کارگران جهان متحد شوید !
کار  ,مسکن  ,آزادی
چشم انداز اعتصابات
کارگران و موانعی که باید از
پیش پا برداشته شوند
اعتصابات کارگران پروژه ای صنایع نفتفو و
پتروشیمی و پاالیشگاه های سرتاسفر کشف ر
درحالی وارد هتته پنجم خ د میش د که هن ز
کارفرماها و دولو نت انسته اند مثل گذشته با
ت سل به فریب وسرک ب اعفتفصفابفیف ن را
مرع ب وترس خ رده بفه سفرکفارهفایشفان
بازگردانند  .هرروزکه میگذرد صدای کارگفران
ومطالبات شان در میان اکثریو تف ده هفای
زحمتکش جامعه پژواک بیشتری میفیفابفد و
ازطرف سایر کارگران و اقشارمختفففم مفرد
م رد حمایو و پشتیبانی قرارمیگیرد وعفووه
برآن اعتصاب کارگران صنایع نتو درسفطف
بین المففی نیزانعکاسی درخ ریافته و حمایفو
بسیاری ازتشکفهای کارگری درجهان را جففب
نم ده اسو واکن ن همه چشم ها وگف شفهفا
مت جه فرازوفرود ونتیجه این اعتصابات اسو .
آیا این اعتصابات درتداو خ د میت اند رژیم و
طبقه حاکم را عقب رانده واعتراضات عم مفی
واعتصابات کارگری را از چفرخفه مفبفارزات
تدافعی و اعتراض -سرک ب و فریب و از همه
مهمتر پراکندگی رها کرده و چشم انداز ن ینی
در مبارزه برای رهائی از دیف اسفتفبفداد و
خ دکامگی و ستم و استثمار بگشفایفدا ایفن
مقاله درپی ج اب قطعی به این سئ ال نیسفو
اما نگاهی مختصر به مف قفعفیفو کفارگفران
اعتصابی درصنعو نتو  ،سط مطفالفبفات و
سازمانیافتگی وضرورتهای تداو پیروزمندانفه
این مبارزات شاید بت اند روزنه ک چکی بفرای
پاسخی اص لی به سئ ال ف ق بگشاید.
ادامه در صفحه 2

اطالعیه شورای همکاری
نیروهای چپ و کمونیست
خیزش تشنگان بخون کشیده شد!!!
صفحه 02

ارگان سازمان اتحاد فدائیان کمونیست
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م ج جدید خیزش تشفنفگفان و
گرسنگان خفق عرب در اکفثفر
شهر های استان خ زستفان از
جمفه س سنگفرد ،حفمفیفدیفه،
بستان ،اه از ،آبادان ،خرمشهر و
ماهشهر و  ...در جریان اسفو .
دامنه اعتراض و تظاهرات تف ده
های سفتفمفدیفده در اسفتفان
خ زستان به س مین روز خف د
کشیده شفد ،بفا ایفن وجف د
کارگزاران رژیم از جمفه قفاسفم
سفیمانی دشتکی ،استاندار رژیفم
در خ زستان ابتدا با انکار هرگ نه
اعتراض و تجمعی مدعی شد که  “ :برخی به دنبال تصرین مرد هستند و تصاویری جعففی از
اعتراضات مرد در فضای مجازی منتشر می کنند مثو در شهرهای خرمشهر و س سنگرد اتتاق
و اعتراضی رخ نداده اسو ”.و در تف یزی ن رژیم مدعی اسو که ” کارهای بفزرگفی ” در ایفن
استان برای رفع مشکل کم آبی ص رت گرفته اسو ادعای که خ د مجری برنامه را هم وادار بفه
واکنش کرد.
ادامه در صفحه 6

اهمیت اعتصاب در مبارزات
کارگران
اعتصاب کارگری مفصفصف ل تصفادمفات
طبقاتی میان کار و سرمایه و بیان حرکو
متصد طبقه کارگر عفیه ستم و استثفمفار
اسو و از ماهیو نظا سرمایه داری ناشی
میگردد .زیرا مناسبات سفرمفایفه داری،
مبارزه طبقه کارگر را عفففیفه بف رژوازی
امری ناگریز می سازد وتصو شرایطی که
سایراشکال مبارزه به نفتفیفجفه نفرسفد
اعتصاب بعن ان شکل م ثرمبارزه از س ی
کارگران بکارگرفته میش د وکارگران برای
تصقق مطالبات شان دسو ازکارمیکشنفد
وت لید را برای مدتی مت قم می سفازنفد.
کارگران با ت قم ت لید ،استثمفار را کفه
ضرورت بقا و ادامه حیات نظا سفرمفایفه
داری اسو دچار اختفول مفی سفازنفد.
اختول در انباشو سرمایه ،خف دبفخف د
تمامی بخشهای نظا سرمفایفه داری را
ادامه در صفحه 8

بمناسبت چهل و پنجمین سالگرد
جانباختن شهدای  8تیر 1355
صفحه 01

در کوبا چه خبر است؟
صفحه 01

راز تاریک محصوالت آرایشی ارتباط
آن با کار کودکان در معادن مایکا
یکی از بخشهای ضروری در چرخۀ سف دآوری و
ثروت اندوزی سرمایه داری بکار کشیدن ک دکفان
اسو که نه تنها در کشاورزی بفکه در صفنفایفع
جدیدی -که از قرن هتدهم تاکن ن هفمف اره در
حال تکثیر شدن ب ده اسو -در نهان و آشکار بفه
استثمار کشیده شده اند.
در طی این چند سده جنبشهای فروانی در دفاع
از حق ق ک دکان ب ج د آمده انفد و در مسفیفر
مبارزه برای دستیابی به حق ق انسانی ک دکان بفه
دستاوردهایی هم رسفیفده انفد یفکفی از ایفن
دستاوردها مص بۀ  3791سازمان بین المففی کفار
اسو که سن پانزده سالگی را بعن ان حداقل سفن
عادی برای استخدا تعیین کرده اسو .نه تفنفهفا
عمفی شدن این قان ن به واقعیو نفزدیفن نشفده
بفکه در کش رهای جن ب ... ،ادامه در صفحه 9

پاسخ به چند پرسش
درباره اعتصاب صفحه 01

سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی  ،برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی !
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چشم انداز
اعتصابات کارگران
و موانعی که باید از
شوند

آغاز اعتصاب امسال ت سط کارگران پروژه ای
” شرکو فراب“ نیروگاه بیدخ ن با درخ اسو
 02روز کار و ده روزمرخصی کفید زده شفد
که بعد ها این مطالبه به به طرح ”بیسو ده ”
معروف شد و آنها اعو کردند که تا وقتیکفه
خ اسو شان متصقق نش د بفه سفرکفار بفاز
نخ اهند گشو  .اما این اعتصاب بدلیل طفرح
مطالبه ای که مناففع و خف اسفو عفمف
کارگران پروژه ای صنایع نتو وگاز را مفطفرح
میکرد بو فاصفه به سایر بخشها و واحد هفای
صنایع نتو و گاز و پتروشیمیهفای سفراسفر
کش ر سرایو کرد  .ایفن اعفتفصفاب کفه
بزرگترین اعتصاب سراسری کارگران پفروژه
ای نتو وگاز درچهل سال اخیفر مفصفسف ب
میش د تصو عن ان ”کمپین  “3022وطفرح
” بیسو ده ” ازطریق ارتباطات سفنفتفی و
رشته ای ونیز شبکه های اجتمفاعفی بفه
شکل گسترده ای پیگیری شدند.

صفحه 2

یدی شیشوانی

پیش پا برداشته

کارگران پیمانکاریها عفی العم و دراینفجفا
کارگران پروژه ای شاغل در پیمانفکفاریفهفای
صنایع نتو و گاز و پاالیشگاه هفا بفخفاطفر
شدت استثمار نداشتن تضمین شفلفففی و
ایمنی و بهداشو مصیط کار و سفطف نفازل
دستمزدها نسیو به زمان کفار وتفخفصف
نیروی کار هم اره یکی از بخشهای معفتفرض
کارگری ب ده اسو  .چنانچه هفم در دوران
رژیم سفطنتی ب یژه در مقطع قیا  79و چفه
بعد از آن شاهد اعفتفصفابفات واعفتفراضفات
متعددی در این مراکزکارگری ب دیم وآخرین
م رد اعتصاب بیش ازده هزارکارگر پروژه ای
درسال  77ب د که رژیم با سرکف ب و وعفده
وعید جف ی گستفرش آنفرا گفرففو امفا
همزمان با ادامه تشدید استفثفمفار اففزایفش
قیمو مایصتاج اولیه و تعفرضفات بفیفشفتفر
صاحبان پیمانکاریها و دولو برمشکوت قبفی
کارگران افزوده شد و ازهمه اینها گفذشفتفه
گسترش اعتراضات عم می بعد از خیزشهفای
سالهای  79و 79ونیز مقابفه اکثریفو مفرد
زحمتکش با مضصکه انفتفخفابفاتفی رژیفم
درخردادماه زمینه الز بفرای گسفتفرش
اعتصابات و سراسری شدن ان را فراهم کفرد
ودر پی ففراخف ان ” شف رای سفازمفانفدهفی
اعتراضات کارگران پیمانی نتو وگاز“ وسایفر
گروه ها و مصافل کارگری ازطفریفق روابفط

شخصی و آشنائیهای صنتی و به کمن گفروه
های مختفم درمدیای اجتماعی اعتفصفابفات
گسترش یافو واهداف و مطالبات آن شفکفل
عم می تری بخ د گرفو و تفا کفنف ن کفه
نزدین به چهار هتته از آغفاز اعفتفصفابفات
میگذرد هرچند بخشهائی ازکارگران ت انسفتفه
اند به برخی ازخ اسو ها ومطفالفبفات شفان
دسو یابند اما اعتصابات کماکان ادامفه دارد
وبه جز توشهای اندک پنهان وآشکار دولفو
وارگانهای سرک ب هنف ز نفظفاره گفراوضفاع
هستند گ ئی این اعتصابات هن ز نفتف انسفتفه
اسو درت لید و ت زیع نتو و مشفتفقفات آن
چنان تاثیربگزارد که حاکمیو را مجب ر بفه
اتخاذ تصمیم بنماید این انتظار که م قعفیفو
کارگران پیمانکاری پروژه ای صنایع نفتفو و
مشتقات آن ممکن اسو به تترقه و پراکندگی
و نا کارائی این جنبش اعتصابی بیانجامد نفیفز
ص رت واقعیو بخ د نگرفته اسو هرچند کفه
اینجا وآنجا شاهد بروزاختوفات و جداسری ها
هستیم .

طبق آمارهائی که ت سط کارشناسان و فعالین
کارگری ارائه شده اسو  .درصنفایفع نفتفو
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ومشتقات آن حدود  90هزار نیروی رسمفی
 57 ،هزار نیروی کارقرارداد معین  302 ،هفزار
نیروی پیمانکاری پروژه ای و مستمر مشل ل
بکارهستند.
آمارف ق بیانگر آن اسو که اکثریو کفارگفران
صنایع نتو وگاز و پتروشفیفمفیفهفا بصف رت
قرارداد م قو کارمیکنند اما این قرارداد هفا
هم به چند قسمو عمده تقسیم مفیفشف نفد.
کارگرانیکه در پیمانفکفاریفهفای ”مسفتفمفر“
کارمیکنند  .هرچند نیروی ثابو مثو بفخفش
تعمیرات و نگهداری هستند امفا بفا اتفمفا
قرارداد پیمانکار قبفی با شرکو نتو ،بار دیگر
این بار باقرارداد م قو دیگری به اسفتفخفدا
پیمانکار جدید درمیایند.
عده ای دیگر کارگران ”فصفی“ هستند که در
زمان تعمیرات بص رت م قو بفا شفرایفطفی
بمراتب سخو تر و با دستمزدی پفائفیفنفتفر
بکارگرفته میش ند .کارگران ” حجمی“ بخفش
دیگرکارگران پیمانکاریهارا دربرمیگیرد کفه
درکارهای ساختمانی وخدماتی مشلف ل بفه
کارهستند.
دستمزد ها بسیفار مفتفتفاوت هسفتفنفد از
دومیفی ن پانصد هزار تا بیسو میفی ن وبه باال
راشامل میش د ومزایا نیز بهمین ترتیب بیفن
کارگران رسمی و پیمانی و کارگران متخص
تا ساده اختوف درآمد و مزایای فاهشی وج د
دارد و یا درباره طبقه بفنفدی مشفاغفل کفه
براساس میزان  ،تخص و تجربه رده هفای
مختفم شلفی را بیان میکند که براساس آن
حق ق و مزایائی درنظرگرفته میش د که انب ه
کارگران پیمانکاریها بدالیل مختفم ازجفمفففه
قرارگرفتن مصل کار در مناطق ویژه اقتصادی
از ق انین جاری مصرو و طبقه بندی مشاغفل
نیزشامل حال آنها نمیش د ودراین مفنفاطفق
کارفرماها حتی از افزایش سفاالنفه حفداقفل
دستمزد ها هم طتره میروند وعووه برایفنفهفا
پیمانکارها عووه بفرکسفب سف د ازطفریفق
تشدید استثمار و رب دن ارزش اضفاففی  ،بفا
استتاده از ق انین م ج د وحمفایفو دولفتفی
صفحه 1

بخشی ازدستمزد دریافتی از کارفرمای اصففی
را نیزبه جیب میزنند .بط رمثال اگر به ازای
هرزور کاری کارگر ین میفی ن قرارداد بستفه
واز کارفرمای اصفی میگیرند  ،گاه حتی یفن
س آنرا نیز به کارگر پرداخو نمیکنفنفد .در
واقع کارگران پیمانکاریها ازجمفه صنایع نتو
وگاز و پتروشیمی با استثمار وفشاراقتفصفادی
مضاعتی روبرو هستند که درپفی مفقفررات
زدائی ازکار این فشارهای اقفتفصفادی و بفی
حق قی صد چندان افزایش یافته و زمفیفنفه
نارضایتی های عم می واعتصابفات گسفتفرده
اخیر را درپی داشته اسو.

آنچه که در باال بط ر خوصه ذکرشفد نشفان
میدهد که خ استهائی نظیر افزایش دستمزد
 ،رده بندی براساس طبقه بفنفدی مشفاغفل،
همسانسازی دستمزدها برای برداشتن و یفا
کم کردن فاصفه دستمزد ومزایای رسمی هفا
وپیمانیها ،و درنهایو حفذف شفرکفتفهفای
پیمانی و تبدیل شدن قراردادهای م قفو بفه
قراردادهای دائمی و رسمی و برخف رداری از
بهداشو وایمنی مصیط  ،کار،تضمین شلفففی،
بیمه های اجتماعی و دیگر مزایا از جفمفففه
خ اسو ها و مطالبات کارگران اعتفصفابفی را
تشکیل میدهد .
درمقطع کن نی داده های مف جف د عفمفده
مطالبات کارگران رده های مختفم صفنفایفع
نتو را بگ نه زیر بیان میکند.
خ اسو بیش از  57هزارکارگر رسمی اجرای
ماده  32قان ن وظائم و اختیارات وزارت نتو
اسو که برطبق آن کارگنان رسمی مشفاغفل
تخصصی و مناطق عمفیاتی از قان ن مدیریفو
خدمات دولتی حذف میش ند .براساس ایفن
قان ن که دراردیبهشو ماه تص یب شده اسو
باید حق ق تیرماه این کارگفران تفرمفیفم و
مطالبات آنها تصقق یابد .کارگران نسبو بفه

نص ه تعیین سقم افزایش حفقف ق
کردن مالیات وغیره اعتراض دارند.

اضفاففه

 10هزار کارگر قفرارداد مف قفو خف اهفان
همسانسازی دستمزدها و خفارج شفدن از
استخدا پیمانی به رسمی هستند.

بیش از  57هزارکارگر قرارداد معیفن نفیفز
خ اهان همسانسازی دستمزدها بفازنفگفری
درحق قها ،دریافو ف قفعاده شلفی ،مفطفابفق
ماده  15نظا اداری شرکو نتو تفبفدیفل
وضلیو م قو کارکنان ورهائی ازبوتکفیتفی
بین قان ن استخدامی نفتفو و وزارت کفار
هستند.

تخمینا بیش از  332هزارکارگر شفرکفتفهفای
پیمانکاری تابعه نتو با مشاغل مستفمفر در
اعتراض به تتاوت زیاد حق ق و مزایای خ د با
همکاران رسمی خ د خف اهفان حفذف
شرکتهای پیمانکار واسطه ای و عقد قفرارداد
مستقیم با وزارت نتو هستند و از جفمفففه
خ اهان اجرای طبقه بندی مشاغل تفلفیفیفر
30روزکار  9روز استراحو بفه  30روزکفار
و30روز استراحو هستند .
عووه بر اینها وضعیو کارگفران قفرار دادی
مناطق ویژه اقتصادی اسو که پیمفانفکفارهفا
تصو حمایو ق انین ویفژه ایفن مفنفاطفق
کارگران را همچ ن دوران برده داری مف رد
استثمار شدید قرارمیدهند و درکشیدن شیره
جان آنها به هیچ قائده و قفانف نفی پفایفبفنفد
نیستند.
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چشم انداز اعتصابات کارگران و موانعی که باید از پیش پا
برداشته شوند
براساس مطالبات ف ق اکفنف ن مفجفمف عفه
مطالباتی ازطفرف“ شف رای سفازمفانفدهفی
اعتراضات کارگران نتو ” و سایر گروه هفای
کارگری و از جمفه کفارگفران اعفتفصفابفی
پیمانکاریهای پروژه ای مطفرح شفده اسفو
نظیر افزایش حد اقل دستمزد به 30میففیف ن
ت مان  ،تلییر ن بو کاری به  02روزکفار 32
روزاستراحو ،افزایش دستمزدها وپفرداخفو
بم قع آن ،حذف پیمانکاریها درصنعو نتو ،
عقد قرارداد های رسمی ومستقیم بفا وزارت
نتو ،ممن عیو اخراج و بازگشو اخراجی هفا
به کار ،رعایو استاندارهای مصیط زیسفو و
تامین ایمنی و بهداشو مصیط کفار ،پفایفان
دادن به امنیتی کردن مصیط کار و آزادی
تشکل مستقل و آزادی تفجفمفع واعفتفراض
واعتصاب از جمفه آنها اسو که امفروزه بفه
خ اسو اکثریو کارگران و زحفمفتفکفشفان
تبدیل شده اسو  .خ استها و مطالباتفی کفه
نه فقط صنتی واقتصادی بفکه درعیفن حفال
خ استهائی سیاسی اسو که تصفقفق آنفهفا
مستفز تلییرات عمیق اقتصادی و سفیفاسفی
درجامعه اسو .

فقدان تشکل و تصزب و آزادیهای سیاسی از
ین طرف و پراکندگی جلرافیائفی کفارگفران
پیکانکاریهای شرکو نتو و نفیفز سفطف ح
مختفم حق ق و مزایفا و درخف اسفو هفا
ومطالباتی که تاکن ن رسانه ای شفده اسفو
امکان بررسی سط آگاهی طفبفقفاتفی و
جهتگیری سیاسی این بخش ازکفارگفران را
دش ار مینماید .هن ز بط ردقیق هفیفچ آمفار
واقعی از تعداد کارگرانی که به اعتصابات اخیر
صفحه 0

پی سته اند ارائه نشده اسو و هفمفیفنفطف ر
جمعبندی معینی از تاثیر ایفن اعفتفصفابفات
درعرصه اقتصادی و سیاسی ناشی ازتف قفم
احتمالی ت لید و ت زیع فرآورده های وابسفتفه
به کار این بخفش ازکفارگفران دردسفتفرس
نمیباشد .اما آنچه کفه تفاکفنف ن ازطفریفق
” ش رای سازماندهی اعتراضات صنعو نتو“ و
سایر نهادها اعو شده اسفو در بفرخفی از
پیمانکاریها کارگران ت انسته اند به بخشی از
مطالباتشان دسو یابند و درمف ارد دیفگفری
اعتصابات ادامه دارد و مف رد حفمفایفو و
پشتیبانی تشکفها و نهاد های مختفم کارگری
و غیره نیز قرارگرفته اند .عووه بر آن تفداو
اعتصاب و طرح مطالباتی بفرای بسفیفاری
ازکارگران وسایرمزدبگیران شم لیو مییفابفد.
درشرایط بصرانی جامعه و اففزایفش شفکفاف
طبقانی و نترت عم از طبقه حاکم  ،طبفقفه
کارگر را درصصنه مبارزات عفمف مفی بفرای
آزادی وعدالو به نقطه اتکاء و امید تفبفدیفل

کرده اسو و قدرت طبقاتی کارگران را بفه
ت ده مرد تصو ستم واسفتفثفمفار و زور و
سرک ب بیش از بیش میشناساند .و تردیفدی
نیسو که اشکالی از سازماندهی اطوع رسانی
و توش رهبران عمفی بر زمفیفنفه فشفار
اقتصادی زاید ال صم به کارگران که آنها را به
صصنه اعتراضات واعتصابات کشفانفده اسفو
،وج د دارد که این اعتصابات را از دایره ین
واحد بدر آورده و به ین اعتصاب تا حفدودی
سراسری در ح زه کارگران پروژه تبدیل کرده
اسو و عووه برآن در ایفن مفدت کف تفاه
بخشهائی از کارگران نیزسط آگفاهفی شفان
افزایش یافته اسو و به ضرورت تشکفل پفی
برده و با تشکیل مجامع عم مفی وانفتفخفاب
نمایندگان توش میکنند بص رت سازمانیافتفه
و متصد درمقابل کارفرماها ظاهر ش ند واینهفا
دستاورد های تاکن نی این اعتصاب سراسری
ب ده اسو کفه تفاکفنف ن بفا ابفتفکفارات
خ دکارگران واز طریق سنو دوستی و یفا
ارتباطات فامیفی و اشنائی ها وروابط گسترده
اجتماعی که کارگران پروژه ای بدلیل مف قفو
ب دن قرارداد ها و تع یض مرتب مفصفل کفار
ازآن برخ ردارند وبه کمن مدیای اجتمفاعفی
تداو این اعتصاب امکان پذیر شده اسو .

برای مبارزه سازمان یافته کارگران و زحمتکشان و برای
سرنگونی انقالبی رژیم جمهوری اسالمی و برقراری سیستم
اقتصادی اجتماعی نوین مبتنی بر شوراها در یک جبهه انقالبی،
متحد شویم.
مقابله با نظام حاکم ودستگاه سرکوبگر آن ،پایان دادن به پراکندگی مبارزات ،وگردآمدن
گردانهای کار وزحمت دریک جبهه انقالبی بمنظور گسترش مبارزه برای سرنگونی انقالبی
رژیم و استقرارساختاراقتصادی واجتماعی نوین مبتنی برشوراها رابه امری فوری وضروری
تبدیل کرده است .امروزه خواست ها و مطالبات اقتصادی ورفاهی طبقه کارگر وتوده های
رنجدیده وزحمتکش مردم با مطالبات آزادیخواهانه ودموکراتیک درهم آمیخته است و
شرکت گسترده ومتحد دراعتراضات  ،اعتصابات  ،وتظاهرات وسایراشکال مبارزه برعلیه ستم
واستثمار وسرکوب ونیز آزادی کارگران زندانی و سایرزندانیان سیاسی یک وظیفه تعطیل
ناپذیرهر انسان آزادیخواه و انقالبی محسوب میگردد.
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اما نباید فرام ش کرد که هن ز تا مفتفشفکفل
شدن کارگران درتشکفهای ت ده ای و یا حزبی
که الز تداو مبارزه اقتصادی وارتقاء آن بفه
مبارزه سیاسی وکسب پیروزی درمیفدانفهفای
متن ع نبرد طبقاتی اسو راه درازی درپفیفش
اسو  .و نیزتا ارتقاء سط آگاهفی کفارگفران
بمثابه طبقه ای برای خ د و نیز کسب آگاهی
س سیالیستی بمنفظف ر رهفبفری مفبفارزات
،برقراری ش راها و سرنگ نی ب رژوازی و کسب
قدرت سیاسی هم راه درازتفری درپفیفش
اسو .
فرام ش نکنیم که مبارزه اقتصادی کفارگفران
در شرایط وج د دیکتات ری و استبداد هرچند
بوفاصفه به مبارزه سیاسی ارتقفاء مفیفیفابفد
ومخص صا درشرایط فعفی در ایفران هفیفچ
دی ارچینی این دو را از هم جدا نفمفیفکفنفد،
معهذا مبارزات گسترده کارگران ایران کفه
پهنه اجتماع را درن ردیده اسو هن ز ازدایفره
مبارزه اقتصادی دراشل کفی آن فراتر نرففتفه
اسو و اعتصابات آنها از جمففه اعفتفصفابفات
گسترده اخیرکارگران پروژه ای صنعو نفتفو
به اعتصاب سیفاسفی گفذرنفکفرده اسفو .
درحالیکه زمینه های عینی چنین ففرارففتفی
فراهم اسو اما هن ز زمینه های ذهفنفی آن
فراهم نشده اسو.
مبارزه سیاسی پرلتاریا در راستای سرنگ نفی
ب رژوازی و مص مناسبات سرمایفه داری و
برای دردسو گرفتن قدرت سیاسی وگذاربفه
س سیالیسم انفجفا مفیفگفیفرد  .طفبفقفه
کارگرازطریق مبارزه اقتصفادی کفه مفداومفا
جریان دارد توش میکند تا وضعیو زنفدگفی
خ د را درچهارچ ب مناسبات سرمایفه داری
بهب د بخشدو دراین راستا بط رطبیفعفی بفه
عرصه های سیاسی نظیر کسفب آزادیفهفای
سیاسی ،حق تشکفل و تصف یفب قف انفیفن
ومقرراتی به نتع ارتقای سط معیشو خف د
دسو میزند ولی تامین مناففع اقفتفصفادی
وسیاسی طبقه کارگر بفمفنفظف ررهفائفی از
استثمار تنها با سرنگ نی قدرت سیاسی طبقه
صفحه 1

سرمایه دار و برقراری قدرت سیاسی طفبفقفه
کارگر و گذار به س سیالیسم که سفیفسفتفم
اقتصادی اجتماعی بکفی متتاوت باسفیفسفتفم
سرمایه داری اسو  ،امکانپذیر میگردد .دراین
راه اسو که مبارزه سیاسی طبفقفه کفارگفر
معنی پیدا میکند و برای رسیدن به این هدف
از اعتصابات سفیفاسفی و تفظفاهفرات و
دم نستراسی ن  ،مبارزه مسفصانه و غفیفره
استتاده میکند و همه این فعالیو ها بصف رت
آگاهانه سازمانیافته با هدف تفدارک انفقفوب
اجتماعی وگذاربه س سفیفالفیفسفم صف رت
میگیرد.
روشن اسو که طبقه کارگفر درایفن نفبفرد
طبقاتی و برای طی پیروزمنفدانفه چفنفیفن
مسیری به حزب انقوبی خ د نفیفازدارد کفه
بت اند از لصاظ نظری و عمفی ایفن مفبفارزه
مرگ و زندگی را رهبری کرده و به سرانفجفا
پیروزمنداش برساند .

اعتصابات گسترده کارگری و اعفتفراضفات
عم می زحمتکشان بی شن زمفیفنفه هفای
مساعدی برای پیشگامان جنبفش کفارگفری
وس سیالیستی فراهم نم ده اسو تا بتف انفنفد
براین زمینه با کاربسو مبارزه مختی وعفنفی
و نیز تفتیق این دو به نقطه ضعم ذکفرشفده
درباال یعنی فقدان عنصفرذهفنفی وتفففتفیفق
س سیالیسم عفمی با جنبش کارگری م جف د
فائق بیایند.
کارگران درمکتب اعتصابات هرروز پختفه تفر
وآزم ده ترمیگردند هفم اکفنف ن بفا تفداو
اعتصابات کارگران پروژه ای پیمانکاریها شاهد
توش کارگران برای متشفکفل شفدن حف ل
خ استها و مطالبات مشترک هستفیفم کفه
سعی میکنند با تجمع و بصف و تصفمفیفم
جمعی به مصاف کارفرماها بروند اینکه درایفن

روند بت انند به امر تشکل یابی مستقل تف ده
ای خ د مادیو بخشند هن ز روشن نیسفو و
تصقق این امر به پارمترهای زیفادی مفربف
اسو از جمفه حمایتهای قطعی و عمفی همه
کارگران صنایع نتو و همزمان عروج جنبفش
های اجتماعی درسرتاسر کش ر و غیره .
اما پیشگا کارگری و سازمانها و ففعفالفیفن
کم نیسو درشرایط کن نی بجای دنباله روی
از جنبشهای خ دبخ دی و گرفتفارشفدن در
انتزاعیات و شعارهائی که درمیدان عمل هیچ
دردی را دوا نمیکند میباید ضمن حفمفایفو
ازکارگران اعتصابی و کمن به سازمانیابی آنها
و امر تبفیغ و ترویف سف سفیفالفیفسفتفی و
دم کراتین که کار روتین و همیشگی آنفهفا
اسو باید توش بکنند با سازماندهی هسفتفه
های سرخ بمثابه سنگ بنای حزب پرلفتفری
در درون مراکزمهم کارگری  ،مصوت وغفیفره
به حض ر عمفی و ارگانین خ د درجفنفبفش
جاری کارگری مادیو بخشند و از طفریفق
اتصاد عمل درکمیته های کارخانه و مفصفوت
در مبارزات جاری حضف ری مف ثفرداشفتفه
باشند  .بدون حض ر عمفی در مبارزات جفاری
کسب اعتماد متقابل ت ده و پفیفشفرو و در
نتیجه ارتقاء سطف آگفاهفی طفبفقفاتفی و
سازمانیابی طبقه کارگر نفامفمفکفن اسفو و
درثانی توش کنند متصدین طبقه کارگفر را
که وضعیو بصرانی کن نی آنها را به مفیفدان
مبارزه عفیه طبقه حاکم کشانده اسفو ،زیفر
چترجبهه ای انقوبی متصد کرده وبه مبارزات
پراکنده و بدون هدف درازمدت آنهفا پفایفان
دهد ،تا ت ازن ق ا درمیدان مبارزه بفه نفتفع
طبقه کارگر ومصرومان جامعه چفه بفففصفاظ
کمی و چه بفصاظ کیتی تلییریابفد و چشفم
انداز پیروزی برارتجاع حاکم و پایان دادن یه
ستم واستثمار و زور وسفرکف ب را دراففق
جنبش کارگران ومصرومان جامعه بگشاید.
یدی شیش انی تیر3022
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ادامه از صتصه ین
چهل و دو سال حاکمیو جهل و خفراففه و
سرک ب امروز برای طبقه فرو دسو جامعه و
فرزندانشان چنان وضعیو استناکی را ب ج د
آورده اسو ،که دیگر پاسخ اعتراض به بی آبی
هم گف له اسو ،مزدوران رژیم متشکل در گفه
های نیروی انتظامی وگفارد ویفژه بفا گفاز
اشنآور و شفین مستقیم بس ی مرد تشنفه
آب و آزادی که برای داشتن ین حق ابتدایی
شان به خیابان امده اند تفا بفففکفه صفدای
اعتراضشان شنیده ش د ،تا روز یکشنبفه 09
تیر ،سه تن از معترضان را بقتل رسانده اند و
برگ سیاه دیگری بر کارنامه پر از قفتفل و
جنایو خ یش و سفردمفداران ففاسفدشفان
افزودند .
در حال حاضر رژیم اینترنو را دراین استفان
مختل کرده اسو تا بدین وسیفه با فراق بفال
به سرک ب ت ده های معترض و دستگیری و
کشتار خفق عرب دسو بزند.
استان خ زستان از لصاظ جلرافیایی و بدلیفل
اینکه روی جفگه خ زستان واقعه شده اسفو
جزو یکی از حاصل خیزترین و پر آب تفریفن
مناطق ایران و مسیر چند رودخانه خفروشفان
بشمارمی آمد ،اما چندین سال اسو کفه بفه
دلیل سیاسو ها و طرح های حک مفتفی بفه
منظ ر تاراج آب این مفنفطفقفه بفا اهفداف
صفحه 6

غارتگرانه و ساختن سدهایی بفدون درنفظفر
گرفتن تبعات زیسو مصیطی ،این استان را
تبدیل بی یکی از مناطق خشن و بفی آب
کرده اسو بط ریکه زیسو ب منطقه را ناب د
و بصران آب یعنی نب د و یا ش ری چند برابفر
آب مرد منطقه را با مشکوت بفیفشفمفاری
م اجه کرده اسو .چندین سفال اسفو کفه
ریزدگردهای ناشی از خشن شدن توب های
منطقه مشکوت عدیده ای را برای ساکنفیفن
منطقه ب ج د اورده و دیگرنفه تفنفهفا بفرای
کشاورزی ،حتی اب آشامیدنی سالم و قفابفل
شرب هم برای مرد فرودسو باقی نفمفانفده
اسو .
سالیان متمادی اسو که رژیم با تفصفریفم و
دروغ و تبفیلات بسیار توش میکفنفد کفه
مشکل بی آبی را طبیعی و بفه تفلفیفیفرات
اقفیمی و مصرف بیش از حد آب ت سط مفرد
و ین مشکل جهانی جف ه بدهد بط ر مفثفال
رئیس سازمان مصیط زیسو خ زستان خشن
شدن تاالب ه رالعظیم را مسالهای طبفیفعفی
اعو میکند!
با درک این واقعیو که در سایفه سفیفسفتفم
سرمایه داری تلییرات اقفیمفی و آب وهف ا
مشکوتی را در سایر کش رها نیز ب ج د اورده
( نم نه همین سیل چند روز پیش در کشف ر
آلمان چندین کشته ومصدو بجای گذاشفو
کره زمین به دلیل حرص و ولع سیرناپذیفری
سیستم سرمایه داری در آستانه ین ففاجفعفه

قرار دارد ،اما زمانی این مشکفل درایفران بفا
سیاسو ها و طرح های غارتگرانه و ارتجفاعفی
رژیم و وابستگانش ت امان میش د ،مشفکفوت
رابرای ت ده های کار و زحمو و ففرودسفو
جامعه صد چندان میکند .
رژیم ارتجاعی جمه ری اسومی با طرح های
اقتصادی و سیاسی اش ،با آلف ده کفردن و
خشکاندن سیستماتین ه رالعظیم بمنفظف ر
دسو یافتن راحو تر به ذخایر نتتی م جف د،
کشتار دا ها و ماهی ها ،بی تتاوتی در بفرابفر
معضل ریزگردها ،اجرای پروژه های خانفمفان
برانداز احداث سد و انفتفقفال و تفاراج آب
رودخانه های استان ،کار و معیشو و زیستگاه
زحمتکشان را به ناب دی کشانده  .در واقفع
اعتراضات جاری خفق عرب نه تنها به بصفران
آب بفکه انعکاس  01سال مصرومیو سیاسی
 ،اقتصادی و اجتماعفی اسفو  ،انفعفکفاس
نارضایتی ت ده های تصو ستم و استثفمفاری
اسو که  01سال زیر پای سنگیفن ارتفجفاع
سیاه مذهبی و سرمایه داری غارتگر و جفنفگ
طفب سرک ب شده اسو .
اما آنچه که به بصران آب در خف زسفتفان
برمیگردد در واقع م ض ع جدید این یکی دو
سال اخیر نیسو و به زمان ” سردار سازندگی
” رفسنجانی و پایان جنگ باز میگردد .در آن
زمان رژیم چندین پروژه و طرح بفمفنفظف ر
شاغل کردن بخشی از نیفروهفای سفپفاه در
پروژههای بزرگ را در دست ر کار دولو قفرار
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آبتا ،خطاب به صفمفدی ،مفدیفرعفامفل آب
منطقهای چهارمصال وبخفتفیفاری ،نف شفتفه
میش د .در این نامه ذکر شده اسو کفه در
راستای اجرائیکردن مص به  00299٠322بفه
تاریخ چهار شهری ر سفال  53بفهعفنف ان
مؤسسه عمران رفسنجان و با ت جه به مص بفه
 179جفسه کمیته تخصفیف آب ،سفاالنفه
 100٠0میفی ن مترمکعب آب بفا مفتف سفط
تأمین  070٠3میفی ن مترمکعب آب از سفد
مخزنی ونن-س لگان در استان چهفارمفصفال
وبختیاری به دشو خانمیرزا و ح ضه آبفریفز
ک یر در درهانجیر استان کرمان منتقل ش د".
در این پروژه نیز شرکو مهاب قدس بهعنف ان
مشاور و شرکو عمران رفسنجان بفهعفنف ان
کارفرما نقش ایتا می کنند.

داد و در همین راستا پرونده ی پروژه های را
که در دوران ستم شاهی که به دلیل قفیفا
ضد سفطنتی  79به مرحفه اجرا نرسیدنفد از
میان قتسه ها بیرون کشیدند .
یکی از بزرگ ترین و پرهزینه ترین طرح هفا،
پروژه ساخو سد گت ند بروی رودخانه کفارون
ب د .به جزئیات این طرح که قبل از قیا ، 79
شاه در فکر ساختنش ب د وارد نمیفشف یفم .
سد گت ند با اعتباری درحدود هفتفو هفزار
میفیارد ت مان ساخته و ” غم خ ار و خفاد
مفو ” مصم د احمدی نژاد در اردیفبفهفشفو
3170آنرا افتتاح کرد .این سد با این هفزیفنفه
هنگتو از درآمد هفای عفمف مفی عفنف ان
بزرگترین فاجعه زیسو مصیطی نفه تفنفهفا
ایران بفکه منطقه و جهان را دارد .دلیل ایفن
امر وج د تپه نمکی به نا گفچفسفاران در
امتداد مخزن این سد ب د ،ت ده نمن عنبل بفا این م ارد ذکر شده بق ل معروف نم نه ای از
ذخیره نمکی بیشتر از  322میفی ن تن بطف ر خرواری اسو که سرمایه داری در کفیو اش
چشمگیری آب رها شده از سفد گفتف نفد را و جمه ری اسفومفی از ابفتفدای بفقفدرت
چندین برابر ش رتر از پیش کرد وبه مف جفب خزیدنش برای ت ده های فرودسو جامعه بفه
این ش ری آب ،کشاورزی منطقه را ناب د کرد .ارملان اورده اسو .آنچه اکن ن حائز اهمفیفو
کارفرمای این به اصطوح ” افتخار مفی ” رژیم می باشد این اسو که جامعه ایران در یفن
 ،شرکو ت سعه منابع آب و نیروی کش ر بف د شرایط بصرانی بسر میبرد و آبستن تلیفیفر و
که مشاوره این پروژه را به شرکو مهنفدسفی تص الت اسو ،اقشار مخفتفففم جفامفعفه از
ساالر -ح
مشاور مهاب قدس (وابسته به مافیای آستفان کارگران وزحمتشکان گرفته تا دانش ام زان و
 82تیر 0011
قدس رض ی و احداث آن را به گروه سپاسفد مال باختگان همگی در کم خیفابفان اکفثفر
(وابسته به قرارگاه خاتم االنبیا سپاه واگفذار
در جامعه ای که سود جویی  ،ثروت اندوزی فردی و رقابت  ،مبانی فعالیتتتهتای
کرد.
اقتصادی را تشکیل می دهد طبیعی است که از منابع طبیعی غیر قابل جایگزیتنتی
بشکل بی رویه بهره برداری می شود و محیط زیست تابع مطامع سرمایه داران و
طرح دیگر انتقال سرشاخه های آب کارون به ثروت اندوزان می شود .
دشو رفسنجان ب د بمنظ ر آبیفاری بفاغفات نابودی محیط زیست ضایعه ایست که سرمایه داری به ارمغتان آورده استت .
پسته .این پروژه سالها به دلیل رقابفو بفیفن سوسیالیسم به آینده بشریت و سعادت نسلهای آینده نظر دارد  .با اجتماعی شتدن
جناح های رژیم مسک ت ماند  .اما روزنفامفه تولید و مبادله  ،امکان سازماندهی تولید با کمترین ضایعات زیست محیطی بوجتود
شرق در شماره  1237خ د بتاریخ دوشنه  07می آید .
آبان  3179در مطفبی با عن ان ” انتقفال آب تولید به شیوه ای که کمترین آسیب را به محیط زیست برساند  ،یکی از جنبه هتای
تولید سوسیالیستی است و کوشش برای حفظ محیط زیست و تغییر شیوه های تولیتد
ونن به باغات پسته رفسفنفجفان ” بفه ایفن
سازگاری آن با محیط زیست از اهداف تکامل اقتصادی و اجتماعی در جمتهتوری
م ض ع اشاره میکند که :
فدراتیو شورایی جدایی ناپذیر است .
” در  03مرداد سال  ،71نامهای بفا امضفای
” از برنامه جمهوری فدراتیو شورایی ایران ”
رحیم میدانی ،معاون وزیر نیرو در ام ر آب و
صفحه 7

شهرهای کش ر در اعتراض و اعتصاب هستنفد
و در چند هتته گفذشفتفه نفیفز ،کفارگفران
پیمانکاری بیش از  322واحد از شرکو هفای
وابسته به صنایع نتو و پتروشیمی ایفران در
اعتراض به وضعیو شرایط مفصفیفط کفار ،
دستمزد و معیشو خ د در یفن اعفتفصفاب
سراسری بسر میبرند و هفر زوره جفمفعفی
بیشتری از کارگران به این اعتفصفابفات مفی
پی ندند.
تردیدی وج د ندارد کفه رژیفم جفمفهف ری
اسومی قادر به برون رفو از بصرانهای فزاینده
ای که گریبانش را گرفته نیسو و در آیفنفده
ای که ظاهرا دور هم نیسفو ،کفارگفران و
زحمتکشان و ت ده های مرد تصو ستفم و
استثمار به پا خاسته این رژیم ارتجاعی را با
تما جان راهای ریز و درشتش به زباله دان
تاریخ خ اهند سپارد .اما در این مفیفانفه وبفا
ت جه به تجارب گذشته طبفقفه کفارگفر در
تمامی کش رها از مصر و ت نس و لیبی گرفتفه
تا ایران و عراق و  ...خطری که همفچفنفان و
شدیدا احساس میش د ففقفدان تشفکفل و
تصزب طبقه کارگر و ففقفدان یفن بفدیفل
س سیالیستی اسو.
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اهمیت اعتصاب در
مبارزات کارگران

ادامه از صتصه ین
...تداو و گسترش این شکل از مفبفارزه بفه
خ استها و مطالبات کارگران مضم ن سیاسی
می دهد و نظا سرمایه داری را بفه ورطفه
سق س ق می دهد.
تجارب کفیه جنبشهای کارگری نشفان مفی
دهد که اعتصاب نظیر هر پدیده اجتماعی ،از
قان ن مشخصی پیروی می کند و مفصفصف ل
روندی از مبارزات کارگران با کارفرمایان اسو
که قابل تلییر می باشد و تنها یفن شفکفل
مشخصی به خ د نمی گیفرد بفففکفه دارای
اشکال گ ناگ نی اسو و در هر مفقفطفعفی از
حرکو کارگران و در م اجه با نظم سفرمفایفه
تلییر می یابد .گاها شکل ت ده ای بخ د مفی
گیرد و در بعضی م اقع در اشکال پراکنده بفا
خ استهای اقتصادی و سیاسی متتاوتی انجفا
می گیرد .این شکل از مفبفارزات کفارگفران
هیچگاه از تداو باز نمی مفانفد و بفعفنف ان
نیرومند ترین م ت ر حرکو انقوب در جریفان
اسو.
شکل گیری اعتصابات کارگری در ابتدا نفه از
طریق عنصر آگاه بفکه ت سط ت ده کارگران و
در ادامه استثمار شدید ب ده اسو که طبفقفه
کارگر برای رهایی از چنیفن شفرایفطفی در
پروسه مبارزاتی خ د بدان دسو یافته اسو .
از همین رو کفیه اعتصابات کارگری در آغفاز
مبارزات کارگری بص رت خ د انگیخته ص رت
گرفته و شر م فقیو آنها تنها در گرو اگاهی
صفحه 8

به منافع طبقاتی خ د و م قعیو مناسب برای
تدارک اعتصاب می باشد .شکسو یا پیفروزی
هر اعتصاب خ د دستاوردهای گرانبهایی برای
مبارزات آتی کارگران به هفمفراه دارد .هفر
اعتصاب ممکن اسو به مف ففقفیفو کفامفل
نیانجامد و یا اینکه اهداف لصظه ای را برآورده
نسازد .به همین خاطر هیچگاه نباید نسبو به
این امر با دید مطفق نگریسو و فقط مفنفاففع
روزمره را در آن جستج نم د بفکه باید منافع
دراز مدت و نقشی که این اعتصابات درارتقفاء
سط آگاهی ،تجربه و سازمان یابی و تشفکفل
طبقه کارگر ایتا میکنند رانیز درنظرگرفو .
اعتصابات طبقه کارگر در ط ل مبارزات خف د
و تجاربی که از شکسو و پیروزی از آن کسب
مینمایند و کاربسو این تجارب در حرکتهای
آینده آنان نشانگر نقش واهمیو اعتصاب برای
رهائی طبقه کارگر از قید و بند سرمایه اسو.
مهمترین تاثیرات اعتصابات حتی در شکل نفا
پایدار و نام فق خ د در ضرورت تشکل یفابفی
کارگران در ط ل اعتصاباتی ب ده اسفو کفه
کسب نم ده اند  .آنها در هر اعتصاب که بط ر
متصد و متشکل بپاخ استه اند و برای تصقفق
خ استهای خ د چرخهای ت لید را مفتف قفم
ساخته ،میزان قدرت عظیم خ د در مفقفابفل
زب نی و جبن سرمایه داران نمایش داده اند و
به عینه دریافته اند که اگر متصد و یکپفارچفه
بپاخیزند هیچ قدرتی یارای مقاومو در مقابفل
اراده مصمم آنها را ندارد.

ضرورت تشکل و حرکو یکپارچه از پفیفش
شر های پیروزی هرمبارزه ای اسفو کفه
طبقه کارگر درمصاف روزمره با طبقه سرمایفه
دار درآن درگیراسو.
اعتصابات و اعتراضات کارگری در گذشتفه و
در چند سال اخفیفر عفففیفرغفم تفمفامفی
دستاوردهای ریز و درشو خ د و عفففیفرغفم
تاثیرات آن در ارتقا سط اگاهی طفبفقفاتفی
کارگران اما از ین نقطه ضعم مهم رن مفی
برد نقطه ضعتی که امروز به گرهفگفاهفی در
مبارزات کارگران تبدیل شده اسو و آنفهفم
فقدان تشکفهای مستقل ت ده ای کارگران می
باشد .این ضعم در هر حرکو اعتراضی طبقه
کارگر به عینه آشکار اسو .
باید یادآور شد که ضفرورت سفازمفانفیفابفی
کارگران تنها از طریق ن شته ها در اطوعیه و
نشریات و یا تبفیغ و تروی نمی ت اند حاصفل
گردد بفکه در پراتین انقوبی و در حفرکفو
زنده و پ یای مبارزه طبفقفاتفی کسفب مفی
گردد.هنگامی که کارگران دسو به اعتفصفاب
می زنند و دسو از کار می کشند آنجا قدرت
خ د را به آزم ن می گذارند و هنگفامفی کفه
سرمایه داران در مقابل چنین حرکتی ناگزیفر
می ش ند که به خ استهای کارگفران گفردن
بگذارند تاثیرات مبارزه متصد و متشکل را بفه
عینه مشاهده می کنند .
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نوشین شفاهی

راز تاریک
محصوالت
آرایشی ارتباط آن
با کار کودکان در
معادن مایکا

ادامه از صتصه اول
کار ک دکان بدون هیچ نظارت و یا ممانعفتفی
آشکارا و غیر قان نی همچنان ادامفه دارد و
سرمایه داری نه تنها کار ک دکان را از بفیفن
نبرده اسو بفکه با اعمال سیاسو گذاریفهفای
نئ لیبرالی این لشکرِ ” ارزانترین نیروی کفار“
را آسانتر در اختیار بازار کار گذاشته اسو.
کار ک دکان نه تنها کمتربفکه افزایش یفاففتفه
اسو و اهداف سازمانهای ان.جی.اوی که هفم
در رابطه با از بین بردن کارِ ک دکفان ففعفال
هستند ،عمو به بهب د سازی شرایط کاری و
یا پایان دادن به مصیط هایی کفه بفدتفریفن
فضای کاری را برای ک دکان دارند ،مفصفدود
شده اسو .بیشترین توش این سازمانهفا نفه
زیر سئ ال بردن سیاستها و سیستمی اسفو،
که با فقیر سازی گسترده ،کف دکفان را در
م قعیو اضطراری قرار داده و بفرای اففزودنِ
درآمد به خان اده هایشان اجبارا جذب اینگ نه
کارها و شرایط بسیار خطرناک کاری میش ند،
بفکه جفب افکار عم می برای مت قفم کفردن
کار ک دکان در بخشی از صنایع هستنفد کفه
معم ال حتی اگر م فق به پایان دان آن ش ند،
ک دکان دیگر یا همان ک دکفان اجفبفارا ،در
جایی دیگر با همان شرایط بفکفار گفرففتفه
میش ند.
صفحه 9

کار ک دکان ین معضل جهانی سو ولفی در
کش رهای در حال رشد به اشکال مختفففتفی
الپ شانی گشته و مصیطهای کاری خطرنفاک،
بی هیچ م انع قان نی ای هر ساله  9میففیف ن
مصدومیو کاری را در بین ک دکان مف جفب
شده ،که  0.7میفی ن از آنها به از کار افتادگی
و  10هزار هم به مرگ و میر ک دکان منجفر
میش ند .این ک دکان در بخشهای تف لفیفدی،
کشاورزی ،و معادن در شرایطی خطرناک کار
میکنند و برای این ک دکان تصادفات جفدیِ
قطع عض و شکستگی %32 ،از کفل آسفیفب
های مرب به کار را تشکیل میدهد .ک دکان
کار نه تنها در معرض آسیب جسمی و روحفی
هستند ،بفکه در برابر سم مفصفل کفار و
خطرات شیمیایی هم قرار دارنفد .خفطفرات
خاص نسبو به ن ع کار و ن غ صنعو کفاری
میت اند متتاوت باشد .ک دکان کارگر ممفکفن
اسو در معرض حرارت و یا دمای باالی ه ا و
ح ادث ناشی از بریدگی و س خفتفگفی قفرار
بگیرند.
در صنایع مّد و مصص الت آرایشی هفم کفار
ارزان ک دکان ،میفیاردها دالر هر سفالفه بفه
حساب سرمایه داران سرازیر میکند .با تف جفه
به ارائۀ ترندها و مصص الت جدید آرایشی در
بازار -که مادا در حال تعییر اسو -صنفعفو

ل از آرایش یکی از صفنفایفعفی اسفو کفه
سریعترین رشد را در سراسر جهفان داشفتفه
اسو .با اینهمه ،اکثر مصرف کننده های ایفن
مصص الت از ارتبا ” مایکا“  ،کفه یفکفی از
متداولترین مف اد تشفکفیفل دهفنفد ایفن
مصص الت اسو ،با کار ک دکان و بهره برداری
از ک دکان که آسیب پذیرترین قشر جفامفعفه
هستند ،بی اطوعند .مایکا در مفصفصف التفی
چ ن الک ناخن ،سایۀ چشم ،روژ لب و گ نفه،
و ریمل استتاده میشف د و  %92مفایفکفای
مرغ ب دنیا از هند تامین میش د.
مصرومیو و فقر در خان اده های این ک دکان،
آنان را به این مصیط شاق کاری س ق میدهد.
اگرچه ،ق انین هند ،کار در معادن یا استخراج
مایکا را برای ک دکان زیر  30سال منع کفرده
اسو ولی ک دکان  7ساله هم در این مفعفادن
کار میکنند .در حال حاضر 02 ،هزار کف دک
در معادن غیر قان نی بسیاری ،مشل ل بفکفار
هستند.
این صنایع با پروپاگاندای ب رژوایی ،مبنی بفر
اینکه مصص الت آرایشی به زنان اعتماد بنتس
می بخشد زنان بسیاری را به این باور متقاعفد
کرده اند که احساس قدرت و اعتماد بنتفسفی
که با روایو های رای از زیبایی و جاذبۀ زنانه
تعربم شده اسو ،میدان وسیعفتفری رابفرای
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آزادی زنان ،از زاویۀ پرسپکتی فمینیستی بفاز
کرده اسو .در حالیکه ،فقط صاحفبفان ایفن
صنایع را قدرت و ثروت بیشتری بفخفشفیفده
اسو و زنان هم همچ ن کف دکفان کفار ،در
پروسۀ ساز و کار ت لید به مصرف به بفردگفی
کشیده شده اند .در حالیکه جنبش جفهفانفی
دفاع از حق حی انات ت انسته اسو تا حفدود
زیادی برندهای معروف مصص الت آرایشی را
وادار کنند که در روند ت لید ،از حی انفات در
آزمایشگاههای آرایشی استتاده نکنند و ایفن
برندها با افتخار بر مصص التشان مهُرِ ”هفیفچ
حی انی در پروسۀ ت لید این مفصفصف ل آزار
ندیده اسو“ بزنند ولی اذعان به ایفنفکفه در
ت لید این مصص الت از ک دکان استتاده شفده
اسو را ،کامو ایگن ر کرده و حتی در مف ارد
افشا شدن ،خ د را به اطوعی مصض میزننفد.
همین داستان در صنایع لباس و کفتفش و
کیم هم صدق میکنفد .سفرمفایفه داری از
دستاوردهای زنان عفیه خ دشفان اسفتفتفاده
میکند .فمینیسم هم بخشی ازجنبفش زنفان
ب د که در مراحفی از مبارزه دستاوردهایی هم
داشته اسو ولی مظاهر و نمادهایی که بفرای
زنان مصداقِ برابری معرفی میکنفد هفمفیفن
بردگی های ن ین ب رژوایی سو کفه عفرصفه
های جدیدی برای س دآوریِ سرمایه داران را
فراهم کرده اسو .این صنایفع بفراحفتفی از
برچسب های فمینفیفسفتفی بفرای ففروش
مصص الت خ د به زنان استتاده میکنند و از
فمنیستها هم هیچ نفدای مفخفالفتفتفی بفر
نمیخیزد .فمینیسم اینجاسو که کم میاورد،
چرا که مشکفش سرمایه داری و اسفتفثفمفار
نیسو و نب ده .بایک ت کردن این برنفدهفا از
طرف برخی زنان ،شاید م ثر باشد ولی قفادر
نیسو به بردگی ک دکان و به همان اعتبار بفه
بردگی ن ین زنان پایان دهد.

صفحه 01

در کوبا
چه خبر
است؟
گزارشی از بخخخش
انترناسیونال سازمخان
اتخخحخخاد فخخدائخخیخخان
کمونیست
بعد ازظهر یکشنبه  33ج الی در یکی از
مصوت هاوانا به نا سان آت نی ل س بانی ،
تظاهرات اعتراض آمیزی بخاطر شفرایفط
اقتصادی سختی که بفخفصف ص از طفی
یکسال ونیم اخیر در ک با شکل گفرففتفه
اسو ،ص رت گرفو .از آغاز شروع ویفروس
ک وید و اشاعه کفرونفا در دنفیفا ،کف بفا
بخص ص حتی بیشتر از دیگر کشف رهفای
دنیا دچار مشکوت اقتصادی وخیمی شده
اسو .واردات و ت لید ارزاق و مفایفصفتفاج
ضروری مرد بشدت رو به کاهش و قیمو
ارزاق به حد زیادی افزایش یافته اسو.
همچ ن خیفی از کش رهای دنیا بفخفصف ص
کش رهای امریکای التین ،حتی کشف رهفای
اروپایی نیز سخو درگیر این بصران اقتصادی
شده اند .پرتقال ،اسپانیا نم نه های بفارز آن
هستند .اما ک بفا بفر خفوف گفزارشفهفای
خبرگزاریهای بین المففی که طی ساعتهفا و
روزهای گذشته خبر از طلیان و اعتفراضفات
سراسری در سراسر ک با میفزنفنفد ،درگفیفر
بخش نارضایی جمعی سو کفه ضفدیفد و
مخالتتی با حک مو ک با نفداشفتفه بفففکفه
خ اهان بهب د شرایط اقتصادی فعفی هستند.
این دومین بار اسو که بعد از سفال 3770
جمعی در یکی از مصوت هاوانا دسفو بفه
اعتراض زده اند .در سفال  3770در اوج
سالهای ” بصران اقتصادی ویفژه “ کفه بفه
همین نا در ک با مفعفروف اسفو کفه در
سالهای فروپاشی شرق اروپا روی داد ،بصران

اقتصادی وسیعی گریبانفگفیفر کف بفا شفد.
کش رهای غرب بخص ص آلمفان جفدیفد و
کش رهای همپیمان با آلمان ،تمامی روابفط
اقتصادی خ د را با ک بفا قفطفع کفردنفد و
همزمان ،ب ش رئیس جمه ر امریکای شمالی
مصاصر اقتصادی خ د را بر عفففیفه کف بفا
گسترش داد .امپریالیسم امریکای شمالفی و
متصدین آن در این دوره ،روزشماری مفرگ
ک با را همچ ن اروپای شرقی آنم قع را ،در
انتظار داشتند .در همان سال یعنفی 3770
هزاران نتر تصمیم به خروج از ک با گرفتند و
فیدل کاسترو مرزها را به طفرف امفریفکفای
شمالی باز کرد و اعو نم د هر کسفی کفه
مایل اسو میت اند از کشف ر خفارج شف د.
صدها نتر با قایقهای پوستیکی و الستیفکفی
شروع به پارو زدن به طرف امریکای شمالفی
کردند که بعد از چند روز پفیس آبهای مرزی
ایاالت متصده ،آنها را دستگیر کرده و شفمفار
زیادی از آنها را دوباره به ک با بفاز گفردانفد.
امروز حدودا بعد ازگذشو سی سال از ایفن
رویداد ،ح صفۀ امپریالیسفم بفرای از هفم
فروپاشی حک مو ک با از سر نرفتفه بفففکفه
بدون اینکه اجاز ستر و اجفاز مفعفامفوت
اقتصادی برای ک با را بدهد ،با تشدید جنفگ
اقتصادی بر عفیۀ ک با و تشدید روز بفه روز
آن ،خ اهان ماندن ک بایها در کف بفا بفرای
سق حکف مفو و ففراخف ان گسفتفرش
اعتراضات در این کش ر را در دست ر کار خ د
قرار داده اسو .این م ض ع ،ایجاد و حمایو
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از نارضایتی ها در داخل ،استراتژی حکف مفو
امریکای شمالی سو که در حال حفاضفر بفه
همراه دیگر تاکتیکفهفای جفنفگفی کفه در
خ رجین خ د برای م قع مبادا در دسو دارد
و از  90سال پیش ،از آغاز انقوب ک با تا بفه
امروز بر عفیۀ ک با در پیش گفرففتفه اسفو.
امروز در تاریخ  31ماه ج الی نیابو وزیر ام ر
خارجه ایوت متصده امریکا اعو نفمف د” :
ک بایها بدانند که ما حامی آنها هستفیفم .بفه
تظاهرات خ د ادامه دهید و دسو از هرگ نفه
تظاهرات نامسوت آمیز بپرهفیفزیفد .ایفاالت
متصد امریکا هیچگ نه دخالتی در اعترضفات
داخل ک با ندارد“. ...
بیش از  92سال اسو که امپریالیسم امریکفا
در انتظار ش رش داخفی و ” جنگ داخففی“در
ک باسو .بدون هیچ تامفی در ص رتیفکفه بفه
تص ر ایاالت متصده امریکا ،ش رشی در داخفل
ک با رخ دهد ،برنامه اشلال نظامی کف بفا در
دست ر کار این امپریالیسم اسو .با احفتفیفا
این م ض ع که ایاالت متصده کامو بفه ایفن
م ض ع آگاه اسو که براحتی نمیت اند دسفو
به اشلال نظامی ک با بزند! اشلال جفمفهف ری
پرت رین در کارئیب در دهۀ هشتاد و اشفلفال
هائیتی در دهۀ ن د ت سط نیروهای نفظفامفی
امریکای شمالی و اخیرا کشتن رئیس جمهف ر
هائیتی ت سط مزدوران کفمبیایی نم نه هفای
واضصی سو که همچنان زنده هستند.
اعتراضاعو روز یکشنبه  33ج الی در مصففۀ
سان آنت نی ل س بانیف در حفالفی صف رت
میگیرد که مرد دچار مشکوت اقفتفصفادی
وخیمی در ک با شده اند .همفزمفان بفا ایفن
اعتراضات در هاوانا 00 ،ساعته رسفانفه هفای
وابسته به ک بایی – امریکای هفای سفاکفن
میامی در ایالو فف ریدا از طریق رادیف هفا و
تف یزی نهای حمایو شفده از طفرف حفزب
جمه ری خ اهان و حزب دمکراتها ففراخف ان
ش رش و تظاهرات را در ک با میدهند .این در
حالی سو که از زمان به روی کارآمدن بایدن
در ایاالت متصده امریکا نفه تفنفهفا جفنفگ
اقتصادی برعفیه ک با کاهش نیافتفه ،بفففکفه
افزایش یافته اسو!  0سال قبل از شفکفسفو
صفحه 00

ترامپ در“ انتخابات ” ن امبر  0202ق انیفنفی
تص یب شد که حتی کش رهای س می اجفاز
معاموت اقتصادی با ک با را نفدارنفد .حفتفی
ارسال قطعات پزشکی و صادر کفردن مف اد
دارویی به ک با چه از طریق امریکای شمالی و
یا کش رهای س ممن ع اعو شفده اسفو.
برای مثال دولو س ئد نزدین بفه دو سفال
اسو که ارسال قطعات پزشکی را بفه کف بفا
ممن ع کرده اسو .در تفاریفخ اوت 0202
شرکو ت ریستی اسپانیایی“ ایبه ریا“ کفه در
هتل سازی و ارسال میفی نها ت ریسو به ک بفا
فعالیو داشو و سالها معاموت اقتصفادی بفا
ک با در پیش گرفته بف د مف رد تفهفدیفد و
مجازات میفی نها دالر شد و این امر به آنفجفا
کشیده شد که با دست ر ترامپ ” ایفبفه ریفا“
تمامی هتفهای خ د را در ک با به تفعفطفیفل
کشاند و مسافرتها با شی ع کرونا نیز کفاهفش
یافو .تمامی بانکهای اروپایی که در دسو در
دسو بانن بین المففی دارند حتی بانفکفهفای
نیمه دولتی اروپایی همچف ن بفانفن پسفو
تمامی همکاریهای ارزی و ارسال ارز به ک با را
بخاطر ترس و وحشو از تهدیدهفای ایفاالت
متصده قطع کردند .در ژان یه  0203ایفاالت
متصده امریکا ،ک با را در لیسفو کشف رهفای
تروریستی قرار داد .تمامی ارتباطات هفنفری،
ورزشی ،تصصیففی و آمف زشفی ،تفبفادالت
دانشگاهی ،ارسال ارز از طرف خانف اده هفای
ک بایی مقیم ایاالت متصده به اق ا خف د در
ک با و مسافرتهای خان اده گی و تف ریسفتفی،
یکجانبه از طرف امریکای شمالی فسخ شفده
اسو .قراردادها و پیمانهایی که از زمان دولو
اوباما به اجرا درآورده شده ب د ،شفامفل ایفن
پیمانها میباشد .در کنار این جنگ اقتفصفادی
غیرانسانی که روز به روز افزایش یافته اسفو،
خص صا دور پانادمی کرونا وضعیو اقتصفادی
جامعه ک با را به سختی کشانده اسو .در کنار
تمامی حیفه های امپریالیسم ،در ماه سپتامبر
 0202دولو ترامپ با اهدا  02میفی ن دالر به
اپ زیسی ن ک بایی ها در میامی برای گسترش
رسانه های خبری برعفیه ک با قدمهای دیگری
را برای تق یو وابسته ها و مزدوران خ د ،چه

در داخل ایاالت متصده و چفه در خفارج از
امریکای شمالی برداشو.
تمامی این ش اهد در حالی سو کفه رسفانفه
های عم می که سخنگ ی سیاستفمفداران و
دولتهای حاکم بر ج امع مختففم هسفتفنفد،
تاکن ن گتتاری از نکات باال نفیفرورده و یفا
نمیرورند .حتی گزارشی از این رسانه هفا در
رابطه با اینکه سازمان مفل متصد خف اسفتفار
پایان دادن به مصاصر اقتصادی بر عفیه ک بفا
اسو ،دیده نمیش د!
در تاریخ  01ژوئن  0203سازمان مفل متصفد
برای بیسو و نهمین بار( 07خ استار پفایفان
دادن به مصاصر اقتصادی ایفاالت مفتفصفد
امریکا بر عفیۀ ک با شد!  07سال اسو که هفر
ساله سازمان مفل متصد با اکثریفو آرا ،رای
برای پایان دادن به مصاصر اقتصادی امریکای
شمالی بر عفیه ک با میدهد! امسال نفیفز در
تاریخ  01ژوئن  0203در نشستی که سازمان
مفل متصد بهمین منظ ر برگزار کفرد350 ،
کش ر با رای خ د خ اهان پفایفان دادن بفه
مصاصره اقتصادی ایاالت متصد امریفکفا بفر
عفیه ک با شدند! تنها دو کش ر ادامه مصاصفر
اقتصادی بر عفیه ک با را خف اسفتفار بف دنفد:
ایاالت متصده امریکا و اسرئیل! سه کش ر نیفز
رای ممتنع دادند :برزیل ،کفمبیا و اکرائین!
این ش اهد دال بر دمکرات نب دن سیاستهفای
رسانه های خبری بین المففففی سفو .حفق
تعیین سرن شو خفق ک با که بفیفش از 90
سال اسو شکل گرفته و از انقوب سرخ ک بفا
از سال  3777تا به امروز سرسفپفرد هفیفچ
امپریالیستی نشده اسو ،خاری سو به چشفم
امپریالیستها و همپیمانان آن و رسانفه هفای
خبری آن! تا زمانیکه فیدل کاسترو زنده بف د
تمامی امپریالیستها اذهان می داشتند که تفا
زمانیکه این ” دیکتات ر“ زنده هسفو از هفر
گ نه روابط عادی و روابط سیاسی -اقتصفادی
با ک با پرهیز خ اهند کرد .امروز دیاز کفانفل
رئیس جمه ر وقو ک با که در زمان انفقفوب
ک با در سال  3777هن ز به دنیا نیرمده بف د،
خار دیگری سو بر چشم این حک متداران و
سخنگ های آنان! طبق خبرهای بدسو آمفده

تیر ماه  // 0011شماره 090 -

در کوبا
چه خبر است؟

اطالعیه شورای همکاری نیروهای چپ و
کمونیست
خیزش تشنگان بخون کشیده شد!!!

چه در داخل ک با و چه در خارج از کف بفا در
بین تبفیلات ” اپ زیسی نهای“ رنگارنگ ک بایی
که بیشتر آنها در فف ریدا و میامی سفکف نفو
دارند ،بخشی از آنان همچنان خ د را آشکفارا
و( گاها مصتاطانه فیدلیسو میدانند و عامفل
وضعیو وخیم اقتصادی کنف نفی را رئفیفس
جمه ر فعفی ک با دیاز کانل می بیننفد و بفا
زیرکی قدمهای اعتراضی خ د را بدون اینفکفه
اعتراض به حک مو وسیستم ک با را داشفتفه
باشند ،با خبرها و گزارشات پخفش شفده از
میامی هماهنگ میکنند .این جمع هیچگاه و
هیچ زمانی حتی یکبار هم صصبو از پفایفان
دادن به جنگ اقتصادی بر عفیۀ کش رشان را
به میان نیاورده اند! با بعضی از آنهفا کفه در
خارج بسر می برند با مناظراتی که بفا آنفهفا
داشتیم ،اینان حتی خ اهان تشفدیفد شفدن
جنگ اقتصادی بر عفیۀ کش رشان هسفتفنفد
بدون اینکه دالیل و مباح آزم ده و روشنفی
را ارائه دهند.
بر عفیه این همه تناقضات رسانه ها بر عفففیفه
ک با ،بر عفیۀ این همه سیاستفهفا و جفنفگ
اقتصادی غیرانسانی بر عفیه این کش ر و بفر
عفیۀ تمامی حفیه های امپریالیسم بفرعفففیفۀ
خفق ک با ،در روز چهارشنبه  30جف الی در
ک با و در خارج از ک با در مقابل ستارتخا نفه
های این کش ر در اروپا و کش رهای مختففم،
تظاهرات همبستگی برای ک با برگزار خف اهفد
شد!
گزارش از بخش انترناسی نال سازمان اتفصفاد
فدائیان کم نیسو
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از شامگاه پنج شنبه  ۴۲تیر ،خیزش مردم و جوانان خوزستان در اعتراض به مشکل بی
آبی و قطع برق شهرهای اهواز ،آبادان ،سوسنگرد ،حمیدیه ،شادگان ،مالثانی ،قلعه
چنعان ،ماهشهر ،خرمشهر ،بستان ،کوت عبداهلل و برخی دیگر از شهرها را فرا گرفته
است .توده های به ستوه آمده دست به تظاهرات خیابانی زده و در بسیاری از مناطق و
خیابانها با آتش زدن الستیک ،اقدام به راهبندان و مسدود ساختن جادهها کرده اند.
پاسخ نیروهای سرکوب رژیم به مردمی که از کمبود آب شدیداً رنج میبرند و دامها و
کشت و زرع آنان نابود میشود با گلوله بوده است و به جای آب ،اعتراضات آنها را به
خون کشیده است .مقامات دولتی چه در سطح استان چه فراتر از آن ،نهفقط هیچگونه
اقدامی برای رفع این کمبودها و نارساییها انجام ندادهاند ،بلکه نیروهای مزدور گارد
ویژه را برای سرکوب اعتراضکنندگان وارد عمل ساختهاند و پاسخ مردمی را با گاز
اشکآور و شلیک گلوله هوایی و سرانجام شلیک به روی اعتراضکنندگان داده اند .بر
اساس آخرین گزارشها تاکنون چهار جوان معترض به نام های ”قاسم حمید بازم الناصری“
در کوی کانتکس اهواز” ،علی مزرعه“ در منطقهی کوی زویه” ،مصطفی نعیماوی“ ،اهل
شادگان و ”حسین آل ناصر“ از اهالی سوسنگرد با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته
شده اند.

رژیم چمهوری اسالمی که در بحرانی همه جانبه بسر می برد در وحشت از گسترش
اعتراضات خیابانی و تظاهرات تودهای ،حتی اعتراض مسالمتآمیز تودههای مردم تشنه و
متقاضی آب را نیز با گلوله پاسخ میدهد .کارگران و تودههای مردم زحمتکش ایران با
گسترش اعتصابات و اعتراضات خیابانی و تظاهرات تودهای باید عرصه را بر این رژیم
جنایتکار تنگتر کنند و به حاکمیت ننگین و جنایتکارانه آن پایان دهند و به سوی گزینه
شورایی کارگری خود گام بردارند.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست تعرض وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم را به
مردم حق طلب خوزستان به شدت محکوم می کند و پشتیانی بی دریغ خود را از
مطالبات برحق این اعتصابات و خیزش های مردمی اعالم میدارد و از همه انسان های
کمونیست و آزادیخواه و فعالین جنبش کارگری دعوت می کند که صدای حق طلبانه
کارگران اعتصابی در صنعت نفت و پتروشیمی و هفت تپه و توده های مردم بپاخاسته
خوزستان را رساتر سازند.
زنده باد مبارزات حق طلبانه کارگران و مردم بپاخاسته
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
 ۴2تیرماه  0۲11برابر با  01ژوئن ۴1۴0
امضاها :اتحاد فدائیان کمونیست ،حزب کمونیست ایران ،حزب کمونیست کارگری –
حکمتیست ،سازمان راه کارگر ،سازمان فدائیان (اقلیت) ،هسته اقلیت

صفحه 02
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پاسخ به چند پرسش درباره اعتصاب
اعتصاب چیست؟
اعتصاب ابزار و یا شکل و وسیفه ای از مبارزه
اسو که اقشار مختفم اجفتفمفاعفی بفرای
اعتراض به امری و یا بکرسی نشاندن خ اسو
و مطالبه اشان از فرد و یا گروه اجتماعی و
سیاسی دیگر ،بکار میگیرند.
سوال  :معموال چه قشرها وطبقبتباتب
ازمردم درمقارزه برای بکرس نشبانب
اه اف ومطالقات شا به وسیله اعتصاب
متوصل میشون ؟
ج :دراستتاده از وسیفه اعتصاب بین ت ده های
مرد مرز روشنی وج د ندارد ولی وضعفیفو
فاعل اعتصاب و جایگاه اجتماعی آن و نفیفز
تاثیری که بر طرف مقابل در هیئو کارفرمفا،
دولو ،رئیس وغیره میگذارد بفاهفم تفتفاوت
دارند .بط ر مثال ،اعتصاب کارگران  ،اعتصفاب
زندانیان ،اعتصاب بازار ،اعتصفاب کشفاورزان،
اعتصاب کارمندان ،معفففمفیفن ،پفرسفتفاران
،داشج یان و غیره همه اینفهفا در شفرایفط
معینی از سوح اعتصاب در پیشبرد مفبفارزه
شان استتاده میکنند و حتی ین فرد هم بفا
نخ ردن غذا اعتصاب میکند و میگ یند دسفو
به اعتصاب غذا زده اسو .پس اعتصاب تنفهفا
مخت کارگران نیسو هر قشردیگر نیز چفه
بص رت صنتی و جمعی وچه بص رت ففردی
برای اعتراض به ظفم و ستفم و یفا مف ارد
دیگری در نهایو به ابزار اعتصاب مفتف سفل
میش د تا هم صدای خ د را بگ ش دیفگفران
وجامعه و هم طبقه و یا هم صنم های خف د
برساند و پشتیبانی آنها را جذب بکند و هفم
طرف مقابل را تصو فشار افکار عم می قفرار
دهدو...
سؤال :اعتصاب در مقبارزات ابارابرا
ازچه جایگاه برخورداراست؟
صفحه 01

ج اب :سوح اعتصاب در مبفارزات کفارگفران
عفیه سرمایه داران و دولو نقش بسیارمهم و
حیاتی بازی میکند و برعکس دیفگفر اقشفار
اجتماعی که ممکن اسو در مرحفففه ای از
مبارزات شان دسو به اعتصاب بزنند امفا از
زمان گذار جامعه بشری به نظا سرمایه داری
وکاال شدن نیروی کار سوح اعتصاب همف اره
از ابزارهای دسو کارگران در مبارزات روزمره
عفیه سرمایه ب ده اسو وبرخوف قشفرهفای
اجتماعی دیگر اعتصاب کارگری بفه نسفبفو
ابعاد وزمان آن کارکرد کل جامعه وسف خفو
وسازآن را تصو تاثیر قرار میدهد و درصف رت
گسترش آن ،میت اند تما چرخهای ت لیفد و
مبادله را مت قم و قدرت سیاسی را فففف و
زمینه سق آنرا فراهم مینماید.
درک عفو قدرت و نقش و اهمیو اعفتفصفاب
کارگری ساده اسو و همینط ر درک عفففو
بروز اعتصابات کارگری در این و یا آن واحفد
ت لیدی و یا در واحدهای متعدد تف لفیفدی و
سرانجا بص رت سراسری امر پیچیده وغفیفر
قابل فهم نیسو.
باین دلیل روشن و عفمی که مناسبات سرمایه
داری براساس استثمار نیروی کار بفنفا شفده
اسو .به عبارت دیگر؛ مصرکه ت لید سرمفایفه
داری ارزش اضافه اسو .یعنی تصاحفب کفار
اضافی .واغفب اوقات مثل ایران بخشی ازکفار
الز هم که برای باز ت لید نیروی کار کفارگفر
ضروری اسو  ،ت سط کسانی کفه صفاحفب
سرمایه و مالن خص صی ابزار ت لید هستند ،
تصاحب میش د.
استثمار ویژه همه ج امعی اسو که طبفقفات
متخاصم در ان وج د دارند افراد طبقه ای که
صاحب ابزار ت لید اسو افراد دیگر ان جامعفه

را م رد بهره کشی قرار میدهند و از قفبلفل
استثمار آنها بر ثروت خ د میافزایند.
درنظا سرمایه داری مالفکفیفو خصف صفی
سرمایه داران و صاحبان ثروت وسیفه بفهفره
کشی و استثمار کارگران و زحمتکشانی اسو
که ظاهرا آزادند تا نیروی کفار خف د را بفه
هرکس ودر هر کجا که الز ب د بتروشنفد .
اینها درکارخانه ها ،بنادر ،معادن ،زمیفن هفا،
حمل و نقل ،و سایر مراکز ت لیفد و تف زیفع
مشل ل به کارند .کارکارگر مزد بگفیفر عفووه
برتامین نیروی کار اوکه بصف رت دسفتفمفزد
دریافو میکند ارزش بیشتری ایجاد میفکفنفد
که به رایگان بص رت س د به سفرمفایفه دار
میرسد .این قسمو را ارزش اضافی میگ یفنفد
که اساس استثمار طبقه کارگفر و اففزایفش
ثروت سرمایه داران را م جب میش د .الفبفتفه
دولو نیز حافظ این مناسبات و پاسفدار ایفن
شی ه ت لید سرمایه داری اسو.
وقتی کارگرنیروی کارش را باساعات معین در
مقابل دریافو مبفلی به کارفرما میتروشد  .در
این معامفه سرمایه دار سعی میکفنفد درازای
بخدمو گرفتن نیروی کارکارگر مبفغ کمتری
بپردازد و کارگرن یز بر آن اسو تفا نفیفروی
کارش را به قیمو بیشتری بتفروشفد  .ایفن
مبارزه در مصیط کار نیز ادامه دارد چفراکفه
سرمایه داران اگرهم نت انند سط حق قفهفارا
پائین بیاورند توش میکنند ازطریق تشفدیفد
استثمار ،پائین نگهداشفتفن اسفتفانفدارهفای
بهداشو و ایمنی مصیط کار و خوصه کو با
ت سل به ان اع و اقسا حیفه و نیرنگ باتفصفو
فشار قرار دادن نیروی کار به س د سفرمفایفه
خ د بیافزایند  .و ب یژه در زمانها بصرانی ایفن
فشارها وحمفه به دستمزدها ودسو آوردهفای
کارگران صد چندان میش د .این پروسه همان
مبارزه طبقاتی اسو که باشکال مختفم میفان
طبقه استثمارگر و استثمارش نده وج د دارد
و مظهر تضاد کار و سرمایه وخصفو آشفتفی
ناپذیری این دو طبقه اصفی نفظفا تف لفیفد
سرمایه داری اسو.
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ودر اینجا اسو که کارگران در مقابفه با قدرت
اقتصادی و سیاسی سرمایه دارن به اشفکفال
مختفم مبارزه دسو میزنند کفه یفکفی از
مهمترین آنها اعتصاب اسو.
اعتصاب مهمترین و قدرتمندترین ابزاری
اسو که کارگران با ت سل به آن چفرخفهفای
ین رشته و یا مجم عه ای ازشته های ت لیفد
و ت زیع را میخ ابانند و این بفرای سفرمفایفه
داران و دولو حامی آنها قابل پذیرش نیسفو
چرا که شریان اصفی س د سرمایه را مختل و
یا قطع میکند .در واقع شفکفففی آشفکفار از
رودروئی دو طبقه متضاد اجتماعی اسو کفه
در اعتصابات کارگری نم د بارزی مییابد  .از
این رو اعتصاب نه تنها برنده ترین حربه طبقه
کارگردر مبارزه با طبقه سرمایه داراسو بفکفه
همچنین مکتبی اسو که در آن کارگران بفه
قدرت جمعی خ د واقم میفشف نفد وسفطف
آگاهی طبقاتی و سازمانیابفی خف د را بفاال
میبرند و ..

سوال :اشکال اعتصابات چگونه است
ج اب  :اشکال و سط ح اعتصابات کفارگفری
بسته به م قعیو واحفد تف لفیفدی ،سفطف
مطالبات ،میزان تشکل و سط همبستگفی و
روند مبارزه کارگران فرق میکند وکارگران هر
واحد و یا رشته ای از ت لفیفد و یفا تف زیفع
وخدمات و غیره درمبارزه برای بدسو آوردن
خ استهایشان مراحل متعدد و راه های قان نی
و غیر قان نی را طی میکننفد تفا سفرانفجفا
تصمیم میگیرند دسو به اعتصاب بزنند.
مثو ازدرخ استهای کتبی تا مراجعه جمفعفی
،تشکیل مجامع عم می و انتخاب نفمفایفنفده
جهو مذاکره با کارفرماهفا ،تفا تفصفصفن و
راهپیمائی خوصه کو وقفتفی اقفدامفات
متعدد کارگران ین واحد ت لیدی برای احقاق
حق قشان و یا تصقق مطالبات شان به نتیجفه
نرسد بتدری اعتصاب بعن ان تنها راه مف رد
قب ل همه کارگران قرار میگیرد چرا که بدون
خ اسو و ت افق کفیه کارگران و یا اکثریتی از

صفحه 00

آنها دسو زدن به اعتصاب ،در صف رتفیفکفه
ممکن هم ب ده باشد اما به نتیجه مفطففف ب
نمیرسد .
درکش رهائیکه اتصادیه هفا و سفنفدیفکفاهفا
رسمیو دارند معم ال اعتصاب تصو مقررات و
ض ابطی مجاز دانسته شده اسفو  .بفه آن
اعتصاب قان نی اطوق میکنند که بعد از بفه
نتیجه نرسیدن مذاکرات سران اتصادیه ها بفا
رهبران اتصادیه های سرمایه داران  ،اعتصاب
از طریق اتصادیه ها و یا سندیکاها ففراخف ان
داده میش د .درغیر اینص رت ،یعنی خفارج از
تصمیمات اتصادیه ها اگرکارگران ین کارخانه
ای دسو به اعتصاب بزنند آنفرا ” اعفتفصفاب
وحشی“ نا نهاده و غیر قان نی میشمارند .امفا
درکش رهائی نظیر ایران که کارگران اساسا از
حق تشکل مستقل سنفدیفکفائفی و غفیفره
برخ ردار نیستند وشدت استثمار شفدیفد و
کارفرماها فعال مایشاء هستند ،کارگران بعد از
ناامیدی از اقدامات دیگر و زمانیکه کفارد بفه
استخ انشان میرسد به وسیفه اعتصاب مت سل
میش ند.
پرسش  :ایا اعتصابات اشکال مختلبیب
دارد؟
ج اب :اعتصابات نیز نسبو به وضعیو مصیط
کار و نتیجه مذاکرات که آنهم به تف ازن قف ا
بین سرمایه داران وکارگران برمیگردد ،اشکال
مختفتی بخ د میگیرد .مثل حض ردر مصفل
کار درعین حال امتناع ازکارکردن  .این نف ع
اعتصاب عمدتا زمانی ص رت میگیرد که ایفن
امکان وج د داشته باشد که کارفرما درغیفاب
کارگران اعتصابی از طریق آوردن اعفتفصفاب
شکن ها واستخدا مجدد نیروی بیکار آمفاده
کار ،کارخانه را راه اندازی بکند .و یا با نقفشفه
قبفی مترصد این باشد که تجهفیفزات را بفه
کارخانه جدید منتقل بکند و به ایفن بفهفانفه
کارگران را اخراج و بفا تفعفداد کفمفتفری
کارگرماهر کارخانه را راه بیاندازد .
اعتصاب تظاهرات

اعتصاب تظفاهفراتفی زمفانفی در دسفتف ر
قرارمیگیرد که اقدامات و اعتصابات اولیه ،مثل
تعطیل کار و یا نشستن در مصل کفار جف اب
نداده باشد و یا اعتصاب و تجمع کارگفران بفا
حمفه نیروهای امنیتی و سرکب م اجه شفده
باشد و یا اینکه بات جه به رک د بفازار تف قفم
م قو ت لید به نتع کارفرما بف ده بفاشفد و
بخ اهد کارگران اعتصابی را به حال خف درهفا
سازد و یا در م ارد زیادی در ایران ب ده اسفو
که سرمایه داران از اعتصاب کارگران به نفتفع
خ د استتاده میکنند و سعی میکنند در ایفن
فاصفه دولو و بانکها را برای گفرففتفن وا و
س بساید های مختفم تصو فشارقفراردهفنفد.
درص رتیکه به بهانه رک د بازار و غیره بفدون
پرداخو دستمزد وسایر مطالبات کارگران آنها
را به حال خ د رها میکنند .در ایفن مف اقفع
کارگران سعی میکنند با تظاهرات درشهفرهفا
که عمدتا با همراهی خان اده ها تف ا اسفو
افکار عم می را نسبو به وضعفیفو خف د و
مطالباتی که دارند جفب بفکفنفنفد و دولفو
وکارفرما را مجب ر به پاسخگ ئی بنمایند.
اشکال دیگراعتصاب از جمفففه اعفتفصفابفات
سراسری و اعتصاب عم می سیاسی معفمف ال
در شرایط بصران انقوبی ب ق ع میپی ندد کفه
دراینجا م رد بص ما نیسو اما همانطف رکفه
از نا اش معف اسو در اعتصاب عفمف مفی
سیاسی عووه بر کارگران ،بخشهفای دیفگفر
جامعه نیز دسو ازکار وفعالیو برمیدارند و به
اعتصابات میپی ندند .در اعتصفاب عفمف مفی
طبقه کارگر بمفثفابفه قفدرتفمفنفدتفریفن ،
پرشمارترین و منسجم ترین طبقه  ،هم اره بر
سایر اقشار اجتماعی اعمال هژم نی میکند و
با گسرش اعتصاب تما چرخهای اقتصادی را
مت قم و از این طریق مبارزه طبقفه کفارگفر
عفیه ب رژوازی وارد مرحفه اساسی میش د .
یدی شیش انی
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بمناسبت چهل و پنجمین سالگرد
جانباختن حمید اشرف،کمونیست
برجسته ،از رهبران جنبش انقالبی
کارگران و زحمتکشان

«بگذار باغ خو
برخاک تیربارا
پرپر شود
بگذار بذر ” تیر“
چو جنگل

ببرویب

در

آفتاب خو «
درتیرماه  3177سازمان امنیو رژیفم شفاه
م فق شد ضربه سنگفیفنفی بفه سفازمفان
چریکهای فدائی خفق بمثابه سازمان پیشگا
کارگری وارد سازد ،سازمانی که بفا آتفش
سوح وفداکاریهای بی نظیر زیباترین فرزندان
آفتاب و باد ،م انع سرراه گسترش مبارزه را
ازپیش پای ت ده های کاروزحمو بفردارد و
آنها را بقدرت الیزال خ د آگاه سازد.
در سه شنبه ای سیاه به تاریخ  5تیر ماه سال
 3177حمید اشرف که در طی چندین سفال
مبارزه بی امان خ د در سنگفرهفای مفبفارزه
طبقاتی بیش از  30بار حفقه مصاصره و کمین
پفیس و ساواک رژیم را با ه شیاری بی نظیفر
خ یش و با نبرد قهرمانانفه خف یفش درهفم
شکسته ب د ،به همراه  01تفن از یفاران و
همراهانش رفقا :مصمد رضا یثربی  ،غومرضفا
الیق مهربانی  ،غومعفی خرا پ ر  ،مفصفمفد
مهدی ف قانی ،عسگر حسینی ابرده  ،عفففی
اکبر وزیری  ،مصمد حسین حق ن از  ،طاهفره
خر  ،ی سم قانع خشکه بیجاری و ففاطفمفه

صفحه 01

حسینی در نبردی خ نین و حفمفاسفه وار
دالورانه جان باختن.
حمیداشرف رهبری سازمانده ،مبفغ ومفروج
وانقفوبفی  ،شفجفاع ومصفمفم ،سفازش
ناپذیر،ومنضبط و درعیفن حفال ففروتفن و
مهربان ،نقاد ونقدپدیرب د و مدا راه پیمف ده
شده را با روش انتقادی بررسی می کفرد تفا
ازتکراراشتباهات جف گیری ش د.او به واسطفه
چابکی ،زیرکی و ه ش سفرشفارش چفریفن
افسانه ای لقب داده ب دند ،او کاب س شبان و
روزهای دستگاه ارتجاع و ستم روز شده ب د ،و
خ اب خ ش را از چشمان شاه و مفزدورانفش
گرفته ب د .او با قدرت تصفیل شرایط مشخ
وت ان سازماندهی وادامه کار تشکیوت و بفا
اتش سوح خ د بارها و بارها نفقفشفه هفای
دستگاه حاکم را برای دستگیری اش نقش بفر
آب کرده ب د.
حمید اشرف نقش مهمی درآغازجنبش ن ین
کم نیستی ایران وپیشبرد امروحدت دوگفروه
پیشگا اصفی معروف به گروه جزنی -ظریتی
واحمدزاده -پ یان  ،داشو ،که بعد از حماسفه
سیاهکل وضربات متعاقب آن با تفوش بفی
وقته ی حمید اشرف به سرانفجفا رسفیفد.
وازآن پس نیز ،درادامه کاری سازمان ورشفد
وگسترش آن درمفیفان اقشفار پفیفشفرو
وس سیالیسو جامعه ،رفیق حفمفیفد اشفرف
نقش بی بدیفی بازی کرد .درزمفان رهفبفری

حمید اشرف پدیده اجتماعی نف یفنفی کفه
درتاریخ ایران بی سابقه ب د ظاهرشد ،و آن،
استقبال زنان ازراه فدائی ب د که مف ج وار،
ازخط ومشی سازمان پیروی کردند و بفه آن
پی ستند ،رفیق حمید اشرف بفا درک ایفن
واقعیو اجتماعی که بدون شرکو زنان هفیفچ
جنبش انقوبی به پیروزی نخف اهفد رسفیفد،
فضائی رادرسازمان گش د که زنان کم نیسو
ودالور زیادی درآن به مبارزه بفرای رهفائفی
تاپای جان ایستادند ،رشد کردند ،تفا سفطف
رهبری سازمان ارتقاء یاففتفنفد ودرمفبفارزه
طبقاتی وتص الت تاریخی جامعه جفایفگفاه
مهمی بدسو آوردند.
حمید اشرف بعن ان یفن مفارکسفیفسفیفو،
لنینیسو باورداشو که انفقفوب کفارتف ده
هاسو و به رسالو طبقه کارگردرمبارزه عفیفه
سرمایه داری واستقرارس سیالیسم ایفمفان
راسخ داشو  .او هدف مبارزه مسفصانه را برای
درهم شکستن قدرت بفظفاهفر شفکفسفو
ناپذیرسیستم حاکم با هدف پایفان دادن بفه
ج رک د وسک ت وترس وبفی عفمفففی و
سرانجا  ،کشاندن ت ده ها به عرصه مفبفارزه
می دانسو  ،امری که بعد از هشفو سفال
ازآغازمبارزه مسفصانه درقیا ت ده های مفرد
درسال  79تبف ری عینی یافو.
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بمناسبت چهل و پنجمین سالگرد جانباختن حمید
اشرف...،
 ...اعتقاد عمیق به س سیالیسم ،پی گیر وخستگی ناپذیردرمبارزه ،درس آم زی
از شکستها ،عد وابستگی به دولتهای خارجی ،نقدپذیری ،وحدت طفبی وتفوش درجفهفو
وحدت حزبی و اتصاد ح ل جبهه انقوبی دربرخ رد با سازمانهای دیگر و جنبشهای انقوبفی
 ،ازجمفه خصای وتتکرات حمید اشرف ب د .این روشها درسازمان تکامل یافو و امروز نیز
درانطباق با شرایط مشخ کاربرد وضرورتی دوچندان دارند .گتتن ندارد کفه ضفربفه 77
وجانباختن رهبری سازمان ودرراس آنها ،رفیق حمید اشرف سازمان را درانجا رسالو خ د
آنگاه که جنبش ت ده ای شد بازداشو وامروز درچهل وپنجمین سالگرد جان باختن رهبفران
سازمان در 5تیرماه  ،3177ازتجربیات گرانبهای آنها درس می گیریم  .با ایمان و امفیفد بفه
آینده پ ینده و پیشرو با اراده ای گ الدین درراه آزادی وس سیالیسم گا بفرمفیفداریفم و
برافراشته نگه می د اریم پرچمی را که باخ ن آنها وهزاران کم نیسو رنگین شده اسو .

حزب یک نیروی انتقادی
( از برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست)

وظیفه کمونیستها تنها فورموله کردن تئوری انقالب ایران نیست  ،بلکه تئوریتزه

نشریه سیاسی و تحلیلی
کارکمونیستی عالوه برانعکاس
مواضع ،نظرات وتحلیل های
سازمان ،انعکاس دهنده مسائل
سیاسی ،اجتماعی  ،اقتصادی و
فرهنگی و تاریخی از منظر دیدگاه
های مختلف نیز هست  .تحریریه
نشریه از میان مطالب رسیده انتشار
مطالبی را انتخاب و درالویت
قرارخواهد داد که مستقیما برای
این نشریه ارسال شده باشند لذا
انتظار داریم انعکاس این مطالب
در سایر نشریات و سایت ها با ذکر
منبع و نام نویسنده صورت گیرد.
از طریق ایمیل ادرس زیر
نظرات ،پیشنهادات و انتقادات خود
را با در میان بگذارید .

kar@fedayi.org

کردن ساختمان آن حزب انقالبی است که وظیفه دارد پیوند تئوری و پراتیک را
عملی و رهبری این انقالب را عهده دار گردد  .بنابراین اهمیت این تئوری در آن
خواهد بود که نقطه آغازش بر جمعبندی انتقادی پراتیک گذشته بمنظور فائتق
آمدن بر موانع راه آینده این پیروزی استوار باشد .
ما کمونیستهای فدائی چه در درون سازمان و چه در بیرون از آن  ،همیشه ایتن
بحث عمومی را دنبال کرده ایم که چگونه می توان ساختتتمتان حتزب ،
برنامه،اساسنامه،سبک کار،استراتژی و  .....را با یک ارزیابی انتقادی از گذشته

کار کمونیستی آخر هرماه زیر نظر
هیئت سیاسی سازمان اتحاد فداییان
کمونیست منتشر می شود .
برای تماس با سازمان اتحاد فداییان
کمونیست و یا ارگانهای ان با یکی از
آدرسهای زیر تماس بگیرید :

تاریخی  ،از بحرانها و از شکستها و پیروزیهای جنبش کارگری و مبارزات طبقاتی

نوسازی کنیم  .بنابراین بازنگری به گذشته را بمثابه چراغ راه آینده برای واقعی
بودن و نتیجه بخش بودن هر برنامه و اقدامی ضروری میشماریم .

برنامه سازمان اتحاد فدائیان کمونیست را بخوانید و نظرات
و پرسش هایتان را با ما در میان بگذارید.
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