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ــی   ـبـعـیـض و ب ـثـمـار و ت اسـت
ــن   ـی ـنـچــن ــعـادی ای حـقـوقــی در اب
ـیـن   ـنـچـن عظیم، و در اشکـالـی ای
عیان، بدون تسلیم و رضایـت تـوده  
وسیع خود استثـمـار شـونـدگـان و  
ــمــداد شــدن ایــن   ــدون مــوجــه قــل ب
مناسبات در اذھان خود قربانیانـش  

توجیه کـردن  .  سر پا باقی نمیماند 
ایـن وضـعـیـت، ابـدی و ازلـی و  
ــردن آن و   ــمــداد ک ــیــعــی قــل ــب ط
ترساندن و برحذر داشتن فرودسـتـان  
ــیــه ایــن   ــل جــامــعــه از شــورش ع
مناسبات، وظیفه روبنای فـکـری  
و فرھـنـگـی و اخـالقـی در ایـن  

زرادخانه فـرھـنـگـی  .  جامعه است 
ـیـه آزادی   و اخالقی بورژوازی عل
ـره   ـم و خـی و رھایـی انسـان عـظـی

بخشی از این ابزارھا  .  کننده است 
از اعصار کھن به ارث رسیده اند،  
اما مطابق نیاز جامعـه بـورژوایـی  
ــد  ــازسـازی شــده ان . نـوسـازی و ب

ــگ،   ــگــارن ــان و مــذاھــب رن ادی
ــات اخــالقــی   ــعــصــب عــواطــف و ت
جاھالنه، قوم پرستی، نژادپرسـتـی،  
مردساالری، ھـمـه و ھـمـه حـربـه  
ـقـات   ھای فکری و فرھنگی طـب
ـرای خـفـه   حاکمه در طول تاریخ ب
کردن و سربزیر نگـاھـداشـتـن تـوده  

ھـمـه  .  کارکن جـامـعـه بـوده انـد 
ـــن و   ــوی ــال ن ــا در اشـــک ـــھ ایــن
ظرفیتھای تازه، در عصـر مـا در  
خدمت مصون داشتن مالکـیـت و  
ــد   ــت بـورژوایـی از تـھـدی حـاکـمـی
ـقـه   ـقـد طـب آگاھـی و تـعـقـل و ن
ـرار   کارگر و مردم تحت استثمار ق

 . دارند 
 

ــه   ــع ــام ــود ج ــچــه خ ــا آن ام

بورژوایی بر ابزارھـای فـکـری و  
فرھنگی انقیـاد افـزوده اسـت بـه  
. مراتب عظیم تر و کارآمدتر است 

منفعت پرستی فـردی و رقـابـت،  
یعنی منـطـق حـرکـت بـورژوا در  
قلمرو بازار، طبیعـت انسـان بـطـور  
کلی شمرده مـیـشـونـد و بـعـنـوان  
ـقـدیـس   ارزش ھای واالی بشری ت

در این جـامـعـه رابـطـه  .  میگردند 
میان انسان ھا، انعکاس و تابـعـی  

شـان و  .  از رابطه میان کاالھاست 
ارزش انسان ھا را جایگاھشان در  
. رابطه با مالکیت تعیین مـیـکـنـد 

بورژوازی تمرکز و آرایش مـحـلـی  
و محدود جامعه کھنه را در ھـم  
شکست و کشـورھـا را سـازمـان  

ـرسـتـی  .  داد  ناسیونالیسم و میھن پ
مدرن بورژوایی، بعنوان قوی تریـن  
طوق ایدئولوژیکی طبقات حـاکـم  
بر گردن توده مردم در طول تاریـخ،  
بجای قوم پرستی و عشیره گـری  

 . و ھویت محلی نشست 
 

افکار حاکم در ھـر جـامـعـه،  
ـقـه حـاکـم اسـت  امـا  .  افکار طـب

ـرل فـکـری و   ـت حاکـمـیـت و کـن
ـر   فرھنگی و اخالقی بـورژوازی ب
حیات جامعه امروز از نظر دامـنـه  

ـقـالبـات  .  و عمق بی سابقه است  ان
علمی و فنی و صنعتی عظیمـی  
که در طول دویست سال گـذشـتـه  
ـیـسـم   صورت گرفته است و مکـان
قدرتمند بازار که ھر مرز ملـی و  
قومی و سیاسی و فـرھـنـگـی را  
درمــی نــوردد، بــورژوازی را در  
حفظ حاکمیت ایـدئـولـوژیـکـی و  
اشاعه اصول و بـاورھـای خـرافـی  
ـیـاسـی جـھـانـی از   خویش در مـق
امکانات وسیعی برخوردار ساختـه  

ـیـد افـکـار و  .  است  در قلمرو تـول
ـیـد   آراء نیز، درست نظیر قلمرو تـول
محصوالت، قدرت خالقه انسان به  
حربه ای علیه خود وی بـدل شـده  

نوآوری ھا و پیشرفت ھای  .  است 

ـم در   ـیـسـت ـرن ب بیشماری که در ق
زمینه تحول قالـب ھـای ادبـی و  
ـبـاط   ھنری، تـحـول ابـزارھـای ارت
ــعــی و بصــری و   جــمــعــی ســم
ـرش عـرصـه   کامپیوتـری و گسـت
ھای مختلف فعالیت فـرھـنـگـی،  
صورت گـرفـتـه اسـت، در درجـه  
ــر روزه تــوده   ــاران ھ ــب اول، بــه بــم
ــده ھــای   ــا ای ــی مــردم ب ــون ــی ــل مــی
ـر،   ـرت بورژوایی، در اشـکـالـی مـوث
پیچیده تر و متنوع تر مـیـدان داده  

ـبـاطـات  . است  پیدایش وسـائـل ارت
ـیـک و شـبـکـه   جمعی، انفورمـات
ھای رادیو تلویزیونی ماھواره ای  
در دو دھه اخیر، کـه گـرد آوری  
ـقـال سـریـع اطـالعـات را در   و انت
سراسر جھان بشدت تسھـیـل کـرده  
است، در دست بورژوازی به یک  
ــخــش ســوء   ــن عــظــیــم پ مــاشــی
ــایــد و   ــق ــیــل ع اطــالعــات، تــحــم
ـیـاس   تحریک مردم در یـک مـق
. صدھا میلیونـی بـدل شـده اسـت 

رسانه ھـای جـمـعـی و صـنـعـت  
ـریـن   نمایش، که خـود از سـودآورت
قلمروھای حـرکـت سـرمـایـه انـد،  
بخش زیادی از نقش سنتی نـھـاد  
خانواده، سلسله مراتب مذھـبـی و  
ــرکــوب در   حــتــی ارگــانــھــای س
جامعه را بر عھده گـرفـتـه انـد و  
در حفظ مـوازنـه ایـدئـولـوژیـکـی  
موجود در جامعه، انتقال افکـار و  
ـیـات حـاکـم بـه   معنویات و اخالق
ــرل فــکــری و   ــت ــن ــردم، ک ــوده م ت
مھندسی اذھان آنھا، منفرد کـردن  
و ارعاب آنھا و خنثی کـردن ایـده  
ھا و تمایالت انتقادی در جـامـعـه  
ـنـد  . نقش روزافزونی بازی مـیـکـن

ـرل   ـت این نھادھا و اشکال مدرن کن
فکری و فرھنگی جامعه، یـک  
ــاســی   ــی رکــن اســاســی ثــبــات س
جامعه بورژوایی بویژه در شـرایـط  
بحران، بی افـقـی و بـاالگـرفـتـن  

 . نارضایتی عمومی است 
 

مبارزه علیـه افـکـار و آرا و  
ـر   ـیـات ارتـجـاعـی حـاکـم ب اخالق
جامـعـه یـک بـعـد ھـمـیـشـگـی  
مبارزه طبقاتی کارگران و یـک  
ـیـسـتـی   وظیفه خطیر جنبش کـمـون

 .کارگری بوده است 

 



 3  ٢٦٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

شھال دانشفر   :   کارگر کمونیست 
ــه عــنــوان   ــوال مــا از شــمــا ب ســئ
ـراضـی در   سازمانده آکسیـون اعـت
سازمان جھانی کار، اینـسـت کـه   
ھدف از این اکسیـون چـه بـود و  
ـــارزات   ـب ـــی در مــ ــه مـــکـــان چ

 کارگری دارد؟  
 

ـرپـا  :  شـھـال دانشـفـر  مـا از ب
ــراضــی در   ــردن آکســیــون اعــت ک
اجالسھای سازمانی جھانـی کـار  

ـم  ـیـن ھـدف مـا  .  دو ھدف داری اول
رساندن صدای اعتراض کـارگـران  
زندانی به سطح جـھـانـی و جـلـب  
ـلـی   بیشترین ھمبستگی بیـن الـمـل
ـران   از مبارزات کارگران و مردم ای

ــن ھــدف مــا فشــار  .  اســت  ــی دوم
آی  " آوردن به سازمان جھانی کار  

برای اخراج رژیم اسـالمـی،  "  ال او 
این رژیم آپارتاید جـنـسـی و ضـد  
ــن   کــارگــر و ضــد انســان از ای

از ھمین رو ما ھـر  .  سازمان است 
سال در اولین روز گشایش اجـالس  
سازمان جھانی کار  با در دسـت  
داشتن عکس کـارگـران زنـدانـی،  
با اطالعیه ھـایـی کـه مـعـرفـی  
کوتاھی از کارگران زندانیسـت و  
ــراشــتــن پــالکــاردمــان بــا   ــا بــراف ب
ـم اسـالمـی از   خواست اخـراج رژی
آی ال او و  بــا اعــالم ھــمــیــن  
ـم و بـا   ـروی خواستھا بـه آنـجـا مـی
ـراضـی خـود تـالش   آکسیون اعـت
ـراض   ـم کـه صـدای اعـت ـی میـکـن
ـم  ـران بـاشـی . کـارگـران و مـردم ای

ـفـاق افـتـاد و   امسال نیز ھمیـن ات
ـتـه  ٦ ھیاتی    نفره از سـوی کـمـی

ھمبستگی بین المللی کـارگـری  
ـران   و حزب کمونیست کارگری ای
به آنجا رفت و خواست کـارگـران  
ـران در ایـن اجـالس را   و مـردم ای

 .نمایندگی کرد 

ـرای   روشن است کـه تـالش ب
ـلـی   ـیـن الـمـل جلب ھمبـسـتـگـی ب
ـم اسـالمـی   کارگری و اخراج رژی
ــزوای   از آی ال او و در واقــع ان
سیاسی آن در سـطـح جـھـان، دو  
عرصه بسیـار مـھـم از مـبـارزات  
ماست و برداشتن ھـر قـدمـی بـه  
جلو در این عرصه یک پیـشـروی  
ـرای کـارگـران و مــردم   بـزرگ ب

ـران اسـت  ــویـژه کـارگــران در  .  ای ب
ـر بـطــور   ـران در طـول دھــه اخـی ای
عـمـلـی جـایـگــاه حـمــایـت ھــای  
جھانی را در مبارزات خود دیده و  

یـک نـمـونـه آن  .  تجربه کرده اند 
مبارزات کارگـران شـرکـت واحـد  

ــود کــه بــعــد از  ٨٤ در ســال    ب
ـم اسـالمـی و   سرکوب شدیـد رژی
دستگیری بیش از ھـزار کـارگـر  
ــــک روز، اعــــالم روز   در ی
ھمبستگی جھـانـی بـا کـارگـران  

 آنچـنـان  ٢٠٠٦  فوریه  ١٥ ایران در  
فشاری بر رژیم اسالمی آورد کـه  
فورا تعداد بسیـاری از کـارگـران  
ــازداشــت شــده  را آزاد کــرد  . ب

ــاق ســرفصــل   ــن اتــف ــکــه ای بـطــوری
جدیدی در مبارزات کـارگـران در  
ایران و ھبـمـسـتـگـی جـھـانـی بـا  

نتیجه آنرا  .  کارگران ایران باز کرد 
در مبارزات کارگران در چـنـدیـن  
ـم  و    ـی ساله اخیر ایران نیز می بین
ـرای جـلـب ھـمـبـسـتـگـی   تالش ب
جھانی کارگری به طـور واقـعـی  
به یک عرصه مھم از مـبـارازت  
ــدیـل شــده   ـب ـران ت کـارگــران در ای

نمونه ھای آن نـامـه ھـای  .  است 
ـران کـارگـری بـه   تشکلھا  و رھب
ــارگــری و   ــای ک ــه ھ ــادی ــح ات
سازمانھای انساندوست در سـراسـر  
جھان و خواست حـمـایـت جـھـانـی  

از جمـلـه  .  آنان از مبارزاتشان است 
ـر   در رابطه با ھـمـیـن اجـالس اخـی

سازمان جھانی کار از سوی سـه  
تشکل کارگری ایران سندیـکـای  
ــر ھــفــت تــپــه،   ــشــک ــی کــارگــران ن
ــزکــار   ــکــای کــارگــران فــل ــدی ســن
مکانیک و ھـیـات بـازگشـایـی  
ـقـاش طـی   سندیکای کارگـران ن
نامـه ای مشـتـرک خـطـاب بـه  
رئــیــس ســازمــان جــھــانــی کــار،  
ـنـدگـان   خواستار عدم پذیرش نـمـای
حکومت اسالمی ایران در اجـالس  

ـبـل از آن  .  این سـازمـان شـدنـد  ق
ـران طـی   اتحادیه آزاد کارگـران ای
ــه   ـراض خــود را ب نـامــه ای اعــت
ــھـای دسـت ســاز   شـرکـت تشـکـل
ـتـی در ایـن اجــالس و وضــع   دول
ـران و   معیـشـتـی کـارگـران در ای
. دستگیری کارگران اعالم داشـت 

ــوی رھــبــران   ــن از س ــی ــچــن ــم ھ
ـم زاده    ـراھـی کارگری چون بھنام اب
ــامـه ھـایــی   و شـاھـرخ زمـانـی ن
اعتراضی به سازمان جھانی کـار  

ـیـشـروی  .  ارسال  شد  اینھا ھمـه پ
ھای مھم جنبش کارگـری اسـت  
ـیـز در ایـن جـھـت تـالش   و مـا ن

ـم  ـم  .  بسیاری کـرده ای تـوانسـتـه ای
این گفتمان را به اتـحـادیـه ھـای  
ـم و   ـری کارگری در سراسر جھان بب
یک نمونه مھم از فعالیـت ھـای  
ــن   ــمــی ــه ھ ــن عــرص ــا در ای م
آکسیونھای اعتراضی در سازمان  

 .جھانی کار است 
اما جنبه دیـگـر مسـالـه کـه  
ـراتـژیـک   برای ما  اھـیـمـت اسـت
تــری  دارد، ســیــاســت بــه انــزوا  
کشاندن رژیم اسالمـی در سـطـح  

ھر پیشروی مـا  .  بین المللی است 
ـم    در این عرصه فشار بر روی رژی
اسالمی و تضـعـیـف آن اسـت و  
ـر کـردن   تاثیر مستقیمـی در بـھـت
ـفـع بـه مـبـارزات   توازن قـوا بـه ن
ــران اســت  ــردم ای ــران و م . کــارگ

ـم   مبارزه برای انزوای سیاسی رژی
اسالمی در سطح جھانـی عـرصـه  
ــارزه مــا بــرای   مــھــمــی از مــب

ما  .  سرنگونی رژیم اسالمی است 
تجـربـه تـاریـخـی دولـت آپـارتـایـد  
ـم   نژادی آفریقای جنوبی و تـحـری
سیاسی بین المللی آنرا در قبل از  
ـر آن   سرنگونیش و فشاری کـه ب
وارد شد را داریم، ما میخواھیم و  
ــا رژیــم   فشــار مــی آوریــم کــه ب
ـم آپـارتـایـد   اسالمی نیز مثـل رژی
ـقـای جـنـوبـی رفـتـار   نژآدی آفـری
ـم   ـریـن تـحـری ـت شود و مورد وسـیـع
ـرار   سیاسی در سـطـح جـھـانـی ق

ــه  .  گــیــرد  ــی ک ــعــن ــن م ــه ای ب
ـم اسـالمـی،   سفارتخانه ھـای رژی
این النه ھای ترور و جـاسـوسـی،  
در تمام کشور ھا تعطیـل شـود و  
جمھوری اسالمی از تمام مـراکـز  
ـلـی  از جـمـلـه   ـیـن الـمـل رسمی ب
. سازمان جھانی کار اخـراج شـود 

ـر مـا خـواھـان   ـت به عبـارت روشـن
ــاســی کــامــل رژیــم   ــی انــزوای س
اسالمی ھستیم و برای آن تـالش  

به این ترتیـب ھـمـانـطـور  . میکنیم 
ـیـشـروی ای   که اشاره کردم ھر پ
ـم در   ـی ـق در این عرصه نقـش مسـت
تضعیف رژیم اسالمی و مبـارزات  
کـارگــران و مــردم ایــران خــواھــد  

 . داشت 
خوشبختانه در این عـرصـه از  
مبارزه امـروز در سـطـح جـھـانـی  
ـم  . پیشروی ھای خوبی را شـاھـدی

از جمله در جاھایی چـون کـانـادا  
ـم   و انگلیس سفارتخانـه ھـای رژ ی
اسالمی به تعطیلی کشـیـده شـده  

و یا پـارلـمـان کـانـادا  در  .  است 
ــاریـو در   ـت  ژوئـن در  ٤ اتـاوا و ان

اقدامی بیسابقه قتل عام تابسـتـان  
 توسط جمھـوری اسـالمـی را  ٦٧ 

به عنوان جنایت علیه بشـریـت بـه  

. رسمیت شناخت و محـکـوم کـرد 
نمونه دیگرش قطعنامـه اتـحـادیـه  
ــاژ در   ـت سـراســری کــارگــران مــون
استرالیا است که در اجـالس خـود  
قطعنامه ای بـا خـواسـت انـزوای  
سیاسی رژیم اسالمی و اخـراج آن  

بـه  .  از سازمان جھانـی کـار دارد 
نظر من اینھا ھمه پیشروی ھـای  

ـنـھـا  .  مبارزات مردم ایران اسـت  ای
ـر   ھمه  نشانگر زمینـه مسـاعـد ت
پیشبرد ایـن سـیـاسـت در شـرایـط  

بــا اتــکــا بــه ایــن  .  امــروز اســت 
ـتـوان بـا قـدرت   پیشـروی ھـا مـی
بیشتری این سیاسـت را بـه جـلـو  

ـرد  ــه ھــای  .  ب ــل اتـحــادی ــاب در مــق
ـــای   ـــھ ـــان ـری و ســـازم کـــارگــ
انساندوست در سراسر جـھـان بـایـد  
ـرار داد کـه بـه   ـتـظـار را ق این ان
دولت ھای خود فشار بیـاورنـد تـا   
ــوری   ــمــھ ــای ج ــه ھ ــخــان ــارت ســف
ـم سـرکـوب و   اسالمـی، ایـن رژی
جنایت، در ھمه کشورھـا  بسـتـه  

ــن  .  شـود  ـی ـتـوان بـا فشـاری ب مــی
ـم اسـالمـی   المللی  به حضور رژی
در سازمان جـھـان کـار، خـواھـان  
ــن ســازمــان شــد  . اخــراج آن از ای

ــوان خــواســت اخــراج رژیــم   ــت مــی
اسالمی از ھمه مراجع جھانـی را  

ـراضـی  .  به پیش برد  آکسیون اعـت
ما در سازمان جھـانـی کـار، آی  
ال او، ھمانطور که اشاره کردم در  
متن ایـن شـرایـط و در راسـتـای  
ـم   سیاست بـه انـزوا کشـانـدن رژی

ایـن یـک عـرصـه  .  اسالمی بـود 
ــرد مــاســت کــه تــالش   ــب ــم ن مــھ

 . میکنیم با قدرت جلو بریم 
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برنـامـه مـا ایـن  :  جمیله میرکی 
بود که بتوانیم وارد سالـن اصـلـی  

ـم و   اجالس جھانی آی ال او بشـوی
ــا اکســیــون  .  مــا مــوفــق شــدیــم  ب

اعتراضی خود توانستیم به گـوش  
جھانیان برسانیم که چرا بـه آنـجـا  

ــم  مــن در حــالــی کــه  .  آمــده ای
ھیجان زیادی داشتم به زبان آلمـان  
خطاب به کسانی که صدایم  را  
می شنیدند شروع صحبت کـرم و  
این اجـازه را بـه خـودم دادم کـه  
ـران مـن   ـنـده مـردم ای بگویم نـمـای

ـنـدگـان حـکـومـت  . ھستم  نه نـمـای
اسالمی که دعوت شده اند و در  

تـالش  .  این نشست شرکـت دارنـد 
ـم   ـرسـان ـیـان ب کردم به گوش جـھـان
که ما در مورد کشوری به اسـم  
ـم کـه  در   ـی ایران صحبت مـیـکـن
آنجا کارگران و مـردم را زنـدانـی  
ـنـد، و   میکنند، شکنـجـه مـیـکـن
ـر   ـــد بـــخـــاطــ ـن ــ ـن ـــکــ ـی اعـــدام مــ

ـنـدگـان  .  اعتراضاتشان  شرکت کـن
در آن قسمت از سالن با عالقه بـه  

حـتـی  .  حرفھایم گـوش مـیـدادنـد 
یکی از نگھبانان اجالس نزد مـن  
آمد و گفت که حرفھـایـت خـوب  

ـفــر  .  اسـت ادامــه بـده  ســپـس دو ن
دیگر از نگھبانان بسراغم آمدند و  
ـنـد از سـالـن خـارج   از من خواسـت

من بخـاطـر ھـیـجـانـی کـه  .  شوم 
ـم   ـتـوان داشتم و وارد سالن شـدم مـی
ــر   ــم کــه از قســمــت دیــگ بــگــوی

ـم و  ٦ اکسیونمان کـه   ـر بـودی ـف  ن
ـر   وارد سالن بزرگی شده بودیم خـب
ندارم و امیدوارم دیگر دوسـتـان در  

 . مورد آن صحبت خواھند کرد 
ــدرام رضــا زاده  مــن وارد  :  پ

ـیـکـه شـمـا در   سالن شدم در حـال
مورد این صحبت میـکـردیـد کـه  
رژیم اسالمی نماینده کـارگـران و  
ـیـسـت و سـرکـوبـگـر   مردم ایران ن

در ھمان حـال دوسـت  .  مردم است 

دیگرمان پاسکـال دکـامـپ وارد  
شـد و اطـالعــیـه ھــایـی را کــه  

داشتیم در میان شرکت کننـدگـان  
بعد از آن من عـکـس  .  پخش کرد 

کارگران زندانی را کـه در دسـت  
ـم   داشتم بلند کردم و با تمـام قـدرت
فریاد زدم کـه کـارگـران زنـدانـی  

ـیـد  مـحـافـظـیـن  .  ایران را آزاد کـن
کنفرانس بسوی من آمـدنـد و از  
من خواستند که از سـالـن خـارج  

و من شعار گویان از سـالـن  .  شوم 
 .خارج شدم 

ـر  ٦ مـا  : ناصر کشکولی  ـف  ن
بودیم که وارد اجـالس آی ال او  

من به زبان آلمان خطاب بـه  .  شدیم 
ـم بـه   بخشی از جمعیت که صـدای

مـن  .  آنھا میرسید صحـبـت کـردم 
گفتم که ھیات شرکت کننده در  
این اجـالس از سـوی جـمـھـوری  
ــان مــردم   ــدگ ــایــن ــم ــی ن ــالم اس
ــکــش و کــارگــران ایــران   زحــمــت

. اینھا دشمـنـان مـردمـنـد .  نیستند 
به عکس ھای کارگران زنـدانـی  
که در دست من است نگاه کنیـد  
اینھا بخاطر مبارزاتشان برای حـق  

ـنـد  ایـن  .  و حقوقشان زندانـی ھسـت
کارگران و ھمه زندانیان سـیـاسـی  

ـنـجـا  .  باید فـورا آزاد شـود  مـا ای
آمده ایم تا  صدای این کـارگـران  
ـم  ـران بـاشـی . و کارگران و مردم ای

جمھوری اسالمی باید از سازمـان  
ــود   ــار اخــراج ش ــی ک ــان ــھ . ج

جمھوری اسالمی بایـد در سـطـح  
. جھانی بایـکـوت سـیـاسـی شـود 

ــران   ــن خــواســت مــا و مــردم ای ای
 .است 

سالم مـن  :  یوران گوستاوسون 
یوران گوستاوسون عضو اتـحـادیـه  
سراسری کارگران سـوئـد ال او و  
ـیـن   ـب عضو کمیته ھمبـسـتـگـی ب

ـران شـاخـه    –المللی کارگری   ای
ـنـجـا آمـدم  .  سوئد ھستم  من به ای

ــان در   ــن دوســت کــه ھــمــراه بــا ای
آکسیون ھمبستگی بـا کـارگـران  
ــی در ایــران  در اجــالس   ــدان زن

"  آی ال او "  سازمان جھـانـی کـار 
ھیات شرکت کننده  .  شرکت کنم 

رژیم اسالمی ایران در اجالس آی  
و ایـن یـک  . ال او شرکت داشت 

بیشرمی و اسـکـانـدال اسـت کـه  
چنین کسـانـی کـه ھـر کـارگـر  
ـنـد  . معترضی را سرکوب مـیـکـن

ـنـد و   زندانی و شـکـنـجـه مـیـکـن
حتی اعدام میکنند اجـازه داشـتـه  
باشند در اجالس آی ال او شرکت  

آنھم در سـازمـان جـھـانـی  .   کنند 
کـار آی ال او کـه بـخــشـی از  
ـرار   سازمان ملل است و ظـاھـرا ق
ــوق   ــق ــر و ح ــقــوق بش اســت از ح

مـا در ایـن  .  کارگران دفاع کنـد 
ـم بـه   حرکت اعتراضی موفق شدی
ـم   داخل  سالن کنفرانس وارد شـوی
و حـمـایـت خـود را بـا کـارگـران  
ـیـن   ـر دورب ـراب زندانی در ایران در ب
ھای رسانه ھای جـھـانـی اعـالم  

ما شعار دادیم و اطـالعـیـه  .  کنیم 
ھایمان را در میان حضـار پـخـش  

متاسفانه دوست ھمراه مـا  .  کردیم 
ـیـن داشـت را در ھـمـان   که دورب
ابتدا گاردھای اجالس گرفتنـد و  
ما نتوانستیم عکس و فیلـمـی از  
این حرکت اعتراضی خـود تـھـیـه  

 . کنیم 
ــپ  ــام ــال دک ــک ــاس مــن  :  پ

پاسکال دکامـب عضـو اتـحـادیـه  
ـتـه   س ژت در فرانسه، عضو کمی

 -ھمبستگی بین المللی کارگـری 
ـیـسـت   ایران و کـادر حـزب کـمـون

ـم  ــ ـت ـران ھســ ــ ـری ای روز  .  کـــارگــ
 ژوئن سـاعـت یـازده  ٥ چھارشنبه  

صبح ما بعنوان ھیاتـی از سـوی  
ـلـی   ـیـن الـمـل کمیته ھمبستگی ب
کـارگـری و حــزب کــمـونــیـســت  
ـم کـه وارد   ـران شـدی کارگـری ای
صـد و دومــیـن اجــالس سـازمــان  
ـم و در   جھانی کار در ژنـو شـدی
آنجا اکسیونی اعتراضـی داشـتـه  

اجالس سازمـانـی کـه بـه  .  باشیم 
ـران اجـازه   ھیات رژیم اسـالمـی ای
. شرکت در کنفرانس را داده بـود 

در حالیکه رئیس کنفرانس آی ال  
او به یـکـی از اعضـای ھـیـات  
اعزامی جمھوری اسالمـی اجـازه  
ـرانـی   سخن داد و او شروع به سخـن
ــتــن   ــا در دســت داش کــرد، مــا ب
عکس ھایی از کارگران زنـدانـی  
و شعـار ھـایـی چـون جـمـھـوری  
اسالمی باید از سال جھانـی کـار   
اخراج شود ، کارگران زندانی آزاد  

ـم  مـا  .  باید گردند وارد سالن شـدی
اطالعیه ھایی را کـه بـا ھـمـیـن  
ـم را در   خواست تھیـه کـرده بـودی
ــدگــان در   ــن ــان شــرکــت کــن مــی

ـم  تـعـدادی  .  کنفرانس پخش کـردی
ــه ھــای   ــحــادی ــدگــان ات ــن از نــمــای
ــده در   ــن کــارگــری شــرکــت کــن
ـرانـس بـه نـزد مـا آمـدنـد و   ـف کن
حــمــایــت خــود را از مــا اعــالم  

ما توانستیم با ورود خـود  .  کردند 
صحبت ھای نماینده ایران در آی  
ال او را قطع کنیم و در فـرصـت  
ــیــم صــدای   ــاھــی کــه داشــت کـوت
ـران   اعتراض کـارگـران و مـردم ای
علیه رژیم اسالمی سـرکـوبـگـر و  

خـواسـت  .  جنایتکار در ایران باشیم 
ما آزادی ھمه کـارگـران زنـدانـی  
ــوری   ــھ ــم در ایــران و اخــراج ج
اسالمی از سازمان جـھـانـی کـار  

 . بود 

مـن در  :   مسعـود کـریـمـی 
ـیـن   ـپ حالیکه اطالعیـه ھـای کـم
برای آزادی کارگـران زنـدانـی را  
ــان   در دســت داشــتــم و در مــی
جمعیت توزیع میـکـردم در سـالـن  
جلو رفتم و به زبان آلمـانـی شـروع  
به صحبت کردن به طرف جمعیـت  

ـم  .  حاضر کردم  ـت مـن ار ایـن گـف
کـه ھـیـات جـمـھـوری اسـالمــی  
ــوده مــردم ایــران   ــدگــان ت ــایــن ــم ن

ـیـن مـردمـنـد .  نیستند  ـل . اینھا قـات
ــعــتــرض را   ــھــا کــارگــران م ایــن

ـنـد  ـم  .  دستگیر و زندانی میکن رژی
اسالمی باید از سازمـان جـھـانـی  

در حالیـکـه مـن  .  کار اخراج شود 
ـر از   ـف صحـبـت مـیـکـردم چـنـد ن
جمعیـت بـطـرفـم آمـدنـد و عـلـت  
ــراضــی مــا در ایــن   ــت حضــور اع

مـن  .  اجالس را پرس و جو شـدنـد 
ــوری   ــھ ــم ــح دادم کــه ج ــوضــی ت
ـم اعـدام و سـرکـوب   اسالمی رژی

ـرض  .  است  اینھا قاتلین مردم مـعـت
و جایشان اینجا نیـسـت و  . ھستند 

آنھـا  . باید از آی ال او اخراج شوند 
ـبـال   ـق از صحـبـت ھـای مـن اسـت
کردنـد و یـکـی از آنـان کـه از  
کشوری آفریقایی بـه آنـجـا آمـده  
بود در عکس العمل بـه صـحـبـت  
ھای من گـفـت، کـارتـان درسـت  

ما ھم باید ھمین راه را در  . است 
ـم  ـروی . رابطه با کشـور خـودمـان ب

بدین ترتیب ما آکسیـون مـوفـقـی  
را در این روز در اجالس آی ال او  

ـم  امـا مـتـاسـفـانـه در  .  بر پا کردی
ھمان شروع که مـن وارد شـدم و  
ـم  .  دوربین عکاسی در دست داشـت

ـم را   ـن ـی من را نگاھداشتند و دورب
ولی در میان ازدحـامـی  .  گرفتند 

ـیـش   که بخاطر حضور ھیات ما پ
آمده بود، من توانستم خودم را بـه  

ـم  ــن  .  داخـل ســالـن بـکـشــان گــرفـت
دوربین باعث شد نتوانیم عکس و  
ـم   ـی فیلمی از اکسیونی کـه داشـت

ـرانـس از  .  بگیریم  ـف خبرنگاران کـن
ـــاری   ــای بســی ــس ھ ــا عـــک م

ولی ظـاھـرا بـخـشـی از  .  گرفتند 
سانسور خبر آنھـا عـدم انـعـکـاس  

 .این عکس ھاست 
 

 از زبان ھیات شرکت کننده در آکسیون اعتراضی سازمان جھانی کار
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یکصد و دومین کنفرانس سالیانـه  
سازمان جھانی کار در شھـر ژنـو  
ـــس در حـــال بــرگـــزاری   ــوئــی س

ــت  ــزدوران  . اس ــت نــفــر از م ھــف
جــمــھــوری اســالمــی کــه نــقــش  
ـم در سـرکـوب کـارگـران   ـی ـق مست
ــده   ــمـایــن ــوان ن ـران دارنـد بـه عـن ای

در این اجـالس  )  ؟ (! کارگران ایران 
اخراج ایـن مـزدوران  .  شرکت دارند 

ـرانـس یـک خـواسـتـه   ـف از این کن
. کامال برحق کارگران ایران اسـت 
" شاھرخ زمانی کارگر در بند، در 
" زندان جھنمی رجایی شـھـر کـرج 

ــه سـنـدیـکـاھــای   در نـامـه ای ب
  ١٣ فرانسه که قرار است در روز  

ژوئن برای حـمـایـت از کـارگـران  
ـر اروپـایـی   ایران در در مقابـل مـق
سازمان ملل متحد در شـھـر ژنـو  
که نشست سازمان جـھـانـی کـار  
در آنجا بر گـزار خـواھـد شـد در  
میدان ملل اقـدام بـه  تـظـاھـرات  

ـنـد آورده اسـت کـه  ایـن  :"...  کـن
ـیـن خـانـه کـارگـر و   افراد مسئول

 سـال  ٣٤ شورا ھای اسالمی طی  
برنامـه  ....  گذشته به طور مداوم  

ـیـه کـارگـران و   ھای سرکوب عل
مبارزات کارگری را سازماندھی  

و ھر وقـت  )  برده اند (کرده و پیش  
ــی   ــل ــمــل ــن ال ــی ــھــاد ھــای ب در ن
کارگری نیاز به نماینده از طـرف  
ـیـــن   ـران الزم بـــوده ھـــمــ کـــارگــ
ــا   ــه کــارگــر ی ــان ــن خ ــولــی مســئ
شوراھای اسالمی را که در واقـع  
ماموران ویژه سـرکـوب کـارگـران  
ھستند را بدون اینکه کارگران در  

انتخاب آنھا دخالت داشته بـاشـنـد  
ـلـی فـرسـتـاده   به مجامع بین الـمـل
است درست مانند ھم اکنـون کـه  
سرکوب گران کارگران به عـنـوان  
ـرار اسـت   ـران ق نماینده کارگران ای
در نشــســت آی ال او شــرکــت  

ــد،  ــن ــی در  ..."  کــن شــاھــرخ زمــان
ــرده اســت  ــد ک ــاکــی مــن  :" ادامــه ت

شاھرخ زمـانـی کـارگـر زنـدانـی،  
نماینده سندیکای نقاشان و عضـو  
ــه   ــت ــدگــان کــمــی ــمــایــن شــورای ن
ـری ایـجـاد تشـکــل ھــای   ـیـگــی پ
ـرف خـــود و   ـری از طــ کـــارگــ
کارگـرانـی کـه مـرا بـه عـنـوان  
نماینده خود قبول دارند اعالم مـی  

ـنـده   کنم این افراد را نه تنھا نـمـای
ـم   ـی خود و کارگران ایران نـمـی دان

ـم  "  بلکه صریحا  ـی اعـالم مـی کـن
آنھا شرکای جمـھـوری اسـالمـی  
ـبـش کـارگـری و   در سرکوب جـن
ـلـی   ـیـن الـمـل فریب دادن مجامع ب

ـنـھـا درخـواسـت  ."  ھستند  این نه ت
ـلـکـه درخـواسـت   شاھرخ زمانـی ب
ـران   کلیه فعالین کـارگـری در ای
ــوری   اســت کــه مــزدوران جــمــھ
اسالمی از سازمان جـھـانـی کـار  

 .اخراج گردند 
ـر   سازمان جھـانـی کـار از زی
ــل   مـجـمــوعـه ھــای سـازمــان مـل

چنانچه جنـبـش کـارگـری  . است 
ایران موفق شود این بـه اصـطـالح  

ـنـدگـان "  را از ایـن سـازمـان  "  نمای
اخراج کند، میتواند مقدمه اخـراج  
جمھوری اسالمی از سازمان ملل  

جمھوری اسالمی ھیـچ  . ھم باشد 

ـران   ـیـن مـردم ای مشروعیتـی در ب
این رژیم، حکـومـتـی بـوده  .  ندارد 

که با زندان و شکنجه و کشـتـار  
. بر مردم ایران حاکم گردیده اسـت 

پذیرفتن این حکومـت بـه عـنـوان  
نماینده مردم ایران توھین بـه مـردم   
است و به طـریـق اولـی حضـور و  
ـتـــن رســـمـــی مـــزدوران   ـرفــ ـــذیــ پ
وسرکوبگران کارگران در سـازمـان  
ــارکــت در   ــی کــار، مش ــان ــھ ج
سرکوب و تـوھـیـن بـه کـارگـران  

این نھـادھـا خـود، بـخـوبـی  . است 
واقف ھستند که این حکومت جز  
سرکوبگری ھـیـچ راھـی دیـگـر  

مـحـکـومـیـت مـداوم  .  نمیشنـاسـد 

جمھوری اسالمی از سـوی نـھـاد  
شـورای  ( دیگری از سازمان ملل  

ـنـده ویـژه  ) حقوق بشر  و تعیین نمای
ـراف   ـران، اعـت ـرای ای حقوق بشـر ب
رسمی این سـازمـان بـه سـرکـوب  

ـران اســت  اگــر ســازمــان  .  مـردم ای
جھـانـی کـار ھـم در ایـن مـورد  
ــاشــد، حضــور   ــه ب شــکــی داشــت
ـیـن حـزب   چندین ساله اخیر فـعـال
کمونیست کارگری در شروع ایـن  
اجالسھای ساالنه ایـن سـازمـان و  
فریاد اینکه جـمـھـوری اسـالمـی  
بی وقفه در تالش برای سـرکـوب  
کارگران و نماینده گان آنان است،  
باید این شک و شبھات را رفـع  

نامه ھای تشـکـالت  .  کرده باشد 
ــن   ــی ــری و فــعــال مــوجــود کــارگ
کارگری ماننـد شـاھـرخ زمـانـی  
ــدانــھــای مــخــوف   کــه از دل زن
جمھوری اسالمـی نـوشـتـه شـده،  

تاکید مداومی بر ایـن اسـت کـه  
ــاده شــده از ســوی   ــرســت ــراد ف اف
جمھوری اسالمی به ھیچ عنـوان  

اما ایـن  .  نماینده کارگران نیستند 
ــاســت   ــی ــتــای س ســازمــان در راس
ـرد   سازمان ملل این افراد را میپـذی
اما این امکان است که این افراد  
ـیـن   تبھکار را از سـازمـانـھـای ب

 . اللملی اخراج کرد 
ـری   ــ ـــل کـــارگ ـــه تشـــک س

ـیـشـکـر  (  سنـدیـکـای کـارگـران ن
ـپـه،سـنـدیـکـای کـارگـران   ھفت ت
ـــات   ـی ـــک،ھــ ـی ــ ـــزکـــارمـــکـــان ـل فــ
بازگشایی سنـدیـکـای کـارگـران  

ــرک  ) نــقــاش  ــت در نــامــه ای مش

خطاب به سـازمـان جـھـانـی کـار  
افرادی کـه در  :" ...تاکید کردند 

ـرخـالف نـظـر   شورای عالی کار ب
ــی بــا  ٣٠  ــون کــارگــر ایــران ــی ــل مــی

ـر  ٤ تصویب حداقل حقوقی   برابر زی
ـر، سـنـد مـرگ خـانـواده   ـق خط ف
ھـای کــارگــری را امضــا مــی  
کنند ونھاد ھـای اعـزامـی آنـان  
حکم اخراج برادران کارگر خود را  
ـقـی   تایید می کنند ھیچگاه تـعـل

ـران نـدارنـد  مـا  .  به زحمتکشـان ای
ـم کـه   ازشما مصرانه می خـواھـی
ــی   ــوق انســان ــض حــق مــوارد نــق
ـری واز   ـیـگـی کارگران ایرانی را پ
پذیرفتن نماینـدگـان بـه اصـطـالح  

ـیـد  ایـن  ."  کارگری خـوداری کـن
. فریاد واقعی کارگران ایران اسـت 

این درخواست باید با صـدای ھـر  
ـیـن   چه بلندتر در این اجـالس طـن

بیانیه سه تشکل کـارگـری  .  یابد 

و نامه کـارگـر زنـدانـی شـاھـرخ  
ــال جــواب   ــن ح ــی در عــی زمــان
ــش   ــه جــنــب ــت ک ــی اس ــان کس
کارگری را ھنوز که ھنوز اسـت  
ــد  ــدافــعـی مــیـدانــن ــفـعــل و ت . مـن

شاخص ھای تعـرضـی بـودن ایـن  
ــن حــرکــات   ــی ــش را در ھــم جــنــب
ـبـکـارانـه و   میتـوان دیـد کـه طـل
کامال به حق خـطـاب بـه  یـک  
ــمــلــی   ــن الــل ــی ســازمــان رســمــی ب
درخواست میکنند که از پذیرفتـن  
ــدگــان کــارگــری   ــایــن ــم ــال ن مــث
خودداری کنند و شاھرخ زمـانـی  
به نمایندگی از سوی کارگرانـی  
که او را به عنوان نماینده خود بـه  
ـنـدگـان   رسمیت میشناسـنـد، نـمـای
" ارسالـی جـمـھـوری اسـالمـی را 

شرکای جـمـھـوری اسـالمـی در  
خطـاب  "  سرکوب جنبش کارگری 

نه شاھرخ زمـانـی دچـار  .  میکند 
توھم شده است و نـه سـه تشـکـل  
ــت خــود را   ــحـث مــوقـعــی مـورد ب
ـلـکـه ایشـان از   فراموش کردند، ب
ــرنـد کــه   ــگـی ـیــرو مــی جـنــبـشــی ن

ایـن  .  روزبروز بیشتر مطرح میشـود 
ـبـه   درخواستھا صرفا یـک مـطـال
ــکــه   ــســت بــل ــی ســاده کــارگــری ن
ـنـی اسـت بـه   تعرض جنبشی معی
سرمایه و به ھمین نسبت  اخـراج  
ــدگــی جــمــھــوری   ــن ــمــای ــت ن ھــئــی
ــی بــه   ــان اســالمــی کــمــک شــای
جنبش کارگری ایران است و ایـن  
ـیـش قـدرت   ـر از پ جنبش را بیشـت
میبخشد و بیشتر در مرکز تـوجـه  

ـرار مـیـدھـد  ـرایـن  .  جامـعـه ق ـنـاب ب
فعالین کارگری و کمونیستھـای  
خارج از کشور در اینجا به عنوان  
بازو، شاخه خارج از کشوری ایـن  
جنبش در رابطه با تعمیق و قـدرت  
ـبـش بـایـد   بخشیدن بیشتر ایـن جـن
ـنـد  . موقعیت خـود را درک کـن

ـرانـس   ـف حضور اعتـراضـی در کـن
ساالنه یا ھر مـکـانـی دیـگـر نـه  

" صدای مظلـومـیـت " برای رساندن  
ـلـکـه بـایـد فـریـاد   طبقه کارگر ب
ـقـه ای   ـیـونـی طـب ـل ـبـشـی مـی جن

ـم ایـن  .  مدعی باشد  اگر میخواھی
ـنـی   سازمانھا مجبور به عقب نشی
گردند بـایـد کـامـال از مـوضـوع  
طلبکارانه و صاحب حـق بـا آنـھـا  

 .برخورد کرد 

 فریاد جنبشی میلیونی، اخراج مزدوران از آی ال او
 یاشارسھندی 

 



 6  ١٣٩٢ خرداد ٢١  کارگر کمونيست

كنفرانس سالیانه سازمـان جـھـانـی  
بـاالخـره امسـال  ) ژوئن ١٥ تا  ٥ ( كار 

ـرای   به عرصه اعتراض كارگـران ب
افزایش دستمزد و ھمچنیـن افشـا  
و رو كردن سیمای واقعی شـركـت  

ـنـا  .  كنندگان تبدیل شد  ـل شكاف ای
و گزارش این رسانه حمایت كننـده  
ـتـوانـد نـظـر   دولت و كرفرماھا مـی
بخشھای وسیعی از كـارگـران در  
صنایع صنعتی و كارخـانـه ھـا را  

به این لحـاظ كـه  . بخود جلب كند 
سنبه اعتراضات كارگری در سـال  
ـنـا   گذشته بحدی بوده است كه ایل
ـتـا   را مجـبـور بـه گـزارشـی نسـب
ـئـت   ـبـاط بـا ھـی مبسوط  در ارت
ـنـده كـرده اسـت  ـن . ھای شركـت ك

ـنـا و افشـای   ـل گــروه  " گـزارش ای
ـنـده بـخـشـی از  "  كاری  ـن شركت ك

ـراز وجـود   واقعیات اعتراضی و اب
ــری در ایــران را   ــش كــارگ ــب ــن ج

ـنـا از  . منعكس میكند  گزارش ایل
او  "  رادیكالیسـم "و  " خیر "روی نیت  

ـراضـی  .  نیست  نتیـجـه فشـار اعـت
ــران در   ــیــش از یــكــســال كــارگ ب
. صحنه اجتماعـی جـامـعـه اسـت 

ـروی   ـی كارگران در سال گـذشـتـه ن
ــران   ــالــشــگ ــی اعــتــراض و ت اصــل
ــات   ــب ــدن بــه مــطــال ــی واقــعــی رس
ــد  ــن ــوری ھســت ــال و ف ــك . رادی

ـراز وجـود   ـراض و اب مكانیسم اعـت
ــق   ــحـق كـارگـران و تــالش بــرای ت
مطالباتشان در اینجاھا ھـم قـابـل  

در مجلس نماینـدگـان  .  لمس است 
ضد كارگر، ھر روزه قاتلیـن مـردم  
اند سنگ دفاع از كارگران را بـه  
سینه میزنند و ھـر روز در مـورد  
بـخـشـی از مـطـالــبـات كـارگــران  

و ھم اكنون كـه  .  میگویند "  سخن " 
مساله اجالس سازمان جھانی كار  
گرم است و عده ای سركـوبـگـر و  
نماینده واقعی دولت و كارفرمـاھـا  

ـنـده " بعنوان   كـارگـران راھـی  "  نمـای
سھـم  " این اجالس ھستند، ایلنا ھم  

خودش را به ایـن شـكـل  "  خواھی 
ایلنا میخـواھـد از  . بیان كرده است 

ـنـدگـان و   فضای اعتراضات نمـای
تشكلھای كارگران كه در اشـكـال  
مختلف به سازمان جھانی كـار و  
كنفرانس این سازمان نامه تـوشـتـه  
ــد و حــق خــواھــی و در واقــع   ان
كیفرخواست خودشان را در اشـكـال  
كنـكـرت اعـالم كـرده انـد، عـقـب  

فعالین كـارگـری بـایـد بـه  .  نیفتد 

تـوھـم بـه  .  استقبال این فضا بروند 
ـنـا " و  " مجلسیھا "  ـل ھـم بـا ایـن  "  ای

ــه اعــتــراض و ابــراز وجــود   ھــم
. رادیكال محلی از اعـراب نـدارد 

آنچه عـیـان و روشـن اسـت، ایـن  
واقعیت اجتماعی و طبقاتی اسـت  
كه جنبش كارگری بر پایـه ھـای  
ـبـاتـی   رادیكالیسم سیاسی و مطـال
ـرای   بر روی اعتراض و تالشـش ب
تحقق مطالبات عدالتخواھانـه اش  
ــه   ــعـرض ب ــه ســد كــردن ت از جــمـل
معیشت و زندگـی اش از طـرف  
. دولت و كارفرمـا، ایسـتـاده اسـت 

ــت   ــكـارگــیــری ســن ــواری و ب اسـت
ھای اعتراض كارگـری را بـكـار  
میگیرد و در ھـر بـزنـگـاھـی در  
مقابل این ھمه تعرضات وسیع بـه  

ــاده اســت  ــش ایســت ــامــه  .  زنـدگــی ن
ــدیـكــای   ــی بـه سـن شـاھـرخ زمـان

سـنـدیـکـاھـای  ( كارگری فـرانسـه 
پنج سندیکای فرانسـوی  ( فرانسه  

ت  . د . اف . ، ث  CGTت  . ژ . ث 
CFDT  او   . اس . ، افFSU   ،

ـــــــــــــــا   Uاونس N S A 
ـم    (!Solidaireوسولیدر  و سـھـی

شدنش در اعتراض ایـن اتـحـادیـه  
ــرانــس   ــف ــن ــابــل ســازمــان ك ــق در م
سازمان جھانی كار، نامه اتحادیـه  
ـیـانـه   آزاد كارگران به كنفرانس سـال
سازمـان جـھـانـی كـار، دو نـامـه   
ـم زاده بـه   ـراھـی سرگشاده بھـنـام اب
ــی کــار،   اجــالس ســازمــان جــھــان

ــكــای   ــدی ان  گر ر كا اعــتــراض ســن
ر ا توبوسر ا حد  وا شركت  ان و  ني ت
ــدگــان  حومھ   ــمــایــن ــه حضــور ن ب

اعزامی از سـوی وزرات كـار بـه  
ـران   عنوان نماینـدگـان كـارگـران ای
ــه   ــان ــن اجــالس ســالــی درصـدودومــی
ــامــه   ــی کــار، ن ســازمــان جــھــان
مشترک سه تشـکـل کـارگـری 

ـیـشـکـر  (  سنـدیـکـای کـارگـران ن
سـنـدیـکـای کـارگـران  .  ھفت تپـه 

ـــات   ـی ــک ھــ ـی ــ ــکـــان ـــزکـــارم فــل

بازگشایی سنـدیـکـای کـارگـران  
به سازمان جھانی کـار، و  )  نقاش 

ــوق   ــق ــام کــانــون مــدافــعــان ح ــی پ
کارگربه اجالس سـاالنـه سـازمـان  
ـراخــــوان   جــــھــــانــــی کــــار، فـــ
ــه   ــای فــرانســوی ب ــاھ ــک ــدی ســن
ـیـن   تظاھرات در حمـایـت از فـعـال

ــارگــری   ـران،    ک ــ ــی در ای ــدان زن
ـراضـات بـخـشـھـایـی   انعكاس اعـت
ـیـن كـارگـری   نسبتا وسـیـع فـعـال

امســال كــارگــرانــدر زمــان  .  اســت 
برگزاری كنفرانس سازمان جھانـی  

ـراضـات و  .  بی تفاوت نبودنـد  اعـت
كیفرخواستشان را كه ھر روز پرچـم  
اعتراض آنھا بوده است را بـه ایـن  

ـیـجـه ایـن  .  اجالس اعالم كردند  ـت ن
تالش آگاھانه در دسـت كـارگـران  

ـیـن كـارگـری اسـت  ایـن  .  و فـعـال
ـنـد در   ـتـوان نتایج را كـارگـران مـی
ـلـی بـه   اشكال داخلی و بیـن الـمـل
ـبـدیـل   نیـروی قـدرت كـارگـری ت

ـبـدیـل  . كنند  مسالـه مـھـم، امـا ت
كردن این اعتراضات و ارسال نامـه  
ھا به ارتباطات سراسری و ایـجـاد  
شبكه ھایی از محافـل كـارگـران  
ــطــور   ــھــایـی اسـت كــه ب و تشــكـل
ــات   ــب ــم مــطــال ــنــگ پــرچ ھــمــاھ
ــرمــت و   ــران و دفــاع از ح كــارگ
ـنـد   ـل كرامت جنبش كـارگـری را ب

گزارش ایلنـا ضـمـیـمـه  .  كرده اند 
/ دھـد   میشود؛ ایلنـا گـزارش مـی 

 ھزار تومانی در  ٤٨٧ خالقان مزد  
ـنـدگـان تشـکـل .  راه ژنو  ھـای    نمای

رسمی کارگری عازم ژنو شـدنـد  
ـبـات   تا با بیان مشکالت و مـطـال
ــالس   ــی در اج ــارگــران ایــران ک
سازمان جـھـانـی کـار، راه حـلـی  
ـیـدا   جھانی و مشترک برای آن پ
کنند و این در حـالـی اسـت کـه  
ـقـل كـارگـری   برخی فعاالن مسـت
معتقدند صدای اعتراضی از ایـن  

ــه    تشـکــل  ھـای رســمـی نســبـت ب
 «حقوق بنیادین کار »پایمال شدن  

ــن ســازمــان   ــد ای ــاكــی كــه مــورد ت
ـیـده   جھانی است در داخل ایران شن

به گزارش ایلنا، یکصد  .  شود   نمی 
ــانــه   ــرانــس ســالــی ــف ــن ــن ک ــی و دوم

  ١٥  تـا  ٥ سازمان جھانی کار از  
  ١٥ (  مـیـالدی  ٢٠١٣ ژوئن سال  

در  )  ٩٢  خـرداد مـاه سـال  ٣٠ تا  
. شود   شھر ژنو سوئیس برگزار می 

اعضای گروه کـارگـری شـرکـت  
ــن اجـالس، شـامــل   ــده در ای ـن کـن
آقایان ھـادی سـعـادتـی، مـجـیـد  
درویش و علی اکبـر سـیـارمـه از  

ھـای    جانب کانون عـالـی انـجـمـن 
صنفی کـارگـری، سـیـد مـحـمـد  
ـروز عـبـدی از   یاراحمـدیـان و فـی
مجمع عالی نمایندگان کارگـری  
ــا   ـی و مـحـمـد گـل بـامـری و اول

ــی  ــون عــالــی    عــل بــیــگــی از کــان
ـنـد   شوارھای اسالمـی  . کـار ھسـت

ـر   فعاالن كارگری در آسـتـانـه سـف
ـتـسـب بـه خــود،   ـنـدگـان مـن نـمـای

 رسمـی در    عملكرد این سه تشكل 
مسائل روز جـامـعـه كـارگـری از  
ـیـت   ـر امـن جمله كاھش چشـمـگـی
ــرش   ــت ــران بــا گس ــلــی كــارگ شــغ
ـیـمـانـی و   قراردادھای ناعادالنه پ
موقت، تھدید سرمایه كارگران در  
سازمان تامین اجتـمـاعـی تـوسـط  

ھـای    دولت و به تبع كاھش حمایت 
اجتماعی، افزایش فجایـع نـاشـی  

ھـا و از    از كار، تعطیلی كـارخـانـه 
ھـای شـغـلـی،    رفـتـن فـرصـت   بیـن 

ـتـی قـانـون   مثله كردن مواد حـمـای
كار در الیحه ارسالی به مـجـلـس،  
ـــه   ـل ـــاه از جـــمــ ـی رشـــد كـــار ســ
سوءاستفاده از نیروی كار كـودكـان  
و بـه ویـژه مصـوبـه مـزدی سـال  
ـیـش از شـش درصـد   جاری كه ب
كمتر از نرخ تورم رسمـی اسـت را  

ھـا در    حاصل عملكرد این تشـكـل 
ـفـی كـارگـران   دفاع از حقـوق صـن

ـرانـــی مـــی  ـــد   ایــ ـن ــ امضـــای  .  دان
 ILOنماینـدگـان کـارگـران در  

ــات ضــد کــارگــری   پـای مصــوب
ـیـس انـجـمـن   «ناصر چـمـنـی » رئ

ـریـز   ـب صنفی کارگران پتروشیمی ت
ـرسـش  ھـایـی در مــورد    بـا طـرح پ

ـنـدگـان کـارگـری   صالحیت نـمـای
عازم به اجالس سـازمـان جـھـانـی  

ـنـا مـی  ـل آیـا  »:  گـویـد   کـار بـه ای
کسانی که در اجـالس سـازمـان  

ــد    جـھـانـی کـار حضـور مـی  ـن یـاب
پتانسیل دفاع از حقـوق کـارگـران  

را دارند؟ آیا در چند سال اخیر از  
انـد یـا    حقوق کارگران دفاع کـرده 

ــکــه امضــای آن  ھــا را زیــر    ایــن
ــه  ــانــی ــات ضــد    بــی ــا و مصــوب ھ

بـه   «کنیم؟   کارگری مشاھده می 
ــــی،   ـن ــــای چــــمـــ ــــه  آق ـت ـــ ـف گـــ

ــل » ــک ــه     تش ــه مصــوب ــی ک ــای ھ
 را با چشـم  ٩٢ ناعادالنه  مزد سال  

 و نیم درصـد افـزایـش  ٦ پوشی از  
مزد کـارگـران، امضـا کـردنـد و  

 ھـزار  ١٠ حتی توانایـی افـزایـش  
تومانـی حـق مسـکـن را نـدارنـد  

ـنـدگـان واقـعـی    نمی  ـنـد نـمـای تـوان
ـیـن   جامعه کارگری در مجامـع ب

مـحـمـد رضـا  «  «. المللی بـاشـنـد 
ــل    کــار  «عــمــادی  ــاس مســائ شــن

ـقـاد از حضـور   کارگری نیز با انت
بـه عـنـوان   «توصـیـه شـده »افراد  

نمایندگان جـامـعـه  کـارگـری در  
ــی کــار،   اجــالس ســازمــان جــھــان

نمایندگان فـعـلـی،  »:  معتقد است 
ـنـده  کـارگـران   بیشتر از آنکه نـمـای
ـتـخـاب   باشند توسط وزارت کار ان

او با بیان اینكه اعضای   «. اند   شده 
ــد درک   ــای ــارگــری ب گــروه ک
درستـی از مشـکـالت کـارگـران  

ــت   ــف ــه بــاشــنــد، گ ــت افــراد  »داش
ـنـده    ـیـش از آنـکـه نـمـای فعلـی، ب
کارگران باشند نمایندگان منـافـع  

ــد   تشــکــل  ــن  «. ھــای خــود ھســت
ـران از   ــ ـــارگ ـــی ک ـــوردگ ـرخ ــ س

ــرد    تشــکــل  ــک ــل ھــای رســمــی عــم
ــف تشــکــل  ھــای رســمــی    ضــعــی

ــری در ســال  ــر،    کــارگ ــی ھــای اخ
کـارگـران   «سرخـوردگـی »موجب  

کار به جـایـی رسـیـده  .  شده است 
ـیـس یـکـی از تشـکـل  ھـا    که رئ

ھـای    تشـکـل »کـنـد    اعتراف مـی 
ای از    رسمی کارگری، پشـتـوانـه 

ـران احســــاس   ســــوی کــــارگـــ
ـیـات «  «. کنند   نمی  ـلـه ب  «فتح ال

ـراردادی   رئیس اتحادیه کارگران ق
ھـای    و پیمانی، عملـکـرد تشـکـل 

ـر   ـنـگـونـه بـه تصـوی مذکور را ای
ـــی  ـــد   م ـــدگــــان  »:  کش ـن ـــ ـــای ـــم ن
ھای رسمی کـارگـری در    تشکل 

 در حاشیه اخبار کارگری 
 نسان نودینیان 

اعتراض در کنفرانس سازمان 
 جھانی کار 
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ھای اخیر، نه در بـحـث مـزد    سال 
ھـای کـارگـران جـامـه     به خواسته 

اند، نه امنیت شغلـی    عمل پوشانده 
انـد، و    برای کارگران فـراھـم آورده 

ـراردادھـای مـوقـت و   نه در لغو ق
ــجــاد   ــحــولــی ای ــد امضــا ت ــی ــف س

ــد   کــرده  ــدوارنــد   «. ان کــارگــران امــی
ـرای   ـتـخـاب شـده ب ـنـدگـان ان نمای

ھا، به اجالس سازمـان جـھـانـی    آن 
ــه شــکــل   ــه ب ســفــری  »کــار ن

ــــی  ـت ــــاز  »و   «تــــوریســـ ـی ـــ ـت امـــ
 «فـرصـتـی »، بلکه  «تشکیالتی 

ـیـش از     ٨ برای فریاد مشکالت ب
 .میلیون کارگر ایرانی بنگرند 
ـات   ـتـخـاب بـه   «٢ كارگران و ان
احـراز  " اصطالح دوئل ھشت نفر از  

ـان  ـب " صالحیت شدگان شورای نگھ
ـایــان رســیـد  ــخـشــھـایــی از  .  بـه پ ب

جنایتشان را در دانشگاه ھـا را رو  
ــد  ــردن ــر  .  ك ــر س ــالفــاتشــان ب اخــت

مذاكـرات ھسـتـه ای را ھـم بـرخ  
ضمن اینكه ھمه  .  ھمدیگر كشیدند 

. باشـنـد "  مودب "میخواستند قاتلی  
بی بی سی ھم سرشوق آمـد و از  
كلمه ای كـه در البـالی ایـن بـه  
اصطالح دوئل از زبان یكی از ایـن  

احــراز صــالحــیــت شــده شــورای  " 
ـیـس  " جاری شد كـه او  "  نگھبان  رئ
ـیـسـت بشـوق  "  جمھـور  ـادگـانـی ن پ

مـردم در داخــل و خـارج از  .  آمـد 
كشــور در مــورد ایــن مضــحــكــه   

ــنــد  ــت مــیــكــن ــب ــات صــح ــخــاب ــت . ان
ـنـده ای اسـت  . روزھای سرگرم كن

ـا صـادر كـردن   ـاالیـی ھـا ب بازار ب
ـا تـحـریـم   اطالعیه حمایتی و احیان

یــك ضــد زن از  .  ھــم گــرم اســت 
ــاھــای جــمــھــوری اســالمــی   ــھ فــق
محمد یزدی و اعـوان و انصـارش  

ـیـروزی   ـتـی " ھم بعد از پ در  "  والی
ـابـل   ـلـی " مق ـی ـل ـیـت " كـه  "  ج ـال " فـع

مذاكرات ھسـتـه ای او را بـرمـال  
كرد، در حمایت از او ھمیـن امـروز  

ـیـعـی  .  اطالعیه دادنـد  بشـكـل طـب
ـا   فضای سیاسی جامعه گـرم و ب

یادمان نـرود در  .  التھاب شده است 
ھمین روزھـا حـواس كـارگـران بـه  
پدیده مھم دیگری مـعـطـوف شـده  

ـفـرانـس سـاالنـه سـازمـان  .  است  ـن ك
جھانی كار عرصه ای جدی بـرای  

ـامـه  .  آنھا شده است  در البالی روزن
ھا خبر مضحكه انتخابات را مـی  
بینند، امـا مسـالـه گـرھـی آنـھـا  
اعالم كیفرخواست شان در سـازمـان  
ـیـن   جھانی كار و جلب حمیاتھای ب

كـارگـران در  .  المللی از آنھـا اسـت 

ـات " دعوای به اصـطـالح   ـتـخـاب " ان
ـتـور  .  اطالعیـه ای نـداده انـد  فـاك

امنیتی و اعالم موضع ھم مسالـه  
ـبـداد زده   ای در این جـامـعـه اسـت

ــوع اعــالم مــوضــع  .  اســت  ــر ن ھ
ـــوش و   ـاپ ــ ـــه پ ـارگـــران را ب ــ ك
ــل   ــدی ــی تــب ــت ــی ــمــســكــی امــن مســت

. این اوضاع عادی نیست .  میكنند 
ـیـسـی   ـل نتیجه استبداد و حاكمیت پ
ـتـی جـمـھــوری اسـالمــی   ــی ـن و ام

ـبـش  .  است  ـیـن جـن ـال كارگران و فع
ـاسـی و   كارگری جـزو بـخـش سـی
ـنـد  . پیشرو جامـعـه بـوده  و ھسـت

التھاب سیاسی و اوضاع پرجوش و  
كنجكاوی مردم در این شـرایـط و  
جواب روشن و سر راست كـارگـران  
ــاب، از   ــه ایــن اوضــاع پــر الــتــھ ب
ـبـش   انتظارات جامعه و مردم و جـن

مسـالـه ایـن اسـت  .  كارگری است 
ـز و   كه كارگران باید بـه چـه چـی
ـنـد  ! كدام مسائل گرھی جواب بـدھ

ـیـروھـا را مــورد   كـدام صـف و  ن
خطاب قرار دھند و از كدام فرصـت  
ــبــش   ــن ــالب و ج ــع انــق ــف ھــا بــه ن

ـنـد  ـاده مـیـكـن ھـم  .  سرنگونی استف
اكنون در مـحـافـل كـارگـری ایـن  

ــد گــرم بــاشـد  ـای ـبــاحـث ب ــد  .  م ــای ب
بیشترین حواس جمعی ھا را ایجـاد  

بیشترین نزدیكی و مشـورت  .  كرد 
ــه ھــای دخــالــت   ــن ــی ــاد زم ــج و ای
رادیكال فعالین و رھبران كـارگـری  

تنزل دخالتگـری  !  را باید تدارك دید 
كارگری بـه ایـجـاد ھسـتـه ھـای  
مخفی منزه طلبی عده ای اسـت  
ــراز وجــود او در   كـه كــارگــر و اب

كارگـر را  . جامعه را انكار میكنند 
ـنـد و   در محل كار خالصه مـیـكـن
ابزار دخالتگیری سیاسی و اعـمـال  
ھژمونی سیاسی ـ اجتماعی او را  
ـلـه   جدی نمیگیرند و بـه ایـن وسـی
كارگـران را در حـاشـیـه تـحـوالت  

كـارگـران و  .  احتمالی قرار میدھند 
ـایـد در اوضـاع   فعالین كارگـری ب
ـاش   پرجوش كنونی در حال آمـاده ب

ھر تـحـرك و ھـر انـدازه از  .  باشند 
ھر چند اگـر  ( اعتراضات خیابانی  

ــھــای   ــظــاھــرات ــایســه بــا ت در مــق
ـاشـد ٨٨ میلیونی   ـب ـا  )  ھـم ن ـایـد ب ب

آمادگی و نقشـه روشـن كـارگـران  
وقتی جامعه در حـال  . مواجه شود 

جوشش و التھاب است، فكر كـردن  
ـاسـی و   به اعـمـال ھـژمـونـی سـی
مطالبات رادیكـال در جـامـعـه بـه  
صدر دستور كار و پالتفرم كارگـران  

 .   و فعالین آنھا رانده میشود 
 ٢٠١٣ یونی  ٩ 

 انتخاب مردم ایران سرنگونی 
 حكومت اسالمی است

 
ـتـخـابـات "  ژوئن امسال دور دیگری از به اصطالح  ١٤  حكومت اسالمی ایران قرار است در روز   ـیـس  "  ان رئ

ـتـخـابـات  .  جمھوریش را برگزار كند  ـر سـر کـارسـت، ان در نظامی که حکومتش با زور و سرکوب  و اعدام ب
ـیـس جـمـھـور ایـن  .  یک نمایش مضحک است  ھیچ چیز مسخره تر از این نیسـت كـه مـراسـم تـعـویـض رئ

 .بنامند " انتخابات "حكومت را  
آزادی عقیده معنی ندارد و انتقاد و مخالفت با حكومت با زندان و شـكـنـجـه  . در ایران احزاب آزاد نیستند 

ـر    زنان نه فقط حق انتخاب شدن ندارند . پاسخ میگیرد  ـی  بلكه به جرم زن بودن مدام تحت پیگرد و توھین و تـحـق
ـفـاق كـانـدیـداھـای  .  ھیچ سازمان و فرد اپوزیسیونی حق فعالیت ندارد .  قرار دارند  ـریـب بـه ات حتی اکثریت ق

ـیـس    ریاست جمھوری اسالمی كه ھمگی از دست اندركاران سابق و امروز حكومت بوده انـد  ـرای نـمـونـه رئ  ب
ـنـھـا  .   رد صالحیـت شـده انـد    معاون رئیس جمھور كنونی    نخست وزیر سابق    رییس مجلس سابق   جمھور سابق  ای

این معـنـی  .  خود از جنایتكارترین شخصتیھای باالی حكومت و شریک تمام جنایتھای این حكومت بوده اند 
 .واقعی ھر نوع انتخاباتی در جمھوری اسالمی است 

ـقـدشـان  .  برخی دول غربی و رسانه ھائی نظیر بی بی سی و صدای آمریکا نیز تھوع آور است  ـر ن حـداکـث
ـران امـا در  .  به این مضحکه، رد صالحیت شدن مثال رفسنجانی و یا نکات حاشیه ای دیگر اسـت  مـردم ای

اکثریت عظیم مردم مشـکـلـشـان بـا  .  جریان انتخابات رژیم نیز بی حقوقی عمیق و ھمه جانبه خود را میبینند 
ـر و  .  نه بیحقوقی و سركوب و زندان میخواھنـد .  نه آپارتاید جنسی میخواھند .  نفس این حکومت است  نـه فـق

فالكت و زندگی زیر خط فقر و نه دخالت ھرروزه مذھب و نھادھای اسالمی در زنـدگـی خصـوصـی خـودرا  
ـر مـذھـبـی  .  مردم خواھان سرنگونی کل بساط این حـکـومـت انـد .  می پذیرند  ـران حـکـومـتـی غـی مـردم ای

 .میخواھند، آزادی و رفاه و زندگی انسانی میخواھند 
  ٨٨ این را مـردم در سـال  . رای مردم ایران سرنگونی این حكومت و برچیدن كل بساط این حكومت است 

. در صفوف میلیونی و با شعار مرگ بر دیكتاتور و مرگ بر جمھوری اسالمی با صدای رسا اعالم كـردنـد 
از مبارزات مردم ایران برای خالص شدن از شر قاتالن و دزدان میلیاردر و دستیابی به رفاه و آزادی حـمـایـت  

 !كنید 
 

 تشكیالت خارج كشور حزب كمونیست كارگری ایران 
 

 ٢٠١٣  ژوئن  ١٠ 

 جمھوری اسالمی باید برود این انتخاب ماست
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ھر خرابی رو میشه "
درست کرد جز ذات 

 ."خراب
رضا مقدم در نـوشـتـه ای تـحـت  

ـلـو بـه  " عنوان   شرایط بازگشت اسان
جـدا از بـرخـورد  "  جنبش كـارگـری 

شخصی ناالزم و بی احتـرامـی بـه  
مخالفین سیاسی خود، مسائلی را  
مطرح كرده است كه الزم اسـت بـه  

در یادداشتی كـه  .  آنھا برخورد شود 
من اینجا بعنـوان جـواب بـه رضـا  
مقدم مـی نـویسـم از آن فضـای  
ـز مـی   ـی ناسالم و غیرسیاسـی پـرھ
ـزی دسـتـگـیـر   ـلـكـه چـی ـا ب كنم ت

 . خواننده بشود 
ابتدا بگویم كه تصمیم مـن در  
ـادداشـت و جـواب بـه   نوشتن این ی
این نوشته رضا مقدم، از جـایـگـاه  
سیاسی او در جنبـش كـارگـری و  

ـاشـی نـمـی شـود  ـیـد  .  جامعه ن بـع
ـفـر آدم   بنظر می رسد كه چـھـار ن
سیاسی كه واقعا معضالت جنبـش  
ــه شـان اســت و   كـارگــری مشـغــل
ــل ســیــاســی و   قـدرت درك مســائ
تشخـیـص خـوب از بـد را از ھـم  
ـنـوز تـوھـمـی بـه   داشته باشنـد، ھ

ـاشـنـد  ـنـش  .  رضا مقدم داشته ب واك
من به نوشته رضـا مـقـدم از سـر  
فضائی است كـه رضـا مـقـدم در  

 .صدد دامن زدن به آن است 
 

رضا مقدم و دیو صفتی 
 منتقدینش

بیشتـر  !  گناھانم را دوست دارم " 
از تمام کارھای خوبی کـه کـرده  

ـتـخـابـھـای  .  ام  آنھا واقعی تـریـن ان
 )سید علی صالحی !" (منند 

رضا مقدم در این نوشته چـنـد  
جا از من ھم با توھیـن و بـرخـورد  
ـقـل قـول   شخصی اسم آورده و دو ن
خارج از متن و سـانسـور شـده ھـم  

ــل كــرده اســت  ــق : مــی نــویســد .  ن
منتھا بیانیه مھم علی نجاتی در  " 

ـبـش   ـقـالل مـالـی جـن دفاع از اسـت
کارگری که علیه دسـت انـدازی  
ـبـش   ھای سولیداریتی سنتر در جـن
کارگـری ایـران صـادر شـده بـود،  

ــب   ـل ــری در ق ـی ــطـه بــا  " ت ــرار راب ق
ـتـه  "  دولتھا  ـی مصوب پلنوم دھم کـم

ــت   ــس ــونــی ــم ــرکــزی حــزب ک م
ـافـت کـمـک   کـارگـری کـه دری
مالی از دولتھای غیر اسالمی را  
ـاصــر   مـجـاز مــیـشـمــارد، بـود و ن
ـا   ـتـه کـرد و ب اصغری را بـر آشـف
حمله به مخالفان سولیداریتی سنتر  

ـنـد  : " نـوشـت  ـان عـلـی نـجـاتـی ھـم

ــر، وقــتــی كــه   ــی مــوضــوع روبســپ
اطالعیه برای حـمـایـت مـالـی از  
خانواده فعالین كارگری سندیكـای  
ھفت تپه صادر می كنـد، خـود را  
ـنـد كـه بـگـویـد از   ـی مجبور می ب
ـیـسـتـی   ـال ـپـری مراكز ھمبستگـی ام
می خواھد كه كمكی بـه حسـاب  

سـقـوط حـزب  !".  ایشان واریز نكنـد 
کمونیست کارگری تا حدی است  
که مخالف یک رھبر کـارگـری  
ــبــش   ــن اســت کــه اعــالم کــرده ج
کارگری باید از نظر مـالـی روی  
ــه   ــھــا ب ــد و تــن ـای خــود بــایســت پ
ـاشـد و   کمک کارگران متکـی ب
خواھان کـمـک مـالـی از طـرف  

ـیـسـت  ـیـسـتـھـا ن ـال ایـن مـا  ."  امپری
ـاسـی رضـا مـقـدم   ـیـن سـی ـف مخـال
ـلـكـه   نیستیم كه سقوط كـرده ایـم ب
این متأسفانه رضا مقدم اسـت كـه  
ـاسـی ھـم   سقوطش دیگر حتی سـی

ـقـل قـول كـه  .  نیست  موضوع آن ن
رضا مقدم از مـتـن خـارج كـرده و  
سر و ته بـریـده بـرای خـدمـت بـه  
ھدفش تنظیم كرده است، این اسـت  
كه رضا مـقـدم زنـدگـی اش شـده  
ـنـد   است اینكه دائم این را تكـرار ك
ــش   ــب ــن كــه ھــر كســی كــه در ج

ـتـر " كارگری درباره   " سالیدریتی سـن
اعالم موضع نكند، از آن پول مـی  

نـوشـتـه مـورد اشـاره رضـا  .  گیرد 
ـنـھـا كـاری   مقدم می گوید كه ای
ـقـی و   ـی ـق كرده اند كه آدمـھـای ح
ـنـد   ـن حقوقی خود را مجبور می بی
ـا   ابتدا چیزی در این باره بگویند ت
اتھام ھمكاری با مراكز آمریكـائـی  

اصـل  .  و اجنبی به آنھا زده نشـود 
: آن بخش نقل قول شده چنین است 

در جنبش كارگری ایران مـا بـجـز  " 
ـانـی نـژاد اسـم   اسم مھدی كوھست
ـنـھـائـی   ـان ای كس دیگری را از زب

ـتـر " كه   ـتـی سـن را كشـف  "  سالیدری
ـیـده ایـم كـه طـرف   كرده انـد، نشـن

ــگــی  " حســاب   ــســت ــمــب ــراكــز ھ م
ـیـن  . باشد " امپریالیسم آمریكا  كـاشـف

ــد   ــدی ــگــی  " ج ــســت ــمــب ــراكــز ھ م
می گویند كه فعالیـن  "  امپریالیسم 

ـابـل   ـتـی  " كارگری در مق ـیـدری سـال
ـنـد "  سنتر  ـن . اعالم مـوضـع مـی ك

ــن ادعــای   ــی ای ــع ــعــنــای واق م
ضدانسانی این اسـت كـه از نـظـر  

گوینده ھر فعال كارگری ای كـه  
ــرســك اعــالم   ــت ــن م ــابــل ای در مــق
ــن   ـا ای ــكــرد، بــنـوعــی ب مـوضــع ن

! كنار آمده اسـت "  سالیدریتی سنتر " 
ـال   ـب ـتـی در ق ـی این اوج بی مسئول
ـنـی اسـت كـه روزانـه   ـی ـال جان فـع
ـزك   مجبورند با وجود اوین و كـھـری
ـنـد  ـن . كارگران را سـازمـانـدھـی ك

ـنـد مـوضـوع   ـان علی نـجـاتـی ھـم
روبسپیر، وقتی كه اطالعیـه بـرای  
ـیـن   ـال حمایت مالی از خـانـواده فـع
ـپـه   كارگری سـنـدیـكـای ھـفـت ت
صادر می كند، خـود را مـجـبـور  
ـنـد كـه بـگـویـد از مـراكـز   می بی
ـیـسـتـی مـی   ـال ـپـری ھمبستگـی ام
خواھد كه كمكی به حساب ایشـان  

حاال رضـا مـقـدم كـه  !" واریز نكند 
ـز   باید به ایشان گفت شرم ھـم چـی
خوبی اسـت، ایـن مـوضـوع را از  
متن خارج كرده كه بـگـویـد حـزب  
ــه   ـی كـمـونــیـسـت كـارگـری بـر عــل

 !فعالین كارگری ایستاده است 
ایشان ھمین كـار را در مـورد  
مطلب دیـگـری ھـم از مـن كـرده  

ــه خــود مــی  .  اســت  ــت او در نــوش
ـاره  : " نویسد  در ماه مـه امسـال درب

مقاله ناصر اصغری، از کادرھـای  
ــســت کــارگــری،   ــونــی حــزب کــم

ـا  "کامنتی نوشته شده است که،   آی
ـتـکـشـان کـاربـرد ھـر   دفاع از زحم
ـاتـی را مـجـاز مـی   ـی زبانی و ادب
سازد؟ آیا جنبش چپ برای دفـاع  
از حقوق حقه زحمتکشان و تـرویـج  
ــاعــی بــه   ــم ــت ــدیشــه عــدالــت اج ان
ـاز   ـی ـلـطـه ن فحاشی و توھین و مـغ
دارد؟ بنظر من جنبش چپ عالوه  
ـتـکـشـان   بـر دفـاع از حـقـوق زحـم
ـاء و رشـد فـکـری و   ـق وظیفه ارت
ــکـشــان و کــل   ـت فـرھــنـگــی زحــم

و ایـن مـھـم را  . جامعه را نیز دارد 
ـاصـر  ."  باید از خـود شـروع کـرد  ن

" دھـن طـالیـی " اصغری این عضو  
ـیـسـت   کمیته مرکزی حزب کـمـون
ـاضـا   ـق کارگری در جواب به این ت

ـام   ـبـی بـه ن ـاسـت و  " در مـطـل سـی
ـنـجـم مـی  " ( نزاکـت  از  )  ٢٠١٣ پ

ـزی  " " جمله نوشته است  یـک چـی
کـه ظـاھــرا مــد روز شـده اســت،  

ـانـه " و  " ادب "  . ... اسـت "  زبان مودب
ـیـرنـگ و   لطفا این بساط حیله و ن

دیگر واقـعـا  .  فریبتان را جمع کنید 
ــنـده شـده اسـت کــه   ـز کـن مشـمــئ

ــد  ! “ مــودب بــازی در مــی آوری
موضوع آن نوشته ھم، كه باز رضـا  
مقدم از متن خارج می كند و سـر  
و ته اش را می زند كه از مخالف  
سیاسی اش دیو بسازد تا بلكه دو  
ـاسـی   نفر را بفریبد كه مخالفین سـی
ـنـد،   اش آدمھای دیو صفتی ھسـت
ـیـد   ـام سـع آن بود كـه فـردی بـه ن
پوردلیر در سایت فارسی بـی بـی  
سی در مورد حداقل نرخ دسـتـمـزد  
ــجــا از   ــه و در آن كــارگــران نــوشــت

من آن  .  كارفرماھا دفاع كرده است 
ـقـد كـردم و در نشـریـه   نوشته را ن

ـتـھـا، از  "  كارگر كمونیسـت "  و سـای
ـار روز " جمله در سـایـت   درج  "  اخـب

ـنـدگـان سـایـت  .  شد  یكی از خـوان
مزبور كه شایـد خـود رضـا مـقـدم  
ـتـی   بوده باشد زیر آن مطلب كـامـن

در آن نـوشـتـه جـائـی  .  می گذارد 
ـان بـه  : " آورده ام كه  ـان ن قلم بـدسـت

نرخ روز خور بی بی سی اگـر بـه  
ـانـدازنـد   ـی خیابانھای لندن نگاھی ب
متوجه می شوند مردمی که زیـر  

ـا  " چکمه ھای قوانیـن   دسـت و پ
تاچر له و لورده شده بـودنـد،  "  نگیر 

ـفـریـن کـرده و بـر   چگونه او را ن
مرگ او شادی و ھلھله سـر داده  

اینھا اما قسم خـورده انـد کـه  .  اند 
ـــشـــه در خـــدمـــت   ـی ـــرای ھـــمــ ب
ـاضـت   ـتـکـارانـه ری سیاستھای جنای
کشی اقتصادی بمانند، حتی اگـر  
کل اروپا ھم بر علیه این سیاستھـا  

ـنـد  ـزن ." دست به اعتراض ھر روزه ب
ـامـد و   ـی رضا مقدم این را خـوش ن
رفت زیر آن مطلب كامنت گذاشت  

ــدگــان   ــه گــردانــن ــار روز " و ب " اخــب
ـاصـر   اعتراض كرد كه چرا نوشته ن

مـن در  .  اصغری را درج كـرده انـد 
جواب كامنت رضا مقدم در مطلب  

: از جمله نوشـتـم "  سیاست و نزاكت " 
یک چیزی که ظـاھـرا مـد روز  " 

ـانـه " و  " ادب "شده است،   " زبان مـودب
جالب است که کـارفـرمـاھـا  .  است 

و قلم بدستان و حامیان رنگارنـگ  
ـانـه   ـان مـودب آنھا کراوات زده و زب
ـان شــب   ــد، امــا ن بـکــار مــی بـرن
کارگران و فرزندانشان را بـه گـرو  

ـان  !  گرفته اند  ـت شما ھـر چـقـدر دل
می خواھد بـه مـا کـارگـران بـی  
ــیـد و فــحـش و نــاســزا   ادبـی کـن
ـاه   ـب بدھید، امـا زنـدگـی مـا را ت

ـلـه و  .  نکنید  ـی لطفا ایـن بسـاط ح
ـیـد  . نیرنگ و فریبتان را جمع کـن

ـنـده شـده   ـز کـن ـئ دیگر واقعا مشـم

ـازی در مـی   است کـه مـودب ب
من اینـجـا از كسـانـی كـه  ." آورید 

ـنـوز بـه حـرفـھـای رضـا مـقـدم   ھ
بعنوان یك آدم سالم سیاسی گـوش  
می دھند می خـواھـم كـه تـوجـه  
ـتـه   كنند رضا مقدم بجای این گـف

جالب است که کارفرماھـا و  " من  
ـان رنـگـارنـگ   قلم بدستان و حامی
ـانـه   ـان مـودب آنھا کراوات زده و زب
ـان شــب   ــد، امــا ن بـکــار مــی بـرن
کارگران و فرزندانشان را بـه گـرو  

ـان  !  گرفته اند  ـت شما ھـر چـقـدر دل
می خواھد بـه مـا کـارگـران بـی  
ــیـد و فــحـش و نــاســزا   ادبـی کـن
ـاه   ـب بدھید، امـا زنـدگـی مـا را ت

گـذاشـتـه  (...)  سه نقطه  ." نکنید 
. است كه از من دیو فحاش بسـازد 

من دارم از حـق كـودكـان گـرسـنـه  
ـاولـگـران و   كارگـران در بـرابـر چـپ
رسانه ھایشان دفاع می كنـم، امـا  
ـفـه خـود را ایـن   رضا مـقـدم وظـی
تعریف كرده است كـه عـمـدا آن را  
ـلـكـه بـه ھـدفـش   تحریف كند تا ب

این واقعا حتی ركـورد خـود  . برسد 
شخص رضا مقدم را ھم شـكـسـتـه  

ـیـش  !  است  آیا واقعا مقبول افتادن پ
ـفـر، شـایسـتـه ایـن   شاید یكی دو ن

 ھمه دروغ و تحریف است؟ 
 

دوستان و دشمنان رضا 
 مقدم
ــتــرس گــردوی کــوچــک "  ! ن

ـاه مـی شـود روی تـو   آنـچـه سـی
 ."دست آنھاست ! نیست 

رضا مقدم در جنبش چـپ و  
كارگری دوستان و دشمنان خود را  

او در این نوشتـه  . تعریف كرده است 
ـان خـود را بـه   ـن لیـسـتـی از دشـم

شـھـال  :  اطالع جامعه رسانده اسـت 
دانشفر، محمود صـالـحـی، بـھـروز  
ـیـسـت كـارگـری،   خباز، حزب كمون
ــیــن   مــرتضــی افشــاری، اتــحــاد ب
المللی در حمایت از کـارگـران در  
ایران، فرید پرتوی، بھروز ناصـری،  
مجید تمجیدی، منصور حـكـمـت،  
ــاصــر   ــســت ایــران، ن ــی حــزب كــمــون
ــام، مــحــمــود   ــر پــی ــی اصــغــری، ام
ـلـه   ـلـو، یـدال قزوینی، منصـور اسـان

 .خسروشاھی بھرام رحمانی و غیره 

 شرط بازگشت به صف انقالب
 در پاسخ به رضا مقدم 

 ناصر اصغری 
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ــان خــود را ھــم در    ــت او دوس
خـطـر فسـاد در  " نوشته ای تحت  

كه ضمیمـه  "  جنبش كارگری ایران 
..." شرط بازگشت اسانلو  " نوشته  

كرده است، چنیـن مـعـرفـی مـی  
ـیـن گـرایـش  : "كند  ـال بخشی از فع

ـقـه   راست جنبش كارگری كه سـاب
حمایت از سوسیالیسم اردوگـاھـی  
دارند و ھنوز خود را سوسیالیـسـت  
ـاسـتـھـایشـان   می داننـد و در سـی
رگه ھایی از یك ضد آمریـكـایـی  

ایـن گـروه از  .  گرایی وجـود دارد 
ـبـش   ـیـن گـرایـش راسـت جـن فعال
كارگری مستقل از اختالفاتی كه  
ـیـسـت   ـال با گرایش چپ و سـوسـی
جنبش كارگری دارند، اما بـر سـر  
ــھــادھــای   ــوذ ن ــف ــعــت از ن مــمــان
ـبـش كـارگـری   آمریكایـی در جـن
ــار گــرایــش چــپ   ــن ایــران در ك

ــد  ــن رضــا مــقــدم اگــر آدم  ."  ھســت
ناصادقی نبود، میگفـت كـه ایـن  

ی كه ایشان اینـجـا  "گرایش راست " 
مطرح می كند و دوره شوروی از  
ــرد،   ــن اردوگــاه دفــاع مــی ك ای
ــازمــان   ــزب تــوده و س اســمــش ح

جالبـی ایـن  .  فدائیان اكثریت است 
ــن   ــن اســت كــه بــا ای مـوضــوع ای
تعریـف رضـا مـقـدم، مـحـجـوب،  
سھیال جلودارزاده، حسن صـادقـی،  
عیوضی و ربیعی ھـم مـتـحـدیـن  
ـنـد و حـتـی از   رضا مـقـدم ھسـت
حزب توده ھم ضدامپریالیـسـت تـر  

دوست دیگر رضـا مـقـدم  .  ھستند 
ـبـش كـارگـری  " كه او را   فعال جـن
مــعــرفــی مــی كــنــد،  "  در داخــل 

محمد قراگوزلو اسـت كـه رسـمـا  
سیاه بر سفیـد نـوشـتـه اسـت اگـر  
ماركس در اسـالم تشـیـع غـور و  
ــیــح   ــوض تــفــحــص مــی كــرد و ت
المسائل آیت الله خمینی را خوانـده  
بود، نمی گفت مذھب افیون توده  

 !ھاست 
شـرایـط  " رضا مقدم در نوشتـه  

: مـی گـویـد ..."  بازگشت اسانلو  
ـبـش  " نوشته  "  خـطـر فسـاد در جـن

ـارگـــری  ـــحـــث  "  كــ ـــكـــی از ب ی
برانگیزترین مقاالت در ھشت سـال  

ـیـسـت  ."  گذشته است  او متوجـه ن
كه توده ایستی بودن این مقاله ما  

ــعــجــب كــرد  ــت ــار دســت  .  را م ــن ك
محجوب و سھیال جلودار زاده قرار  

و  .  گرفتن وی ما را متعجب كرد 
گرنه خود نوشته كه ھـمـان اسـت  

ـتـی بـودن " كه ھمه درباره   آن  "  امنی
ــوای   ــه مــحــت ھشــدار داده انــد ن

این واقعا یك فاجعـه  !  سیاسی اش 

است كه كسـی خـودش را چـپ  
ـنـھـا تـمـام ھـم و   بداند، اما نـه ت
ـاع و   ـاع از ارتـــجــ غـــمـــش دفــ
ـلـكـه   سیاستھای ارتجاعی است، ب

ـانـش ھـم ھـمـه مـرتـجـع  و  !  دوسـت
دشـمــنــان خــود را ھـم كــارگــران،  
ـتـھـای چـپ و   احزاب و شخـصـی

ـنـد  بـرای  !  كمونیست تعریف می ك
من كه ھر از چند گاھی نگاھی  
به نوشته ھای رضـا مـقـدم مـی  
ـنـم،   اندازم قبل از آنكـه تـعـجـب ك
ـنـجـا   متأسف می شوم كه او از ای

 .سر در آورده است 
 

 اتھام بحث سیاسی نیست
ـد نشـــسـت،  "  وقتی تاس آدم ـب

. کنـم   اما من فرار نمی .  بد نشست 
. کـنـه   فرار آدمو کوچـیـک مـی 

ــــو   ــــرش ـا آخ ـــ ــــن ت ــــی م ول
 )قیصر ." (میرم 

ـا   رضا مقدم كه مرغش یـك پ
ـتـی  " دارد درباره مترسـك   ـیـدری سـال

آور    یك نـوار تـكـراری مـالل "  سنتر 
ـاسـی  اش    دارد كه تمام فعالیت سـی

شده است نـواخـتـن تـكـراری ایـن  
ــوار  ــر را  .  ن ــف ــكــی دو ن او اســم ی
ـنـد    ھاست ھمچنان تكرار می   سال  ك

ـا   ـا ھـمـكـاری ب كه گویا اینـھـا ب
با وجود اینكـه  " (سالیدریتی سنتر " 

ای را    این دو نفر چنین ھـمـكـاری 
جاده صـاف كـن  ) " اند   تكذیب كرده 

ـبـش   ـیـسـم آمـریـكـا در جـن امپریال
در ھمین نوشته  ."  كارگری ھستند 

، اسـم  ..." شرایط بازگشت اسانلو  " 
ـیـسـت ھـمـكـاران   اسانلو را ھم به ل

او  .  افزوده اسـت "  سالیدریتی سنتر " 
سیاه بر سفید نوشته اسـت كـه در  

ـتـی  " دوره اسانلو دو نفر از   سالیـدری
ــر  ــت ــوی  " ســن ــگ ــخــن ــی س ــك ، ی

ــكــای واحــد در خــارج و   ــدی ــن س
دیگری مترجم و مسئول سایت آن  

در  : " می نویسـد .  سندیكا بوده اند 
ـئـت   ـی ـیـس ھ زمانی که اسـالـو رئ
ـاده   ـت مدیره بوده است اینھا اتفاق اف
و کارمند رسمی سولیداریته سنتر  
ـام   در شرکت واحد مسئولیت و مق

كسانی مثل محمود  ".  داشته است 
قزوینـی، خـالـد حـاج مـحـمـدی،  
ـام، خـود   ـی علیرضا ثقفی، امـیـر پ
من و دیگران بھش گفته انـد كـه  
ـای   ـــوه ھــ ـی دســـت از ایـــن شــ
ـتـی   ـی ـن غیرسیاسی و مشـكـل ام
ـاسـی   درست كن بردار و بحـث سـی

ــل  .  بـكــن  ــه مــث ـان ـأســف او امــا مــت
ماشین ترمز بـریـده، گـوشـش بـه  
ـیـسـت  ! اینجور ھشدارھا بدھـكـار ن

دفاع او این است كه ھمه این سـه  
ـنـد   نفر اكنون در خارج كشور ھسـت
و دست جمھوری اسالمی به آنھـا  

درست است كه آن سـه  !  نمی رسد 
نفر مورد نظر رضا مقدم در خـارج  
ــد و ظــاھــرا دســت   ــن كشــور ھســت
جمھوری اسالمی بـه آنـھـا نـمـی  
رسد، اما اتھامات رضا مقـدم كـه  
فقط شامل حال این سه نفر نـمـی  

ـأت  !  شود  پای تـمـام اعضـای ھـی
ـان   ـلـو االن در مـی مدیره دوره اسان

این بزرگترین اتھامـی اسـت  ! است 
كه حتی بازجویان رژیـم اسـالمـی  

 . ھم به سندیكای واحد نزده اند 
ـنـكـه اتـھـامـات   نكته دیگر ای
ــچ دادگــاه   ــدم در ھــی رضــا مــق

اگـر  .  صالحه ای ثابـت نشـده انـد 
یكی از این سه نفر فردا بـخـواھـد  
ـنـد   به ایران برود، براحتی می تـوان
گروگان گرفته شوند كه شما ایـن  
ـبـی   كاره بوده اید و جـاسـوس اجـن

ــوری  !  ھــا  ــكــه جــمــھ ــگــر ایــن دی
ـارھـا نشـان   اسالمی، ھمچنانكه ب
داده، می تواند برود و كس و كـار  
ـا   ـبـط ب این سه نفر را بعنـوان مـرت

بـه  !  این سه نفر گـروگـان بـگـیـرد 
نظر من الزم اسـت كـه یـكـی از  
ـزدیـك   كسانی كه به رضا مـقـدم ن
ــن كــار   ــوجــه ای ــت اســت، او را م

حـتـی  .  خطرناك و ناسالمش بكـنـد 
شاید الزم باشد رضا مقدم بیاید و  
رسما از ھمه معذرت بخـواھـد كـه  
اشتباه می كنـد و در راھـی كـه  
ـازی   می رود، با جـان دیـگـران ب

این به نفـع خـود رضـا  . كرده است 
مقدم ھم ھست و مھمتر از  آن بـه  

 !نفع فضای سالم سیاسی است 
 

 ھای آمریكائی راه حل
تو زندگیم ھر وقت به یـه دو  " 

ـا مـی   ـن ـث راھی رسیدم، بدون اسـت
دونستم راه درسـت کـدومـه، ولـی  
. ھمیشه راه غلط رو انتخاب کـردم 

ـیـشـه   ـتـی ھـم ـن چون راه درست لع
 )"ال پاچینو !" (سخت تر بود 

بحثی كـه رضـا مـقـدم دارد،  
اتھام رشوه گیری و فسـاد مـالـی  
زدن به دیگران و از این طریـق بـه  
اصطالح كشف كسانـی اسـت كـه  

" ھـای آمـریـكـائـی   راحـل " به دنبال  
ــد  ــن ــه  .  ھســت ــد ك ــی گــوی او م

سولیداریتی سنتر میخواھد توسـط  
عناصر ایرانی اش دزدكـی پـولـی  
ـیـن   ـال را به خانواده تعدادی از فـع
ـایـد   کارگری زندانی برساند که ب

ـنـد  .  از آن جلوگیری کرد  مـیـگـوی

رساندن مخفیانه پـول بـه خـانـواده  
ـال   ھای کارگران زندانی برای اغف
کارگـران بـوده اسـت كـه از ایـن  

ــه  "  راه حــل آمــریـكـایــی " طـریـق   ب
و به ایـن  .  جامعه ایران تزریق شود 

ـابـل   ـق راه  " صورت رضا مقدم در م
 .ایستاده است " حل آمریكایی 

ــاســد كــردن "  مــعــدودی از  "  ف
فعالین كارگری و خـانـواده ھـای  

گـذاشـتـن  "  راه حل آمریكائـی "آنھا  
جلوی كارگران نه تنھا ایران، بلكه  

ـیـسـت  راه  .  در ھیچ كجای جھان ن
حل آمریكائی ھمان راه حلی است  

 ارائه  ١٩٩٩ كه رضا مقدم در سال  
داد و تا بحال بارھا و بارھا مـا را  
به رھنمود گرفتن از ایـن راه حـل  

رضـا مـقـدم کـه  . رجوع داده است 
راه حـل  " اکنون این چنین در باره  

حرف می زند و چپ  "  آمریكائی 
و راست جنبـش كـارگـری را ھـم  

 از  ١٩٩٩ تعیین می کند، سـال  
حزب کمونیـسـت کـارگـری جـدا  
شد که برود فعالین کـارگـری را  

ــر   ــی " از ھ " گــرایــش و راه حــل
ــد تــا دســت از   ــاعــد کــن ــق مــت
ـا   اعتراضات و جـنـگ ایـذائـی ب

ـیـروز بـردارنـد  او  .  سرمایه داری پ
رفت كه این فعالین کـارگـری را  
قانع کـنـد کـه اکـنـون زمـان آن  
ـا   ـارزه، ب است کارگران بجـای مـب
ـلـل پـول   ـیـن الـم شرایط صنـدوق ب
ـلـکـه ایـن نـھـاد   ـا ب کنار بیایند ت

ھـای    تکنولوژی مدرن به کـارگـاه 
ـیـکـار   ـاورد و کـارگـران ب ـی ایران ب

کافی است به بـخـش دوم  .  نشوند 
چشـم انـداز و  " کتاب ایرج آذرین،  

 بـه بـعـد  ٦٠ ، صفـحـات  " تکالیف 
ـا   ـیـد ت نسخه اینترنتی مراجعه کـن
راه حل واقعی آمریكائی را آنـجـا  

ـنـھـا  .  ببینید  رضا مقدم در واقـع ت
کسی بوده که بعد از جـدائـی از  
ـفـه   حزب کمونیست کارگری وظی
ـزھـای   دفاع از این کتاب و ایـن ت
ـا بـه امـروز ھـم بـر   ایرج آذریـن ت

ـتـه اسـت  خـود ایـرج  .  عھـده گـرف
ـلـكـه   آذرین سمیناری گذاشت تا ب
ــد تــزھــای آن كــتــاب را   ــوان ــت ب

ما از رضا مـقـدم  . ماستمالی كند 
به خـود  "  انتقادی "ھنوز ھیچگونه  

بخاطـر دفـاعـش از ایـن راه حـل  
ـتـظـار   آمریكائی، ھمچنانكـه او ان
دارد اسانلو بیاید از خـود بـخـاطـر  
ـاد   ـق ـت ـا جـھـانشـاھـی ان مصاحبه ب

من حتی از رضـا  !  بكند، ندیده ایم 
ـایـد   ـی مقدم انتظار ھـم نـدارم كـه ب

تنھا انتـظـار و  .  چنین كاری بكند 

خواھشی كه از او دارم ایـن اسـت  
ـاسـالـم   كه دست از شـیـوه ھـای ن

 !سیاسی بردارد 
 

اتھامات نوع اتھامات 
رضا مقدم جزئی از 

 پروسه انقالبند
ــاد  "  ــایــی کــه بــر اجس ســگــھ

شیران رقصیدند و پایکوبی کردنـد  
نمیدانستند کـه شـیـر شـیـر مـی  

 ."ماند و سگ سگ 
ــب   رضـا مـقـدم در ایـن مـطـل
چندین نوشته و اطالعیه ضمیـمـه  
كرده است كه یكی از آنھا نوشـتـه  

ــال   ،  ١٩٩٩ ای اســت كــه در س
وقتی از حزب كمونیست كارگری  
جدا شد، درباره یكی از قـرارھـای  

ــنــوم   ــل ــســت  ١٠ پ ــی  حــزب كــمــون
این قـرار كـه عـنـوانـش  .  كارگری 

ست، یـكـی  " اصول رابطه با دولتھا " 
از دھھا قراری است كه درباره یـك  
موضوع مشخصی توسط یكی از  
پلنومھای كمیتـه مـركـزی حـزب  
كمونیست كـارگـری بـه تصـویـب  

ـاراگـراف  . رسید  كنه قرار در ایـن پ
ــراری  : " آمـده اســت  ــرق ــمــاس و ب ت

ـیـسـت   مناسبات میان حزب کـمـون
ــا، چــه در   ــھ ــت ــا دول کــارگــری ب
ـانـچـه   منطقه و غـیـر از آن، چـن
ـتـه مـرکـزی   موازین مصوب کمی
اکیدا مراعات شود، علی االصول  

 تبصره آن  ٣ در بند  ."  بالمانع است 
ـیـسـت  : " قرار آمده است  حزب كمـون

ـقـی را كـه   كارگری ھـیـچ تـواف
متضمن محدود شدن آزادی عمـل  
ـاشـد   و فعالیت و تبلیغات حـزب ب

). اصل استقالل حـزب ( را نمیپذیرد  
حزب كمونیست كارگری به ھیـچ  
توافق و ھیچ رابطه ای كه حـزب  
ـزم بـه   بنا بخواست دولت ذیربط مل
ـاشـد وارد   پنھان كردن آن از مردم ب

ـیـت . ( نمیشود  ـن و در  )."  اصل عـل
:  ھمان تبصره ھم آمده اسـت ٤ بند  

حزب كمونیـسـت كـارگـری ایـران  " 
ـاتـی از   قبول كمك مالی و تـدارك
ـا بـر   ـن دولتھایی كه رابطه با آنھا ب
   مفاد این مصوبه مجاز تشـخـیـص 
ـیـدانـد  . داده شده است را منتفی نم

 كمك باید بر مبنای اصـول    پذیرش 
ــد   ـن ــدرج در ب ــالل و   ( ٣ مـن ـق اســت

ـیـم  .  صورت بـگـیـرد ) علنیت  تصـم
ـافــت   ـاره دریــافـت و عـدم دری درب
كمك در ھر مورد با دفتر سیاسی  

ـاره  ."  است  ـا، درب ـیـدی در ویـكـی پ
ــری   ــت كــارگ ــس ــونــی ــم حــزب ك

رابـطـه  " سوتیتری ھم تحت عنوان  
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ـلـه  "  با اسرائیل  آمده و در اولین جـم
ـات و  : " آن آمده است  ـان افراد و جـری

ـلـف    روزنامه  ھایی در مـوارد مـخـت
ــم   ــھ ــن حــزب را مــت ــی ای گــاھ

ـا    می  کننـد کـه در پشـت پـرده ب
ھـا    دولت اسرائیل رابطه دارد و از آن 

." کـنـد   کمک مالی دریافت مـی 
ـامـه  ھـا    این افراد و جریانات و روزن

ـیـس   ھم، جالل طالبانی، فریبـرز رئ
دانا، كیھان شریعتمـداری، راه تـوده  

ـنـد  ـبـع ایـن  .  و رضا مقدم ھسـت ـن م
 . اتھام ھم رضا مقدم است 

 حــزب  ١٩٩٩ در ھــمــان ســال  
ـیـن   كمونیسـت كـارگـری یـك چـن

پیـمـان  " اتھامی را كه فردی به نام  
" پیـونـد " نوشته و در نشریه  "  نعمتی 

در ونكوور به چاپ رسانـد، مـورد  
اعتراض قرار داد و نشـریـه مـزبـور  
ــی   ــب ــن مــطــل ــی رســمــا از درج چــن

ــه  .  مـعـذرت خـواسـت  ــوشـت در آن ن
خـبـر  : " پیمان نعمتـی نـوشـتـه بـود 

ــی حــزب   ــال ــافــت کــمــک م دری
کمونیست کارگری ایران از دولـت  
ـاسـی از   اسرائیل در مـحـافـل سـی
جمله در میان افـراد جـدا شـده از  

حـزب  ."  این حزب بگـوش مـیـرسـد 
ھمان زمـان در اطـالعـیـه ای بـه  

رضـا  "  تحریکـات شـبـه اسـالمـی " 
ـیـونـد " مقدم در نشـریـه   ونـكـوور  "  پ

ـلـه نـوشـت  در  : " جواب داد و از جم
ــن جــمــالت، پــاپــوش  دوزی    پــس ای

ھمیشـگـی رژیـم اسـالمـی بـرای  
ــوای اعــدام   صــدور حــکــم و فــت
ــم  ــی ــن ـی ـ ــب ـی ــش را مـ ــان ــف ــخــال . م

ـیـف    آنتی  ـیـسـم نـھـضـت کـث ـت ـی سم
ـیـم کـه فصـل   ـن ـب ـی اسالمی را م
ـیـن   مشترک ھوی ت ھمـه مـرتـجـع

زده ایرانـی اعـم از مـعـمـم و    اسالم 
ـا ونـکـوور   مکال و ساکن تھـران ی

در پس این جمالت، اویـن و  .  است 
سپاه پاسداران و وزارت اطالعات را  

ایـن یـک کـنـجـکـاوی  .  میبینیم 
ـاتـی   ـی مالی و یک حسابرسی مال

ھـای حـزب    از درآمـدھـا و دارایـی 
ـیـسـت  . کمونیست کارگری ایران ن

ایــن یــک تــحــریــک اســالمــی  
ـنـی   ـی ـال تروریستی علیه حزب و فع

ـفـه بـرای آزادی و    است که بی  وق
برابری در ایران و سرنگـونـی رژیـم  

آنـھـم در  .  اسالمی مبارزه میکننـد 
ـیـسـت   شرایطـی کـه حـزب کـمـون
کارگری کمپین وسیعی را بـرای  
آزادی کسانی که توسط رژیم بـه  

ھـایـی مشـابـه ایـن اراجـیـف    بھانـه 
نشریه پیونـد، بـه اعـدام مـحـکـوم  

ــه اســت   شــده  ــت ــداخ در  ."  انــد بــراه ان

ـاسـی   ـتـضـاح سـی واكنش به این اف
ای كه باال آورده بودند، رضا مقـدم  
ـادنـد   و ایرج آذرین به دست و پا افت

ـقـد " و مقاله ای در   قـرار مـزبـور  "  ن
ـنـد  ـقـد " در جـواب بـه آن  .  نوشـت " ن
، کـه  " شبکه مستعفیـون : "" نوشتیم 

آقایان آذریـن و مـقـدم در سـودای  
ـیـرا دسـتـه   ـنـد، اخ زعامت آن ھست
ــه آب داده   ــی ب ــار زشــت گ ل بســی

پس از یک سلسله شـایـعـه  .  است 
ھای محفلی، اخیرا به نقـل    پراکنی 

ـا امضـای   از این شبکه مطلبـی ب
پیمان نعمتی در یـکـی دو نشـریـه  
کانادا چاپ شد که مدعـی بـود  
ــســت کــارگــری از   حـزب کــمـونــی
. اسرائیل کمک مالـی مـیـگـیـرد 

ـــه   ـام ب ــ ـــھ ـــن ات ـــت ای ـاھ ــ ـب ــ ش
ـیـه ھـر    سازی   پرونده  ھای رژیـم عـل

مخالف خـود و بـویـژه دسـتـگـیـر  
تـر از    شدگان اعتراضات اخیر عیان 

. آن بود که بی سر و صدا بـگـذرد 
ـیـن   ـا ھـم در آن مملکت مردم را ب

ـنـد  از ھـمـان  ." " اتھام اعدام مـیـکـن
الـعـمـل حـزب    ابتدا و قبل از عکس 

خود این آقایان فھمیدند که بشـدت  
ــراب کـــرده  ــد   خ ـــدم  .  ان ـق آقــای مـ

ای به ھمسنگـران    سراسیمه در نامه 
رشید خود ھشدار داد که مـواظـب  
ـنـد  . باشند کار دست خودشـان نـدھ

وقتی نشریه پیوند عذر خـواسـت و  
نگاھھا متوجه این جـمـاعـت شـد،  
آقایان آذرین و مـقـدم بـر آن شـدنـد  
ـاب   که خسارات ناشی از اقدام جـن

و نقـد  .  نعمتی را به حداقل برسانند 
قطعنامه پلنوم دھم قـرار اسـت بـه  

مسـألـه روشـن  .  این خدمـت کـنـد 
یکی را حین آتش زدن خانـه  .  است 

اند، کبریت سوختـه را    مردم گرفته 
ــه   ــد و بــا حــرارت ب ــکــن ــم مــی ـای ق
. معـمـاری خـانـه ایـراد مـیـگـیـرد 

آقایان ھـم آلـت جـرم را در جـیـب  
میگذارند و عینک را در میاورنـد  

بگذریم، اصال بیایید راجع بـه  : " که 
ـیـم  ـزن ایـن  "."  قطعنامه حزب حرف ب

جواب برای رضا مقدم ھمان زمـان  
ــك دھــه   كـافـی بـود كـه حــدود ی

 .افسرده شوند 
ـتـن   اما مسئله اتھام پـول گـرف
ـان،   ـن كمونیستھا و انقالبیون از دشـم
ـارزه بـر   تاریخی به قدمت خود مـب

در سـال  .  علیه ظـلـم و سـتـم دارد 
ـان  ١٩١٧  ، تحوالت در روسیـه چـن

سریع و مھم بودند كـه ھـر روز آن  
ــخــی آمــوزنــده   ــاری ــرای خــودش ت ب

ـیـه  .  است   را مـاه  ١٩١٧ مـاه ژوئ
ــھــام بــزرگ "  ــد "  ات ــھــاده ان . نــام ن

ـاریـخ  "  كتاب  ٢٧ تروتسكی فصل   ت
را تماما به توضیـح  "  انقالب روسیه 

ـلـه اخـتـصـاص داده   دقیق این مسئ
بعد از پیشرویھای انقـالب و  .  است 

بلشویكھا، سازمانھـای جـاسـوسـی  
ـبـرال و   ـی روسیه و روزنامـه ھـای ل
محافظه كـار آن كشـور شـروع بـه  
ـیـن و   ـن ـیـه ل پخش اكاذیب بـر عـل

ادعـا كـردنـد كـه  .  بلشویكھا كردند 
مداركـی  " سازمان جاسوسی روسیه  

دزیـده اسـت  "  را از ستاد كل آلـمـان 
كه از رابطه لنین و آلمان خبر مـی  

ـتـر  : " بقول ویكتور سـرژ !  دھد  ـی سـرت
ـا ایـن   ـی خبر ھمه روزنامه ھـای دن

ـلـشـویـكـھـا جـاسـوسـان  :  خبر بـود  ب
ــد  ــن ــت ــان ھس ــر آلــم ــوق بــگــی ــق !" ح

ـتـرا  : " تروتسكی می گویـد  ایـن اف
در مقیاسی كه تا آن دم نـظـیـرش  

ـان تـوده  ھـای    دیده نمی شد در مـی
ــشــر گــردیــد، آن ھــم   ــت ــن مــردم م
ـبـران   ـام رھ مردمی كه بیشترشان ن
ـقـط پـس   بلشویك را نخستین بار ف

بدیـن  . از انقالب فوریه شنیده بودند 
شكل لجن پراكنـی بـه یـك حـربـه  

ـبـدیـل شـد  ." بسیار مھم سیاسـی ت
روزنامه ھا و سـازمـان جـاسـوسـی  
ــد كــه دم و   ـن ــه مــی دانســت روسـی
دستگاه سركوب چه نوع تبلیـغـات،  

ــد "  ــواھ را الزم  "  اســنــادی " و  "  ش
 !داشت 

ــی   ــه م ــروتســكــی در ادام ت
بدیھی است كه حـكـومـت  : " نویسد 

ـا پـول   آلمان نه با اندیشه كه فقط ب
می توانست به بلـشـویـكـھـا كـمـك  

ـزی  .  كند  اما پول درست ھمان چـی
ـنـد  مـركـز  .  بود كه بلشویكھا نداشـت

حزب در خارج در طـی سـالـھـای  
. جنگ سخت فقیر و نیازمند بـود 

ـالـغ صـد فـرانـكـی مـوجـودی   مب
. بزرگی برایش محسوب مـی شـد 

ارگان مركزی حزب یك بار در ماه  
و یا ھر دو ماه یك بار منتشر می  
شد و لنین تعداد سطور را به دقـت  
می شمرد تا از بودجه خود تـجـاوز  

مخارج سازمان پتروگراد در  .  نكند 
طی سالھای جنگ از چند ھـزار  
ـلـغ   ـب روبل تجاوز نمی كرد و این م
عمدتا صرف چاپ اعالمیه ھای  

ـیـن  . ...  غیرقانـونـی مـی شـد  ـن ل
ــه   ــازگشــتــش ب انــدكــی پــس از ب
روسیه، به رادك در استكھلم چنیـن  

درباره سیاست كشـورھـای  : " نوشت 
ــاالتــی بــرای پــراودا   ــق خــارجــی م

ـاه و  .  بنویس  سعی كن مقاالت كوت
ــد  ــن ــا روح پــراودا بــاش ــابــق ب . مــط
. صفحات روزنامه بسیار اندك است 

برای بزرگتر كردنش دائـمـا تـالش  
زندگی خصوصـی  ." ...  می كنیم 

بلشویكھا ھم ھیچ بھانه ای بـرای  
. تھمت به دسـت كسـی نـمـی داد 

ـاقـی مـی مـانـد؟   پس چه چیز ب
دست آخر ھیچ چیز، جز مسافـرت  

 ."لنین از طریق آلمان 
ژاكوبنھا و انقالب كبیر فرانسه  
. ھم با ھمین اتـھـامـات روبـرو شـد 

تروتسكی به نقل از منابع دیگری  
موضوع اتھام فساد مالی زدن بـه  
ـیـن فصـل   ـز در ھـم ـی ژاكوبنھا را ن

ـنـد  ـنـت  . " كتابش تشریـح مـی ك ك
فرزن، سفیر سـوئـد در فـرانسـه در  
ـیـر، عـاشـق دل   زمـان انــقـالب كــب
ـادشـاه و   خسته قدرت استبـدادی پ
مخصوصا قدرت استبدادی ملكه،  
بارھا و بارھا نامه ھایی نظیر ایـن  
نامه به حكـومـت كشـور خـود در  

ـیـم  : " استكلـھـم ارسـال داشـت  افـرائ
وزیـر  ( یھود، از عوامل ھـرزبـرگ  

ــروس  ــه  ) امـور خـارجــه پ ــمـا ب ، دائ
ژاكوبنھا پول می داد؛ ھمین چـنـد  
وقت پیش باز ھم شـش صـد ھـزار  

 ."لیور دیگر دریافت كرد 
ــه و بــه   ــای ــروتســكــی بــا كــن ت

ـاریـخ  : " تمسخر نتیجه می گـیـرد  ت
ھمه انقالبات و جنگھای داخـلـی،  
بالاستثنا نشان می دھنـد كـه ھـر  
ــه ســقـوط و یــا   ــه مشــرف ب ـق طـب
ـا عـلـت   واژگون شده، می كوشد ت
شوربـخـتـی ھـای خـود را نـه در  
ـادی و   خویشتـن كـه در وجـود ای

و در  ."  عوامل بیگانه باز بـجـویـد 
در  : " پایان این بخـش مـی نـویسـد 

ھجوم به بلشویكھا، ھمه نیـروھـای  
حاكم، حكومـت، دادگـاھـھـا، اداره  
ضدجاسوسی، ستادھای نیـروھـای  

ــرداری  ــھ ــح، ادارات، ش ھــا،    مســل
ــت در   ــری ــث ــھــای صــاحــب اك ــزب ح
ـایشـان،   شوراھا، مطبوعاتشان، خطب
ھمه و ھـمـه تشـكـیـل یـك واحـد  

 ."عظیم را دادند 
واقعا كه اركستر پیمان نعمتـی،  
ـیـھـان، رضـا مـقـدم، راه   روزنامه ك
ـیـس   توده، جالل طالبانی، فریبرز رئ
ــه   ــری ــھــار، نش ــه ب دانــا، روزنــام
ھماھنگ و پیوند و شریعتـمـداری  
ـاریـخ   اجزاء یك واحـدی انـد كـه ت

 .مصرفشان بسر رسیده است 
ـیـسـم   ـال واضح است كـه سـوسـی
ـالــیـســم   ــل سـوســی رضـا مــقـدم مـث
ـقـالب   ـبـل از ان زوباتف در روسیه ق
ــوان   ــن ــخ بــه ع ــاری اســت كــه در ت

ـیـسـی "  ـل ـیـسـم پ ـال مـعـروف  "  سوسـی
ـــت  ـــه در  .  اس ـــم ـــش ھ ـای ــ ـزھ ــ ت

ــل   آزمـایشــگــاھـھــای كســانـی مــث
راسپوتین و شریعتمداری ساخـتـه و  
ـلـه   ـاب پرداخته می شوند و برای مق
با جنبش كارگری و كمونیـسـتـھـا،  
دست به دامن كثیفترین شـیـوه ھـا  

ــایــد  .  مــی شــونــد  ــان چــقــدر ب انس
ـتـه ھـا و   سقوط كرده باشد كه گـف
ـــه درد   ـــط ب ـق ــ ـــش ف ـات ــ ـــحـــرك ت
ـیـھـان   ـاره ك شریعتمـداری و ورق پ

حـتـی مـجـالت اصــالح  .  بـخـورنـد 
ـان ایـن   ـی طلبان حكومتی ھـم از ب

 .نوع گفته ھا عار دارند 
 

شرط بازگشت رضا مقدم 
 به صف انقالب

رضا مقدم در یك دھه گذشتـه  
عصای دست ضدانقـالب در ایـران  

ـنـی بـر  . بوده است  چه از لجن پراك
علیه كارگران و كمونیسـتـھـا، چـه  
از توھم پراكنی به اصالح طلبان و  
سیاستھای خانه خراب كن صنـدوق  
ـا مشـكـل   بین المللی پول و چـه ب
ــرای   ــردن ب ــی درســت ك ــت ــی امــن

ـیـن رژیـم اسـالمـی  او كـه  .  مخالف
ـیـن مـی   ـی برای دیگران شروط تـع
ــبــش كــارگــری   ــه جــن ــد كــه ب كــن
ـیـش   بازگردند، خود راه درازی در پ

 .دارد 
 ٢٠١٣  ژوئن  ١٠ 
 

 
 زنده
 باد 

اعتصابات 
سراسری 
 کارگری
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ھرچه بحران حکومتی جـمـھـوری  
ـنـه   اسالمی عمیق تر میشود، ھـزی
ھایی که برای از سرگذراندن ھـر  
تنش و ادامه بقاء باید بپردازد ھـم  

انتخـابـات ریـاسـت  .  بیشتر میشود 
ـنـه ھـای   جمھوری تا ھمینجا ھزی
زیادی را بـه حـکـومـت تـحـمـیـل  

ــت  ــت  .  کــرده اس ــکــوم ســران ح
امیدوار بودند با چھره ای مـتـحـد  
و یکپارچه از این انتخابات عـبـور  

اما در ھـمـان قـدم اول بـا  .  کنند 
ــی از پــروســ    ــان ــج حــذف رفســن
ــی   ــت ــوم شــد ح ــل ــخــابــات مــع ــت ان

ـرای   اختالفات او با رھبری ھـم ب
ـتـوانـد   موقعیت شکننـد  نـظـام مـی
ھزینه ھای جبران ناپذیری داشـتـه  

ـتـخـابـات  .  باشد  اگرچه در ایـن ان
ـنـش مـیـان   ظاھرا  تـوانسـتـه انـد ت

" مھنـدسـی "باندھای حکومتی را  
کنند، اما ناپایداری ایـن آرامـش  
را در سخنرانی اخیر خـامـنـه ای  

ـروشـنـی دیـد  او کـه  .  می توان ب
ھمچنان نگران حادشدن اختالفـات  
ـئـاصـل   درجریان انتخابـات و مسـت
ازمتحد کردن صـفـوف حـکـومـت  
ــس   پــس از آن اســت،  از رئــی

قـول دھـد  "  جمھورآینده میخواھد  
ــه  ــی ــنــد و دســت    حــاش ــک ســازی ن

 ."اطرافیان خود را باز نگذارد 
روشن است که انتخاب رئیـس  
جمھور جدید نمی تواند بحرانھـای  
حکومت را تخفیف دھد و یـا بـه  
ــن بســت   ــی از ب راه بــرون رفــت

ـتـصـادی آن مـنـجـر   سیاسی و اق
بی برنامگی کاندیدا ھـا و   .  شود 

ــظــام، بــرای حــل   در واقــع کــل ن
ــه   ــی تـوجـھـی آنـھـا ب بـحـران و ب
مشکـالت مـعـیـشـتـی مـردم، از  
ھمین حاال نگرانیھـای زیـادی را  
دربـخـشـھـای مـیـانـی حـکـومــت  

ـرخـالف  .  بوجود آورده اسـت  امـا ب
این بخش، مھمترین مسئله ایـکـه  
را س حکومت در این انتخابات بـا  
ـریـن   ـیـداکـردن بـھـت آن روبروست، پ
آرایش برای مـواجـه بـا تـحـوالت  
آینده و مقابله بـا خـطـراتـی اسـت  

که اساس نـظـام را نشـانـه رفـتـه  
با توجه به این شرایط، رئیـس  .  اند 

ـریـن حـالـت   جمھور جدیـد در بـھـت
ـتـوانـد   ـنـه  " کسی اسـت کـه ب ـت ف

پیش روی حکومـت  "  ھای پیچید  
 . را خنثی کند 

 و انتخابات " بورژوازی ملی "
در حالی که حـکـومـت خـود  
را برای جنگ مـرگ وزنـدگـی  

" فعالین اقتـصـادی " آماده میکند،  
ــزی   و بـخـش خصـوصـی بـه چـی
ـفـھـای پـولشـان   بجزضخامـت کـی

ـتـخـابـات  .  نمی تواند فکر کنند  ان
برای اینـھـا فـرصـتـی اسـت کـه  
ـنـد سـھـمـشـان از   ـتـوان امیدوارند ب
ـبـل   ـروت بـی کـرانـی کـه از ق ث
ـر و مـحـرومـیـت بـه   تحـمـیـل فـق
اکثریت جامعه تولید می شود را  
ــد و راه حــل ھــمــ    ــن افــزایــش دھ
ـر   مشکالت را  شـرکـت فـعـال ت

قـدرتـی  .  خود در قدرت می بینـد 
که از بود و نبود خود در فـردای  

 .   انتخابات ھم مطمئن نیست 
ــه   ــای گــذشــت ــه ھ ــت در ھــف
نمایندگان بخش خصوصی  طـی  

ھای جداگانـه ای بـا سـه    نشست 
ــاســت   ــای ری ــدھ ــدی نــفــر از کــان

اتـاق بـازرگـانـی  "  جمـھـوری در  
انتظارات خـود را از دولـت  "  ایران 

ــد  ـنـده مـطــرح کــرده ا ن حــداد  .  آی
عادل، محسن رضایی و مـحـمـد  
ـنـد کـه تـا   غرضی کسانی ھسـت
ــاق   ــای ات ــھ ــســت ــون در نش کــن
ــد  ــرده ان . بــازرگــانــی شــرکــت ک

برنامه کاندیداھا برای حل بحـران،  
نقشی که دولت آنھا برای بـخـش  
ـیـن سـیـاسـتـھـای   خصوصی درتعی
اقتصادی درنظـر دارد و سـھـمـی  

که بخش خصوصی از بازار کـار  
و منابـع مـالـی در دولـت جـدیـد  
ـریـن   نصیبش می شود، از مـھـمـت
محورھایی بـودنـد کـه از طـرف  
مسئوالن اتاق بـازرگـانـی در ایـن  

ایـن بـخـش  .  نشستھا مطرح شدنـد 
ــای   ــورژوازی ھــنــوز در روی از ب

ـــای   ـــھ ـت ــ ـــی " دول ـــدگ ـــازن " و "  س
ـتـی  "   اصالحات  امیدوار اسـت دول

ـنـده   ـتـ  آی ـتـخـابـات ھـف که از دل ان
بیرون میآید از توانایی ھای آنـھـا  

ـتـصـادی "برای   " حل مشکـالت اق
ـری از   استفاده کند و سھم  بیـشـت
. اقتصاد را  به آنھا واگـذار کـنـد 

ــد بــخــش عــمــد     ــن ــت مــدعــی ھس
ـتـصـادی نـاشـی از   مشکـالت اق
نادیده گرفتن دانـش و تـخـصـص  
آنھا دربرنامه ریزیھای اقتـصـادی،  
بخصوص درھشـت سـال گـذشـتـه  
بوده و فقط کافی است بـه آنـھـا  

امکان دخالت بیشتر در سـیـاسـت  
گذاری داده شـود تـا مشـکـالت  
بیکاری، گـرانـی، تـورم و رکـود  

 .  حل شود 
بخش خصوصی ھم دربحـبـوحـ   
ــدیـن وضــع   ــق ـت ــات بـه مــن ــخـاب ـت ان
موجود پیوسـتـه اسـت و خـود را  
ــط   ــای غــل ــھ ــاســت ــی ســی ــان قــراب
ــژاد   ــت احــمــدی ن ــصــادی دول ـت اق
میداند، اما واقعیت این است کـه  
ــل   در ھـمـیـن دوره ھــم بـا تـحـمـی
دستمزدھای چندین برابر زیر خـط  
ــر و   ــیــونــھــا کــارگ ــل ــر بــه م ــق ف
ـبـی   مزدبگیر، زدن از مزایای جـان
نیروی کار مانند اضافه کـاری،  
ـبـاس کـار، سـرویسـھـای   غذا،  ل
ـنـه ھـای   بھداشتی، حق بیمه، ھزی
ایمنی محیط کار وغیره و تـالش  

برای تغییر قوانین کار و تـامـیـن  
اجتماعی بنفع دولت و کـارفـرمـا،  
سودھای نجومی بـه جـیـب کـل  
ــخــش   ــه ب ــرمــایــه داران ازجــمــل س

 .خصوصی سرازیز شده است 
یکی از نکات مـورد تـاکـیـد  
مسئوالن اتاقھـای بـازرگـانـی در  
نشستھای اخیر، کـه مـدتـھـاسـت  

ـلـف   "  متـخـصـصـیـن " ازطرف   مـخـت
اقتصادی ھم بارھـا مـطـرح شـده،   
ــردن کــانــدیــداھــای   ــاعــد ک ــق ــت م
ـیـن   ریاست جمھوری وسایر مسئـول

ـرای   ــ ـرات  " ب ــ ـــظ ـــاده ازن ـف ــ ـت ــ اس
در  "  کارشناسان مسائل اقتصـادی 

ـیـکـاری و   حل معضالت تـورم، ب
ادعـای داشـتـن راه  .  گرانی است 

ـرای بـحـران اقــتـصـادی از   حـل ب
طرف این بخش ھم به اندازه ھـمـان  
آه و فغان ھای آنھا دربـاره  افـت  

در حالیـکـه  .  سودشان واقعی است 

ـتـصــاد سـرمــایـه داری درتـمــام   اق
ـریـن   جھان دچار یـکـی از حـاد ت
ـرخـود   بحرانھای یکصـد سـال اخـی
ـــس راه حـــل ھـــای   ـن شـــده، جــ

ایرانـی را  "  متخصصین اقتصادی " 
این راه حـلـھـا  . می شود حدس زد 

ـرو بـی   ـق نھایتا فقط با تحمـیـل ف
ــه کــارگــر و   ـر ب ــشــت ــوقــی بــی حـق
ـیـت اجـرا خـواھـد   ـل ـر قـاب مزدبـگـی

ــی  .  داشــت  ــون ــن ــرایــط ک اوال  درش
ـفـت ھـم   اقتصاد جھانی، فـروش ن
ـتـصـادی در   نمیتواند شـرایـط  اق
ایران را بھتراز کشـورھـایـی مـثـل  
ـبـل از سـقـوط   ترکیـه و مصـر ق
مبارک کند، دوما  با فرض رفع  
ـتـصـادی   تمام موانع سیاسی و اق
ـران بـه   ـیـوسـتـن کـامـل ای برای پ
بازارھای جھانی سرمایه در یک  
ــکــه   ــول، بــرای ایــن ــل قــب ــاب دور  ق
ــا   ــی ایــران ب کــاالھــای صــادرات
کاالھای ارزان کشورھایی مـثـل  
ـتـوانـد رقـابـت   چین و بنگالدش ب
کنند، الزمه اش کم کردن ھزینـه  
ـر از   ــازھـم بــیـشــت ــد و زدن ب ـی تـول

ــمــزد کــارگــراسـت  ــن   .  دسـت امــا ای
فراموش کـرده انـد  "  متخصصین " 

ــحــال حــدود شــش درصــد   فــی ال
ازسھم نیروی کار در ھزینه ھـای  
تولید ، که مـتـوسـط جـھـانـی آن  

 درصد است، را بجیب زده انـد  ١٥ 
واین بخش از ھزینه ھایشان را بـه  

 درصد کـاھـش داده انـد،  ٩ حدود  
ـنـای آن   درنتیجه راه حلی که مـب
ـره کـارگـر   خالی کردن بیشتر سـف
باشد قبل از اجرا شکست خـواھـد  

 . خورد 
مجموعه فاکـتـھـای واقـعـی  
اوضاع، العالجی بحران سـیـاسـی  
و اقتصادی جمھوری اسالمـی را  

ایـن  .  به ھر ناظری نشان مـیـدھـد 
بحرانی اسـت کـه نـه بـا نسـخـه  
ھای بخـش خصـوصـی و نـه بـا  
توھمات سایر بخشھای بـورژوازی  

 . ایران قابل حل خواھد بود 
 
 ٢٠١٣  جون  ١٠ 
 
 
 
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

 اگماتیسم بورژوایی یا توھمات انتخاباتی؟پر
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 ١٠٨ اطالعیه شماره  
ـم   ـراھـی جانیان اسالمی بھنام اب

 زاده را به زندان بازگرداندند 
 

با کارزاری جھانی برای 
آزادی بھنام و ھمه 

کارگران زندانی تالش 
 کنیم
  

ـیـن   بھنام ابراھیم زاده از فـعـال
شناخته شـده کـارگـری و عضـو  
ـرای ایـجـاد   ـری ب ـیـگـی ـتـه پ ـی کم

ھـای کــارگـری و فـعــال    تشـکـل 
دفاع از حقوق کودک امروز بعـد  

ــدان  ١٩ از ظــھــر   ــه زن  خــرداد ب
ـیـان اسـالمـی  .  بازگردانده شد  جـان

بھنام را به زندان باز گرداندنـد، در  
ـنـھـا فـرزنـد او   ـیـمـا ت حالی که ن

ـیـمـاری سـرطـان   بدلیل ابتالء به ب
بستری است و پزشکان معالـجـش  
بر ضـرورت وجـود وی در کـنـار  
فرزند بیمارش تاکید گذاشته انـد  
واین را حتـی پـزشـکـی قـانـونـی  

بعـالوه  .  رژیم نیز تاکید کرده است 
ـیـز در مـدتـی   اینکه خود بھنام ن
که به مرخصی آمده بود، فرصـت  
معالجه و درمان بیماریھایـی کـه  
ـم اسـالمـی در   زیر شکـنـجـه رژی
زندان به آنھا مبتال شده اسـت، را  

ــکــرد  ــدا ن ــاطــر  .  پــی ــخ ــام ب ــھــن ب
ھای زندان از درد گـوش    شکنجه 

 درصـد  ٧٥ و گردن رنج میبرد و   
شنوایی گوش چـپ خـود را از  

ـــدام  . دســـت داده اســـت  ـــن اق ای
جنایتکارانه رژیم اسالمی نه تنھـا  
شکنجه و فشاری بر روی بـھـنـام  
ـیـمـار   ، بلکه بر روی نیما فرزند ب
ـیـده حـاجـی زاده   او و ھمسرش زب

بھنـام بـایـد فـورا از زنـدان  .  است 
ــار  .  آزاد شــود  ــد کــن ــای ــام ب ــھــن ب

 .فرزندش نیما باشد 
ــخــاطــر   ـم زاده ب ــام ابــراھــی بـھــن
ــقــوق   ــارزاتــش در دفــاع از ح ــب م

  ٥ کارگران و حقوق کـودک بـه  
سال زندان محکوم شده است و بـه  

 تـا کـنـون در  ٨٩ این جرم از سال  
بـا تـمـام قـوا بــرای  .  زنـدان اسـت 

ـم زاده   ـراھـی آزادی فوری بھـنـام اب
ـم  ــی ــام ،  .  تـالش کــن ــھــن صــدای ب

صدای نیما و صدای این خـانـواده  
ـم  بـه ھـر  .  در سطح جھـانـی بـاشـی

ـرای آزادی   ـم ب ـی شکل که میتوان
ـم  ـی در  .  بھنام ابراھیم زاده تالش کن

محکومیت این اقدام جنایتکـارانـه  

رژیم و بازگردانـدن وی بـه زنـدان  
ــه    طــومــار  ــی ــراضــی تــھ ــت ھــای اع

به سازمان جھانی کار کـه  . کنیم 
اش در    ھم اکنون کنفرانس سـاالنـه 

ــان اســت و رژیــم   ــو در جــری ژن
ھـای    اسالمی نیز از جملـه ھـیـات 

ـنـده در ایـن اجــالس   شـرکـت کــن
ـراض   است، فشار بیاوریم و با اعـت
به مماشات آن با رژیم اسالمی ،  
خواھان حمایت وسیع جـھـانـی در  

ھـای    محکوم کردن سـرکـوبـگـری 
رژیــم اســالمــی و آزادی فــوری  
ــان   ــدانــی ــی و زن ــدان کــارگــران زن

 .سیاسی از زندان شویم 
 ژوئن روز جھانی حمایـت  ٢٠  

ـیـان   از کـارگـران زنـدانـی و زنـدان
سیاسی فرصت مھمی اسـت کـه  
میتوانیم با کارزاری جھانی برای  
ــام و ھـمــه کــارگــران   ـن ــھ آزادی ب
زندانی و زندانیان سـیـاسـی فشـار  

 .بیاوریم 
 

ـرای آزادی   ــ ـــن ب ـی ــ ـپ ــ   کـــم
 کارگران زندانی 

 
ـــن  ٩ ،  ٩٢  خــرداد  ١٩   ژوئ
 ٢٠١٣ 
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نامه نیما ابراھیم زاده 
بعد از بازگشت پدرش 

 به زندان
ـم زاده از چـھـره   ـراھـی بھنـام اب
ھای شناخـتـه شـده کـارگـری و  
فعال دفاع از حقوق کودک، روز  

ــه   ــدان  ١٩ گــذشــت ــه زن  خــرداد ب
ـیـسـت  .  بازگردانده شـد  ایـن درحـال

ـم زاده   ـراھـی ـیـمـا اب که فرزنـد او ن
ـری   بخاطر بیـمـاری سـرطـان بسـت
است و خود بھنام حـتـی فـرصـت  
معالجه بیماریھایی که بـه عـلـت  
ـتـال شـده   شکـنـجـه در زنـدان مـب

ـیـدا نـکـرد  ـبـال  .    اسـت، را پ بـدن
ـیـمـا   بازگرداندن بھنام بـه زنـدان، ن
فرزندش نوشته خطاب به ھـمـگـان  
ـر ضـمـیـمـه اسـت  . دارد که در زی

ـم زاده   ـراھـی ھمچنین نامه بھنـام اب
در دقایق قبل از بازداشتش نوشتـه  
ای منتشر کرده است کـه در آن  
خـواســتـار حــمـایــت از خــودش و  
ـرده   خانواده اش و مبارزه ای گسـت

برای آزادی ھمه کارگران زندانـی  
بـا  .  و زندانیان سیاسی شـده اسـت 

ــه   ــعــا ب ــی کــارزاری جــھــانــی وس
ـم   ـراھـی فراخوان و خواست بـھـنـام اب

ـم   ژوئـن روز  ٢٠ .  زاده پاسـخ دھـی
جھانی حمایت از زندانیان سیاسـی  
و کارگران زندان فـرصـتـی مـھـم  

در  .  برای چنیـن کـارزاری اسـت 
ـم   ـی این روز به ھر شکل که میتوان
حــمــایــت خــود را از کــارگــران  
زندانی و زندانیان سـیـاسـی اعـالم  

ـرپـایـی اکسـیـون  .  کنیم  بو یژه با ب
ـلـف   ھای خود در کشورھای مخت
این روز را به روز اعتراض بـزرگ  
خــود در حــمــایــت از کــارگــران  
ـبـدیـل   زندانی و زندانیان سیاسی ت

 . کنیم 
 

ـیـز   نامه بھنام ابراھیم زاده را ن
ـیـد  ـیـد بـخـوان ـتـوان . در ضمیمه مـی

بھنام ابراھیم زاده بـایـد فـورا آزاد  
بھنام بـایـد کـنـار فـرزنـدش  . شود 
 .باشد 

 
ــن  ١٠ ،  ٩٢  خــرداد  ٢٠   ژوئ
 ٢٠١٣ 
 

نامه نیما : ضمیمه ا
 ابراھیم زاده  

برگشت پدر و خواست مـن و  
 کودکان زندانیان سیاسی 

 
ـرای   دیروز بود کـه پـدرم را ب
ـــدرقـــه   ـــدان ب ـــن بـــه زن ـت ـرگشــ ــ ب

مثل این که اقای دادسـتـان  . کردم 
حرف کسی را گوش نـمـیـدھـد و  
تاکید پزشک قانونی وپـزشـکـان  
ـنـی   بیمارستـان  مـحـک را مـب

بربودن پدر در کنار من را نـادیـده  
گرفته اسـت حـال دیـگـر چـکـار  
ـر ایـن خـوش بـود کـه   کنم دلم ب
پدرم در کـنـارم ھسـت و مـرا در  
ـم کـمـک   ـیـمـاری شکسـت دادن ب
خواھد کرد امـا جـنـاب دادسـتـان  
بازھم دست بکار شد و پـدرم رابـه  

ـم  .  زندان احضار کـرد  مـن نـمـیـدان
که جدا کردن پدری از فـرزنـدش  
که مبتال بـه سـرطـان اسـت چـه  

 !نفعی برای آنھا دارد 
ھنوزبا بیماریم سـازگـار نشـده  
ام که عده ای پدرم را از من جدا  
کرده اند حال عالوه بر مـبـارزه بـا  
ـتـطـار ازادی   بیماری باید چشم ان
ـریـن   پدر ھم باشم شما که در بـھـت
دوران زنــدگــی ام کــه ده یــازده  
ساله بودم حـق داشـتـن پـدری در  
خانه را از مـن گـرفـتـه بـودیـد و  
شماکـه کـودکـی مـن را مـثـل  
ــر از مــن   ھــزاران کــودک دیــگ
گرفته اید حداقل حال که به ایـن  
بیماری مبتالھستم پدرم را به من  

 .باز گردانید 
 

ـم   حال که بیشتر فکر مـیـکـن
این سوال در ذھنم پدیـد امـد کـه   
ان ھزاران کودک دیـگـر چـکـار  
میکنند جناب دادستان ایـا شـمـا  
ــان   ـی ھـم مـثـل مـا فـرزنـدان زنـدان
ـتـظـار پـدر   سیاسـی درد چشـم ان
بودن را کشیده اید ایـا شـمـا ھـم  
صبح و شب در این فکر بوده ایـد  
که االن پـدرتـان در چـه  وضـع  
وحالی است ایا زنده است وایـا بـه  

 !حتما نه ! خانه باز خواھد گشت  
چون اگر یـک روز ایـن درد  
را میکشیدید دلتان نرم مـیـشـد و  

 جانیان اسالمی بھنام ابراھیم زاده را به زندان بازگرداندند
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ـبـود مـن از   به سختی سـنـگ ن
ـم   زبان ان ھزاران کودک مـیـگـوی
ـیـد   که پدرانمان را به ما باز گردان
وکودکی که ازما گرفته اید بـه  
ـیـد ان خـاطـراتـی را   ما باز گردان
که قرار بود به شیرین ترین لحظـه  
ھای زندگی ما تبـدیـل شـود بـه  
ـریـن روز ھـایـمـان بـدل   تاریـک ت

 .به ما باز گردانید .کردید 
 

نیماابراھیم زاده فرزنـد زنـدانـی  
 سیاسی در بند بھنام ابراھیم زاده 

 : ٢ ضمیمه  
نوشته ای از بھنام 

ابراھیم زاده در قبل از 
 بازگرداندنش به زندان

 
اجازه میخواھم در دقـایـق اخـر  
ــم بــا شــمــا انســانــھــای   ــی مــرخص
ـم و   آزادیخواه و شریف سخن بگـوی
ــا شــمــا   ایـن لـحــظـات سـخــت راب
ـم شـریـک شـوم  . ھمسـرنـوشـتـھـای

تصاویرانبوھی در مـقـابـل چشـمـم  
ـیـمـای عـزیـزم   ـم از ن است نمیتوان

عمق نیازش در ایـن  .  چشم بردارم 
لحظات به بودن من در کنارش را  
میشود از ھرحرکت وھرکلمه اش  
خــوانــد، درداور اســت بــرای ھــر  

ھمـسـرم تـاب نـگـاه کـردن  . پدری 
ـیـمـا و مشـاھـده ایـن   درچشمان ن

چه روز سـخـت  .  لحظات را ندارد 
چه لحظات سنگینـی اسـت چـه  

ایـن  .  دشوارو تلخ روبه پایـان اسـت 
خانه از پایه ویران است باید از نـو  

سوالی که بالفاصـلـه بـه  .  ساخت 
ذھن میرسد ایـن اسـت، چـه جـرم  
سنگینی یک فعال کارگـری و  
حقوق کودک مرتکب شده اسـت  
که سزایش سپری کـردن عـمـر و  

زندگیش پشت میلـه ھـای زنـدان  
است؟ دقایق بسرعت میگـذرنـد و  
من نمیتوانم منسجم صحبتم را بـا  

فـریـاد  .  شما در مـیـان بـگـذارم  
میزنم من جرمی مرتکب نشده ام  
ــد خــودم و   ــای ــیــن ب ــن چــن کــه ای
ـریـن شـرایـط   خانواده ام تـحـت بـدت
ــی قــرار   جســمــی روحــی و راون

ـرودی  .  بگیریم  دیروز در سالـن شـی
ــی   ــدان ــد زن ــاد بــرآوردن ــان فــری جـوان

ـم  .  سیاسی آزاد بـایـد گـردد  سـخـن
خطاب به جوانان به کارگران و بـه  
ـران ایـن اسـت ایـن   زنان و مردم ای
ــد مــحــورھــر تــجــمــع   ــای شــعــار ب

ــردھــمــایــی بــاشــد  ــد  .  وگ ــی ــدان ــی م
ــدان چــه   ــدان مــن در زن ــن ھــمــب
ـنـد؟ کسـانـی کـه   کسانی ھسـت
خواستشان آزادی و برابری و رفـاه  

ــوده اســت  کســانــی کــه  .  مــردم ب
بھترین سالھای زندگیـشـان را در  
ـنـدھـای   سلـولـھـای افـرادی در ب
ــھـای اویـن، رجـائــی شــھــر،   زنـدان
ـری   گوھـردشـت و دیـزل آبـاد سـپ
میشود ،حرفشان چـیـسـت و چـه  
میگویند؟ آنھا صدای انسانیت و  
ـنـد  . یک زندگـی انسـانـی ھسـت

ـنـد   ـت کارگران و فعالینی کـه گـف
ـم تشـکـل   ما کـارگـران حـق داری

ـم  مـا  .  مستقل خود را داشته باشـی
ــرای   ــه ب ــابــل عــرق ریــخــت در مــق
گذران زندگیمان باید حقوقھایـمـان  

ـرداخــــت شــــود  ــ ــــان و  .  پ جــــوان
ــدان   ــه در زن ــی ک ــان ــوی ــج دانش
ـنـد کـه   بسرمیبرند آنـھـایـی ھسـت
خواھان شرایط آزاد برای جوانان و  
دانشجویان بودند و اعـالم کـردنـد  

زنانـی در  .  دانشگاه پادگان نیست 
ـنـد کـه در تـجـمـعـات   زندان ھست
ـر کـردنـد و   ـنـه سـپ ـلـف سـی مـخـت

خواھان حقوق برابر برای شھرونـدان  
ـیـه بــی   ایـن جـامـعـه شـدنـد وعـل
ـران   حقوقی ھمسران، خواھران، دخـت
ــه اعــتــراض   ــب ب و مــادران مــا ل

زندان جای ھیچکـدام از  . گشودند 
ـرحـق   انھا و پاسخ خواسته ھـای ب

در این لحظـات فـقـط  .  انان نیست 
ـیـدار   ـم وجـدانـھـای ب میتوانم بگوی
ـم   انسانھای مـبـارزوھـمـسـرنـوشـتـان
شعار؛زندانی سـیـاسـی آزاد بـایـد  
گردد؛ را باید وسیـعـا اجـتـمـاعـی  
ـیـد   کرد و خـواھـان آزادی بـی ق
ـیـان   شرط و فوری تـمـامـی زنـدان

ـریـن انسـانـھـا،  .  سیاسـی شـد  بـھـت
ـریـن   شریفتریـن انسـانـھـا و عـزیـزت
فرزندان ایـن جـامـعـه در زنـدانـھـا  

 .اسیرھستد 
 

 دوستان و ھمسرنوشتھایم؛ 
 

در این لحظات بسـیـار دشـوار  
ــمــامــی شــمــا   ــم از ت ــدان ــی الزم م
عزیزانم از شما فعالین کـارگـری،  
ـبـش   ـیـن جـن زنان و جـوانـان فـعـال
ـــھـــای   ـل کـــودکـــان و از تشـــکــ
کارگری در سراسر دنیا کـه مـن  
و خانـواده ام را حـمـایـت کـردنـد  
ـم  . صمیمانه تشکر و قدردانی کـن

ــه و   ــان ادام ــواھ ــان خ ــچــن ــم وھ
ھـر  .  گسترش این حمایتـھـا بـاشـم 

ـتـوانـد صـدای   انسان آزادیخواه مـی
ـنـد بـاشـد  جـای  .  ما زندانیان در ب

 .کارگر زندان وبندواسارت نیست 
 

بھنام ابراھیم زاده فعال حـقـوق  
 کارگر و حقوق کودکان 

 ١٣٩٢ نوزدھم خرداد  
 

 ١٠٩ اطالعیه شماره  

 
 میلیون ٤ صدور قرار 

تومانی برای رضا شھابی 
و بازجویی از ھمسر 

 !وی
 

ـتـشـر شـده از   به گـزارش مـن
ــه دفــاع از رضــا   ــت ــی ســوی کــم

ـبـه    خـرداد،  ١٩ شھابی  روز شـن
ــه   ــامـات اسـالمــی رضــا را ب مـق

ـرسـی دادسـرای  ٤ شعبه ی    بـازپ
اوین برده و به او اعـالم كـرده انـد  
ــا کـــه در مـــدت   ـــج ــه از آن ك

 روز  ١٢ اش از زنـدان     مـرخصـی 
ـرای او     ٤ غیبت داشـتـه اسـت، ب

میلیون تومان جریمـه صـادر كـرده  
در رابـطـه بـا ایـن مـوضـوع   .   اند 

رضا شھابی پاسخ داده اسـت کـه  
ـتـی نـداشـتـه و مـأمـوران   ـب او غی
ــی طــی   ــان ــی و دادســت ــیــت امــن

ـتـه    تماس  ھای تلفنی بـه وی گـف
ـرار شـد بـه   بودند كه ھـر وقـت ق
ــردد، آنــھــا خــودشــان   زنــدان بــازگ
زنگ خواھند زد تا مراجعه کـنـد  
ـیـز   و خود را معرفی نماید و او ن

 .بر ھمین اساس عمل کرده است 
 

بنا بر ھمین گزارش چند روز  
قبل ربابه رضایـی، ھـمـسـر رضـا  
ـری   ـیـگـی شھـابـی، بـه اداره ی پ

وزارت اطـالعـات احضـار شـده و  
ـرار گـرفـت  در  .  مورد بازجویـی ق

ـرای   این بازجویی ربابه رضـایـی ب
انعکاس شـرایـط ھـمـسـر زنـدانـی  
خود مورد بازخواست قرار گـرفـتـه  

 .است 
 

ایـن گـزارش نشــانـگـر فشــار  
ـیـن   ـر روی فـعـال رژیم اسالمـی ب

ھـای    کارگری زندانـی و خـانـواده 
ــانســت  ــدلــیــل  .  آن ــی ب رضــا شــھــاب

اش از زنـدان    وضعیت وخیم جسمی 
ــود و در   ــده ب ــص ش   ٢٦ مــرخ

ـیـافـتـن   فروردین علیـرغـم پـایـان ن
معالجاتش بـه زنـدان بـازگـردانـده  

ــن خـبــر .  شـد  ھــا حــاکــی از    آخــری
وضعیت بد جسـمـی او در مـدت  

وسـیـعـا  .  بازگشتش به زندان اسـت 
ـران   ـیـن و رھـب فشار بر روی فعـال
کارگری و زندانیـان سـیـاسـی را  
محکوم کنیم و خـواسـتـار آزادی  
فوری و بدون قید و شـرط ھـمـه  
ـم  .  زندانیان سیاسی از زنـدان شـوی

رضا شـھـابـی و ھـمـه کـارگـران  
زندانی بـایـد فـورا از زنـدان آزاد  

 .شودند 
ــن  ١٠ ،  ٩٢  خــرداد  ٢٠   ژوئ
 ٢٠١٣ 
 

کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید
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 كارگران

 
پیام شاھرخ زمانی خطاب به سندیکاھای 

 فرانسه
ـنـج  ( سندیکـاھـای فـرانسـه  :   به  ! شاھرخ زمانی :  از   پ

 CFDTت  .د .اف .، ث  CGTت  .ژ .سندیکای فرانسوی ث 
ـا   FSUاو   . اس . ، اف  ـــــ  UNSA، اونس
تشکر از حـمـایـت ھـای  :   موضوع   !SOLIDAIREوسولیدر 

ـقـه !  بی دریغ شما  ـز   ای   ھـم طـب درودھـای گـرم و  !  ھـای عـزی
بـه مـن  . آتشین مرا از زندان جھنمی رجایی شھر کرج بپذیرید 

اطالع داده شد که شما برای حمایت از کـارگـران ایـرانـی در  
 ژوئن در مقابل مقر اروپایی سازمان ملل مـتـحـد در  ١٣ روز  

شھر ژنو که نشست سازمان جھانی کـار در آنـجـا بـر گـزار  
ـیـد کـرد . خواھد شد  . در میدان ملل اقدام به  تظاھرات خـواھ

ـان را   ـارزت ـان مـب از این بابـت از شـمـا تشـکـر کـرده و دسـت
ھای شما شایان قـدردانـی    تالش " حقیقتا . صمیمانه می فشارم 
ھای سندیکایـی امـا    مرا به دلیل فعالیت . بسیار زیادی است 

 سـال زنـدان مـحـکـوم  ١١ با اتھامات ساختی و دروغین بـه  
ھـای    کرده اند و اکنون نزدیک به دو سال است که در زنـدان 

. گـذرانـم   جھنمی جمھوری اسالمی مدت حبس خـود را مـی 
بارھا مرا از زندانی به زندان دیگر منتقـل کـردنـد در حـالـی  
ـیـد مـن صـادر   ـبـع که ھیچ حکمی از طرف قاضی بـرای ت

 ماه است کـه در زنـدان  ٨ نشده بود و در نھایت اکنون مدت  
ی مـن    بر، قاضی پرونده   حمل .  مخوف رجایی شھر کرج ھستم 

 سال حبس محـکـوم کـرد کـه خـود در  ١١ در حالی مرا به  
حضور وکیلم اعتراف کرده بود که تنھـا یـک کـارمـنـد در  

ـاری از خـود    سلسله مراتب پیچیده  ـی ـت ی موجود اسـت و اخ
البته من تنھا کارگر زندانی نیستم، صدھا کارگـر بـه  .  ندارد 

دلیل مطالبه حقوق حقه ای خود مانند ایجاد تشـکـل، اقـدام  
ـیـت   به اعتصاب ، در خواست افزایـش حـقـوق ، داشـتـن امـن
شغلی و جانی ، اعتراض به اخراج ھا ، اعتراض به تصـویـب  

... قوانین ضد کارگری ، در خواست دستمزد ھای معوقه و 
به شدت سرکوب ، کشته یا زندانی شدند از جمله  کارگـران  
ـتـرھـای نـظـامـی   ـیـکـوپ ـل خاتون آباد با تیر اندازی از طرف ھ
کشته شدند یا مانند ستار بھشتی در زندان زیر شکنجه جـان  

اکنون مانند رضا شـھـابـی عضـو سـنـدیـکـای    باختند ویا ھم 
ـیـگـیـری ،   شرکت واحد  و بھنام ابراھیم زاده عضو کمیتـه پ
ـیـگـیـری ، رسـول بـداغـی و   محمد جراحی عضو کمیتـه پ
عبدالرضا قنبری از کانون صنفی معلمان ، مھـدی فـراھـی  
ـتـه   شاندیز عضو کمیته پیگیری ، جلیل محمدی عضو کمی
ھماھنگی ، پدرام نصر الھی عضو کمیته ھماھنگـی ، مـن  
ـتـه   ـی ـاشـان و عضـو کـم ، شاھرخ زمانی عضو سندیکای نق

وصدھا کارگر شناخته نشده ای  در زندان بسـر  ...  پیگیری  
اکثریت قریب به اتفاق کارگران زندانی نامبـرده در  .  می برند 

زندان با برنامه ھای نقشمند ماموران کـه دسـتـورنـظـام اسـت  
... دچار بیماری ھای خطر ناک مختلفی ماننـد سـرطـان و 

شده اند که در این رابطه ، محمد جراحی ، رسـول بـداغـی ،  
ـز و  ـان از    ھـم ...  رضا شھابی ، بھنام ابراھیم زاده ، شـانـدی چـن

ـان اسـت  .  برنـد   بیمارھا و عدم اجازه مداوا رنج می  ـی الزم بـه ب
که مسئولین شوراھای اسالمی و خانه کارگـر در تـمـامـی  
ـیـم و   ـق سرکوب ھای گفته شده در باال به صورت ھای مست

ـلـه  "  غیر مستقیم و پنھان و آشکار شرکت داشتند مثال  در حم
به نشست کارگران شرکت واحد، خانه کارگری ھـا شـرکـت  
ـلـو یـکـی از   ـان مـنـصـور اسـان مستقیم داشتند و در بریدن زب
ـا ایـن افـراد   ـاخـتـه شـده اسـت ، ی مسئولین خانه کارگر شن

 سـال  ٣٤ مسئولین خانه کارگر و شورا ھای اسالمـی طـی  
ـا   ـلـه و ی گذشته به طور مداوم از کارگران نا آگاه بـرای حـم
جمع آوری گزارشات علیه کـارگـران و تشـکـل ھـای آنـھـا  
ـامـه ھـای سـرکـوب   شرکت داشتند و دولت از طریق آنھا بـرن
علیه کارگران و مبارزات کارگری را سازمـانـدھـی کـرده و  
پیش برده است و ھر وقت در نھاد ھای بین المللی کارگـری  
ـیـن   ـیـن مسـئـول نیاز به نماینده از طرف کارگران الزم بوده ھـم
خانه کارگر یا شوراھای اسالمی را کـه در واقـع مـامـوران  
ـنـکـه کـارگـران در   ویژه سرکوب کارگران ھستند را بـدون ای
ـلـی   ـل ـیـن الـم انتخاب آنھا دخالت داشته باشند بـه مـجـامـع ب
فرستاده است درست مانند ھـم اکـنـون کـه سـرکـوب گـران  
کارگران به عنوان نماینده کارگران ایران قرار است در نشـسـت  
آی ال او شرکت کنند، من شاھرخ زمانی کـارگـر زنـدانـی،  
ـتـه   ـی نماینده سندیکای نقاشان و عضو شورای نمایندگان کـم
پیگیری ایجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری از طـرف خـود و  
ـبـول دارنـد اعـالم   کارگرانی که مرا به عنوان نماینده خود ق
می کنم این افراد را نه تنھا نماینده خـود و کـارگـران ایـران  

ـیـم آنـھـا شـرکـای  "  نمی دانیم بلکه سـریـعـا  اعـالم مـی کـن
جمھوری اسالمی در سرکوب جنبش کارگری و فریب دادن  

تـریـن    در حـال حـاضـر کـوچـک .  مجامع بین المللی ھستند 
ـا سـرکـوب    تالش برای ایجاد تشکل  ھای مستقل کارگری ب

ـلـه خـانـه   ـلـف از جـم بسیار خشن دولت از طریق عوامل مخت
شـود و ھـیـچ    کارگری ھا و شوراھای اسالمی مواجه مـی 

اخراجـھـای فـردی  .  شود   ای برای ایجاد تشکل داده نمی   اجازه 
 میلیون معتاد، صدھـا  ٧ و دسته جمعی و بیکاری میلیونی،  

ھزار کودکان و زنان خیابانـی، صـدھـا ھـزار کـودک کـار،  
ـاشـی خـانـواده ھـا و  ١٢ پایین آمدن سن فحشا به    سال، فروپ

بـطـور  ( تعیین دستمزد یک پنجم زیرخط فقر برای کارگـران  
مستقیم توسط ھمین خانه کارگری ھا و شوراھای اسالمـی  
ـقـر در ایـران امسـال از   انجام می شود در حالی که خـط ف

 دوالر اعـالم شـده اسـت امـا  ٥٥٠ طرف دولت مردان معادل  
 دالر را  ١١٥ خانه کارگری ھا و شورا ھای اسالمی معادل  

باز ماندن کودکـان  )  به عنوان دستمزد تعیین و تایید کردند ، 
و جوانان از تحصیـل، سـرکـوب تشـکـل ھـای کـارگـری و  
ـارشـدن مـردم بـخـصـوص   ـت مردمی ، کشتار انقالبیـون، گـرف

ھـای روحـی و روانـی، رشـد    جوانان در افسردگی و بیمـاری 
سابقه جرم و جنایت و باز پس گیری تـمـامـی دسـت آورد    بی 

ـارانـه ھـا،  ٥٧ ھای انقالب    به سود سـرمـایـه داران، حـذف ی
ـفـن و گـاز، پـولـی شـدن مـدارس،   ـل گرانی سوخت، بـرق، ت

ـاال    ھا، بیمارستان   دانشگاه  ھا و خدمات پزشکی و بھداشـتـی، ب
ـنـھـا    رفتن کرایه ھا، سر به فلک کشـیـدن اجـاره  ی خـانـه ت

ـقـه   گوشه  ی کـارگـر    ای از مشکالتی است که مـردم و طـب
ی حکومت جمھوری اسالمی و عوامـل خـانـه    ایران در سایه 

ـنـد   کارگر و شورا ھای اسالمی با آن روبه  از طـرف  .  رو ھسـت
ـیـد    دیگر رواج افسارگسیختـه  ی قـراردادھـای مـوقـت و سـف

ھای کمتر از ده نفر از شمول قانون کـار،    امضا، خروج کارگاه 
ـیـت شـغـلـی    عدم پرداخت دسـت  ـبـود امـن مـزد کـارگـران و ن

ـقـه   مصیبت  ی کـارگـر    ھایی است که این حکومت بر سر طب
ـا  .  ایران آورده است  در چنین وضعیتی ھرگـونـه اعـتـراضـی ب

برخورد خشن و سرکوب شدید حکومـت مـواجـه شـده و ھـر  
ـا شـکـنـجـه و زنـدان روبـه  رو    صدای مخالفـی بـالفـاصـلـه ب

کارگران زندانی و زندانیان سیاسی حتی در مـدت  .  شود   می 
ـز از ایـن آزار و اذیـت  ـی ـنـد   حبس خـود ن ـیـسـت . ھـا مصـون ن

ـان    ھای گاه و بی   بازجویی  ـی ـار زنـدان گاه و غیرقانونی و کشـت
ـات درمـانـی در   زیر شکنجه یا به علت عـدم وجـود امـکـان

ـار بـھـشـتـی ،  .  ھا به امری عادی بـدل شـده اسـت   زندان  سـت
ای ھستنـد    رضا کرمی خیرآبادی و دھھا نفر دیگر نمونه   علی 

ـزشـکـی در   که به دلیل شکنجه یا عدم رسیدگی به موقع پ
ـان سـنـدیـکـا ھـای  . زندان جان خود را از دست داده اند  دوسـت

ـقـه :  فرانسه   ـتـی طـب ـی ی کـارگـر ایـران کـه    در چنین وضع
یابـی را نـدارد    ترین حق تشکل   امکان برخورداری از کوچک 

. ھایش در سراسر جـھـان دارد   ای   طبقه   نیاز به کمک مبرم ھم 
ما از عملکرد شما بخصوص در مـورد فـراخـوان اعـتـراضـی  

 ژوئن در حمایت از کارگران ایرانی صمیمانه تشکـر مـی  ١٣ 
ـلـی خـود در   کنیم و می خواھیم با استفاده از روابط بین مـل
ـیـم   کمک و حمایت ھای بیشتری ما را یاری کنید تا بتـوان

ای در    دوستان، من در نامـه .  مبارزات خود را به ثمر برسانیم  
 که برای شما نوشتم ، پنج پیشنھـاد مشـخـص  ٢٠١١ مارس  

ــه کــارگــران ایــران مــطــرح کــردم  ــاری شــمــا ب ــرای ی آن  .  ب
ـنـد از  ـارت  -١ :  پیشنھادات کماکان جـای طـرح دارنـد و عـب

ـا   ـا در رابـطـه ب ـیـد ت ـتـخـاب کـن نمایندگانی از میان خود ان
ـا   سرکوب کارگران توسط جمھوری اسالمی  تحقیق کننـد ت

نمایندگانی از بیـن خـود    -٢ .  شما به عمق فاجعه پی ببرید  
انتخاب کنید تا مأمور شوند در رابطه با خـانـه کـارگـر کـه  
ھمدست پلیس برای سرکوب و فریب کارگران اسـت و طـی  

 سال در تمامی کارھای ضـدکـارگـری دسـت در دسـت  ٣٣ 
جمھوری اسالمی شریک جرم بوده است تحقیق نمایند، پـس  
ـا آن   از کشف حقایق نسبت به خانه کارگر رابـطـه خـود را ب
قطع کنید و از تمامی تشکل ھای کارگری جھان بخواھیـد  
که از ورود خانه کارگر و نمایندگان آن به جوامع کـارگـری  
و تحمیل خود به عنوان نماینده کـارگـران ایـران جـلـوگـیـری  

ـایـق در مـورد  .  پس از تحقیقات الزم   -٣ . نمایند   ـق کشف ح
سرکوب سندیکاھا و تشکل ھای کارگری و مخالفین آنـھـا  
در ایرا ن با اتحاد میان تشکل ھـای کـارگـری بـه صـورت  
ـال   ـب جھانی دولت ایران را وادار نمایید تـعـھـدات خـود را در ق

در نھایت از شما می خواھم اگـر    -٤ .  کارگران عملی نماید  
پی به حقایق بردید و اگر قبول کردید که ما کارگـران ایـران  
ـیـم بـه مـا   بی گناه در زندانھا عمر خود را از دست مـی دھ

اگـر    -٥ .  کمک کنید تا آزادی خـود را بـه دسـت آوریـم  
ـنـد   ـتـوان ـا ب ممکن است برای من وکالیی را تعیین کنیـد، ت
شکایت مرا به خاطر شکنجه ، محاکمه و زندان بدون ھـیـچ  
دلیل و سندی به مراجع قضایی صالحیت دار ارایـه و ادامـه  

در کجای دنیا دیـده شـده کـه بـرای یـک کـارگـر  . بدھند 
  ١١ عضو سندیکا به خاطر تالش برای ایجاد سندیکا حـکـم  

بار دیگر دستان شـمـا را بـه گـرمـی  .  سال زندان صادر کنند 
ـا از    کنم تا از راه   فشارم واز شما خواھش می   می  ھای فـوق ی

ـاری کـارگـران    ھر  راھی که به نظر خودتان مـی  رسـد بـه ی
شاھرخ زمانی زنـدان رجـایـی شـھـر  .  ی ایران بشتابید   ستمدیده 

 ١٣٩٢ خرداد  ١٥ -کرج 
 

اطالعیه اتحاد بین المللی در حمایت از 
 فراخوان اعتصاب در ترکیه

! زنده باد طبقه کارگر و اعتراضات توده ای در تـرکـیـه 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـارزات   ـبـل مـب ـبـول طـی چـنـد دھـه سـم ـان میدان تقسیم است
. کارگری و بزرگداشت اول مـاه مـه در تـرکـیـه بـوده اسـت 

 نفر از شرکت کنندگـان در مـراسـم اول مـاه  ٣٧ کشته شدن  
 در میدان تقسیم بخشی از پرونده ننگین بورژوازی  ١٩٧٧ مه  

اظـھـارات ضـد  .  ترکیه در سرکوب کارگران این کشور اسـت 
 در  ٢٠١٣ کارگری طیب اردوغان حـول و حـوش اول مـاه  

مورد جایگاه میدان تقسیم و سرکوب مراسم اول مـاه امسـال  
نشان داد که ایشان در دشمنی با کارگران و چـپ تـرکـیـه  
ـیـه کـارگـران   ادامه دھنده سیاست و راه بورژوازی ترکیه عـل

اتحادیه ھـای کـارگـری وکـارمـنـدی  .  این کشور می باشد 
ـنـد آزادانـه مـراسـم   ـتـوانسـت ترکیه کـه در اول مـه امسـال ن
ـیـروی   ـنـد وشـدیـدا تـوسـط ن کارگری اول مه را برگـزار کـن
نظامی ولباس شخصی ھای مزدور دولت سرکوبگر اردوغـان  
ـاسـخ بـه   مورد محاصره وضرب وشتم  قرارگرفته بودنـد در پ
ـقـسـیـم بـه   اظھارات گستاخانه اردوغان و طرح تبدیل میدان ت
مرکز تجاری ھمراه با دیگر نیروھای مترقی اعتراضات تـوده  
ای گسترده ای را در روزھای اخیر در ایـن مـیـدان سـازمـان  
ـیـدا   دادند که به سرعت به دیگر شھرھای ترکیه گسـتـرش پ

ـا وجـود سـرکـوب شـدیـد کـه بـه  .  کرد و سراسری گردید  ب
کشته شدن دو نفر از معترضین نیز منجر شد این اعتراضـات  

در ادامه ایـن  .  ابعاد سراسری و بسیار وسیعی پیدا کرده است 
اعتراضات اتحادیه کارمندان ترکیه فـراخـوان اعـتـصـاب داد  
که با حمایت اتحادیه ھای کارگری از جمله دیسک روبـرو  

حاصل حرص بی پایان  نـظـام سـرمـایـه داری در  .  شده است 
غارت ھرچه بیشتر منابع وامکانات طبیعـی وبـھـره وری از  
ـیـشـتـی   نیروی کار ازران در نقاط مختلف جھان، شـرایـط مـع
ـیـل   سختی است که به کارگران در در سطح بین المللی تحـم

ـابـرابـری ھـا اعـتـراضـات  .   شده است  ـیـجـه ایـن فشـار ون ـت ن
وانفجاراتی است که ما روزانه درنقاط مختلف جـھـان شـاھـد  

اعتراضات توده ای و کـارگـری روزھـای اخـیـر  .  آن ھستیم 
بخشی از اعتراض بین المللی به جھانی اسـت کـه سـرمـایـه  

ـیـن  .  داری بین المللی به ارمغان آورده اسـت  مـا در اتـحـاد ب
المللی این روزھا وقایع و اعتراضات ترکیه را با حساسیـت و  
ـقـویـت   عالقه زیادی دنبال کرده و  بنا بر رسالت خـود کـه ت
اتحاد و ھمبستگی علیه نظام سرمایه داری و ھمبستگـی و  
ـازرات و   اتحاد با کارگران جھان است حمایت خـود را از مـب
اعتراضات توده ای در ترکیه و فراخوان اعـتـصـاب اتـحـادیـه  

ـلـی ضـمـن  .  ھای این کشور اعالم می کنیم  ـل اتحاد بین الـم
محکوم کردن وحشیگری نظامیان ونیروھای سرکوبگر دولت  
و بورژوازی ترکیه علیه کارگران وزحمتکـشـان ایـن کشـور،  
اعالم می دارد که حکومت سرکوبگـر و فـاسـد بـورژوایـی  
ـا سـرکـوب   ترکیه ھمانند حکومت جمھوری اسالمی ایران  ب
ـبـی   ـبـش بـرابـری طـل وکشتار در ترکیه نمیتواند جـلـوی جـن
وآزدایخواھی  کارگران وزحمتکشان ونیروھـای مـتـرقـی ایـن  

ـاخـتـه  .  کشور را بگیرد  ما ضمن ھمدردی با خـانـواده جـان ب
گان میدان تقسیم وزخمی شدگان روزھای اخیر از اعـتـصـاب  
ـان دفـاع   ـا تـحـق حـقـوق آن واعتراضات کارگری آن کشور ت
نموده و خود را در کنار این اعتراض برحق و امید بخش مـی  

  ٦ اتحاد بین المللی در حمایـت از کـارگـران در ایـران  .  دانیم 
  ٢٠١٣ جون  
 

تعرض به منابع تامین اجتماعی ریشه در 
عملکرد ضعیف اشخاصی دارد که مدعی 

 فعالیت صنفی کارگری و بازنشستگی ھستند
ـقـل کـارگـری  ١٨ به گزارش   خردادایلنا،یک فـعـال مسـت

ـفـی   معتقد است در شرایطی که اشخاص مدعی فعالیت صن

ـادر بـه دفـاع از مـزد واقـعـی   کارگری و بازنشسـتـگـی، ق
کارگران نیستند، دست اندازی مسئوالن دولتـی بـه سـازمـان  

ـا    مازیار گیالنی ن .  تامین اجتماعی امری طبیعی است  ژاد ب
ـتـی بـرای ادغـام  :  اعالم این مطلب گفت  تالش مسئوالن دول

بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سـالمـت  
ـیـت   ریشه در عملکرد ضعیف اشخاصی دارد که مدعی فعال

ـنـکـه  . صنفی کارگری و بازنشستگی ھستند  ـان ای وی با بی
ـیـن مـزد از حـقـوق   ـی وقتی این اشخاص نتوانند در زمـان تـع
ـابـل   ـق ـا بـطـور جـدی در م ـنـد و ی موکالن خـود دفـاع کـن

ھای دولت برای اصالح قوانین کار و تامین اجتمـاعـی    تالش 
ـابـع و    ایستادگی کنند، به طبع نمی  ـن توان در مقابل تھدید م

ـیـت دیـگـری را   ـتـظـار وضـع دستاوردھای جامعه كارگری ان
ـا  .  داشت  ـیـک ب این فعال صنفی کارگران فلزکـار و مـکـان

اشاره به اینکه اموال و امکانات سازمان تامین اجتمـاعـی از  
 بیمه شدگان به ویژه کـارگـران    ھا حق بیمه   محل پرداخت سال 

حتی اگر نھادھای صنفی کارگـری  :  تامین شده است گفت 
تواند از امـوال    عملکرد ضعیفی داشته باشند بازھم دولت نمی 

ـیـمـه  :  وی گـفـت .  سازمان استفاده غیر قانونی کـنـد  نـظـام ب
 قانـون اسـاسـی  ٢٩ سالمت بخشی از تعھدات دولت در اصل  

ـامـیـن    است که باید ھزینه  ـتـی ت ھای آن از مـحـل امـوال دول
 .شود 
  

 نگاھی به مشکالت جامعه کارگری
 علیرضا حیدری 

ترین موانع و مشکالت پیش روی جامعه کـارگـری    مھم 
ھـای    قـرارداد   -١ شونـد؛     دسته تقسیم می ٤ طور خالصه به    به 

به طورمسلم ھمـزمـانـی اخـتـالل در  :  سفیدامضا و غیرقانونی 
بازار کار امروز با نرخ باالی بیکاری باعث شده کـه بـرخـی  
ـیـل قـراردادھـای   کارفرماھا با این ویـژگـی اقـدام بـه تـحـم

ـتـه خـود کـارگـران بـه    ناخواسته  ای به کارگران کنند که الب
دلیل استیصالی که در ارتباط با امرارمـعـاش روزمـره بـه آن  

شوند با به دست آمدن ھـر فـرصـت    دچار ھستند، ناگزیر می 
ـفـه .  کاری آن را قبول کنند  ای    دفاع از حقوق این افـراد وظـی

قـراردادھـایـی کـه  .  است که بر عھده نھادھای ذیـربـط اسـت 
ـنـد و جـای    امروزه منعقد می  شود عموما یا سفیدامضا ھست

انقضای قرارداد در آن خالی است یا تاریخ شـروع کـار در آن  
درج شده و این مشکالت مواردی از تضییع حقوق کـارگـران  

ـیـن  .  دھد   را نشان می  به ھمین علت است که برای حـل چـن
ـتـوان ایـن   ـا ب مشکلی باید به دنبال فـرمـول خـاصـی بـود ت

ـتـر    نامـه   نظیر مبایعه . سازوکار را تغییر داد  ھـایـی کـه در دف
شود و ناظر بـر ایـن امـر اسـت    مشاورین امالک منعقد می 

ـنـه ھـم اگـر  . که قراردادھا خارج از عرف نباشد  ـی در ایـن زم
بتوانیم یک ناظر سوم تعریف کنیم که مشروعیت این افـراد  
ـافـت و نـه پـرداخـت   به دلیل اینکه در این میان نه پولی دری

تواند موثر باشد و بر صـحـت و    کند و ذینفع نیستند، می   می 
قانونی بودن قراردادھا نظارت داشته باشد و متعھد شـود کـه  

حساب شخصی وجود ندارد و با ایـن کـار    در این میان تسویه 
ـاظـر  . جلوی قراردادھای تحمیلی گرفته شود  به این صورت ن

ـاشـد و   سوم ھمیشه باید ھنگام عقد قرارداد حضـور داشـتـه ب
ـتـه  . امنا به ثبت بـرسـد   امضای او به عنوان امضای ھیات  ـب ال

این موضوع نافی این مساله نیست که کارگران وظیفه خـود  
ـلـکـه در ایـن   را در قبال دفاع از حقوق خود فراموش کنند ب
شرایط ھم بسیار مھم است که شخص کارگـر حضـور فـعـال  

ـتـن سـاالنـه دسـتـمـزد کـارگـران   -٢ . داشته باشد  ـاف افزایش ی
ـیـت را    ما بـعـضـا مـی .  ھماھنگ با نرخ تورم  ـیـم واقـع خـواھ

خواھد این درحـالـی اسـت    گونه جلوه دھیم که دلمان می   ھمان 

ـانـک مـرکـزی   که تورم موجود و مطابق با اعالم رسـمـی ب
ـیـشـت کـارگـران  ٣٠ بیش از    درصد است و تورم در سبـد مـع

ـیـم  .  بیش از تورم موجود برآورد شده است  بنابراین اگـر بـخـواھ
ـایـد در اقـالم آن مـحـدودیـت  ھـایـی    این سبد را تامین کنیم ب

ـا تـورم    اینکه می .  ایجاد کنیم  گوییم نرخ دستمزد را ھمگام ب
ـیـت    افزایش داده  ـف ایم مراد این نیسـت کـه دسـتـمـزدھـا و کـی

ایم نرخ دستمزد را با توجـه    زندگی افزایش یافته بلکه توانسته 
ـیـسـت  .  به نرخ تورم صفر درصد افزایش دھیم  این به آن معنا ن

ایم با این کار جبران کاھش قدرت خـریـد کـارگـر    که توانسته 
ــم  ــی ــرآورده کـن ــون فــعــلـی کــار   -٣ .  را ب ــت  :  اصــالح قــان دول

ـاھـم     و حـدیـث   نظر از ھمه حـرف   صرف  ـف ـاره ت ھـایـی کـه درب
ھمیشگی کارگر و کارفرما در قانون مدعی آن است بعـضـا  

ـبـل از  . از صداقت فرار کرده است  این امری است کـه در ق
دولت و کـارفـرمـا در ھـمـه ایـن  .  انقالب ھم شاھد آن بودیم 

قوانین وجه مشترک با ھم دارند کـه در یـک سـطـح قـرار  
ـیـت  ٧٣ این درحالی است که ماده  .  دارد   قانون کار یک کـل

ــیــف کــرده و   ــن تــکــل ــی ــعــی ــرای وزارت کــار ت اســت کــه ب
ھای بارز این ماده در قانون پنجم توسعـه کشـور ھـم    ویژگی 

ـیـن داده    پیش  ـیـر در قـوان ـی بینی شده که اگر قرار است ھر تغ
ـاشـد نـه  ـنـکـه    شود باید با موضع بردبرد برای ھر دو طرف ب ای

ـیـم  ایـن  .  حقی را از کسی تضییع و به دیـگـری واگـذار کـن
ـار تشـکـل  ـی ـت ـاشـد و    کار باید در اخ ھـای خـارج از دولـت ب

ھـای    مسئوالن باید پس از پذیرفتن آن صرفا در خاتمه ارزیابی 
ــد  ــران در  .  نـھــایـی داشــتـه بــاشـن ــن چـیــزی اسـت کــه ای ای

ھـای جـھـانـی کـار ھـم    المللی و سازمان   ھای بین   نامه   توصیه 
ھـمـه ایـن  .  نسبت به آن متعھد و ملزم بـه رعـایـت آن اسـت 

ـامـه تـوسـعـه  ٢٥  قانون کار و  ٧٣ تغییرات در ماده    قانون بـرن
ـانـون اسـت و در    پیش  بینی شده و بسیار فـراتـر از اصـالح ق
ھا و قوانین باالدستـی ھـم تـوجـه    ھایی از آن به ویژگی   بخش 

ـفـع مـی  عـدم  -٤ .  کـنـد   شده که نیاز به اصالح قانون را مـرت
ـاق    صرف :  تعریف بیمه کارگران ساختمانی  ـف نـظـر از آنـچـه ات

ـا امـروز   افتاده بیمه کارگران ساختمانـی حـقـی اسـت کـه ت
اینکه بخواھیـم بـرای    درباره آنھا نادیده گرفته شده و درواقع نه 

ـیـه    این عده چیزی اضافه  ـلـکـه ھـمـان حـق اول ـیـم ب تر بخواھ
این حـقـی اسـت کـه بـر اسـاس  .  درستی به آنھا داده شود   به 

نـظـر از     قانون اساسی برای تمامی شھروندان صـرف ٢٩ اصل  
ـا اشـتـغـال تـعـریـف    ویژگی  ھای نژادی و وضعیت بیکاری ی

ـیـمـه  ای و امـدادی و    شده و باید ھمه افراد را تحت پوشش ب
ــی قــرار دھــد  ــت ــبــوه .  حــمــای ــا، ان ســازان و    امــروز کــارفــرمــاھ

ھای دیگـر    کارفرماھای طرف قرارداد با شھرداری یا سازمان 
شده در ھزینه مصالـح    عنوان افزایش قیمت تمام   دلیل آنچه به   به 

کنند به دنبال فـرار از ایـن    ساختمانی و مواد خام عنوان می 
ـیـن کـارگـر   ـنـد ایـن درحـالـی اسـت کـه ھـم موضوع ھسـت

شـود ایـن مـواد    ساختمانی تنھا عاملی است که باعـث مـی 
ـابـل    خام تبدیل به کاالی ساخته  شده شود و ایـن مـوضـوع ق

ـابـل   ـق تامل است که از حق سایر اقشار استفاده کنیم و در م
ـتـه شـود و  .  حق نیروی کار را ندھیم  این فلسفه بایـد پـذیـرف

ـتـمـانـی و   سازوکار باید اصل بر بیمه کـردن کـارگـران سـاخ
 .منافع آنھا باشد 

 
ویژه كارگران و  سازمان 

 جھانی كار
نامه سرگشاده به اجالس سازمان جھانی 

 بھنام ابراھیم زاده! کار
! اتحادیه ھا و سازمانھای کـارگـری :  رونوشت :  خرداد ١٧ 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

در ھفته ھـای آتـی نشـسـت سـاالنـه سـازمـان  !  ھم طبقه ایھا 
این رنج نامه را خطاب به شـمـا و  .  جھانی کار برگزار میشود 

من بھنام ابراھیم زاده یک فعـال  .  نشست این اجالس مینویسم 
ـانـی بـرای  . کارگری ھستم  ـقـمـه ن کارگری که برای تھیه ل

کـارگـری  .  خانواده ام در ایران با مصائب زیادی روبرو ھسـتـم 
من از زمره میلیونھـا  .  که نه فردا و نه آینده اش معلوم نیست 

ـا   ـیـم، ب ـلـی نـداشـت ـیـت شـغ کارگری ھستم که ھیچوقت امن
ـازل کـار کـرده   قراردادھای موقت سفید امضا و حقوقـھـای ن
ایم، و در موارد بسیاری کارفرما و پیمانکـاران حـتـی ھـمـان  

ـیـشـتـر مـا  .  حقوق ناچیزمان را ھم پرداخت نـکـردنـد  مـن و ب
ـیـم کـه حـتـی آب   کارگران در مـحـالتـی زنـدگـی مـیـکـن

کودکان مـا  "  زندگی " در این  . آشامیدنی و قابل مصرف ندارد 
ـازار کـار   بجای آموزش مجبور به ترک تـحـصـیـل و وارد ب

ـتـر اسـت، نـه  .  میشوند  وقتی ھم بیکار میشویم زندگی سیاھ
ایـن  .  بیمه بیکاری داریم و نه کسی مسئول خانواده مان است 

. یک گوشه زندگی من و میلیونھا کـارگـر در ایـران اسـت 
ـیـسـت  ـیـشـتـی ن شـمـا مـطـلـع  .  مشکل ما اما صرفا تنھا مع

ھستید که در ایران ما کارگـران از حـق ایـجـاد تشـکـلـھـای  
ـیـن کـارگـری کـه در  .  مستقل کارگری محروم ھستیم  فعال

ـا   ـنـد ب تالش برای بھبود وضعیت معیشتی طبقه کارگر ھست
ـنـوان  .  تھدید اخراج و سرکوب و زندان روبرو مـیـشـونـد  مـن بـع

ـادی   ـان زی ـی یک فعال کارگری و مدافع حقوق کودک سال
تنھا بدلیل دفاعم از حقوق خود و ھم طبقه ای ھایـم و دفـاع  

" بـجـرم . " از فرزندان کارگران در بدترین شـرایـط زنـدانـی بـودم 
 سـال زنـدان داده شـده  ٥ دفاع از حقوق کارگران به من حکم  

این تنھا سرنوشت من نیست، سرنـوشـت ھـر کـارگـری  .  است 
ھـم اکـنـون  .  است که به وضعیت موجود اعـتـراض مـیـکـنـد 

دھھا فعال کارگری در زندان بسر میبرند و شیرازه زنـدگـی و  
ـتـصـادی کـه  .  خانواده ھایشان از ھم پاشیده شده است  بحران اق

دامنگیر دنیا شده است بار سنگینی بـر دوش خـانـواده ھـای  
ــواده ھــای   ــرای خـان ــن درد ب ــه اسـت و ای ـت کـارگـری انـداخ
ـار سـنـگـیـن   کارگری که نان آورانشان در زندان ھستند ھزار ب

ـار  .  تر است  ـب ـن این اوضاع بویژه برای من، بھنام ابراھیم زاده، ای
کودک من سرطان دارد  .  بیش از پیش غیر قابل تحمل است 

ـنـچـه نـرم   ـا مـرگ دسـت پ و ماھھاست در بستر بیـمـاری ب
تھران بسـتـری  "  محک "میکند و در حال حاضر در بیمارستان  

ـیـمـا،  .  است و ھر روز باید درد شیمی درمانی را تحمل کنـد  ن
فرزند عزیز من در این شرایط خطیر چه به لـحـاظ مـادی و  

ـیـمـاری  . چه معنوی به من نیاز دارد  تنھا فرزندم در بسـتـر ب
ـا  .  است و من طبق دستور زندانبانان باید به زندان بـرگـردم  ـی دن

باید بداند که من آدم نکشتم، من دزدی نکردم؛ من بـه جـان  
و مال کسی تعرض نکردم، من فقط گفتم حقم بعنوان یـک  
شھروند و یک کارگر چیست و چـرا حـق مـا کـارگـران را  

دفاع از حقوق بدیھی انسـانـی  "  بجرم "پایمال میکنید؟ من باید  
ـایـد روانـه   کارگران در شرایطی که کودک بسـتـری اسـت ب

من از تمامی شرکت کنندگان این اجالس تقاضـا  .  زندان شوم 
ـیـد و شـرط تـمـامـی   میکنم خواھان آزادی فوری و بـدون ق
فعالین کارگری شوید و نماینـدگـان جـمـھـوری اسـالمـی را  

ـان آزاد شـونـد  ـی مـن  .  ملزم کنید که در اسراع وقت ایـن زنـدان
انتظار دارم این نشست برای زندانی کردن من که ھـم اکـنـون  

 ساله ام در بستر بیماری اسـت و بـه مـحـبـت و  ١٤ کودک  
حمایت پدرش نیاز دارد، اعـتـراض کـنـد و اقـدامـات فـوری  

ـیـم  .  برای آزادی ام انجام دھد  اگر این نشست بدون یک تصـم

ـان   ـای در مورد آزادی من و سایر فعالین کارگری زندانی به پ
کار خود برسد، دیگر این اجالس معنی صلح و انسانـدوسـتـی  

امروز ما کارگران بـه حـمـایـت  . و دفاع از حقوق کارگر ندارد 
فـردا شـایـد  .  و پشتیبانی شما ھم طبقه ای ھایمان نیاز داریـم 

 .دیر باشد 
 با احترام، 

 
 

حد واشركت ان گرركااعتراض سندیكای 
راتوبوسرا به حضور حومھ ان و ني ت

نمایندگان اعزامی از سوی وزرات كار به 
عنوان نمایندگان كارگران ایران 

درصدودومین اجالس سالیانه سازمان 
 جھانی کار

ر ا توبوسر ا حد  وا شركت  ان  گر ر كا ی  سندیكا: از  ان و  ني ت
انيكا ن  سیو را فد : بھ  !  حومھ   ITFنقل  و  حمل  ان  گر ر ج
م  عد  از  حد  وا شركت  ان  گر ر كا ی  شكایت سندیكا : ع موضو 

و  ٨٧ لھ نامھ  و مقا ه  یژ و بھ  ر  ین كا د بنیا ق  حقو رات  مقر ای  جرا 
 ه فار و ر كاون  تعاوزارت  توسط ٩٨ 

از آن  ITFعضو ان  حد بھ عنو وا شركت ان  گرر كای  سندیكا
ا  ست مي نماید كھ ا خو در  لملي  ا معتبر بین  ی  گر ر كا د  ن

ین د بنیا ق  عایت حقو م ر عد را از  ین سندیكا  ا شكایت ع  موضو
و در  ٩٨ و  ٨٧ ی  ا ھ لھ نامھ  و مقاه  بویژر  كا سالمي ری ا جم
پي ح و  مطر ر  لملي كا ا بین  ن  ما ز نشست ساالنھ سا ان در  یر ا 

ما ر  سالھ عضویت كشو ه  با توجھ بھسابقھ پنجاده ،  نموی  گیر
ادر آن   ین ای ا جر ا ا بھ  رھ كشو ن  مسئوالام  لزو ا لملي ا بین د  ن
حق ه  یژ و بھ  رات  ین مقر ا عایت  م ر با توجھ بھ عد ق و  حقو 

لت ی دو سو ی از  گرر مستقلكای  اھ تشكیل سند یكا آزادی  
و  ه  نمایند ان  كھ بھ عنو ادی  فر ان ، ا یر ا سالمي  ری ا جم

قعي ن وا ند نمایندگا ه ا شد ام  عز ا مجمع  آن  بھ  ان  یر ان ا گر ر كا 
ا كا  از آن  نند ا نمي تو ه و  نشد ب  محسو ان  یر ا گر  ر میلیون

ن  ین نمایندگا ل ا مثا ر  بطو . یافت نماینددر نامھ ر  عتباا مجمع 
ی  سندیكا ی  عضا ی ا ا اج ھ خر و ا ا  ھ سر كوبي  ن  جریا در  

ن  قایا اج آ خر ا جملھ  و از  گذشتھ  ن  سالیا در  حد  وا شركت  
ناصر وار ،  حسین كریمي سبز ی ،  حسن سعیددی ،  یممداھ برا 

ز  خانم فرحنا ، یاني  ر علي نو ،  ني  و حید فرید م زاده ، و محر 
ابي ی ر قان آ ني شدا ندی و ز شیر ن  قایا ق آ نقض حقو و  ضا ش

حمایتي ری و  مكا ھ یچگونھ  ھ حسن كریمي دی و  اھ كبر پیر ا 
و  لتي  دو جع  ا بلكھ با مر و  ند  اده ا ند م  نجا ان ا گر ر ین كا از ا 

عضایش فعالیت و ا حد  وا شركت  ی  منیتي علیھ سندیكا ا 
ر ا توبوسر ا حد  وا شركت  ان  گر ر كا ی  سندیكا . ندده ا نمو ان  ني ت
شتارد حومھ و    ١٣٩٢ یب

 
نامه مشترک سه تشکل کارگری به سازمان 

 جھانی کار
ـار   !ILOریاست محترم سازمان   با توجه بـه شـرایـط بسـی

ــر کشــورمــان گشــتــه   ــی ــگ ــان ــب ــصــادی کــه گــری ســخــت اقــت
است،کارگران ایرانی درشرایط مطلوبی کـار وزنـدگـی نـمـی  

ـامـه  . کنند  متاسفانه با نقض قوانین داخلی کشورمان،مقاولـه ن
ھای بنیادین آن سازمان محترم ھم زیرپاگذاشته شده است که  

دستمزدھـا درسـال   -١ نظرشمارابه بخشی از آن جلب می کنیم  
ـانـک  ٣٥ جاری مطابق با تورم    درصدی اعالم شده تـوسـط ب

ـتـر یـعـنـی  ١٠ مرکزی ایران ھم مطابقت نداشتـه و   درصـدکـم
ــراض احـمــدی  ٢٥  ــطـوری کــه اعـت درصـد افــزایـش یــافـت ب

ــز درپــی داشــت او مــی   ــی ــار را ن عضــوشــورای عــالــی ک
ـیـشـه افــزایـش حـداقـل مــزد  ١٢ در »گـویـد  ــه ھـم سـال گـذشـت

کمترازنرخ رسمی تورم اعالم شده توسط بانک مرکـزی بـوده  
ـانـون  ٤١ که این نقض آشکار ماده  )  ١/٢/١٣٩٢ ایلنا )«است   ق

  ٩٥  قانون اساسـی کشـورمـان واصـل  ٣  از اصل  ١٢ کار وبند 
ـیـن در  .  ازمقاوله نامه ھای بنیادین آن سازمـان اسـت  ھـمـچـن

  ١٠٠ خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران ،اعتراض  
کـه بـه  ٢٤/٨/١٣٩١ کارگر نساجی مازندران درمقابل مجلس  

 مـاه  ٢٧  کارگر این کـارخـانـه کـه  ٨٠٠ نمایندگی از طرف  
 کـارگـر  ١٣٠٠ است حقوق شان پرداخت نشده است واعتراض  

مـاه  ٦ به مـدت  ١٢/١٠/١٣٩١ لوله سازی صفا در استان ساوه  
ــس در  . اشــاره نــمــود  ــل ــان مــج ــدگ ــایــن ــم ــکــی ازن مــحــجــوب ی
ـاخـیـر وعـدم  ٢٠٠ اعالم کرد  ٥/٢/١٣٩٢   ھـزار کـارگـر از ت

دربـحـث اشـتـغـال زایـی نـه    -٢ .  پرداخت حقوق رنج می برنـد 
ـیـدصـنـعـتـی کشـورمـان   تنھابا سیاست آزاد کردن اقتـصـاد،تـول
دچارنقصان شد،بلکه کارگاھھای کـوچـک قـطـعـه سـازی  
ـلـی کشـیـده   ـزبـه تـعـطـی ـی وابسته به صنایـع خـودرو سـازی ن

ـان کشـور  . شد  عضو ھیات مـدیـره کـانـون عـالـی کـارفـرمـای
ـاره اشـتـغـال  »: سیدحمزه دروادی می گوید  آمارھای دولت درب

ـان نــیـســت  ــن ـی ـیـکــاری قــابـل اطــم ـا (  «وب ــن ـل ) ١٢/٨/١٣٩١ ای
اھداف اشـتـغـال زایـی   »:ودکترمردوخی اقتصاددان می گوید 

ـیـت شـاغـل کشـور   ـان درجـمـع ـز زن محقق نشد واشتغال ناچـی
ـا  (  «. درصدتجاوزنکرد ١٥ از  ـن ـل ـیـن  )   ٥/١٠/١٣٩١ ای وھـمـچـن

  ٢٠٠ خبرگزاری کار ایران گزارش کرد که درسـال گـذشـتـه  
درآخـریـن  . واحدتولیدی تعطیل شده اند ٣٠٠٠ ھزارکارگر بیکار و 

کارگـر جـبـل بـر  ١٠٠٠ بیکارسازی ھا ھم می توان به اخراج  
کارگر المپ سازی الوند قزویـن اشـاره  ٥٥٠ استان ھرمزگان و 

ـنـد  )  به نقل از ایلنا ( کرد  ـقـض آشـکـار ب  از  ٢ که این مواد ن
ـامـه  ١٢٢  قانون اساسی کشورمان واصل  ٤٣ اصل   ـاولـه ن ـق  م

ــن آن ســازمــان اســت  ــادی ــی ــن ــســی    -٣ .  ھـای ب ــض جــن ــعــی تــب
ـیـه کـارخـانـه ھـای   ،مذھبی،محیط کار را مـی تـوان درکـل
موادغذایی وپروتینی مشاھده نمود که ازاستخدام اقلیت ھـای  
ـیـدقـرار   دینی خودداری کرده واین افراد ھیـچـگـاه درخـط تـول

ـلـی  .نمی گیرند  ھمچنین دربسیـاری از رشـتـه ھـای تـحـصـی
وشغلی زنان با دستورھای پیاپی ازامکان راھیابـی بـه شـغـل  

ـنـدسـی مـعـدن  بـه  . مورد عالقه خود منع می شوندازجمله مھ
ـان در  »:گفته اقتصاددان دکترمـردوخـی   ـز زن ـاچـی اشـتـغـال ن

ایـن   «.  درصد تـجـاوزنـکـرده اسـت ١٥ جمعیت شاغل کشور از 
ــض اصــول  ــوراد نــاق ــور  ٢٠  و ١٩ م ــون اســاســی کش  قــان

دربحث دستمزد    -٤ .  مقاوله نامه ھای بنیادین است ١١١ واصل 
ـیـب زاده عضـو   مساوی برای کارمساوی بامردان،افشین حـب

درکارگاھـھـای   »: ھیات مدیره خبرگزاری کارایران می گوید 
نفر دستمزد پایینی به کارگران زن پـرداخـت  ١٠ کوچک زیر  

می شود که بعضا به نصـف حـداقـل مـزد مصـوب شـورای  
ـا )«. عالی کارھم نمی رسد  ـن ـل ـنـھـا  )  ٩/٢/١٣٩٢ ای ـان نـه ت زن

ـلـکـه   ـنـد ب ـافـت مـی کـن حقوق کمتری نسبت به مردان دری
دربسیاری ازمواقع مورد تعرض جنسی نیز قرار مـی گـیـرنـد  
که به دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان آنان از تـرس  
آبرو ازشکایت صرف نظر کرده وھیچ آمار رسمی دراین مـورد  

ـنـد کـه ازکـاراخـراج  . نیست . موجود  زنان اولین دسته ای ھسـت
رییس اتحادیه زنان کارگر آذربایـجـان شـرقـی مـی  . می شوند 
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ـنـد »: گوید  ـازارکـارھسـت ـا  )«زنان اولین قربانیان تعدیـل درب ـن ـل ای
افزایش حوادث شـغـلـی یـکـی دیـگـر از    -٥ ) ١٠/٢/١٣٩٢ 

مواردی است کـه زنـدگـی وجـان کـارگـران ایـرانـی را بـه  
به گزارش اداره کـل روایـط عـمـومـی  . مخاطره انداخته است 

ـات   ـف ـل ـانـونـی ایـران آمـارت واموربین الملل سازمان پزشـکـی ق
ـفـر بـوده کـه از  ١٧٩٥  ١٣٩١ حوادث ناشی ازکار در سال    ن

 نفر زنان را شامل می شـده اسـت و نسـبـت بـه  ٢٥ این تعداد 
ـا .( درصدافزایش داشته است ١٩ ،  ١٣٩٠ سال   -٦ )  به نقل از ایلن

ـفـی   درحال حاضر فعاالن سندیکایی برای فعالیت ھـای صـن
آقایان رضا شھابی مسـوول مـالـی  .خود در زندان بسرمی برند 

ـــوســـرانـــی   ـــوب ـارگـــران شـــرکـــت واحـــدات ـای کــ ـــکــ ـــدی ـن ســ
ـازگشـایـی   ـات ب تھران،محمدجـراحـی وشـاھـرخ زمـانـی ازھـی
ــدرام   ــھــران،پ ــنــات ت ــکــای کــارگــران نــقــاش وتــزئــی ــدی ســن
ــرج   ــھــزادف ــی،ب ــن ــب حســی ــی،غــال ــن ــدحســی ــی،خــال ــھ نصــرال
ــژاد،رســول   ــامــد مــحــمــودن ــی آزادی،ح ــل ــاقــادری،ع ــھــی،رض ال

ـان  . بداغی،عبدالرضاقنبری ھـم اکـنـون در زنـدان ھسـنـد  ـای آق
ـا  ١٤ ناصرمحرم زاده با   ـیـدی ب ـقـه کـار ،حسـن سـع سال سـاب

ـا  ١٣  ــی ب ــد فــریـدون ــه  ٩ سـال سـابــقـه کـار، وحـی ـق ســال ســاب
کارازاعضای سندیکای کارگران شـرکـت واحـداتـوبـوسـرانـی  
تھران  درسال گذشته وبھنام خـدادادی ونـجـیـم مـجـیـدزاده از  
ـارس   انجمن کارگری برق وسـاخـتـمـان اصـفـھـان شـاغـل درپ
ـفـی   ـیـت ھـای صـن ـال جنوبی درفروردین امسال به عـلـت فـع

  ٩٨ و ٨٧ که این نقض مقاوله نامه ھـای  .  ازکاراخراج شده اند 
ـنـدگـی   ـای آن سازمان محترم است درحال حاضر جمعی بـه نـم
ازکارگران ایرانی در ھیات اعزامی به آن نھـاد مـحـتـرم قـرار  
دارند که به ھیچ وجه مورد تایید سـنـدیـکـاھـای کـارگـری  

ـنـدگـان  . ایران نیستند   نھادھایی که این افراد را به عنوان نمای
ـنـد کـه   ـاده انـد نـھـادھـایـی ھسـت خود به آن اجـالس فـرسـت
اساسنامه وبرنامه اشان توسط وزارت کار ایران برایشان نوشتـه  
ـایـد از   شده است وحتا نمایندگان به اصطالح کارگری می ب
ـنـدگـی را کسـب   ـای ـا سـمـت نـم فیلتر وزارت کار بگذرنـد ت

افـرادی کـه در شـورای عـالـی کـار بـرخـالف نـظـر  . کنند 
برابر زیـر  ٤ میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی  ٣٠ 

خط فقر، سند مرگ خانواده ھای کارگری را امضـا مـی  
کنند ونھاد ھای اعزامی آنان حـکـم اخـراج بـرادران کـارگـر  
خود را تایید می کنند ھیچگاه تعلقی به زحمتکـشـان ایـران  

ما ازشما مصرانه می خواھیم که موارد نقض حـقـوق  .  ندارند 
انسانی کارگران ایرانی را پیگیری واز پذیرفتن نمایندگان بـه  

ـیـد  سـنـدیـکـای کـارگـران  .  اصطالح کارگری خـوداری کـن
ـیـک  .  نیشکر ھفت تپه  ـزکـارمـکـان ـل سندیکـای کـارگـران ف

 ھیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش 
  

پیام کانون مدافعان حقوق کارگربه اجالس 
 ٢٠١٣ساالنه سازمان جھانی کاردرژوئن

ـنـدگـی كـارگـران   ـای ـاتـھـای نـم ـی با درودھای فراوان به ھ
ـان در   ـا تشـكـر از دوسـت ـنـده در ایـن اجـالس و ب ـتـكـن شـرك

كه از كانون مـدافـعـان   (ITUC)المللی كارگران    كنفدراسین بین 
حقوق کارگر، به عنوان نھاد كارگری مستقل از ایـران بـرای  

ـانـه  .   انـد   حضور در این اجالس، دعوت به عمل آورده  ـاسـف مـت
ـنـد    امسال نیز ھمانند سال  ـتـوانسـت ھای  قبل کارگـران ایـران ن

نمایندگان واقعی خود را برای شرکت در این اجالس انتـخـاب  
ـنـدھـای در ایـن   ـای کنند، در نتیجه کارگران ایـران ھـیـچ نـم

ـنـدگـان خـود را بـه ایـن  .  اجالس ندارند  ما نیز نتوانستیم نمای
اجالس بفرستیم، زیرا  یکی از نمایندگان ما برای حضـور در  

ـا ( اجالس آی ال او،   ـیـس دان ـنـوع الـخـروج و  )  فریبـرز ری مـم
ـنـدھـی دیـگـر .  پاسپورت وی توقیـف شـده اسـت  ـای ھـالـه  ( نـم

ـتـن و  )  صفرزاده  نیز با انواع تـھـدیـدھـا و نـگـرانـی بـرای رف
ما در سال گذشـتـه، گـزارش  .  بازگشتن به ایران رو به روست 

خود را از وضعیت كار در ایران ارائه دادیم كه به عنوان سـنـد  
ـیـد بـر ھـمـان  .  در اجالس سال گذشته مطرح شد  اكنون با تاك

گزارش، مطالب ذیل را جھت آگاھی از وضعیت كارگـران در  
ـتـصـاد ایـران  :  كنیم   طی سال گذشته بیان می  سال گذشـتـه اق

ی کـاالھـا و خـدمـات     درصدی را در حـوزه ٤٥ تورم  با نرخ  
مصرفی شھری تجربـه کـرده و مـتـوسـط نـرخ تـورم بـرای  
ـنـد   ـاز کـارگـران ایـران، مـان کاالھا و خدمات اصلی مورد نی

ـنـد  )  در نقاط فقیرنشین ( مسکن   و مواد غذایـی عـادی مـان
ـاالتـر از   ـیـد، ب  در  ٤٥ حبوبات، لبنیات و گوشت قرمز و سف

ـال    صد بوده است و ھزینه  ـزایـش غـیـر ق ی درمان و دارو با اف
تصوری روبه رو شد، به گونه ای كه سـھـم کـارگـران بـرای  

ـنـھـا  ٧٠ ھا در حدود    پرداخت این ھزینه    ٣٠  درصـد شـد و ت
درصد این ھزینه ھا را سازمان تامین اجتماعـی مـی پـردازد  
كه در این بخش نیز كارگران ایران با تورم باالتـر از مـتـوسـط  

ای کـه    سال گذشته در پی ضربه .  درصد  مواجه بوده اند ٤٥ 
تر نفتی ایـجـاد شـد،     به خاطر تحریم گسترده ٢٠١٣ از ژانویه  

 تومـانـی  ١١٠٠ نرخ دالر  .  ھای ارز بیش از سه برابر شدند   نرخ 
این امر صادرکنندگان را واداشـت  .   تومان بالغ شد ٣٥٠٠ به  

که کاالھای سنتی را به خارج صـادر و از دسـتـرس مـردم  
اما کاالھـای  .  دولت به این سیاست یاری رساند .  خارج کنند 

وارداتی چون دارو، قطعات صنعتی و بـرخـی مـواد غـذایـی  
ـاد  ـت ـار ایـن گـرانـی بـه دوش کـارگـران اف . گران شدند و ب

ـارگـیـری   ـاسـی و ی سیاست ھای واردات با انگیزه ھـای سـی
دیپلماتیک موجب تعطیلی واحدھا و گسترش بیکاری شـده  

از این سیاست ھا ھم سیاستمداران و ھم بازرگانان ایـران  .  است 
فرار سرمایه، فساد و زد و بند در ایـران ادامـه  . برند   سود می 

ھمراه با تشدید تـورم  ( دارد و این امر موجب رکود و بیکاری  
ـارد تـومـان  ١٠٠٠ سال گذشته فقط معادل  . شده است  ـی ـل ـی  م

ھـایـی مـورد بـررسـی قـرار گـرفـت کـه    اختالس در دادگـاه 
رقـم واقـعـی بـه  .  ھای دولتی آن را به نمایش گذاشتنـد   رسانه 

باال رفتن نرخ ارزھـای خـارجـی  .  رسد   چند برابر این مبلغ می 
ھای اقتـصـاد را در نـوردیـد و    ی عرصه   وار ھمه   به طور موج 

دستمـزدھـای واقـعـی مـتـوسـط  .  موجب گرانی عمومی شد 
 درصد دستمزدھایسال پیش افت کرد و  ٤٥ کارگران به حدود  

به گـونـه ای کـه  .   درصد نیز رسید ٣٠ برخی مواقع حتا به  
 دالر در مـاه و  ٣٠٠ حقوق  کارگران در سال گذشته معادل  

ـزایـش ظـاھـری بـه  ١٥ امسال نیز علیرغم ده الی    درصـد اف
ـیـن  .   دالر درماه رسیده است ١٢٠ حدود   ـی درعین حال برای تـع

ـنـد   ـان حداقل دستمزد ھنوز نماینـدگـان واقـعـی کـارگـران ھـم
ھای تعیین دستمزد حضور ندارند و حتا سـه    گذشته در كمیته 

ـاسـت   گرایی موجود در قوانین نیز عـمـال بـی   جانبه  ـن ایـن  .  مـع
اتحاد  دولت و کارفرمایان است کـه بـر دسـتـمـزدھـا فـرمـان  

ـفـر گـذشـتـه اسـت و  ٥.٧ بیکاری از مرز  . راند   می   میلیون ن
ـنـد  ـیـکـاری  . بیشتر این بیکاران، کـارگـران جـوان ھسـت نـرخ ب

ـان  ١٩ عمومی در حدود   ـیـکـاری جـوان   ٢٧  درصـد و نـرخ ب
 درصـد بـرآورد  ٢٤ درصد و نرخ بیکاری کارگران زن بیش از  

ـیـکـار و    کماکـان بـه اعـتـراض .  می شود  ھـای کـارگـران ب
ـا  ٦ کارگـرانـی کـه از   ـتـه ١٤  ت انـد،     مـاه حـقـوقـی نـگـرف

حق تشکل ، تـظـاھـرات و اعـتـصـاب  .  اعتنایی شده است   بی 
ھمه و ھمه نادیده گرفته شده و کارگرانی که به این کارھـا  
ـاری از   اقدام می كنند، بالفاصله از کار اخـراج شـده و بسـی

گـران و بـرانـدازان    آنان در ردھی خرابکاران، جاسوسان و توطئه 
گیرند امنیتی بودن و نظامی بودن فضای کـار    نظام قرار می 

برای مقابله با ھر نوع تشکل روز به روز تشدید می شود بـه  

ـان در  .  خصوص در صنایع بزرگ  فعـاالن كـارگـری ھـمـچـن
ازجمله شاھرخ زمانی، محمد جـراحـی و رضـا  . زندان ھستند 

ـیـم زاده    شھابی  دوران زندان خود را می  گذرانند و بھنام ابـراھ
بـرد،    نیز كه به خاطر بیماری فرزندش در مرخصی به سر مـی 

ـادی از  .  بارھا به زندان احضار شده است  عالوه بر آن تعداد زی
فعاالن كارگری ھمچنان در زیر احكام سنگین قرار دارند كـه  

ـازرسـی اسـت  ـان ب ـامـه  . پرونده آنھـا در جـری ـاری از روزن بسـی
ـا   ـز ی ـی ـفـی ن نگاران، معلمان و سایر فعاالن اجتماعی و صـن

ـتـظـار    مشغول گذراندن سال  ـا در ان ـنـد ی ھای حبس خود ھسـت
نھایی شدن حکم دادگاه برای گذران محکومیت خود به سـر  

ـلـم ( ، مھدی شاندیز )معلم (مانند رسول بوداغی . برند   می  ،  ) مـع
ــمــی  ــی ــوان صــم ــی ــامــه ( ک ــگــار   روزن ــی  ) ن ــان ، مســعــود بــاســت

تبعیـض  ...   و ) نگار   روزنامه (، مھسا امرآبادی  )نگار   روزنامه ( 
. ھای کار ادامـه دارد   جنسیتی و قومیتی ھم چنان در محل 

ـنـد   این تبعیض  ـنـوع ھسـت بـر طـبـق  .  ھا بسیار گستـرده و مـت
ـاری    گزارش  ـان در بسـی ھای موثق   منابع مستقل ، حقوق زن

موارد بویژه در کارگاه ھای کوچک تا یک سـوم حـقـوق  
ـیـن بـرخـی از کـارگـران  . مردان، برای کار برابر است  ھمـچـن

ـار   مھاجر به خصوص کارگران افـغـان از دسـتـمـزدھـای بسـی
ـتـی،    از طـرف دیـگـر در پـروژه  .  اندک برخوردارند  ـف ھـای ن

کارگران خارجی، دستمزدھایی به مراتب باالتـر از کـارگـران  
بومی دارند و این وجه دیگری از تبعیض است که در آن بـه  
دالئل سیاسی ، حقوق یک مـتـخـصـص کشـورھـای طـرف  
قراردادھای نفتی تا چند بـرابـر حـقـوق کـارگـر مـتـخـصـص  

ـان  .  داخلی با تخصص یکسان است  حـقـوق مـعـوقـه ھـم چـن
یکی از مسایل مبرم جامعه ی کـارگـری ایـران اسـت کـه  

ـزرگ  .  باید ھر چه زودتر به آن پرداخته شود  در پروژه ھای ب
پرداخت حقوق ھر چند ماه یک بار به  امری متداول تبدیـل  

ـافـت    ھا اقدام دستـه   در این پروژه .  شده است  جـمـعـی بـرای دری
، معموال تنھا منجر به دریافـت  ) اعتصاب و اعتراض (حقوق  

. بخشی از دستمزد و اخراج سردمداران اعتراضـات مـی شـود 
ـافـت حـقـوق   کارگران بسیاری تنھا به خـاطـر درخـواسـت دری
ـاه   ـیـسـت سـی ـیـکـار شـده و در ل عقب افتاده شان، از کـار ب

ـیـل عـمـال امـکـان    استخدام مجدد قرار گرفته  اند و به این دل
ـار کـم مـی  شـود و از ایـن    یافتن مجدد کار برای آنان بسـی

ــشـمــاری   ـی ــواده ھــای آنــان دچــار مشــکـالت ب رھـگـذر خـان
ـیـشـه بـخـشـی از حـقـوق و  . شوند   می  معموال کارفرمایان ھم

ھای کوچـک    در کارگاه .  دارند   دستمزد کارگران را نگه می 
ـز ایـن امـر مـتـداول    و بنگاه  ـی ھا  و شرکت ھای خصوصی ن

ـا    حتا در بیمارستان . است  ـز ب ھای دولتی ، دستمزد پزشکان نی
ـز ھـر    دستمزد معلمان حق .  شود     تاخیر پرداخت می  التدریسی نی

در بسیاری از مـدارس  .  گردد   چند ماه یک بار پرداخت می 
ـا چـنـد   خصوصی نیز حقوق معلمان با تاخیرھای چند روزه ت

خارج شدن بخش وسیعی از کـارگـران  . شود   ماھه پرداخت می 
کارگاه ھایی كه زیر ده نفر نیروی کـار  ( از شمول قانون کار  

دست  کارفرمایان را در اجحاف ھـر چـه  )   در استخدام دارند 
بیشتر به  کارگران باز گذاشته وعمال این بخش از کـارگـران  
ـنـد در بـی   که بخش وسیعی از کارگران را تشکیل می دھ

ـیـد امضـا  .  حقوقی کامل به سر می بـرنـد  قـراردادھـای سـف
ھمچنان برقرار بوده و به این وسیله ھر زمـان کـه کـارفـرمـا  

آمـوزش و  .  تواند نیروی کـار را اخـراج کـنـد   اراده کند، می 
بھداشت در ایران ھر روز بیش از پیش از دسترس کـارگـران و  

شـود، بـه طـوری کـه بـر طـبـق آمـار    زحمتکشان خارج می 
موثق، بیش از سه میلیون کودک بازمانده از تـحـصـیـل در  
ایران وجود دارد که اینان به دنیای کار وارد شده و ھـر روزه  

ـابـد  ـی ـی ـزان یـکـی از  .  تعداد کودکان کار افزایـش م ایـن مـی
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باالترین میزان كودك كـار در سـراسـر جـھـان اسـت و ھـیـچ  
ـاه   چشم  ـیـر آن در کـوت .  مـدت وجـود نـدارد   اندازی برای تغی

حوادث کار در ایران یکی از خونبارترین حوادث کار درجـھـان  
به طورمتوسط ھر ساعت چـنـد کـارگـر آسـیـب مـی  .  است 

بینند که ھمه ی اینھا ناشی از فقدان ایمنی و بـھـداشـت در  
ـان اسـت  در پـروژه ھـای  .  محیط کار و سودطلبی کارفرمای

ـتـن چـنـدیـن    نفت و گاز یا پروژه   ھای بزرگ، در نظـر گـرف
ـنـی   ریزی   کشته در برنامه  ـی ـیـش ب ـتـدایـی جـزو پ ھـای    ھای اب

ـادآور مـی .  عـادی اسـت  شـویـم کـه یـکـی از    در خـاتـمـه ی
ـقـل،    خواسته  ھای واقعی کارگران و فعـاالن کـارگـری مسـت

ھمواره این بوده است که در نشستھای بین المللی مربوط بـه  
ـقـل کـارگـران ایـران،   كار و كارگر نمایندگان واقعـی و مسـت

ـلـی شـونـد کـه بـه    جایگزین تشکل  ـق ھای دولتی وغـیـرمسـت
ی کارگران ایران در این اجـالس شـرکـت مـی    عنوان نماینده 

متاسفانه از سوی آی ال او ھیچ گاه به این مـوضـوع  .  کنند 
توجه جدی نشده است و ھمین مساله باعث شده  بـه جـای  
نمایندگان واقعی کارگران نمایندگان دولتـی و خـود خـوانـده  
در طی سی سال گـذشـتـه، ھـمـواره در ایـن گـونـه اجـالس  
حضور داشته باشند و مطالبات و مسایل کـارگـران ایـران بـه  

این مساله برای ھمیشه باید حـل شـود  .  درستی شنیده نشود 
و نمایندگان واقعی کـارگـران ایـران در ایـن اجـالس حـاضـر  

ضمن حمایت جدی از خواسته کارگران سراسر جـھـان،  .  شوند 
ـا و   به خصوص اعترضات یک سال گذشته در سـراسـر اروپ
ـاضـت   ـاسـتـھـای ری آسیا و امـریـکـا کـه خـواھـان طـرد سـی
اقتصادی بوده و ھستند، خواھان حمایت کـارگـران واتـحـادیـه  
ـارزات بـه حـق  کـارگـران ایـران   ھای کارگری دنیا از مـب

با تشکر و درود فراوان کانون مدافعان حقوق کـارگـر  . ھستیم 
 ٢٠١٣ ژوئن   -ایران 

 

فراخوان سندیکاھای فرانسوی به تظاھرات 
زندانی در  در حمایت از فعالین کارگری 

 ایران  
ـتـر  ٢٠١٣  ژوئن  ١٣ تظاھرات ایستاده در روز    در بـرابـر دف

ژنودر دفاع از حقوق کارگـران و    - میدان ملل   سازمان جھانی 
ـتـدایـی  !  ھای سندیکایی در ایران   آزادی  در ایران کارگران از اب

 -حق تـظـاھـرات؛    -حق اعتصاب؛   -: ترین حقوق محرومند 
ھزاران کارگر به اتـھـام عـدم  ! حق ایجاد تشکالت سندیکایی 

رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستگیر شده، بسیاری بـه  
.  زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شـده انـد 

ت  . د . اف . ، ث (CGT)ت  . ژ .ث : ما سندیکاھای فرانسوی  
(CFDT) او  .اس .، اف(FSU)  اونسا ،(UNSA)   و سولیدر

(SOLIDAIRES)   ـنـده کلیه تشکالت کارگری شـرکـت کـن
 سازمان بین المللی کار در ژنو را فـرا  ٢٠١٣ در اجالس سال  

ایـجـاد    -ـ  آزادی کارگـران زنـدانـی  :  می خوانیم  که برای 
ـقـل   ـنـدگـان واقـعـی ونـه    -سندیکاھـای مسـت ـای حضـور نـم

سندیکالیست ھای قالبی و عوامل و ھمدست ھای رژیم بـه  
ـیـونـدنـد  ـپ مـیـدان مـلـل از  .  تظاھرات ایستاده در میدان ملـل ب

ژنو برای نمایندگان    –٢٠١٣  ژوئن  ١٣  ـ  ١٤  الی  ١٢ ساعت  
ـنـده در اجـالس، ایـن گـردھـمـآیـی   سندیکاھای شرکت کـن
ـبـسـتـگــی خـود رابــا کـارگـران و   فـرصـتـی اســت کـه ھــم

 .سندیکالیست در ایران اعالم دارند 
ـا  : " ترجمه و تکثیر از   ـیـسـتـی ب ـال ـبـسـتـگـی سـوسـی ھـم

اتحاد بین المللی در حـمـایـت از  " " فرانسه    –کارگران ایران  
 "پاریس  –کارگران در ایران  

 

از فراخوان کلکتیو سندیکاھای فرانسه 
 حمایت کنیم

ـیـم    ـانـی  کـن ـب ـی از فراخوان سندیکاھای فـرانسـوی پشـت
ـیـم   ! وبرای دفاع از جنبش کارگری ایران در ژنو گرد ھـم آی

ت  . د . اف . ، ث (CGT)ت  . ژ . پنج سندیکـای فـرانسـوی ث 
(CFDT) او  .اس .، اف(FSU)  اونسا ،(UNSA)  و سولیدر

 )SOLIDAIRE)  برای دومین بار ھمزمان با یکصـدو دومـیـن
ـا   ـبـسـتـگـی ب اجالس ساالنه سـازمـان جـھـانـی کـار در ھـم
ـار یـک حـرکـت   کارگران  در ایران طی فـراخـوانـی خـواسـت
ـقـض حـقـوق   ایستاده  اعتراضی نسبت  به مـوارد مـتـعـدد ن

آنھا بطور مشخص اعتـراض خـود  .  کارگران در ایران شده اند  
ـنـکـه   را نسبت به زندانی نمودن فعالین کارگری در ایـران وای
کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند  حـق اعـتـصـاب،  
حق تظاھرات آزاد، حق ایجاد تشکالت  مستقل سـنـدیـکـایـی  
ـتـمـاعـی   به شدت محرومند ،از تمامی فعالین کارگـری واج

ـابـل  ١٣ در خواست نموده اند که در روز پنجشبه   ـق  ژوئن در م
سازمان ملل حضور بھم رسانده وبا صدای بلند اعتراض خـود  
ـنـده از سـراسـر   را به گوش نمایندگان کشورھای شرکت کـن

ـیـن  .  جھان برسانند  ـال آن چیزی  که  فعالیـن کـارگـری ،فـع
بـخـوبـی  !  اجتماعی و آزادیخواھان ایرانی در تبعید  _  سیاسی 

ـام   ـن میدانند وجود یک رژیم جنایتکار ،سرکوبگر وغارتگـر ب
حکومت جمھوری اسالمی در ایران است، رژیمی کـه ھـمـه  
ـاشـنـد   ـب ـی فعالین عدالتخواه وآزادی طلب خواھان نابودی آن م
که بدون این  مھم کشـور مـا آزاد نـخـواھـد شـد ومسـاوات  

دست بدست ھـم داده یـکـصـدا  .  وآزادی تحقق نخواھد یافت  
ـا    ضمن قدردانی از ھمبستـگـی سـنـدیـکـاھـای فـرانسـوی ب

به حضورنمایندگان قالبی رژیم اسـالمـی    -١ : کارگران ایران  
ایران بجای نمایندگان واقعی کارگران ایران اعتراض وخواھـان  

خـواھـان آزادی    -٢ !  اخراج آنان از سازمان جھانی کـارشـویـم  
. کارگران زندانی و فعالین سیاسی اجتماعی در ایران شویـم  

ـلـمـان و دیـگـر  -٣  خواھان آزادی تشـکـالت کـارگـری ،مـع
حـق اعـتـراض ،اعـتـصـاب  -٤ .  زحمتـکـشـان در ایـران شـویـم 

ـیـن مـزد   ـی ،تجمعات کارگری ، امکان در تصمیم گیری تـع
ـتـدایـی تـریـن   عادالنه ،قرادادھای دسته جمعی ودایمـی از اب
حقوق کارگران است کـه در ایـران بـه ھـیـچ وجـه رعـایـت  
نمیشود باید با اعتراضات مکرر، حکومت  غارتگر سـرمـایـه  

بـه تـظـاھـرات  .  داران اسالمی ایران را وادار به رعایت آن نمود 
  ١٢ از ساعت    -ایستاده در میدان ملل بپیوندید   میدان ملل  

ژنو جمـعـی از کـارگـران    –  ٢٠١٣  ژوئن  ١٣       ١٤ الی  
ایرانی عضو سندیکاھای سوییس اتحادبین المللی در حمایـت  

 سوییس   -از کارگران در ایران   
 

ژوئن ژنوشرکت ١٣درتظاھرات ایستاده 
 کنیم

برای اعتراض بـه    -! انسان ھای آزادیخواه،متعھد ومترقی 
حضورتشکل ھای فرمایشی و وابسته به حکومت اسـالمـی  
ایران باعنوان تشکل ھای مستقل کارگری دراجالس سالیانه  

ـیـروھـای    -سازمان جھانی کار   بـرای اعـتـراض بـه اعـزام ن
امنیتی ودست نشاندگان رژیـم سـرمـایـه داری ایـران تـحـت  

برای اعـتـراض   -پوشش دروغین نمایندگان کارگری به ژنو  
به اذیت وآزار فعالیـن کـارگـری وخـانـواده ھـایشـان ازجـانـب  
حاکمیت ضدکارگری ایران منجمله بازداشت ،زنـدانـی کـردن  

ـیـن کـارگـری   بـرای انـعـکـاس جـھـانـی    -واخراج ازکارفعال
ـیـن   ـال ـقـل کـارگـری وفـع صدای اعتراض تشکل ھای مسـت

برای حمایت ازحق برپایی آزادانـه تشـکـل    -کارگری درایران  
ـارزات    -ھای مستقل کارگری درایران   برای حـمـایـت از مـب

کارگران ایران برای احقاق حقوق حقه شان  متحـدانـه وھـمـراه  
،  (CGT)ت  . ژ . باھم ازفراخوان سندیکـاھـای فـرانسـوی ث 

ـا (FSU)او  . اس . ، اف (CFDT)ت  . د . اف . ث  (، اونســ
UNSA)   و سولیدر(SOLIDAIRES)  حمایـت ودرتـظـاھـرات

  ١٢ ژوئن سـاعـت  ١٣ :زمان . ژوئن ژنوشرکت کنیم ١٣ ایستاده  
ـاسـی  : مکان  ـان سـی ـی میدان مـلـل ژنـو انـجـمـن دفـاع اززنـدان

ـیـم فـرانسـه  -وعقیـدتـی ایـران  ـق ـاریـس انـجـمـن کـردھـای م پ
ـیـن    -ھمبستگی سوسیالیست با کارگران ایران  فرانسه اتـحـادب

ـاریـس   –المللی درحمایت از کارگران درایران     ٢٠١٣ ژوئـن ٣ پ
 ١٣٩٢ پانزدھم خردادماه 

 
 اعتراضات كارگری

 
 اعتصاب رانندگان تاكسی در كامیاران

ـاران در روز  :  خرداد ١٢  رانندگان تاكسـی در شـھـر كـامـی
رانندگان اعتـصـابـی  .   خرداد دست به اعتصاب زدند ١١ شنبه  

 تـومـان  ٤٠٠  تومان به  ٢٠٠ خواھان افزایش كرایه تاكسی از  
ـاكسـی شـھـر  .   شدند  ـنـدگـان ت این چندمین بار است كـه ران

در پی ایـن اعـتـصـاب  .  كامیاران دست به اعتصاب می زنند 
ـاده   ـی بسیاری از مسافران مجبور شدند مسیـرھـای خـود را پ

كمیته ی ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكـل  .   طی كنند 
 ھای كارگری 

 
اعتراض  کارگران شرکت خدماتی پاک 
اندیش خان میرزا، وابسته به پاالیشگاه 

 پارسیان به رفتار ناشایست پیمانكار
اعـتـراض کـارگـران شـرکـت خـدمـاتـی پـاک  : خرداد ١٤ 

ـان بـه بـرخـورد   ـارسـی اندیش خان میرزا، وابسته به پاالیشگاه پ
ھفت نفـر از  .  ناشایست و ناسزاگویی کارفرما در محیط کار 

ـان مـھـر واقـع در   کارگران یك شرکت پیمانكاری در شھرسـت
 نفر از کارگران این شـرکـت  ٥٠ استان فارس به نمایندگی از  

به آنچه برخورد ناشایست،توھین آمیز و ناسزاگویی کـارفـرمـا  
 .خواندند اعتراض كردند   در محیط کار می 

 
 اخراج و بیكارسازی 

 
تعطیلی کارخانه قند شوش علیرغم وعده 
ووعیدھا وعدم پرداخت حقوق ومطالبات 

 کارگران
با گذشت چند سال از ورشکستگی کارخانه قند شـوش،  
ـافـت نـکـرده   ھنوز بسیاری از کارگران مطالبات خـود را دری
اند و از دیگر سـو مسـئـوالن وعـده راه انـدازی مـجـدد ایـن  

ـیـت خـود  .  کارخانه را می دھند  ـال این کارخانه در زمـان فـع
 نفر موجـب  ٦٠٠  کارگر داشت که بیکاری این  ٦٠٠ بیش از  

ـفـر از مـردم ایـن   از دست رفتن فرصت شغلی ایـن تـعـداد ن
ـایسـه  .  شھرستان شد  این در حالی است که چغندر قند در مق

عـالوه بـر  .  با دیگر محصوالت، بیشترین سود آوری را داشت 
ـز مـحـصـول پـر  ٦٠٠ بیکاری    نفر، کشاورزان این شھرستان نی

درآمد چغندر قند را از دست داده و بـه کشـت مـحـصـوالت  
ـاری  .  کم در آمد و پرھزینه مثل ذرت روی آوردند  حتی بسـی

از نگھبانان این کارخانه نیز مدتـھـا اسـت کـه بـدون حـقـوق  
 شـاغـل  ٦٠٠ اخراج شدن نزدیک به  .  مشغول به کار ھستند 

ـبـران  ٢٠٠ رسمی و حدود یک ھزار و    نفر قراردادی ضربه ج
ـان شـوش و خـانـواده ھـای   ـتـصـاد شـھـرسـت ناپذیری را به اق

ـان پـس از سـالـھـا  .  شاغالن وارد کـرد  ـاری از کـارکـن بسـی
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ھمچنان بیکار ھستند یا تبدیل به کارگران فصلی شـده انـد  
کاشت چغنـدر  .  که در ھر فصل مجبورند شغل عوض کنند 

قند زمانی اقتصـادی تـریـن نـوع کشـت در کشـاورزی بـه  
 ھـزار  ٩ آمد و در حالی که این کشت به سطـح    حساب می  

ـلـی   ھکتار در شوش ھم رسیده بـود، اکـنـون بـعـد از تـعـطـی
شـرکـت سـھـامـی  .  کارخانه قند، نزدیک به صفر شده اسـت 

ـاریـخ  )  سھامی خاص (قند و تصفیه شکر دزفول     ١٣٥٤ در ت
.  شروع به بـھـره بـرداری کـرد ١٣٦٣ تاسیس شد که در سال  

ـیـه     ٥٠٠ این شرکت ظرفیت پنح ھزار تن چغندر قند و تصـف
ـیـن  ٣٠٠ تن شکر خام و تولید   ـالـه خشـک و ھـمـچـن  تن تف

ــت   ـی ــری مــالس را در روز دارد ٢٠٠ ظـرف ــد گـی ـن .  تـن ق
درصد از سھام این شرکت متعلق به بـخـش خصـوصـی و  ٦٧ 
ـتـی اسـت ٣٣  ایـن کـارخـانـه در  .   درصد متعلق به بخش دول

دزفول قرار دارد که ویـژگـی   –ھفت کیلومتری جاده شوش  
تمام اتوماتیک بودن، آن را در ایران و خاورمیانـه کـم نـظـیـر  

 ایـن شـرکـت تـعـطـیـل و سـپـس  ١٣٨٢ در سـال  .  می کند 
ـتـصـادی  .  ورشکست شد  ورشکستگی این کارخانه ضربات اق

ـان شـوش وارد کـرده   سخت و جبران ناپذیری به مردم شھرست
ـنـد  .  است  احمد ناصر یکی از کارگران بازنشسته کـارخـانـه ق

ـبـود  : می گوید  در سفر اول ھیئت دولت وعده ھایی برای بـھ
ـاصـر  .  اوضاع شرکت و ریشه کن شدن بیـکـاری  داده شـد  ن

متاسفانه این طرح ھمچون سایر طرح ھای اجرا نشـده  :  افزود 
در شھر آبادان تنھا در حـد   «پاالیشگاه خوزستان »مثل ساخت  

این در حالی است که اخیرا گفته مـی  .  یک سخنرانی ماند 
ـان شـوش   شود معاون وزیر کشور در بازدید اخیرش از شھرسـت

ـا قـرار  .  وعده راه اندازی خط تصفیه این کارخانه را داد  گـوی
. است شکر خام وارد کشور شود و در این واحد تصفیـه شـود 

اما آیا این وعده نیز ھمچون وعده ھای پیشین مسئوالن تنھا  
ـا   در حد سخن می ماند؟ به قول قدیـمـی ھـا سـخـن شـب ب

 ...روشنایی روز از بین می رود 
  

تعطیلی یک نمایندگی ایران خودرو در 
 سنندج واخراج کارگران

خردادک ردپا، چند روز پیش یکی از شـعـب  ١٦ به گزارش  
ی کارگـران    نمایندگی ایران خودرو در سنندج، تعطیل و کلیه 

شنبه سی و یکـم    ھمچنین روز سه .  خود را از کار اخراج کرد 
ـیـل ورشـکـسـتـگـی،    اردیبھشت    ٣٧ ماه این نمایندگی بـه دل

ــن  .  کـارگـر خــود را از کــار اخـراج کـرده بـود  کــارگـران ای
انـد کـه ھـر    در حالی از کار اخـراج شـده )  حیدری ( نمایندگی 

 . سال ھستند ١٧  تا  ٢ ی کار    کدام از آنان دارای سابقه 
ـنـدگـی ایـن   ـای پیشتر نیز بنابه دسـتـور ایـران خـودرو، نـم

ـیـکـاری     ١٢ شرکت در شھرستان دھگالن، لغو گردید کـه ب
 .کارگر شاغل را درپی داشت 

 
ویژه  دستگیری و اعتراضات 

علیه دستگیری فعالین 
 كارگری 

 
تماس مقامات قضایی با بھنام ابراھیم زاده 

 برای برگشت فوری به زندان
ـار  :   خرداد ١٣  امروزدوشنبه سیزدھم خردادماه از دفتر دادی

ـیـم زاده فـعـال   ـام ابـراھ ـن ـا بـھ ناظر بر زندان آقای خدابخشی ب
ـایـد   ـیـن امـروز ب كارگری و كودكان تماس گرفته اند كه ھـم

ـاسـخ بـه  .  خود را به زندان معرفی کند  بھنام ابراھیم زاده در پ

این در خواست به مقامات قضایی  تاكید كردنـد، كـه تـحـت  
ـز   ـی ھیچ شرایطی امروز نمی توانم به زندان برگردم، مقامات ن
ـا حـكـم جـلـب   گفته اند، در صورتی كه به زندان برنگردیـد ب

ـیـمـا  .  شما را به زندان بر می گردانیم  این در حالی است كه ن
ـتـرض زنـدانـی در   ـیـمـار ایـن كـارگـر مـع ابراھیم زاده فرزند ب
وضعیت خوبی نیست و در منزل بستری وتحت مراقبت مـی  
ـام بـه زنـدان بـرگـردد  ـن . باشد، اما مقامات تاكید دارند كه بھ

ـافشـاری   مسئولین در حالی برای برگشتن بھنام بـه زنـدان پ
ـزشـكـان   ـانـونـی تـھـران و پ می كنند كه به تازگی پزشـك ق
بیمارستان محك نیما را معاینه و وضعیت وی را تاییـد كـرده  

در این شرایط بھنام باید در كنار فرزند بیمارش و خـانـوده  .  اند 
ـیـم زاده از تـمـامـی  .  اش باشد  ـام ابـراھ ـن کمیته دفـاع از بـھ

تشکلھای کارگری وجدانھای بیدار و انساندوست مـیـخـواھـد  
ـیـم زاده   در این شرایط خطیر به کمک و حمایت خانواده ابـراھ

 کمیته حمایت از بھنام ابراھیم زاده . بشابند 
 

 دستمزدھای پرداخت نشده
 

 نفر از کارگران ٤٠٠عدم پرداخت حقوق
شاغل در معادن ذغال سنگ البرز غربی 

 از آغاز سال جدید) سنگرود(
 نفر از کارگران شـاغـل  ٤٠٠ عدم پرداخت حقوق : خرداد ١٨ 

از آغـاز سـال  )  سنگـرود (در معادن ذغال سنگ البرز غربی  
ـیـش از  .  جدید    ٥٠٠ کارگران شاغل در معادن البرز غربـی ب

ـفـر از  ١٠٠ از اول دی ماه سال گذشته بیش از  .نفر ھستند   ن
ـانـون مشـاغـل سـخـت و   کارگران در شرف بازنشستگی با ق

ـفـر از  ٦٠ زیان آور بازنشسته شده و ھم اکنون بازنشستگی    ن
 .مشمولین در به بھانه کمبودمالی متوقف شده است 

  
 عدم پرداخت حقوق کارگران سد ژاوه

به گـزارش رسـیـده کـارگـران مشـغـول در سـد ژاوه در  
ـیـش از  ٢٠   مـاه اسـت کـه حـقـوق  ٤ کیلومتری سنندج  ب

 کارگـر مشـغـول  ٣٠٠ در این پروژه بیش از  . اند   ه   دریافت نکرد 
ـافـت نـکـرده انـد  ـز دری ـی . کار ھستند که عیدی امسال را ن

کمیته ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 ١٣٩٢  خرداد  ١٥ -کارگری 

 
 نا امنی محیط كار

 
جان باختن یکی ازکارگران شرکت 

پیمانکاری راه و شھرسازی کھگیلویه و بویر 
 احمد
ـــواری  :  خرداد ١٨  واژگـوـنی یک دسـتـگـاه خـودروی س

 کشته بـر جـا  ٣ پیکان در محور ارتباطی یاسوج ـ بابا میدان  
این تصادف در حالی رخ داد که کارگران شـرکـت  .  گذاشت  

 خـطـه ایـن  ٤ پیمانکاری راه و شھرسازی در حال ساخت پـل  
محور بودند که خودرو پس از واژگونی به یک کـارگـر در  
ـار پـل   کنار پل برخورد کرد و راننده و سرنشین و کارگر کـن

 .ھر سه جان باختند  
 

  جانباختن كارگر برق
ــرق "  مـظــفـر بـکــری "  کـار و فــعـال کـارگــری    کـارگــر ب

درشھرستان پاوه، در محل کار دچـار حـادثـه شـد و بـر اثـر  
ضربه مغزی جانش را از دست داد بر اساس گـزارش رسـیـده،  

ـان    کارگر برق "  مظفر بکری "  کار و فعال کارگری درشـھـرسـت

پاوه، در محل کار دچار حادثه شد و بـر اثـر ضـربـه مـغـزی  
کش در حـیـن کـار    این کارگر زحمت .  جانش را از دست داد 

ـا   به دلیل خستگی و فشار ناشی از کار، از ھوش رفـت و ب
پیکر نیمه جان این کارگر به بیمارستانـی  .  سر به زمین خورد 

در کرمانشاه منتقل شد که به دلیل نبودن امکانات پزشکـی  
  ١٥  شب در تاریخ  ١٢ برای بیماران مغزی و قلبی در ساعت  

ـز در مـحـل  "مظفر بکری .  "خرداد جان باخت  ـی ـبـل ن ، سال ق
کارش در یک ساختمان سقوط نمود که به مدت یک مـاه  
در بیمارستان در حالت کما به سر بـرد و پـس از چـنـد مـاه  
بستری شدن با وجود اینکه سالمتیش را به طور کـامـل بـه  

اش، مـجـبـور بـه ادامـه    دست نیاورده بود به دلیل نیاز خانواده 
کش و آگـاه کـه    این کارگر زحمت .  فروش نیروی کارش شد 

تمام زندگیش با رنج و کار و در عین حال عشق بـه رھـایـی  
ـیـن   ـارھـا مـورد اذیـت و آزار مـدافـع کارگران آمیخته بـود ب

ـبـوه  "  مظـفـر بـکـری " پیکر  . سرمایه قرار گرفت  ـا حضـور ان ب
مردم و دوستان و کارگران در روز پنج شنبه به خاک سـپـرده  

عدم امکانات ایمنی در محیط کار ساالنـه جـان تـعـداد  . شد 
ـنـگـی بـرای    کمیته .  گیرد   زیادی از کارگران را می  ی ھماھ
ـیـت    کمک به ایجاد تشکل  ھای کارگری، ضمن عرض تسل

و ھمدردی با خانواده و دوستان مظفر بـکـری، عـدم رعـایـت  
ـاشـی از    استانداردھای ایمنـی در مـحـیـط  ھـای کـار کـه ن

داری اسـت را عـامـل بـروز ایـن گـونـه    سودخواھی سرمایـه 
ی ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد    کمیته .  داند   حوادث می 

 ١٣٩٢  خرداد  ١٦ -ھای کارگری   تشکل 
 

 گزارش
 

 دستمزد ناچیز کارگران زن میوه چین
مرکز آمار ایـران طـی انـجـام آمـارگـیـری از  :  خرداد ١٧ 

ـار ارائـه   خدمات کشاورزی، به بررسی ھزینه انـجـام یـک ب
ھـای آبـی و دیـم    خدمات در این بخش به تفـکـیـک زمـیـن 

ـز   ـی ـای   ٩١ ھمچنین دستمزد یک روز کارگر کشاورزی در پ
بنابھمین گزارش،در فصـل مـورد بـررسـی دسـتـمـزد  .  پرداخت 

  ١٧٨ روزانه یک نفر کارگر میوه چین زن در کـل کشـور  
استان قزوین بیشترین دستمـزد را  .   ریال بوده است ٦٣٥ ھزار و  

 ریال به این نیروی انسانی پرداخت کـرده  ٣١٠  ھزار و  ٣١٢ با  
ـنـھـا  .  است   ھـزار  ١٠ این در حالی است که ھرمزگانی ھا ت

سـطـح  .  انـد   ریال به کارگران زن میوه چین خود دسـتـمـزد داده 
 مـعـادل  ٩٠ این دستمزد این گروه نسبت به فصل مشابه سال  

 . درصد افزایش داشته است ٣٥.٧ 
 
 

 اخبار بین المللی 
 

  درصد١٢.٢رکورد نرخ بیکاری به  -اروپا 
ـات " آژانس اطالعات     ١٠ (      مـه ٣١ روز جـمـعـه "  یـوروسـت

ـیـون تـن کـار خـود را در  ١.٦ اعالم کرد که  ) خرداد  ـل ـی  م
 ماه منتھـی بـه آوریـل از دسـت  ١٢ منطقه مالی یورو طی  

ـیـسـت و    نرخ بی .  اند   داده  کاری در منطقه مالی یورو بـرای ب
ـتـه اسـت  ـاف ـزایـش ی   ٢٦.٦ حـدود  .  چھارمین ماه متوالـی اف

ـا بـی  کـار بـوده    میلیون تن در ماه آوریل در کل اتحادیـه اروپ
 میلیون تن در مـنـطـقـه مـالـی یـورو  ١٩.٣ که از این تعداد  

یونان و اسپانیا در آمار ماه آوریـل دو کشـور  . میکنند   زندگی 
اروپایی ھستند که بیشترین نرخ بیکارن را به خود اختـصـاص  

 مـیـالدی دچـار رکـود  ٢٠٠٨ اروپا در اوایل سـال  .  میدھند 
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ورشکستگـی اکـنـون کشـورھـای بـه شـدت  . اقتصادی شد 
ـا را   ـی ـال ـت ـنـد و ای ـا، ایـرل بحران زده مانند یونان، پرتغال، اسپانی

ـا    بحران فزاینده بدھی دولت .   کند   تھدید می  ھای اتحادیه اروپ
ـتـصـادی و   را وادار کرده که دست به اصالحات سنـگـیـن اق

ـنـد  ـزن ـاضـتـی ب ـاسـت .  تدابیر شدید ری ھـا مـوجـی از    ایـن سـی
ـاری    ناآرامی  ھای اجتماعی و اعتراضات گسترده را در بسـی

 .از کشورھای اروپا در پی داشته است 
 

حمله پلیس به کارگران  -قرقیزستان 
 معترض معدن طال

 چـنـد روز اسـت کـه حـدود ھـزار    سی   بی   به گزارش بی 
کارگر معترض برای گرفتن سھم بیشـتـر از مـعـدن طـالی  

صـاحـب ایـن  .  انـد   اطراف این معدن طال تجمـع کـرده " کمتور " 
ـیـه  .  اسـت "  سنترا " معدن طال شرکت کانادایی   تـظـاھـرات عـل

کارفرمای این معدن طال با دخالت پلیس به خشونت کشیـده  
ـیـت   شد و دولت قرقیزستان در مناطق اطراف معدن طال وضـع

ـیـن  .  اضطراری اعالم کرده است  ـان و ھـمـچـن ـزسـت دولت قرقی
ـادایـی  "  کمتور گولد "شرکت   که شریک تجاری شرکت کـان

اند اگر این مشکل حل نشـود، کـار مـعـدن    است، ھشدار داده 
ـان    بـی   خبرنگار بـی . طال مختل خواھد شد  ـزسـت ـی سـی در قـرق

ھـا    گوید ھر دو طرف معترضان و پلیس در این درگـیـری   می 
ـا سـنـگ    زخمی شده  اند و پلیس به سمت معترضـانـی کـه ب

ـاب کـرده اسـت   کردند گاز اشک   می   حمله  بـر اسـاس  .  آور پرت
ـتـرض جـاده اصـلـی بـه سـمـت   ھمین گزارش حدود ھزار مـع

ـا    و می   بیشکک پایتخت قرقیزستان را مسدود کرده  خواھند ب
ـنـد   جمھوری یا نخست   رییس  ـتـه مـی .  وزیر دیدار کـن شـود    گـف

شماری از معترضان با ھدف توقف کار معدن، نیروگاه برقی  
.  انـد   کـرد، از کـار انـداخـتـه   را که انرژی معدن را تامین می 

ـان دارد کـه   این معدن نقش بسیار مھمی در اقتصاد قرقیزست
ـانـه اسـت  ـی ـای م درآمـد  .  یکی از فقیرترین کشورھـای آسـی

 درصد تولید ناخـالـص داخـلـی  ١٢ معدن طالی کمتور حدود  
 نیمی  ٢٠١١ ھمچنین در سال  .  دھد   قرقیزستان را تشکیل می 

ـتـه  .  از صادرات این کشور از این معدن بوده است  ـی یک کـم
ـتـرا   دولتی که مسئول بازبینی قرارداد با شرکت کانادایی سـن

بـرد،    گوید این شرکت در ازای سودی که می   بوده است، می 

ـیـل .  کند   مالیات بسیار کمی پرداخت می  گـران    بـعـضـی تـحـل
ـادایـی   نگران ھستند که فشارھای فزاینده روی شـرکـت کـان

ـان    باعث تردید سرمایه  ـزسـت ـی گذاران خارجی برای کار در قـرق
 .شود 

 
دعوت بزرگترین اتحادیه گارگری  -پرتغال 

  برای اعتصاب عمومی
)  خــرداد ١٠ (    مـه ٣١ بـه گــزارش رویــتـرز روز جــمــعــه  

از کـارگـران   CGTPبزرگترین اتحادیه کـارگـری پـرتـغـال  
ـاضـت کشـی   دعوت کرد در اعتراض به سیاست  کـه    ھـای ری

ھا و اخراج سازیھا مـیـشـود، دسـت بـه    شامل کاھش دستمزد 
ـزرگ دیـگـر نـظـیـر    اتحادیـه .  اعتصاب عمومی بزنند  ھـای ب

UGT   ـنـد نیز گفته اند که احتماال بـه ایـن اعـتـراض خـواھ
ـیـون و  ١ این دو اتحادیه بزرگ بیش از  .  پیوست  ـل ـی   ٢٥٠  م

ـز اعـالم  .  ھزار عضو دارند  ـی ھمچنین اتحادیه ھای معلـمـان ن
ـا  ١٧ (  ژوئـن  ١٧  تا  ٧ کرده اند که از تاریخ   ) خـرداد ٢٧  ت

ـنـد    یعنی  دوره امتحانات پایان سال مدارس، دست از کار خـواھ
 .کشید 
 

اعتراض کارگران برای افزایش  -بحرین 
 دستمزد و دریافت پاداش

  ١٢ (  ژوئـن  ٢ به گزارش گلف دیلی نیوز روز یکشنبـه  
ـیـر کشـتـی عـرب  ) خرداد  کارگران شـرکـت سـاخـت و تـعـم

(ASRY)   ـاداش ـافـت پ با خواست افزایش دستمزد و برای دری
رئیس ھیئت مدیره اتحادیه کـارگـران  .  دست به اعتراض زدند 

ـتـه اسـت کـه صـد  ـنـجـار گـف ھـا    کشتی سازی عبدالواحد ال
ـاتشـان بـه اعـتـراض   ـب کارگر این شرکت تا دستیابی به مطال

گوید این دومـیـن اعـتـراض    وی می .  خود ادامه خواھند داد 
ـبـه  .  ھای اخیر است   ما در روز    ٢٩ اعتراض اول روز چـھـارشـن

ـیـل صـورت    مه  بود و این نشست و تـحـصـن دوم بـه ایـن دل
ـافـت نـکـرده    می  گیرد که ما پاسخی از جانب مـدیـریـت دری
 .ایم 

 
المللی مسقط  کارکنان فرودگاه بین -عمان 

 دست به اعتصاب زدند
ـیـن  ـان فـرودگـاه ب ـلـی    به گزارش گلف نیوز کـارکـن ـل الـم

دست از کار کشیـده  )   خرداد ١٠ (   مه ٣١ مسقط از روز جمعه  
خواست آنھا از جمله بھبود شرایط کار، کاھـش سـاعـات  .  اند 

ـار  .  کار و افزایش دستمزد عنوان شده است  این برای دومین ب
در این سـال مـیـالدی اسـت کـه ایـن کـارگـران دسـت بـه  

ـیـمـایـی عـمـان ایـر  .  اعتصاب میزنند  مسئولین شرکـت ھـواپ
گویند که این اعتصاب از قبل بـه اطـالع آنـھـا نـرسـیـده      می 
فرودگاه مسقط و شرکت ھواپیمایی عمـان ایـر بـرای  .    بود 

ـاده کـرده انـد  ـف . کاھش تاثیر اعتصاب از اعتصاب شکن است
 ژوئـن  ٢ بر اساس آخرین گزارشات اعتصاب تا رو ز یکشنبه  

 .ھمچنان ادامه یافته است )  خرداد ١٢ (
 

ھای کارگری برای  اعالم اتحادیه -ترکیه 
با اعتراضات مردم اعتصاب در ھمبستگی

  
ھای کارمـنـدان     کنفدراسیون اتحادیه   سی   بی   به گزارش بی 

بخش عمومی ترکیه اعـالم کـرده اسـت کـه اعضـایـش بـه  
ـبـه و چـھـار    نشانه ھمراھی با معتـرضـیـن، روزھـای سـه  شـن

. اعتصاب خواھند کـرد )   خرداد ١٥  و  ١٤ (  ژوئن  ٥  و  ٤ شنبه 
ـنـدگـی   ـای  ھـزار  ٢٤٠ کنفدراسیون چپگرای ک سک که نـم

ـیـه  "  کارمند را بر عھده دارد، دولت ترکیه را به   تروریسم عـل
شود که اعتصـاب دو    گفته می . متھم کرده است " مردم خود 

روزه اعضای اتحادیه بر ارائه خدمات در مدارس، دانشگاھـھـا  
ـفـدراسـیـون  .  و دفاتر دولتی تاثیر بگذارد  ـیـه ای، کـن ـان ـی در ب

رفتار خشونت آمیز دولت علیه اعتراض  : " ک سک اعالم کرد 
ھای کامال صلح آمیز به گونه ای ادامه دارد کـه زنـدگـی  

ایـن  ."  و امنیـت مـردم عـادی را بـه مـخـاطـره مـی انـدازد 
 اتـحـادیـه را بـر عـھـده دارد،  ١١ کنفدراسیون که نمایندگی  

. دولت را به تھدید دموکراسی در کشور مـتـھـم کـرده اسـت 
ھا و درگیری با پلیس ھمچنان در تـرکـیـه    ھمزمان، اعتراض 

ـاکـیـه مـرگ دومـیـن  .  ادامه دارد  ـت دفتر فرمـانـدار شـھـر ان
ـلـه  .  تظاھرکننده را تایید کرده است  به گفته این دفتر، عـبـدال

ـاه  ٢٢ کومرت،    ساله در تظاھرات زخمی شده و مـدتـی کـوت
ـز مـھـمـت وای در اثـر  .  بعد از آن درگذشته است  ـی پیشـتـر ن

تصادف با ماشینی که به میان معترضان رفته بـود زخـمـی  
ـبـه .  شده و درگذشـت  بـرای  )   خـرداد ١٤ (  ژوئـن  ٤ روز دوشـن

ـبـول    چندمین روز متوالی  ـان ـقـسـیـم اسـت  ھزاران نفر در میدان ت
 .جمع شده و خواھان برکناری رجب طیب اردوغان شدند 

 
اعتراض ھزاران کارگر با  -کامبوج 

 خواست آزادی ھمکارانشان
ھـزاران کـارگـر  )   خـرداد ١٥ (  ژوئـن  ٥ روز چھار شنبه  

ھای تولیـد کـفـش و پـوشـک کـه بـرای شـرکـت        کارخانه 
ـازداشـت    المللی نیکی   بین  ـنـد در اعـتـراض بـه ب  تولید میکـن

این کـارگـران دو روز  .   ھمکاران خود دست به اعتراض زدند 
با خواست افزایش دسـتـمـزد  )   خرداد ١٣ ( ژوئن  ٣     پیش یعنی 

ـیـروھـای   ـانـه ن دست از کار کشیده بودند که با حمله وحشـی
پلیس مواجه میشوند و تعدادی از ھکرنشان نیز در ھمان روز  

ناظرین معتقدند که چون قرار است در مـاه  .  دستگیر میشوند 
آینده انتخابات برگزار شود، پلیس برای به سـکـوت کشـانـدن  
ـاده   ـف ـیـشـتـری اسـت کارگران و مـردم از خشـونـت بـمـراتـب ب

اوو ویراک مدیر مرکز حـقـوق بشـر کـامـبـوج در  .  کند   می 
ـتـه اسـت کـه حـکـومـت نـگـران    AFPای با    مصاحبه  گـف

    ھای اجتماعی نظیر چیزی که در کشورھـای عـربـی   آشوب 
 . و اخیرا در ترکیه اتفاق افتاد، است 

 
 افزایش بیسابقه نرخ بیکاری -یونان 

ـازه تـریـن  .  بیکاری در یونان ھمچنان بیـداد مـی کـنـد  ت
ـزان   ـقـه مـی گزارش سازمان آمار ملی یونان از افزایش بی ساب

ـیـکـاران در مـاه  .  بیکاری در این کشور حکایت دارد  تعداد ب
ایـن  .   درصد نیروی کار رسیده اسـت ٢٦/٨ مارس گذشته به  

میزان بیش از دو برابر نرخ متوسط بیکاری در حـوزه پـولـی  
یونان بعد از اسپانیا دومین کشور در کشـورھـای  . یورو است 

عضو اتحادیه اروپا است که بیشترین نرخ بیکاری را به خـود  
 .اختصاص میدھد 

 

کارگر کمونیست را 
 بخوانید

 

 


