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بالئي كه اين روزها بر سر تئـوري      
آمده اسـت، كـمـتـر        "   بازار آزاد پيروز  " 

كسي را به صرافت دفاع از اين لـجـام          
شـك دارم    .   گسيختگـي مـي انـدازد        

حـتـي فـردريــك هـايـك و مـيـلـتــون                   
فريدمن هم، اگـر زنـده بـودنـد، مـي                

در .   توانستند از آن دفـاعـي بـكـنـنـد            
عوض انسان هاي زيادي اين شكست      
و ورشكستگي را جشن گـرفـتـه انـد؛            

هـائـي بـا چـنـيـن               گرچه چنين بحـران   

وسعتي، اگر منجر به انقالبي نشـود،       
بخش عظيمي از جامعه را به آستـانـه    
نيستي مي راند و بـا سـاقـط كـردن                
بخش عظيمي از جامعـه از زنـدگـي،         

در .   به زندگي خود ادامه خـواهـد داد      
ايـن بـيـن حـتـي اليـه هـاي نسـبـتـا                      
ضعيف تر طبقه بورژوا هـم قـربـانـي             

 مـاه    ٧تنها در آمريكا تا     .   مي شوند 
 بانك و مـؤسـسـه          ١٩نوامبر امسال   

مهم مالي ورشكسته شدند و دارائـي        

هايشان به تصاحب مؤسسات بزرگتر     
هـا انسـان خـانـه             مـيـلـيـون    .   در آمـد  

هايشان را از دسـت دادنـد كـه بـه                    
ها و مؤسسـات مـالـي           مالكيت بانك 
صدها كمپاني كوچـك  . بزرگتر در آمد 

مجمع عمومي فوق العاده     
اتحاديه آزاد کارگران ايران    

 و خواست دستمزد
 

اتحاديه آزاد کارگـران ايـران روز          
 آبان مجمع عمومي فوق الـعـاده          ١٠

 نـفـر از     ٧٠خود را با شرکت بيـش از        
کــارگــران و نــمــايــنــدگــان کــارگــران           

کـارخـانـه هـاي فـرش           کارخانه هـاي     

ــافــت      ــوشــش             -غــرب ب ــه و پ ــل ــو ل
پـرريـس،     -الستيک البرز   -سلفچگان

 -نورد لوله و پروفيـل سـاوه             -شاهو
پتروشـيـمـي پـلـي اتـلـيـن سـنـگـيـن                    

نســاجــي   –عســلــويــه       -کــرمــانشــاه 
 –آجر پزي شيل سنـنـدج           -کردستان

گوني بافي سمـا و بـرخـي کـارگـران                
پروژه اي و ساختماني عضو اتحـاديـه        

نفس برپايـي مـجـمـعـي از           .   برپا کرد 

سوي تعدادي از رهـبـران و فـعـالـيـن               
کارگري از کارخانـجـات مـتـعـدد از             
شهرهاي مختلف يک پيشروي ديـگـر       
در جنبش کارگري و گامي موثـر در          

 
 !بازگشت كينز؟

 

 شهال دانشفر

  
 سه اتفاق مهم در جنبش اعتراضي کارگران 

  ٢٠٠٨ نوامبر ١٥
به سازمانهاي کـارگـري در         

 سراسر جهان
 !دوستان

جمهوري اسالمي در هفتـه هـاي        
اخير تعرض خود به رهبران کـارگـري         

در بـرابـر   .   در ايران را شدت داده اسـت  
گسترش اعتراضـات کـارگـري بـراي           

تحقق خواستهاي اوليه خود و تـالش         
کارگران براي ايجاد تشکلهاي واقعي     

 رژيم اسالمي رهبران کـارگـري         ،شان
را مورد تـهـديـد و فشـار قـرار داده                  

در همين رابطه توجه شما را به       .   است
موارد اخير اين فشار ها و تهـديـدهـا            

 :جلب ميکنيم
طــيــب مــاليــي ســخــنــگــوي           -

 ١٢اتحاديه آزاد کارگـران ايـران در             
دسـتـگـيـر شـد و           )    آبان ٢٢( نوامبر  

طـيـب   .   اکنون ممنوع المالقات است   
 کارگري بـود کـه        ١٣ماليي از جمله  

 در سنندج ٢٠٠٧در اول ماه مه سال    
 روز زنـدان و         ٩١بازداشت شد و به      

 ضربه شالق مـحـکـوم گـرديـد و              ١٠

وقتي حكومت براي مـقـابلـه بـا            
مانور پليـسـهـا     "   بحرانهاي اجتماعي " 

و پاسبانها و پاسدارانش را ضـروري          
ميبيند، دارد اعـتـراف مـهـمـي را                

دارد آشكارتر و عـيـان      .   برزبان ميراند 
تر از خود مردم اعتراف ميكـنـد كـه            
فوران خشم مـردم عـلـيـه حـكـومـت               

دارد بـه فضـاي        .   بسيار نزديـك اسـت   
گسترده اعتراضات و اعتـصـابـات و          
حق خواهي و آزاديخـواهـي عـلـنـا و              

. سياه روي سفيد اعـتـراف مـيـكـنـد             
نيروهاي حكومت را به ميدان كشيده      
اند تا در مقابل مردم نمايـش قـدرت           

ايــن يــك بــدعــت در مــيــان            .   دهــنــد
وضـع حـكـومـت بـايـد            .   دولتهـاسـت  

خيلي پيس باشد كه ناچار شود جلوي       
چشم همه مردم دنيا بگويد من فـعـال         
ناچارم صفوفم را براي مقابله با مردم       
كشور متبوعم يك دست كنم تا عليه       

ايـن حـكـومـت       !   من انقالب نـکـنـنـد      
دارد اعتراف ميكند كه نزديكترين و      

خطرناكترين دشمنش همين مردمنـد     
وخطر تبديل خشم و نـفـرت آنـهـا بـه               
بحران اجتماعي يعني انقالب بسـيـار       

 . نزديک است
كارگران و مردمـي كـه خشـم و              
نفرت و انزجارشـان از حـكـومـت را               
دارند به زبانهاي مختلف در كوچـه و         
ــه و صــحــن                     ــان ــارخ ــان و ك ــاب خــي
دانشگاههـا و در تـلـويـزيـون كـانـال                
جديد ابـراز مـيـكـنـنـد، آن دشـمـنـي                 
هستند كه جمهوري اسالمي مـقـابـل        
خويش مي بيند و دارد در برابر آنـهـا      

. نمايش ضد شورش ترتيب مـيـدهـد         
همين جنبه را بايد هـمـه كـارگـران و              
مردم ببينند و قدرت خويش را بـيـش         

براستي اگر كسـي    .   از پيش باور كنند   
در وجود يك جريـان زنـده و گسـتـرده              
ضد حكومت اسالمي شك و ترديدي       
دارد، بايد چشمها را بازكند، گوشـهـا      
 را تيز كند، تا بشنود كه كـارگـران و             

 به رهبران  جمهوري اسالميبا اعتراضي بين المللي تعرض  
 کارگري  را عقب برانيم

 

 ناصر اصغري 
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 . اساس سوسياليسم انسان است    
 . سوسياليسم جنبش بازگرداندن اختيار به انسان است       

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگري

Email:kazem.nikkhah@googlemail.com 
 هيئت  تحريريه

 کاظم نيکخواه: سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com 

 ياشار سھندى
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 حسن صالحى
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درج .  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنهاست
مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد 

 .مضمون آنها از جانب نشريه نيست

 

 کارگر کمونيست    کارگر کمونيست     

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

Tel: 0046 739 318 404 
Fax: 0046 864 897 16 
markazi.wpi@gmail.com 

به گزارش اتحاديه آزاد کـارگـران         
طيب مـاليـي     )   سايت اتحاد   ( ،ايران

از اعضاي هيئت مديره و سخنـگـوي        
 آبـان    ٢١اين اتحاديه ، روز سه شنبه       

ماه بار ديگر مـامـوريـن انـتـظـامـي               
 سـنـنـدج بـا سـالح و                ١٥کالنتري   

تجهيزات و بدون نشـان دادن حـکـم              
قضايي با خشونت وارد منزل طـيـب          
ماليي شده و بالفاصله و بدون سـوال          
و جوابي برادر ايشان را دستبند زده و        
پس از جستجوي خانه بر باالي پشـت        
بام رفته و بشقاب ماهـواره هـمـسـايـه        
را به همراه برادر طيب با خود بـردنـد            
و اعـالم کـردنـد تـا مـعـرفـي طـيـب                   
 . ماليي برادرش را آزاد نخواهند کرد

با پـيـش آمـدن ايـن وضـعـيـت                  
 آبان طـيـب     ٢٢غروب روز چهارشنبه    

ماليي پس از بـازگشـت از کـار بـه                 
کالنتري مزبـور رفـت کـه هـمـانـجـا                 
بازداشت و بنا بـر اظـهـار مـامـوريـن             
اين کالنتري فردايش به زندان مرکزي      
سنندج منتقل و ممـنـوع الـمـالقـات           

 آبان  بـه مـادر        ٢٣شده است و  روز        
 . وي اجازه مالقات داده نشد

در رابطه با اتهام طيب مـواليـي          
ايــن بــار  نــيــز مــامــوريــن نــيــروي                
انتظامي ادعاي واهي قبلي را مبني      
بر داشتن سالح مطرح کـرده و  طـيـب     
را به اتهام استفاده از ماهواره زنداني        

ايـن در    .   و ممنوع المالقات کرده اند    
حالي است که مامـوريـن انـتـظـامـي            
بشقاب ماهواره همسـايـه را ضـبـط            
کرده و آنرا متعلـق بـه طـيـب اعـالم                
نموده  اند در حالي که همسايه طيـب         
اعالم کرده است بشقـاب مـال طـيـب         

 . نيست و متعلق به وي مي باشد
الزم به يادآوريست که  قبـل از آن         

 آبان  مامورين امنـيـتـي در          ٨ روز   ،
غياب طيب به منزل وي هجوم آورده        
و با خشونـت بـه مـدت دو سـاعـت                  
منزل ايشان را زير و رو کرده و کـيـس           
کامپيوتـر، ريسـور و بـرخـي لـوازم                
شخصي و اسناد مربوط بـه اتـحـاديـه        

 ١٨طيـب روز   .     را با خود برده بودند   
آبـان بـه هـمـراه خـانـواده و اعضـاي                   
اتحاديه در سنندج براي گرفتـن لـوازم        

 سنندج مراجـعـه     ١٢خود به کالنتري    
کرد که همانجا وي را بازداشت و بـه           
اطالعات نيروي انـتـظـامـي انـتـقـال              

 ،اما وي روز بعد از بازداشـت       .   دادند
بدنبال پيگيري هاي خانـواده اش در          

 عصر بـا قـرار      ٦ آبان ساعت    ١٩روز  
قاضي پرونده هنگـام   .   کفالت آزاد شد  

آزادي طيب اعالم کرده بـود کـه  وي             
بايد ظرف دو هفته آينـده در دسـتـرس     

. باشد تا مورد محاکمه قرار بـگـيـرد       
اتهام طـيـب مـاليـي هـمـکـاري بـا                   
گروههاي مخالف نظام و نـگـهـداري          

 . ريسور است
 ١٣طــيــب مــاليــي از جــملــه              

کارگري بود که در اول مـاه مـه سـال              
 ٩١ در سنندج بازداشت شد و بـه         ٨٦

 ضربه شالق محکـوم     ١٠روز زندان و    
اين احکام با اعتراضاتي کـه        .   گرديد

از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران و         
ساير سازمانها و نهادهاي کارگري و       
حقوق بشري صورت گرفت طـي سـفـر      
آيت اهللا شاهرودي به سنندج مـلـغـي          

 . گرديد
 آبــان   ٢٣از ســوي ديــگــر روز            

آبانماه احضاريه اي از سوي معـاونـت        
دادستاني کنگان بـه درب مـنـزل طـه          
آزادي عضو علي البدل هيئت مـديـره       
اتحاديه ازاد کـارگـران ايـران ارسـال              
گشته و طي آن از طه آزادي خـواسـتـه           
شده است از تاريخ روئيت ابالغيه بـه        

 روز فرصت دارد تا خـود را       7مدت  
به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام به       
شعبه معاونـت دادسـتـانـي کـنـگـان              

 . معرفي نمايد
الزم به ياد آوري است  طه آزادي          
به جرم شرکـت در بـرگـزاري مـراسـم               
روزجهانـي کـارگـر امسـال در شـهـر               
عسلويه به همـراه جـوانـمـيـر مـرادي              

 روز در      ٤٧دستگـيـر و بـه مـدت               
بازداشتگاه نيروي انتظامي عسلويه،    
ستاد خبري و زندان مرکـزي بـوشـهـر            
تحت بازداشت و شکنجه هاي روحـي       

 . و جسمي قرار داشت
در هميـن رابـطـه اتـحـاديـه آزاد               
کارگران ايران طي اطـالعـيـه اي در             

 آبان  ضـمـن گـزارش ايـن خـبـر                 ٢٣

 :مينويسد
اتــحــاديــه آزاد کــارگــران ايــران          " 

احضار طه آزادي به دادگاه و يـورش           
مکـرر بـه مـنـزل طـيـب مـاليـي و                      
بازداشت و آزار و اذيت وي و خـانـواده    
اش را بــا اتــهــامــات واهــي قــويــا               
محکوم ميکند و متـوسـل شـدن بـه             
اعــمــال ضــد انســانــي  از ســوي                   
مامورين انتظامي را تالشي از سـر          
استيصال از سـوي دشـمـنـان طـبـقـه               
کارگر براي خانه نشين کردن اعضـاي       
فعـال اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                
ارزيابي ميکند و بـا تـمـام تـوان در                

 . مقابل آن ايستادگي خواهد کرد
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران بـا              
توجه بـه ايـجـاد سـنـديـکـا تـوسـط                    
کارگران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه و در                    
شرايطي کـه تـورم افسـار گسـيـخـتـه               
زندگي را بيش از هر زمان ديگري بـه         
جهنمي براي کارگـران تـبـديـل کـرده             
است، صـدور حـکـم تـعـلـيـقـي بـراي                 
کارگران شرکت واحد و يکسـال زنـدان        
براي افشيـن شـمـس و احضـار طـه                 
آزادي و محمد جراحي و يـورشـهـاي            
مکـرر بـه مـنـزل طـيـب مـاليـي و                      
بازداشت وي را تعرضي سازمانيافتـه      
از سوي دشمنان طبقـه کـارگـر بـراي             
واردار کردن کارگران به عقب نشينـي       
از ايـجـاد تشـکـل و جـلـوگـيـري از                    
اعتراضات کارگري ارزيابي ميـکـنـد       
و از عموم کـارگـران و تشـکـلـهـا و                   
نـهـادهــاي کـارگــري مــيـخـواهــد تــا             
ــرابــر ايــن يــورش                 مــتــحــدانــه در ب

 . ايستادگي نمايند
همچنين ما از عموم سازمانهاي     
کارگري و حقـوق بشـري در سـراسـر               
جهان ميخواهيم تا نسبت بـه زيـر پـا           
گذاشتن گسترده بديهي تريـن حـقـوق         
کارگران در ايران اعـتـراض نـمـوده و             
خواهان آزادي منصور اسالو، افشيـن      
شمس، طيب ماليي  و توقـف فـوري          
احضارها و بازداشـت و آزار و اذيـت            

 . کارگران در ايران شوند
کنفدراسيون بين الملـلـي     :   رونوشت به 

  itucاتحاديه هاي آزاد کارگري 
  "٨٧ آبان ٢٣اتحاديه آزاد کارگران 

 سايت حزب کمونيست کارگري ايران
www.wpiran.org 

 
 بازداشت مجدد طيب ماليي 

 و احضار طه آزادي را قويا محکوم مي کنيم 
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سازمانيابي مبارزات سراسري کارگران    
و از همين رو چنين سـطـحـي از            .   است

نشست رهبران کارگران نـتـيـجـه فـوري            
خود را در عـزم جـزم ايـن کـارگـران در              
مبارزه براي خواست افزايش دستمزدها     
و تصميم گيـري مـبـنـي بـر تشـکـيـل                   
کميته اي بر سر مساله دستـمـزد نشـان       

مساله اي کـه بـراسـتـي مسـالـه              .     داد
.  سراسري کارگران و کل جـامـعـه اسـت          

بويـژه در شـرايـطـي کـه گـرانـي بـيـداد                    
ميکنـد و سـطـح قـيـمـت هـا هـر روز                     

در شرايطـي   .     افزايش بيشتري مي يابد   
که دولت حتي همان يارانه ناچيـزي کـه           
به بخش مـحـدودي از کـاالهـا تـعـلـق                  
ميگرفت را حـذف کـرده و بـا سـپـردن                

 به رشد قـيـمـت        ،قيمت ها به بازار آزاد    
 ،اجناس شتـاب بـيـشـتـري داده اسـت              

سطح نازل کنوني دستمزدها و حـداقـل          
 هزار تـومـان     ٢١٩دستمزدها به ميزان  

آنهم تازه اگر بموقع به کـارگـر پـرداخـت         
 يـک جـنـايـت آشـکـار در قـبـال                    ،شود

شـرايـطـي    .   کارگران و کل جامعه اسـت      
که در آن هر روز کارگران و بخش حقـوق       

. . .  پرستاران و     ، معلمان ،بگير جامعه 
  ابـعـاد بـي        ،فقير تر و فقير تر ميشوند     

 مـرگ    ،مسکني و آوارگي بيشتر شـده    
و مير کودکان بـخـاطـر سـو تـغـذيـه و                  
بيماري به حد تکان دهنده اي رسيـده و           

کودکان هر چه بيشـتـري از تـحـصـيـل                
محروم شده و بعنـوان کـودکـان کـار و                

. خيابان راهـي خـيـابـانـهـا مـيـشـونـد                  
شرايطي که در آن تـن فـروشـي هـر روز               

 ١٣بيشتر شده و سن تـن فـروشـي بـه                 
شرايطي که در   .   سال کاهش يافته است   

آن اعتيـاد بـيـداد مـيـکـنـد و بـخـش                     
عظيمي از جـامـعـه بـخـاطـر تـامـيـن                   
مايحتاج اوليـه زنـدگـي اش درمـانـده              

در چنين شرايطي مـبـارزه بـراي           .   است
خواست افزايش دستمزدها يـک مـبـارزه        
متحد کننده است که همه ايـن بـخـش             
هاي جامعه را به هم پيوند مـيـدهـد و              
مجمع فوق العاده اتحاديه آزاد کارگـران    

. ايران بر اين مهم تاکيد گذاشـتـه اسـت      
تصميم مجمـع عـمـومـي فـوق الـعـاده               
اتحاديه آزاد کارگران ايران تالشي است       
براي به صدا درآوردن سـوت آغـاز يـک             
جنبش وسيع براي مبارزه براي خواسـت       

بايد وسيعا بـه ايـن       .   افزايش دستمزدها 
بايد از ابتکـار و تـالش     .   جنبش پيوست 

اين اتحاديه استقبال کرد و بـا امضـاي           
طومار برسر دستمزد که توسط کميـتـه         
دستمزد تشکيل شده از سوي اتـحـاديـه         
آزاد کارگران ايران تهيه و در محيط هـا        
و مراکز کارگري به حرکـت در خـواهـد            
آمد اين حرکت را تقويت کـرد و خـود               
مبتکر انجـام  چـنـيـن کـاري در هـمـه                  

مراکز کارگري و در ميـان مـعـلـمـان و               
 . بخش هاي مختلف جامعه شد

 
سرمايه از روز ازل نبوده        

 سرمايه دار حق ما را ربوده
 

يک اتفاق مهـم در هـفـتـه اي کـه                  
گذشت تجمع اعتراضي کارگران کـيـان        
تاير در اعتراض به هفت ماه نپرداخـتـن     

. دسمتـمـزدهـا تـوسـط كـارفـرمـا بـود                
تجمعي که با اولين روز رزمايش دولـت        
و قشون کشي آن به خيابانـهـاي تـهـران             
همزمان بود و عليرغـم ايـنـکـه گـفـتـه                
بودند که اين رزمايش و بـيـرون آوردن           

 ، هزار نيروي انتظامي به خيابـانـهـا    ٣٠
 ،مانوري است در برابر بحران اجتماعي     

کارگران کيان تاير در اين روز مـقـابـل              
دفتر رييس جمهور جمع شدند و با بلنـد        
کردن پالکاردي که بر آن نـوشـتـه شـده             

هفت ماه است حقوق نگرفـتـه ايـم          :   بود
 شـمـا چـطـور؟ فـريـاد حـق                ،آقاي وزير 

. طلبي و اعتراض خود را بلـنـد کـردنـد       
کارگران شعار ميدادند  وعده و وعـيـد           

و بــايــن تــرتــيــب بــر          . .   نــمــيــخــواهــيــم 
خواستهاي خـود تـاکـيـد مـيـکـردنـد و                
همان جا اعالم کردند کـه اگـر بـه آنـهـا            

 ايــن بـار بـهـمــراه           ،پـاسـخ داده نشـود        
خانواده هايشان و بـا جـمـع بـزرگـتـري                
دست به اجتماعات وسيعـتـر خـواهـنـد           

اين اتفاق بيش از هر چيز نشـانـگـر      .  زد
حال و هـواي امـروز جـامـعـه ايـران و                   

کـارگـران کـوتـاه       .   جنبش کارگري اسـت   

کارگران دستمـزدهـايشـان را      .   نمي آيند 
مبارزه کارگران کيان تـايـر       .   ميخواهند

از .   شايسته وسيعترين حمـايـتـهـا سـت         
 *کارگران کيان تاير حمايت کنيم

   
سنديکاي کارگر نيشکر هفت    
تپه و خواست رسمي شدن      

 قراردادهاي موقت
 

 آبان اعضاي هيئت مـديـره       ٢٠روز  
سنديکاي هفت تـپـه  بـا شـرکـت در                    
نشستي با شفيقي مديريت اين شـرکـت        
و طرح خواست رسمي شدن قراردادهاي      

 ٥٠٠٠ بار ديگر قدرت اتحـاد        ،موقت
کارگر نيشکر هفت تپه را بـه نـمـايـش              

 . گذاشتند
واقعيت اينسـت کـه در نـيـشـکـر                
هفت تپه کـارگـران هـمـواره بـه قـدرت                
اعتصـاب و مـبـارزات مـتـحـد خـود                  

 در بــرابــر تــعــرضــات         ،تــوانســتــه انــد   
 توانسته اند پرداخت    ،کارفرما بايستند 

دستمزدهاي معوقه خود را بـارهـا بـه             
مديريت و دولت تحميل کنند و مهمتر        
از همه اينکه تشکل خـود سـنـديـکـاي             

 ،نيشکر هفت تپه را تشـکـيـل دهـنـد              
نمايندگان خود را انتـخـاب کـنـنـد  و                 
عمال انجام ايـن کـار را بـه دولـت و                      

مـبـارزات   .     کارفرما تـحـمـيـل کـنـنـد            
يکساله اخير کارگران نيشکر هفت تپـه        
دســتــاوردهــاي بــزرگــي بــراي جــنــبــش         

در نشـسـت     .   کارگري در برداشته اسـت    
 ، آبان کارگران نيشکـر هـفـت تـپـه             ٢٠

گامي فراتر گذاشته و با اتکا بـه قـدرت          
 کـارگـر و        ٥٠٠٠تشکل خود و نيروي     

 ،قدرت تجمعـات و اعـتـصـابـاتشـان               
خواست رسمي شدن استخدام کـارگـران      
قراردادي را اعالم  کردنـد و بـه عـنـوان              
نماينـدگـان رسـمـي تشـکـل کـارگـران                 
نيشکر هفت تپه بـا شـفـيـعـي مـديـرت              

در ايـن    .   کارخانه به مذاکره نشـسـتـنـد        
. نشست مديريت آنها را تـهـديـد کـرد            

و .   تشکلشان را غير قانوني اعـالم کـرد       
اما کارگران کـوتـاه      .   به آنها هشدار داد   

نيامدند و و با استناد به مقاولـه نـامـه             
 سازمـان جـهـانـي کـار و            ٨٧و٩٨هاي  

اينکه ايـران از امضـا کـنـنـدگـان ايـن                  
 اعالم داشتند کـه      ،مقاوله نامه هاست  

حق خود ميـدانـنـد کـه نـام وکـيـفـيـت                   
تشکل خودراتعيين نمايند و نيـازي بـه         

ايـن  .   تاييد هيچ مرجعي نـمـي بـيـنـنـد            
نشست و طرح خـواسـت رسـمـي شـدن               

 تاکيد آنان بـر       ،استخدامهاي قراردادي 
حق مسلم ايجاد تشکل کـارگـري بـراي          
کــارگــران و پــافشــاري شــان بــر روي                

 بـيـش از هـر           ،خواستهاي بر حق خـود    
وقت قدرت متحـد کـارگـران نـيـشـکـر               
هفت تپه را به نمايش گذاشت و الگـوي         

 به  ،خوبي از پيشبرد مبارزات قدرتمند    
اتکاي مبارزه مـتـحـد کـارگـران را بـه                

زنـده بـاد کـارگـران          .   نمـايـش گـذاشـت      
 .نيشکر هفت تپه

 
 ...  سه اتفاق مهم 

سعيد ترابيان از اعضاي سنديکاي     
شرکت واحـد در ارتـبـاط بـا وضـعـيـت               
کارگران شرکت واحد در گفتـگـويـي بـا           
آژانس ايران خبر اطالع ميدهد کـه در           

 نفـر از  ٤ادامه صدور احکام زندان براي   
 بـراي عـبـاس نـژنـد            ،اعضاي سنديکـا  

کودکي نيز ده ماه حـکـم زنـدان صـادر              
او اعـالم مـيـکـنـد کـه ايـن               .   شده است 

احکام مورد اعتراض کارگـران اسـت و          
 آبـان فـرصـت داده          ١٢براي خود او  تا      

شده تا به اين حکم اعتراضش را اعـالم         
به گفته سعيد ترابيان هم اکـنـون         .     کند

 ، پـرويـز خـورشـيـد              ،يوسف مـواليـي   
صالح نيکبخت و محمد شريف وکالـت       
پيگيري پرونده هاي اين کارگران را بـر           

در اين گفتگو سـعـيـد      .   عهده گرفته اند  
ترابيان در مـورد وضـعـيـت مـنـصـور                

اسانلو گزارش ميدهد که از زماني کـه          
او به زندان رجايي شهـر مـنـتـقـل شـده                

 محدوديت هايي براي مـالقـات         ،است
اما قبال که منصور اسـانـلـو در            .   دارد

 هـر دو هـفـتـه يـکـبـار             ،زندان اوين بود  
براي معاينه به بيمارستـان مـيـرفـت و             
دوستان هيات مديره و خانـواده و سـايـر          
فعالين در بـيـمـارسـتـان او را ديـدار                    

سعيد ترابيان احکـام صـادر       .   ميکردند
شده براي کارگران واحـد را نـاعـادالنـه             

 نفري  ٣٠دانست و توضيح داد که تمام       
که احـکـام اخـراج تـوسـط اداره کـار                    

 بـه ديـوان        ،برايشان صـادر شـده بـود          
عــدالــت اداري مــراجــعــه و شــکــايــت            

اما ديوان عدالت براي دو نفر از       .   کردند
 ابـراهـيـم مـددي و             ،کارگران اخراجـي  

نعمت اميـر خـانـي در قـبـال گـرفـتـن                    

 ميليون تومان حکـم  ٣٠مبلغي بالغ بر   
بازخريد صادر کرد و در واقـع ايـن دو               

امـا حـکـم      .   نفر بازخريد اجباري شـدنـد     
 نـفـر کـارگـر اخـراجـي             ٣٠اخراج باقـي    

 از جـملـه خـود او              ،سنديـکـاي واحـد     
توسط شعبات مختلف ديـوان عـدالـت       

در ايـن گـفـتـگـو           .   اداري تاييـد گـرديـد     
سعيد ترابيان همچنين توضيح ميدهـد      
که ابراهيم مددي هم اکـنـون مـنـتـظـر               
رسيدگي به وضعيـت خـود  از طـرف                
شعبه کار شمال غـرب تـهـران اسـت و               

ضـمـن   .   هنوز نتيجه اي نگـرفـتـه اسـت         
اينکه خود او و ديگر اخراج شدگـان بـه           
هيات عمومي ديوان عدالـت اعـتـراض        
کرده اند و و قرار است در ايـن هـيـات              

 قاضي و مسـتـشـار ديـوان            ٩٠بالغ بر   
عدالت اداري پرونـده آنـهـا را بـررسـي                

و اين کـارگـران مـنـتـظـر پـاسـخ              .   کنند
 . هيات عمومي ديوان عدالت هستند

از سوي ديگر گوهـري از اعضـای           
سندیكای شركت واحد در گفـتـگـو بـا         
آزانــس ايــران خــبــر در  ارتــبــاط بــا                  
وضعیت فعلی خود مـيـگـويـد کـه در              

 آبان برای مـحـاكـمـه بـه           ٧ و   ٦روزهاي  
او توضيـح مـيـدهـد        .   دادگاه رفته است  

 ١٧ در شعبـه      ، آبان او  ٦که دادگاه روز    
 اما این دادگاه بـه عـلـت            ،برگزار شد   

عدم حضور مـعـاون دادسـتـان انـجـام                
اما دادگاه روز هفتم وي در شعبـه        .   نشد
 با حضور وکيل او صالح نـيـکـفـرد            ١٤

در رابطه با دستگيري وي در اعتصـاب        
اکنـون او    .    برگزار شد  ٨٤زمستان سال   

منتـظـر صـدور حـکـم خـود ازدادگـاه                  
در انـتـهـا      .   جمـهـوري اسـالمـي اسـت          

ابراهيم گوهري اعـتـراض خـود را بـه                
وضعيت بـالتـکـلـيـف خـويـش اعـالم                 

. داشته و ميگويد که هيچ شغلي نـدارد       
هيچ در آمدي نـدارد و تـنـهـا مـاهـي                  

 هزار تومان بيمه بيکاري دريافـت  ٢٠٠
ميکند و اين پـول در صـورتـي بـه او                   

 ماه يکبـار بـه   ٤پرداخت ميشود که هر   
اداره کار برود و حضور و غيـاب بـکـنـد            

او گفت که اين پـول بـه         .   تا پولي بگيرد  
 . هيچ وجه کفاف زندگي وي را نميکند 

جرم کارگران سـنـديـکـاي شـرکـت             
  شرکت در اعتصاب بـا شـکـوه             ،واحد

 کارگران شرکت واحد براي     ٨٤زمستان  
 افــزايــش    ،خــواســتــهــاي بــرحــق خــود       

 ، حـق داشـتـن تشـکـل                ،دستـمـزدهـا   
 انــعــقــاد    ،ســنــديــکــاي شــرکــت واحــد      

قراردادهاي دستـه جـمـعـي و انـحـالل                
شوراهـاي اسـالمـي در شـرکـت واحـد               

 . . است

١از صفحه   

 
  نفر از آنان٥آخرين اخبار از وضعيت کارگران  اخراجي شرکت واحد و صدور احکام زندان براي 



 4  ١٣٨٧آبان ٣٠   کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

 مقدمه
 

ضـروت  " مقاله اي تحت عـنـوان         
ارتباط جـنـبـش کـارگـري ايـران بـا                  
نهادهاي بـيـن الـمـلـلـي کـارگـري از                 
مهدي کـوهسـتـانـي در تـعـدادي از               
سايتهاي اينترنتي درج شده اسـت كـه        
گرايش و خط شناخته شده اي را در           

. جنبش كارگري نمايندگي مـيـكـنـد        
جوهر توصيه هـاي کـوهسـتـانـي در             
واقـع مـهـار زدن بـه راديـکـالـيـســم                   
مــبــارزاتــي طــبــقــه کــارگــر ايــران و            
مهارکردن اين جنبش در چـهـارجـوب        
سنديكاليسم و جنبش اتـحـاديـه اي           

او بطرق مختلف سعي ميکنـد  .   است
که طبقه کارگر ايران را متقاعد کـنـد         
که جنبش اتحاديه اي راه هـمـوارشـده         
اي است که کارگران کشورهاي ديگـر       
بخصوص کارگران کشورهاي غـربـي       
پيموده اند وطبقه کارگرايران نيز بايـد      

او .   به اين شاهراه رفرميستي بپيوندد    
و “   همبستگي بين المللي طبقاتي   ” از

مي توانـد مـورد      ” تجاربي مهمي که    
“ توجه جنبش کارگري ايران قرارگيرد    

واز اهميت رويکرد جنبـش کـارگـري          
“ جنبش بين المللي کارگري   ” ايران به   

مي نويسد تا هرچه بيشتـر کـارگـران           
ايران را به فوايد اين پيـوسـتـن آشـنـا              

اما آنچه که کوهسـتـانـي نـمـي           .   کند
توانـد بـبـيـنـد آن اسـت کـه طـبـقـه                       

 بـا    ٫کارگرايران با راديـکـالـيـسـمـش         
طيف وسيعي از کارگـران پـيـشـرو و             
سوسياليستش وبا الخـره بـا حـزبـش            
مي رود که راه ديگري را بـراي خـود             

کـوهسـتـانـي جـنـبـش          .   انتخاب کنـد  
سرنگوني را نـمـي بـيـنـد کـه هـرچـه                  
جلوتر مي رود خصلت سوسياليستي     

جنبشـي کـه مـي      .   اش قويتر ميشود  
 ٫کارگرنفت مـا  ” رود که بارديگرشعار  

را بـرسـرزبـان هـا        “   رهبر سرسخت ما  
وبــاالخــره ايــنــکــه طــبــقــه       .   بــيــنــدازد

کارگرايران نه تنها مجبورنيسـت کـه        
به اين شاهراه رفرميسـتـي بـپـيـونـدد            
بــلــکــه مــي رود تــا بــا مــجــامــع                  
وشــوراهــاي کــارگــري خــود الــگــوي         
ديگري را به جـنـبـش بـيـن الـمـلـلـي                  

 .  عرضه نمايد
 

اصولي نبودن طرح خواست    
اخراج ايران ازسازمان      

 .!او.ال.آي
 

: آقاي کوهستاني معتـقـدنـد کـه         
البته دراين مقطع طـرح خـواسـت         " . . 

اخراج ايران ازاين سازمان پيـشـنـهـاد         
اصولي نيـسـت بـلـکـه بـايـد بـجـاي                   
نماينـدگـان غـيـر واقـعـي از وجـود                  
نمايندگان واقعي کـارگـري صـحـبـت          

دراينجا معلوم نيسـت ايشـان       . "   شود
 را از   ILOاز "   اخراج ايران " اصطالح  

. چه نـيـرويـي نـقـل قـول مـي کـنـد                     
نــيــروهــاي راديــکــال درون جــنــبــش          
کارگري منجمله حـزب کـمـونـيـسـت            
کارگـري هـمـيـشـه از اخـراج دولـت                  
جمهـوري اسـالمـي و سـازمـانـهـاي               
دست نشانـده اش نـظـيـر شـوراهـاي               
اسالمي و خانه کارگر صحبـت کـرده         

باز هـم مـعـلـوم نـيـسـت کـدام                   .   اند
نمـايـنـدگـان واقـعـي         " نيرويي با رفتن   

 مـخـالـفـت کـرده           ILOبه   "   کارگري
آنچه که کوهستاني نمي گـويـد       .   است

اين است که تـا زمـانـي کـه طـبـقـه                    
کارگر ايران ازتشکالت تـوده اي خـود       
محروم است، تا زماني که نمايندگان      
واقــعــي کــارگــران در ايــران شــالق              
ميخـورنـد، بـه زنـدان مـي رونـد و                    
شکنجه ميشوند و بـطـور خـالـصـه               
جمهوري اسالمـي از رفـتـن آنـهـا بـه               
سازمانهاي بين المللي جلوگيري مي     
کنند چه نيرويي بايد صداي کـارگـران       
ايران را در اين سازمانها نمـايـنـدگـي          
کند؟ کوهستاني براي هيـچ کـدام از           
اين سواالت جوابي ندارد ولي ايـن را         

نهادهاي کارگـري از ايـن       " ميداند که   
آقـاي  " .   سازمان انتظار معجزه ندارنـد   

طبـقـه کـارگـر ايـران از             !   کوهستاني
 انتظـارمـعـجـزه نـدارد        ILOسازمان  

و "   نـهـادهـاي کـارگـري       ” ولي وظيفـه      
شــمــا چــه   “   جــنــبــش بــيــن الــمــلــلــي     " 

ميشود؟ اگر اين نهـادهـاي کـارگـري          
واين جنـبـش بـيـن الـمـلـلـي بـعـلـت                     
ماهيت رفرميستي ومحافظه کـارانـه     

خود ازاين کار سربـازمـيـزنـنـد، ولـي             
حزب کمونيست کارگري ايران وظيفه     
خود ميداند که پـرچـم ايـن کـمـپـيـن                
افشــاگــرانــه را هــرچــه بــيــشــتــر بــه              

 . اهتزازدرآورد
اما استراتژي نـداشـتـن انـتـظـار             

 که کوهستانـي بـه       ILOاز  "   معجزه" 
جـنـبـش بـيـن        " نمايندگـي از طـرف          

که خود او يکي از فعاليـن و          "   المللي
حقوق بگيران آن ميباشد مطرح مـي        

. کنند، در واقع خاصيت ديگري دارد     
قرار است در خدمت همان كند كـردن        
راديكاليسم در جنبش كارگـري قـرار        
گيرد و ايـن در ايـران شـنـاخـتـه شـده                 

در ايران خانم شيرين عبادي و       .   است
ديگران با همين استراتژي و اينکـه از        
جمهـوري اسـالمـي نـبـايـد انـتـظـار                 
معجزه داشـت در مـقـابـل هـرگـونـه                

ايستند و درعـوض     راديکاليسمي مي 
ميخواهند مبارزه مردم ايـران را در          
حدي که در توان جمـهـوري اسـالمـي           

حـقـوق بشـر بـايـد           .   است تنزل دهنـد   
دست و پايش شکسـتـه شـود تـا در               

. چارچوب قوانين اسالمـي بـگـنـجـد          
کمپين يک ميليون امضـا بـراه مـي             
افتد تا آزادي زن در تـوان جـمـهـوري           

کوهستانـي مـي     .   اسالمي اجرا شود  
 نهادي سه جانبه است که      ILOگويد  

از دولت، کارفرما و کارگر تشـکـيـل           
شده است که در آن دولت ها بيشترين        
نماينده را دارند و بنابراين نميتوان از        

ولي معـلـوم    .   آن انتظار معجزه داشت   
نيست اين مسئله چه مـغـايـرتـي بـا              
کمپين اخراج جمهـوري اسـالمـي از           

آيـا نـمـيـشـود ايـن         . اين سازمان دارد 
سازمان را زير فشار قرار داد  که چـرا         
جمهوري اسالمي را به خـاطـر شـالق       

بـرپـايـي جشـن       "   جرم" زدن کارگران به    
اول ماه مه، به خاطر سنگسار کـردن         
زنان و مردان در مالعـام، و در يـك              
کالم به خاطر قرون وسطايي بودن آن،       

ايـن کـه     !   از اين نهاد بيرون نميکنـد؟     
ILO           معجزه مي کند يا نه، اين کـه 

چقدر به اين خواست تـن درمـيـدهـد             
ديگر همه بستگي بـه ايـن دارد کـه               

" جنبش بين الملـلـي طـبـقـه کـارگـر            " 
. چقدر فشار به اين سازمـان مـيـاورد         

ولي کوهستاني جنبش خود را خـوب       
مي شناسد و مـيـدانـد کـه از ايـن                    
جنبش نبايد انتظار هيچ معجزه و يـا        

اما ايشـان    .   عمل راديکالي را داشت   
مواظب است كـه از پـذيـرش سـتـرون            
بودن جنبش اتحاديه اي شانـه خـالـي         

 مـي    ILOکند و تقصيرآن را بعهده       
 .اندازد

اما تا همين حد بايـد گـفـت کـه              
آقاي کوهستاني از بعضي از فعالـيـن      
اتحاديه اي حـداقـل در کـانـادا، كـه                

. محل فعاليت اوست، عقب تـر اسـت      
. اجازه بدهيد به يک نمونه اشاره کنيـم       

در ماه ژوئن امسـال مـن و دو تـن                  
ديگـر از رفـقـاي حـزب کـمـونـيـسـت                 
کارگري ايران بـا پـرزيـدنـت اتـحـاديـه             
پست کانادا و مسـئـول روابـط بـيـن               

در .   المللي آن در اتاوا مالقات کرديم     
آن جلسه از ايشان خـواسـتـيـم کـه از               
کــمــپــيــن مــا در رابــطــه بــا اخــراج               

 ILOجمهـوري اسـالمـي ايـران از               
مسـئـولـيـن اتـحـاديـه          .   حمايت کنند 

پست در ابتدا و اگر چه عنوان کـردنـد      
که اين خواسـت در مـحـدوده کـاري               
اتحاديه نمـي گـنـجـد ولـي بـرخـالف               
آقاي کوهستاني بما نگفتند کـه ايـن          

ما در جـواب    .   خواست اصولي نيست  
ايشان همان استداللي را آورديـم کـه           

نـداشـتـن    " باالتر در جواب استراتـژي        
کـوهسـتـانـي بـه آن           "   انتظار مـعـجـزه    

در پــايــان ايــن بــحــث         .   اشــاره کــردم  
نمايندگان اتحاديه پست با ايـن طـرز       
برخورد ما با مسئله اخراج جمهـوري       
اسالمي سمپاتي نشان داده و گفتـنـد        
که اين مسئله تازه اي است کـه بـايـد          

 .با اعضاي خود در ميان بگذارند
 

همبستگي بين  "نمونه اي از    
 "المللي طبقاتي

 
:   " . . . آقاي کوهستاني مي گـويـد     

ارتباط جهاني جنبش هاي کـارگـري         
کشورهاي مختلـف بـا يـکـديـگـر از              
جايگاه فروش نيروي کار و نـيـاز بـه            
يک زنـدگـانـي انسـانـي و شـايسـتـه                   

که طبيعـتـا بـر بـنـيـانـي              .   برميخيزد
در صـورتـي     . . .   طبقاتي استـواراسـت   

که در اردوي مخالف تـالش احـزاب           
بورژوايي براي پيشبرد سياستـهـا بـر          
اساس رقابت هژموني و تحت انقـيـاد        
در آوردن يکديگر صـورت گـرفـتـه و             
براي نيـل بـه هـدف از هـيـچـگـونـه                    

وي در   " .   قساوتي فروگذاري نميکنند  
هــاي    ادامــه از تــوافــقــات اتــحــاديــه        

کشورهاي کلمبيا و کانـادا بـعـنـوانـه           
نمونه اي از ايـن هـمـبـسـتـگـي بـيـن                  

اقـدامـات ضـد      " المللي در پاسـخ بـه        
ــتــهــاي خــويــش           ــاد "   کــارگــري دول ي

اما همه اينها توهم پراکـنـي       .   ميکند
و "   جـنـبـش بـيـن الـمـلـلـي              " نسبت به   

 .است" همبستگي بين المللي"
واقعتيـت آنسـت کـه تـوافـقـات               
اتحاديه هاي کشورهاي کـلـمـبـيـا و             
کانادا کامال در راستاي سياسـتـهـاي        
بورژوايي طبقات حاکم و در راسـتـاي        

اين سـيـاسـت      .    بودILOسياستهاي  
را مــن ســعــي کــرده ام در مــقــالــه                

سرکوب و کشتار فعالين کارگري در      " 
که در کـارگـر کـمـونـيـسـت               "   کلمبيا
 بـه چـاپ رسـيـده اسـت                ۹۰شماره   

در آنـجـا گـفـتـم کـه              .   توضيـح دهـم    
سازمان بين الملل در مقالـه گـزارش          
گونه بعد از آنکه به مسئله سرکوب و        
کشتار کارگران در کلمبيا مي پردازد      
در پــايــان تــوصــيــه مــيــکــنــنــد کــه            

مقامات دولتي کلمبيا، کمپانيهـاي     " 
چند مليتي و هـم چـنـيـن جـنـبـش                    

 در  ILOجهاني کارگري بايد با دفتر      
کلمبيا همکـاري کـنـنـد تـا مـطـمـن                
شوند که تمامي موارد تهديد و حمله       
به فعالين اتحاديه اي و خويشـاونـدان        

در " .   آنها مورد بررسي قرار مي گيرد     
چنين اوضاع و احوالي است که تـازه          

 چهار نفـر از      ۲۰۰۸در تابستان سال    
هاي کارگـري     رهبران بلندپايه اتحاديه  
در ايـنـجـا      .   کانادا به کلمبيا ميرونـد    

براي سهولـت کـار پـارگـرافـي از آن                 

 
 روياهاي رفرميستي براي طبقه کارگرايران
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 5 ٩٦شماره     -دوره  دوم    کارگر کمونيست

 !به حزب کمونيست کارگري ايران بپيونديد

بزرگ در سراسر جهان ورشـكـسـتـه          و  
شدند و همراه با ايـن ورشـكـسـتـگـي              

ها نفر بيكار و بي خانمان        ها، ميليون 
صـدهـا مـيـلـيـارد دالر پـول                .   شدند

ماليات به زور گرفته شده از كارگـران        
از آمريكا گرفته تا اروپـا بـه مـراكـز              
مالي و صنعتي تزريق شد تا بلكـه از         
سقوط حـتـي اليـه هـاي نـه چـنـدان                   

 ! ضعيف تر سرمايه جلوگيري شود
در اين بين رهبران سنديـكـاهـاي        
غرب هم مشغول جشن و پـايـكـوبـي           

اما نه جشن و پايكـوبـي اي كـه            .   اند
بخش عظيـمـي از اعضـاي هـمـيـن                

بــازگشــت " ســنــديــكــاهــا بــا امــيــد           
آن را راه انداخته اند؛ بـلـكـه      "   ماركس

در بي صاحب ماندن آنچه را كـه بـه           
مشــهــور اســت،    "   نــئــولــيــبــرالــيــســم " 

مـي  "   بـازگشـت كـيـنـز       " شانسي براي   
 .بينند

هـاي     جنگ جهاني اول، بـحـران        
دوره اي سـرمـايـه، انـقـالب اكـتـبـر،                
اعتراضات فزاينده كارگران و احـزاب      
سوسيال دمـكـرات كـارگـري قـوي،              
عقب نشيني هائي را بـه بـورژوازي             
تحميل كرد كه بعدهـا عـنـوان دولـت          

كساني دولـت رفـاه     . رفاه بخود گرفت 
هـاي جـان        را به غلط حاصل تـئـوري      

 John Maynard)مينارد كيـنـز      
Keynes)        نـطـفـه    .    اعالم كـرده انـد

هاي دولت رفاه خيلي پيش از چـاپ           
تئوري عـمـومـي    " كتاب اصلي كينز ـ     
. ـ بسته شـده بـود  "   اشتغال، بهره و پول   

ايشان بعدها در اين كـتـاب تـئـوريـزه           
كينز كه از پيشقـراوالن     .   كننده آن شد  

هاي دخالت دولت در اقـتـصـاد          تئوري
و بازار است، در واقع به نوعـي او را          
مي شود پدر خوانده رهبران اتحـاديـه        

بـعـد از     .   هاي كارگـري نـيـز دانسـت          
جنگ جهاني دوم، بـطـور مشـخـص            
يكي از تئوري هاي او هسته اصـلـي           

. تريديونيونيسم را تشكيل مـي داد        
كينز بر اين عقيده بود كه كـاهـش و             
زدن از دســتــمــزد كــارگــران بــاعــث            

هاي سرمايه داري نـمـي        كاهش بحران 
از نظر او زدن دستمزد كارگران      .   گردد

باعث كاهش قدرت خـريـد خـانـواده            
كارگران مي شود و اين به نوبـه خـود           

و .   باعث بحرانهاي عميق مـي گـردد       
اين تز است كه رهبران اتحاديه ها را         

مكتب شيكاگو  .   مريد كينز مي كند   
به سركردگـي مـيـلـتـون فـريـدمـن و                 
فردريك هايك در واقع جنگش با ايـن        

از نـظـر     .   تبيين از سرمايه داري بـود      
اين مكتب تكليف سـوسـيـالـيـسـم و            

مشـكـل   " كمونيسم روشن است؛ بلكه     
سرمايه داري اين است كه بـه كـيـنـز              
گوش داده است كه خود جائـي گـفـتـه         

جنگ طبقاتي، من را در كنـار    " است  
" . روشنـفـكـران بـورژوا خـواهـد ديـد              

پائين تر به اين اشاره خواهم كـرد كـه          
هــاي    در دعــواي بــيــن تــئــوريســيــن        

ســرمــايــه داري، حــق بــا مــكــتــب               
مـكـتـبـي كـه آدام           .   شيكـاگـو اسـت     

امـا  .   اسميت را پشت سر خـود دارد         

در تـــقـــابـــل ســـرمـــايـــه و كـــار،                  
آزمايشگاهي به بـزرگـي ايـن دنـيـا،             
ورشكستگي هر دو اين تئوري ها را         

اگـر جـامـعـه     .   به نمايش گذاشته است  
سرمايه داري واقـعـا مـي تـوانسـت               
بدون دخالت دولت بـه حـيـات خـود               
ادامه بدهد، اگر واقعا مي شد بـدون          
بي خانمان كردن بخش عـظـيـمـي از             
جامعه، سرمايه داري را همچنان سـر       
پا نگه داشت، دنـيـا چـه نـيـازي بـه                   
دعــواهــاي بــيــن كــيــنــز و مــكــتــب            

بدون درجـه اي از         !   شيكاگو داشت؟ 
دخالت دولت و وضـع مـقـررات بـر                
لجام گسيختگي سرمايه، دنيا حـتـي       
نمي تواند براي يك دوره كـوتـاه هـم               

بـدون  .   شاهد حاكميت سرمايه بـاشـد     
زدن هر روزه از زندگـي كـارگـران هـم             
سرمايه از بحرانـي كـه هـر از چـنـد                  
گاهي گريبانش را مي فشارد، به يـك   
چنين وضعيتي دچار مي شود كـه در        
 .برابر چشمان همگان در نمايش است

ثـروت  " آدام اسميـت در كـتـاب             
وقــتــي كــه بــه تشــريــح حــل             "   مــلــل
هاي دوره اي سرمايه داري مـي         بحران

پردازد، دستان نامرئي بـازار را مـي           
بيند و نشان مي دهد كه چگونـه سـر            

هـا مـي دهـنـد و             و ساماني به بحران   
اقتصاد جامعه بورژوائـي را بـر روي           

. ريــل اصــلــي هــدايــت مــي كــنــنــد           
ماركس با پرداختن به ايـن مـوضـوع        
نشان مي دهـد كـه چـگـونـه بـا هـر                    
ــازار               ــامــرئــي ب بــحــرانــي دســتــان ن

ها انسان را از زندگي سـاقـط          ميليون
او در واقع ايـن را از آدام              .   مي كند 

دستان نامرئي  " اسميت مي پذيرد كه     
مي تواننـد بـحـران را از سـر                "   بازار

سرمايه داري بگذراننـد، امـا بـه چـه            
او اين سئوال را مطـرح مـي          !   قيمت؟

! كند كه آيا اين به نـفـع هـمـه اسـت؟               
كساني كه اين نـكـتـه ظـريـف را در                
كاپيتال ماركس متوجه نمي شـونـد،        
به اين نتيجه مي رسند كـه مـاركـس            
صرفا يك اقتصاددان بود و كـاپـيـتـال          

. نيز يك كتاب اقتصادي صرف اسـت      
مــطــالــعــات مــاركــس در زمــيــنــه            
اقتصادي از اين سر نبود كه همـانـنـد          
آدام اسميت، ديويـد ريـكـاردو، جـان            
كينز و ميلتون فريدمن بـخـواهـد راه           

هاي سرمـايـه      حلي براي كاهش بحران   
هـايـش      داري بيابد و كمك كند بحران     

ماركس دنبـال ايـن     .   را از سر بگذراند   
بود كه چگونه مي شـود از شـر ايـن               
نظام خالص شد و براي اين مـنـظـور            

. در اقتـصـاد سـيـاسـي عـمـيـق شـد                 
حــاصــل تــحــلــيــل و بــررســي او در              
اقتصاد و رابطه آن با سياست و تفكر        
و سنتها و فرهنگ و همه اينـهـا ايـن         
بود  و بطـور عـلـمـي نشـان داد كـه                    
سـرمـايــه داري دچـار بـحــران ذاتــي               
خويش است و اين بحرانها هربـار كـه       
بروز ميكنند ابعاد و عـمـق آنـهـا از               

مـاركـس   .   دوره هاي قبل بيشتر است    
ثابت كرد كه سرمايه داري نميـتـوانـد         
خودرا از بحرانها خالص كـنـد و بـا               
هربحراني به نابودي خود با انقالبـات       

ابـعـادي   .   كارگري نزديك تـر مـيـشـود       
كه بحران كنوني سرمايـه داري دارد          
از خود بروز مـيـدهـد از هـم اكـنـون                 

روشــن اســت و تــمــام مــفــســريــن و              
تحليلگران اقتصادي بورژوايي اذعان    
دارند كه از هر نظر از تمام بحرانـهـاي          
پيشيـن سـرمـايـه داري وسـيـعـتـر و                 

 . عميق تر است
بهررو اگر مسـائـل كـارگـري را              
دنبال كرده باشيد، بطور دوره اي بـه            

ها هم برخـورد    " بحران اتحاديه " مقوله  
كساني كه ايـن مسـئلـه را           .   كرده ايد 

مطرح مي كنند، از هر سري هـم كـه            
تـوده  " مطرح كنند، از اين دوقـطـبـي           

ها ــ كـه      " رهبران اتحاديه " و  "   كارگران
به درست به آن به عنوان دو مـقـوـلـه               
جدا از هم مي نگرند ــ نـمـي تـوانـنـد               

اين دو قطبي در واقـع         .   خارج بشوند 
همان واقعيتي است كه امـروز جـلـو            
چشمان همه به نمايش گذاشـتـه شـده           

توده كارگران از بـحـرانـي كـه             .   است
گريبان سرمايه را مي گيرد، انـتـظـار         

ماركسي .   را دارد"   بازگشت ماركس" 
را كه دارد روند تغيير مسير تاريخ را        

اما رهـبـران اتـحـاديـه         .   نشان ميدهد 
قـرارداد  " ها، كساني كـه عـمـري بـا              

 طـبـقـه      (Social Pact)"   اجتماعي
كارگر را سرگرم كرده اند، هلهله بـراي        

تـا  .   براه انداختـه انـد     "   بازگشت كينز " 
بــازگشــت " زمــانــي كــه از كــمــپ               

شاهد كساني نـبـاشـيـم كـه          "   ماركس
هـاي كـارگـري را در               رهبري تشكل 

هـاي ادواري       دست بگيـرنـد، بـحـران       
سرمايه بخش اعظم قرباني هايش را       
از طــبــقــه كــارگــر و از اعضــاي                    

 .هاي كارگري خواهد گرفت تشكل
 

 
١از صفحه  !...  بازگشت كينز؟  

تـابسـتـان    :   " مقاله را نقل قول ميکنـم     
امسال چهار تن از رهبـران اتـحـاديـه            
هاي کانادا از کشور کـلـمـبـيـا ديـدن              

هدف از اين تور مسافرتـي بـه   .   کردند
قول خود اين رهبران بررسي تخلـفـات     
و عــدم رعــايــت حــقــوق کــارگــران،             
وضعيت کاري کارگران و تبادل نـظـر          

در ايـن  .   روي مسئله تجارت آزاد بـود     
سفر، آنها با رهبـران اتـحـاديـه هـاي              
کلمبيا، مقامات دولتـي کـلـمـبـيـا و            

هاي مخالف دولت و همچنين با        گروه
ســفــيــر دولــت کــانــادا در کــلــمــبــيــا           

اين رهبران در بيانيـه     .   مالقات کردند 
اي که توسط همگي آنها امضا شـده          

کــلــمــبــيــا :   اســت اعــالم داشــتــه انــد        
هــمــچــنــان بــعــنــوان خــطــرنــاکــتــريــن       
کشــورهــاي زمــيــن بــراي فــعــالــيــن           
اتحاديه هاي کارگري و حقوق مـدنـي        

ــد          ــاقــي خــواهــد مــان مــا در    .   . . .   ب
بازگشت به کانـادا بـه يـک مـيـلـيـون                

اعضاي خود و به تمامي مردم کانادا       
خواهيم گفت که تا زماني که فعاليـن        

ها در کلمبيا در معرض خطر        اتحاديه
قرار دارند و قراردادهاي دسته جمعي      
و ساير حقوق کارگـران و حـقـوق بشـر          
پايمال ميشود بستن قرارداد تجـارت      
آزاد با کلمبيا قابـل قـبـول نـخـواهـد               

واقعا که چه تهديد بزرگي بـراي       . "   بود
دولتهاي سرمايـه داري کـلـمـبـيـا و                
کانادا و چه همبستگي طبقاتـي بـيـن         

نـاگـفـتـه     !   کارگران کانادا و کـلـمـبـيـا         
در زمـانـي     "   تـهـديـدات   " نماند که اين   

صورت ميـگـريـنـد کـه خـود دولـت                

کلمبيا از قـبـل بـفـکـر چـاره افـتـاده                  
ــر حــفــاظــت            .   اســت ــه وزي مــنــجــمل

اجتماعي کلمبيا ميـگـويـد در سـال            
 سي و چـهـار مـيـلـيـون دالر               ۲۰۰۷

بــراي حــفــاظــت اخــتــصــاصــي بــراي         
فعالين اتحاديه اي، ژورناليسـتـهـا و          
رهبران سياسي کنـار گـذاشـتـه شـده             
است در حاليکه اين مـبـلـغ در سـال              

 صد و نود و هـفـت مـيـلـيـون         ۲۰۰۰
در اصل دولتهاي کـانـادا،      .   بوده است 

 و اتـحــاديـه هــاي          ILOکـلـمــبـيــا،      
کارگري کانادا همگي دست در دست      
همديگر سرکوب کارگران در کلمبـيـا       

را محکوم مي کنند تا مبادا امنيت       
سرمايه در کلمبيا بخطـر افـتـد و يـا              

 ميليـون نـفـره      ۲۰اعتصاب عمومي  
 . تکرار شود۱۹۹۹سال 

 در خاتمه بايد گـفـت کـه آقـاي               
کوهستاني مجبور است که اين هـمـه        
در بــاره جــنــبــش بــيــن الــمــلــلــي و                
همبستگي طبقاتي تـوهـم پـراکـنـي            
کند تا بتواند هر چـه بـيـشـتـر طـبـقـه                
کارگر ايران را بـه پـپـوسـتـن بـه ايـن                  

 .جنبش رفرميستي تشويق نمايد
 

 
٤از صفحه  ...  روياهاي رفرميستي   
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

دوهفته پيـش   .   اواخر ماه آبان است   
کـرد يـک     "   مـرحـمـت   "   کارفرمـاي  مـا       

سوم حقوق مان را نقداً داد؛  صد هـزار      
فعال دستمان خـالـي     :   " و فرمود !   تومان

است همين هم به سـخـتـي تـوانسـتـيـم               
در مــقــابــل اعــتــراض       ! "   جــور کــنــيــم   

. جوابش هميشه گي اش هـمـيـن اسـت         
دو روز پـيـش امـا بـه ايشـان يـادآور                    

. مـاه دارد بـه پـايـان مـيـرسـد              :   " شديم
. " هــنــوز حــقــوق مــان را نــگــرفــتــيــم             

هنوز دو هفـتـه     :   " متعجب ماند و گفت   
خـرجـش   !   نشده اسـت کـه پـول داديـم              

ــد ــرديـ ــه داد         ! ! "   کـ ــول را      :   و ادامـ پـ
ظاهـرا امـا مـزاح      "   ؟! ميخواهيد چکار 

بود اما در باطن و درعمل واقعا فـکـر          
ميکند کـه مـا پـول را مـيـخـواهـيـم                    

 ! چکار
راستش يک وقـتـهـايـي در بـرخـي              
رمانها و يا در برخي فيلمها راجـع بـه             
ظلم و ستم يک چيزهاي خـوانـده و يـا                
ديده بوديم؛ برخي از نقادان نيـز يـادآور          

ايـن رمـان يـا      :   " ميشدند و ميشوند که   
اين فيلم بخـصـوص زنـدگـي را سـيـاه                
نشان ميدهد مگر مـيـشـود يـک نـفـر                

باالخره او انسـان  .   اينقدر ستمکار باشد  
ميشد خاکسـتـري   .   عاليقي دارد.  است

اما در پـس ايـن مـزاح          . "   هم نشان داد  
ساده اما بشـدت جـدي صـاحـب کـار،              
يک حقيقت وحشتناکي نهفته اسـت و          

آنـچـنـان    .   آن است که زندگي سياه است     
. سياه که در تصور کسي نـمـيـگـنـجـد             
. ستم کاري و ظلم کردن شاخ ودم نـدارد   

طرف قيافـه اش هـم هـيـوال نـيـسـت                   
بسيار خوش تيپ و خوش قـيـافـه هـم              
اسـت بـر خـالف نـقـش مـنـفـي هـاي                     
سينما؛ شالق بدست ندارد اما بـا يـک            
حرف و يا با يـک تصـمـيـم کـه قـدرت                  
اجراي آنرا نيز دارد يک جمعيتي را بـه           

نفسش دقـيـقـا از      .  خاک سياه مينشاند 
هـيـچ شـيـطـان        .   جاي گرم بلند ميشود   

شاخ داري شب درگوشش در خرابـه اي         
بـلـکـه    . "   تو بـد کـن     :   "   نخوانده است که  

همه فرشته گان در هنگام نـيـايـش بـر              

باالي سرش چرخ ميزنند تـا او را بـه                
اصـال مـمـکـن       .   ملکوت اعـال بـبـرنـد       

است بي دين باشد مثل صـاحـب کـار             
ما، اما چه آنکـه بـه فـرداي قـيـامـت                  
ايمان دارد چه آن کارفرماي که آنـرا بـه            
سخره ميگيرد هر دو يک رفتار ازشـان          

هر دو ما را حواله ميدهنـد       .   سر ميزند 
هـر  !   به توکل به خداي رحمان و الرحـيـم        

دو معتقدند که ما کم کـار مـيـکـنـيـم               
. همين هم که ميگيـريـم زيـادي اسـت            

مديريت کردن بر کـار    " هر دو معتقدند    
 نفر که مدام در تالشند که از زيـر             ١٠

هـر  ! "   کار دربروند بسيار مشکل اسـت      
دو آخر مـاه انـتـظـار دارنـد سـودشـان                  
بيـشـتـر از مـاه گـذشـتـه بـاشـد امـا                        

بـا  "     سود ضرر مـيـکـنـنـد       " همينکه از 
نــفــرت تــمــام بــه کــارگــرانشــان چشــم            

اما اگـر آخـر مـاه سـودشـان            .   ميدوزند
بيشتر از ماه گذشته شـد بـه مـديـريـت             

در هـر دو       .   خود احسنت ميفـرسـتـنـد      
حال آخر ماه کـه مـيـخـواهـنـد حـقـوق                 
کارگـر را پـرداخـت کـنـنـد مـرگشـان                   

. حـالشـان خـراب مـيـگـردد           .   ميگيرد
اصال بخـاطـر مـي آورنـد کـه کـارگـر                   

 . پول را چکار ميکند(!!) اينهمه
انسانها بسيار شريفي هستند،نـه؟     
اما اين قدرت، اين حق بجانبـي ايشـان         

. از آسمان بر ايشـان  نـازل نشـده اسـت             
بلکه قدرت زميني پشت شان است کـه       
با اتکا به همان هر کاري بخواهـنـد بـا             

ساده تريـن کـار   .   زندگي کارگر ميکنند 
اما در عين حال خشن ترين کـار نـدادن     

ايـن خشـونـت      .   همان حقوق اندک اسـت    
را ايـن انسـانـهـا بـه ظـاهـر مـتـمـدن                       

چـونـکـه    .   خونسرد به نمايش ميگذارند   
ميدانند آنکه نيـروي انـتـظـامـي دارد،            
دادگاه دارد، قانون دارد و شـالق دارد           
بيست چهـار سـاعـتـه در خـدمـتـشـان                
اســت کــه جــواب هــر کــارگــري کــه                 

آيا شـايسـتـه    .   صدايش را برد باال بدهد    
نيست اين به ظاهر زندگي متمدنانـه را     

 به زير کشيد؟
    

 مدافع کيست و چيست؟
 

نـامـي   "   دکتر فريبرز رئـيـس دانـا        " 
اقتصاد دان، عضـو کـانـون          .   آشناست

الـبـتـه تـا       (   نويسندگان، روشنفکر چپ  
يـکـي از     )   چپ را چه مـعـنـي کـنـيـد؛             

. اسـت "   دولت نـهـم    " منتقدان سرسخت   
چرا که به گفته ايشان سياستـهـاي ايـن           
دولت برخـالف آنـچـه ادعـا مـيـکـنـد                 

و معتقد است ايـن    .  بسيار راست است 
  "اي اقـتـصـادي        ملقمـه " سياستها باعث   

ايشــان در مصـاحــبــه بــا         .   شـده اســت   
بسيار بـر آشـفـتـه از           "   خبرگزاري ايلنا " 

تصميمات دولت احمدي نژاد است کـه        
به گفته ايشـان حـتـي صـداي بـازرس                

را )   يـعـنـي خـامـنـه اي           (   مقام رهبري 
ايشان معتقد اسـت کـه        .   درآورده است 

اسـت کـه      "   سرمايه داري سـوداگـر    " اين  
فقط از روشها و سياستهـاي  سـه دهـه            
گذشته و بخصـوص دولـت نـهـم، نـفـع               

و همين روشها باعث بحـران و        .   ميبرد
بـنـابـه    .   ملقمه اي اقتصادي شده اسـت      

گفته تمام مشکل در اين خالصه شـده          
داري بـه مشـکـل         اين سرمايه " است که   

 و تا اين روشهـا   . " بروکراتيک مبتالست 
باشد راه رهايي از بـحـران مـلـقـمـه اي                

ايشان با نفـس حـذف     .   اقتصادي نيست 
تـمـام انـتـقـاد        .   يارانـه مشـکـل نـدارد         

ايشان اين است کـه يـک شـبـه شـدنـي                 
اما دولت نهم بـدون تـوجـه بـه             .   نيست

! عواقب کار ميخواهد اينکار را بکنـد      
اما چرا اين دولت ميخواهـد سـيـخ تـو          
النه زنبور کند بسيار روشن است فـکـر         
ميکند دولتي است خشن و بـي پـروا            

از بس بـه     .   که ميتواند اينکار را بکند    
او گفتند سونامي باورش شده است کـه     

تـمـام داسـتـان هـمـيـن             !   کـاره اي اسـت    
اقتصاداناني از جنس ايشـان  راه    . است

و براه،  براي احمدي نژاد و دولـت نـهـم              
نامه ميدهند و مدام هشدار ميـدهـنـد         

 .که از عواقب اجتماعي آن بترس
 اما برگرديم سر هـمـيـن يـک نـفـر             

در .   اقتصاد دان کـه دکـتـرا نـيـز دارد               
انتهاي مصاحبه همه دلسـوزي او بـه             
ــران و                      ــارگ ــان و ک ــت ــدس ــي ــه ــال ت ح
زحمتکشان اين است که مـيـشـد پـول             
يک طرحي به نام طرح بنگاهـهـاي زود          
بازده را بـه کـارگـران داد تـا ايـجـاد                      

بلـه،  " . . :   باهم بـخـوانـيـم      .   اشتغال کنند 

تزريق نقدينگي متعاقب پرداخـت ايـن      
تسهيالت، حتي نگراني بازرس مـقـام         

ايـن  .   رهبري را نـيـز بـه دنـبـال داشـت               
ها همـانـطـور کـه مـنـتـقـدان نـيـز                        پول
گويند، بيکاران را بـدهـکـار کـرده                مي
شـد نـهـادهـاي            با ايـن پـول مـي     .   است

بـدون  .   صنفي کارگري را تـقـويـت کـرد         
شک اين نهادهـا بـهـتـر از مـبـتـکـران                 

تــوانســتــنــد      هــاي زودبــازده مــي          طــرح
 ."   اشتغال ايجاد کنند

دولت نهم در همان ابتـداي کـارش          
در يک اقدام کامـال سـيـاسـي امـا بـه                  
ظاهر اقتـصـادي طـرحـي را بـه اجـرا                  
گذاشت و آنـرا  طـرح تسـهـيـالت بـه                    

دولـت بـه     .   بنگاه هاي زود بازده ناميـد     
خيال خود با اين طرح ميخواست قشـر        
وسيعتري از سرمايه داران خرده پـا را           
به سـوي خـود جـلـب کـنـد در واقـع                        

بـراي  .   ميخواست با پول آنهـا را بـخـرد      
پرداخت تسهيالت به کـارگـاه کـوچـک            
کافي بود که طـرف از طـرف اتـحـاديـه             
صنف مربوطه شـان تـايـيـد شـود کـه                
پروانه کار دارد و در ضمن بـه ايـن وام              
نياز مبرم دارد که کارش را گسـتـرش            

تاييـد اتـحـاديـه بـه راحـتـي آب                .   دهد
خوردن است؛ کافي اسـت کـه مـقـداري          
از آن وام به حساب سران اتحاديه واريـز         

حــتــي اول درصــد آن تــعــيــيــن            .   شــود
ميشود که جاي شک و شـبـهـه بـاقـي                

از اين نمد بسـيـاري بـراي خـود          .  نماند
کاله بافتند و بسيار پول به جيب زدنـد           
و اما آن حمايت سياسي نـيـز حـاصـل              
نشده اسـت کـه صـداي بـازرس مـقـام                 
رهبري و از جمله رئيـس سـابـق بـانـک               

درآمد او مدتي بـه     )   مظاهري( مرکزي  
قول خودش بـه درب صـنـدوق بـانـک                 

اما  صداي ايـن يـکـي        .   مرکزي قفل زد  
امــا تــمــام   .   دکــتــر هــم درآمــده اســت        

دلسوزي او براي کارگران اين اسـت کـه       
پول را مي داديد به خـود کـارگـران تـا               
اشتغال ايجاد شود و صـد الـبـتـه  در                
نهايت حـمـايـت سـيـاسـي هـم کسـب                  

ايـن تـمـام چـپ روي ايشـان                .   ميـشـد  
اين نمونه ديگري از انسـانـهـايـي      .   است

ايـن کسـي   .   است که ادعاي تمدن دارند    
است که همان خشـونـت صـاحـب کـار              

. من را در عين اعتراض تاييد ميکنـد     

او کـه،    .   چگونه؟ سوالي خـوبـي اسـت         
اگر اشتباه نکنـم، در هـئـيـت مـوسـس             
سنديکاها عضو بود، اگـر هـم نـبـود               
حامي اصـلـي آن جـريـان بـود؛ تـمـام                   
تعريف او از تشکل صنفي ايـن اسـت            
که کارگر خود بتوانـد اسـتـثـمـارش را              

او در هـمـان مصـاحـبـه           !   سازمان دهد 
هشــدار مــيــدهــد شــايــد مــبــارزات             

بـاشـد امـا      "   کـم اثـر    "   کارگران اکنـون     
ساکت نخواهـنـد نشـسـت و کسـانـي                
: ديگر جاي ديگـر بـرخـواهـنـد خـاسـت            

در حال حاضر شايد از محـل وجـوهـي    " 
کــه مــيــان افــراد نــيــازمــنــد پــخــش               

منظـور از سـوي نـهـادهـاي        (  شود،   مي
! ! ! )  مانندتـامـيـن اجـتـمـاعـي اسـت                

خواهي کارگـران را آرام کـرد،            بتوان حق 
اما هميشه يـک اليـه و يـک قشـر از                    
جامعه از نظر تاريخي آگـاه و هـوشـيـار         

او "   . ماند تا راه را ادامـه دهـد           باقي مي 
به واقع اعتراضش بـه نـحـوه سـازمـان              
دهي استـثـمـار اسـت ايشـان بـا ايـن                    
جمالت به کـي دارد هشـدار مـيـدهـد؟          
سواي آن، کارفرماي محترم ما، عـالوه    
بر دولت بخاطر هـمـيـن روشـنـفـکـران               
مثال دلسوز به حال تهيدستان ته دلـش        
قرص است که هر گونه رفتاري حـاکـي          

. از ستمکاري را از خود بروز مـيـدهـد           
چون هميشه کسانـي هسـتـنـد بـر ايـن               

  .روابط ماله بکشند
 اسانلو هنوز در بنداست

 
هفته گذشته در راه انتقال اسـانـلـو          
از زندان به بيمارستان براي مـعـالـجـه،           
جـالدان سـرمـايـه او را نـه تـنـهـا بـه                        
بيمارستان نرساندند بـلـکـه بـه شـدت               

. مضروب کردند و به زندان برگردانـدنـد    
اين فعال کارگر ي و ريـس سـنـديـکـاي         
کارگران شـرکـت واحـد، زمـان درازي              

امـا گـويـا هـر       .   است که در زندان است    
که خبر ضرب وشتم او     چند وقت يکبار    

به بيرون درز ميکنـد يـا بـيـمـار اسـت                  
وخبرش ميپيچد به ما يادآور مـيـشـود         
که ايشان هنوز گرفـتـار دسـت جـالدان           

نميخواهم بگويم فـرامـوش شـده        .   است
است امـا آنـچـنـان کـه بـايـد و شـايـد                      
فعاليت نمـيـشـود، آنـچـنـان کـه بـراي                  

هر چند او طـول        .   محمود صالحي شد  

 
 يادداشتهاي يک کارگر

 !"پول را ميخواهي چکار"
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 هـزار عضـو        ٥٦بنمايندگـي از     
اتحاديه كارگران پست كـانـادا، مـن           
اين پيام را ميـنـويسـم كـه بـه شـمـا                   
بخاطر انتـخـابـات مـوفـقـيـت آمـيـز                
هيئت مديـره و ديـگـر نـمـايـنـدگـان                 
سنديكا براي نخستـيـن بـار پـس از               

. بيـش از دو دهـه تـبـريـك بـگـويـم                    
ميخواهـم از شـمـا بـخـاطـر تـالش                  

شـجـاعـانـه در ايـجـاد يـك تشـكــل                   
مـا  .   مستقل كارگري قـدردانـي كـنـم        

حمايت و همبستگي خود را به شـمـا      
 . اعالم ميكنيم

ما اين پيام را هـمـچـنـيـن بـراي              
دولت ايران ارسال ميكنيم و از دولـت        
ميخواهيم كه حقوق كارگـران مـبـنـي       
بر حق تشكل، اجتماع و اعتصـاب را       

محتـرم بـدارد، و بـه ايـذا و اذيـت                     
فعالين كارگـري خـاتـمـه دهـد و از                  
دخــالــت در امــور و فــعــالــيــتــهــاي             
تشكالت مستقل كارگري خـودداري      

 .نمايد
 در همبستگي،

 دنيس ليميلين، 
 رئيس سراسري 

 اتحاديه كارگران پست كانادا 

دوران زندان خود را گذراند اما جـنـبـش          
حمايت از ايشان نگذاشت که ايشـان را          
براي مدت طوالني تر که قصد داشتنـد        

. نگه دارند در بـازداشـت نـگـه دارنـد                 
اسانلو شايسته آن است که بيشتـر از او          

بايد روزگـار را بـر ايـنـهـا           .   حمايت شود 
. يک روز هـم يـک روز اسـت            .   سياه کرد 

بايد متحدانه و بيشتـر از پـيـش بـراي               
اگـر بـه انـتـظـار           .   آزادي او فعاليت کرد   

امثال رئيس دانا بنشيم که کاري کنـنـد         

ــاي             ــه جـ ــرا بـ ــمـ عـ
نخواهيم رسيد هر چند کسـي انـتـظـاري       
از امثال ايشان نـدارد امـا مـيـخـواهـم               
هشدار دهم که نبايد اسانـلـو فـرامـوش           
شود و ديگر فعالين کارگري که در بـنـد          

مـيـخـواهـم     .   ايـن رژيـم جـالد هسـتـنـد            
مشخصا پيشنهاد کنم چندين و چـنـد           
برنامه زنده در تلويزيـون کـانـال جـديـد              
گذاشته شود که مستقيمـا بـه اسـانـلـو              
 . بپردازد و ديگر فعالين کارگري در بند

 
 ...  يادداشتهاي يک کارگر

٦از صفحه   

سپس اين احکام با اعتراضاتـي کـه از         
سوي اتحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران و                 
ســازمــانــهــا و نــهــادهــاي کــارگــري و             

صـورت      در سراسر جـهـان      انساندوست
 . گرفت ملغي گرديد

 
طه آزادي عضو علي الـبـدل هـيـئـت               -

 ٢٣(  نوامبر   ١٣مديره اين اتحاديه در  
از ســوي مــعــاونــت دادســتــانــي         )   آبــان

کنگان احضار و از او خـواسـتـه شـده                 
است که ظرف هفت روز خود را معرفي        

طه آزادي قبال نيز به جـرم شـرکـت          .   کند
در برگزاري مراسـم روزجـهـانـي کـارگـر             

در جـنـوب     امسال در شـهـر عسـلـويـه            
ايران، به همراه جوانمير مرادي دستگير      

 روز در بـازداشـتـگـاه            ٤٧و بـه مـدت       
تظامي عسلويه و ستاد خـبـري       نيروي ان 

و زندان مرکـزي شـهـر بـوشـهـر تـحـت                   
بازداشت و شـکـنـجـه هـاي روحـي و                   

 . جسمي قرار داشت

 نفر از اعضاي هيـات مـديـره      ٥براي    -
سنديکاي شرکـت واحـد اتـوبـوسـرانـي             

 عـلـي     ،تهران به نامهاي سعيد ترابـيـان    
 ، عــبــاس نــژنــد کــودکــي         ،زادحســيــن

 ٦يعقوب سليمي و عطا باباخاني بيـن          
 ماه زندان صـادر شـده اسـت و                ١٤تا  

ابراهيم گوهري از کارگران اين سنديکـا       
و ايـن    .   مورد محاکمه قرار گرفته است    

در حالي است که منصور اسانلو رئيس       
 ژوئـيـه    ١٠هيات مديره اين سنديکا از      

 .  همچنان در زندان است٢٠٠٧
 
افشين شـمـس  قـهـفـرخـي، عضـو                    -
كميته هماهنگي براي كمك به ايـجـاد        " 

و عضـو انـجـمـن          "   هاي كارگري   تشكل
 نوامبر  ١ روز   ،كاريكاتوريستهاي ايران 

امسال به يـک سـال حـبـس            )    آبان ١١( 
 . تعزيري محكوم  شد

رضا عبدي سنبل آبادي دبير منطقـه         -
 بـه    ١٠٥٩نازي آباد تهران در شـعـبـه            

اتهام شرکت در تجـمـعـات اعـتـراضـي             
ــمــان در            ١٩  ( ٢٠٠٧ مــه        ٩مــعــل

در مقابل مجـلـس بـه      )   ٨٦ارديبهشت  
 ضـربـه شـالق         ٢٠پنج مـاه زنـدان و             

که مـقـرر شـده اسـت در             .   محکوم شد 
 ماه حبس مبلـغ دو مـيـلـيـون           ٥مقابل  

 مـبـلـغ    ، ضربه شالق٢٠ريال و در برابر     
پانصدهزار ريال جـزاي نـقـدي پـرداخـت           

 . کند
هيات مديـره سـنـديـکـاي کـارگـران                -

غـيـرقـانـونـي بـودن           اتـهـام  هفت تپه به     
تشکيل سنديکـا مـورد تـهـديـد قـرار                

  ،گرفته اند
رهبران اعتراضي کارگران کـارخـانـه           -

کيان تاير در تهران بارها مورد تهديد و         
 .... و،فشار قرار گرفته اند

اينها همه طي يـک مـاه اخـيـر اتـفـاق                   
 . افتاده است

و ايـنـهـا در شـرايـطـي اسـت کـه                    
دستمزد کارگر طبق آمـار خـود دولـت            
يک سوم خط فقر است و همين دستمـزد        
نيز ماهها پرداخت نميشـود و کـارگـران         
براي دريافت هرماه دستمزد چندين بـار       

اعتصاب و اعـتـراض مـيـکـنـنـد تـا                   
بخشي از حقوق معوقه خود را دريافـت        
کنند و هر تالشي براي متشکل شـدن،         
هر تـالـشـي بـراي سـازمـانـدهـي يـک                    
اعتصاب درمقابـل ايـن وضـعـيـت بـا               
تهديـد و سـرکـوب رهـبـران کـارگـري                   

و تـالش بـراي بـرپـائـي        . مواجه ميشود 
. اول مه با شالق و زندان پاسخ ميگيـرد        

و اين رفتـار سـرکـوبـگـرانـه جـمـهـوري                 
اسالمي در هفته هاي اخير شدت يافته        

جمهوري اسالمي فشار را شـدت      .   است
ميدهد تا با ارعاب کـارگـران شـرايـط             
اقتصادي به مراتب غيـرقـابـل تـحـمـل             

 . تري را به آنها تحميل کند
در ايران کارگران ماههـا دسـتـمـزد          

 سـطـح دسـتـمـزدهـا          ،دريافت نميکننـد  
بســيــار نــازل اســت و گــرانــي بــيــداد                

 کارگر حق تشکل و اعتـصـاب       ،ميکند
و هـر اعـتـراضـي و هـر گـونـه                   .   ندارد

تالشي براي متشکل شدن با سـرکـوب          
کـارگـر   .     دولت و زندان  پاسخ ميگـيـرد       

بخاطر برپايي مـراسـم اول مـه حـکـم                 
دولـت رهـبـران      .   زندان و شالق ميگيرد   

کارگري را مورد تهديـد و فشـار قـرار               
. ميدهد تا کل جامعه را عـقـب بـرانـد             

امروز بيش از هروفت کارگران در ايـران         
 . به يک همبستگي جهاني نياز دارند

 آزادي فــوري طــيــب           خــواســت     
 منصـور اسـانـلـو و تـمـامـي                ،ماليي  

  اخراج ،زندانيان ساسي از زندان هستيم    
جمهوري اسالمي اين نظام ضـد انسـان         
و ضد کارگر از سازمان جهاني کارگر و        

 توقـف   ،.   تمامي مراجع جهاني هستيم   
فوري فشار و تهديد رهبران کـارگـران و          
فعالين سياسي  خواست همه کـارگـران         

 .  در ايران است
کميته همبستـگـي بـيـن الـمـلـلـي               
کارگري از تمامي سازمانهاي کـارگـري       
در سطـح جـهـان انـتـظـار دارد از ايـن                    
خواستها و از مـبـارزات بـرحـق مـردم              
ايران عليه اين رژيم جنايتکار اسـالمـي        

 .حمايت کنند
 شهال دانشفر

کميته همبستگي بين المللي کـارگـري        
 حزب کمونيست کارگري ايران 

 
...    با اعتراضي بين المللي  ١از صفحه    

 
 به سنديكاي كارگران شركت نيشكر هفت تپه

بنا به خبري كه به حزب كمونيسـت       
 ٢٧كارگري رسيده اسـت روز دوشـنـبـه           

صـبـح   ٣٠:١١  آبانماه نـزديـک سـاعـت         
انفجار مهيبي در بـخـش گـاز مـايـع                  
پااليشگاه نفت تهران رخ داد که موجب       

ايـن آتـش     .   آتش سـوزي شـديـدي شـد           
ساعـت ادامـه داشـت و          ٤سوزي حدود   

در نتيجـه ايـن اتـفـاق نـاگـوار کـارگـر                    
 ساله  ٢١جواني بنام اسماعيل بيگدلي     

در اثر انفجار و شدت آتش سـوزي جـان        
 کـارگـر ديـگـر دچـار             ٥باخت و تعداد    

. موج گرفتگي و سوختـگـي گـرديـدنـد           
اين آتش سوزي نزديک ظهـر رخ داد و              
اکثر کارگران براي صرف نهـار رفـتـه و             

در اين اتفـاق    .   در محل حضور نداشتند   
ناگـوار خـراسـت پـااليشـگـاه از ورود                 
خــبــرنــگــاران بــه مــحــل آتــش ســوزي            
ممانعت به عمل آورده و مـانـع ورود                

. آنان بـه مـحـل وقـوع واقـعـه شـدنـد                     
حــراســت پــااليشــگــاه حــتــي از ورود              
ماموران امنيتي رژيم که قصد ورود بـه     
محل را داشتند جلوگيري ميکـردنـد و         

همين مسئلـه مـوجـب درگـيـري بـيـن                
ماموران امنيتي و مـامـوران حـراسـت          

کارگر کمونيسـت جـانـبـاخـتـن           . گرديد
اسماعيل بـيـگـدلـي را بـه خـانـواده و                   
بستگان و به همکاران و همـه کـارگـران        

با شرکت وسيع خـود      .   تسليت ميگويد 
در گــرامــيــداشــت ايــن کــارگــر جــوان             
اعتراض خود را به ناايمني محيط کـار        

بايد خـانـواده اسـمـاعـيـل            .   اعالم کنيم 
بيگدلي تحت پوشش تامين اجتمـاعـي       
قرار گيرند و به آنهـا خسـارت پـرداخـت         

بايد کارگران زخمي شده در ايـن          .   شود
اتفاق ناگوار تحت بهـتـريـن امـکـانـات             

 . درماني قرار گيرند

 انفجار مهيب در پااليشگاه نفت آبادان
 يكي از كارگران جان خودرا از دست داد 
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مردم و حزبشان كار اين حكومـت را          
 . به كجا كشيده اند

اعتراف حكومت به ناتواني     
 در برابر مردم

مانور هميشه يك جنگ روانـي بـا          
دشمن پيـش از شـروع جـنـگ واقـعـي                

ارتشي كه وسط جنگ واقعـي بـه   .  است
صرافت مـانـور دادن مـي افـتـد دارد                 
اعتراف ميكند كه در جـنـگ واقـعـي             

ايـنـهـا اعـتـراف        .   في الحال باخته است   
ميكنند كه دشمني كه قـرار اسـت در            
برابر او مـانـور داده شـود كـارگـران و                  
مردم حق طلبند و اينـهـا هسـتـنـد كـه                

. بحران اجتماعي بيافريـنـنـد   "قرار است  
اما مگر اين حكومت در تـمـام طـول               
حياتش تاكنون در جنگ با مردم نبـوده        
است؟ مگر زندانهاي سيـاسـيـش را از            
فرزندان مردم پر نـكـرده اسـت؟ مـگـر               
عربده كشان حزب اللهيش را مـدام بـه           
خيابانها نفرستاده تا به زنان و دخـتـران           
و پسران حملـه كـنـنـد؟ مـگـر نـيـروي                   
انتظاميش را سراغ كارگران اعتصـابـي       
گسيـل نـكـرده اسـت؟ ايـن حـكـومـت                 
تماما يك حكومت ضد انـقـالب بـوده            
است و تماما به همين شكل در بـرابـر             

سـركـوب كـرده،      . مردم عمل كرده است 
اعـدام و شــكــنــجـه كــرده، زنــدانــهــاي             
سياسي را از كارگران و مردم معـتـرض         
پركـرده، و عـلـيـه مـردم بـارهـا قشـون                 

اين حكومت اسـاسـا      .   كشي كرده است  
و از همان ابتدا بعنوان حـكـومـت ضـد             
انقالب در برابر انقـالب مـردم در سـال             

 قد علم كرد و بـه سـر كـار كشـيـده           ٥٧
جوخه هاي اعدامش را در سـراسـر        .   شد

كـردسـتــان را بــا        .   ايـران بـراه انـداخـت         
يورش و لشكر كشي هايش بـه ويـرانـه          
اي تبديل كرد و هرچه مـيـتـوانسـت از             

. مردم انقالبي كشت و سـركـوب كـرد            
احمدي نژادها و پورمحمدي هـا، و اژه           
اي هـا، و صـفـار هـرنـدي هـا و كـل                        
شكنجه گـران و تـيـر خـالص زنـهـا و                   
پاسدارانش را همـيـن سـه سـال پـيـش                 
بعنوان دولت با بند بازي سركار كشـيـد         
تا همين پـيـام را بـه مـردم بـدهـد و                        

تمام ماشين حـكـومـتـي       .   مرعوب كند 
در اين سي ساله عليه مـردم و انـقـالب             
مردم سازمان داده شد و صـيـقـل پـيـدا              

چه شده است كه هميـن حـكـومـت       .   كرد

بـا تـمـام ايـن چـهـره ضـد مـردمـي و                       
سركوبـگـر و ضـد انـقـالبـيـش امـروز                   

ضـد  "   رزمـايـش  " خودرا ملزم مي بينـد       
شورش و ضـد بـحـران اجـتـمـاعـي راه                  
بيندازد؟ مگر تاكـنـون هـمـيـن نـبـوده               
است؟ مگر مردم اين حـكـومـت را در           

 چهره ديگري هم ديده اند؟  
دقيقا در پاسـخ بـه هـمـيـن سـوال                 
است كه ما اعتراف دوم حـكـومـت را             

جـمـهـوري    .   هم ميتوانيم متوجـه شـويـم      
اسالمي با مانور ضد شـورش و ضـد              
انقالب، دارد اعتراف ميـكـنـد كـه تـا              
كنون عليرغم تمـام تـالـشـهـايـش بـراي             
مقابله با مـردم مـعـتـرض، در عـقـب                 
راندن و ساكت كردن آنهـا نـاتـوان بـوده              

دارد اعتراف ميـكـنـد كـه چـيـز              .   است
قـدرت در چـنـتـه          "   نمايـش " ديگري جز   

با گفتن اينكه ما سـركـوبـگـران           .   ندارد
براي عقب راندن شما مردم آمـاده ايـم،           
دارد ميگويد كـه مـا حـكـومـتـيـان از                
عقب راندن شما عاجز مانده ايـم و ايـن          
بار فقط روي اين حساب باز كـرده ايـم             
كه شـمـا از نـظـر روانـي وحشـت زده                     

اين در واقع قـمـاري اسـت كـه              !     شويد
حكومت به آن دست زده و روي قـدرت         

. خويش حساب باز كـرده اسـت       "   بلوف" 
مردم حـق طـلـبـي كـه از پـس تـمـام                        
جنايتهاي غير قابل توصيف حكـومـت       
در اين سي ساله قد راست كـرده انـد و               
به ميـدان آمـده انـد، قـرار اسـت بـاور                   
كـنـنـد كـه ايـن حـكـومــت عــلـيـرغــم                    
ــم                        ــي و از ه ــهــاي حــاد درون ــزاع ن
گسيختگي اقتصادي و كـل وضـعـيـت           
نابهنجارش، قدرت سركوبـي بـيـش از           

 سال گذشته تا كنون دارد كه گـويـا       ٣٠
مـانـور   !   هنوز به كار گرفته نشـده اسـت       

 . در برابر مردم معنايي جز اين ندارد
 

ميتوانيم و بايد اعتصابات را      
 گسترش دهيم

 
آنچه اينجا بويژه ميخواهيم بـر آن          
تاكيد كنيم اين واقعيت اسـت كـه اگـر             
اين حكومـت نـتـوانسـت و نـتـوانسـتـه               
است فضاي جـامـعـه را بـه سـكـون و                   
سكوت بكشاند قدرت اصلي مقـابـلـش      
كارگران و اعتـصـابـات كـارگـري بـوده              

هـمـيـن اعـتـصـابـات اسـت كـه                 .   است
فضاي نفس كشيدن و اعتراض كردن و         

بروز خشم همه مـردم را بـطـور جـدي                 
طـبـعـا تـك تـك           .   تقـويـت كـرده اسـت         

اعتراضات و تظاهراتهـا و تـجـمـعـات             
همه بخشهاي مردم و بويژه اعتصـابـات    
و اعتراضات دانشـجـويـان كـه بسـيـار              
گسترده و راديكال عمل كرده، و حـتـي           
اعــتــراضــات و فــحــش دادنــهــا و بــه               
تمسخر گرفتن مزدوران حـكـومـت در           
خيابانها و امثـال ايـنـهـا، نـقـش ويـژه                  
خودرا ايفا كرده اند و ايفا مـيـكـنـنـد و             

امـا  .   بايد و ميتوانند گسترده تر شـونـد       
هزاران اعتصـاب كـارگـري، كـه بـطـور              
پيوسته هرروز در گوشه اي سر بـرآورده،        
آن محور اساسي بـوده كـه تـمـام ايـن                  
اعتراضات و جدالها را بهم پيونـد داده          
و جنب و جوش و التهاب را در جامـعـه           

 . زنده نگه داشته و تقويت كرده است
در بــرابــر مــانــور و لشــكــركشــي            
حكومت و اعتراف ايـن حـكـومـت بـه              
نزديك شدن بحران گسترده اجـتـمـاعـي،        
ايــن مــهــم اســت كــه كــارگــران پــيــام               

بـاور كـنـنـد       .   حكومت را جدي بگيرنـد    
كه ميتوان اين حكومت را بسيار بيـش        

اعـتـصـاب    .   از ايـنـهـا بـه عـقـب رانـد                
راهكار اصلي مقابله بـا حـكـومـت و               
ايــجــاد فضــاي گســتــرده و ســراســري             

ميتوان با اعـتـصـابـات       .   اعتراض است 
و مــبــارزات گســتــرده و ســراســري                 
حكومت را بسيار بيش از اينها عـقـب           

ميتوان با گستـرش اعـتـصـابـات          .   راند
جو جامعـه را بـه جـايـي رسـانـد كـه                      
حكومت با عقب نشيني هـاي پـي در            
پي هرچه بيشتر بـه سـراشـيـب سـقـوط             

ميتوان با اعتصابات گسترده و    .   بيفتد
پي در پي تحـولـي اسـاسـي تـر را در                    

ميتـوانـيـم بـا بـهـم            .   جامعه ايجاد كرد  
پيوستن اعـتـصـابـاتـمـان در قـدم اول                  
بســيــاري از خــواســتــهــايــمــان را بــه               
حكومـت و مـفـتـخـوران سـرمـايـه دار                

و در  گام بعدي کـار را بـا    .   تحميل كنيم 
يـعـنـي بـه       “   بحـران اجـتـمـاعـي       ” همان  

جريان انداختن انقالبي براي جارو کـردن      
  تـمـام      ،کل اين بساط جنايت و چپـاول      

زندگي زير خـط فـقـر را نـبـايـد                 .   کنيم
بي مسـكـنـي و       .   بيش از اين قبول كرد    

گراني و بـي تـامـيـيـنـي و بـيـكـاري                       
گسترده را نبايد بيـش از ايـن تـحـمـل                 

موجي از حق خواهي را بـايـد بـه          .   كرد
نگاه جامعه امروز بـه    .     جريان بيندازيم 
و وقـتـي از كـارگـران            .   كارگـران اسـت    

صحبت مـيـكـنـيـم مـنـظـور در واقـع                   
يعني كـارگـران در      .   اكثريت مردم است  

كارخانه ها، كارگران و مـردم بـيـكـار و            
جوانان آماده كار، يـعـنـي مـعـلـمـان و                
پرستاران و كل مردم زحـمـتـكـشـي كـه             
ناچارند بـا فـروش نـيـروي كـار خـود،                  

كارگران بايد با پـافشـاري      .   زندگي كنند 
بر خواستهاي بحق خود هرچه وسيـعـتـر         

اعــتــصــاب .   پــا بــه مــيــدان بــگــذارنــد         
راهكار مهم امروز جـامـعـه در بـرابـر                

و كـارگـران     .   جمهوري اسـالمـي اسـت        
ستون تحول و اعـتـراض و تـقـابـل بـا                   

. حكومت و طبقه مفت خـور حـاكـمـنـد          
اين را در دو سه سال اخـيـر تـوده هـاي                
زحمتكش مردم هرچـه وسـيـعـتـر بـاور              

و اين نيز يك پـيـشـروي مـهـم        . كرده اند 
 . در فضاي سياسي جامعه است

رهبران بخشهاي مختلف كـارگـران      
و معلمان و پـرسـتـاران در ايـن مـيـان                  

امـروز  .   طبعا نقش ويژه و مهمي دارنـد      
جا دارد كه اعتصابات اوال نقشه مـنـد          

مـجـمـع    .   تـر و سـازمـان يـافـتـه شـونـد               
عمومي بعنوان ستون اعتصاب بسـيـار       
جدي تر گرفته شود و تـوده كـارگـران از           
طريق مجامع عمومي منـظـم خـويـش          
نه فقط در اعتصابات نقـش مسـتـقـيـم           
ايفا كنند بلكه اين مجمع عمومـي هـا        
ــري در                       ــي ــم گ ــي ــان تصــم ــه ارگ را ب
كارخانجات و محـلـهـاي كـار تـبـديـل                

ثــانــيــا بــايــد تــالش كــرد كــه            .   كــنــنــد
اعتصابات سراسري براي خـواسـتـهـاي         

بـايـد   .   سراسـري را بـه جـريـان انـداخـت             
تالش كنيم خواستهايمان سـراسـري تـر          

بــايــد تــالش كــنــيــم              .   طــرح شــود     
خواستـهـايـمـان تـعـرضـي تـر شـود و                    
توقعات و انتظاراتمان از زندگـي را بـا            

نه فقط حقوقـهـا     .   صداي رسا ابراز كنيم   
و دستـمـزدهـاي پـرداخـت نشـده چـنـد                 
ميليون كارگر بايد فورا پرداخت شـود،        
بلكه دستمزدهـا بـايـد چـنـديـن بـرابـر                  

حـق مسـكـن و بـيـمـه               .   افزايش يـابـد    
بيكاري مكفي و تامينات اجتماعي و       
بيمه بازنشستگي و ساير خـواسـتـهـاي           
برحق مان را بايد در برابر جامعه طـرح          
كـنـيـم و بـا اعــتـصـاب و مـبـارزه و                        

 .تظاهرات از آن ها دفاع كنيم
فــاز تــازه اي را در مــبــارزه بــا                   
حكومت توحش اسالمي سرمايه دارن       

فازي كه خواستهاي قـلـبـي       .   بايد گشود 
و پيشرو كارگران و مردم رو مي آيند و           

فـازي كـه     .   مستقيما طـرح مـيـشـونـد          
كيفرخواست عليه كل دم و دسـتـگـاه و            
نظام حاكم با خواستهايي مشـخـص و           
با شعارهـايـي راديـكـال در هـمـه جـا                   

و فازي که راهي بـراي بـقـا            .     ميجوشد
براي حـاکـمـيـت تـوحـش و مـذهـبـي                    

 .سرمايه داران باقي نميگذارد
و بعالوه و مهمـتـر از هـمـه بـايـد                  
حزبي كه تمامي خـواسـتـهـاي انسـانـي            
كارگران و مردم را با برنامه اي روشـن            
و بــا پــراتـيـكــي راديــكـال و پــيـشــرو                 
نمايندگي ميكند بايد آشكارا از جانـب       
بخشهاي هرچه وسيعتـري از كـارگـران           

حــزب كــمــونــيــســت      .   انــتــخــاب شــود    
كارگري نماينده پيگير جنبش راديـكـال       
و سرنگوني طلبي و حـق خـواهـي در                
جامعه اسـت و نـقـش اسـاسـي اي در                  
تداوم و پيشروي مبارزه كارگران و تـوده        
هاي محـروم مـردم عـلـيـه حـكـومـت                  

پـيـشـروي    .   اسالمـي ايـفـا كـرده اسـت            
بيشتر اين مبارزه و عقب رانـدن جـدي            
حكومت اسالمي در گرو نقـش رهـبـري      

. كننده اين حزب در اين مـبـارزه اسـت            
حزب سياسي اي كه بدون ذره اي ترديـد         
و مماشات و با درايت و تيزبيـنـي افـق             
روشن و اميدبخشي را در برابر جامـعـه         
قــرار دهــد، شــرط اســاســي هــرگــام                

ايـن حـزب     .   پيشروي و پـيـروزي اسـت         
بايد توسط تمـامـي كـارگـران پـيـشـرو               

بايد بـه عـنـوان فـاكـتـور           .   انتخاب شود 
سياسي مـهـمـي در اوضـاع سـيـاسـي                
ايران اهميت و جايگاه آنـرا ديـد و بـه                 

امروز هرتـحـول   . همه كارگران نشان داد 
ــقــش حــزب                     ــه ن اســاســي و جــدي ب
كمونيست كارگـري بـعـنـوان نـمـايـنـده               
انقالب كارگـران و مـردم گـره خـورده                 

 .است
در يك كـالم بـايـد مـانـور  ضـد                     
شورش جمهوري اسـالمـي و اعـتـراف            
آشكار اين حكومـت بـه نـزديـك شـدن              

را جلوي چشـم هـمـه        "   بحران اجتماعي " 
كارگران و مـردم گـذاشـت تـا قـدرت                  
خويش را بـيـش از پـيـش بـبـيـنـنـد و                      
فعاالنه و نقشه مند و بـا بـرنـامـه اي                  

 .  روشن وسيعا پا به ميدان بگذارند
و با گسترش اعتراضات و اعتصـابـات        
بزرگ و کـوچـک خـود دسـت بـه کـار                     
مبارزه اي گسترده براي به زير کشـيـدن      

 .حکومت شوند

 
١از صفحه  ...  مانور نيروهاي حكومت   
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افزايش نگران کننده نرخ        
 بيکاري در آمريکا

 
آماري که در آمريکا انتشار شـده،         
حاکي از اين است که نـرخ بـيـکـاري در         
اين کشور در ماه اکتبـر افـزايـش قـابـل         

 درصـد رسـيـده       ٦,٥توجهي يافته و بـه      
 .است

 سـال    ١٤يک چنين نرخ بيکاري از      
قبل تاکنون در آمريکا بي سابـقـه بـوده        
است و نشان مي دهد که در ماه اکتبر،         

 هزار نفر در اين کشور بيکار شـده  ٢٤٠
  .اند

تعداد بيکاران در ماه هاي اوت و          
سپتامبر گذشته نيز به مراتب بيشتر از       

  .آن بود که قبال تصور مي شد
تعداد بيکـاران آمـريـکـا در حـال               

 ميليون نفر تخـمـيـن    ١٠حاضر بيش از    
زده مي شود که حاکي از افـزايـش دو              

 هزار به تعداد بـيـکـاران    ٨٠٠ميليون و  
  .آمريکا در يک سال گذشته است

آمار جديد تاييد کننده اين نگراني      
است که اقتصاد آمريکا احتماال دچـار         
رکود است، روندي که در ماه هاي اخير        

 .محسوس بوده است
نرخ بيکاري در آمـريـکـا در آغـاز             

 درصـد    ٥سال جاري ميالدي کمتر از         
  .بود

همزمان با انتشار آمار بيکـاران در       
آمريکـا، کـارخـانـه اتـومـبـيـل سـازي                  
آمريکايي فورد اعالم کرد کـه در سـه             

 حــدود     ٢٠٠٨مــاهــه ســوم ســال                
 .ميليارد دالر ضرر کرده است٣

مقامات کمپاني فورد مي گويـنـد       
، ٢٠٠٩که تا پايان مـاه ژانـويـه سـال               

ميزان مخارج و حقوق کارمنـدان خـود          
را ده درصد ديگرکاهش خـواهـنـد داد            
که به معني بيـکـار کـردن کـارمـنـدان               

  .بيشتري خواهد بود
بخي از تحليـلـگـران مـي گـويـنـد               
سرمايه گذاران به تدريج به اين نـتـيـجـه           
مي رسند که ممکن اسـت آمـريـکـا بـا            
عميق تـريـن و طـوالنـي تـريـن رکـود                   

  .اقتصادي مواجه شود
سازمان بين المـلـلـي کـار هشـدار             
داده اسـت کـه بـحـران مـالـي جـهـانـي                   

ممکن است تعداد بيکاران در جهان را        
 ميليون نفر افزايش داده و تا پـايـان          ٢٠
 شمار بيکاران در جهان بـه        ٢٠٠٩سال  
 . ميليون نفر برسد٢١٠

سازمان بين المللي کار همـچـنـيـن         
 ميليون نفر نيـز     ٤٠پيش بيني کرده که     

به شمار گرسنـگـان در جـهـان اضـافـه                
خواهد شد و اين افراد نـاچـار خـواهـنـد             
بود با پولي کمتر از يـک دالر در روز                

  .زندگي کنند
سازمان مورد بـحـث مـي گـويـد               
دولت ها پس از نجات بانک ها اکـنـون            
بايد توجه خود را بر يـک طـرح نـجـات               
اقتصادي براي ايجاد اشتغال و اجتناب      

  .از بحران اجتماعي متمرکز کنند
 
هزار نفر به تعداد بيكاران       ٥٥

  كانادايي افزوده شد
 

موسسه آمار كانـادا اعـالم كـرد،            
تعداد بيـكـاران ايـن كشـور طـي مـاه                  

 هزار نـفـر افـزايـش           ٥٥جوالي بيش از    
يافت كه اين بدترين عملكرد بازار كـار         

 سـال اخـيـر بـه شـمـار                 ١٧كانادا طي   
 .رود مي

به گزارش نشنـال پسـت، افـزايـش            
چشمگير تعداد بيكاران كـانـادايـي در          
طول يك ماه، از زمان ركود اقـتـصـادي           

سـابـقـه بـوده           تا كنـون بـي    ١٩٩١سال  
 هزار نفر از بـيـكـاران    ٤٨بيش از   .   است

پــيــش از ايــن در بــخــش خصــوصــي               
 نـفـر از     ٢٠.   اند  مشغول به فعاليت بوده   

 اقتصادداني كـه در نـظـرسـنـجـي               ٢٢
اسكوتيا بانك شركـت كـردنـد، بـر ايـن              
باورند كه شرايط اشتغال در كـانـادا تـا            

. پايان امسال به مراتب بدتر خواهد شد      
نرخ بيكاري كانادا طـي مـاه ژوئـن بـه             

طـي  .    درصد رسيده اسـت ٢/٦بيش از  
 هزار نفـر    ٨٨دوازده ماه گذشته بيش از      

در بخش صنايع كانادا شغل خود را از          
 .اند دست داده

جيم فالهرتي، وزير دارايي كـانـادا        
شـرايـط نـامسـاعـد        :   در اين بـاره گـفـت      

اقتصاد جهاني تاثيرات منـفـي زيـادي          
. بــر اقــتــصــاد كــانــادا داشــتــه اســت              

هاي كـارگـران بـايـد مـا را در                   خانواده
 .نگراني خود شريك بدانند

ايـن در حـالـي اسـت كـه بـانـك                   
مركزي كانادا ماه گذشته نسـبـت بـه           
آثار منفي افزايش تورم بـر اقـتـصـاد            

 .اين كشور هشدار داد
 

بحران در صنعت توليد کاغذ در      
  فنالند و بيکار شدن ده هزار نفر

 
بحران در صنعت توليد کاغـذ در       
فنالند به علت کاهش ميزان تـقـاضـا         
و افزايش قـريـب الـوقـوع مـالـيـات                 
صــادرات چــوپ از ســوي روســيــه              
تاکنون موجب حذف ده هزار فـرصـت        

 .شغلي شده است
به گزارش خـبـرگـزاري فـرانسـه،            
کارخانه هاي مهم تولـيـد کـاغـذ در              

 Stora فنالند از جمله استورا انسـو     
Enso          و يو پـي ام کـيـمـن UPM-

Kymmene  که جزو توليدکنندگان
اصلي کـاغـذ در جـهـان بـه شـمـار                     

رونـد در روزهـاي اخـيـر اعـالم                   مي
کردند ميزان تقاضا در بازار به شـدت       

ايـن در حـالـي         .   کاهش يافـتـه اسـت      
است که بهاي ماده اولـيـه بـه خـاطـر              

هاي گمرکـي صـادرات        افزايش تعرفه 
 تـاکـنـون      ٢٠٠٦چوپ روسيه از سال  

 .روند صعودي داشته است
هـاي تـولـيـد کـاغـذ در                کارخانه

 نزديک بـه ده  ٢٠٠٤فنالند که از سال  
انـد     هزار فرصت شغلي را حذف کـرده      

هشدار داده اند ممکن است در آيـنـده    
هـا را داشـتـه            موج جديدي از اخراج   

باشند و بسته شدن برخي از کارخـانـه         
 .ها نيز دور از ذهن نخواهد بود

 
اعتصاب و تظاهرات نزديك به      

  در آلماننيم ميليون كارگر 
اعتصاب كارگران متال آلمان از       

بـزرگـتـريـن     .     اول نـوامـبـر آغـاز شـد           
اتحاديه صنايـع آلـمـان بـا مـطـالـب                
افزايش دستمزدها در سـراسـر آلـمـان           

ايـن  .   فراخوان اعتراض و اتصاب داد     
هـزار  ٦٠٠ مـيـلـيـون و            ٣اتحاديـه    

  .كارگر را نمايندگى ميكند
 كـارگـر     ١١٥٠٠٠ نوامبـر    ٥در  

دست از كار كشيده و بـه تـظـاهـرات            
 ١٠٠٠٠در همـيـن حـال          .   پرداختند

 كـارخـانـه      ٣كارگر جنرال موتورز از      

بزرگ مختلف به تـظـاهـر كـنـنـدگـان             
 درصـد    ٨اتحاديه خواهان   .   پيوستند

 .افزايش حقوق شده است
ــه              ــع ــم ــر      ٧در روز ج ــب ــوام  ن

 كارگر دست به تظـاهـرات     ٤٠٠٠٠٠
 .زدند

اتحاديه كارگران اعالم كـرده انـد        
چنانچه به مطالبات آنـهـا رسـيـدگـي           

ــر اعــتــصــاب           ١٧نشــود،     ــوامــب  ن
ســراســرى در كــل كشــور خــواهــنــد           

 .داشت
 

كاگر راه آهن رومانى      ٧٠٠٠ 
 دست به اعتصاب زدند

 
 نــوامــبــر حــدود      ٧روز جــمــعــه      

 كارگر راه آهن رومـانـي  در             ٧٠٠٠
اعتراض به شرايط كارشان دسـت بـه          

 . ساعته زدند٦يك اعتصاب 
 

   اعتصاب سراسرى در يونان
 

اعــتــصــاب ســراســري از        -آتــن   
در )  اكـتـبـر         ٢١( سحرگاه سه شنبـه     

سراسر يـونـان بـا شـرکـت کـارکـنـان                  
 .دولتي و بخش خصوصي شروع شد

اين اعتصاب سراسري به ابتکـار       
و )   يسه   (   اتحاديه سراسري کارگري    

بـرگـزار   )   اد دي (   اتحاديه کارمنـدان    
  . شده است

 ٢٤بــر اثــر ايــن اعــتــصــابــات             
ساعتـه، افـزون بـر تـعـطـيـلـي تـمـام                   
ادارات دولتي و خصوصي، جمـعـيـت        
بسيار زيادي در ميادين اصلـي شـهـر       
آتن پايتخت يونان و ديگر شهر هـاي          
اين کشور تجمع کرده و در حال شعار         
دادن عليه سياسـت هـاي اقـتـصـادي           

  .دولت مي باشند
تظاهر کنندگان پـارچـه نـوشـتـه             

کارگـران و کـارمـنـدان ديـگـر             "   هاي  
اجـراي  "   و   "   طاقت گراني را نـدارنـد        

اصالحـات در سـيـسـتـم بـيـمـه هـاي                 
را "   تامين اجتماعي را متوقف کنيـد     

  .با خود حمل مي کنند
ــه               ــه نشــان ايــن اعــتــصــابــات ب
مخالفـت بـا اجـراي اصـالحـات در                
سيستم تامين بيمه هاي اجتماعي ،        
گراني سـرسـام آور و افـزايـش نـرخ                   

بـه دنـبـال       . بيکاري برگزار شده اسـت   
اين اعتصابات تـمـامـي پـرواز هـاي            
داخلي و خارجي لغو شدنـد و وسـايـل          

نقليه عمومي براي جابجايي تـظـاهـر        
کنندگان چند ساعـت کـار خـواهـنـد             

  .کرد
شبکه هاي تلويزيوني نيز اعـالم        
کردند که به دليل حضور خبـرنـگـاران         

 سـاعـتـه بـرنـامـه            ٢٤در اعتصبات   
اطالع رساني پخش نـخـواهـد شـد و             

  . برنامه تلويزيون تغيير کرده است
بيمارستانها نيز فقط بيـمـارهـاي       
اورژانسي را مي پذيرند دانشگـاهـهـا        
و مـدارس سـراسـر کشـور تـعـطـيـل                 
هستند، ادراه مـخـابـرات و بـرق از                

  .ارايه خدمات خود داري مي کنند
بر اثر اين اعتصابات و تظاهرات      
مشکالت فراواني براي تـردد وسـايـل        
نقليه شخصي بوجـود آمـده اسـت و              
راههاي اصلي شهر آتن کامـال بسـتـه         

 .مي باشند
 

كارگران تلستراى استراليا      
 آماده اعتصاب ميشوند

 
اتحـاديـه كـارگـران ارتـبـاطـات،             
الكتريك و لوله كشى اعالم كرده انـد         
چنانچه مطالبات اين اتحاديـه بـراى         
افزايش دسـتـمـزد كـارگـران شـبـكـه                
تلفني تلسترا را قبـول نـكـنـنـد مـاه                

. آينده دست به اعتصاب خواهنـد زد       
 از كارگران تلـسـتـرا    ١٠٠٠٠بيش از   

بـراى اعــتـصـاب مـاه آيـنــده آمــاده                
  .ميشوند

اعتصاب تازه کارگران خطوط     
 آهن در فرانسه

 
)  آبــان   ٢٣(  نــوامــبــر       ١٤روز   

کارگران خطوط آهـن مـلـي فـرانسـه              
اعتصابي که براي آن مهلت پـايـانـي           
تعيين نشده است را در اعـتـراض بـه            
طرح نيکوال سارکـوزي بـراي اصـالح         

. نظام بازنشستگـي آغـاز کـرده انـد             
بدين ترتيب کارمندان خـطـوط آهـن           
در ساعت هشت شب به وقت محـلـي         
دست از کار کشيدند  و در نـتـيـجـه آن              
رفت و آمد هزاران مسافر در صبح روز         

ايــن در    .   چــهــارشــنــبــه مــتــوقــف شــد       
حاليست که کارمندان شرکت هاي بـرق       
و آب نيز اعتصاب کرده انـد و گـفـتـه                 
ميشود که ممکن اسـت  آمـوزگـاران و           

 ٢٠ساير کارمندان دولت نيـز در روز             

 
 چند خبر از اعتراضات و بيکارسازي کارگران در سطح جهان

 !زنده باد اتحاد و همبستگي بين المللي کارگران 

 ١١صفحه 
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 !زنده باد جنبش مجمع عمومي

سنديکاي کارگران نيشکر هفت 
تپه خواهان رسمي شدن 
 کارگران قراردادي شدند

تهديد اعضاي هـيـئـت مـديـره            
سنديکاي کارگران نيشکر هفت    

 تپه از سوي مديريت شرکت  
 

 آبان اعضاي هيئت مـديـره       ٢٠روز  
سنديکاي هفت تپه  در رابطه با بخشـي    
از مطالبات کارگران از جمله  رسـمـي            
کردن کارگران موقت که بيشترآنهابيش     

سال سابقه دارند وهمچنين دربـاره      ١٢از
مواردي ازقبيل افزايـش حـق مسـکـن            
وقانون مند کردن واگذاري خـانـه هـاي            

جلسـه اي بـامـديـريـت           . . . .   سازماني و 
. بر پـا کـردنـد     )   يعقوب شفيعي( شرکت

در اين جلسه  شفيعي مدير شرکت  بـه            
کارگران گفـت کـه وزارت خـانـه هـاي                 
صنايع وکارواطالعـات بـه وي اعـالم             
کرده  انـدکـه سـنـديـکـاي هـفـت تـپـه                      
غيرقانوني است ومديريت حق برگذاري     
ــااعضــاي هــيــئــت مــديــره               جــلــســه ب

او نمايندگان کـارگـران     .   سنديکاراندارد
را تهديد کرده و هشـداردادکـه مـمـکـن            
ــي                     ــون ــان ــرخــورد ق ــا ب ــه ــا آن اســت ب

اعضاي سنديکا ايجاد سنديکا را     . شود
حق خود دانسته و با استناد به مقـاوـلـه         

سازمان جهاني کـار     ٨٧و٩٨نامه هاي   
گــفــتــنــد کــه  کشــورايــران از امضــا                
کنندگان اين مقاولـه نـامـه هـاسـت و                
ماحق خودميدانيـم کـه نـام وکـيـفـيـت               

ونـيـازي بـه      . تشکل خودراتعيين کـنـيـم     
بـنـا بـه      .   تاييدهيـچ مـرجـعـي نـيـسـت            

گزارشهاي منتشر شده  اين جلسه پـس         
ازنيم ساعت بدون هيچ گونه توافقي بـه      

 . پايان رسيد
 

اعتصاب کارگران سبالن پارچه    
 ماه دستمزد   ٨در اعتراض به       

 پرداخت نشده 
 

به گزارش اتحـاديـه آزاد کـارگـران            
، کارگـران سـبـالن       ) سايت اتحاد ( ايران  

 آبان دسـت از کـار     ٦پارچه از روز شنبه    
کشيده و در مقـابـل سـاخـتـمـان اداري               
بصــورت روزمــره دســت بــه تــجــمــع               

ايــن اعــتــصــاب از ســالــن          .   مــيــزنــنــد

اين کارخانه شـروع   )   اينديگو( مقدمات
و سپس کارگرن تمامي قسمتها بـه آن           

کارگران رسمي اين کـارخـانـه       .   پيوستند
از اول فروردين ماه امسـال و کـارگـران             
قرار دادي آن از بهمن ماه سال گـذشـتـه           
تا کنون دستمزدهـاي خـود را ديـافـت              

 . نکرده اند
بــا شــروع اعــتــصــاب و تــجــمــع              
کارگران سبالن پارچه، کارفـرمـاي ايـن          
کارخانه به ميان کارگران آمده و از آنهـا         
خواست تا بر سر کار بازگردند و در آذر     
ماه دستمزدهاي خود را دريافت کـنـنـد         
اما تاکنون کارگران اين وعده را قـبـول           
نکرده  و اعالم نموده انـد تـا دريـافـت                 
دستمزدهايشان بر سر کار باز نخواهنـد       

کارگران ايـن کـارخـانـه بـدلـيـل              .   گشت
وضعيت مشقت باري که دارند و خـلـف         
وعده هاي مکرر کارفرما، از پـذيـرش           
چک جهت دريافت دستمزدهـايشـان در         

 . آذر ماه نيز خودداري کرده اند
بنا بر اظهار کارگران اين کارخانـه،       
تاکنون هيچيک از مسئوليـن اداره کـار      
و يا استانداري در رابطه با اين کارگـران         
کاري انجـام نـداده و از زمـان شـروع                   
اعتصاب هيچ مسئولي به مـيـان آنـان           

 . نيامده است
بنا بـه اظـهـار يـکـي  ديـگـر از                       
کارگران اين کارخانه، آثار سوء تـغـذيـه        
شديـد در چـهـره اکـثـر کـارگـران ايـن                     
کارخانه به نحو بسيـار بـارزي مشـهـود           
است و آنان از لـحـاظ مـعـيـشـتـي در                   
 . وضعيت بسيار فالکت باري قرار دارند

کارخانه سبالن پارچه بيش از هـزار       
نفر کارگر زن و مرد دارد و اعتـراضـات          
تاکنوني آنان در رابطه با عـدم پـرداخـت          
دستمزدهايشان هيچ نتيـجـه اي نـداده            

 . است
 
 نفر از کارگران شرکت واحد      ٥

 حکم زندان گرفته اند
 

 ٤بـراي   ١٤دادسراي انقالب شعبه    
نفر از اعضاي هيات مديره و يک نفـر از   
بازرسين سنديـکـاي کـارگـران شـرکـت             

 عـلـي     ،واحد به نامهاي سعيد ترابيان     
 ، عـبـاس نـژنـد کـودکـي              ،زاد حسـيـن   

يعقوب سـلـيـمـي و عـطـا بـابـاخـانـي                    

 . صادر کرده است) بازرس(
از سوي ديگر گوهري يکـي ديـگـر         
از اعضاي سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد                

او در ايـن       .   مورد محاکمه قرار گـرفـت     
بـايـد   «   رابطه در گفتگو با خـبـرنـگـار            

 ٧ و      ٦من ” :ميگويد »   يكي شويم  
همين ماه براي محاكمه به دادگاه رفـتـه    

جـرمـم     , ١٧بودم ششم دادگاه شـعـبـه           
شركت خانوادگي در پارك چيتگـر بـود          
اما به علت حضـور نـداشـتـن مـعـاون                

هفتـم هـم     . دادستان محاكمه انجام نشد   
 در مــورد       ١٤رفــتــه بــودم شــعــبــه            

 بودكـه بـعـد از          ١٣٨٤دستگيري سال   
چندين بار مراجعه به دالئل مختلـف و        
بهانه هاي مختلف مـحـاكـمـه صـورت            
نگرفته بود ولي اين بار با حضور وكيلم        
آقاي صالح نيكفرد محاكه انجـام شـدم         
و البته حكمش را هـم االن نـدادنـد و                  
گفتند بعدا اعالم خواهـد شـد مـعـلـوم              

 !نيست كي؟
من به اين وضـعـيـت بـالتـكـلـيـف               

من در حال حاضـر هـيـچ    .   اعتراض دارم 
هيچ درآمدي ندارم و تنـهـا       . شغلي ندارم 

 هزار تومان بيمه بـيـكـاري        ٢٠٠ماهي  
تــازه ايــن پــول در         . دريــافــت مــيــكــنــم   

صورتي به من پرداخت ميشود كه هـر          
 ماه يكبار بـروم اداره كـار حضـور و           ٤

غياب بـكـنـم تـا يـك پـولـي بـه مـن                        
اين پول به هيچ جاي زندگي مـن        . بدهند
 .نميرسد

در اين رابطه کميته هـمـبـسـتـگـي             
بين المللي کارگري حزب کـمـونـيـسـت            
کارگري ايران نامه اي به اتحاديـه هـاي          
کارگـري در سـراسـر جـهـان نـوشـت و                   
خواهان اقدامي اضطراري در اعـتـراض       

همچنين از سـوي     .   به اين احکام گرديد   
کميتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                
ســيــاســي بــه عــفــو بــيــن الــمــلــلــي و                
سازمانهـاي انسـانـدوسـت در سـراسـر              
جهان نامه اي  در هميـن رابـطـه ارسـال             
گرديـد و  در ايـن نـامـه بـر خـواسـت                      
محکوم کردن جمهوري اسالمي بخاطر     
صــدور احــکــام زنــدان و شــالق بــراي              
کارگران و اخراج آن از سازمـان جـهـانـي          

.  کار و مراجع بين المللي تاکيد گـرديـد         
صدور اين احکـام در ايـران نـيـز مـورد               
اعتراض کارگران قرار گرفت و اتحاديـه       

آزاد کارگران ايران طي اطالعيـه صـدور        
صدور ايـن    .     اين احکام را محکوم کرد 

احکام در حالي صورت مـيـگـيـرد کـه              
منصور اسانلو  رئيـس هـيـات مـديـره              
سنديکاي شرکت واحد بيش از يکـسـال        

 . است  در زندان است
جرم  همه اين کارگران شـرکـت در            

 و    ٨٤اعتصاب بـا شـکـوه زمسـتـان               
 ،مبارزه براي خواستـهـاي بـرحـق خـود            

حق داشتن تشکل و تشکيل سنديکـاي       
ــحــالل شــوراهــاي         ،شــرکــت واحــد      ان

 قراردادهاي دستـه جـمـعـي و          ،اسالمي
 .  افزايش حقوقها بوده است

در اين رابطه کميته هـمـبـسـتـگـي             
بين المللي کارگري حزب کـمـونـيـسـت            
کارگري ايران نامه اي به اتحاديـه هـاي          
کارگـري در سـراسـر جـهـان نـوشـت و                   
خواهان اقدامي اضطراري در اعـتـراض       

همچنين از سـوي     .   به اين احکام گرديد   
کميتـه مـبـارزه بـراي آزادي زنـدانـيـان                
ســيــاســي بــه عــفــو بــيــن الــمــلــلــي و                
سازمانهـاي انسـانـدوسـت در سـراسـر              
جهان نامه اي  در هميـن رابـطـه ارسـال             
گرديـد و  در ايـن نـامـه بـر خـواسـت                      
محکوم کردن جمهوري اسالمي بخاطر     
صــدور احــکــام زنــدان و شــالق بــراي              
کارگران و اخراج آن از سازمـان جـهـانـي          

.  کار و مراجع بين المللي تاکيد گـرديـد         
صدور اين احکـام در ايـران نـيـز مـورد               
اعتراض کارگران قرار گرفت و اتحاديـه       
آزاد کارگران ايران طي اطالعيـه صـدور        

صدور ايـن    .     اين احکام را محکوم کرد 
احکام در حالي صورت مـيـگـيـرد کـه              
منصور اسانلو  رئيـس هـيـات مـديـره              
سنديکاي شرکت واحد بيش از يکـسـال        
است  در زندان است و جـرم  هـمـه ايـن             
کارگران شرکت در اعتصاب بـا شـکـوه          

 و  مبارزه براي خواستهاي      ٨٤زمستان  
حــق داشـتـن تشـکـل و              ،بـرحـق خـود     

 ،تشکـيـل سـنـديـکـاي شـرکـت واحـد                 
قراردادهـاي   ،انحالل شوراهاي اسالمي 

دسته جمعي و افزايش حـقـوقـهـا بـوده              
 .  است

 
افشين شمس به يک سال زندان      
محکوم شد و محمد جراحي به      

 دادگاه احضار گرديد
 

افشين شمـس از اعضـاي کـمـيـتـه            

هــمــاهــنــگــي بــراي کــمــک بــه ايــجــاد            
تشکلهاي کارگري به يـک سـال زنـدان              
مـحـکـوم شـد و مـحـمـد جـراحـي از                      
اعضــاي کــمــيــتــه پــيــگــيــري ايــجــاد            
تشکلهاي کارگري در تبريز بـه دادگـاه           

 .احضار گرديد
 
 نفر از کارگران کارخانجات   ١٥٠

نورد لوله و پروفيل ساوه بدليل      
 . اعتصاب  از کار اخراج شدند

 
ــران                  ــارگ ــصــاب ک ــت ــس از اع پ
کارخانجات نورد لوله و پروفـيـل سـاوه       

 و عـلـيـرغـم          ٨٦در اسفند ماه سال          
وعده هايي که همانموقع کـارفـرمـا و             
مسئولين دولتي براي تحقـق خـواسـت         
کارگران مبنـي بـر ايـجـاد تشـکـل و                  
ــازي هــا دادنــد                      ــراج س ــف اخ ــوق ت
کارفرماي اين کارخانه با حمايت اداره        
کار ساوه با شناسايي کارگران خـواهـان        
تشکل و فعال در اعتـصـاب، تـاکـنـون         

 نـفـر از ايـن کـارگـران را                 ١٠٠حدود  
تمديد قرارداد نکرده و اقدام بـه اخـراج           

عــالوه بــر ايــن       .     آنــهــا نــمــوده اســت       
اخراجها مديريت جهت ايـجـاد فضـاي         

 نفر از ايـن     ٥٠ترس در ميان کارگران       
کارگران نيز ناچار بـه اسـتـعـفـا از کـار             

همچنين تا کنـون پـنـج        .     خود شده اند  
نفر از نماينده هاي ايـن کـارگـران  بـه                 

 جـعـفـر      ،نامهاي  شاپور احسـانـي راد       
 اردشــيــر    ، مســلــم نــبــوي      ،پــوالدونــد

رضايي و دادگر کريمي و نيـز يـکـي از          
ناظرين انـتـخـابـات کـارگـران بـه نـام                   
نصراهللا صبوري تمديد قرارداد نشده و    

تـمـامـي ايـن       .   از کار اخراج گشته انـد      
کارگران منجملـه نـمـايـنـده هـاي آنـان               

 سـال و       ١٨داراي سـوابـق کـاري تـا              
آسيب ديدگيهاي جسماني شديد ناشـي     
از کار هستند و اداره کار ساوه در يـک            
يک اقدام ضد انساني و تبانـي آشـکـار            
با کارفرما تاکنون حکم اخراج تمـامـي        

.  ايــن کــارگــران را صــادرکــرده اســت            
. اعتصاب حق مسلـم کـارگـران اسـت            

اخراج کارگـران بـه خـاطـر شـرکـت در                 
با اعـتـراضـي     .   اعتصاب محکوم است  

گسترده بايد ايـن گسـتـاخـي دولـت و               
کــارفــرمــا را در قــبــال اعــتــراضــات             

 .کارگران پاسخ داد
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به گزارش کميته هماهنگـي بـراي         
کمک به ايجاد تشـکـل هـاي کـارگـري              
پس از گذشت بـيـش از دو هـفـتـه از                   
اعتصاب هماهـنـگ و يـکـپـارچـه ي                
کارگـران ، در کـارخـانـه ي ايـران بـرک                 
رشت ، مبـنـي بـر بـازگشـت بـه کـار                     
تمامي کارگران اخراجي ، کـارفـرمـاي          
اين کارخانه ، مجبور به عقب نشيـنـي         
و پذيرش خواسـت کـارگـران ، در ايـن             

به گزارش همين کميـتـه      .   خصوص شد   
 نفر از نـمـايـنـدگـان        ٧  ،در اين کارخانه 

کارگران ، در اعتراض به عدم پرداخـت        

 ماه حقوق و مزاياي معوقـه ي خـود           ٤
، توسط کـارفـرمـاي کـارخـانـه اخـراج               
شــدنــد ، در مــقــابلــه بــا ايــن عــمــل                 

 ٢٠٠گستاخانه کارفرمـا ، تـمـامـي              
کارگر کارخانه ، متحدانه و يـکـپـارچـه          
دست از کار کشيدند و دستگاه هـا را            

. يکي پس از ديگري خاموش کـردنـد           
در تــقــابــل بــا اعــتــراض کــارگــران ،              
کارفرماي کارخانه ، در هـمـدسـتـي بـا            
لطيفي ، رئيس حراسـت اداره ي کـار و           
امور اجتماعي استان ، براي چشم زهـر      

 ٧گرفتن از کارگران ، اقدام بـه اخـراج             

تن ديگـر از کـارگـران ايـن کـارخـانـه                   
اما کارگران بيکار ننشـسـتـه و         .   نمود  

تــا "   مــتــحــدانــه اعــالم داشــتــنــد کــه            
بـازگشـت بـه کـار تـمــامـي کـارگــران                  
اخراجي و پرداخت حـقـوق مـعـوقـه ي              
کارگران ، بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه                 

الزم به يادآوريست کـه      "   .   خواهند داد   
در طــول ايــن مــدت ، کــارفــرمــا و                  
گماشتگان او تمام سعي و تالش خـود          
را به کار بردند تا به عناوين مـخـتـلـف            
در ميان صفوف متحد کارگران تفـرقـه        
انــدازنــد و اعــتــصــاب يــکــپــارچــه ي            

کارگران را به شکست بکـشـانـنـد امـا             
به عنـوان مـثـال اعـالم           .   موفق نشدند 

کردند که حقـوق مـعـوقـه و عـيـدي و                  
پاداش سال هـاي قـبـل کـارگـران  در                  
صـورتـي پــرداخـت مـيــشـود  کــه از                  
خواسـت بـازگشـت بـه کـار کـارگـران                  

و  .   اخراجي کارخانه صرف نظر نمايند       
يا با تهديد به اخراج و بعضـأ تـطـمـيـع               
مــعــدودي از کــارگــران قــراردادي را              
مجبور کردند که پاي ورقـه هـايـي را              
امضاء کنند کـه در آن نـوشـتـه شـده                  

ما کارگران ، ضمن حمـايـت از         :   "   بود  

مديريت کارخانه ، خواهـان شـروع بـه             
کار فوري کارخانه و ادامـه ي کـار آن               

کـه خـوشـبـخـتـانـه          . . .   "   هستيم ، اما     
تمامي اين ترفند ها ، با هـوشـيـاري و          
درايت کارگران با شکست مواجـه شـد          
و همان طور که در آغاز اي گزارش نيـز          
آمده است ، کارگران توانستند پـس از          
دو هفته اعتصاب يکپارچه و متحد ،         
کارفرما را مجبور به عـقـب نشـيـنـي              
کنند و کارگران اخراجي بر سر کارهـاي     

 .خود باز گردانند 
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نوامبر به آنها بپيوندند و کارگران پست       
 ٢٢(  آذر      ٢فرانسـه نـيـز روز شـنـبـه               

در اعـتـراض بـه خصـوصـي             )   نوامـبـر  
سازي اداره پست و خطر بيکارشدنشـان        

 . دست به اعتصاب خواهند زد
قضــيــه از ايــن قــرار اســت کــه                  
سارکوزي، رئيس جمهور فرانسـه، مـي         
خواهد حقوق بازنشستگي که به بـرخـي        
از کارمندان بخش هاي عمومي اجـازه         

 سالگي بازنشسـتـه     ٥٠مي دهد از سن     
شوند را قطع کند و اعالم کرده است که          

مصمم است عليرغم اعتصاب هـا بـه           
 .راه خود ادامه دهد

اين  دوميـن اعـتـصـاب کـارگـران              
بخش راه آهن فرانسه طي يک ماه اخـيـر        

 اکتبر پـس از       ١٧اعتصاب روز   .   است
اعتـصـاب در     .    ساعت خاتمه يافت٢٤

بخش حمل و نقل از مبارزات بـاسـابـقـه       
کارگري در فرانسه اسـت کـه تـا کـنـون               
نقش مـوثـري در عـقـب رانـدن دولـت                  
فرانسه در تهاجم به زندگي کـارگـران و            

بـنـا بـه طـرح          .   جامـعـه داشـتـه بـاشـد           

 دولـت در نـظـر           ،پيشنهادي سارکوزي 
 ٥٠٠بـراي    "   رژيـم ويـژه    " دارد سيستـم     

هزار کارگر در شرکـت هـاي دولـتـي را              
اين طرح شامـل کـارگـران    .   کنار بگذارد 

اي دي   " ، شرکت بـرق       " اس ان سي اف   " 
البته تـنـهـا      .   ، معدنچيان مي شود   " اف
 درصد بازنشستگي ها تـحـت رژيـم            ٦

ويژه قرار مي گيرند کـه بـه مشـمـوالن               
 سال و نيـم     ٣٧اجازه مي دهد تا پس از       

کار بازنشسته شوند و کارمندان سـايـر          
بخش هاي دولتي و خصـوصـي تـنـهـا               

 ســال کــار      ٤٠مــي تــوانــنــد پــس از            
امـا دولـت فـرانسـه          .   بازنشستـه شـونـد    

اجراي اين برنامه را هزينه بر ميدانـد و          
 ٥ميگويد هزينه آن فقط در سال جاري        

 .ميليارد يورو است
 ،تحت فشار اعتراضـات کـارگـران       

ونقل فرانسه      دومينيک بوسرو وزير حمل   
متعهد شد دولـت حـق بـازنشـسـتـگـي               

خلبانان را در سـن شـصـت سـالـگـي                   
اما خلبانـان بـه   .   مدنظر قرار خواهد داد   

بـه  .   ( ادامه اعتصاب خود تاکيد کردنـد    
نقـل از مـقـالـه فـرشـاد حسـيـنـي در                       

 )٢٧٠انترناسيونال 

 
...  چند خبر از اعتراضات   

 www.kagaran.orgسايت کارگران  
 

   www.rowzane.comسايت روزنه  
 

 برنامه حزب کمونيست کارگري را بخوانيديک دنياي بهتر

 ٩از صفحه 

تجمع جمعي از  بازنشستگان 
  ذوب آهن اصفهان 

به گزارش آژانس ايران خبـر صـبـح           
  آبــان جــمــع عــظــيــمــي از                 ٢٠روز   

بازنشستگـان ذوب آهـن اصـفـهـان در              
اعتراض به عدم پرداخت حـق و حـقـوق            
خود در مقابل کـانـون بـازنشـسـتـگـان               

در اين تـجـمـع      . دست به يك تجمع زدند      
كه تعدادي از خبرنگـاران و عـکـاسـان             
اصفهاني نيز حضورداشتند با بـرخـورد      
وحشيانه نيروهاي اطالعات روبرو شـده      
و اين نيروها مانع از گفتگوي آنـان بـا              

در اين بين يـکـي       .     بازنشستگان شدند 
از عکاساني هـم کـه در ايـن تـجـمـع                    
ــازخــواســت                حضــور داشــت مــورد ب
نيروهاي امنيتي قـرار گـرفـت و از او                
تعهد گرفته شد و تمامـي عـکـسـهـايـي          
نيز که گرفته بود همگـي تـوسـط آنـان              

 .پاک گرديد
كارگران شركت سازمايه دست 

 به تجمع اعتراضي زدند
 

بنابه اخبار منتشر شده، بـيـش از           

 تن از كارگران شـركـت سـازمـايـه        ٢٣٠
پاكدشت، در اعتراض به عدم پـرداخـت         
دستمزدهايشان و هـمـچـنـيـن تـأمـيـن               

 آبـان مـاه        ٢٠امنيت شغلي خـود، روز    
در مقابل دادگستري اين شـهـر تـجـمـع             

كارگران گفته اند   .   اعتراضي برپا كردند  
اگر به مطالباتشان رسيدگي نشـود بـه           

 .اعتراض خود ادامه خواهند داد
جمع اعتراضي معلمان حق      ت

 التدريس در تهران
 صبـح   ،به گزارش آژانس  ايران خبر    

 آبان بار ديگر شـمـاري از           ٢٦يكشنبه  
معلمان مشمـول قـراردادهـاي مـوقـت            
موسوم به حق التدريسي از گوشـه هـاي         
مختلف كشور در تـهـران و در بـرابـر                  
مــجــلــس اجــتــمــاع کــردنــد تــا فــريــاد            
گرسنگي و زندگي فالکت بـار خـود و             
خانواده هـايشـان را بـلـنـدتـربـه گـوش                  

معلمان اين بـار از       .   مسئولين برسانند 
استان هاي لرستان و يـزد بـه پـايـتـخـت           

اين چندمين بار اسـت کـه        .   آمده بودند 
اين معلمان دست بـه چـنـيـن تـجـمـعـي               

.  ميزنند ولي تا کنون جوابي نگرفته اند      
 آبــان  مـعـلــمـان از              ٢٦در اجـتــمـاع        

عـده اي    .     مشکالتش سخن ميگفتـنـد    
مي گفتند که حداکثـر درآمـد مـاهـانـه            

.  هـزار تـومـان اسـت           ٣٠ الي   ٢٠آنان  
 ٧٠عده اي آخرين رقم حقوقي خود را           

تنهـا عـده     .   هزار تومان بيان مي کردند 
معدودي بودند که در ماه چيزي معـادل        

.  هزار تومان دريافت مي کـردنـد        ١٣٠
 سـال سـابـقـه       ٩اکثر اين معلمان بـاالي      

معلمان مـعـتـرض بـر روي            .  کار دارند 
پالکاردي که با خود حمل مي کردند بـا        

! شـگـفـتـا    «   :   خط درشت نوشته بـودنـد     
 کشوري بر گنج، معلماني در رنج

 
کارگران واگن پارس اراک      
تجمعات اعتراضي خود را از سر      

 گرفتند
 ،بــه گــزارش آژانــس ايــران خــبــر            

کــارگــران واگــن پــارس اراک بــعــد از               
بـه تـعـويـق       رابطه  اعتراضات بسيار در    

پس از قـول         ،دستمزد ماه گذشته خود   
مساعد مسئوالن شرکت بسر کار خـود       

اما در هفـتـه گـذشـتـه  بـا                .   بازگشتند
, نداريم پـرداخـت کـنـيـم        ” شنيدن اينکه   

مـجـدد ا     ,   ” هر کاري ميخواهيد بکنيد   
دست به تجمعات اعتراضي زده و بـر             

 .خواست خود تاکيد دارند
کارگران کارخانه صنايع       

) کرم کيميکال (شيميائي ساري   
 ماه است كه حقوق خود را         ٧

 .نگرفته اند
 ،بنا به گزارشهاي منـتـشـر شـده          

کارگران کارخانه صنايع شـيـمـيـائـي           
از شروع سـال   )   کرم کيميکال (   ساري  

 ماه است کـه هـيـچ         ٧جاري تا كنون  
.  دســتــمــزدي  دريــافــت نــكــرده انــد           

همچنين دفترچه هـاي بـيـمـه آن هـا               
مدت ها است کـه تـمـديـد نشـده و                  
صاحبان شرکت حاضر بـه تـمـديـد آن           

الزم به ذكر است كه ايـن       .   ها نيستند 
 کـارگـر    ١٢٠شرکت تا چند سال قبل      

اما تـاكـنـون در حـدود           .   داشته است 
بنـا بـه   .    نفر از كار اخراج شده اند٤٠

گــفــتــه كــارگــران، ايــن کــارخــانــه از            

بيشترين ميزان توليد و پررونق تـريـن        
بازار فروش و بهترين سود بـرخـوردار         
است اما صاحـبـان شـركـت از دادن              
حقوق و دستمزد كارگران سربـاز مـي         

 . زنند
کارگران اين كارخانه دراين مدت     
به اشکال مختلف اعتـراض خـود را           
بيان داشته اند اما تا کنون پـاسـخـي           

 .  نگرفته اند
گفتني است  كـه كـارگـران ايـن              
كارخانه هنوز بخشي از دستمزدهـاي      

 کـه    ٨٣ و      ٨٢مربوط به سال هـاي       
تحت عنوان عيدي و پاداش پرداخـت       

 . مي شود، دريافت نکرده اند
 

انفجار مهيب در پااليشگاه نفت      
آبادان يكي از كارگران جان      

 خودرا از دست داد 
بنا به خبري كه به حزب كمونيسـت      

 ٢٧كارگري رسيده اسـت روز دوشـنـبـه           
صـبـح   ٣٠:١١آبانماه نزدیک سـاعـت         

انفجار مهیبی در بـخـش گـاز مـایـع              
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 زنده باد سوسياليسم 

 ٨٠٠ آبان حـدود        ٢٠روز دوشنبه   
السـتـيـک    ( نفر از کارگران کـيـان تـايـر             

از ساعت هفت صـبـح در          )   البرز سابق 
مقابل دفتر رياست جمهوري در چـهـار          

 مـاه    ٧راه پـاسـتـور در اعـتـراض بـه                  
دستمزد پـرداخـت نشـده خـود تـجـمـع                 

اين تجمع عليرغم هواي بارانـي      .   کردند
 چــنــديــن ســاعــت بــه طــول              ،و ســرد  
کارگران پالکاردهائي با خـود    .   انجاميد

داشتند که بر روي آنها از جملـه نـوشـتـه           
ما هفـت مـاه اسـت حـقـوق             :   " شده بود 

، "  آقاي وزير شما چـطـور؟         ،نگرفته ايم 
پـالکـاردهـا و      " .    چـرا؟     ،بابا نان ندارد" 

شــعــارهــاي کــارگــران تــوجــه مــردم و            
. رهگذران را به خود جـلـب کـرده بـود               

وعـده وعـيـد      " کارگران شعار ميدادنـد       
سرمايـه  " .   نميخوايم حقمون را ميخوايم   

 سرمايـه دار حـق مـا       ،از روز ازل نبوده 
 نـمـايـنـده       ٢٥  سـرانـجـام              ،را ربـوده  

کارگران بـراي مـذاکـره بـا مـقـامـات                  
مسئول بـه داخـل دفـتـر احـمـدي نـژاد                 
رفتند و سپس يکـي از آنـهـا بـه مـيـان                 
کارگران آمد و گفت ما اين تحـصـن را            
امروز تمام مـيـکـنـيـم و اگـر مـذاکـره                   

. نتيجه نداد دوباره تحصن خواهيم کـرد      
کارگران اعالم کردند اگـر مـذاکـره بـه               
جائي نرسيد، به تحصـن و تـجـمـعـات              

بـنـا بـه      .   اعتراضي خود ادامه ميدهيـم    

گزارش در اين حرکت اعتراضي نـيـروي        
انتظامي نيز در محل نظاره گـر بـود و             
يکي از سربازان به کارگران گـفـتـه بـود             
که به ما اطالع داده اند که صبح محـل          
را ترک نکنيم چون قرار اسـت کـارگـران            

 . تحصن کنند
تجمع اعتراضي کارگران کيان تاير     
بر اساس تصميم مجمع عمومـي آنـهـا           

 آبان برگزار شـده     ١٩که در روز يکشنبه     
کـارگـران در آنـجـا          .    برپـا گـرديـد    ،بود

تصــمــيــم گــرفــتــنــد کــه تــا تــحــقــق                 
خواستهايشان به تجمع خود در مـقـابـل        
دفتر احمـدي نـژاد ادامـه دهـنـد و در                  
صـورت عـدم رسـيـدگـي بـه خـواسـتـه                  
هايشان، همراه خانواده هاي خود دسـت       

كـارگـران عـالوه بـر          .   به تجـمـع بـزنـنـد        
تصميم گيري در مجمع عـمـومـي، بـا             
ارسال اس ام اس هايي سايـر هـمـکـاران           
خود را به شركت در اين تجمع فـراخـوان    

متن پيام ارسالـي از اس ام اس           .   دادند
سالم، جهت احقـاق حـقـوق        :   " چنين بود 

 صـبـح   ٧قانوني از دست رفته مان فردا       
مقابل رياست جـمـهـوري تـجـمـع مـي               
نماييم، حضور شما همكاران سرنوشـت      

بدنبال اين تجمـع و بـا        ." ساز مي باشد 
 مـاه اعـتـصـاب و            ٤گذشت بيش از       

 آبـان حـکـم خـلـع             ٢٩ روز        ،مبارزه  
مالکيت از شرفي کارفرماي کـارخـانـه          

کيان تايـر و واگـذاري آن بـه شـرکـت                    
ســرمــايــه گــذاري ســازمــان تــامــيــن             

بـه وزراي امـور        )   شـسـتـا   ( اجتمـاعـي     
. اقتصادي و دارايي و رفاه ابالغ گـرديـد        

همچنين بـنـا بـه گـزارش رسـيـده بـه                     
سـايـت   ( اتحاديـه آزاد کـارگـران ايـران             

 مـاه دسـتـمـزد          ٧دو مـاه از         )   اتـحـاد  
معوقه آنان نيز بـه حسـابـي در بـانـک                  

قرار است پس   .     تجارت واريز شده است   
از تهيه ليست و ارائه آن بـه بـانـک در                  
طول هفته آينده، اين پول جهت پرداخت       
به کـارگـران بـه حسـاب امـور مـالـي                    

 . کارخانه واريز شود
بعالوه تمديد دفترچـه هـاي بـيـمـه             
کارگران کيان تاير نيز که قطع شـده بـود          
اکنون به جريان افتاده است و کارگرانـي        
که بصورت انفرادي براي تمديد دفترچـه     
هاي درماني خـود بـه شـعـب سـازمـان             

  ،تامين اجتماعي مراجـعـه مـيـکـنـنـد           
نماينده .   دفترچه هايشان تمديد ميشود   

هاي کارگران الستيـک الـبـرز در حـال               
حاضر در حال تهـيـه لـيـسـت تـمـامـي                 
کارگران براي ارائه به سازمـان تـامـيـن            
اجتماعي هستند و اين لـيـسـت هـفـتـه             
آينده به سازمان تاميـن اجـتـمـاعـي رد            

اينها همه مـوفـقـيـتـهـايـي           .   خواهد شد 
است که کارگران کيان تـايـر بـه اتـکـا                 
مجمع عمومي و مبارزه متحد  خـود           

 .بدست آورده اند
کارگران کـيـان تـايـر بـا بـرپـايـي                   

 تصـمـيـم گـيـري در               ،مجمع عمومي 
  ،مجمع عمومي بر سر خواسـتـهـايشـان     

انتخاب نمايـنـدگـان خـود در مـجـمـع                
 تـوانسـتـه انـد تـا کـنـون                    ،عمومي   

مبارزات متحدي را به پـيـش بـرنـد و                
امروز بعد از موفقيت هاي اوليه اي کـه         

 در موقعيت بسيار بـهـتـري      ،داشته اند 
 مـاه دسـتـمـزد          ٥قرار دارند که نه تنها   

 بـلـکـه بـراي          ،معوقه خود را نقد کنند    
خواست افزايش دسـتـمـزد هـا مـبـارزه              

نمايندگان کارگران کيان تـايـر از     .  کنند
جمله کارگراني بودند که در مجمع فوق       

العـاده اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران                  
شرکـت داشـتـنـد و در آنـجـا بـر روي                      

. خواست افزايش دستمزدها تاکيد شـد       
برپايي منظم مجمع عمومي يک حلـقـه        
اساسي در مـتـحـد مـانـدن صـف ايـن                 
کــارگــران و مــبــارزه بــراي پــيــگــيــري             

 بـايـد       ،خواستها و مطالباتشان اسـت     
و .   همچنان اين حلقه را در دست داشـت       

مجمع عمومي منظم و دائـمـي را بـه              
شکل واقعي تشکل کـارگـران در ايـن              

زنده بـاد کـارگـران       .   کارخانه تبديل کرد  
 کيان تاير

 
 

اعالم حمايت کارگران  ريسندگي 
 پرريس از کارگران الستيک البرز 

 همرزمان 
مـا کـارگـران شـرکـت ريسـنـدگـي               
پرريس سنندج از مبارزات بر حق شمـا        
کارگران الستيـک الـبـرز کـه خـواسـت               
اکثريـت کـارگـران ايـران اسـت اعـالم                 
پشتيباني نمـوده و خـود را در کـنـار                 

زنده بـاد هـمـبـسـتـگـي          .   شما مي دانيم  
کارگران  کارگـران ريسـنـدگـي پـرريـس            

 سنندج
  ٨٧ آبان ٢٣ 

***  
پيام سنديکاي کارگران شرکت       

طرح نيشکر هفت تپه به کارگران        
 الستيک البرز

 درود برشما
ما کارگران هفت تپه ازتـالـشـهـاي          
بــحــق شــمــا در راه بــدســت اوردن                    
مطالبات بحق و قانونـي تـان حـمـايـت         
ميکنيم اميداست که در سايـه اتـحـاد          
کارگران آن موسسـه تـولـيـدي پـيـروزي            

به اميد اتحـاد کـارگـران      .   حاصل گردد 
سـنـديـکـاي کشـت وصـنـعـت                -ايران  

  ٨٧ آبان ١٩.  نيشکرهفت تپه 
***  

پيام به اتحاديه آزاد کارگران ايران      
و کارگران اعتصابي کيان تاير       

 )الستيک البرز(
 

خبر برگزاري مجمع عمومي فـوق       
العاده اتحاديه آزاد کارگـران ايـران کـه            
حول حداقل دستمـزد و اقـدام بـراي بـه              

ثبت رساندن اتحاديه با مـوفـقـيـت بـه              
انجام رسيد براي ما جمعهاي وسـيـعـي         
از کارگران رسمي، قراردادي و پيمـانـي        
کارخانه ها و مراکز کارگري اصفهـان و     
حومه، خبري مسرت بخش و امـيـدوار        
کننده براي ايجاد اتحاد و همبسـتـگـي         
هرچه گسترده تـر در مـيـان کـارگـران                

ما به همه اعضاء اتـحـاديـه        .   ايران بود 
و بــخـصــوص حــاضـريــن در مــجـمــع              
عمومي تبريک گـفـتـه و خـود را در                   
مبارزات آنان براي رسيدن بـه خـواسـتـه          
هاي مشترک، بويژه کمپـيـن در دسـت            
اقدام براي تـعـيـيـن حـداقـل دسـتـمـزد                 

 . شريک مي دانيم
ما همچنين از اعتصاب کـارگـران       
کيان تاير پشتيباني و دستشـان را در           
مبارزه براي رسيدن بـه مـطـالـبـاتشـان             

مي فشاريم وخواهان پـرداخـت کـلـيـه             
 . حقوق معوقه آنان هستيم

 زنده باد همبستگي سراسري کارگران 
 : جمع هايي از کارگران

 پتروشيمي اصفهان  -١
 پااليشگاه اصفهان  -٢
  Labصنايع شيميائي  -٣
 نيروگاه اصفهان  -٤
شرکت هـا و واحـدهـاي صـنـعـتـي               -٥

 شهرک مورچه خورت 
 شهرک صنعتي جي  -٦
 شهرک صنعتي اشترجان  -٧

 ٨٧ آبان ٢١
***  

اعالم حمايت کارگران ايران        
خودرو از خواستهاي بر حق         

 کارگران کيان تاير 
 

 کارگران زحمتکش کيان تاير 
 

ما کارگران ايـران خـودرو يـکـبـار             
ديگر ضمـن اعـالم هـمـبـسـتـگـي بـا                   
مــبــارزات حــق طــالــبــانــه شــمــا از                
خواستهاي بر حق تان براي رسـيـدن بـه            

بـراي  . حقوقتان براي داشتن حـق کـار            
براي داشتـن حـق      . داشتن حق بهداشت    

يک زندگي بهترهمراه با رفـاه و آسـايـش        
ــان اعــالم                    ــواده ت ــان ــراي خــودو خ ب
پشتيباني مي کنيم واز همـه دوسـتـان           
کارگر مي خـواهـيـم کـه در رسـانـدن                  
صداي حق طلبانه شما به گوش ديـگـر         

پيروزي کارگـران   .     کارگران تالش کنند  
تــنــهــا در گــرو مــبــارزه و اتــحــاد و                  

 همبستگي آنان امکان پذير است 
 

زنده باد اتحاد و همبستگـي کـارگـران           
  درود بر کارگران کيان تاير 

 جمعي ازکارگران ايران خودرو  

 

 
  دو ماه از طلب کارگران پرداخت ميگردد،مدير کارخانه کيان تاير برکنار ميشود

 
 پيام هاي همبستگي با کارگران کيان تاير


