
. کارگری   است که  باید دولت ھا به آن احترام بگذارنـد  

این روز متعلق به طبقه کارگر جھانی است و  کـارگـران و  
پیشروان کارگری  باید بدون ترس و تھدید و ارعاب بتواننـد  
آنچنانکه خود شایسته می دانند در این روز به مـنـاسـبـات  
ـنـد  ـراض نـمـای .  نابرابر و تبعیض آمیز نظام سرمایه داری اعـت

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـیـن کـارگـری و   کارگری ھر گونه تھدید کارگران و فعـال
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  
ھای کارگری را قویا محکوم کرده و خواھان پایان یـافـتـن  

 .این تھدید ھا می باشد 
 کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل  

 ھای کارگری 
 

 نا امنی محیط كار
 
 درصد حوادث ناشی از کار در  بخش ٥٠

 ساختمان
 حـادثـه نـاشـی از کـار در اسـتـان   ٩٩٦ سال گذشـتـه  

 درصـد ایـن حـوادث  ٥٠ خراسان رضوی  رخ داد که حدود  
 .در بخش ساختمان اتفاق افتاده است 

 
حقوق و دستمزدھای پرداخت 

 نشده 
 

نساجی »ادامه تعویق مطالبات كارگری در 
 «گستر پوشش»و  «درخشان

 کـارگـر  ٣٠ کارخانه نساجی درخشان ھم اکنون حـدود  
ـبـات  ٨٣ دارد که عمده این کارگران از سال    تا کنون مـطـال

محل این کارخانه در پی تغییر سـاخـتـار  .  اند   خود را نگرفته 
ـیـت اسـت  ایـن واحـد  .  منتقل شده و ھم اکنون مشغول فـعـال

ـرای   تولیدی در زمینه دوخت انواع روکش صندلی خـودرو ب
ھای بزرگ خودروسازی فعالیت داشت کـه    یكی از شركت 

به ظاھر در پی اختالف با این شرکت و بدھی مـعـوقـه بـه  
ـیـت آن   سازمان تامین اجتماعی و نـظـام بـانـکـی، از فـعـال

ھم اکنـون تـعـداد کـارگـران ایـن واحـد  .   کاسته شده است 
ـر بـه  ٤٠٠ تولیدی از   ـف ـر کـاھـش یـافـتـه اسـت،  ٤٠  ن ـف  ن

باقیمانده کارگران این واحد تولیدی نزدیک بـه یـک سـال  
 .حقوق و مزایای معوقه طلبکار ھستند 

 
 ماھه در پرداخت حقوق کارگران ١٠ تاخیر 

 فضای سبز شوشتر
در حالی که شکایت کارگران علیه مزد ناعـادالنـه بـه  

ـتـصـادی    ھا رسیده است و کـار   صدر اخبار رسانه  شـنـاسـان اق
 متوسط چھار نفره را با دسـتـمـزد    ھای   تامین معاش خانواده 

ـنـد، کـارگـران     ھزار تومانی، ناممکن ارزیابی مـی ٤٨٧  کـن
ـر طـی ده مـاه   خدماتی و فضای سـبـز شـھـرداری شـوشـت

 .اند   گذشته حقوقی دریافت نکرده 
 گزارش 

مزد و معیشت كارگران و گرانی سرسام 
 آور  

گزارش زیر از یكـی از اطـاق ھـای فـكـری مـجـلـس  
اینروزھا از گوشه ھای مختلف صداھـایـی از طـرف  .  است 

ـیـده مـیـشـود  . مزادوران جمھوری اسالمی و آیت الله ھا شـن
ھای ایـن مـزدوران  "  گفتمان " ما بارھا در اینرابطه گزارش و  
ـم  ـر در مـورد دوره  .  غارتگر را منعكس كـرده ای گـزارش زی

 )  ك .ك . (جدید تك نرخی شدن ارز و افزایش قیمت ھا است 
ـرای سـال  ٤٨٧ در حالی که تعیین مزد    ھزار تومانـی ب

جاری جامعه کارگری را در تـامـیـن کـاالھـای اسـاسـی  
ـرخـی   زندگی با مشکل رو به رو کرده است، بررسی تک ن
ـیـق مـجـلـس نـھـم شـورای   ـف ـل شدن ارز از سوی کمیسیون ت

در ھـمـیـن  .  اسالمی نگرانی کارگران را افزایش داده اسـت 
رابطه یك استاد اقتصاد دانشـگـاه عـالمـه طـبـاطـبـایـی در  
گفتگو با ایلنا، تک نرخی شدن ارز را منجـر بـه افـزایـش  
ناگھانی قیـمـت کـاالھـای اسـاسـی زنـدگـی دانسـت كـه  

مھدی تقوی در  .  كند   زندگی را برای كارگران دشوارتر می 
ثابت شدن نرخ دالر، قیمت کاالھای اساسـی  :  این باره گفت 

وی در ادامـه تـک  .  دھد   زندگی را به یکباره افزایش می 
نرخی شدن ارز را به معنای افزایش قیـمـت دالر دانسـت و  

ـنـد دارو بـا دالر  :  افزود  ھم اکنون کـاالھـای اسـاسـی مـان
این اقتصاددان با بیـان  .  شوند    تومانی وارد کشور می ١٢٥٠ 

 تومـان  ٢٥٠٠ قیمت دالر در اتاق معامالت  »این مطلب که  
: بیـان کـرد  «رسد    تومان می ٣٥٠٠ و نرخ آزاد آن به بیش از  

ـرخـی شـدن دالر بـه   با این شرایط مشـخـص اسـت تـک ن
معنای افزایش قیمت دالر دولتی است و کاالھای اساسـی  

وی در  .  شـونـد   زندگی نیز با دالر گـران وارد کشـور مـی 
ـم :  تشریح دلیل این اقدام احتمالی گفت  ـیـل تـحـری ھـای    به دل

گسترده غرب علیه ایران، دالر کم آمده است و این کـمـبـود  
ـیـز دالر را بـا  .  ای جبران شود   باید به گونه  ـرای ھـمـیـن ن ب

ـنـه   قیمت بیشتری به مردم می  ھـای جـاری    فروشند تـا ھـزی
ـتـصـادی در پـایـان از    این کار . دولت تامین شود  شـنـاس اق

ـر دولـت و مـجـلـس فـعـلـی   تفکرات نئولیبرالیستی حاکم ب
 .انتقاد کرد 

 
 اخبار بین المللی

 
تظاھرات کارمندان دولت در  -یونان 

 اعتراض به اخراج سازیھا
  ٢٦ ھزاران نفر از کارکنان بخش دولتی یونان، روز جمـعـه 

، در آتن در اعتراض بـه الیـحـه جـدیـد  ) اردیبھشت ٦ (آوریل  
 آوریـل  ٢٨ این الیحه که روز یکشنبه . دولت تظاھرات کردند 

در مجلس یونان به رای گذاشته می شـود، شـامـل اخـراج  
پانزده ھزار کارمند دولت تا سال دو ھزار و چھارده میـالدی  
است که از این تعداد چھار ھزار نفر امسال از کـار اخـراج  

ھیچ وقـت در  : " یکی از معترضان می گوید .  خواھند شد 
تاریخ آمار بیکاری به این حد نرسیده بود، چه در یـونـان و  

 میلیون نفر بیکار در اروپـا وجـود  ٢١ بیش از  .  چه در اروپا 
یک چھارم از جامعه در فقر کـامـل زنـدگـی مـی  .  دارد 
ـیـه  ."  کند  طبق توافق با وام دھندگان بین المللی، اعطای بق

کمک ھای ھشت میلیارد و ھشتصد میلیون یـورویـی بـه  
. یونان مشروط به اجرای ایـن طـرح ھـای ریـاضـتـی اسـت 

معترضان با تجمع در مقابل ساختمان وزارت امور عـمـومـی  
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با این حال طـبـق  .  یونان خواھان استعفای وزیر مربوطه شدند 
آخرین گزارشھا، ممکن است به دلیل برخی اختالف نـظـرھـا  
ـری روز   میان وزرای یونانی در مورد این الیـحـه، رای گـی
یکشنبه به بعد از مراسم عید پاک موکول شود که پنـجـم  

قرار است اتحادیه ھای کـارگـری  .  ماه مه برگزارمی شود 
ـبـھـشـت ٧ (  آوریل  ٢٨ در روز یکشنبه  ـیـز تـظـاھـرات  )   اردی ن

 .دیگری برگزار کنند 
 

زیر سوال رفتن کارآمدی سیاست  -اروپا 
  اقتصادی ریاضت کشی

کشورھای زیـادی در اروپـا بـا  :  از یورو نیوز :  گزارش 
این کشـورھـا طـی  .  مشکالت اقتصادی دست به گریبانند 

ـرون   ـرای ب سالھای اخیر، برنامه ھای ریاضتی متعددی را ب
برنامه ھایی کـه بـا  .  رفت از این بحران به اجرا گذاشته اند 
ـیـا،  .  اعتراض شدید مردم روبرو شده است  ـرتـغـال، اسـپـان در پ

یونان و قبرس، این برنامه ھای اقتصـادی مـوجـب افـزایـش  
ـران  .  بیکاران و باال رفتن مالیات ھا شده اسـت  اکـنـون، رھـب

سیاسی کشورھای دچار بحران نیز به این نتیجه رسیده انـد  
که برنامه ھای ریاضت اقتصادی برای خروج از این بـحـران  

انریکو لتا، مامور تشکیـل دولـت جـدیـد  .   مفید نبوده است 
ـتـصـادی در   در ایتالیا با بیان اینکه برنامه ھای ریاضت اق

بسیار مھم است کـه خـط  : "اروپا ناکافی است، می گوید 
ـر و   ـیـشـت تغییرات در سیاست ھای اروپـا بـه سـمـت رشـد ب

ـیـن الگـارد،  ."   وحدت بین کشورھـا کشـیـده شـود  کـریسـت
رییس صندوق بین المللی پول نیز در این باره به تنظیم رشـد  

ـیـز  : "  اقتصادی اشاره می کند و مـی گـویـد  ـر ن ـیـش ت پ
ـیـدا کـرد و بـه   گفته بودم، اگر رشد اقتـصـادی کـاھـش پ
صورت ضعیفی درآمد، باید برنامه ھای ریاضت اقتـصـادی  

." را نیز کاھش دھیم تا با رشد اقتصادی ھمـاھـنـگ شـود 
ـیـز در ایـن   اولی رن، کمیسر امور اقتصادی اتحادی  اروپـا ن
باره به موقعیت کشورھای در بحران اشاره می کند و مـی  

ـنـظـیـمـات مـالـی و مـوقـعـیـت  : " گوید  باید بین سـرعـت ت
اقتصادی خاص ھـر کشـوری یـک رابـطـه وجـود داشـتـه  

ـیـت مـالـی در  .  باشد  ـب ـث با توجه به شرایط امروز، سرعـت ت
برنامه ھـای مـتـعـدد ریـاضـت  . " اروپا در حال کاھش است 

اقتصادی، موجب شده که وضعیت اقتصادی و اجـتـمـاعـی  
بسیاری از کشورھا نه تنھا بھبود نیابد، بلکه حتی کاھـش  
ـر شـدن اوضـاع اجـتـمـاعـی در ایـن   رشد اقتصـادی و بـدت

خـوزه مـانـوئـل بـاروسـو،  .  کشورھا را به دنبال داشتـه اسـت 
رییس کمیسیون اروپا نیز در نشست اخیر رھبران کشورھـای  
اروپایی در روز بیست و دوم آوریل، با اشاره به این موضـوع،  
تاکید کرده بود که عمر برنامه ھای ریاضت اقتصادی بـه  

طی سالھای اخیر، نرخ بیکـاری در دو  .   پایان رسیده است 
.  درصـد گـذشـتـه اسـت ٢٧ کشور اسپانیا و یونان از مـرز  

ـبـا  .  فرانسه و پرتغال نیز وضعیت مشـابـھـی دارنـد  ـری ـق   ٢٤ ت
ـنـد  در  .  درصد جمعیت جوان اروپا با بیکاری دست به گریبان

مجموع، نوزده میلیون بیکار در محـدود  پـولـی یـورو وجـود  
ـر  ٦٠٠  میلیون و  ٥ ،  ٢٠٠٧ دارد که نسبت به سال   ـف  ھـزار ن
 کشـور مـنـطـقـ   ١٧ نه کشـور از  .  افزایش نشان می دھد 

ـتـوانسـتـه   پولی یورو با کسری بودجه روبرو ھستند و ھنوز ن
ـرنـامـه ھـای  ٣ اند بـه رقـم    درصـد، مـیـزانـی کـه جـزء ب

ـنـد  ایـن  .  کشورھای عضو حوز  نفوذ یـورو اسـت، دسـت یـاب
میزان، یکی از توافق ھای کشورھای عضـو حـوز  مـالـی  

ـنـحـال بـه  . یورو برای تنظیم یک بودج  ثابت بوده است  بـا ای
نظر نمی رسد که برنامه ھای ریاضت اقتصادی بـه کـنـار  

ـریـن  .  گذاشته شود  به ویژه آنکـه، آلـمـان، یـکـی از مـھـمـت
ـنـھـا   تصمیم گیرندگان سیاست ھای مالی اتحادی  اروپـا و ت
ـرنـامـه   کشوری که با کسری بودجه روبرو نیست، بر ادامـ  ب

 . ھای ریاضت اقتصادی تاکید می کند 
 

اخراج ھزاران کارگر از شرکت  -فرانسه 
 سیتروئن -خودرو سازی پژو 

ــن روز   ــتــروئ ــژو ســی ــوز شـرکــت پ ــورو نــی بـه گــزارش ی
درباره نھـایـی کـردن طـرح  )   اردیبھشت ٩ ( آوریل  ٢٩ دوشنبه 

تجدید ساختار و حذف مشـاغـل خـود در کـارخـانـه ھـای  
ـم نـھـایـی را  "  اولنی "  واقع در حومه پاریس و شھر رن تصمـی

مقامـات ایـن شـرکـت خـودروسـازی بـا  . اتخاذ خواھد کرد 
ـیـات و نـحـوه   نمایندگان اتحادیه ھای کارگری بر سر جـزی

یـک کـارگـر  .  اعمال طرح تجدید ساختار مذاکره کرده اند 
نمی دانیم چه کار باید کرد و چـگـونـه بـایـد  : " می گوید 
از نـظـر مـن  : " یک کارگر دیگر می گـویـد ."   عمل کرد 

من تقاضا نـکـرده  .  درباره نقل مکان کردن بحثی نباید کرد 
ـم را از دسـت بـدھـم ایـن   بودم که بیکار شوم و کار و شغل
ـرار   مدیریت پژو سیتروئن است که ما را در این وضـعـیـت ق

در طرح تجدیـد سـاخـتـار کـه پـس از مـاھـھـا  ."  داده است 
ـنـدگـان اتـحـادیـه ھـای   مذاکره مورد تاییـد اعضـا و نـمـای
ـقـال بـخـشـی از   ـت کارگری قرار گرفت، پرداخت غرامت، ان
کارگران به کارخانجات دیـگـر و اعـطـای کـمـک ھـای  

ایـن شـرکـت  .   اجتماعی به کارگران پیش بینی شده اسـت 
گوید، بحران اقتصادی در اروپا و کاھش میـزان فـروش    می 

ـروئـن   ـت خودرو در این قاره از جمله عواملی است که پژو سـی
 ھزار کارگر و کـارمـنـد  ١١ را بر آن داشته تا حذف بیش از  
 .خود را در دستور کار قرار دھد 

 
ھموار کردن راه برای اخراج  -یونان 

 سازیھای بیشتر
ـبـه   ـرگـزاریـھـا روز دوشـن   ٩ (  آوریـل  ٢٩ به گزارش خـب

سیاستھای جدید ریاضت اقتصادی در یونان بـا  )  اردیبھشت 
ـر  ١٦٨ حمایت احزاب عمده سیاسی و با   ـراب  رای موافق در ب

ـر جـدیـد صـرفـه  .   رای مخالف به تصویب رسید ١١٢  ـی تـداب
ـر دیـگـر از کـارمـنـدان   ـف جویانه راه را برای اخراج دو ھزار ن
دولت تا ماه ژوئن میالدی ھموار می کند و باعث خـواھـد  

 پانزده ھزار نفر شـغـلـشـان را از  ٢٠١٤ شد که تا پایان سال  
این تدابیر ھمچنین مالیاتھای جدیدی را کـه  .  دست بدھند 

ـیـت   ـب ـث برای امالک تصویب شده بود برای مدت بیشتری ت
دولت یونان امیدوار است که بـا تصـویـب ایـن  .  خواھد کرد 
ـلـی  ٨.٨ سیاستھا   ـیـن الـمـل  میلیارد یورو از وام دھـنـدگـان ب

اقتصاد بحران زده یونان در سه سـال گـذشـتـه  .  دریافت کند 
ـیـارد   ـل برای جلوگیری از ورشکستـگـی حـدود دویسـت مـی
یورو وام از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپـا دریـافـت  

 .کرده است 
 

 کارگر مقابل ٧٠٠تجمع  -عربستان سعودی 
 اداره کار در شھر جدده

ـیـش از  )   اردیبھـشـت ١٠ ( آوریل  ٣٠ روز دوشنبه     ٧٠٠ ب
کارگر یک شرکت پیمان کاری ساختمان در اعتـراض بـه  

ـراض زدنـد  ایـن  .  عدم پرداخت دستمـزد خـود دسـت بـه اعـت
 مـاه اسـت کـه ھـیـچ دسـتـمـزدی  ٧ گوینـد    کارگران می 

 اعتـراض خـود    دریافت نکرده اند و بارھا از راه ھای قانونی 
تا کـنـون ھـیـچ    را به گوش مقامات دولتی رسانده اند ولی 

ـبـاتشـان بـه عـمـل   اقدامی در جھت پاسخ گوئی بـه مـطـال
ـنـکـه کـارگـران  .  نیامده است  با دخالت بالفاصله پلیس و ای

ـری   ـیـگـی باید مطالباتشان را از طریق مراجعه به مقـامـات پ
ـتـه انـد  .  بکنند، کارگران را متفرق کردند  این کارگران گـف

ـنـد تـا    که منتظر دریافت دستمزد  ھای مـعـوقـه خـود ھسـت
گویند تـحـت ایـن شـرایـط    آنھا می .  کشور را ترک بکنند 

ارشـد خـان  .  دیگر حاضر نیستند به کارشان ادامـه بـدھـنـد 
گوید، کارفرمایان با قطع آب    از کارگران معترض می   یکی 

و برق کمپ محل اقامتشان آنھا را مجبـور بـه حضـور در  
ھـا    گوید وضعیت کمـپ   وی می .  کرده است   محل کار می 

ھای کـوچـک    تعداد زیادی در اتاق . بشدت نامناسب است 
ـنـدرت    میکنند و لوازم بھداشتی در ایـن کـمـپ   زندگی  ھـا ب

ـنـگـالدش،    این کارگران از کشور .  پیدا میشود  ھای ھـنـد، ب
 .ھای ناچیز کار میکنند   نپال و پاکستان ھستند و با دستمزد 

 
موفقیت کارکنان شرکت  -آلمان 

 ھواپیمایی لوفتھانزا
اتحادیه کارکنـان بـخـش خـدمـات آلـمـان، مـوسـوم بـه  

و مدیران شرکت ھواپیمایی لوفتھانزا اعـالم کـردنـد  " وردی " 
که در مورد مناقشه افزایش حقوق و مزایای کارکنان ایـن  

به این ترتیب حـقـوق  . شرکت با یکدیگر به توافق رسیده اند 
 ھزار تن از کارکنان بخشھای فـنـی و خـدمـاتـی ایـن  ٣٣ 

ـرارداد  .   درصد افزایش می یابد ٤.٧  تا  ٣ شرکت بین   ایـن ق
اتـحـادیـه ھـای  .   ماه به امضا رسـیـده اسـت ٢٦ برای مدت  

 درصدی طی یک سـال  ٥.٢ صنفی، خواھان یک افزایش  
دوشنب  ھفته گذشتـه در پـی اعـتـصـاب دوازده  .  آینده بودند 

ـرواز لـغـو  ١٨٠٠ ھزار نفر از کارکنان این شرکت، بیش از    پ
ـروازشـان   ـر پ ـف شد و به گفته مقامات لوفتھانزا، پنجاه ھزار ن

تھدید کرده بود چنـانـچـه  "  وردی "اتحادیه  . را از دست دادند 
این مذاکرات بی نتیجه به پایان برسد، اعتصابھای دیگـری  

 .در راه خواھد بود 
 

 
اعتصاب سراسری ھمزمان با روز  -یونان 
 کارگر جھانی

ـبـه اول مـاه مـه، بـا اعـتـصـابـی   یونان، روز چـھـارشـن
خواست عمـده  .  سراسری به استقبال روز جھانی کارگر رفت 

معترضین پایان یافتن روند کـاھـش خـدمـات عـمـومـی و  
 درصـد جـوانـان یـونـانـی  ٦٠ حـدود  .   افزایش مالیاتھـاسـت 

ـروی  ٢٧ بیکارند و نرخ بیکاری در این کشور به   ـی  درصـد ن
در اثر این اعتصاب بنادر و خـدمـات  .  رسد   آماده به کار می 

پلیس ھمه جـا بـه حـالـت  .  از کار افتاد   حمل و نقل عمومی 
آماده باش در آمـده بـود تـا در صـورت لـزوم بـه سـرکـوب  

ـیـایـی کـه در روز  . معترضین بپردازد  ـتـان یک گردشگر بری
ـرد اگـرچـه   جھانی کارگر و اعتصاب در یونان به سر می ب

رنج یونانی ھـا  " از عدم تردد آسان شکوه کرد اما گفت که  
 ."را می فھمد 

  


