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یکی از پیامـدھـای سـرشـاخ شـدن 
ای ایـن بـود  احمدی نژاد و خامـنـه

ــروز  آمــارھــای  کــه اگــر تــا دی
عجیب و غریب دولت احمدی نـژاد  
نشان از این داشت ھمه چیز مـرتـب 
ــوط اســت،  ــورم رو بـه سـق اسـت، ت
ــد، کســی  ــکــن ــی ــداد م ــی ارزانــی ب
ــن  ــالــی ــر ب ــر ب ــب س ــه ش گــرســن

بـه "   بحران ال سی دی" گذارد،  نمی
ـاده  ـت ـا ( جان مردم اف ـا مـردم ب گـوی

ــرای  ــد ب ــه ھــجــوم بــردن ــاران پــول ی
و این وسیلـه "   تلویزیون ال سی دی" 

ــایــاب شــده اســت ــرھــای ) ن ، ســف
تفریحی رو به افزایـش گـذاشـتـه و 
خــالــصــه مــردم از خــوشــی زیــاد 
ـاره  نمیدانند چکار کننـد کـه یـکـب
ھمه چیز برای دولت احمـدی نـژاد 

ھـا و  پرونده کـالـشـی.  برعکس شد
" یاران دکـتـر" ھا و دزدیھای  اختالس

یکی یکی رو میشـود، الریـجـانـی 
رئیس قوقضائیه از ایـن خـبـر داده 

نامـی بـرای ( جریان انحرافی " است 
ــژاد ــد  احــمــدی ن ــان ــاقــا  در )   ب ــف ات

ورنـد و  مفاسد اقتصادی ھم غـوطـه
ـلـوم شـده ."   روند امان جلو می بی مع

که تورم به سرعت در حـال صـعـود 
ــد،  ــکـن اسـت، بــیـکــاری بــیـداد مـی
یکی یکی گزارشاتی از مـحـالت 
به شدت محروم و فقیر منتشر شـده 
ــی  کـه در جــمــھــوری اســالمــی ب
ـنـده  سابقه است و گزارشی تکان دھ

 ھــزار ١٠دیـگـر ایـن اسـت  کـه 
داروخانه در آستانـه ورشـکـسـتـگـی 
ھستند چرا کـه دولـت بـه عـنـوان 

ـتـمـاعـی  متولی بیمه ھای تامین اج
ــروھــای  ـی ــی و ن و خــدمـات درمـان

ھا  را  مسلح پول مطالبات داروخانه
ـیـش از ھـر  واریز نمی کند و ایـن ب

چیز دودش  به چشم مردم خـواھـد 
ـیـس "   دکتر مـژدھـی آذر.   " رفت رئ

ـاره  انجمن داروسازان ایـران در ایـن ب
ــگــویــد ــای زیــاد در :   " مــی ــرھ ــاخــی ت

ـاب ـای  پـــرداخـــت صـــورت حســ ھــ
ھا مشکـل  ھا از سوی بیمه داروخانه

ــت امــا  ــه ھــاس ــی داروخــان ــم دائ
اعتنایی به آن از سـوی مسـئـوالن 

شود، در حالی کـه ایـن اقـدام  نمی
غیرقانونی است و باعث مشکـالت 

 ھای كارگری در مصر ای از مبارزه طبقاتی و اتحادیه تاریخچه
 ٣صفحه                  مصاحبه با حسام ال حمالوي       

 !باز ھم بيماران چوبش را ميخورند
 

 درحاشیه کالشیهاي دولت و شرکتهاي بیمه
 یاشار سھندی

 ٨صفحه 

ـان چـپ  ـا زب در بین كسانی كـه ب
ــی ــن م ــخ ــد، دفــاع از  س ــویــن گ

سیاستھای تاچریسـتـی یـك پـدیـده 
ـبـی اسـت كـه  منحصر بفرد و عجی
خواننده و یا ناظر را بـطـور حـیـرت 

ـزی مــتـعـجـب مـی ـنـد انـگـی دو .   ك
این نـگـاه " نوشته اخیر بھمن شفیق، 

ـامـه" و " طبقه کارگر نیست ھـایـی  ن
ـاز، :   ٢  –از راه دور  ـــرق، گــ ب

ـتـگـیـری ایشـان " اعتراض؟ ، این جھ
ـیـن زمـخـتـی بـه نـمـایـش  را با ھم

تـوانـد  ایشان اكنـون مـی.   اند گذاشته
ــھــای  ــاســت ــه دفــاع از ســی ــل مســئ
ـبـت  تاچریستی را به اسم خود بـه ث

 . برساند
ـیـن  یك جبھه اصلی مبارزه فعال
ـالــیـن دیـگــر  ـز فـع كـارگـری و نــی

ـارزه بـر  عرصه ھای اجتمـاعـی، مـب
علیه سیاستـھـای كـاھـش و قـطـع 

ـتـمـاعـی بـوده اسـت بیمه . ھـای اج
كاھش و قطع بیمه بھـداشـت، قـطـع 
ــرق، كــاھــش  ــر آب و ب ــد ب سـوبســی

ـتـمـاعـی دیـگـر مـثـل  بیمه ھای اج
وقتی كـه در . بیمه بیكاری و غیره

 قـرن گـذشـتـه مـیـالدی، ٨٠دھه 
ـا  ـنـد، ب ـت تاچر و ریگان قدرت گـرف

ـفـرم كـه  ـات " ھمین پـالت ـی پـول مـال
ــدگـان ـن ــمـی"   دھ خــواھــنـد خــرج  را ن

ـنـد كـه مشـكـل  كسان دیگری بكن
ــا كــمــك دم و  خــودشــان اســت، ب
دستگاه مھندسی افكار ـ البته كـه 
فاكتورھای مھم دیگری نیز دخیـل 
بودند ـ توانستنـد بـر اریـكـه قـدرت 
دولتی سوار شوند و برای یـك دوره 
طوالنی دمار از روزگار جامعـه در 

ـاھـت .   آورند اکنون نگاه کنید به شب
ـیـق  این بحـث و آنـچـه بـھـمـن شـف

ــد مــی ــقــه :   " گــوی ــه طــب ــف ــن وظــی ای
ـازگشـتـن بـه  کارگر نیست که از ب
ـا پـول  سیستمی دفاع کـنـد کـه ب
مردم آب و برق و بنزین مفت بـرای 
ـار بـگـذارد  ـی ـت میلیاردرھایـی در اخ

ــه ــخــر خــان ھــایشــان را  کـه آب اســت
ـا  ھفته ـنـد و ب ای دو بار عوض کـن

ماشینھای لوکس شان بنزیـن ارزان 
ــد ـن ــزن ـانــک ب ھــمــیـن یـك رقــم . "   ت

دروغ اسـت .   ھم دروغ اسـت"   دلیل" 
ـاردر"چرا كه كسی كه  ـی ـل اسـت "   می

دارد، حـذف "   ماشیـن لـوكـس" و آن 
ـزیـن كـوچـكـتـریـن  ـن سوبسـیـد بـر ب
. مشكلی برایش ایجاد نخواھد كـرد

ـا  با سوبسید و یا بدون سـوبسـیـد، ب
ـار كـه  عوض كردن آب استخر دو ب
ـتـه ھـم، كـكـش  نه، ھفت بار در ھف

ـا وجـود سـوبسـیـد .   نخواھد گزیـد ب
ـاردر شـد و مـاشـیـن  ـی نبود كه میل

از .   لوكس و خانه با اسـتـخـر خـریـد
شیشه كردن خون كـارگـرانـی اسـت 
كه اكنـون آن بـخـش كـوچـكـی از 

ـیـد  ارزش اضافه ای را كه خـود تـول
ـان و  كرده و در شكل سوبسید بـر ن
ــر  ــه او ب ــره ب ــرق و آب و غــی ب

ـز قـطــع شـده اســت مـی ! گشـت نــی
دروغ است برای اینكه مردم نـه در 
ـا  ـی ایران و نه در ھـیـچ كـجـای دن

ــه  ــجــاه ب ــجــاه پــن ــاردر" پــن ــی ــل و "   مــی
 ٥بـه .   شـونـد تقسیم نمـی"  كپرنشین" 

ــاردر و  ــی ــل  درصــد ٩٥درصــد مــی
ـقـسـیـم  كارگر و فقیر و كپـرنشـیـن ت

ـنـون .   اند شده حذف سوبسـیـد كـه اك
بھمن شفیق افتخـار دفـاع از آن را 

ـاھـی ٩٥دارد، این  ـب  درصد را بـه ت
 . كامل كشیده است

 
 نئولیبرالیسم 

 ؟!یك قدم بجلو است
ـادداشـت را بـه دفـاع بـھـمـن  این ی
شفیق از حذف سـوبسـیـدھـا تـوسـط 
احمدی نژاد اختصاص داده ام؛ امـا 

ای گـذرا بـه دفـاع ایشـان از  اشاره
ـیـسـت . نئولیبرالیسم خالی از لطف ن

ـیـق مـی گـویـد كـه طـرح  بھمن شف

 ٩صفحه  اخبار کارگری          
 

  دستگير شدگان اول مه سنندج 
 ٢صفحه  از زندان آزاد شدند           

 طبقه كارگر" منافع"نگاه تاچریستی به 
 ناصر اصغری

 ٦صفحه 
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ـنـی، وفـا  بنا بر گزارشات رسيده از سنندج غالب حسـی
ـنـی کـه روز دھـم  قادری، یدالله قطبی و خـالـد حسـی
ـنـدج  اردیبھشت توسط ستاد خبری اداره اطـالعـات سـن

طـبـق .   احضار و بازداشت شده بودند از زندان آزاد شـدنـد
ـبـھـشـت ٢١این خبر وفا قادري و يدالله قطبي روز   اردي

ـيـون تـومـانـي و ٣٠ ميليون و ٥٠در قبال وثيقه  ـل ـي  م
ـبـھـشـت در ٢٢خالد حسيني و غالب حسيني روز   اردي

 . ميليون توماني از زندان آزاد شده اند٥٠قبال وثيقه 
 ٢٣به مناسبت آزادی کـارگـران زنـدانـی، امـروز 

ـفـر از اعضـای خـانـواده ھـاي  ارديبھشت بيش از صد ن
كارگران و مردم سنندج با حضور كارگران آزاد شـده در 
پارك كودك آبيدر این شھر مراسمي براي خوشامـدگـويـي 
ـيـت خـود را جشـن  ـق به اين عزيزان برپا كـردنـد و مـوف

 . گرفتند
ـقـه  ـي ـال وث ـب جمھوري اسالمي اين كارگـران را در ق

ـاز  ـان ب آزاد كرده تا پرونده ھاي قضايي آنـھـا را ھـمـچـن
نگھدارد و  تھديد زندان و سركوب را روي سر كـارگـران 

پرونده ھاي تشكيل شده براي اين كـارگـران و .  نگاھدارد
 . براي ھمه فعالين سياسي بايد فورا لغو شود

در روزھای گذشته خانواده ھای کارگـران زنـدانـی 
و فعالین کارگری تجمعات متعددی در اعـتـراض بـه 
ـاالخـره جـمـھـوری  دستگیری آنھا برگزار کرده انـد و ب

ـزان خـود کـردنـد آزادي .   اسالمی را وادار به آزادی عزی
کارگران زندانی را به اين عزيزان، به خـانـواده ھـايشـان، 
به ھمه آنھا که برای آزادی آنھـا تـالش کـردنـد و بـه 
ــك  ــري ـب ــخـواه ت ــھـاي آزادي ــنـدج و انسـان ھـمــه مــردم سـن

 . ميگوييم
 

 كمپين براي آزادي كارگران زنداني
 ٢٠١١ مه ١٣، ١٣٩٠ ارديبھشت ٢٣

 دستگير شدگان اول مه سنندج 
  از زندان آزاد شدند

مردم سنندج مراسمی براي خوشامد گوئی از 
 کارگران زندانی برگزار کردند

کارگر زندانی،  
  زندانی سياسی،

 آزاد 
 !بايد گردد
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ـاد، :   میمی ـارك ب اول مه شـمـا مـب
 .برادر
 .اول مه شما مبارك: حسام

 
ــمـی قــبـل از ھـر چـیــز چــه :   مـی

ـا   ـاد؟ آی ـت اتفاقی در میدان تحریر اف
 محل تجمع شما میدان تحریر بود؟

تمركز جشن در میدان تحریـر :   حسام
جائی كه عالوه بر گروھـھـای .   بود

ــه ــحــادی ــن ات ھــای  چــپ، فــعــالــی
كارگری برای اعتراض و جشن بـه 

امـا در عـیـن .   آمدند حركت در می
ـــی  ـــون عـــمـــوم ـی ـــدراســ ـال، ف حــ

 General)ھای كارگری  اتحادیه
Federation of Unions) كـه ،

ـیـن  ـال سازمان بدنامـی اسـت و فـع
ـنـد،  كارگری خواھان انحالل آن ھست
نیز یـك مـراسـم جشـن مـوازی در 
ــظـامــی  ــد ن ـی ــول یـكــی از مـراكــز ت
برگزاركردند كه كسانـی از شـورای 
نظامی، كه در حال حاضر بر مصـر 

رانند ھم در آن شـركـت  حكومت می
 .كردند
 

ـاره :   كن نش ـیـشـتـر درب ـیـد ب میتوان
ـقـل  تقابلھای بین اتحادیه ھای مسـت
ھـای رسـمـی  و به اصطالح اتحادیه

 برایمان بگوئید؟
ـاصـر ١٩٥٧از سال :   حسام  رژیـم ن

ھـای  فدراسیون عـمـومـی اتـحـادیـه
كارگری را تأسیـس كـرده بـود كـه 

ــادیــه ــا بــعــنــوان اتــح ــاھ ــب ــای  اشــت ھ
ـاد مـی ایـن .   شـود كارگری از آن ی

ـتـرل دولـت اسـت  یك پدیده تحت كن
ـقـه  كه به مواقع سـازمـانـدھـی طـب
ـازوی دولـت عـمـل  كارگر بعنوان ب

ــی ــه  م ــه ب ــی ـب ــار شـ ـی ــد؛ بسـ كــن
سازمانھائی كه در اتـحـاد شـوروی 
ـلـوك شـرق ـا در ب . وجود داشتند، ی

جائی كه بوروكراتـھـا و كـارگـرانـی 
ـیـت رابـطـه ای  كه با دسـتـگـاه امـن

ـاالئـی  ـتـھـای ب ـی دوستانه و مـوقـع
ـیـچـوقــت .   دارنـد ایـن فـدراسـیـون ھ

ھمیـشـه .   كند اعتصاب را تأیید نمی
ــكــاری  ــراب ــصــاب خ ــر اعــت در ام

ـارك در .   كند می ھر وقـت كـه مـب
ــھــای دوروئــی از شــھــری  ـارنــاوال ك

ــدن مــی ــون  دی ــن فــدراســی كــرد، ای
كـرد بـرای  كارگران را مجـبـور مـی

. حمایت از مبارك به خیابانھا بـرونـد
ــن  ــر، رئــیــس ای ــت بــعــالوه و مــھــم
ـقـالب،  ـیـرا، بـعـد از ان فدراسیون اخ
برای دخالت داشتن در سازمانـدھـی 

ــه  ــی ــوســط اوبــاشــان عــل ــه ت حــمــل
معترضان در میدان تحـریـر در دوره 

ـابـرایـن . قیام، تحت محاكمه است ـن ب
جای تعجب نبود كـه در گـذشـتـه 
ــی كـه در مصـر رخ  ھـر اعــتـصـاب

داد، مـعـمـوال بـه ایـن مـنـجـر  مـی
ــی ــی  م ــع ــران س ــه كــارگ ــد ك ش
كردند اتحادیه مـحـلـی خـود را  می

عزل كنند و حـتـی آنـھـا را مـورد 
 .حمله قرار دھند

ــات  ــدام ــن حــال اق ــی امــا در ع
ـیـن و  صادقانـه ـال ای از جـانـب فـع

ــجــاد  ــرای ای ــران كــارگــری ب رھــب
ھای مستقل در بـخـشـھـای  اتحادیه

مختلف در مصر وجود داشـت، كـه 
. در گذشته تقریبا غیرمـمـكـن بـود

ــی  ـا امـواج اعـتـصـاب امـا اوضـاع ب
 ٢٠٠٦جاری تغییر كرد كه از سال 

در این كشور حالت انفجاری داشـت 
ـبـل از  ـیـب حـتـی ق و بـه ایـن تـرت
ـقـل  انقالب ژانویه سه اتحادیه مسـت

ــنــد ــت در حــال حــاضــر .   وجــود داش
ـقـل  حداقل یك دوجین اتحادیه مسـت
وجود دارند و تقریبا ھر ھفته اعـالم 
وجود یك اتحادیه مستقل را شـاھـد 

 .ھستیم
ــه ــادی ــح ھــای  ایــن فــعــالــیــن ات

مستقل در گـذشـتـه مـورد تـھـدیـد 
ـیـروھـای  ـلـه ن بودنـد؛ گـاھـا بـوسـی

شـدنـد، گـاھـی  امنیتی دزیـده مـی
شدند و گـاھـا صـرفـا  شكنجه می

ـنـد، از  مورد تھدید قرار مـی ـت گـرف
ــراج مــی ــورد  كــار اخ ــد و م شــدن

ــرار  ــت ق ســركــوب تــوســط مــدیــری
 .گرفتند می

ـیـر  ـی اما این وضعیت در حال تغ
ـقـه .   است ـقـش طـب ـنـكـه ن بخاطر ای

ـارك در  كارگر در پائین كشیدن مـب
و حـتـی .   قیام جاری مركـزی بـود

ــوســط  ــه مــت ــق ــكــه طــب پــس از ایــن
ــارش را از دســت داد، مــوقــع  ــخ ب
ـارك،  سازماندھی بعد از سقـوط مـب
طبقه كـارگـر رزمـنـدگـی خـود را 

و اساسا آنھا دارنـد كـار را .   باال برد
رسانند؛ كار انقالب مـا  به اتمام می

شـایـد .   را، كه ھنوز تمام نشده اسـت
ایـم،  ما از دست مبارك خالص شـده

ھـر تـك .   اما رژیم ھنـوز آنـجـاسـت
. ای مبارك كـوچـكـی دارد كارخانه

ــانـكــی، ھـر تـك مـحــل  ــك ب ھـر ت
ـارك  كاری، ھر تك مؤسـسـه ای مـب

 .كوچكی دارد
ـقـه  ـیـن طـب ـال و در حالیكـه فـع

متوسط فراخوان توقف اعـتـراضـات 
و دادن فرصت برای كابینه مـوقـت 

اند تا اینھا تغییرات خـواسـتـه  را داده
شده را بوجود بیاورند، كـارگـران بـه 

دھند و اختیار امـور  این گوش نمی
گـیـرنـد؛ كـه  را در دست خـود مـی

و بـه اعـتـصـاب .   كار درستی است
ـنـد؛  خود علیه فساد ادامـه مـی دھ

ـتـھـای  خواستار عزل تـمـام شـخـصـی
. شـونـد مرتبط با رژیـم سـابـق مـی

ـاء شـرایـط  ـق بعالوه آنھا خواستار ارت
ـنـد شـرایـط آنـچـان .   كار خـود ھسـت

ــل  ــی قــاب ــی كـه گــاھــا حـت سـخــت
 .مقایسه با سایر جاھا نیست

ھـای  بنابراین تنش بین اتـحـادیـه
ھای دولتی ھنـوز  مستقل و اتحادیه

ـیـم .   ادامه دارد ما ھمه انتظار داشـت
ـبیشتر ماـ بخصوص آنھائی كـه در 
ـنـد، كـه شـورای  كمپ چپ ھسـت
ـتـرضـان  نظامی به خواستـھـای مـع
در جریان انقالب پاسـخ خـواھـد داد 

ھـای  و فدراسیون عمومی اتـحـادیـه
ــت  ــرف دول ــه از ط ــری ك كــارگ

شد را منحل خـواھـد  پشتیبانی می
ــرد ـاری از .   ك ــ ـی ـــل بســ ـث ـا مــ امــ

ـتـرضـان  خواستھای دیگری كه مـع
ــام مــطــرح كــردنــد،  ــی ــان ق در جــری
ـقـت بـه مـا  شورای نظامی در حقی
خیانت كـرده اسـت و آنـھـا بـه مـا 

اند و خواستھای مـا را  گوش نكرده
 .اند بجا نیاورده

ــرایـن سـازمــانـدھــی ادامــه  ـاب ـن ب
ما برای سـاخـتـن فـدراسـیـون .   دارد

ــه ــحـادی ــقـل ات ھــای كــارگــری  مسـت
ما بـرای سـاخـتـن .   كنیم تالش می

ـقـه كـارگـر  احزاب سیاسی برای طب
ـیـم تالش می ـنـكـه .   كن ـا وجـود ای ب

ــل  ـیـه تشـكـی شـورای نـظـامـی عــل
احزاب مذھبی و احـزاب كـارگـری 
قانون وضع كرده است، مـا بـه ایـن 
ـا ایـن  ـیـم داد؛ ب تالش ادامه خـواھ
امید كه طبقـه كـارگـر بـخـشـھـای 
دیگر جامعه را در مسائـل مـربـوط 
ــروسـه مـوقــت سـیــاســی  بـه ایـن پ

 .رھبری بكند
 
خواھم به یـك مـرحـلـه  می:   میمی

ـاره  ـیـشـتـر درب قبلـی بـرگـردیـم و ب
ـیـم؛ مـثـال  جنبش اتحادیه ـفـھـم ای ب

ــاصــر یــا ســالــھــای دھــه  ــان ن زم
بخاطر اینكه مـن احسـاس .   ١٩٦٠

كنم كه این یـك امـر مـحـوری  می
ــجــاســت كــه یــا  ــرای مــردم ایــن ب

ـا گـاھـی  اطالعات اندكی دارنـد ی
بنوعی شونیست ھستنـد كـه فـھـم 
پیچیدگی و سـازمـانـدھـی كـه در 
ـاق  ـف ـقـه كـارگـر ات واقع امر در طـب

ـابـرایـن .   كنـد افتاد را مشكل می ـن ب
ـیـد یـك  خوب مـی ـتـوان شـود اگـر ب

تاریخچه جامع بدھید كه بـه فـھـم 
ـتـھـایـی كـه  ـی ـال بیشتر ما درباره فـع
برای تشكیل آنچـه كـه یـك حـزب 

رسد كـمـك  كارگری جدید بنظر می
 .كند

ــش :   حســام ــب ــن مــوج جــن ــری بــاالت
ای مصر در سـالـھـای دھـه  اتحادیه
ـیـسـت ١٩٢٠  با تشكیل حزب كمـون

ـای  ـن مصر و نقش مركزی آن در ب
ـنـد دوم .   ھا بـود اتحادیه ـل و مـوج ب

:  بـود١٩٤٠بنظر من سالھای دھه 
قبل از، در جریان و بعد از جـنـگ 
ـقـش  دوم جھانی؛ كه چپ مصـر ن

ای  مركزی در مـحـلـھـای اتـحـادیـه
ـان كـارگـران بـخـش  داشت، در مـی

 .نساجی و جاھای دیگر
اگـر شـمـا خــاطـرات یـكـی از 
رھبران كمونیست مصر در آن زمـان 
ـیـد،  به اسم ھنری كورییل را بـخـوان
ـات  ـاره اعـتـصـاب ـال او درب برای مـث

ـاگـھـان   می١٩٤٦ نویسد كـه مـا ن
ــوده ــمــام ت ــا را پشــت ســر خــود  ت ھ

ـیـم بـه كـجـا  یافتیم، اما نمـی دانسـت
این حكایتـی اسـت .   رھبریشان كنیم

از اینكه جنبش كارگـری آن زمـان 
 .تا چه حد سرزنده بود

افسـران " وقتی ناصر بـه ھـمـراه 
ـا كــرد، ١٩٥٢در سـال "   آزاد  كـودت

ــش  ــب ــن ــگــرد بــه ج ــب ــق ایــن یــك ع
ـیـشـرفـت . كارگری بـود، نـه یـك پ

ھا، كه منھم جزو آنھـا ھسـتـم  خیلی
ـیـده ـا  بر این عـق انـد كـه اگـر كـودت

اتفاق نیافتاده بـود، شـایـد مـا یـك 
ـیـم بـخـاطـر .   انقـالب زودتـری داشـت

اینكه مبارزه اجتماعی در آن زمـان 
ـاال مـــی ــ ــروز ب ــرفـــت روزب ـا .   گ مــ

 و ١٩٤٦اعتصابات كارگری را از 
ــامـھــای .   بـعـد از آن داریـم ـی مـا ق

دھقانی زیادی در چـنـدیـن بـخـش 
ـاال  مصـر ( در دلتای نیل و مصر ب

مـا .   علیه مالكان را داریـم)   شمالی
ـیـه  ـاومـت مسـلـحـانـه عـل شیوع مق
ـز داریـم . اشغال بریتانیا در شھر سـوئ

با اعتراضات مـدام دانشـجـوئـی در 
ــش  ـی ـاھـره، كـه كـم و ب دانشـگـاه ق
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 4  ١٣٩٠  اردیبھشت ٢٧ کارگر کمونيست

 .دانشگاه اصلی بود را داریم
دخالت ارتش و سرنگـونـی شـاه 
ـبـت  ـتـدا بـطـور مـث غیرمحبـوب، اب
. مورد پذیـرش مـردم قـرار گـرفـت

ــد از آن  ــع ــه ب امــا طــی دو دھ
ـاقـض  ـن ـت پوپولیسم ناصـر كـامـال م

از یـك طـرف او در حـرف از .   بود
سوسیالیسم، برابری و عدالت حـرف 

زد، اما در واقعیت او یك گـروه  می
ممتاز حاكم را در مصـر تشـكـیـل 
داد كه متشكل از افسران ارتـش و 
بوروكراتھای دولتی دور و بـر آنـھـا 
ـتـی مسـلـط  بود كه بر ماشیـن دول

ـا ١٩٥٧و ناصر در سـال .   بودند  ب
ھـا، اصـطـالحـی  ملی كردن اتحادیه

ـاده  ــ ـف ـ ـت ــر از آن اسـ ــه در مص ك
فـدراسـیـون " شـود، و تشـكـیـل  می

كـه "   ھای كارگری عمومی اتحادیه
ــات خــود دامــه  ــه حــی تــا امــروز ب

ـــش  مـــی ـب ــ ـن ـــع جــ دھـــد، در واق
ھـای كـارگـری را در ھـم  اتحادیـه
 .شكست

ــچ  ــن حــال ھــی امــا در عــی
دیكتاتوری وجود نداشته كه صـرفـا 

ھـر .   با مشت آھنین حكومت بكنـد
ـقـی  دیكتاتوری، بخصوص نـوع خـل
آن، باید رفـرمـھـایـی بـكـنـد، و از 
ـاصـر  ھزاران رفرم در دوره حاكمیت ن

ـیـت :   توان اسم برد می در مورد امـن
شغلی، در مورد بخش مسكـن، در 
مورد استانداردھـای زنـدگـی خـود 
كارگـران، دسـتـرسـی كـارگـران بـه 
آموزش و پرورش، دسترسی آنھا بـه 
كاالھای اساسی در جامعـه كـه از 

 .آنھا محروم شده بودند
اما ھر وقت طبقه كارگر مصـر 
ـتـی  ـقـل از رژیـم، حـرك بطور مسـت
ـتـی  ـی انجام داد بوسیله نیروھای امن

ـیـت .   كامال له و لورده شد این وضع
ـافـت١٩٦٨ھای  نزدیكی ـیـر ی .  تغی

 ١٩٦٨دانم كه ھـر وقـت سـال  می
ـاره  ذكر می شود معـمـوال ھـمـه درب

ـبـش ضـدجـنـگ  پاریس، درباره جـن
ویتنام، در مورد شورش جھـانـی در 

امـا .   كننـد اقسا نقاط دنیا فكر می
ـز در  ـی مسئله اینجاست كه اعراب ن
ــای  ــاھ مصــر، در تــونــس و در ج

ــگــر  ــنــد١٩٦٨دی ــت .  خــود را داش
شكست رژیمھـای عـرب در بـرابـر 

 یـك عـامـل ١٩٦٧اسرائیل در سال 
تحریك دیگری بود بر اعتـراضـاتـی 

ـانـھـا كشـیـده ١٩٦٨كه در  ـاب  به خی
ـان .   شدند اعتراضاتی كـه دانشـجـوی

ـا  معترض حاكمان محلی خـود را ب
ـقـد قـرار مـی دادنـد،  شدت مـورد ن

ـیـد  می گفتند كه شما از ما خواسـت
ــھــای  ــان و آزادی ــی تــا از آزادی ب
ـا  ـام جـنـگ ب مدنی خود تـحـت ن

ـا .   دشمن دست بكشیم خوب شـمـا ب
ــدیــد و شــكــســت  ــی ــگ ــن دشــمــن ج
ـنـجـا بـه  ـابـرایـن مـا ای ـن خوردیـد، ب

ـاج داریـم ـی و شـایـد .   دمكراسی احت
اگر كشورھای ما دمكراتیك بودنـد 

شـدیـم از كشـورھـای  ما قادر مـی
خود حفاظت كنیم و فلسطین را از 

ــیــم ــن ایــن .   ھــر نــوع اشــغــال آزاد ك
ـنـسـت  جنبش كارگری، منـظـورم ای
كه این یك جنبش دانشجوئـی بـود، 
اما كارگران به آنھا پیوستند، و در 
مورد مصر این كارگران بـودنـد كـه 
ابتدا وارد خیابانھا شدند، در فـوریـه 

ـــرای بـــی ١٩٦٨ ـاصـــر ب ، از نــ
ای كـه او بـه ژنـرالـھـای  احترامی

نیروی ھوائی نشان داد، كه بخـاطـر 
ـیـل مـورد  شكسـت در بـرابـر اسـرائ
ـاد  ـق ـت شماتت قرار گرفتند، شدیدا ان

 .كردند
 ١٩٧٧ تا سال ١٩٦٨و از سال 

سطح مبارزات اجتمـاعـی، چـه در 
ھا و چـه در دانشـگـاھـھـا،  كارخانه

ـاال مـی . گـرفـت روزبروز در مصر ب
ـیـم ١٩٧٧تا اینكه ما قیام   را داشـت

ــاه  ــرای دو روز در م ــھــا ب ــن كــه ت
ــود ــه ب ـام بــا .   ژانـوی ــن قــی ــه ای جـرق

ـنـی بـر بـرداشـتـن  تصمیم دولت مـب
سوبسیدھا از كاالھای اساسـی كـه 
ــت مــھــم  ــای ــغ ــرای مــردم مصــر ب ب

و این بعد از چنـد .   ھستند، زده شد
سال نزدیكی سادات بـه آمـریـكـا و 

ـاد ـت ـتـظـارات .   اسرائیل اتفاق اف او ان
مردم را درباره ثـروتـی كـه خـواھـد 

ای كه خـواھـد  آمد و رشد اقتصادی
ـاال مـــی ـــرد آمـــد را بــ ـایـــد .   ب شــ

ـنـد ایـن مصـر  شنوندگان شمـا نـدان
تحت سادات و شیلی تحت پینوشـه 
ــراوالن  ـیـشـق ـیـش پ ـاب بـودنـد كـه كـم

. بـودنـد"   جھان سـوم" نئولیبرالیسم در 
ما رفرمھای نئولیبرالی را در سـال 

ـال ١٩٧٤ ـب  شروع كردیم كه البته بـدن
 مجبور شدند بایـگـانـی ١٩٧٧قیام 
 .كنند

ھـایـی كـه بـه  حاال طـی دھـه
 و ١٩٨٠دنبال آمد، در سـالـھـای 

ـارك، ١٩٩٠ ـیـت مـب ، تـحـت حـاكـم

ـیـت خـوبـی  جنبش كارگـری وضـع
 ١٩٧٧بـعـد از شـكـسـت .   نـداشـت

مبارزه منـحـرف شـد و تـعـداد كـم 
تـجـمــع اعــتـراضـی و اعــتـراضــات 
كارگری كه داشتیـم، در سـالـھـای 

ـاده از ٩٠ و ٨٠ ـف ـا اسـت  متأسفانه ب
ــتــی  ــی ــن ــیــروھــای ام ســالح گــرم ن

رسواتریـن مـورد آن، . سركوب شدند
ــلـوان در ســال  ــه فـوالد ھــی كـارخــان

 ھســت كــه در طــی یــك ١٩٨٩
اشغال ھیجده ساعـتـه، یـك كـارگـر 
مورد اصابت گلوله قرار گـرفـت و 

مثال دوم، مشـھـورتـریـن .  كشته شد
ـیـردوار  ـاف مثال، كارخانه نسـاجـی ك

ـفـر ١٩٩٤ھست كه در سال   سـه ن
بوسیله نیروھای امنیتی طـی یـك 
ـز  نشست اعتراضـی مسـالـمـت آمـی

 .كشته شدند
ـیـن بـطـور  در عین حال، ھمچـن
ھمزمان با افت جنبش كارگری در 

ـا ١٩٩٢سال  ، رژیم مصـر ھـمـراه ب
ـلـل  ـیـن الـم بانك جھانی و صندوق ب

شروع به اعمال برنامـه  (IMF)پول 
ـــل "  ـــعـــدی ـادی و ت ـــصــ ـت ــ ــرم اق رف

ـاری ـــ ـت ـاخـــ  Economic)"   ســـ
Reform and Structural 

Adjustment Program)  كـرد
ـبـرالـی تـریـن  كه شامل یكی از نئولی

ھا در جھان سـوم در آن زمـان  بسته
ــود ــه.   ب ــؤســســات  كــارخــان ھــا و م

ـــعـــی  ـی ـاری در ســـطـــح وســ ـــجــ ت
ــد ــدن ــه.   خصــوصــی ش ھــای  ھــزیــن

ـافـت ـنـه .   اجتماعـی كـاھـش ی ـزی ھ
ـیـشـتـر  ـافـت و ب تحصیلی كاھش ی
خدمات اجتماعی كه توسـط دولـت 

شـدنـد، قـطـع  رفاه ناصـر ارائـه مـی
شدند؛ كه داستان مشابھی است بـه 
آنچه كه در اروپای غربی و حـتـی 
ـاضــت  ـا سـیــاسـت ری در آمـریـكـا ب
كشی اتفاق افتاد كه دنیا را در آن 

 .زمان در برگرفته بود
و صرفا برای روشن شـدن ایـن 
مسئله كه طبقه كارگر تا چـه حـد 
در اثر این رفرمھا مـتـالـشـی شـده 
بود بگویم كه در حوالـی سـالـھـای 

ــ ١٩٩١ ــت كــل ١٩٩٢ ـ ــی  جــمــع
ـیـم  ـا ن ـب كارگران بخش نساجی تقـری

ـقـط .   میلیون نفر بود این رقم طی ف
ـیـون  ـل ـی ده سال بعد به یك چھـارم م

در عین حـال مصـر درگـیـر .   رسید
یك جنگ كثیف بشیوه آمـریـكـای 
ـا شـدتـی  التین بـود؛ امـا شـایـد ب
كمتر از كشورھائی چون گـواتـمـاال 

ـیـكـھـا .   و آرژانتین ـت منتھا ھمان تاك

ـتـی مصـر  ـی ـن ـیـروھـای ام توسط ن
ـان اسـالمـی از سـال  علیه شـورشـی

ـتـه شـد١٩٩٢ .  به بعد به كار گرف
ـیـه  و وقتی شـمـا یـك جـنـگ عـل
تروریسم راه انداخته باشیـد، ایـن بـه 

ــا مــی ــن ــت  ایــن مــع شــود كــه دول
تواند به ھر كاری دست بزنـد و  می

ابائی نداشته باشد، حـتـی سـركـوب 
 . خشن یك اعتراض مسالمت آمیز

ــه بـعــد، ٢٠٠٠امـا از ســال   ب
مخصوصا با انتفاضه در فلسطـیـن، 

ـان زنـده شـد ـاب ـی شـایـد .   سیاسـت خ
جنبش كارگری در ابتدا بخشـی از 
ـیـه جـنــگ و در  اعـتـراضــات عــل
حمایت از فلسطین نبود، امـا بـعـدا 

و در سـال .   شروع به دخالت كـردنـد
" مـحـلـه"   ( " محلـه"  اعتصاب ٢٠٠٦

یك كارخانه نسـاجـی اسـت كـه در 
شھر محله در دلتای نیل قـرار دارد 
و بزرگتریـن كـارخـانـه نسـاجـی در 

ـا  خاورمیانه می ـاشـد؛ ب  ھـزار ٢٧ب
این اعتـصـاب .   دھد رخ می)   كارگر

بوسیله زنان كارگر شروع شد و سـه 
ـنـكــه .   روز طـول كشــیـد ــعـد از ای ب

ـیـروز شـدنـد، آن "   محـلـه" كارگران  پ
زمانی ھست كه شـروع كـردیـم بـه 

ـــت كـــردن از  ـب ـان " صـــحــ ــ ـت زمســ
ــارگــری ــتــی ك ــای ــارض ھــر تــك " .   ن

ـیـل  كارخانه نساجی ای در دلتـای ن
ـا  و در مصر باال و در اسكـنـدریـه ب
خواستھائی مشابه با خـواسـتـھـایـی 
كه كـارگـران مـحـلـه بـدسـت آورده 

ــت ــصــاب رف ــه اعــت ــد ب ــودن و .   ب
میلیتانسی شروع كرد به سرایت بـه 
بخشھای دیگر طبقه كارگر مصـر؛ 

ـاره  " طـاعـون" بـطـوریـكـه دولـت درب
ــر ھشـــدار  ــصــابــات در مص اعــت

ـات .   داد می ـا ایـن اعـتـصـاب و نھایت
ـیـروھـای  ـنـھـا ن ـلـه نـه ت مورد حـم
ــن  ــی ــچــن ــم ــه ھ ــك ــل ــی ب ــت ــی امــن

 .ھای دولتی قرار گرفت اتحادیه
ـلـی غـیـرواقـعــی بـود اگــر  خـي

ـیـد ـنـھـا داشـت شـمـا، .   عكسی از ای
بعنوان یك غیرمصری، این تصـویـر 

ـبـران اعـتـصـاب  را می دیدید كه رھ
در یك طرف میز مـذاكـره نشـسـتـه 
ـز مـدیـران،  اند؛ در طرف دیگـر مـی
مسئوالن امنیت دولتی و مسئـوالن 

ــادیــه ــی اتــح ــت ــظــورم .   ھــای دول ــن م
ـنـد كـه  اینست كه ھـمـه مـی دانسـت

ــه ــرای چــه  اتـحــادی ــی ب ـت ھــای دول
 .ھستند

تنھا زمانی كه كـارمـنـدان اداره 

 ٣ بـمـدت ٢٠٠٧مالیات در سـال 
ماه اعتصاب كـردنـد، كـه طـی آن 
مالیات جمع آوری شده نـود درصـد 

ـافـت و در مـركـز شـھـر .   كاھـش ی
ای سـازمـان  قاھره اعتراضـات تـوده

و بعد از اینكه پیروز شـدنـد، .   دادند
ـقـل مصـر را از  اولین اتحادیه مست

.  به اینطرف بنا نـھـادنـد١٩٥٧سال 
ـأسـیـس  اگر بخواھیم دقیق باشـیـم ت

 ٢٠٠٨این اتحادیه در دسامبر سال 
ــر  ــعـد از آن، بــا اث اعـالم شــد و ب

ـنـسـت ( دامینو  اثر دامینـو مـثـل ای
كه شمـا آجـرھـا را پشـت سـر ھـم 
ـاشـیـد . یكی بعد از دیگری چیده ب

اگر آجر اولی را ھول بدھید به آجـر 
ــه  دومــی مــی ــورد و دومــی ب خ

ســـومـــی و اال آخـــر و ھـــمـــه 
ــنــد مــی ــت ــایــر . )   اف ــا مشــوق س ــھ آن

ـقـه كـارگـر مصـر و  بخشھا در طـب
ـا  كارمندان خدمات عمومی شدند ت

ھـای خـود  شروع به تشكیل اتحادیه
ـیـر از .   شوند اقدامات اینچنینی بـغ

 . مورد انقالب موفق نشدند٣
ـقـالب شـروع  ـتـی كـه ان اما وق

ھـا  شد، فدراسیون مستقـل اتـحـادیـه
ــون (  ــن فــدراســی ــه ای مــنـظــور ھســت

در سی ام ژانویه در مـیـدان )   است
و حـاال .   تحریر اعالم موجودیت كرد

ھر فعال اتحادیه مستقل كه مـوفـق 
ای را در مـحـل  شود اتـحـادیـه می

تـوانـد بـه  كار خود سازمان دھد می
مـا تـالش .   فدراسیون متصل شـود

ـلـی  می ـق كنیم یك فدراسـیـون مسـت
تشكیل دھیم كـه اوال ھـمـسـنـگ 
ـا  ـی ـان ـاشـد و ث ـتـی ب فدراسیـون دول
ـارگـــران  ـای كــ ـــھــ ـت ـــرای خـــواســ ب

ـنـد خـواسـتـھـائـی كـه .   البیگری ك
طی انقالب مطرح شدند و شـورای 

. گـذارد نظامی وقعی به آنھـا نـمـی
ھای كارگری ھمیـشـه  ثالثا اتحادیه

مدرسه جنگ برای طبقـه كـارگـر 
ــد ــن ــائــی كــه مــردم بــھــم .   ھســت ج

ــود را درك  مــی ــدرت خ ــد، ق آیــن
ـنـد كـه اگـر  كنند، درك می می ـن ك

ـزان  ـنـد چـه مـی ـن متحدانه عمـل ك
 !توانند بوجود آورند تغییر می

ـا  برای جمعبندی بگـویـم كـه ب
ـارزه اتـحـادیـه ـنـكـه مـب ای  وجود ای

ـا مـتـالـشـی  ـب تحت رژیم سابق تقری
شده بود، درباره اوضاع امـروز آن و 
ـنـده آن بـغـایـت  درباره چشم انداز آی

 .خوش بین ھستم
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ـتـی شـمـا كـار .   خـوب:   كن نش وق
ــام  ــم ــه ات ــدھــی مصــر را ب ســازمــان

ــدیــد، مــی ــان خــواھــیــم شــمــا و  رس
ـنـجـا  ) آمـریـكـا( مصریھـا را بـه ای

ـاشـیـد . بیاوریم تا مایه كـمـك مـا ب
تنھا چیزی كه دوسـت دارم در . ..  

عرض یك دقیقه درباره آن صـحـبـت 
ـاره "   مـلـی كـردن" كنید، مسئله  دوب

 . ھست
ــام ــد :   حس ــه شــدی ــمــل ــد از ح ــع ب

 بـه ١٩٩٢نئولیبرالی كـه از سـال 
بعد توسط دولت اعمال شـد، بـخـش 
ــن لــطــمــه را از  ــری ــیــشــت نســاجــی ب

و بـعـد از .   خصوصی سازی خـورد
ــر روز  ــق، ھ ــم ســاب ــوط رژی ســق

شود و بـه  اطالعات جدیدی رو می
رسد كه آن معـامـالت  اطالع ما می

آنـچـه .   تا چه انـدازه فـاسـد بـودنـد
ـاد بشـرح زیـر اسـت اتفاق مـی ـت : اف

ــا  ــارجــی ی ــایــه گــذار خ ــك ســرم ی
مصری یك معامله تماما فـاسـدی 
را با مسـئـوالن مـحـلـی در مصـر 

ـنـد كـه یـك كـارخـانـه  مذاكره می ك
ــه او یــا شــركــت او  نســاجــی را ب

ھای نسـاجـی در  كارخانه.   ( بفروشند
ـنـد ـزرگ ھسـت ـار ب یـك .   مصر بسی

محوطه بسیار بزرگ و امـالك در 
ـنـد ـیـمـت ھسـت ـق . مصر بسیار گـران

ـــل  ـی ــ ـای ن ــ ـت ــ ـــخـــصـــوص در دل ب
ــمــت ــی ــق ــاھــره اســت گــران . ) تــر از ق

ـیـش  بنابراین تاكتیكی كـه كـم و ب
ــمــال  ــه گــذاران اع ــه ســرمــای ــم ھ

كردند این بود كه كارخانه را بـه  می
ـار ارزان بـدسـت آورنـد و  قیمت بسی

ـاژ( بعد در آن خـرابـكـاری  ) سـابـوت
ـنـی كـه .  كنند سابوتاژ به ایـن مـع

ـیـر نـكـن، از  بازسازی نـكـن، تـعـم
ـزن  كارگران بزن، و تولید را به ھـم ب
تا زمانی كـه از كـارگـران خـالص 
شوی و بعد كارخـانـه را بـرای ھـر 

" شـسـتـشـو" نوع كاری كه بخواھی، 
 ! بفروش) زمین(بده و بعنوان ملك 

اما با وجـودیـكـه كـارگـران در 
 كامال بـی روحـیـه ١٩٩٠سالھای 

ــلـی از آنـھـا بــا  ـی شـده بـودنـد و خ
اختیار خود بازخرید قبل از مـوعـد 
ـان كـار و دولـت  كه از طرف صاحب

ـا كـار  ارائه می ـنـد ت ـت شد را پـذیـرف
ــد؛ امــا امــروز  ــن ــن ــرك ك خــود را ت

ـاوت اسـت ـف یـك حـالـت .   اوضاع مت
بنابراین در چـنـدیـن .   جنگی ھست

ھـا كـارگـران  مورد از ایـن كـارخـانـه
ـازپـس  خواستھـای خـود را بـرای ب
ـاره مـلـی كـردن ایـن  گرفتن و دوب

ھا و برای بازگـردانـدن آنـھـا  كارخانه
ـنـد به بخش عمومی مطرح می . كن

ـار  ـی ـت و در برخی موارد كارگـران اخ
ھـا را در دسـت خـود  این كـارخـانـه

اند و خودشان موقتا مدیریـت  گرفته
كابینه به اصطالح انقـالبـی .   اند كرده

 Essam)جدید دكتر عصام شرف 
Sharaf)  ) نـخـسـت وزیـر بـعـد از

ـیـشـه اعـالم كـرده كـه )   انقالب ھـم
ــه ھــای خصـوصــی شــده را  كـارخــان

دوباره ملی نخواھند كـرد؛ بـخـاطـر 
ـقـوه  ـال اینكه اینكار سرمایه گذاران ب

ــا .   آیــنــده را رم خــواھــد داد و آنــھ
مواضع بسیار مبھمی را در مـورد 
ــازی ادامــه  ــكــه خصــوصــی س ایــن

ـنـد خواھد داشت یا نه، بیان می ـن . ك
اما در عین حال حقایق بـرای خـود 

 .گویاست
اول اینكه تا بحـال مـلـی كـردن 

ـتـه اسـت دوم، .   دوباره صورت نگـرف
ـا  ــ ـاره  IMFوزرای مصـــر ب ــ درب

ھـای جـدیـد  وامھای جدید با بسـتـه
ـنـد كـه مـن فـكـر  در تمـاس ھسـت

ـنـم مضـحــك اسـت؛ بـخـاطــر  مـی ك
و بانك جـھـانـی و  IMFاینكه این 

ـنـد كـه  آن سیاستھای نئولیبرال ھست
انـد و  ما را امروز به اینـجـا رسـانـده

ـزی نـگـاه . ما تنھا نیستیم به انـدون

كنید؛ بـه كشـورھـای جـھـان سـوم 
ــد كــه آن رفــرمــھــای  ــی ــن ــاه ك نــگ
ـتـه و بـه  نئولیبرالی را بـكـار گـرف

و حـاال آنـھـا .   تباھی كشیده شـدنـد
ـاره تـكـرار  می ـنـد ایـن را دوب خـواھ
 . كنند

ـنـد ـار ھسـت . اما كارگـران ھشـی
من اعـتـمـاد كـامـل دارم و ایـمـان 
كاملم با طبقه كـارگـر مصـر اسـت 

دھند چـه درسـت  كه تشخیص می
و بـه كسـی اعـتـمـاد !   و چه غلط

خواھند كرد كـه عـمـل آنـھـا را در 
ـنـد ـن ـی ـب ـا .   میدان عمل ب ـابـرایـن ت ـن ب

ـنـوز .   انـد بحال كارگران ھشیار بوده ھ
ـنـوز .   ھای خود ھستند در كارخانه ھ

ـیـن حـاال .   كنند سازماندھی می ھم
ــبــت  ــا صــح ــا شــم كــه مــن دارم ب

ــتــصــاب  مــی ــراض و اع ــت ــم اع ــن ك
و جـنـگ آنـھـا . گیرند صورت می

ـیـكـه  ـا زمـان ـافـت ت ادامه خواھـد ی
ھا نه صرفا بازملی شـونـد،  كارخانه

ـتـرل  ـن بلكه تا زمانیكـه كـارگـران ك
 .ھا را نیز بدست آورند كارخانه
 
ـا ایـن مـالحـظـه .   خـوب:   میمـی ب

ـیـجـان  مجبوریم این بخش بغـایـت ھ
ـز و آگـاھـگـرانـه از  اول مـه " انگی

ــم از قــاھــره ــی ــق را بـه پــایــان "   مسـت

ـار .   برسانیم تجزیه و تحلیل شما بسـی
. تیز، مھم و آگـاھـی بـخـش اسـت

دانم كه شما یك وبالگ نـویـس  می
ـیـد امـا .   ھستید، یك عـكـاس ھسـت

دھـم  من در این لحظه تـرجـیـح مـی
ـنـم شـمـا .   شما را یك مورخ صـدا ك
ـیـد ـنـده ھسـت مـن .   یك آمـوزش دھ

حقیقتا از شما بـخـاطـر آگـاه كـردن 
ـا مـا در ایـن  ما و صرف وقتتان ب

ـنـم  تشـكـر مـی)   اول مه( روز مه  ك
ـیـم .   برادر ـتـوان و من امیـدوارم كـه ب

ـاشـیـم  شما را بسیار بیشتر داشـتـه ب
تا پیـشـرفـت و تـحـول خـواھـران و 

 .برادران خود در مصر را دنبال كنیم
مایه افتخار من خواھد بـود :   حسام

و تشكر بسیار دارم از حمایـت شـمـا 
ـقـه  ـیـغـام طـب و از كمك در انتشار پ

 .كارگر مصر
 
حسام ال حـمـالوی، .   البته:   میمی

این مایه امـیـد و خـوشـحـالـی مـا 
ما شما را خیلی بیـشـتـر .   بوده است

خواھیم داشت و ما پیشـرفـت شـمـا 
و ھمانـطـوركـه .   را دنبال خواھیم كرد

كن نش گفت، فعالیتھـای خـود را 
بعنوان سرچشمه امید برای بحركـت 
ـنـجـا ـقـه كـارگـر در ای در آوردن طب

 .*ھم استفاده كن) آمریكا(

 

 کمونیسم کارگری
 

اما، نه فقط آزادی و برابری، بلـکـه حـتـی آرمـان مـحـو 
ایـن .   طبقات و استثمار، ویژه کمونیسم کارگـری نـیـسـت

ـلـف طـبـقـات و اقشـار  آرمان ھا پرچم جنبش ھای مـخـت
آنـچـه کـمـونـیـسـم .   محروم در جوامع پیشین ھم بـوده انـد

کارگری را بعنوان یک جنبش و یک آرمان اجتـمـاعـی 
ـلـبـانـه پـیـشـیـن  از تالش ھای آزادیخواھانه و مسـاوات ط
متمایز میکند، اینست که چه از نظر عملی و اجتماعـی 
و چه از نظر آرمانی و فکری در بـرابـر سـرمـایـه داری، 

 .متاخرترین و مدرن ترین نظام طبقاتی، قد علم میکندیعنی 
کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا است، طـبـقـه ای 
که خود محصول عـروج سـرمـایـه داری و تـولـیـد مـدرن 

طبقه ای که از فروش نیروی کار خویـش . صنعتی است
زندگی میکند و جز نیروی کار خویش وسیله ای بـرای 

پرولتاریا برده نـیـسـت، رعـیـت .   تامین معاش خویش ندارد
نیست، استادکار و صنعتگر نیست، نه تـحـت تـمـلـک و 
انقیاد کسی است و نه خود مالک وسائـل کـار خـویـش 

ھم آزاد و ھم ناگزیر است تا نیروی کار خـویـش را .   است
پرولتاریـا، مـحـصـول سـرمـایـه .  در بازار به سرمایه بفروشد

داری و صنعت مدرن و طبقه استثمار شـونـده اصـلـی در 
 .این نظام است

اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگـری 
بر نقد ارکان اقـتـصـادی و اجـتـمـاعـی و فـکـری نـظـام 

نقدی از زاویه طبقه کـارگـر .   سرمایه داری متکی است
. مزدی در این جامعه و به این اعتبار حقیقی و انـقـالبـی

تلقی زحمتکشان و تولید کنندگان غیر پرولتر از آزادی و 
برابری و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پیشین، 
به ناگزیر انعکاسی از منـاسـبـات اجـتـمـاعـی حـاکـم بـر 
جامعه و موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مـالـکـیـت 

تلقی برده از آزادی بناچار چندان از لغو برده داری .   است
فراتر نمیرفت و تجسم رعیـت یـا صـنـعـتـگـر خـرده پـای 
شھری از برابری چیزی بیش از برابری در حق مالـکـیـت 

اما، با ظھور پرولتاریا بعنوان توده عظیـم .   نمیتوانست باشد
تولید کنندگان فارغ از ھر نوع مالکـیـت وسـائـل تـولـیـد، 
طبقه ای که اسارت و استثمار اقتصادی اش، دقیـقـا بـر 
آزادی حقوقی اش بنـا شـده اسـت، افـق آزادیـخـواھـی و 

پرولتاریـا نـمـیـتـوانـد .  برابری طلبی از اساس دگرگون شد
آزاد شود بی آنـکـه جـامـعـه بـطـور کـلـی از مـالـکـیـت 
. خصوصی بر وسائل تولید و تقسیم طـبـقـاتـی رھـا شـود

ـلـکـه ھـمـچـنـیـن و در  برابری امری نه صرفا حقوقی، ب
 .اجتماعی است -اساس اقتصادی 

انتقاد پرولتری به سرمـایـه داری و جـھـان نـگـری و 
مبارزه سیاسی آزادیخواھانه و رھائیبخـش کـارگـری کـه 
قریب دو قرن قبل در شکل مشخص کمونیسـم کـارگـری 
ظھور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیـت و قـدرت 

جنبش کمونـیـسـم کـارگـری .   نظری عظیمی دست یافت
ــقــد  ــمــام طــول تـاریــخ خـویــش بـا مــارکسـیــســم و ن در ت

مارکسیستی به جامعه سرمایه داری پیونـدی عـمـیـق و 
 .ناگسستنی داشته است

کمونیسم کارگری جنبشی اجتمـاعـی اسـت کـه بـا 
ظھور سرمایه داری و طبقه کارگر مزدی شکل گـرفـت 
و عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعـتـراض طـبـقـه 
کارگر به نظام سرمایه داری و مصائب آن را نمایـنـدگـی 

ـلـی ایـن جـنـبـش بـر نـقـد .   میکند اھداف و بـرنـامـه عـم
مارکسیستی بنیادھای جامعه سـرمـایـه داری مـعـاصـر، 
بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفته ترین شـکـل جـامـعـه 

 .طبقاتی، مبتنی است
کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کـارگـر 
نیست و منافعی جدا از منافع کل طبقه کـارگـر دنـبـال 

تفاوت جنـبـش کـمـونـیـسـم کـارگـری بـا سـایـر .  نمیکند
جنبشھا و احزاب کارگری در اینست که اوال، در مبـارزه 
طبقاتی در ھر کشور، پرچم وحدت و مـنـافـع مشـتـرک 
کارگران سراسر جھان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و 
جبھه ھای مختلف مبارزه طبقـه کـارگـر، مصـالـح کـل 

کـمـونـیـسـم .   جنبش طبقه کارگر را نمایندگـی مـیـکـنـد
کارگری الجرم جنبش پیشرو ترین بخـش طـبـقـه کـارگـر 
ـلـزومـات پـیـروزی و ھـدف نـھـایـی  است که شرایط و م
مبارزه طبقاتی را بدرستی میشناسد و مـیـکـوشـد بـخـش 

 . ھای مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد
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حذف سـوبسـیـدھـا در چـھـارچـوب 
ـار دولـت اسـت . مدرنیزه كردن ساخت

نقش اجتماعـی دولـت بـه عـنـوان " 
ــاه عــریــض و طــویــل  ــگ ــن یــک ب
پرداخت کننده سوبسید بـه کـاالھـا 
ـتـگـر در  به یک نقش فعال و ھدای
تنظیم مناسبات اجتماعی مـتـحـول 

در " و از نـظـر ایشـان "   خواھد شـد
ــدون  ــه داری ایـران ب ـاریـخ سـرمـای ت
ـتـر از تشـکـیـل  ـقـشـی کـم تردید ن
دولت مرکزی توسـط رضـا شـاه و 
یا اصالحات ارضـی مـحـمـد رضـا 

ـاریـخـی .  شاه نخواھد داشت از نظر ت
. " این تحولی خواھـد بـود بـه جـلـو

ـاتـی را كـه بـرای  بھمن شفیق صـف
بـرمـی "   دولت و تحوالت بـه جـلـو" 

ــه خــودش و نــه كــس  شــمــارد، ن
ـاسـت و  ـای سـی ـی دیگری كه به دن
ــخ سـیــاســت در دو سـه دھــه  ـاری ت
ــار  ــائــی دارنــد، انــك ــن ــه آش ــت گــذش

ــمــی ــت و  ن ــنــد كــه دارد از دول ــن ك
ــی حــرف  ــسـت ـی ــرال ـب ــی ــئـول ــی ن تـحـول

گوید كـه  با این وجود نمی.   زند می
ـنـدھـای  چرا سفت و چفت كـردن ب
استثمار و سركـوب، و تـھـی كـردن 
ھرچه بیشتر سفره ھم اكنون خـالـی 
ــد ــو بــاش ــجــل ــد ب ــای ــران ب ! كــارگ

ـای  نئولیبرالیسـم تـحـولـی در راسـت
پیشـرفـت جـامـعـه سـرمـایـه داری 

ـیـد و .   نیست نئولیبرالیسـم ھـیـچ ق
ــاســبــات  ـن ــدی از مـ ــد و س بــن
پیشـاسـرمـایـه داری را از سـر راه 
مناسبـات سـرمـایـه داری بـرنـمـی 

ــه بــه .   دارد ــســم حــمــل ــی ــرال ــب ــی ــول ــئ ن
معیشت نسبی كارگران و جـامـعـه 

حمله به دستاوردھای نسـبـی .   است
ــارگــران اســت ــســم .   ك ــی ــرال ــب ــی ــول ــئ ن

ــروژه ــر  پ ــق آمــدن ب ــرای فــائ ای ب
بحرانھای ادواری انباشـت سـرمـایـه 

ـاشـد .   است ایشان شاید خبر نداشته ب
كه پروژه حذف سوبسیدھا و دیـگـر 

را كه ایشـان بـرای "  مدرنی"صفات 
دولت احمدی نژاد بـرمـی شـمـارد، 
در دستور دولتھای رفسـنـجـانـی و 
ـا  ــ ـــد، ام ـــودن ـــم ب ـــی ھ ـــم ـات ــ خ
ھیچكدامشان بخود جرأت ایـن كـار 

من ھیچ چپی را نـه در .   را ندادند
ـلـی  ـل ـیـن الـم ایران و نه در سـطـح ب

ــاشــد  نــمــی ــه ب ــت ــاســم كــه گــف شــن
نئولیبرالیسم برای منافع حتـی دور 
ـزی را در خـود  دست كارگران چـی

 . دارد
واضــح اســت كــه قصــد مــن 
ـیـسـت و  پرداختن به نئولیبرالیـسـم ن

ـابـع  عالقمندان مـی ـن ـنـد بـه م تـوان
ـفـور در  ـادی كـه امـروز ب غنی زی

 .دسترس ھستند، مراجعه كند
 

 !احمدی نژاد و رفاه
ایـن نـگـاه " بھمن شفیق در نـوشـتـه 

ـیـسـت بـه مـقـدمـه "   طبقه کارگر ن
ــدھــا و  ــذف ســوبســی دفــاع از ح
ـاچـریسـتـی، ظـاھـری  سیاستھای ت

در نـوشـتـه دوم، .   دھـد تئوریك مـی
بـرق، :   ٢  –ھایی از راه دور  نامه" 

كه به اعتراضـاتـی "  گاز، اعتراض؟
ـبـوض بـرق  كه به سرسام آور بودن ق
ـاده اسـت  ـت و گـاز و غـیـره بـراه اف

ـئـوریـك را  می پردازد ایـن ظـاھـر ت
: گـویـد مـی.   گـذارد تماما كنار می

ـلـغ "  ـب ظاھر قضیه این اسـت کـه م
ـتـکـشـان" برق و گـاز بـرای  " زحـم

غیرقابل پرداخت شده اسـت و حـاال 
ھم یک جنبش اعتراضی بر علیـه 

ایـن ظـاھـر .   . . .   آن راه افتاده اسـت
ـــه اســـت ـی ـــحـــث را . "   قضـ ـــن ب ای

ـنـد كـه  می خواھد به خواننده القا ك
گویا بخش عظیمی از جـامـعـه در 

بـرد و از قـطـع شـدن  رفاه بسر می
سوبسید بر برق و گاز و رفـاه خـود 

اینھا را ایشـان . به شكوه آمده است
دانـد؛  زحمتـكـش در گـیـومـه مـی

ـنـد ـیـسـت از نـظـر .   یعنی زحمتكش ن
ـــراض  ـت ـــه اعــ ـــی ك ـان ایشــان كســ

ـنـد كنند دروغ می می از نـظـر !   گوی
ـیـرات "او  ـأث اما تا جائـی کـه بـه ت

ــدگــی و  ــر زن ــن طــرح ب اجــرای ای
ــوط  ــه کــارگــر مــرب ــق ــات طــب ــی ح

ـاشـد ...   شود  می این بایـد روشـن ب
که اجرای طرح تا به امـروز الاقـل 
ـقـه کـارگـر و  در بخشھایی از طـب

ـیـرات  الیه ـأث ھای زیـریـن جـامـعـه ت

مثبتـی از خـود بـر جـا گـذاشـتـه 
است و به افزایش قدرت خـریـد ایـن 

ایـن را .   ھا مـنـجـر شـده اسـت الیه
ــار کــرد نــمــی ــک ــواده .   شــود ان خــان

کپرنشین یا حاشیه نشینی کـه در 
ـا  ـبـی سـاز ب ـاق حـل  بـچـه ٦دو ات

کند و نـه مصـرف آب  زندگی می
قابل توجھی دارد و نـه کـولـرھـای 
ــرق  ــازی مــتــعــدی دارد کــه ب گ
ببلعند، از اجـرای ایـن طـرح سـود 

ماھانه پولی بـه حسـابـش .   برد می
شود که حتی بـه یـک  ریخته می

توانـد بـرسـد و  درد دیگرش ھم می
ـتـر و مـداد بـرای  مثال دو قلـم دف

 ٤کارگـری کـه .   ھایش بخرد بچه
ـا  ـتـه و ب ماه است حقوقش را نگرف
این طرح حداقل پولی برای تأمـیـن 

آیـد، از  ترین نیاز گیرش مـی ای پایه
ـفـع  اجرای این طرح تا بـه امـروز ن

ــت .   بــرده اســت ــعــی ایــن یــک واق
حال ممکن است این بـحـث . " " است

ــن طــرح در  طــرح شــود کــه ای
درازمدت عواقب منفی از خـود بـر 
جا خواھد گذاشت و اوضاع را بـدتـر 

ــان وقــوع .   . . .   خــواھــد کــرد امــک
چنین چیزی در سـطـح عـمـومـی 

ــز اســت ـاچـی ـار ن ــن " و یــا . "   بسـی ای
ـا حـدی بـوده اسـت کـه  تأثیرات ت

ــزایــش   درصــدی اســمــی در ٩اف
ـارتـی  ـا بـه عـب حداقل دسـتـمـزد، ی
ـز  ـی کاھش واقعی حداقل دستمزد، ن
ـان  منجر به واکنشی جدی در مـی

ھای کم درآمدتر کـارگـران  این الیه
ـا ٩افزایـش .   نشد  درصـدی ١٥ ی

 ٤٠٠دستمزد برای کارگـری کـه 
ـانـه دارد بـه  ھزار تومان درآمد ماھ

ـا ٣٦افزایشی معـادل   ھـزار ٦٠ ت
اخـتـالف .   تومان منجر خـواھـد شـد

ـز  ـاچـی ـلـغ ن ـب  ٢٦بین این دو رقم م
ـیـن کـارگـر .   ھزار تومان اسـت ھـم

اگر سرپرست یک خـانـواده چـھـار 
جـا  ھـا یـک نفره باشد با طرح یارانه

ـافـت ١٦٠حدودا   ھـزار تـومـان دری
کند که با احتـسـاب حـتـی ده  می

برابر شدن مبلغ گـاز و آب و بـرق 
 ھـزار ١٠٠ ھزار تـومـان بـه ١٠از 

ـادر بـه  تومان، به راحـتـی حـتـی ق
 ھـزار تـومـان ٦٠پس انداز کـردن 

ھر كس كـاله . "   دیگر نیز خواھد بود
ـیـشـتـر بـچـه  خودش را بچسبد و ب
بیاورد كه با تعداد بیشتر بچه، پـول 

ـبـش مـی ! شـود یارانه بیشتری نصـی
ــفــت  تــاچــر مــی زن و مــرد و " گ

ـزی بـه اسـم  خانواده داریم، اما چـی
ـایـد بـه .   جامعه نـداریـم مـردم اول ب

ـنـد ـن اگـر كسـی . "   خودشان نگـاه ك
كمتر بچه دارد و كـولـر و یـخـچـال 

اگر در خانه خودش حـمـام . ھم دارد
ــد كــه  دارد و آب مصــرف مــی ـن ك

تر و تمیز باشد و ظـروفـش را  بتواند
ـیـوتـر  بشوید؛ اگر شب چراغ و كامپ

ــســت ــی ــارگــر ن ــد، ك ــن آن !   روشــن ك
موجوداتی را كه بھمن شفیق اینـجـا 

بـرد  به اسم كارگر از آنھـا اسـم مـی
ـتـر كسـی مـی ـاسـد را كم ایـن .   شـن

تعریف تاچر از كـارگـر و جـامـعـه 
 .است

ـبـه قضـیـه اسـت ـن . این یـك ج
ـا  جنبه دیگر قضیه این اسـت كـه ب
ـیـه  ـاج اول حذف سوبسیدھا، مـایـحـت
زندگی مردم دھھا و گاھا صـدھـا 

بھمن شفیـق پـول .   اند برابر گران شده
بیند، اما گران شـدن  ھا را می یارانه

ـا  ـاس را ب چندین و چند برابـر اجـن
ـال سـر كـوچـه  ـق ـنـه ب چـرتـكـه كـھ

ـیـد پـول .   كند حساب می ـن فرض ك
ــرق از  ــان شــده اســت ١٠٠ب ــوم  ت
ــومــان١٠٠٠ آیــا گــران شــدن .    ت

ـقـط خـودش را  مایحتاج زندگی ف
اگـر در ! كنند؟ اینجوری نمایان می

جامعه سرمایه داری ھمه چیز یـك 
به یـك بـود كـه بـه قـول مـاركـس 

ھـای دیـگـری از  احتیاج به شـاخـه
ـا گـران شـدن بـرق و .   دانش نبود ب

آب، كارخانـه نسـاجـی جـنـسـش را 
ـنـد گران مـی ـتـر شـده .   ك ـان گـران ن

. تـر شـده اســت كــفـش گــران.   اسـت
آن .   كرایه تاكسی گرانتر شـده اسـت

ـات بـھـمـن  دو قلمی كه در محاسـب
ـا كـارگـران مـی ـنـد  شفیق گـوی تـوان

ـار  ـیـمـتـی بسـی ـا ق بھشان برسنـد، ب
ـبـل از حـذف  گرانتر از قیمتھای ق

. رسـنـد ھا به دست خریدار مـی یارانه
ھیچكدام اینھا در محاسبات بھـمـن 

 . شفیق جا ندارند
تمام كسانی كه دسـت انـدركـار 
ــد؛ چــه  ـن ــل كـارگــری ھســت مسـائ

ای كـه زنـدگـی  فعالیـن كـارگـری
خودشان بـر اثـر قـطـع سـوبسـیـدھـا 
ـتـه  ـیـم قـرار گـرف ـق تحت تأثیر مست
ـا  ـانـی كـه ب ـتـصـاددان است و چه اق
آمار و ارقام سر كـار دارنـد و چـه 
ــامــات ریــز و درشــت  ــی مــق حــت
ـتـی ایـن رژیـم  ـی ـن امنیتی و غیـرام
چنین ادعائی كه بھمن شفیق كـرده 

ـتـظـامـی .   كنند است نمی مقامات ان

اند و ثبت شده اسـت كـه  رژیم گفته
ــد كــه كــارگــران  ــظــار دارن ــت ــھــا ان آن
ـنـد داد . عكس العمـل نشـان خـواھ

ـاده  احمدی نژاد گفت كه من ایسـت
ام و با اتكا به ارتش و بسـیـج ایـن 

و دھـھـا .   طرح را جلو خـواھـم بـرد
ــال دیــگــر مــی شــود آورد، كــه  مــث

ادعای بھمن شفیق از جنـس ھـمـان 
 .توھماتی است كه به خود دارد

و اما جنبه مھمتر قضـیـه ایـن 
ــاه  ــارگــر در ایــن نــگ اســت كــه ك

گـویـد كـارگـری كـه  مـی!  گداست
ـپـرنشـیـن  دستمزدش را نمی دھند و ك

است و آب و برق و ماشین نـدارد و 
ـارانـه ـفـعــت  غـیـره، از پـول ی ـن ھـا م

ـیـش بسـوی  می برد و در نتیـجـه پ
ـیـت ایـن مـنـطـق !   دفاع از این وضع

اگـر .   پشت بحث بھمن شفیـق اسـت
ــد و از  ــن ــرداخــت ــمــزدش را پ دســت
ـیـجـه  ـت كپرنشینی آمد بیرون و در ن

ـزیـن  ـن ـیـد" برق و آب و ب ـلـع پـول "   ب
ـزی  یارانه ـاف ھـیـچ چـی ـف ھا كه ك
گرانی و تـورم و در كـل .   كند نمی

ــســتــم  ســوخــت و ســاز روزمــره ســی
ـیـق  سرمایه داری در نگاه بھمن شـف
ـ به حـداقـل ایـن مـوضـوع ــ گـم 

ــت ـان .   اس ـــل آن انســ ـث ـا مــ ـــعــ واق
ــه ــرط  گــرســن ــه از ف ای اســت ك

گرسنگی ھر چیزی را كه جـلـوش 
ـنـكـه عـواقـب  انداخـتـه انـد، بـدون ای

خوردن آن را سنجیده باشد، برداشـتـه 
ایـن حسـاب و .   كنـد و مصرف می

كتابی است كه بھمن شفیق كـرده و 
ما ھم فعال در ھمان حـیـطـه حـرف 

 . زنیم می
بھمن شفیق دیـگـر حـتـی ایـن 

ـنـد كـه احـمـدی  بحث را ھم نمـی ك
نژاد با طرح شعارھای پوپولیـسـتـی 
و افشای فساد مالی رفسـنـجـانـی 
ـان را  ـی ـائ و غیره رأی عوام و روسـت
به خود اختصاص داد، بلـكـه بـحـث 
او این است كه احمدی نـژاد بـرای 
ــر  ــود زنــدگــی مــردم در بــراب ــب بــھ
ــائــی وارد كــارزار  ــدھــای مــافــی ـان ب
انتخاباتی شد و برد و دارد زنـدگـی 

 ! بخشد مردم را بھبود می
 

توان  آیا بھمن شفیق را می
 چپ بحساب آورد؟

" چـپ" بھمن شفیق بعنوان یك فرد 
ــران" و  ــع كــارگ ــاف ــع مــن ــداف " م
ـفـر عـظـیـم زاده:   " ( گـویـد می ) جـع

 ١از صفحه 
 نگاه تاچریستی 

 " منافع"به 
 طبقه كارگر
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ـارانـه ھـا  متوجه نیست که با طرح ی
ـات  ـاسـب نحوه متفاوتی از تنظیم مـن
کار و سرمایه در ایـران آغـاز شـده 
ـاتـر  است که نتایجی به مراتب دیرپ
از تـعـرض بـه دسـتـمـزد کـارگـران 

در جـای دیـگـری . "   خواھد داشـت
ـابـل :  " گوید می ـق سؤالی کـه در م

ــن اســت ــاســت ای ــش :   م ــب آیــا جــن
ـــد از  ـای ــ ـــش " کــارگـــری ب ـب ــ ـن جــ

ـبـوض آب و  ـیـه ق اعتراضی بر عـل
ـا نـه؟ و "   برق و گاز حمایت کند ی

ـتـم  در ادامه ھمانطور که باالتر گـف
ـایـد بـرای  ـبـش کـارگـری ب آیا جـن

ـارانـه ــه  تـوقـف اجـرای طـرح ی ھـا ب
ـاسـخ مـن بـه سـؤال  میدان بیاید؟ پ
ـاسـخـی اسـت مشـروط و بـه  اول پ
ـانـه  ـاطـع سؤال دوم پاسخـی اسـت ق

ـلـھـایـی .   . . .   منفـی ـی ـا تـحـل مـن ب
مبنی بر این که این برای تـعـرض 
ـقـی  ـقـه کـارگـر اسـت تـواف به طـب

فرض كنیم كه تنـاقضـی در . "  ندارم
اما كسـی .   این دو پاراگراف نیست

ــا طــرح  كــه خــودش مــی گــویــد ب
ـبـود  یارانه ھا رابطه كار و سرمایه بـھ
ـاتـر  می یابد و نتایجی بمـراتـب دیـرپ

ــعـرض بـه دســتـمــزد كــارگــران  از ت
دھـد  خواھد داشت، چرا اجـازه نـمـی

ــن وضــع  ــه ای ــی ــر عــل كــارگــران ب
ـال  اعتراض كنند؟ این حتی سـوسـی
ـلـریسـم  دمكراسی الكی و تـونـی ب

كـارگـر .   تاچریسم اسـت.   ھم نیست
ــر مــی ــی ــد، امــا اجــازه  را فــق كــن

ـنـد نمی ھـیـچ !   دھد كه اعـتـراض ك
چپی جامعه را برای تثبیت روابـط 

ھـیـچ .   سرمایه دارانه فرانمی خواند
ـیـت روابـط  ـب كارگری سودی در تث
سرمایـه دارانـه و سـفـت و چـفـت 

 .برد شدن زنجیرھای استثمار نمی
در ایــن آرایــش :   " مــی گــویــد

ـیـسـت  متفاوت این تنھا دسـتـمـزد ن
ــر و تـحــول  ـی ــخـوش تـغــی کـه دسـت

شود، کل نظام بودجه دولتـی و  می
ـان  ـیـن دولـت و صـاحـب مناسبات ب
کارخانجات و واحدھای تولیـدی و 
نحوه توزیع کاالست که دستـخـوش 

ـادیـن مـی ـی ـن ـقـطـه .   شـود تحولی ب ن
مرکزی این تحوالت در ایـن اسـت 
که نقش اجتماعی دولت به عـنـوان 
ــاه عــریــض و طــویــل  ــگ ــن یــک ب
پرداخت کننده سوبسید بـه کـاالھـا 
ـتـگـر در  به یک نقش فعال و ھدای

تنظیم مناسبات اجتماعی مـتـحـول 
خـواھــد شــد و ایـن از یــک ســو 
ــی افــزایــش اقــتــدار دولــت و  ــن ــع ی
ــر  ــھــای غــی ــدار ارگــان کــاھــش اقــت
ـتـی امـا پـرقـدرت و از ســوی  دول
ـتـدار کـل  ـزایـش اق ـنـی اف دیگر یع
ــــد ـان ـــ ــــل ب ـاب ـــ ـق ــــت در مـــ  -دول

فراکسیونھای مـالـی و صـنـعـتـی 
ـیـرامـون دولـت بـه . "   ویژه درون و پ

خواننده كنجكاو كـه وقـت اضـافـه 
ھم دارد، توصیه میكنم كـه حـتـمـا 

ـیـسـم " كتاب میلتون فریدمن  ـال كاپیت
ــن "   و آزادی ـی ـپ را، كـه ھـم در كــم

ـاچـر و ھـم  انتخاباتی مـارگـارت ت
ــوان كــتــاب  ــعــن ــگــان، ب ــد ری ــال رون
ــد،  ــن ــغــل گــرفــت ــر ب ــدســشــان زی ـق م
ـیـق  مراجعه كنند كه انگار بھمن شف
از روی ھمین كتاب این نـظـرات را 

ـیـق اگـر .   نوشتـه اسـت بـھـمـن شـف
، ھر چند الكـی " چپ" خواست  می

ـتـون و "   راه سوم" و از نوع  ـن ـی بیل كل
ـانـد، مـی ـلـر بـم تـوانسـت از  تونی ب

ـات " نقش  ـاسـب ھدایتگر در تنظیم من
و كوچك شـدن آن دفـاع "   اجتماعی

كند، اما سینه برای قطـع خـدمـات 
اجتماعی و حذف سوبسید بـر كـاال 

 .سپر نكند
ـــــون  ــــه مضـــــم ـــــر ب ـاالت ـــ ب
ـیـق  نئولیبرالیستی بحث بـھـمـن شـف
اشاره كردم، اما یك نكته دیـگـر را 
ـنـم كـه اسـتـداللـی كـه  ھم اشاره ك

آورد، این اسـت كـه  بھمن شفیق می
دولت مقتدر، به جلو و حذف كننـده 
سوبسیدھای احمدی نژاد، در بـرابـر 
ـیـن  باندھای مافیائی است كه چـن

ھائی را در دسـتـور قـرار داده  پروژه
در واقـع شـاھـد سـر بـرآوردن .   است

ـیـم  یك نوع توده ایسم دیگری ھسـت
ــت  ــاحــھــای دول كــه در بــیــن جــن
ـا چـراغ قـوه  جمھوری اسـالمـی ب

جـمـھـوری !   گـردد دنبال متحد مـی
شود از درون بـرای  اسالمی را نمی

. دفاع از حق كـارگـر تسـخـیـر كـرد
احـمـدی نـژاد .   باید آن را انـداخـت

ـائـی دیـگـری  ـی ـانـد مـاف مثل ھر ب
سرش با ھزار و یك رشته به مـراكـز 

ـنـد اسـت"   رانت خوار"  كسـی كـه .   ب
كند محصولی و مشـائـی  فكر می

ـائـی  ـی ـانـد مـاف و صادقی و غیره ب
ـنـھـا در بـرابـر  ـا ای ـنـد و گـوی نیست
ــای  ــدھ ــان ــگــر ب رفســنــجــانــی و دی

انـد، در  مافیائی دولت تشكیل داده
ـبـش  روز روشن و در بحبوحه یك جن

انقالبی به چشم جامعـه و كـارگـر 
 .پاشد در این جامعه خاك می

در تاریخ معاصر ایران، چپھـای 
ـیـدا شـده انـد  سرخورده دیگری ھـم پ

ــا از  ــاق ــمــدار " كــه اتــف ــون ــت قــان دول
دفاع كرده و در "   جمھوری اسالمی

 ظـاھـرا از ٨٨ای سال  اعتراض توده
ـافـع كـارگـر" سـر  از "   دفــاع از مــن

مـوسـوی دفـاع كـرده چـرا كـه او 
ـتـه ایـن  " چـپ" ظـاھـرا و بـه گـف

ـا  می ـانـون بـرپ خواسته حـكـومـت ق
ـانـون، كـارگـر حـق  كند و در این ق

آورد و  متشكل شدن به دسـت مـی
یا حداقل دسـتـمـزد خـودش را سـر 

گیرد؛ اما تا حاال چـپـی  موقع می
ـانـه بـحـث  پیدا نشده بود که بـه بـھ

ــدر"  ــت ــت مــق ــذف "   دول و لــزوم ح
سوبسید بدفاع از  دولتی کـه ایـن 
تھاجم را بـه سـفـره مـردم سـازمـان 

 .میدھد، بپردازد
 

توجیھات دیگر در دفاع 
 از حذف سوبسیدھا

ـیـق مـی گـویـد كـه اگـر  بھمن شـف
ــذف  ــه طــرح ح ــی ــر عــل كســی ب
سوبسیدھا اعتراض كنـد، در صـف 
متحد طبقه كارگر شـكـاف ایـجـاد 

ـادی از  می كند؛ چرا كه بـخـش زی
ــه ســود  ــل ــن مســئ كــارگــران از ای

شـود بـه  نـمـی:   " گوید می.   برند می
شعاری دست بـرد کـه در خـودش 
ـقـه را  عنصر شکـاف در درون طـب
ـتـظـار ایـن را  دارد و در عین حال ان

چـه  بـه و چـه ھم داشت که ھمه به
معلوم است كه ایشـان بـه . "   بگویند

گـویـد؛ امـا  به و چه چـھـی نـمـی
گوید چرا كـه خـودش  نامفھوم می

سیاه بر سفید در ھمیـن دو نـوشـتـه 
بارھا گفتـه اسـت كـه بـخـشـی از 
ـتـر خـواھـد  كارگران وضعـشـان خـراب

ـتـر دفـاع حـتـی !   شد و بخـشـی بـھ
ـاعـث  عوامانه از ایـن طـرح ھـم ب
ـیـن كـارگـران خـواھـد  شكـاف در ب

 . شد
حتی با منطق بھمن شفیـق ھـم 
ـیـت از  كه گویا خـانـواده پـر جـمـع

ـاز  حذف سوبسیـد سـود مـی بـرد، ب
این مسئله باعث شكاف در جنبـش 

ـیـل .   شـود كارگری مـی بـه ایـن دل
ـیـق ایـن  ساده كه منطق بـھـمـن شـف
ــائــی  ــامــعــه روســت اســت كــه در ج

ـنـد و در  خانواده ھا پر جمیعت ھسـت
نتیجه با حذف سوبسیـد پـس انـداز 

دانـد  ھر آدم منصفی مـی.  كنند می
كه جامعه ایران دیگر یـك جـامـعـه 

ـیـسـت ـا و .   روستائی نشیـن ن روسـت
ـتـر از  ـنـی كـم ـائـی نشـی  ٣٠روسـت

ـلـكـت را تشـكـیـل  درصد ایـن مـم
در این مملـكـت و حـتـی .  دھد می

ـیـن خـانـواده ھـای كـارگـری و  در ب
ـائـی اسـاس  ـیـن جـامـعـه روسـت ھـم

ـفـره اسـت٥ و ٤خانواده  ـا .    ن ـاز ب ب
ـا ١٠منطق بھمن شفیق، اگر   ١٥ ت

ـیـت  درصد جامعه و خانواده پر جمـع
ــدھـا ســود  از طــرح حــذف سـوبســی
ـایـد در  ببرند، این سـود بـرنـدگـان ب

ـیـه  ـق ـابـل ب ـا ٧٠مق  درصـد ٨٠ ت
ـنـد ـایسـت ـیـد .   جـامـعـه ب ـأك ـنـجـا ت ای

كنم كه با فرض منـطـق وارونـه  می
كنم؛ چـرا  ایشان بحث را مطرح می

كه در بحث درباره جنبش كـارگـری 
و مبارزه طبقاتی، اصوال اینـجـوری 

ـا تـعـدادی  بحث نمی كنند، كه گـوی
ـیـت  از خانواده ھای كارگری پر جمع

ـاسـت  ھستند و از فالن و بھمان سـی
برند و بقیه فالن و بـھـمـان  سود می

 . كنند می
بھمن شفیق در ادامه توجیـھـات 
ــھــای  ــاســت خــود در دفــاع از ســی
ـیـسـتـھـا را  تاچریستـی خـود كـمـون

خیلی ناشیانه بـه سـكـوت دعـوت 
ـیـد.   كند می ـن تصـور ایـن :   " توجه ك

ــدان دشــوار بــاشــد کــه  ــد چــن ــای ـب ن
ـادیـوم بـه  احمدی نژاد در یک است
ـپـردازد کـه  ـاره ب سخنرانی در این ب

آی، این کمونیستھـا و ایـن ضـد »
ـزی را  انقالبی ھا ھمین اندک چـی

ــده اســت  ــی ــا رس ھــم کــه بــه شــم
و بـعـدش  «خواھند پس بگیرنـد می

ھم ایـن را وصـل کـنـد بـه ھـمـان 
آن وقـت .   اشرافیت رفسنجانی چی

آیا این انتظاری دور از ذھـن اسـت 
که از دل ھمان استادیوم چمـاق بـه 
ــه صــف  ــد و ب ــای ــی ــیــرون ب دســت ب

ــد؟ ــه کــن ــمــل ــران ح ــن "   کــارگ ای
ایـن .   شامورتی بازی ناشیانه اسـت

فقط بھمن شفیق است كـه در ایـن 
ـیـسـت" دوره  ـیـسـت" را "   كـمـون " خـدان

احمدی نژاد ایشـان .   كند تفسیر می
ای الزم نـدارد كـه  ھیچگونه بھانـه

ـیـن كـارگـری  ـال به كمونیستھا و فع
ـاس  ـب حمله كند و چماق بدستان و ل

ھایش را بـه جـان جـامـعـه  شخصی
ــه  ـل ــدازد، مــگـر ایشـان از حــم ـان ـی ب
ــاس  ــان و لــب ــدســت مــداوم چــمــاق ب

 شخصیھا مطلع نبوده است؟
 ٢٠١١ مه ١٥

 منتشر شد
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ھـا  مـتـعـدد مـالـی بـرای داروخـانـه
دکـتـر مـژدھـی آذر در . "   شود می

ـانـون  پاسخ به ایـن سـوال کـه در ق
چه مھلتی برای پـرداخـت صـورت 

ـیـن  ھا از سوی بیمـه حساب ـی ھـا تـع
ـیـمـه : " شده گفت ـانـون ب بـراسـاس ق

ـایـد  خدمات درمانی، بیمه  ٦٠ھـا ب
ـنـگـام ارائـه  ـات را ھ ـب درصد مطـال

ھـای طـرف قـرارداد  صورت حساب
ـیـکـی،  ـن ـی ـاراکـل مراکز درمـانـی، پ

ھا بپردازنـد و  پیراپزشکی و داروخانه
ـا ٤٠  ٢ درصد بقیه آن را حداکثر ت

ماه به این مراکز بپردازنـد امـا ایـن 
ـــوجـــھـــی  ـــون مـــورد بـــی ت ـان قــ

ھای بیمه اسـت و پـرداخـت  سازمان
ـا ٦مطالبات ھمواره با تاخیرھای   ت

وی ھمچنیـن .    ماھه روبه روست٧
ـیـشـتـریـن :   افزود در حـال حـاضـر ب

ھـا از سـازمـان  مطالبـات داروخـانـه
 ٧تامین اجتماعی است که حـدود 

ھـا دارد و در  ماه تاخیر در پرداخـت
ـارد تـومـان ٧٠مجموع حدود  ـی ـل  می

 ھزار داروخانه سراسـر کشـور ١٠به 
ــم بــاالیــی  ــدھــکــار اســت کــه رق ب

ــس . "   اســت ــه رئــی ــت ــه گــف ــا ب ــن ب
کمیسیون بھداشت مجلس اسالمـی 

انـد در  داروخانه دارھـا ھشـدار داده" 
ــدات  ــھ ــع ــرای ت ــدم اج صــورت ع

ــه ــم ـی ـ ــوی ب ــی از س ــون ـا،  قــان ھــ
ـیـمـه را  ھا دفتـرچـه داروخانه ھـای ب

ــذیــرش نــمــی ــای  پ ــد و داروھ ــن کــن
تجویزی را بـه صـورت آزاد ارائـه 

دھند که در ایـن صـورت ھـم  می
چوبش را باز بیمـاران مـیـخـورنـد و 

ھا مجبورند که عـالوه بـر سـھـم  آن
ھا را در خـریـد دارو  خود، سھم بیمه

ـیـمـاران  نیز بپردازند که بسیاری از ب
 ."از پرداخت آن ناتوان ھستند

ـیـمـه " باید تـوجـه داشـت کـه  ب
ـتـمـاعـی ـا پـول "   تامین اج اسـاسـا ب
ماھیانـه اسـمـا .   کارگران پا گرفته

 درصـد از ٣٠ درصد اما به واقع ٧
حقوق کارگران کسر میگردد و بـه 
ـتـمـاعـی  ـامـیـن اج حساب  بیـمـه ت

ـان دراز .   واریز میگـردد ـی طـی سـال
این بیمه با این پـول زوری کـه از 
کارگران مـیـگـیـرنـد بـه یـکـی از 

ـتـصـادی"  در "   بنگاھھـای کـالن اق
منطقه تبدیل شده است کـه تـحـت 

ـا" عنوان  شـرکـت سـھـامـی " (   شست
فعالیت مـیـکـنـد )   تامین اجتماعی

ـتـمـاعـی بـه  ـامـیـن اج و صنـدوق ت
ـامـیـن کسـری  ـابـع ت ـن یکـی از م
ــا در حــکــومــت  ــھ ــت بــودجــه  دول
ــل شــده  جـمـھــوری اســالمـی تــبـدی

ـیـشـه در ایـن .   است دست دولت ھم
ــوان  ــحــت عــن ــدوق اســت و ت ــن ص

ــشــود و "   قــرض"  ــرداشــت مــی ــول ب پ
چـون !   ھمیشه ھم پس داده نمیـشـود

دلیلی ندارد، از ایـن جـیـب بـه آن 
ـبـال  جیب شده اسـت پـولـی کـه ق
توسط کارفـرمـا از کـارگـر دزیـده 
شده است و به حساب این صـنـدوق 
ـزرگـتـر  واریز شده است و کارفرما ب
حق خودش میداند که از ایـن پـول 
استفاده کند؛ھر کـس کـه از دزد 

دولـت بـھـر !     بدزدد شـاه دزد اسـت
ھـا را از  حال باید مطالبات داروخانه

ــردازد و  ــپ ــن پــول  ب ــی ــت " ھــم دول
ــرور ــن کــار خــودداری "   مــھــرپ از ای
 میلیارد تومان رقـم ٧٠. کرده است

ـا  کالنی است اما از سوی دیگـر ب
ــزار  ــه خــرج کــردنــھــای ھ ــوجــه ب ت
میلیارد تومانی بھیچوجه ایـن پـول 

پرداخت نـکـردن ایـن . کالنی نیست
پـول، گــران شــدن دارو را در پــی 
ـیـشـتـر از آن در  خواھد داشـت و ب
دسترس نبودن دارو سـالمـت مـردم 
ـیـچـوجـه  را تھدید میکند و این بـھ

ـیـسـت "   دولت مھر پرور" عین خیال  ن
عنوانی که اوایل روی کار آمـدن ( 

احمدی نژاد به دولـت او مـیـدادنـد 
ـا بـه ایشـان رو  اما اکنـون کـه آق
ترش کرده اسـت شـده اسـت دولـت 
دزدان و کالشـان و رمـاالن و جـن 

باید تاکید کرد برخـالف ! )   زده گان
آنچه که در گزارش مربوطـه آمـده 
که گویا نمایندگان مجلس پیگـیـر 
ـاکـیـد کـرد  موضوع ھستند بایـد ت
ـیـسـت  ایشان ھم عین خیال شـان  ن
ـنـدگـان کـه  ـای ـیـن نـم چرا که ھـم

بـرخـی " ظاھرا تازگی یادشان آمـده 
بـودجـه "  ھا وجود دارد کم و کاستی

سال جاری را به تصویـب رسـانـدنـد 
ـلـم آن یـک ھـزار و  کـه یـک ق
ـقـط  ـارد تـومـان آن ف ـی ـل ـی چـھـل م

ھـا و بسـیـج  صرف مساجد و حـوزه
ـنـده اھـر  به گفته.  میشود ـای ھای نم

ـیـد وی بـودجـه :   و ھریس توجه کن
ــگـی كشــور را  ـن  ھـزار و ١٠فـرھ

ـال عـنـوان كـرده و ٤٠٠  میلیارد ری
ــه ـت ـبــار ٢٠:   " گـف ــن اعــت  درصـد ای

ــرای ١٠ھــا،  بـرای حــوزه  درصــد ب
 درصـد بـرای ورزش ١٥مساجـد، 

ــد (  ایـن قسـمـت از بـودجـه ھـم الب
، ! ) صرف ورزش در مساجد میشـود

ـنـج  پنج درصد بـرای مصـلـی ھـا، پ
ـنـگـی  درصد برای كانون ھـای فـرھ

ھـا  بسیج، دو درصد برای كتابـخـانـه
 درصد ھم صرف کتابھـائـی ٢این ( 

مانند مفاتیح جنان و آداب طـھـارت 
ــرای ١٨و )   خـواھـد شـد  درصــد ب

ـتـه  كانون ھای مساجد اختصاص یاف
ـاکـیـد کـرده اسـت. "   است : ایشان ت

ــرق و گــاز در "  ــرف آب، ب مص
ــان مــی ــا  مســاجــد رایــگ شــود و ب

تصویب نماینـدگـان مـجـلـس بـرای 
ــز از مسـاجــد  ـی ـاز انشــعـاب ن ـی ـت ام

ـنـھـا ." مبلغی دریافت نخواھد شد ای
ـیـد  ھمه را ضربدر بودجـه ھـائـی کـن
ھــائــی مــانــنــد  کــه صــرف کــانــون

ــران مــھــدی مــوعــود"  ــظ ــت و "   مــن
ھای امنیتی ميـشـود عـمـال  بودجه

. پولی خرج رفاه مردم نخـواھـد شـد
ـلـم تـوجـه  اما اگر به ھمین یک ق
کنیـم مـوضـوع بـه خـوبـی روشـن 

خیلی راحت  یـک ھـزار .   میشود
ـنـه مـیـشـود ٤٠و میلیارد تومان ھزی

که پایگاھھای حماقت پراکـنـی و 
ـانـد امـا   ٧٠سرکوب مردم برپا بـم

ـارد تـومـان تـو بسـاط دولـت  ـی میل
ـیـشـود ـارد ٧٠!   گویا پیدا نم ـی ـل ـی  م

 ٤٠تومان در مقابـل یـک ھـزار و
ـلـغ کـوچـکـی  ـب میلیارد تـومـان م
برای این دولـت اسـت امـام دولـت 
امام زمـان ھـمـان را ھـم از مـردم 
ــی کــه بــدون  ــول ــد پ ــکــن ــغ مــی دری

ــوق ھــای کــارگــران  درنــگ از حــق
 .کسر گردیده است

ــمــه"  ــی ــای "   ب ــھ ــت ــن یــکــی از م
ــوان  ــحـت عـن ـزرگـی اسـت کـه ت ب

ـاھـــی"  ـات رفــ ــدمــ ســـر مـــردم "   خ
ـیـمـه .   گذاشته میشود سازمانھای ب
ـنـگـاھـھـا در  یکی از پرسود تریـن ب

نظام سرمایه داری ھستنـد کـه بـه 
واقع با پول مردم کار میکننـد امـا 

ھـزار "   ارائه خدمـات" در موقع مثال 
از سـوئـی .   آورنـد تا اما و اگر مـی

ــرض  ــع ــردم را در م ــدگــی م زن
ـنـد و  شدیدترین مصائب قرار مـیـدھ
ـنـد اگــر  از سـوی دیـگــر مـیـگــوی

ـان  میخواھید بخشی از زنـدگـی ت
تامین شود به ما یک مقـدار پـول 
ـا یـک  ماھانه یا ساالنه بپردازید ت
ـیـد بـه شـمـا  روزی اگر الزم داشـت

در جـمـھـوری .   خدماتی ارائه کنیم
ـامـیـن  اسالمی بیمه ـنـد ت ھائی مـان

اجتمـاعـی کـه خـود دولـت در آن 
 بزرگی است کـه  دست دارد کیسه

ــول  ــه و پ ــرای خــود دوخــت دولـت ب
الزم بـه ( کارگران را غارت میکند 

ــھــای  ذکــر اســت کــه در ســازمــان
ھای دیـگـر ھـم دسـت دولـت  بیمه

بارھا در ایـن نشـریـه ).  درکار است
ـلـه  ـلـم بـه ایـن مسـئ ـیـن ق و به ھم
پرداخـتـه شـده اسـت کـه صـنـدوق 
ـتـمـاعـی غـارتـگـر  بیمه تامـیـن اج
حقوق کـارگـران اسـت بـدون آنـکـه 
. کوچکترین خدماتـی ارائـه کـنـد

ــه  ــمــا ب ــذار ش ــد  گ ــکــن ــدا ن خ
ـاور  ـتـد ب درمانگاھھای این بیمه بیف
کنید از بیمار گشتن خود پشـیـمـان 

ــد ــوی ــش ــن و بــا !   مــی ــری ــورت مشــھ
ـان کـه آن را  امکانات ترین بیمارست

ـا پـول کـارگـران  ھم فـی الـواقـع ب
" بیمارستان مـیـالد" درست کرده اند 

ـزیـت شـدن  تھران است که بـرای وی
در این بیمارستان حداقل شـش مـاه 
بعد نوبت داده میشود و وقتـی کـه 
کار به بسـتـری و عـمـل بـکـشـد 
درسریعترین زمان ممکن باید بیـمـار 
ــرخــص شــود ــمــارســتــان م ــی . از ب

صرفنظر از بی توجھی به بیـمـاران، 
با توجه به جمعیت وسیع در انتـظـار 
بستری شدن اصال امکـان بسـتـری 
ـان  شدن الزم برای مداوای بیـمـارسـت

از بحـث خـود دور نشـویـم؛ .   نیست
ـاکـیـد شـد اسـاس  ھمانگونه کـه ت
بیمه بر بی پناھی مردم میباشـد و 

ایـن "   متولـی"ھیچ مرجعی خود را 
ـاه مـردم  ـن ـیـدانـد کـه پشـت و پ نم

ـاشـیـد ھـمـه .   باشد اگر پول داشته ب
ـیـچـاره  چیز مھیا اسـت اگـر نـه ب
ـان  ـتـظـارت بودید بدتر از آن ھـم در ان

وقتی دست شمـا را از .   خواھد بود
ـیـدا  ھمه جا بریدند سر و کله بیمه پ
میشود که شما را از آینده مبھـم و 
ـان  ـتـرسـانـد و وادارت ـی خوفنـاک م
ـیـد  ـیـمـه کـن میکنند که خود را ب
چون در این نظـام از فـردای خـود 

ــســت، و  ــی ــر ن ــب ــا خ ھــیــچــکــس ب
ھیچـکـس و ھـیـچ جـا بـه شـمـا 

دھـد کـه فـردا اگـر  تضمیـن نـمـی
برای شما گرفتاری پیـش آمـد بـه 
ـیـمـه ایـن  دادتان میرسد اما ظاھرا ب

درتبلیـغـات !   آینده را تضمین میکند
ـا  دروغین این سازمانھا، این دروغ ت
. جا دارد بزرگ جلوه داده مـیـشـود

ـیـمـه ھـای  بیمه تامین اجتماعی و ب
دیگر دولتی ایران در صـورت بـروز 

ـا  مشکالت یا خدمات نمی ـنـد ی دھ
ـنـد و  کمتـریـن خـدمـات را مـیـدھ
اکنون که به گفته نماینده مجـلـس 
ـیـه  ـایـد آزاد تـھ اسالمـی دارو را ب
ـانـه  کرد و ھزاران داروخـانـه در آسـت
ورشکستگی ھستند که این بنـوبـه 
خـود دسـتـرسـی مـردم بـه دارو را 

ـان .  بشدت سخت میکند ـی البته سـال
ـان  ـاســ ــ ـن ـارشــ دراز اســـت کـــه کــ
ـنـد  بورژوازی در ایران تبلیغ مـیـکـن
که دارو در ایران زیادی دردسـتـرس 

ای یـک داروخـانـه  است و ھر خانه
ـیـشـرمـی !  است اگر فکر کـردیـد ب

ــن  ــد؛ ای ــاه کــردی ــب حـدی دارد اشــت
ــد  ـن کـارشـنــاسـان ھـر وقـت بـخــواھ
چیزی را از زنـدگـی مـردم کسـر 
ـاد  ـات زی ـی کنند از این گونه کشـف

 .میکنند
ھشدار اینکـه دارو از ایـن ھـم 
بیشتر از دسترس تـوده مـردم خـارج 
ـایـد  میگردد ھشداری اسـت کـه ب
جدی گرفت و بايد ھر چـه زودتـر 
ـتـه  ـاف ـایـت سـازمـان ی ـن به بساط ج
خاتمه داد و نظامی را سازمـان داد 
که ھر فـرد از بـدو تـولـد، حـتـی 
ـیـن شـده  پیش از تولد رفاھش تضـم

حـتـی خـود تـولـد " باشد نه اینکـه 
باشد و تا پیـش از "   آغاز راه مرگ

ــدن مــرگ تــوده مــردم  ــی فــرا رس
ــج و  ــد کــه بــا رن مــحــکــوم بــاشــن

ـا .   بدبختی بسازند وبسوزنـد ـقـط ب ف
ـارد  ـی ـل ـی یک قلم که یک ھـزار م
تومان است میشود بسیاری کارھـا 
را به سرانجام رساند تا مـردم بـرای 
کشیدن یک نفس راحت این ھـمـه 
عذاب نـکـشـنـد و تـولـد آغـاز راه 
ـان کـه شـایسـتـه  زندگی باشد چـن

 .*یک انسان است

 ١از صفحه 
 باز ھم بيماران چوبش را ميخورند

را تکثير کنيد و آنرا کارگر کمونيست 
 !بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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 اعتصاب و اعتراض

 
اعتصاب جمعی از کارگران پروژه مجتمع 

 فوالد کاوه بندرعباس
بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 

 اردیبھشت جمعی از کارگران شرکت ملی سـاخـتـمـان ١٩روز 
ـاس   – ـنـدرعـب ـانـکـار پـروژه مـجـتـمـع فـوالد کـاوه ب  –پیم

ــه.   اعـتـصـاب کـردنـد ـت ــن کـارگـران گـف انـد کـه در زمــان  ای
 سـاعـت از سـاعـت ٢ سـاعـت، ١استراحت ظھر بـه جـای 

ـز ٥کاریشان کسر میگردد و بعد از سـاعـت  ـی  بـعـدازظـھـر ن
ـیـشـود، در حـالـی کـه ایـن  اضافه کاری به آنھا پرداخت نـم
ـا  کارگران برخی روزھا بـدون تـعـطـیـل زمـان اسـتـراحـت و ت

ـا سـاعـت . باشند  مشغول به کار می٧ساعت  این اعتصاب ت
ـیـن و ٢ ـا حضـور مسـئـول  ھمان روز به طول انجـامـیـد کـه ب

 . ھای رسیدگی به پایان رسید وعده
ـبـھـشـت جـمـعـی از افـراد ٢٠در ادامه این اعتراض   اردی

ـز ١گروه آرماتوربندی و رانندگان پایه  ـی  و جرثقیل این پروژه ن
. اعتصاب کرده كه منجر به تعطیلی كامـل کـارگـاه گـردیـد

 پـولـی ٨٩اند که از اسفند ماه سال  این دسته از كاگران گفته
این اعتصاب نیز با حضور مدیریت پـروژه و .   اند دریافت نكرده

ـان رسـیـده  ـای وعده به پرداخت تا اتمام ماه جـاری فـعـال بـه پ
 .است

 
 اعتراض کارگران اخراجی گل گھر سیرجان

بنا به اخبار منتشره، جمعی از کارگران کارخانـه گـنـدلـه 
سازی و ھماتیت مجتمع سنگ آھن گل گـھـر سـیـرجـان از 

 اردیبھشت در اعـتـراض بـه ٢١روز یکشنبه تا روز چھارشنبه 
ـابـل درب کـارخـانـه  آنچه که اخراج بی دلیل می ـق خواندند، م

كارگران این اعتراض را روز سه شنبه به ھـمـراه .   تجمع کردند
ھایشان با حضور در مجتمع گل گـھـر ادام دادنـد کـه  خانواده

در ادامه ایـن اعـتـراض روز .   شب را نیز در ھمانجا بسر بردند
 گـل گـھـر ٤٥چھارشنبه برخی از کارکنان اداری ساختمان 

کـارگـران .   نیز در حمایت از کارگران اخراجی به آنھا پیوستنـد
 نفر از کارکنان قـدیـمـی گـل گـھـر را بـعـد از ٩٠اند  گفته

 . اند گرفتن آزمون و به بھانه نداشتن شرایط سنی اخراج کرده
ـا شـدت ٢٣سایت سیرنا روز   اردیبـھـشـت خـبـر داد كـه ب

ـتـه  ـف ـبـه ھ گرفتن اعتراضات این کارگـران در روز چـھـارشـن
گذشته، معترضین اعالم داشتند تا تکلیفشان مشخص نشـود 
ـا حضـور  دست از اعتراض بر نخواھند داشت کـه سـرانـجـام ب
ـیـن  شھباز حسن پور نماینده مـردم سـیـرجـان و بـردسـیـر در ب
ـا کـارگـران و دادن قـول  معترضین و مذاکره شش ساعـتـه ب

 .مصاعد جھت برگشت به کار کارگران، این اعتراض پایان یافت
 

تجمع مجدد کارگران شرکت ریسندگی و 
 بافندگی روبروی فرمانداری كاشان

طبق خبری كه ایلنا منتشر كرده است، کارگـران شـرکـت 
 ٢١ریسندگی و بافنـدگـی و نسـاجـی کـاشـان صـبـح روز 

 ماه حـقـوق مـعـوقـه ٣٢اردیبھشت دراعتراض به عدم دریافت 
و مشکل بازنشستگی روبروی فرمانداری ویژه کاشان تجـمـع 

ـز نسـبـت بـه .   کردند این کارگران در این تجمع اعتـراض آمـی
عدم پرداخت حقوق ھفتگی خود که کارفرمای ایـن شـرکـت 

 ھـزار تـومـان، کـه یـک شـشـم ٤٠ای  تعھد کرده بود ھفته
باشد پرداخت کـنـد، اعـتـراض كـرده و  حقوق ماھیانه آنھا می

ـلـه شـدنـد در ایـن تـجـمـع .   خواستار رسیدگـی بـه ایـن مسـئ
کارگران خیابان اصلی روبروی فـرمـانـداری ویـژه را مسـدود 

 مـاه ٣٢:   " کرده بودند و بر روی پـالکـاردی نـوشـتـه بـودنـد
 ". حقوق معوقه چه کسی پاسخگوست

 
كارگران نتن پارسیان باز ھم دست به 

 اعتصاب زدند
ـبـھـشـت بـرای ١٩كارگران نتن پارسیان سننـدج روز   اردی

ـانـكـار . دومین بار اعتصاب كردند ـیـم كـارگـران ایـن شـركـت پ
ھفته قبل در اعتراض به نپرداختن دستمزدھای مـعـوقـه خـود 

ــد ــه .   اعـتـصـاب كـردن ـبـه ب ـا روز دوشـن كـارفـرمـا قــول داد ت
ھای آنھا رسیدگی كند و با این وعده كارگران بـه سـر  خواسته

 اردیبھشت وعـده كـارفـرمـا عـمـلـی ١٩اما روز .   كاربرگشتند
 ٨٠نشد و كارگران باز ھم دست به اعتصـاب زدنـد و حـدود 

ـا كـه  ـن ـپ نفر از كارگران این شركت در مقابل شركت اصـلـی م
ـانـكـار ایـن شـركـت اسـت تـجـمـع كـردنـد ـیـم ـان پ . نتن پارسـی

كارفرمای مپنا سعی كرد باز ھم با وعده و وعـیـد كـارگـران 
اعتصابی را به سر كار بفرستد اما كارگران اعـالم كـردنـد كـه 

ـا پـرداخـت  این بار اعتمادی بـه وعـده ھـای آنـھـا نـدارنـد و ت
ـنـد ـابـل .   دستمزدھای معوقه اعتصاب را ادامه مـیـدھ ـق در م

این عزم كارگران كارفرما اعالم كـرد كـه اگـر اعـتـصـاب را 
ادامه دھند سر گروه ھمه گروھھای كـاری را اخـراج خـواھـد 

كارگران اعالم كردند نه تنھا اجازه نمیدھند ھـمـكـارانشـان .   كرد
اخراج شوند بلكه تا پرداخت دستمزدھای معوقه اعـتـصـاب را 

كارگران این شركت درخواست فوری سـه مـاه .   ادامه میدھند
ـا تـھـدیـد بـه اخـراج  دستمزدھای معوقه خود را دارنـد امـا ب

 .جواب میگیرند
 

كارگران شركت پرھون طرح  بعد از ھفت 
 روز اعتصاب به سر كار برگشتند

ـانـكـاری پـرھـون كـه زیـر مـجـمـوعـه  كارگران شركت پیم
شركت اصلی مپنا اسـت بـعـد از ھـفـت روز اعـتـصـاب روز 

در جریان اعتصاب ابتدا كـارفـرمـا . دوشنبه به سركار برگشتند
ـفـر ١٢ حكم اخـراج  نه تنھا جوابی به مطالبات كارگران نداد  ن

ـا ایـن اقـدام خـواسـت .  از كارگران را نیز اعالم كرد كارفرمـا ب
امـا كـارگـران .   كه كارگران را ناچار به شكستن اعتصاب كند

ـا .   در مقابل این زورگویی به اعتصاب خود ادامه دادند ـت ـای نـھ
پـردازد  كارفرما با وعده اینكه ھم دستمزدھای معوقـه را مـی

 قـول داد اگـر كـارگـران  پذیرد و ھم افزایش دستمزد را ھم می
 نفر مذكور را ھـم لـغـو ١٢اعتصاب را تمام كنند حكم اخراج 

ـتـن ایـن وعـده فـعـال بـه سـر كـار .   میكند ـا گـرف كارگران ب
اند و اعالم كردند اگر وعده كـارفـرمـا عـمـلـی نشـود  برگشته

 .اعتصاب را از سرخوھند گرفت
 

 اعتراض کارگران نساجی قائم شھر 
طبق گزارشی که به حزب کمونیسـت کـارگـری رسـیـده 

 ٣ و ٢ كارگر نساجی شـمـاره ٢٠٠ اردیبھشت ١٨است، روز 
ـا  قائم شھر در مسیر كارخانه تا میدان اصلی شھر و از آنجـا ت
ـیـمـائـی  ـپ دفتر اكبری نماینده مجلس اسالمی در قائم شھر راھ

 ماه دستمزد معـوقـه خـود ١٠کردند و خواھان پرداخت فوری 
ـارد تـومـان در ٢٢گفته میشود که دولت مبلغ .  شدند ـی ـل ـی  م

ـابـت راه ٤اختیار مدیران این شرکت گذاشته که   میلیارد آن ب
ـاده و نـه  ـت اندازی كارخانه بوده است اما نـه کـارخـانـه راه اف

 .حقوق کارگران پرداخت شده است
 

 تجمع اعتراضی كارگران مجتمع گوشت شیراز
 ٢٠ صـبـح روز ١٠بنابه خبر منتـشـر شـده، از سـاعـت 

 تن از كارگران مجتمع گوشـت فـارس ٥٠اردیبھشت، بیش از 
ـانـداری فـارس تـجـمـع كـرده و سـپـس داخـل  در مقابـل اسـت

 مـاه اسـت كـار ١٨این كارگران كه بیش از .  استانداری شدند
ـنـكـه دارای شـرایـط  خود را از دسـت داده ـیـرغـم ای انـد و عـل

 مـاه ١٨كـارگـران بـه .  اند بازنشستگی ھستند بازنشسته نشده
ـیـمـاتـوم  ـت ـانـدار ال سردوانده شدن اعتراض كرده و به معاون اسـت

اند كه اگر جواب واقعی و مـطـلـوب بـه كـارگـران نـدھـد  داده
ھـای   نفر كارگر مجتمع گوشت با اعضای خـانـواده١٠٨كلیه 

 . خود به تھران برای ادامه اعتراض خواھند رفت
 اردیبھشت منتشر شـده اسـت، ٢٤در خبر دیگری كه روز 

ــمـع گـوشــت شــیـراز روز ١٠٠  ٢٤ نــفـر از كــارگـران مــجـت
اردیبھشت در مقابل جھاد كشاورزی شیـراز دسـت بـه تـجـمـع 

تجمع كنندگان در مـحـل مسـجـد ایـن نـھـاد .   اعتراضی زدند
در این تجمع نمایندگان جھاد كشـاورزی در جـمـع . جمع شدند

ـاسـخ روشـنـی بـه خـواسـتـه ھـای  كارگران حاضر شدند ولی پ
ـنـدگـان  كارگران در پاسخ بـه وعـده. كارگران ندادند ـای ھـای نـم
 ماه است كـه حـقـوق ١٨.  شما دروغگو ھستید: "جھاد گفتند
ـا سـاعـت . "   اید ما را نداده ـیـن جـھـاد ت  ٧كارگران به مسـئـول

ـنـد؛ در  بعدازظھر مھلت دادند كه پاسخ خواسته ھایشان را بـدھ
ھـایشـان بـه تـھـران  غیر این صورت برای پیـگـیـری خـواسـتـه

 .خواھند رفت
 

اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی 
 سنندج پارسیان

ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای  کمیته ھماھ
ـبـھـشـت، کـارگـران ١٩كارگری اعالم كرده است كه روز   اردی

ـنـدج  ـبـی سـن شرکت پارسیان که در نیـروگـاه سـیـکـل تـرکـی
 مـاه ٤مشغول به کار ھستند، در اعتراض به عـدم پـرداخـت 

ـابـل )   کارفرمای نیروگـاه( حقوق معوقه از طرف مپنا  ـق در م
 .دفتر تجمع کرده و دست به اعتصاب زدند

 
تجمع كارگران نساجی پوشینه بافت قزوین 

 در مقابل كارخانه و اداره صنایع
ـبـھـشـت از ٢٠در خبرھا آمده است كه روز سه شنبه   اردی

ـنـه ٦٠ صبح حدود ٩ساعت   نفر از كـارگـران نسـاجـی پـوشـی
بافت قزوین در مقابل این شركت دست به تـجـمـع اعـتـراضـی 
ـزویـن  ـایـع ق زده و بعد از یك و نیم ساعت به مقابل اداره صـن
. رفته و در آن محل به تجمع و اعـتـراض خـود ادامـه دادنـد

ـافـت حـقـوقـھـای مـعـوقـه   مـاه ١٣این كارگران به عدم دری
گذشته و ھمچنین به اعالم حكم انحالل شركـت و عـالوه بـر 

ـامـات و سـیـسـتـم ھـای  اینھا به سردواندن كارگران توسـط مـق
ـیـم ١٢تجمع این كارگران تا ساعت .  ذیربط اعتراض دارند  و ن

 .ظھر ادامه داشت

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 تجمع كارگران شھرداری برازجان
ـتـشـر شـده، صـبـح روز  ـار مـن ـبـھـشـت ٢٣بنابه اخب  اردی

ـابـل سـاخـتـمـان  ـق تعدادی از كـارگـران شـھـرداری بـرازجـان م
كـارگـران در اعـتـراض بـه كـاھـش .   شھرداری تجـمـع كـردنـد

ـار  اضافه كار و مزایای كارگری شد تـجـمـع كـرده و خـواسـت
 رسیدگی به این موضوع شدند

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 اخراج كارگران شركت نفت آبادان ادامه دارد

ـبـھـشـت آمـده اسـت كـه اخـراج ٢٥در خبرھای روز   اردی
یـكـی از ایـن .   كارگران شركت نفت آبادان ھمچنان ادامه دارد
ـانـد :   كارگران اخراجی در این خصوص گفته اسـت ـیـل ب بـه دل

ـتـی  بازی ھا و ارتباطاتی كه سران شركت نفت با مقامـات دول
ـتـی  دارند عمال كارگران مستقل و غیر وابسته به عـوامـل دول

ـار انـدك و بـدون  به كار گرفته نمی شوند و یا با حـقـوق بسـی
یـكـی دیـگـر از .   گـیـرنـد اضافه كاری آنھـا را بـه كـار مـی

ـانـه كسـی : كارگران گفته است چنانچه به ھمین شرایط ظالم
ـاطـی  ـق اعتراض كند با توجه به این كه در اماكن مختلف و ن

ھای مـداربسـتـه بـرای  كه امكان تجمع كارگران میرود دوربین
ھـر اعـتـراض .   شناسایی و اخراج كارگران نصب گردیده اسـت
 .شود معادل حكم اخراج كارگر مربوطه محسوب می

 
 تعطیلی كارگاھھای آلومینم سازی تھران

طبق خبر منتشر شده یكی از كـارگـران كـارگـاه سـاخـت 
ـیـل  ـتـه اسـت بـه دل دروب و پنجره آلومینومی در تـھـران گـف
ـادی كـارگـر  گرانی مواد اولیه و گاز تعطیل شده و تعـداد زی

 .اند نیز به ھمین دلیل بیكار شده
 

 اخراج كارگران در شركت تكنوگاز
ـتـه اسـت در سـال  یكی از كارگران كارخانه تنكوگاز گـف

ـاشـد  ـب  ١٤٠٠گذشته آمار تولید آنھا كه اجاق گاز موبلـه مـی
ـزول ٢٠٠دستگاه بوده است ولی اكنون این تولید به   دستگـاه ن

ـادی اخـراجـی  ـز تـعـداد زی ـی كرده است و از اول سـال جـدیـد ن
 .ایم و بقیه كارگران نیز نگران اخراج شدن ھستند داشته
 
  واحد صنعتی دیگر در آستانه تعطیلی١٠٠

ـازرگـانـی و  ـاق ب ـیـس ات ـان، ری بنابه گفته محمد نھـاونـدی
ـیـد آب مـعـدنـی در ١٠٠صنایع و معادن ایران،  ـنـگـاه تـول  ب
 .آستانه تعطیلی ھستند

 
 كارگر كارخانه شكالت سازی ٣٠٠بیش از 

 عباس پور اخراج شده اند
ـیـش از   تـن از كـارگـران ٣٠٠در خبرھا آمده است كه ب

ـنـد مـاه سـال  كارخانه شكالت سازی عباس پور تبریز از اسـف
 .اند گذشته اخراج شده

 
تعطیل كردن یك كارخانه تولید آجر توسط 

   كارگر٦٠٠دولت و بیكاری 
ـبـض  یك كارگر كوره آجرپزی در تھران گفتـه اسـت كـه ق
گاز كارخانه ما چندین برابر شـده اسـت كـه مـدیـر كـارخـانـه 
قدرت پرداخت آنرا ندارد به ھمین دلیـل از طـرف دولـت دارنـد 

ـلـی كـارخـانـه و  گاز كارخانه را قطع می كنند كه باعث تعطـی

 . كارگر میشود٦٠٠بیكارشدن 
 

 اخراج گسترده در كارخانجات رشت
ـادی از كـارگـران و  ـتـشـر شـده، تـعـداد زی بنابه اخبار من
ـیـدرود و  ـپ پرسنل كارخانجات ایران پوپلین، شركت دامـداری س

 .اند چند كارخانه دیگر در رشت اخراج شده
 

 تعطیلی کارخانجات فرش ماشینی كاشان
ـیـن به گزارش سایت فرش ماشینی، حبیـب ـلـه پـوسـت دوز  ال

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکـت اصـفـھـان 
ھا و صنایع کـوچـک فـرش  تعدادی از کارخانه: گفته است

 .اند ماشینی در کاشان به دلیل مشکالت مالی، تعطیل شده
 

 تعطیلی كارخانه صنعتگران عتیق
ـیـل  ـیـق بـدل گزارش شده است كه كارخانه صنعگـتـران عـت
عدم دادن وام پس از راه اندازی كارخانه توسـط دولـت و عـدم 

 .حمایت آن دو سال است كه تولیدی ندارد و تعطیل شد
 

  كارگر كارخانه آبسال١٠٠اخراج 
یكی از كارگران كارخانه آبسال، تولید كننده انواع كـولـرھـا 

 نفر از كـارگـران را اخـراج ١٠٠اخیرا این كارخانه : گفته است
 .كرده است

 
ھای شھرك   درصد ازشركت٨٥تعطیلی 

  صنعتی معمونی
ـتـشـر شـده اسـت ٢٠بنابه خبری كه روز   اردیبـھـشـت مـن

یكی از كارگران در شھرك صنعتی معمونی واقـع در مسـیـر 
ـزایـش  بعد از ھدفمند كردن یارانه:  كرج گفته است ـیـل اف ھا بدل

 درصـد از ٨٥ھا و نبودن مواد اولیه و سـوخـت حـدود  قیمت
ـتـھـایـی ١٥از . شركتھای این شھرك تعطیل شدند  درصد شـرك

ـاد بـه كـار ادامـه  ـا مشـكـالت زی ـنـد ب كه مشغول كار ھسـت
ـادی از كـارگـرانشـان بـوده  میدھند كه آنھم با اخراج تعـداد زی

 .است
 

 تعطیلی كارخانه ریسندگی فرش پارس قزوین
یكی از كارگران كارخـانـه تـعـطـیـل شـده نسـاجـی فـرش 

كارخانه نسـاجـی فـرش :  اردیبھشت گفت١٩پارس قزوین روز 
ـنـده نـخ فـرش ـن ـیـد ك ـلـف،  پارس در قزوین كه تول ھـای مـخـت

ـتـن بـحـران ...   گونی، موكت نمدی، و  بوده بدلیل اوچ گـرف
ھا و كارگاھھای تولیـدی بـخـصـوص در صـنـعـت  در كارخانه

 كارگر از فروردین مـاه جـاری بصـورت ٢٠٠نساجی با حدود 
 ٣٠٠او ھمچین گفته اسـت كـه .   كامال تعطیل در آمده است

كارگر این كارخانه سه ماه حقوق معوقه و دو مـاه عـیـدی و 
 سـال ٢٠ھمه این كارگران دارای بیش از .   پاداش طلب دارند
 .سابقه كار میباشند

 
 كارخانه صنعت بطور كامل تعطیل شد

 اردیبھشت آمـده اسـت كـه یـكـی از ٢٠در خبرھای روز 
ـتـه  كارگران كارخانه پارسا صنعت، تولید كننده زیره كفـش گـف
ـیـه ایـن كـارخـانـه بـطـور كـامـل  است، بدلیل گرانی مواد اول

 . نفر از كارگران آن بیكار شدند٢٥تعطیل شد ھمه 
 
 درصد از مرغداریھای استان اصفھان در ٩٠

  آستانه تعطیلی
در خبرھا آمده است كه با توجه به افزایش قیمت عـوامـل 

 درصد مـرغـداریـھـای اصـفـھـان بـه ٩٠موثر در پرورش طیور 
اند كه واحـدھـای خـود را  جھاد و وزارت كشاورزی اعالم كرده

 .كنند تعطیل می
 

  كارگر شركت فریناكو١٠اخراج 
ـیـل ٢٠در خبرھای روز  ـبـھـشـت آمـده اسـت كـه بـدل  اردی

ـتـه  ـف ـاكـو طـی ھ ـن گرانی سوخت، گاز و بـرق، شـركـت فـری
 . كارگر خود را اخراج نموده است١٠گذشته تعداد 

 
  نانوایی در قزوین فعالیت خود را متوقف کردند٥

ـتـه  محمد بھرامی، رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین گـف
ـزایـش دسـتـمـزد  ٥ھـا  است به علت پایین بودن قیمت نان و اف

 .ھای خود را تعطیل کردند واحد نانوایی واحد
 

  گرمابه تعطیل شدند٩
ـتـه  سید مھدی سجادی، رییس اتحادیه گرمابه داران گـف

ـارانـه" است كه  ـنـد کـردن ی ـانـون ھـدفـم ھـا از  پس از اجرای ق
ـاقـی مـانـده کـه  تعداد اندک واحدھای صنفی گرمابه دار ب

ـفـی ٩ واحد است، حدود ١٩٠  عـدد از آنـھـا واحـدھـای صـن
 ."خودشان را تعطیل کردند

 
 

 ھای پرداخت نشده دستمزد و حقوق
 

 ٣٢ كارگر كارخانه ریسندگی كاشان ١١٥٠
 ماه حقوق نگرفته اند

ـتـه اسـت  یكی از كارگران كارخانه ریسندگی كـاشـان گـف
 مـاه ھسـت كـه حـقـوق ٣٢ كارگر این كارخانه اكنون ١١٥٠

 .معوقه طلب دارند
 

دستمزدھای كارگران شركت تأسیاست 
 شود دریایی خرمشھر پرداخت نمی

ـیـش از   تـن از كـارگـران ١٧٠در خبرھا آمده است كه ب
 ماه است كه حقـوق خـود ٤شركت تاسیسات دریایی خرمشھر 

 . اند را دریافت نكرده
 

دستمزدھای پرداخت نشده كارگران 
 كارخانه گروه صنعتی نیكوادھر

بنابه اخبار منتشر شده، كارگران كارخانه گـروه صـنـعـتـی 
نیكوادھر در زنجان حقوق اسفند ماه سال به اضافه عـیـدی و 

ـیـن دو مـاه اول سـال ٩٠پاداش سال  ـنـوز ٩٠ و ھمچن  را ھ
اند و علیرغم پیگیریھـای مسـتـمـری كـه طـی  دریافت نكرده
ـام مسـئـولـی  اینمدت داشته ـاسـخـی از ھـیـچ مـق اند ھیـچ پ
 .اند دریافت نكرده

 
كارگران پوشینه بافت یك سال است كه 

 حقوق نگرفته اند
ـزویـن   ١٣بنابر اخبار منتشر شده، كارگران پوشینه بافت ق

اند و ھـیـچ جـوابـی بـه كـارگـران  ماه است كه حقوق نگرفته
 .معترض آن داده نمیشود
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 ماه است كه ھیچ حقوقی ١٧كارگران نازنخ 
 دریافت نكرده اند

ـا .    ماه حقوق طلب دارند١٧كارخانه نازنخ  این كـارگـران ت
اند و احـمـدی نـژاد  بحال چندین بار تجمع اعتراضی برپا كرده

ـیـچـكـدام از  را ھم مجبور به دادن وعده كرده اند اما تا بحال ھ
 .ھای ھیچ مقامی عملی نشده است وعده

 
كارگران شھرداری آبادان یك ماه حقوق 

 معوقه طلب دارند
بدنبال اعتراضات مستمر كارگران شھرداری كه طـی مـاه 

 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٤گذشته چندین نوبت تجمـع بـخـاطـر 
داشتند و در ایـن ر ابـطـه بـه فـرمـانـداری، امـام جـمـعـه و 

 مـاه از ٣شھرداری و سایر ارگانھا اعتراض كردند، در نتیجه 
ایـن كـارگـران امـا .    ماه حقوق معـوقـه آنـھـا پـرداخـت شـد٤

 .ھمچنان یك ماه حقوق معوقه طلب دارند
 

عدم پرداخت حقوق معوقه كارگران شركتھای 
 پارس صنعت مالوین و ثمین در خرمشھر

كارگران شركت پارس صنعـت مـالـویـن كـارگـران شـركـت 
ثمین از شركتھای پیمانكاری در تأسیسات دریایـی خـرمشـھـر 

 . ماه حقوق معوقه طلب دارند٣ھر كدام 
 

 ناامنی محیط كار
 

 مرگ یک کارگر در کرمانشاه بر اثر سقوط آسانسور
ـزاده" بنابه خبر منتشر شده است،  ـی ، کـارگـر " فـرامـرز عـل

ـیـش بـر اثـر  قراردادی کارخانه آرد کرمانشاه، کـه چـنـدی پ
سقوط آسانسور محل کارش دچـار مصـدومـیـت شـدیـد شـده 

 اردیبھشت بر اثر شـدت جـراحـات وارده در ١٨بود، عصر روز 
ـاھـل و دارای  وی كه.  بیمارستان جان باخت  فـرزنـد و ٥ مـت

جوانرود بود، حدود دو ھفته پیش بر اثـر سـقـوط    "کندوله"اھل 
ــقـه سـوم، دچــار  ــه آرد کـرمــانشــاه از طـب آسـانســور کــارخـان

 . مصدومیت شدید شده بود
 

 تن دیگر بر ٤مرگ یک کارگر و مصدومیت 
 آوار اثر ریزش

ـا روز  ـبـھـشـت ٢٥بنابه خبری كه خبـرگـزاری ایسـن  اردی
منتشر كرده است، مدیر روابـط عـمـومـی اورژانـس تـھـران از 

 کارگـر دیـگـر ٤ ساله و مصدومیت ٢٢مرگ یک کارگر 
. در ریزش آوار در خیابان قزوین در حال گـودبـرداری خـبـر داد

 .اند  كارگر از پناھندگان افغان بوده٥افزاید كه ھر  این خبر می
 

 خودکشی یک کارگر در پاالیشگاه شازند اراک
ـزکـار  ـل طبق خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف

ـتـشـر كـرده اسـت، ظـھـر روز  ـبـھـشـت ٢٢کرمانشاه مـن  اردی
ــوده ـاھــار ب ــگـامــی کــه کــارگـران مشــغـول صـرف ن ـن ــد،  ھ ان

ـأھـل، اھـل ٢٤کارگری به نام یاصر ملکشاھـای  سـالـه، مـت
شھرستان صحنه از توابع کرمانشاه که در اسـتـخـدام شـرکـت 

ـاده "   سكاف"عایق کاری  ـف بوده، از خـلـوتـی مـحـل کـار اسـت
ـتـه ھـمـکـارانـش، .   کرده و خود را حلق آویز نموده است به گـف

 .یاصر مشکالت مالی و خانوادگی داشته است
 

 کارگر دیگری قربانی ناامنی محیط كار شد

ـبـه   ٢١در خبرھـا آمـده اسـت كـه صـبـح روز چـھـارشـن
" افـغـانـی" ای كه ایسنا او را   ساله٢٥اردیبھشت، كارگر جوان 

عنوان كرده است، زیر آوار یك ساختـمـان در حـال سـاخـت كـه 
ـازد شود و جـان مـی فروریخت، گرفتار می ایـن حـادثـه در .   ب

 طبقه در حال ساخت سیتی سنتر واقـع در مـیـدان ١٥مجتمع 
 .دھد شوش تھران رخ می

 
 درباره فعالین كارگری

 
 آزادی چھار کارگر زندانی در سنندج

ـنـی، وفـا  ـتـشـر شـده غـالـب حسـی بنا بر گزارشھـای مـن
ـبـل از  قادری، یدالله قطبی و خالد حسینی که یـک روز ق
اول ماه مه در روز دھم اردیبھشت از سوی ستاد خـبـری اداره 
ـقـه  ـی اطالعات سنندج احضار و بازداشت شده بودند، با قـرار وث

ـلـه قـطـبـی روز .   از زندان آزاد شدند ـادری و یـدال  ٢١وفـا ق
 و ٥٠ شب به ترتیب با قرار وثیقـه ٨اردیبھشت حدود ساعت 

 اردیبـھـشـت خـالـد و ٢٢ میلیون تومانی آزاد شدند و روز ٣٠
ـقـه ٨غالب حسینی در ساعـت  ـی ـا وث  ٥٠ شـب ھـر کـدام ب

 .میلیون تومانی از زندان آزاد شدند
 

 كارگر در شھركرد به دلیل ٢٠اخراج 
 شركت در تجمع روز كارگر

در پی تجمعـی کـه كـارگـران شـھـركـرد در روز كـارگـر 
ـادی از کـارگـران ١٢داشتند و با بازداشت   ساعته تـعـداد زی

 .اند  نفر از این کارگران از محل کار خود اخراج شده٢٠ھمراه شد، 
 

 ملعمان
 

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان به 
 دادگاه احضار شد

بنابه خبر منتشر شده اسمـاعـیـل عـبـدی، عضـو کـانـون 
ـان ھـای اسـالمشـھـر و  صنفی معلمان و معلم ریاضی دبیرسـت

ـبـه ٢١تھران، روز  ـنـی بـه شـع ـف ـل  ٢٦ اردیبھشت به صورت ت
در ایـن خـبـر .   دادگاه انقالب جمھوری اسـالمـی احضـار شـد

ـنـده  آمده است كه طبق این احضار وی باید روز شنبه ھفتـه آی
الزم بـه .    صـبـح بـه دادگـاه مـراجـعـه نـمـایـد٩و در ساعت 

ـان  ـابسـت  پـس از ٨٩یادآوری است كه اسماعیل عبدی، در ت
ـازداشـت گـردیـد  گو با یکی از رسانه گفت و  ھای خارجی، ب
ـا .  روز را در زندان اوین گذراند٤٤و مدت  وی ھـم اکـنـون ب

 .قرار وثیقه به صورت موقت آزاد است
 

احضار دو تن از اعضای انجمن صنفی 
 معلمان کردستان در مریوان

ـان،  ـلـمـان کـردسـت ـفـی مـع در پی انتشار بیانیه انجمن صن
شیوا عامـلـی راد و اسـکـنـدر لـطـفـی دو عضـو دیـگـر از 
اعضای این انجمن به ستاد خـبـری اداره اطـالعـات مـریـوان 

براساس تماسی که با ایـن دو تـن در مـریـوان .   احضار شدند
ـبـه ٩بایست ساعت  گرفته شده است می  ١٩ صبح روز دوشن

در .   اردیبھشت در ستاد خبری اداره اطـالعـات حـاضـر شـونـد
ـتـه  ـف خبرھا آمده است كه، عالوه براین دو تـن، طـی یـک ھ

ـان ١٥گذشته   نفر از اعضای انجمن صنفی معلـمـان کـردسـت
ـا  به ستاد خبری اداره اطالعات سنندج احضار و در رابـطـه ب

ـازجـویـی شـده بـودنـد کـه  مفاد بیانیه صادره توسط انجمن، ب
 . نفر رسیده است١٧تعداد فراخواندگان تا کنون به 

 
 اطالعیه

 
در رابطه با  -ای تی یو سی  دبیر کل: به

 دستگیری فعالین کارگری در ایران
 ای تی یو سی خانم شارن بارو محترم، دبیر کل

 با درودھای گرم
 در رابطه با دستگیری فعالین کارگری در ایران: موضوع

ـیـش از بـرگـزاری مـراسـم روز  در آستانه اول ماه مه و پ
جھانی کارگر، چند تن از فعالیـن کـارگـری در شـھـرھـای 
سنندج و سقز توسط نیروھای امنیتی و انتـظـامـی احضـار و 

 .بازداشت شدند
ـنـی ، حسـیـن مـرادی و  در شھر سقز آقایان علـی حسـی

این در حـالـی بـود .   اینجانب، محمود صالحی، بازداشت شدند
ـاحـیـه  ـازداشـت، از ن ـبـل از ب که من بیمار بودم و چند روز ق
ـز عـمـل  ـی ـال دست چپ توسط دکتر منصور علیزاده، جھت دی

ـیـونـد ٣٥جراحی شده بودم و   سانت رگ مصنـوعـی بـرایـم پ
ـاریـخ .  زده بودند ـیـمـاری در ت در چنین شرایطی و در بسـتـر ب

ـیـم بـعـد از ظـھـر مـرا ٩٠ اردیبھشت ١١  ساعـت یـک و ن
ـیـم اتـھـامـی ٨بازداشت و مدت  ـفـھ  ساعت بدون ھیچ گونه ت

در یک اطاق سرد محبوس بودم، طوری که بر اثر سـرمـای 
 .شدید، دستم دچار مشکل شده است

ـتـظـامـی در روز  در شھر سنندج نیز نیروھای امنیتی و ان
، چند تن از فعالین کارگری را احضـار و ٩٠ اردیبھشت ١٠

ـادری، خـالـد  بازداشت  کرده ـان وفـا ق ـای اند و ھـم اکـنـون آق
ـیـن کـارگـری  حسینی، غالب حسینی و یدالله قطبی از فعال
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  ـتـه ھـمـاھ ـی و اعضای کـم

 .برند ھای کارگری در زندان به سر می تشکل
این کارگران و فعالین کارگـری در حـال حـاضـر تـحـت 
فشار بوده و از آنھا خواستـه شـده کـه عضـویـت خـود را در 
ـیـن  ـال کمیته ھماھنگی که یک نھاد علنی مـرکـب از فـع
ـنـد . کارگری است، استعفا داده و عضویت خود را ملغی کـن

ـنـی صـادر  چنین برای آزادی آنھا قرار وثیقـه ھم ھـای سـنـگـی
 .اند که خانواده این کارگران توان تھیه آن را ندارند کرده

رغم عضویت در سازمان جـھـانـی کـار و  دولت ایران علی
، برگزاری مـراسـم روز ٩٨ و ٨٧ھای  پایبندی به مقاوله نامه

ـنـوع اعـالم کـرده و  جھانی کارگر از طرف کارگـران را مـم
کارگران و فعالین کارگری را به جرم شرکت در مـراسـم اول 

کمیته ھماھنـگـی بـرای .   کند ماه مه بازداشت و زندانی می
ـقـل  کمک به ایجاد تشکل ھای کارگری، یک تشکل مست

ـا دیـگـر  کارگری است و امسال نیز مانند ھـر سـال ھـمـراه ب
ھا و نھادھای کارگری سـعـی در بـرگـزاری اول مـاه  تشکل

مه داشت که با ممانعت نیروھای امنیتی و انتظـامـی روبـرو 
ـه شد و آنھا با تھدید و احضار فعالین کارگری و اعضا  ـت کـمـی

 .دھماھنگی سعی کردند مانع از برگزاری مراسم اول مه شون
ـازنشـسـتـه و یـکـی از  اینجانب محمود صالحی کارگر ب
ــجــاد  ــرای کـمــک بـه ای ــگــی ب ـن ــه ھــمــاھ ــت ـی اعضـای کــم

کـنـم کـه ضـمـن  ھای کارگری ، از شما تقاضـا مـی تشکل
ـیـد و  اعتراض به این موضوع ناعادالنه، خواستار آزادی بی ق

ـتـه  شرط ھمه ـی ـنـد و اعضـای کـم ی فعالین کـارگـری درب
ھـای کـارگـری  ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

شوید و خواستار رسیدگی به شکایت این کمیته ھستیـم کـه 
ــال  ــقــص حــق ١٣٨٩در س ــرای ن ــا از دولــت ایــران ب  رســم

ـلـی کـار مـطـرح و  تشکل ھای کارگری در سازمان بین المل
 .ھنوز پیگیری نشده است

 با تشکر
 محمود صالحی

 ١٣٩٠ اردیبھشت ٢١چھارشنبه 
 

 گرامی باد یاد جانباختگان
 ١٣٨٩ اردیبھشت ١٩ 

 انسان آزادیخـواه، فـرزاد ٥یک سال از اجرای حکم اعدام 
ـان و  کمانگر، شیرین علم ھولی، فرھاد وکیلی، علی حـیـدری

ـاسـی.   گذرد مھدی اسالمی می ـان سـی ـی ـنـھـا  زندان ای کـه ت
. ای انسانی برای ھمه انسـانـھـا بـود جرمشان خواستن زندگی

ـلـھـا بـه  کشتن این انسانھا جز ناتوانی عاملین و آمرین این قت
ھا و مطالبات اکثـریـت جـامـعـه یـعـنـی  برآورده نمودن خواسته

ـا نـخـواھـد کـرد ـن اعـدام  در .   کارگران و زحمتکشان، را مـع
ـیـونـھـا  ـل ـی ـارزات م خیلی از جوامع غربی سالھاست به یمن مب
انسان متمدن و آزادیخواه منسوخ و از قوانین مملکـتـی حـذف 
ـیـرغـم سـالـھـا  شده، در حالیکه ایـن پـدیـده ضـد انسـانـی عـل
ـیـن  ـنـوز جـزء قـوان مبارزات و اعتراضـات مـردم، در ایـران ھ

ـنـد جـوامـع .   رسمی و جاریست این احکام در ایران نیز باید مان
حرمت و جان انسـانـھـا .  متمدن از قوانین حکومتی زدوده شود

ـاشـد و ھـیـچ کسـی بـه ھـیـچ  باید از ھر تعرضی مصون ب
تـر از ھـر  اعدام، جنایتیست سنگیـن.   جرمی نباید اعدام گردد

 .قتل و جنایت دیگر
 منسوخ باد احکام اعدام در سراسر جھان

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
 فعالین کارگری شھرھای سنندج، مریوان، کامیاران و سقز

 ١٣٩٠ اردیبھشت ١٨
 

 
 

نامه اعتراضی فدراسیون : انگلستان
 المللی کارگران حمل و نقل به خامنه ای بین

ـبـه  ITFبه گـزارش  ـیـر کـل ١١روز چـھـارشـن  مـه دب
ـقـل ایـن فـدراسـیـون  فدراسیون بین المللی کارگران حـمـل و ن

ـا  نامه David Cockroftآقای  ای اعتراض آمیز در رابطه ب
ـلـو و رضـا شـھـابـی بـرای  وضعیت سـالمـت مـنـصـور اسـان

ـتـه اسـت.   ای فرستاده است خامنه ـامـه گـف از :   وی در ایـن ن
ھـایشـان در   میلیون کارگر حمل و نقل و اتـحـادیـه٤.٦طرف 

ـیـق  ـا نـگـرانـی عـم سراسر دنیا این نامه را به شما مینویسم ت
ـلـو و رضـا شـھـابـی  خود را از وضعیت جسمانی منصور اسان

ـیـت سـنـدیـکـایـی بـطـور .   ابراز کنم ـال دو نفری که بدلیل فـع
ایـم کـه مـنـصـور  مطـلـع شـده.   ناعادالنه در زندان بسر میبرند

ـبـرد و روز اول  ـی اسانلو دوباره از ناراحتی جدی قلبـی رنـج م
ـتـه ـزشـکـان وی گـف انـد  مه به بیمارستان منتقل شده است و پ

ـا رضـا .   که او سریعا به عمل جراحی  احتیاج دارد در رابطه ب
ـنـی  ـی ـزی ب شھابی با خبر شدیم که او چندین بار دچار خونری
شده است، ولی با وجود در خـواسـت مـداوم، تـحـت مـداوای 

خانـواده و ھـمـکـاران ایـن دو بشـدت .   الزم قرار نگرفته است
 .نگران این موضوع ھستند

ـتـه آزادی  دولت ایران در ماه مه گذشته در جواب به کمی
اعـالم کـرده بـود کـه  (ILO)تشکل سازمان جھانـی کـار 

ـیـچـوقـت  منصور اسانلو بزودی آزاد خواھد شد، ولیاین وعده ھ
ھـای  بـه ھـمـراه اتـحـادیـه ITFدر عین حال . تحقق پیدا نکرد
المللی و سازمانھای مدافع حقوق بشـر، ھـمـواره  کارگری بین

ـلـو،  خواھان آزادی فعالین سندیکا ـلـه مـنـصـور اسـان یی از جم
سندیکاھـای کـارگـری . اند رضا شھابی و ابراھیم مددی بوده

ـتـخـاری داده عمده ـلـو عضـویـت اف انـد و  ای به منـصـور اسـان
سندیکاھای دیگری نیز در نـظـر دارنـد ایـن کـار را انـجـام 

 .دھند
خواھیم کـه بـدون  ما بنابراین یکبار دیگر قویا از شما می

ـلـو و  ـار مـنـصـور اسـان ـی ـت فوت وقت، امکانات درمانی در اخ
 .رضا شھابی، ھمزمان با تدارک آزادی آنھا قرار دھید

 
 اعتصاب عمومی پزشکان: مصر

 مـه ٩روز دوشنبه  Al Masry Al Youmبه گزارش 
پزشکان در مصر در مقیـاس سـراسـری دسـت بـه اعـتـصـاب 

کمیته ھماھنگ کننده اعـتـصـاب اعـالم کـرده اسـت .   زدند
ـبـش ٢٥که به غیر از ائتالف جوانان انقالبی   ٦ ژانویه و جـن

ـز از ایـن اعـتـصـاب اعـالم ١٠آوریل،   حزب سیاسی دیگر نی
ـزشـکـان بـه ایـن ٨٠گویند  آنھا می. اند حمایت کرده  درصـد پ

سـخـنـگـوی  Rashwan Shaaban.   انـد اعتصاب پیوستـه
پزشکان گفت است که این اولین اعـتـصـاب در مصـر اسـت 
ـتـه  که فقط خواست صنفی پزشکان را در نظر نـدارد، او گـف

ما خواھان بھداشت و دارمان بھتر برای ھمه شـھـرونـدان :   است
 درصـد ١٥خواست عمده این پزشکان اختصاص دادن .   ھستیم

 درصد بـودجـه بـه وزارت بـھـداشـت ٣.٥در حال حاضر فقط ( 
از بـودجـه دولـت بـه وزارت بـھـداشـت بـرای ) اختصاص دارد

ـزایـش دسـتـمـزدھـا  بھبود خدمات درمانی و بـھـداشـتـی و اف
انـد کـه  آنھا از کارکنان خـدمـات اضـطـراری خـواسـتـه.  است

ـنـد ـزشـکـان .   بدلیل انساندوستانه در این اعتصاب شرکت نکن پ
اند که چنانچه دولت به خـواسـتـھـای آنـھـا تـوجـه  اعالم کرده
 . مه دست به اعتصاب نامحدود خواھند زد١٧نکند، از 

 
 کارگر در انفجار ١١کشته شدن : مکزیک

 معدن ذغال سنگ
ـبـه  Associated Pressبه گزارش   مـه ٣روز سه شـن

در اثر انفجار مخزن گاز متان در معدن ذغـال سـنـگ شـھـر 
San Juan Sabinas  ،کارگـر کـه ١١در شمال مکزیک 

ـنـد مشغول کار بوده ایـن .   انـد، جـان خـود را از دسـت مـیـدھ
ـاعـث مـیـشـود پسـر  انفجار بقدری قدرتمند بـوده اسـت کـه ب

ای که خارج از معدن ذغال در حال کار بـوده، دو دسـت  بچه

ھا حاکی از آن اسـت کـه ایـن  گزارش.   خود را از دست بدھد
ـیـت داشـتـه و ھـیـچ  ـال ـانـونـی فـع معدن ذغال بطور غـیـر ق

 .مدرکی دال بر ایمنی محل کار در اختیار نداشته است
 

 کارگر ھمچنان در انتظار ١١٠٠: بحرین
 دریافت دستمزدشان

ــه گــزارش   کــارگــر ١١٠٠ Gulf Daily Newsب
ـیـد پـوشـاك   ٢٠٠٥کـه در سـال  Salmabadکارخانه تول

ـافـت دسـتـمـزدھـای  تعطیل شده است، ھمچنان در انتـظـار دری
ـیـه ٢٥٠این کارگران که .   خود ھستند ـق  نفر آنھا بحرینی و ب

ـنـد شـکـایـت آنـھـا  از ھندوستان و پاکستان ھستند، مـی گـوی
ھمچنان در وزارت کار مسکوت مانده و نمیدانند چـنـد سـال 

ـنـد ـلـی .   دیگر باید منتظر بمانند تا جوابی دریافـت بـکـن وکـی
ـتـه اسـت،  که اخـیـرا کـیـس ایـن کـارگـران را بـعـھـده گـرف

گوید پس از مراجعه به وزارت کار از اینکه متوجـه شـده  می
ـیـسـت،  کیس و فایل این کارگران در وزارت کـار مـوجـود ن

 .شوکه شده است
 

 اعتصاب سراسری و درگیری با پلیس: یونان
 مـه بـه دعـوت ١١به گزارش خبرگزاریھا روز چھارشنبه 

ـان، کـارگـران  دو تا از بزرگترین اتحادیـه ھـای کـارگـری یـون
.  سـاعـتـه زدنـد٢٤ھای مختلف دسـت بـه اعـتـصـاب  بخش

ـیـش از  ـارلـمـان ٣٠٠٠٠ھمزمان در آتـن ب  تـن بـه سـمـت پ
ـا  ـیـمـایـی کـردنـد وب ـانـونـگـذران کشـور "   دزد" راھپ خـوانـدن ق

ـتـصـادی  اعتراض خود را نسبت به سیاست ریاضت کشـی اق
ـاسـت .   حکومت اعالم کـردنـد اعـتـراض آنـھـا نسـبـت بـه سـی

ـزایـش  ـاعـث اف ریاضت کشی اقتصادی حکومت است کـه ب
ـا فشـار روزافـزون  بیکاری و کاھش دستمزدھا شده است و ب
ـیـرتـر  ـق بر مردم و به خصوص کارگران، آنھا را روز بـه روز ف

در این راھپیمایی، پلیس با معترضین درگیـر شـد .   کرده است
ـفـل، تـعـدادی از  ـل و با استفاده از گاز اشـک آور و گـاز ف

 .معترضین را مجروح و تعدادی را نیز باز داشت کرد
 
 اعتراض کارگران نفت در بصره: عراق

 مـه حـدود ٩روز دوشنبه  Khaleej Timesبه گزارش 
در جـلـوی  South Oil Company کارگر شرکت ٣٠٠

 ساعت دست به اعتـراض زدنـد ٣دفتر مرکزی شرکت بمدت 
ـبـت  ـاسـخ مـث و تھدید کردند که چنانچه خواستـھـای آنـھـا پ
ـیـد  ـاعـث تـوقـف تـول نگیرد، دست به اعتصاب خواھند زد و ب

ـاداش و .   نفت خواھند شد اعتراض این کارگران به نـداشـتـن پ
ـنـد  مزایای مشابه با کارگرانی که کار مشابه انـجـام مـیـدھ

ــد،  ولـی در اسـتـخــدام شــرکـت ـن ــی خــارجـی ھســت ـت ـف ھـای ن
گویند که چرا نباید از دسـتـمـزد  آنھا ھمچنین می.   باشد می

کـارگـرانـی کـه در .   برابر برای کـار بـرابـر بـرخـوردار شـونـد
ـا  ENIو  BP ،Exxon Mobilشرکتھای نفتی ھمچون  ب

ـاالتـر  کار مشابه کار میکنند، دستمزد و مزایایـی بـمـراتـب ب
ھـای داخـلـی مشـغـول  نسبت به کارگرانی که برای شـرکـت

 . *کار ھستند، میگیرند

 اخبار بين المللی


