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ـابـی" دو  ـا ھـمـزمـان از "   ارزی ـب ـقـری ت
و مـظـفـر "   كمیته لـغـو كـارمـزدی" 

ـتـشـر  ـاره اول مـه مـن محمـدی درب
ای  شدند كه جـا دارد چـنـد نـكـتـه

. ھـا بـگـویـم" ارزیابی"درباره این نوع 
ـیـغـام " ارزیابـی" ھر دو این  ھـا یـك پ

ضدیت با تـحـزب كـارگـری را در 
ـیـن مـتـشـكـل در .   خود دارند ـال فـع

این مـوضـوع "   كمیته لغو كارمزدی" 
انـد و بـه  را با تمام توانی كه داشته

ھر مناسبتی كـه بـرایشـان مـقـدور 
ـا جـائـی .  اند بوده، مطرح كرده اما ت

كه به مظفر محمدی برمی گـردد، 
و از آنـجـا كـه ایشـان از اعضـای 

ـیـسـت" رھبری حزب  ـت اسـت، "   حكـم
شاید عـجـیـب بـه نـظـر بـرسـد كـه 

ــی  ـاره كسـی كـه خـود در حـزب درب
ــی" اســت،  ــك "   ارزیــاب ایشــان را ی

ـلـمـداد كـرد . ارزیابی ضد حـزبـی ق
ـئـوریسـیـن و  كورش مدرسـی كـه ت
خط دھنده حزب مـظـفـر مـحـمـدی 
ـیـسـت  ـاور ن بوده است، خود بر این ب
ـایـه اش را  كه حزبی كـه ایشـان پ
ــزب  ــخــت و عضــوش ھســت، ح ری
ـقـد اسـت  ـت طبقه كارگر است و مـع
كه باید رفت و حزب طبقـه كـارگـر 

 .را ساخت
 

 ریشه امروزی ضدیت با تحزب
" كمیته لـغـو كـارمـزدی" از آنجا كه 

یك سکت ھوادار آنارشیسم اسـت و 
ـیـسـتـھـا  آنارشیستھا و آناركوسندیكـال

ــزب  ــانــاتــی ضــد تــح ــا جــری تــاریــخ
اند، لذا بنظر میاد کـه ضـدیـت  بوده

ـیـل  این عده با تحزب كارگـری بـدل
امـا .   طرفداریشان از آنارشیسم اسـت

ـتـه در  ـی موضع ضد حزبی این کـم
بـرخـورد بـه مسـائـل کـارگـری از 
ـا  جنس دیگری اسـت و کـامـال ب

ضـدیـت .   آنارشیسم سنتی فرق دارد
ھیستریک اینھا با تـحـزب از نـوع 
ضدیت نوع نظم نوینی است که در 
ـارزه کـارگـر  ـلـه بـه مـب بحبوبه حـم
ـلـه شـان  ـز حـم برای رھائی، نوع تی

 . متوجه تحزب کارگری است
ـا  اما ریشه متأخـرتـر ضـدیـت ب

یک پدیده آشنا بـرای "   دستفروشی" 
دستفروشـان جـزئـی .   ھمگی ماست

ـا  از زندگی ما شده ـقـر ب اند چون ف
ــه ــن گشــت ــدگــی مــا عــجــی . زن

ـنـد کـه  دستفروشان کسـانـی ھسـت
ـا بـرای  ـنـد ی ـاب ـی نتواستند کـاری ب
ـبـود درآمـد بـه آن روی  جبران کـم

از چسـب زخـم کـه بـی .   آورند می
نواترین شان بـه رھـگـذران عـرضـه 
میکنند تا لباس و کفش و وسـایـل 
ـلـم بـه  ـی ـا ف تزیینی منزل و میـوه ت
صورت سی دی و دی وی دی 

ــدا . . .   و ـی ــروشـان پ ـف در بســاط دســت
ــود ــش ــی .   مــی ــحــالت گــاھــا در م

ـازار" یا "  دوشنبه بازار"  " چھارشنبـه ب
ــان  بــراه مــی ــروش ــف ــت ــد کــه دس ــت اف

بصورت تجمعـی بـه عـرضـه کـاال 
میپردازند و با راه افتادن مـتـرو ایـن 

ــرو ھــم  پــدیــده در واگــن ــت ــای م ھ
مشاھده میشود و روزبروز بر تـعـداد 
ــصــوص زنــان  ــخ ــروشــان، ب ــف دســت

ـزوده  ـــرو افــ ـت ـــروش در مــ ـف ــ ـت دســ
 . میگردد

 از وقتی که خـاطـرمـان اسـت 
ـا  ھمیشه خدا شـھـرداری و دولـت ب
ــده مشــکــل داشــتـه اســت  ایـن پـدی
ـا  ـا مـامـوران شـھـرداری و ی ومرتب
نیروی انتظامی با خشونت تمام بـه 
ـنـد و  بساط دستفروشان حمله میکن
ـا  ـنـد ی اموال شان را یا نابود مـیـکـن

تـر  باال میکشند که این دومی رایج
است؛ و اگر دستفروشی مـوفـق بـه 
باز پس گیری اموال شـود ایـن بـه 
ـا  این قیـمـت تـمـام مـیـشـود کـه ت
ـیـف  میتواند خودش را خـوار و خـف

ــردم را .   ســازد ــه داری م ــرمــای س
ـقـر و فـالکـت کـرده  محکوم به ف
ـقـر و  ـیـن ایـن ف است و برای تضـم
سیه روزی به ھر تبھـکـاری دسـت 

دختر جوانی کـه سـاعـتـی .   " میزند

 ھائی كه ارزیابی نیستند ارزیابی
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بیستم ژوئن روز عھد و پیمان دوباره 
ـیـد و شـرط  ما برای آزادی بـی ق
زندانیان سیاسی و خـاتـمـه دادن بـه 
ـایـت جـمـھـوری  دستگاه جنون و جن

 !اسالمی است
 
  انسانھای شریف؛  آزادیخواھان مردم

ــد کــه ایــن  ــد بــدانــن ــای ــان ب ــی جــھــان
ــار  ــایــت و کشــت ـن حـکــومــت بــا ج

باید بدانند که جمھـوری !   پابرجاست
ـار و  اسالمی با چوبه دار و کشـت
شکنجه و زندان متولد شده اسـت و 
ـات مـیـدھـد ! با خونریزی ادامه حـی

باید با خبر شوند که این حکـومـت 
ـام  ـی از وحشت انقالب و خیـزش و ق
مـردم حـاضـر اســت دسـت بـه ھــر 
جنایتی بزند تا سـاعـتـی بـر عـمـر 

این حکـومـتـی !   کثیف خود بیفزاید
درنده است که در پـرونـده فـردی و 
ـتـل  جمعی حاکمینش صدھا فقره ق

 !عمد خوابیده است
ـامـه ھـزاران  ـایـد زجـرن جھانیان ب
زندانی سیـاسـی را در طـی عـمـر 
پرنکبت جمھوری اسالمی بشـنـونـد 
و از حقایق ھولناک این حکـومـت 

ایـن صـدای .   آدمکش با خبر شوند
ــان را ــی   رســای مــاســت کــه جــھــان
میلیونھا انسان شریف و نـوعـدوسـت 
ـا امـر  را درکنار ما قرار مـیـدھـد ت
دفاع فوری و اضطراری از ھـزاران 
ـزی  زنذانی سیاسی و صـدھـا عـزی

که ھر آن چوبه دار زنـدگـیـشـان را 
یـورش .  تھدید میکند را میسر کند

ـان  و گروگان گیری دایمـی از مـی
ـا  مخالفان سیاسی  رفتار وحشیانـه ب
ـنـاک  زندانیان سیاسـی ـار ھـول  اخـب

 کسـب و  اعدامھای دسـتـجـمـعـی
 .کار ھر روزه این حکومت است

! بیستم ژوئن فقط یکروز نیست
یک کمپین وسیـع بـرای سـازمـان 
دادن جنبشی اعتراضـی اسـت کـه 
میخواھد جـھـان مـتـمـدن را بـرای 
ـانـی از خـواسـت آزادی بـی  پشتیب
ـاسـی در  ـان سـی ـی قید و شرط زنـدان

ـیـن !   ایران بسیـج کـنـد واکـنـشـی ب
المللی نسبت به خطرات جـدی کـه 
ـزان مـا را در زنـدانـھـای  جان عـزی

  کـنـد جمھوری اسالمی تھدید مـی
بیسـتـم ژوئـن درعـیـن .   ایجاد نماید

ـیـمـان  حال سمبل اتحاد و عـھـد و پ
ـیـد و شـرط  ما برای آزادی بدون ق
ـیـن کشـیـدن  ـای زندانیان سیاسی و پ

 !ھای دار است چوبه
ـاسـی در  ـان سـی ـی مبارزات زندان
ــن و  ــھــای مــخــوف اوی ــال ــاھــچ ســی
ــھــای  ــدان رجـایــی شـھــر و ھــمــه زن
ــی  ــالم ــوری اس ــھ ــم ــمــار ج ــش ــی ب

ــه ــمــاس ــم اســت ح ــن .   ای عــظــی ای
ـزرگـتـریـن  مبارزات شورانگیز الیق ب

ـیـن  ھای و پشتیبانـی حمایت ھـای ب
ھزاران زندانی سیاسـی !   المللی است

ھای مضطرب و نگرانشـان  و خانواده

ـلـی  ـل چشمشان به اقدامات بیـن الـم
 .ماست

ـیـد در ایـن روز در  شما میتوان
ـاسـی  ـان سـی ـی اشكال متنوع از زندان

 :در ایران حمایت كنید
ـابـل  ـق ـایـی تـظـاھـرات در م برپ

 ھای رژیم اسالمی؛ سفارتخانه
ارسال نامه اعتراضی بـه رژیـم 

 ونامه به سازمانھای بشردوست؛
ـا  ـبـسـتـگـی ب برگزاری شب ھم

 زندانیان سیاسی در ایران؛
ــت کشــورھــای  ــار بــه دول فش
محل اقامتتان برای واکـنـش نشـان 
ـات رژیـم و مـحـکـوم  دادن به جنای

 کردن آن؛
ـات  ـای ـن افشاگری در رابطه با ج
ـان مـردم  رژیم و آگاھگری در مـی

 كشور محل اقامتتان ؛
ـتـكـار دیـگـر شـمـا  با دھـھـا اب
ـا  ـیـسـتـم ژوئـن را ب میتوانید روز ب

 !قدرت ھر چه بیشتر برگزار نمایید
ـار  در بیستم ژوئـن امسـال یـكـب

 :دیگر اعالم میكنیم
زندانیان سیاسی باید بـالدرنـگ 

 .و بدون قید و شرط آزاد گردند
ـایـد فـورا مـتـوقـف  اعدامـھـا ب

 .شوند
 

 کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی 
 ١٣٩٠ فروردین ٣١- ٢٠١١ آوریل ٢٠

 !بیستم ژوئن روز حمایت از زندانیان سیاسی است
 !تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط آزاد گردند
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به جمھوری اسالمی و در حمایت از کارگران ایـران در 

 .مقابل سازمان جھانی کار برگزار میگردد
تشکیالت خارج کشور حزب کمونیسـت کـارگـری 

ھـای کـارگـری فـرانسـه را ارج  ایران این اقدام اتحادیه
میگذارد، از آن پشتیبانی کرده و در آن شرکت خـواھـد 
ـیـن  ـال ـاسـی، فـع کرد و ھمه احزاب و سازمـانـھـای سـی
کارگری و مردم آزاده را به حمایت و شـرکـت در ایـن 

 .آکسیون فرا میخواند

ھای کارگری فرانسه در  تظاھرات اتحادیه
 حمایت از کارگران ایران

 
 اتحادیه کارگری فرانسه در حمایت از کارگران ایران ٥

 در مقابل سازمان جھانی کار تظاھرات برگزار میکنند



 3 ١٥٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـاز  ــ ــت و ت ـــه دوره تــاخ حــزب ب
ـیـن .   نئولیبرالیسم برمی گـردد در ب

ایـرانـی "   چـپ" حداقل روشنفـكـران 
بعد از سركوبـھـای دھـه شـصـت و 

ــالب  ــحــزب ٥٧شــكــســت انــق ، ت
ـا .   گریزی به یك نوعی مـد شـد ت

قبل از آن، در بین چـپ كسـی از 
است حـرفـی " چپ مستقل"اینكه 
ـیـن پـدیـده نمی ای اصـوال  زد و چـن

ـا نـداشـت حـتـی اگـر كسـی .   معن
ـان خـاصـی  ـا یـك جـری مشكـلـی ب
ــه  داشــت و از آن جــریــان فــاصــل

بـودن خـود " مستقل"گرفت، به  می
ـئـوری  افتخاری نمی كرد و از آن ت

ـــمـــی ـــی  درســـت ن ـل ـــرد و اصــ ك
ـزی .   ساخت نمی منتھا تـحـزب گـری

ـنـدگـی در دوره  و تبلیغ برای پـراك
بعد از سركوبھا و بخصوص بـعـد از 
ـتـخـار  فروپاشی دیوار برلن، مایه اف

ایـن !   ھـا شـد" چـپ" بعضی از این 
در نوشته افراد زیادی، و حتـی در 
ـنـون اعضـای  بین كسانی كه ھم اك
ـنـد،  ـز ھسـت احزاب و سازمانھایی نی

 .خورد به چشم می
ـنـد كـه  ـتـھـا تـعـدادی ھسـت من
ظاھرا با متـحـزب شـدن مشـكـلـی 
ندارند، اما آن را بـه مـوقـع گـلـی 

ـنـد نی مـوكـول مـی ـن از مـنـظـر .   ك
ـایـد مـتـحـزب  اینھا طبقه كـارگـر ب
ـقـه كـارگـر  ـایـد حـزب طـب بشود، ب
ـیـسـت  ـلـوم ن تشكیل بشود، اما مـع

و تــوســط چــه تــعــداد از !   كــی؟
ـا !   كارگران؟ و یا كدام كارگـران و ب

مظفر محـمـدی !   چه طرز تفكری؟
ـبـوع ایشـان دارای یـك  ـت و حزب م

مشـخـصـا .   چنین گـرایشـی اسـت
ـیـن  بحثھای كورش مدرسی در ھـم

ـنـد بـرای ایـن تـعـداد، .   راستا ھسـت
بحث از كارگر و تحزب كـارگـری، 

ـبـی و  بھانه ای است برای منزه طـل
ــراضــات  ــع كــارگــران از اعــت مــن

این بحثی است كـه " !   غیركارگری" 
ـفـی بـه آن  ـل ما در جـاھـای مـخـت

ـارزه .   ایم پرداخته ـتـی كـارگـر مـب وق
ـارزه  نمی ـتـظـر مـب ـن كند، ھمـه را م

ـارزه  كارگر نگه می دارد؛ وقتی مـب

ـارزه مـنـع  می كند، كارگر را از مـب
شود كه مـثـال  كند و مبصر می می

اگر امروز كارگر مبارزه بـكـنـد، و 
ــراضــات  ــت و اعــت چــون مــخــالــف
ـنـد و در  دیگری در جامـعـه ھسـت
ـنـد كـه  نتیجه كارگر نباید مبارزه ك
حاصل مبارزه اش در ایـن شـرایـط 
ــال فــالن بــخــش از  ــث ــع م ــف بــه ن

كارگـر در !   شود بورژوازی تمام می
ھمه معادالت ایشان بـرادر كـوچـك 
ـارزه اش  است و اگر مبارزه كند مـب

ــن ایــده كــه .   شــود مــالخــور مــی ای
كارگر با مبارزه اش رھبـر جـامـعـه 

شود و بسیار محتمل اسـت كـه  می
ـال  بخش عمده ـب ای از كسانی كه دن

ـا  ھمان بخش از بـورژوازی دارنـد ب
ـال  رژیمی مبارزه می ـب كنند را به دن

ـامـه و اھــداف خـودش بـكـشــد  بـرن
ـارزه یـكـی .   اساسا غایب اسـت مـب

دو سال گذشته كـارگـران در ایـران، 
مرتب از جانب مظفـر مـحـمـدی و 
ــری حــزب  ــگــر اعضــای رھــب دی
ـبـوعشـان ایـن چـوب را خـورده  مت

ھمین كار را مظفر مـحـمـدی .   است
در ھمین ارزیابـی كـذائـی اش ھـم 

كارگران مراسم اول مـه .   كرده است
ــرده ــرگــزار ك ــوفـــت  ب ــر ك ـــد، س ان

ـان  می ـاب ـی خورند كه چرا در فالن خ
و با بھمـان تـعـداد كـارگـر بـرگـزار 

ـنـد نمی ـبـری و نـه !   كن ایـن نـه رھ
سازماندھی مبارزه كـارگـران اسـت، 
بلكه مبصری كردن اسـت كـه حـال 

 .زند آدم را به ھم می
 

 ھای بی مایه"ارزیابی"
وقتی جریانی سالم خود را مشـغـول 

ـتـھـائـی مـی ـی ـال ـنـد، و مـثـال  فع ك
ھــدفــش ســازمــان دادن كــارگــران 
است، باید راھھـای سـالـم را بـرای 

ـنـد ـتـخـاب ك اگـر .   این مـوضـوع ان
جنبش كارگری توجھی بـه اھـداف 
ـا زور و  ــ ـــكـــرد، ب ـان ن آن جـــریــ

توان توجه آن را بـه  پرخاشگری نمی
ای اسـت  این شـیـوه.   خود جلب كرد

بـكـار "   كمیته لغو كارمزدی" كه ھم 
ـتـر .   برده و ھم مظفر محمدی ـن ـی پائ

ـلـه بـرمـی گـردم امـا .   به این مسئ
اجازه بدھید به ادعاھای دیگر آنـھـا 

 . بپردازیم
ــغــو كــارمــزدی"  ــتــه ل در "   كــمــی

ــه  ــوشــت ــی بــه " ن ــل ــی ــاھــی تــحــل ــگ ن
برگزاری مـراسـم اول مـاه مـه در 

گـویـد آنـچـه  می"    شمسی٨٠دھه 
ــوســط فــعــالــیــن كــارگــری  كــه ت
ــھــادھــای مــوجــود  ــشــكــل در ن مـت
كارگری تحت عـنـوان مـراسـم اول 

شـد، ربـطـی بـه  ماه مه برگزار می
ـنـد  و ادعـا مـی.   كارگران نداشـت ك

چیزی نبود جز ھـمـان مـراسـم " كه 
ـام  فعاالن كارگری كه این بار زیر ن

ایـن " .   شـد ھـا اجـرا مـی این تشـكـل
اما بر ایـن نـظـر اسـت كـه "   كمیته" 

ـیـن  ـال این چیزی نبود كه به این فع
ـزی بـود  تحمیل شده بود، بلكه چـی

آوردنـد و  كه عمدا به آن روی مـی
ـتـه لـغـو كـارمـزدی" فعالین  ـی " كـم

ـیـشـه بـر شـیـوه  استثنا بودند و ھـم
ـان تـوده ھـای كـارگـر  حضور در می

ـات .  اصرار داشتند ـی ـلـب واقـع این ق
چنان عیان اسـت كـه حـتـی خـود 
ـتـوانسـتـه آن را  نوشته مزبـور ھـم ن

ـتـه .   بپوشاند در جائی از نوشته گـف
است كه از آنجا كـه دولـت مـرتـب 
ــوب  ــحــركــات كــارگــران را ســرك ت

ـیـن كـارگـری می ای كـه  كرد، فعال
در ھمین نھادھای كـارگـری مـثـل 

ــه پــیــگــیــری"  ــت ــه " ، " كــمــی ــت كــمــی
سنـدیـكـای كـارگـران " ، " ھماھنگی

، " شــركــت واحــد تــھــران و حــومــه
ــدیـكــاھــای "  ـیــأت مـؤســســان ســن ھ

ــری ھــیــأت بــازگشــای " ، " كــارگ
ـأت " ، " كارگران نقاش و تزئینات ھـی

ـازگشـایـی سـنـدیـكــای كـارگــران  ب
ـیـك سـنـدیـكـای " و "   فلزكار و مكان

ـپـه گـاھـا "   كارگران نیشكر ھـفـت ت
برای نزدیكی بـه كـارگـران در اول 
مه و طرح مطالبـات كـارگـران، در 
مراسمـھـای خـانـه كـارگـر شـركـت 
كرده و كنترل این مـراسـمـھـا را بـه 

ـنـد دست می حـاال سـئـوالـی .   گرفت
ـتـه لـغـو كـارمـزدی" كه  ـایـد "   كمی ب

جواب بدھد این است كه چرا فـكـر 
ـنـی در مـراسـمـھـای  می كند فعالی

ـنـد و  خانه كـارگـر شـركـت مـی ـن ك
ھـا  كنترل این مراسمھا و راھپیـمـائـی

كنند در دست بگـیـرنـد  را سعی می
و در عین حـال مـراسـمـھـایـی ھـم 

گیرند و فقط خودشان دور ھـم  می
 شوند؟  جمع می

: گـویـد در جای دیـگـری مـی
به ھرحال، برگزاری مراسم فـعـاالن " 

ھـای  کارگری متشکل در تشـکـل
.  ادامـه داشـت١٣٨٨فوق تا سال 

ھـا  در این سال، اکـثـر ایـن تشـکـل
ـارک اللـه  قرار بود مراسمـی در پ
ـنـد کـه در ھـمـان  تھران برگزار کن
آغـاز مـورد سـرکـوب و ضـرب و 

ھـا  شتم وحشیانه قرار گرفتنـد و ده
. ھا بازداشـت شـدنـد تن از فعاالن آن

ـاالن  ـــــعــــ ـان روز، ف ــــ ـــــم در ھ
ـز کـه در  ـی ـیـک ن ـزکـارومـکـان ـل ف
محل تعاونـی مصـرف خـود جـمـع 

در پـی .   شده بودند بازداشت شـدنـد
ـیـل  این سرکوب و بـه ویـژه بـه دل
ـان پـس از  ـق فضای سرکوب و خـف

ــخــابــات  ــت ــوادث ان ــرداد ٢٢ح  خ
ــیــز ١٣٨٩، در ســال ١٣٨٨  و ن
فعـاالن کـارگـری )   ١٣٩٠(امسال 

نتوانستند مـراسـم خـود را بـرگـزار 
ـتـه لـغـو " دانیم كه  می. " کنند ـی كـم

ھیچگونه ربطـی بـه آن "   كارمزدی
مراسم مـذكـور نـدارد و در ھـیـچ 
جای دیگری ھم مراسمـی، نـه در 

ھای كارگران و نـه حـتـی  بین توده
در محافل خانوادگی خود، بـرگـزار 

ـاز مـی.   نكردند تـوانـد  اما سـئـوال ب
این باشد كه آن ده تشـكـلـی كـه از 
چندین روز پیش به ھر طریقی كـه 
برایشان ممكن بود، كارگـران را بـه 
شركت در آن مراسم فـراخـوانـدنـد و 

ــغ مــی ــی ــل ــد و بــاز  بـرایــش تــب كــردن
ـنـد،  ھمچنانكـه خـودشـان مـی گـوی

ـانـه  شركت كنندگان با حملـه وحشـی
ـیـش  مزدوران رژیم مواجه شدند و ب

 تـن از كسـانـی كـه قصـد ١٧٠از 
شركت در آن را داشتنـد، دسـتـگـیـر 

ـتـر .  شدند و به نظر من حتـی مـھـم
ـنـدگـان در مـراسـم  اینكه شركت كن
ـز دسـتـگـیـر  ـی ـیـك ن فلزكار و مكـان

یعنی سـایـه سـركـوب رژیـم .  شدند
ـیـچـگـونـه  چنان وحشیانه بود كه ھ
مراسمی، چه در پارك الله و چـه 
ـیـك را  در ساختمان فلزكار و مـكـان

ـا وجـود ایـن ھـمـه .   داد اجازه نمی ب
ــتــه لــغــو " شــواھــد كــه خــود  ــی كــم

توانـد مـنـكـر آن  ھم نمی"  كارمزدی
شود، چرا اصرار دارد كـه بـگـویـد 
ــدا  ــن كــارگــری عــم ــعــالــی ــن ف ای

خواستند مراسم محفلی بـرگـزار  می
ـا دروغ  ؟ بنظر من نمی! كنند شـود ب

ـاسـت كــرد ـیــات سـی ـلـب واقـع . و ق
ـنـجـوری بـه  كسی را نـمـی شـود ای

ـاسـتـی و جـلـب شـدن بـه  ترك سـی
ــب كــرد ــرغـی . سـیــاسـت دیـگــری ت

اینھمه نقل قول از این کمیته اشـاره 
شد که دروغگوئی و اتـھـام زنـی 
ـیـن و تشـکـلـھـای  ـال آنھا علیه فـع
ــا بــه  ــک ــا ات کــارگــری مــوجــود ب

ـات شـود ـب و .   حرفھای خـودشـان اث
ـافـع  اکنون باید پرسید که کدام مـن
و دالیل ایجاب میکنـد کـه یـک 
ـا مـدافـع لـغـو کـار  عده که گـوی

با اتکا بـه دروغ !  مزدی ھم ھستند
ـنـد تشـکـلـھــای  و اتـھـام مـیـخــواھ
ـار  ـب کارگری مـوجـود را بـی اعـت
کنند؟ این منفعت و سیاست کـدام 

ــقــه ــب ای اســت کــه قصــد دارد  ط
ـزد کـارگـران  تشکل کارگری را ن
ـایـد  ـتـه ب ـی بی اعتبار کند؟ این کم
پاسـخ دھـد چـون ھـر چـقـدر ایـن 
کمیته یک جمع پادرھوا و یـک 
ـارزه کـارگـران  سکت بیربط بـه مـب
ـا  ـنـی ب باشد باز ھم تا این حد دشم
تشکلـھـای کـارگـری مـوجـود را 

 .توضیح نمیدھد
ـیـن كـار  مظفر محمدی ھم ھـم

ــت ــرده اس ـــه .   را ك ـت ــوشـ او در ن
ــه امســال در  درس» ھــای اول م

ـیـن " کردستان  ـال سخنی کوتاه با فع
ـتـی از :   " گـویـد می «" کارگری وق

یکی از فعالین کـارگـری در ایـن 
باره پرسیدم، چـرا روز جـمـعـه؟ در 
ــن  ــش مــطــمــئ ــت، راســت جــواب گــف

 اردیبـھـشـت ١١نبودیم روز یکشنبه 
ـزرگ  موفق به برگزاری مـراسـم ب
ـیـم حـداقـل  ـت کارگری بشویم و گف

ـیـم . . . " این یکـی را از دسـت نـدھ
ــخــش زیــادی از  ــس ب ایشــان ســپ
ــن مــوضــوع  ــه ای ــش را ب ــب مــطــل

ـیـن  اختصاص می ـال دھد كه چرا فع
ـار بـرگـزاری  كارگری دسـت انـدرك
مراسمھای اول ماه مـه، صـد ھـزار 
نفر كارگر به خیابان نیاوردند؟ چـرا 
در بیرون شھر این كـار را كـردنـد و 

ـنـكـه آن فـعـال .   غیـره ـیـرغـم ای عـل
ـتـه كـه كسـانـی  كارگری بھش گف
كه در صدد سازماندھی بـرگـزاری 

ــوده ــه وی  مــراســم ب ــد، رســمــا ب ان
ـنـد  اند كه مطمئن نبوده گفته اند بتوان

 اردیبھشـت ایـن كـار را ١١در روز 
ـقـش مـبـصـر  بكنند، ایشان باز در ن

رسـانـد و خـودش  حضور به ھم می
 .زند را به صحرای كربال می

ــابــی ــای  اگــر كســی در ارزی ھ

 ١از صفحه 
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 4  ١٣٩٠  خرداد ٣ کارگر کمونيست

ـبـش كـارگـری  خود از وضعیت جـن
ـا  فاكتور سركوب را قلم بگـیـرد و ب
ــان  ــخــواھــد كس ــن آن ب ــم گــرفــت قــل
ـقـد خـود  دیگری را نقد كنـد، در ن

ـیـسـت ـتـوری .   صادق ن ایـن آن فـاك
ـارمـزدی" است كه ھم  و ھـم "   كمیته لغو ك

 .دان مظفر محمدی عمدا قلم گرفته
 

 منتقدین كجا بودند؟
ــم كــه نــمــی ــت ــا  بــاالتــر گــف شــود ب

. پرخاشگری جواب مسـائـل را داد
ــی كــه مــی ــوال ــن ســئ ـی شــود از  اول

ـارزه كـارگـران  تخطئه كنندگـان مـب
كرد، این است كه خـود شـمـا كـجـا 

چنـد "   كمیته لغو كارمزدی" بودید؟ 
مـراسـم در كــارخـانـجــات و دیـگــر 

ھـای  محیطھای كار در جـمـع تـوده
كارگـران بـرگـزار كـرده اسـت؟ كـو 

فـرقـه " تجـربـه كـارشـان كـه بـرای 
ھا ھم الگوئی باشد؟ آیا حـزب " گرا

تواند یك نـمـونـه  مظفر محمدی می
ــج از  ــت از كــارھــای عــمــلــی مــن
ـنـدج و  سیاستھای این حزب در سـن
ـا ھـر جـای  یا سقز و مـریـوان و ی
دیـگـری كـه مـد نـظـر ایشـان اسـت، بــه 
فعالین اجتمـاعـی نشـان بـدھـد كـه سـال 
بعد این فعالیـن در اول مـه و روز زن و 

 غیره آن الگو را به دست بگیرند؟ 
ـان  توصیه ای كه بـه ایـن دوسـت

ـنـكـه  ـبـل از ای دارم این است كـه ق
ــر اســت یــك  ــھــت ــد، ب ــن ــزن حــرفــی ب
موضوع را ھمیشه در نـظـر داشـتـه 

اینكه وقتی كسـی حـرفـی .   باشند
ـنـد،  زند و یا كسی را نقد مـی می ك

 مـخـاطـب ٣بھتر است كـه بـدانـد 
یكی از ایـن .  تواند داشته باشد می
ــه ٣  مـخـاطـب كســی اسـت كـه ن

ـقـد  سمپاتی به منتقد دارد و نه به ن
كسـی اسـت كـه بـه حـرف .   شونده

حساب و استـدالل نـویسـنـده تـوجـه 
ـر مـحـمـدی " ارزیابی.   " كند می ھای مـظـف
ـارمـزدی" و  ھـیـچ چـیـزی "   كمیته لغـو ك

 .برای این مخاطب ندارند
ــر مــحــمــدی  ــف در جــواب مــظ

ـازی در  می توان گفت كه مبصر ب
ـقـد خـود،  می ـت ـن آورد و در جواب م

ـیـشـتـر پـرخـاش  ناسزا می گوید و ب
كمیته لـغـو " اما در جواب .   كند می

در جـواب ایـن نـوشـتـه "  ( كارمزدی
آنچه كه گفتن دارد ایـن )   مشخص

ــھـا بـرای رھــبـران و  ـن اسـت كــه ای
فــعــالــیــن کــارگــری ھــیــچــگــونــه 

ـنـد و در واقـع  ـیـسـت ارزشی قائل ن
مشكالت جنبش كـارگـری را زیـر 

ــن مــی ــن فــعــالــی ــد ســر ای ــن ــن ــی . ب
گوید كه كارگران خودشـان دور  می

شـونـد و گـلـگـشـت  ھم جـمـع مـی
ــنـد و دربــاره مشــكــالت و  مـی كــن

مسائل مادی كار و زنـدگـی خـود 
ـیـجــه حـرف مـی ــت ای  زنــنـد و بـه ن

امـا ھـر كسـی كـه بـر .   رسنـد می
زنـد،  روی دنیای واقعـی قـدم مـی
ـنـد ذھنی بودن این گفته را می ـی . ب

تمام ھم و غم رژیمھای سـركـوبـگـر 
ــد آن  ــوان ــت ــن اســت كــه ب ھــم ھــمــی
فعالینی را كـه مـورد كـم لـطـفـی 

ـنـگـی بـرای ایـجـاد "  کمیته ھـمـاھ
ـتـه"   تشکل کارگری انـد،  قرار گـرف

ـیـسـتـشـان  شناسائی كند و سر بـه ن
ای دسـتـگـیـر  كارگران را فلـه.   كند
ـتـه " كنند، حتی اگر بقـول  نمی ـی كـم

دور ھم جمـع شـونـد "   لغو كارمزدی
 !و چاره جوئی كنند

ـایـد  منتھا یك نكته دیگر ھـم ب
" كمیتـه لـغـو كـارمـزدی"درباره این 

اینھا با كوبیدن سر خـود بـه .   بگویم
ـات، آخـر سـرخــورده  ـی سـنـگ واقـع

اینھا كه ادعـای شـوراھـای .   شدند
كارگری ضدسـرمـایـه شـان گـوش 
ـاك  ـنـك پ فلك را كـر كـرده بـود، ای
ـال  ـب ـق سرخورده شـده و بـعـد از اسـت
گرم و پرشور از اھـدای شـوراھـای 
اسالمی كار در ایران خودرو تـوسـط 
ــن مــركــز، در  ــت جــالد ای ــری مــدی

ـتـه انـد نـوشـتـه ـیـرا گـف تــا :   " ای اخ
ــبــدادی  ــت ــی کــه فضــای اس زمــان
حاکم بر جامعـه تـرک بـرنـدارد و 
ـز و  این ترک مجرایی برای سـرری

ای کارگران در صـحـنـه  حضور توده
مبارزه سیاسی ضـدسـرمـایـه داری 

ــتــی تــوده ــد ح ــن ای و  فــراھــم نــک
ــکــاھــای  ــدی ــراســری شــدن ســن س
رفرمیست، چه رسد بـه شـوراھـای 
ـقـه کـارگـر،  ضدسرمایه داری طـب

یادآوری دو نـکـتـه ."  ( منتفی است
ـابـی شـورایـی  مھم برای سازمان ی

و در نتیجه به نـظـر مـن )   کارگران
این دوستان بھتر است سر راه ھـمـان 

ــی كــه مــی ــاری  كســان ــد ك خــواھــن
ــد و دردی از دردھــای  ــن ـن ــكـ ب
ـنـد، سـنـگ  ـن كارگران را درمـان ك

 .اندازی نكنند
ـنـی ھـم  ـی یك توصیه ایـن چـن

او .   شود به مظفر محمدی كـرد می
ــه  ــش در حـمــلـه ب ـی كـه دو ســال پ

ــران"  ــران ای ــه آزاد كــارگ ــحــادی " ات
فراخوان انحالل آن را داده بـود، یـك 
قدم عقب نشـسـتـه و بـه كـارگـران 

دھـد كـه راھشـان را از  دستور می
ـنـگـی " این تشكل و  ـتـه ھـمـاھ كمی

ھـای  برای كمك بـه ایـجـاد تشـكـل
ایـن یـك قـدم .   جدا كننـد"  كارگری

عقب نشینی است كـه حـداقـل بـه 
گـویـد  كارگران عضو این نھاد نـمـی

ـیـد ـن امـا در عـیـن .   آن را منحل ك
ـان ارتـجـاعـی اسـت كـه در  حـال ھـمـچـن
ـارگـران را  غیاب تشكلھای كـارگـری، ك
به فاصله گرفتـن از آنـچـه كـه مـوجـود 

 . كند است، دعوت می
كردم ھر درجه كـه  من فكر می

فعالین حزب مـظـفـر مـحـمـدی از 
ـیـسـم كـارگـری و  سیاستھای كمون
بحثھای منصور حـكـمـت فـاصـلـه 
گرفته باشند، اما حداقل آن بـحـث 

ــی كــارگــران"  ــار "   دو خشــت را كــن
ھیچکـس حـق نـدارد .   " گذارند نمی

ھیچ دو خشتی را که کارگران از 
ـارزه جـاری و  نظر سازمانی در مـب
ــاعــی شــان روی ھــم  ــا دف عــمــدت

اند را با این نوع اسـتـدالالت  گذاشته
که این یکی دموکراتیک نیـسـت 
ــدازه کــافــی چــپ و  ــه ان و یــا ب
ـــره  ـی ــ ـــســـت و غ ـی ــ ـال ن ـــکــ رادی

چـرا )   منـصـور حـكـمـت. " (برچیند
فاصله گرفتن كارگـران از تشـكـل 
و نھادھای مـوجـود كـارگـری، در 
ـفـع  ـتـر، بـه ن غیاب یك آلترناتیو بـھ

ـارگـــر اســـت؟ ــ ـــردن !   ك ـــراب ك خ
تشكلھای كارگری موجود، حـتـی 
ـاشـنـد و چـنـد  اگر در محل كار نب
ــگــر ھــم داشــتــه بــاشــنــد،  ــراد دی ای
كارگران را فقط در برابر سركـوب و 
ـبـش  پراكندگی تحمیل شده بـه جـن

ـنـد كارگری، آسیب پـذیـرتـر مـی . ك
این توصیه مظفر محمدی بـه نـظـر 
. عمال كمك بـه زدن كـارگـر اسـت

پافشاری بر سیاسـت غـلـط آدم را 
 .برد به جای بدی می

ـزھـای حـزب  گفتم كه ردپای ت
كورش مدرسی و مظفـر مـحـمـدی 

ای از زنـدگـی و  در ھیچ گـوشـه
ــده  ــه دی ــع ســوخــت و ســاز جــام

مظفر مـحـمـدی امـا بـه .   شود نمی
ــی ــدج م ــن ــران ســن ــد كــارگ ــوی : گ

ـامـه"  ـن ھـای  صرفنظر از اینکه قطـع
ـبـه  اول مه نه طرح یکی دو مـطـال
سراسری و عاجل از جملـه در ایـن 
ــغــو  ــمــزدھــا و ل دوره افــزایــش دســت

قراردادھای مـوقـت، بـرای تـحـقـق 
ـلـکـه ردیـف کـردن ھـمـه  یافتن، ب
ـایـگـانـی  آرزوھا در اول مـه و بـه ب
ــان روز  ــردنــش در فــردای ھــم ــپ س

ـنـد و  كسی كه نه این می. "   است ك
نه آن، بھتر اسـت اجـازه بـدھـد كـه 
ـبـش كـارگـری حـداقـل  فعالین جـن
آرزوھای خود را به گوش جـامـعـه 

كسـی كـه ایـن را ھـم از !   برسانند
ـنـد، در  جنبش كارگری دریغ مـی ك

ــت ــدش زیــادی نــاصــادق اس . نــق
ـبـر جـامـعـه  كارگری كه بعنوان رھ
مطالبات جامـعـه را مـطـرح كـرده، 

گـویـد  اكنون كسی پیدا شده و مـی
ــار را نــكــن ــش .   كــه ایــن ك ــب ــن ج

كارگری با تشكـلـھـایـی كـه دارد، 
ادعای رھبری جامـعـه را كـرده و 

ـائــی كـه مــن  مـی ــی گــویـد كــه دن
ـا  می ـیـش پ ـات پ ـب خواھم این مطـال

مظفر محمـدی آن را بـه .   اند افتاده
ـاراحـت اسـت .   سخره گرفته اسـت ن

كه چرا فراتر از لغو قرارداد مـوقـت 
ــه اســت ــت كــه چــرا فــراتــر از .   رف

ـتـه  پرداخت دستمزدھای معـوقـه رف
ھر كمونیـسـت دلسـوزی كـه .   است

منافع كلی طبقه كارگر را در نـظـر 
تواند مطالباتی مثل لـغـو  دارد، می

قرارداد موقت و افزایش دستمـزد را 
ــش  ـب ـن ـات عـاجــل ج ـب مـثـال مـطــال
ـنـد و در جـای  كارگری قلمـداد ك

مناسب آن بـرای عـمـلـی كـردن آن 
ایـن .   گامھای عـمـلـی ھـم بـردارد

ـارزات كـارگـران  كاری است كه مـب
ــده  ــھـا چـرخــی ــن دوره حـول آن در ای

اما كسی كـه مـثـل مـظـفـر .  است
روی زمـیـن " گـویـد  محمدی مـی

و كـارگـران را از "   مانـد عینی می
ـاتـی كـه در  ـب مـطـرح كـردن مـطـال

انـد  ھـای كـارگـری آمـده قطعنامه تشـكـل
ــك  ــن حــالــت ی ــری ــھــت ــد، در ب ــع كــن ــن م
ــی گــری  ــف ــگــری نــوع صــن ــدودن ــح م

 . كند سندیكالیستھا را نمایندگی می
چیزی كه دوسـت دارم مـظـفـر 
ـنـد، ایـن  ـن محمدی به آن تـوجـه ك
است كه مطالبات مـطـرح شـده در 
ــای  ــھ ــل ــامــه اول مــه تشــك ــن ــطــع ق
ــک  ــق و ی كــارگــری، یــک اف
سیاست معین سراسری را از طـرف 
این تشکلھا به کارگران و جـامـعـه 
اعالم میکند و اتفاقا الزم اسـت و 
میشود توجه کل جنبش كـارگـری 

ـات جـلـب و  ـب كل جامعه را به این مـطـال
شـود ھـژمـونـی  از ایـن طـریـق مـی.   كرد

ـر  ـبـش كـارگـری را ب طبقه كارگر و جـن
 .كل جامعه تضمین كرد

ــحـث در "   ارزیــابـی" دو  مــورد ب
ـاد  ـنـده زی این نوشـتـه، نـكـات پـراك
ــح  ــرجــی دیــگــری دارد كــه مــن ت

 .دھم فعال وارد آن نكات نشوم می
 ٢٠١١ مه ٢٣

 

 

ابراز نگرانی فدراسیون جھانی 
کارگران حمل و نقل از وضع 

 جسمی اسانلو و شھابی
 

بنا به خبر خبرگزاری ھرانا دبیرکل فدراسیون جھانی کـارگـران حـمـل و 
ـاسـب  ای به خامنه نقل، در نامه ـامـن ـیـت جسـمـی ن ای، نسبت بـه وضـع

منصور اسانلو و رضا شھابی، دو فعال زنداني سندیکای واحـد  ھشـدار 
 .داد و خواھان درمان و آزادی سریع این دو شد

: بی سی دیوید کاکرافت در نامه خود نـوشـتـه اسـت به گزارش بی
ـقـل   ۶ میلیون و ۴این نامه را به نمایندگی از "   ھزار کـارگـر حـمـل و ن

ـا  ھـا، بـه شـمـا مـی در سراسر دنیا و سندیکاھای کارگری آن نـویسـم ت
نگرانی شدیدمان را از وضعیت جسمی منصور اسانلـو و رضـا شـھـابـی 

 ."ابراز کنیم
منصور اسانلو، رئیس و رضا شھابی، عضو ھیات مدیره سنـدیـکـای 
شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، ھستند که این سنـدیـکـا یـکـی 

 .ھای مرتبط با فدراسیون جھانی کارگران حمل و نقل است از سازمان
 . در زندان ھستند     و آقای شھابی از خرداد ۶   آقای اسانلو از تیر 

ـبـی خـود از   منصور اسانلو روز  ـل  اردیبھشت برای معالجه بیماری ق
 .زندان رجایی شھر به بیمارستانی در تھران منتقل شده است
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ــوســط نــیــروی  ــریــش ت از دســتــگــی
ـاراحـتـی  ـا ن انتظامی گذشته بـود ب

گفت کـه تـمـام سـرمـایـه اش  می
ـلـی بـود کـه در دسـت  ھمان وسای
ـاره عـلـت  ـتـی درب ماموران است وق
این فشارھا که گاه زیاد و گـاھـی 

: شـود سـوال کـردم گـفـت کم مـی
نمی دانم شاید آنھا ھم روی آوردن " 

را )   تـن فـروشـی(   زنان بـه فسـاد 
ـنـد مـی ـیـس بــا "   ( خـواھ ـل بـرخــورد پ

ــرو ـت ــی زنــان در مـ ــروش ــف . دســت
ـا ـی ـیـعـی ن ) " . گزارشی از فروغ سم

ـزارش دیـــگـــری کـــه در  در گــ
ـارس آمــــده،  ـزاری فـــ ــــرگـــ ـب خـــ

دستفروش دیگـری کـه "  معصومه" 
ـنـکـار مشـغـول اسـت  در مترو به ای
ـنـگـونـه  وضعیت اسف بار خود را ای

تن و بدن ما از ایـن :   " شرح میدھند
لـرزد، مـگـر مـا  نوع برخوردھا مـی

ـا مـا  چكار كرده ـنـطـور ب ایـم كـه ای
شود؟ ما فقط آنچـه را  برخورد می

ـیـمـتـی  كه خانم ھا نیاز دارنـد بـه ق
فـروشـیـم؛ دزدی كـه  تر می مناسب
ـنـد  مـی:   وی افـزود!   ایـم نكـرده گـوی

خـوب !   كار شما غیر قانـونـی اسـت
ـنـد  بیایند یك كار قانونی به ما بدھ

 ."تا دیگر برخالف قانون كار نكنیم
ـنـكـه از  ـان ای ـی ـا ب معصومـه ب
صبح تا شب با ساكھای سـنـگـیـن 

روم  از این قـطـار بـه آن قـطـار مـی
ھا گـاھـی از درد  شب:   اضافه كرد

ـنـم،  پا خوابم نمی برد ولی چـكـار ك
ـاالی ٣شكم   بـچـه كـه پـدر ھـم ب

ـنـم؟  سرشان نیست را چگونه سیر ك
ھا به مـا كـه  خیلی:  وی ادامه داد

ـنـد خـوب بـرویـد  رسند می می گوی
كمیته امداد یا بھزیسـتـی و تـحـت 
ــت از زنــان  ــوشــش طــرح حــمــای پ
سرپرست خانوار قـرار بـگـیـریـد امـا 

ھـای  پرسد كه ھزینـه ھیچ كس نمی
ـنـجـاه در  زندگی با صد یا صد و پ

بـه گـزارش سـایـت "   آید یا نه؟ می
ـفـروشـان اطـراف "   جھان نیوز"  از دست
ـیـد"(! )   مکان مقدسی"  : تـوجـه کـن
ـتـه   سـالـه٤٥زن "  ای کـه بـه گـف

ـتـه در اطـراف  ـف خودش تقریبا ھر ھ
ـاس بـچـه  ـب حرم حضرت معصومه ل

ــه مــی ــروشــد مــی گــان ــد ف : گــوی
ھمسرش فوت کرده و برای تامـیـن 
ـایـد  زندگی خود و سه بـچـه اش ب

ــد او مــی.   کــار کــنــد ســواد :   گــوی
درست و حسـابـی کـه نـدارم، کـار 
ـیـسـتـم، چـه  ـلـد ن خاصی ھم که ب
ــروشــی  ــه جــز دســت ف کــاری ب

ـامـرزم .  توانم بکنم می ـی شوھـر خـداب
مریض بـود، وضـع مـالـی مـا بـد 
نبود اما ھـمـه اش را خـرج دوا و 
دکتر کردیم، آخـرش ھـم ھـیـچـی، 
ھم سرمـایـه زنـدگـیـمـان رفـت ھـم 

 ! شوھرم
زن فروش شبانـه اش را حـدود 

ــوان ٥٠ تــا ٣٠ ــومــان عــن  ھـزار ت
اگر سـرمـایـه :   گوید کند و می می

ـبـود  از خودم بود و اجناس امـانـت ن
ــا االن  درآمــد خــوبــی مــی شــد ام

ـایـد بـه  ـادی از پـول را ب مقدار زی
ھا را از آنـجـا  مغازه داری که لباس

ـزایـد وی مـی.   گیـرم بـدھـم می : اف
گویند در آمـد  ھا به ما می بعضی

ـات  ـی خوبی دارید ھزینه اجاره و مـال
دھید اما به ایـن فـکـر  ھم که نمی

ـار کـه مـامـور  نمی کنند که ھر ب
ـــس ــرداری جــن ــھ ھــای مــا را  ش

ـیـم گیرد چه قدر ضرر می می . کـن
ـبـرنـگـار مـا  زن در پاسخ به سوال خ

ھای احـتـمـالـی  درمورد آزار و اذیت
که ممکـن اسـت بـرای یـک زن 

ـاق  فروشنده، در نیمه ـف ھـای شـب ات
ای نـدارم  چـاره:   گـویـد بیافتـد مـی

ـا  دخترم، از دزدی اجناسم گرفتـه ت
، ھمه جوره اش را . . . پیشنھادھای 

ــار  دیــده ام ولــی بــه پــول ایــن ک
احتیاج دارم، شبـھـا بـرای بـرگشـت 

آیـد،  به خانه پسر بزرگم دنبالـم مـی
 ١٥-  ١٤اما او ھـم بـچـه اسـت  

سال بیشـتـر نـدارد، چـه کـاری از 
ـانسـال در !   دستش برمی آید زن مـی

ــر  ــی ب ـن ــگــار مـا مــب جـواب خــبـرن
ـیـن مـی : گـویـد توقعش از مسـئـول

آنقدر زنھایی ھستند که وضـعـشـان 
بدتـر از مـن اسـت، چـه تـوقـعـی 

ــن ھــم  مـی ــه بــاشـم، ای ــم داشـت تـوان
ھـایـم  قسمت زنـدگـی مـن و بـچـه

این گوشـه کـوچـکـی "  است دیگر
ــه روزی مــردم اســت امــا  ــی از س
ــســت اگــر  ــوالن چــی جــواب مســئ

 )؟(!توقعی از آنھا باشد
ـنـد "   مسئـوالن دلسـوز"  مـیـگـوی

ــا  ــان چــھــره شــھــر را ب ــروش ــف ــت دس
ــد ــن ـن ــکـ ــت مــی . حضــورشــان زش

ـتـظـامـی  مسئوالن مھربان نیروی ان
اطالع واثق داریم که ھـر :   میگویند

چه مواد مخدر و منکـرات دیـگـر 
ـفـروشـان  ـیـن دسـت است از طریق ھـم

واز روزی که مـتـرو .   توزیع میشود
در شھر تـھـران، شـھـری  کـه نـه 
معلوم است سرش کـجـاسـت و تـه 

ـفـروشـی " آن کجاست راه افتاده  دسـت
ـاده، بـه قـولـی "   در مترو ھم راه افت

ــروشــی بــا "  ــف ــر ٧٠دسـت ــومــت ــل  کــی
ـا بـرای " سرعـت ؛ وایـن خـود گـوی

شـده اسـت، "   مـعـضـلـی" مسـئـوالن 
مسئوالنی که شب از قصـه مـردم 

ـیـد( بـرد  خوابشان نمـی ـاور نـکـن ! ) ب
ـفـروشـی  بیشتر مصر شدند که دسـت
یک پدیده از روی شکم سیـری و 
از زیر کار دررفتن، مـال مـفـت بـه 
ـات  ـی چنگ آوردن، بـه دولـت مـال
پـرداخـت نـکـردن و اشـاعــه فســاد 

ــت ــرگــزاری .   اس در گــزارش خــب
فـارس کـه اشـاره شـد گـزارشـگــر 

بسیـاری : "   خود اینگونه نظر میدھد
ـفـروشـان  ـیـن دسـت معتقدند كه در ب

ـیـدا كـرد  مترو می توان افرادی را پ
انـد و  كه پیش از این مغـازه داشـتـه

حاال با روی آوردن بـه ایـن شـغـل 
ـات  ـی بدون پرداخت اجاره مغازه و مال
ــابــق كســب  ــاالتــر از س درآمــدی ب

ـا . "   ( كنند می ـیـدانـم چـنـد ت من نم
ـلـه (! )   عالمت  باید جـلـو ایـن جـم

ـنـده مـحـتـرم! )   میگذاشـتـم ـای ( ! ) نـم
ـا :   " مجلس اسالمی تاکید میکند ب

یـعـنـی ( وجود ارائه این راھـكـارھـا 
مراجعه بـه سـازمـان بـھـزیسـتـی و 
ــتــه امــداد وکــار خــانــگــی ــی ) کــم

ــراد  ــن اف ــه ای مشــخــص اســت ك
خواھند دست به كار آبرومنـدانـه  نمی

ـا تـحـمـل  ـنـد ب بزنند كه اگر بخـواھ
كمی سختی، شغـل آبـرومـنـدانـه و 

ــد ــت آورن ــدس ــی ب ــدزای ــن . "   درآم ای
ـام دارد و "   مـقـدسـی" نماینده که  ن

ـتـمـاعـی ایـن  ـیـسـیـون اج عضو کم
بـرخـی :   " مجلس است ادامه میدھد

ـیـگـانـه ای  از این دستفروشان اتباع ب
ــاری  ــد كــه بــا ســھــل انــگ ــن ھســت
مسئوالن وارد كشور شـده و چـھـره 
ـیـن مـخـدوش  نظام ما را ایـن چـن

ـا آنـھـا  می ـایـد ب ـتـه ب ـب كنند كـه ال
ـتـه و از  برخورد جدی صورت گرف
ـــری  ـی ـــوگــ ـل ـــھــا جــ ـــت آن ـی ــ ـال ــ ــع ف

چند وقت پیش ھـم یـکـی . "   ( شود
ـیـن مـجـلـس  دیگر از نمایندگان ھم

ـان" در مورد  ـیـن نـظـر را "   گـدای ھـم
ـنـده کـه مشـغـول )  داشت ـای این نـم

ـا  ـان کار آبرومـنـدانـه اسـت کـه ھـم
تصویب قوانیـن سـیـه روزی مـردم 

خـود "   کارشناسانـه" است به توصیه 
بیخود کـه ( ھمینجور ادامه میدھد 

ـان ! ) :   نماینده محتـرم نشـده اسـت زن
دستفروش مترو یا باید به مشـاغـل 
ـا تـحــت  ــاورنـد ی ـی خـانـگـی روی ب
پوشش حمایتی قرار بـگـیـرنـد اگـر 
ھم از اتباع بیگانه ھستند از كشـور 

ــد ــکــه . "   خــارج شــون ــرای ایــن و ب
ـفـروشـان حســابـی از لـطـف و  دسـت
محبت مسـئـوالن بـرخـوردار شـونـد 

نامی، مدیر عامل شـركـت " ربیعی" 
ـــھـــره ـــھـــران  ب ـــروی ت ـت ـــرداری مــ ب
ــأمــوران در صــورت :   گــویــد مــی م

مشاھده دستفروشان با آنھـا بـرخـورد 
كنند و امیدواریم شـھـرونـدان در  می

 .این زمینه پلیس را یاری كنند
ـنـكـه  ـیـد بـر ای ـأك ـا ت ربیـعـی ب

گری در مـتـرو  دستفروش و تكدی
ــار مــی ــوع اســت اظــھ ــن ــد مــم ــن : ك

ــن راھــكــار ریشــه كــنــی  ــری مــھــمــت
دستفروش و تكدی گری در مـتـرو 
خرید نكـردن از آنـھـاسـت چـرا كـه 
ـفـروشـی مـوجـب  درآمدزا بودن دسـت

ـزایـش روزافـزون آنـھـا مـی . شــود اف
ـنـون در :  كند وی اضافه می ھم اك
ـیـس  تمامی ایستگاه ـل ھای متـرو، پ

مستقر شده است اما شناسایی ایـن 
افراد كه به صورت مسافـر عـادی 
وارد خطـوطـی شـونـد كـار آسـانـی 

ـیـســت ــن . "   ن ــه ای امـا مـردم تـوصـی
ـادیـده  مجریان بـدبـخـتـی مـردم را ن
ـفـروشـان ھـم  میگیرند و خـود دسـت
ـنـد و اعـتـراضـاتـی  ـنـشـسـت بیکار ن

ـنـد شـدت بـرخـورد مـامــوران .   داشـت
ـیـن  ـارھـا ب چنان شدید اسـت کـه ب
مردم و ماموران درگیری به وجـود 
آمده است و یا مردم دستفروشـان را 
در حمایت خود گرفتند و مانـع بـه 

در .   یغما بردن وسـایـل شـان شـدنـد
ــارس در  ــت ف ــای گــزارشــی کــه س

ـتـشـر کـرده ١١تاریخ   اردیبھشت من
ـیـش، :   " آمده است کـه چـنـد روز پ

برخورد نامناسب ماموران مـتـرو در 
ـان  ـا یـكـی از زن ایستگاه سعدی ب
ـتـی و  ـارضـای ـفـروش مـوجـب ن دست
بوجود آمدن تنـش در قـطـار مـتـرو 

ــگــری کــه در . "   شــد گــزارش دی
ـتـشـر شـده  سایتھای حکومتی مـن
است حاکی از این اسـت تـعـدادی 
ـفـروش جـلـو مـجـلـس  ـان دسـت از زن
تجمع کـردنـد و از شـیـوه بـرخـورد 
ماموران نیروی انتظامی شـکـایـت 

 .داشتند
ـا "   شغل کاذب"  شـغـل غـیـر " ی

ــی ــون ــه "   قــان ــت ک ــی اس ــوان ـن عـ
کارشناسان بورژوازی به این پـدیـده 
دادند تا از پیش دستفروش محکـوم 

ـیـسـت کـه بـگـویـد .  باشد یـکـی ن
شغل نمایندگی مـجـلـس چـه اثـر 

یـکـی .   مفیدی به حال جامعه دارد
ــد کــه  ــپـرســد فـالن آخـون ـیـســت ب ن
دستش تو جیـب مـردم اسـت کـدام 
کار مفید را به حال جامـعـه انـجـام 

البـد تـن فـروشـی شـغـل .   میـدھـد
ــیــدی اســت ــال بــرای ! مــف ؟ بــھــرح

تبھکاران جـمـھـوری اسـالمـی تـن 
ـبـع در آمـد سـرشـاری  فروشی مـن
ـان تـن فـروش را بـه  است کـه زن
ــد و یــا  ــن ــکــن ــی ــادر م ــارات ص ام

از . انـدازنـد ھای عفـاف راه مـی خانه
ـا "   کارشناسـی شـده" این اظھارات  ت

ـا نشـان  دلتان بخواھد ھسـت کـه ت
دھند به اندازه یک سـر سـوزن بـه 

به چـنـد . فکر آسایش مردم نیستند
بـرای :   " نمونه اشاره میکنیم؛ اولـی

دھی به وضعیت دستفـروشـان  سامان
ــده داخــل  دوره گــرد، زنــان فــروشــن
ـار، ایـجـاد  مترو و فروشندگـان سـی

ــه  بــازارچــه ــی ــب ــع ــمــی و ت ــای دائ ھ
ــرار آنــھــا  ــق ــت ــاطــقــی بــرای اس ــن م

ـا زمـانـی  می تواند راھگشا باشـد ت
کــه بــا آگــاه ســازی و اشــاعــه 
فرھنگ صـحـیـح ریشـه تـمـامـی 

ھای اجتمـاعـی را از چـھـره  آسیب
ـیـم و از رشـد  ـزدای شھر و کشـور ب

ــده ــدی ــی  پ ــمــاع ــت اجــت ھــای زش
ـیـم ـیـدیـد کـه "   جلوگیری کـن فـھـم

مشکل فرھنگی اسـت و گـر نـه 
ـنـد : دومـی.   مسئوالن چکاره ھسـت

ـلـی ( ھای جـدیـد،  ھمین ارزش"  خـی
خالصه و بی پرده بگـویـم مـنـظـور 

" بی حیا گری زن ایـرانـی" نویسنده 
ــی)   اســت ــی را وام ــران دارد  زن ای
رغم عدم نیازشدید مـالـی، بـه  علی

كاری دست بزند كه تا ھمین چـنـد 
ـبـود حـتـی  پیش از ایـن مـمـكـن ن

كـاری كـه .   تصورش را ھـم بـكـنـد
ـیـن  ـائ متعلق بود به سطوح خیلـی پ

ـنـد كـه  ھمین ارزش.   جامعه ھا ھست
ــی را  ــران ــی زن ای ــدگ ــك زن ســب

ـیـم  اند و حاال مـی دگرگون كرده ـن ـی ب
ـقـه  ـیـه طـب دختری با ظـاھـری شـب
متوسط روبه باال، بـه شـغـلـی كـه 
ـائــیـن اســت  ــقـه پ ــه طــب ــق ب ـل ــع ـت م

 ١از صفحه 
 دستفروشی، محکوم به فقر با اعمال شاقه
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 ٢٠١١ مـه ٢٠این مطلب اولین بار روز 
. در روزنامه گاردین انگلیس منتـشـر شـد

 . تیتر مطلب از گاردین است
*** 

 
انقالب علیه رژیم مبارك بـود، امـا 
آنچه كه تا اينجا ما قادر به انـجـام 

ـارك  آن بوده ایم، بـرداشـتـن خـود مـب
كسانی كـه حـاال كشـور . بوده است

ـارك  را در دست دارند، ژنرالھای مـب
ـــرات  ـق ــ ـــون ف ـت ـــد كـــه ســ ـن ــ ـت ھسـ

 .اند دیكتاتوری او از روز اول بوده
ـیـشـرفـت  بنابراین خیلی ھـا از پ
ـتـر  مصر ناامید شده اند، ولی من كم

ـنـكـه مـن  چنین ھستـم بـخـاطـر ای
ــظــارات بــاالئــی از  ــت ــچــوقــت ان ھــی

امـا .   قدرتگیری ارتـش نـداشـتـه ام

دو چیز در طی صد روز گـذشـتـه 
در مصر تغییر كـرده اسـت كـه بـه 

دھند و ھر دو به ایـن  من امید می
ـقـالب  حقیقت مـربـوط اسـت كـه ان

ـنـسـت كـه .   ناتمام است نکته اول ای
دوم اینـسـت .   اعتصابات ادامه دارند

ـــس  ــرای تــأســی ــه كــارگـــران ب ك
انـد  ھای مستقل قدم برداشته اتحادیه

ـقـره  گلوله" كه به اعتقاد من  ھای ن
 .برای ھر دیكتاتوری ھست" ای

ــدامـاتـی از  در حـال حــاضـر اق
ـقـه مـتـوسـط در  طرف فعالین طـب
ـا حـد و مـرز  دستـور كـار اسـت ت
ـنـد و  ـن ـیـن ك ـی برای این انقالب تـع
ــالب در  مـطــمــئـن بــاشــنـد كــه انــق
ـاسـتـی  محدوده فرمال نھادھای سـی

بـه تـویـت مشـھـور .  ماند باقی می

در  (Wael Ghonim)وائل غنیم 
ـیـد  ـن پی سرنگونی مبارك نـگـاه ك

مـن . "   كار تمام است: " گوید كه می
ـیـم و آنـچـه  احترام زیادی برای غن
ـائـل  كه او برای مصر كرده است، ق
ھستم؛ ولی او یك نـوع خـاصـی از 
ــط را  ــوس ــه مــت ــق ــت طــب ســیــاس

ـیـده دارد  نمایندگی می كند كه عـق
ممنون از زحمـات شـمـا، حـاال " كه 

ــار بــرگــردیــد، صــد درصــد  ســر ك
انرژیتان را برای ساختن یـك مصـر 
ـیـد و دردسـر ایـجـا  جدید صرف كن

ھـا ایـن خـط  ارتش و رسانه. "   نكنید
ــارگــران  را پــژواك مــی ــد و ك ــن دھ

اعتصـابـی طـمـع كـار و خـودخـواه 
 .شوند جلوه داده می

اما مھمترین بخش ھر انقـالبـی 
ـتـمـاعـی  باید رھائی اقتصادی ـ اج
ـاشـد؛ اگـر  برای شھروندان كشـور ب

ـیـن  شما می خواھیـد فسـاد را از ب
ـا خـریـد رأی را مـتـوقـف  ببریـد ی

كنید، بایـد دسـتـمـزد شـایسـتـه بـه 
مردم بدھید؛ آنھا را از حـقـوق خـود 
ـاك  ـن ـیـد و در شـرایـط اسـف آگاه كن

ـیـد یـك فـعـال .   اقتصادی قرار نـدھ
تـوانـد بـه كـار  طبقه متـوسـط مـی

مدیریت خود برگردد اگـر او فـكـر 
كند كه انقالب تمام شده اسـت؛  می

ـقـل  اما برای یك كارگر حـمـل و ن
ـیـسـت سـال صـرف  عمومـی كـه ب

ـانـد ١٨٩خدمت كرده است و تنھا   پ
ـافـت مـی ـنـد،  مصری در ماه دری ك

ـیـد كـه سـر  نمی توانید از او بـخـواھ
ھای گـرسـنـه  كار برگردد و به بچه

خود بگوید كه وقتی ما یك دولـت 
ـز  غیرنظامی داشته باشیم ھمـه چـی

 .درست خواھد شد
ـقـالب  بنابر این ایـن فـاز دوم ان

ــصــادی ـ :   اســت ــت ــر اق ــی فــاز تــغــی
ـایـد .   اجتماعی ـنـون ب كاری كـه اك

ــر را بــه  ــســت كــه تــحــری ــن كــرد ای
ـبـریـم، بـه دانشـگـاھـھـا  كارخانه ھا ب

ـبـریـم ـار ب در ھـر .   ببریم، به محل ك
ـارك  تك نھادی در ایـن كشـور مـب
كــوچــكــی ھســت كــه الزم اســت 

ــگــون شــود ــھــادی .   ســرن در ھــر ن
ـتـی  ـی ـن شخصیتھائی از نیروھای ام
رژیم گذشته ھستند كه الزم اسـت 

ـــد ایـــن افـــراد .   ســـرنـــگـــون شـــون

ـــد ـن ــ ـت ـــالب ھســ ـق ــ ـــد .   ضـــدان ـای شــ
ــطــور روشــن بــا یــك  ــالب ب ضــدانــق
سـاخــتـمــان فــرمــانـدھــی مشــخــص 
ـایـد  سازمان یافته است، امـا مـا ب
فرض بگیریم كه ھر كس بـه رژیـم 
ـاز  ـی سابق تعلق داشت و صاحب امـت
بود تـالش خـواھـد كـرد كـه از آن 
ــر  ــشــت ــی ــد و ب ــازات دفـاع كــن ــی ـت ام

ای كه دور و  ناراحتی و بی قراری
ـیـم مـربـوط بـه ایـن  بر خود می بین
 .مسئله است

نفرت عظیمی در طبقه كـارگـر 
به سیاستھای نئولیبرالـی كـه آنـھـا 
را در عرض بیست سال گذشته بـه 
ــود وجــود دارد، و  ــده ب ــر كشــان فــق
ـارزه  ـیـر یـك مـب ـی ـارزه بـرای تـغ مب

شـكـی .   ھیجان انگیزی خواھد بـود
ــی و  ــھــای غــرب ــدرت ــســت كــه ق نــی

ھای عربی كـه از آنـچـه  پادشاھی
ـتــاد  ـاق اف كـه قــبـال در مصــر اتــف
ـنـد، حـتـی  ـاراضـی ھسـت ـا ن ـق ـی عم
ـیـر ھـراس  ـی بیشتر از پیش از این تغ

ــا ھــر چــه فشــار .   دارنــد ــا آنــھ ام
ــاھــای  ــت ــر روی خــون ــری ب زیــادت
ـان  ـاب ـی نظـامـی بـگـذارنـد، فشـار خ

مـردم مصـر در .   قویتر خواھد بـود
 .* باره انقالب خود ھشیار ھستند

او نیاز مادی ندارد امـا .   پردازد می
ــه ــه  رسـان ــل ب ــغــات مــی ـی ــل ھــا و تــب

ــی را چــنــان در او  مصــرف گــرای
انـد كـه او حـاضـر اسـت  برانگیخته

مـو و  برای تآمیـن مـخـارج رنـگ
ـفـش مـارك دار  آرایش و كیف و ك

ـنـد توی مترو دست ایـن . فـروشـی ك
ھا، نگـرش زن را نسـبـت بـه  ارزش

دھد كـه  نوع شغل، چنان تغییر می
دار،  دارد با كـفـش مـارك او را وامی

ـنـد دست ـیـرات .   فروشی ك ـی ایـن تـغ
كـم  آنقدر نیرومند و پرشتابند كـه كـم

دارند در ذھن ما، تصـویـر دخـتـرك 
ـاس ـب ـا آن ل ھـای  كبریـت فـروش، ب

ــده ــدیــل مــی ژن ــب كــنــد بــه  اش را ت
كـرده و  دخـتـری بــا صـورت آرایـش

مـتـوجـه شـدیـد . "   ھای مدروز لباس
که دستفروشی نتیجه تن پروری و 
ـیـن  دنبال مد رفتن و نتیجه تان از ب

. اسـت"   نـجـابـت زن ایـرانـی" رفتـن 
 :بعدی میگوید

ـایـد  البته با تمام این حرف "  ھا نب

ھا ببنـدیـم،  ھایمان را بر واقعیت چشم
باید این مسایل را در نـظـر داشـتـه 
ـان در  باشیم که گروھی از ایـن زن

ــب ــی ــار آس ــت ــان گــرف ــش ھــای  شــغــل
شـونـد و  اجتماعی گوناگونی مـی

در نھایت نیز دقـت بـه ایـن نـکـتـه 
ضروری است که شغـل ایـن افـراد 
ـنـھـان مـحـسـوب  نوعی بیکـاری پ

شـــود کـــه در دراز مـــدت  مـــی
ــه  آسـیـب ـاری را بـر بـدن ھــای بســی

ایـن . "   کـنـد اقتصاد کشور وارد می
ـفـروشـی  را میگویند بیان فنی دست

ـتـن امـا !   یعنی از زیـر کـار در رف
ـا  ـی دراین میان خانم فروغ سمیعی ن
که اشاره کوتاه در باال بـه گـزارش 
ـفـروشـی در مـتـرو  ایشان شـد دسـت
ــر  ــق ــھــران را کــه عــلــت آن را ف ت
میشمارد یک نوع دھن کجـی بـه 

خـب ایـن .   جامعه مردساالر میدانـد
ھم بـرای خـودش نـظـری اسـت و 
ـلـی  خالی از لطف نیـسـت کـه خـی
خالصه نـظـر ایشـان را مـنـعـکـس 

فقر نیز از عـوامـلـی اسـت :  "کنیم
ــه دســت  کــه زنــان زیــادی را ب

فروشی در مترو واداشته اسـت ایـن 
ـتـصـادی کـه  ـاز اق ـی زنان با وجود ن

انـد کـه  دارند وارد بازار کاری شـده
ـیـش از ھـمـه بـه خـودشـان  امروز ب
تعلق دارد اما وضعیـت ظـاھـری و 
ـنـد دیـگـر  ادبیات گفتاری آنان، مان

ایـن زنــان . . . مسـافـران مــتـرو اســت
شغل سنگین و پـراسـتـرسـی را در 
بازار کار مردساالر و ناھنجار ایـران 

ـا  انتخاب کرده ـلـه ب ـاب ـق اند و برای م
ھایی از دوستی را  مشکالت، حلقه

اند که در مـورد افـراد  تشکیل داده
ھـای پـرخـطـر  دستگیر شده و مکان

ــی  ــالع رســان ــم اط ــه ھ ــرو ب مــت
ــد مـی ـن ــتـوانــیـم نــام . . .   کــن شــایـد ب

. بـر آن بـگـذاریـم «مقاومت زنانـه»
ـار سـخـت و . . .  ـان بسـی کار این زن

ـان از  ــ ــت و آن ـاس ـــت فـــرســ طــاق
ـیـمـه،  ھیچگونه مزایایی اعـم از ب
ـیـت  عیدی، سنـوات و حـتـی امـن

ـنـد ـیـسـت ـان . . .   شغلی بـرخـوردار ن زن
انـد  ایران طی این سـالـھـا نشـان داده

انـد و  که کار در خانه را نپسـنـدیـده
ــه ــن ــای  خــواھــان حضــور در صــح ھ

ـــد ـن ــ ـت ـاعـــی ھســ ـــمــ ـت ـان . . .   اجــ ــ زن
ـانـی  ـز ھـمـان زن ـی دستفروش مترو ن
ھستند که با صدای اعـتـراضـشـان 
به خـانـه داری و کـار بـدون مـزد 

ـان ایـران . "   زنان اعتراض کرده اند زن
خیلی پیشتر و بیشتر از نپـسـنـدیـدن  
خانه داری را در این سالھـا مـطـرح 

اند و با اعـتـراضـاتشـان ایـن را  کرده
اند، نه با دستفروشـی کـه  نشان داده

 . نتیجه فقر و فالکت است
ــظــام  ــامــد ن ــی ــفــروشــی پ ــت  دس

نتیجه قبـضـه کـردن . طبقاتی است
ـیـروی  ـبـه ن ثروت با حمایت بی شائ
ــظــامــی در دســت  ــت ــامــی و ان ــظ ن

ــیــل اســت عــده ــل ــروھــای .   ای ق ــی ن
انتظامی اساسا برای ھمیـن شـکـل 
گرفتند که ثروت صاحبان مکـنـت 
را نگھبان باشنـد و گـر نـه ھـیـچ 
کار مفید دیگری نـدارنـد و ھـیـچ 

ـنـد سودمندی به جامعه نمـی . رسـان
ــوشــش"  ــواب "   ھــای حــمــایــتــی پ ج

بورژوازی به فقری است کـه خـود 
طـرف یـک .   مسبب آن بوده اسـت

ـارد دالر را تصـاحـب ٥٣تنه  ـی  میل

ــعــد نــمــایــش راه  کــرده اســت و ب
ـیـریـه راه  می اندازد که صـنـدوق خ

ــه اســت ــت ــداخ دولــت جــمــھــوری .   ان
اسالمی که وامصیبتا است، رسـمـا 
ـارد ثـروت مـردم را  ـی ـل و آشکارا می
چپاول میکنند و بعد برای رد گـم 
کنی بھزیستی و کمیته امـداد راه 
ـتـه یـکـی از  انداختند کـه بـه گـف
ـا صـد و  دستفروشان ماھانه صـد ت
ـنـد  پنجاه ھزار تومان کمک میکـن

ـقـر و .   تازه اگر، اما و اگر نیاورد ف
ـتـه  نکبت سراسر جامعه را فرا گرف
ـیـجـه کـارکـرد  ـت است اینھا ھمه  ن
نظام سرمایه داری و بـخـصـوص از 

اگر جـامـعـه .  نوع اسالمی آن است
ـلـکـه بـر  نه بر اساس سود دیگران ب
ـنـظـیـم شــود  ـاه اھـالـی ت اسـاس رف
دیگر کسی تحقیر نخواھد شد کـه 
ـتـمـاع اسـت،  شغلش مایه ننگ اج
ــکــه  ــه جــرم ایــن ــگــر کســی ب دی
ـاشـد  میخواھد شکم سـیـر داشـتـه ب
ـنـھـا ھـمـه  کتک نخواھد خورد، ای

 .*شدنی است

 

: اصرار فعال كارگری مصر
حاال وقت برانداختن 
 مباركھای محل كار است

 
 حسام ال حمالوی

 ترجمه حبیب بكتاش

 



 7 ١٥٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اعتصاب و اعتراض
 

درگیری میان بسیجیان و کارگران معترض 
 پاالیشگاه آبادان

ـان ٢٩در خبرھا آمده بود كه روز پنجشنبه   اردیبھشـت مـی
کارگران معترض پاالیشگاه آبادان به جنایات رژیـم سـوریـه و 

در ایـن خـبـر آمـده . افراد بسیجی درگیری شدیدی روی داد
ـار  ارونـد " است كه تعدادی از افراد بسیجی با تـجـمـع در کـن

ایـن اقـدام .   دادنـد علیه رژیم بحرین و عربستان شعار مـی"  رود
ـادان . ھمزمان بود با پایان ساعت کاری کارگران پاالیشگـاه آب

ـیـه  در این ھنگام کارگران نیز با برپایی تجمع اعـتـراضـی عـل
جنایات رژیم سوریه شعار سر دادند و این اقـدام مـوجـب بـروز 

ھـا  در جریان این درگـیـری.  درگیری میان ھر دو طرف گردید
شماری از کارگران زخمی و تعدادی از آنان توسـط مـامـوران 

 .انتظامی رژیم بازداشت شدند
 

حمله مزدوران رژیم به تجمع اعتراضی 
 کارگران اخراجی پاالیشگاه آبادان

بنابه خبر منتشر شده تجمع اعتراضی کـارگـران اخـراجـی 
ـلـه  پاالیشگاه آبادان توسط ماموران انتظامی رژیـم مـورد حـم

ـبـھـشـت ٣١در این خبر آمـده اسـت كـه روز .  قرار گرفت  اری
صدھا کارگر پاالیشگاه آبادان که سال گذشته از کـار اخـراج 

اند بار دیگر در مقابل دفتر مرکزی این پاالیشگاه تـجـمـع  شده
ــد ــا کــردن ــراضــی بــرپ ــت ــا حــمــل .   اع ــتــرض ب ــارگــران مــع ک

ـیـل  کـارگـران " پالکاردھایی که بر روی آنان شعارھایی از قب
ـار "  اتحاد اتحاد و مرگ بر استثمارگر نوشته شده بود، خـواسـت

ـا یـورش .   بازگشت مجدد بکار شدند این تجمـع اعـتـراضـی ب
ماموران انتظـامـی رژیـم سـرکـوب و تـعـدادی از کـارگـران 

  .معترض زخمی و بازداشت شدند
 ھای منطقه بوکان اعتصاب کارگران کوره پزخانه

خبر رسیده از منطقه ساروقامـیـش بـوکـان حـاکـی از آن 
 ٣١ھای آجرپزی این منطـقـه از روز  است که کارگران کوره

در این خبر آمده است كـه . اند اردیبھشت دست به اعتصاب زده
کارگران اعتصابی خواھان افزایش مبلغ دستمزدھای خـود بـه 

 تـومـان بـرای کـوره ١٠٠٠ تومان برای چرخ کش و ٣٥٠٠
ـاشـنـد چین به ازای ساخـت ھـر یـکـھـزار آجـر مـی ـتـه .   ب گـف

ـنـدگـان کـارفـرمـا و ٢شود قرار اسـت روز  می ـای  خـرداد نـم
ـات  ـب کارگران در فـرمـانـداری بـوکـان جـھـت بـررسـی مـطـال

  .کارگران مذاکره و گفتگو نمایند
 تجمع مجدد كارگران نساجی مازندران

طبق خبر منتشر شده توسط انجمن صنفی کـارگـران بـرق 
ـبـه ١١و فلزکار کرمانشاه، ساعت   ٢٨ صـبـح روز چـھـارشـن

ـائـم شـھـر در مـیـدان ٣اردیبھشت کارگران نساجی شمـاره   ق
خواسـت ایـن .   انقالب این شھر اقدام به تجمع اعتراضی نمودند

الزم .    ماه حقوق معوقه خـود بـوده اسـت١٠کارگران پرداخت 
به یادآوری است كه كـارگـران ایـن نسـاجـی طـی سـالـھـای 
گذشته چندین بار در مقابل مراكز مختلف دولتی تجمعـھـای 

ھمچنین این كـارگـران طـی یـك مـاه .   اند اعتراضی برپا كرده

ـنـده رژیـم از  ـای ـبـری نـم ـتـر اك ـابـل دف ـق گذشته دو بار در م
قائمشھر، سوادكوه، جویبار و كیاكال تجمع نموده بودند و امـام 
ـاره اعـتـراضـات  جمعه قائمشھر نیز در نماز جمعه این ھفته درب

  .این كارگران حرف زده بود 
سومین تجمع اعتراضی کارگران اخراجی 

 معدن طالی آق دره تکاب
بنابه خبر منتشر شده کارگران اخراجی مـعـدن طـالی آق 
ـز  دره تکاب برای سومین بار دست بـه تـجـمـع اعـتـراض آمـی

ـا در .   زدند کارگران اخراجی در جریان برگزاری ایـن تـجـمـع ب
ھـا و  دست داشتن پالكاردھایی خواھان رسیدگی بـه خـواسـت

  .مطالبات خود شدند
 تجمع اعتراضی کارگران شھرداری اھواز

ـیـش ٣١بنابه خبری منتشر شده صبح روز  ـبـھـشـت ب  اردی
ـارکـھـا مـربـوط بـه ١٠٠از  نفر از کارگران قسمت سـازمـان پ

شھرداری اھواز در مقابل ساختمـان شـھـرداری مـرکـزی ایـن 
کـارگـران .   شھر واقع در میدان راه آھن اھـواز تـجـمـع کـردنـد

 مـاه ٤مزبور از کارگران شرکتھای پیمانکاری بوده و مـدت 
  .حقوق معوقه خود را میخواستند

 اعتراض و اعتصاب تاکسیرانان شھرستان کامیاران
كمیته ھماھنگی بـرای " بنابر گزارش منتشر شده از طرف 

ـبـه " كمك به ایجاد تشكلھای كارگری  ٢٥، صبح روز یـکـشـن
اردیبھشت ماه، تاکسیرانان شھرستان کامیاران در اعتـراض بـه 
درآمد کم و ھزینه زیاد، دست به اعتراض و اعتصاب زدنـد و 

این گـزارش حـاکـی .   از جابجایی مسافران خود داری کردند
است که تاکسیرانان از چھار راه اصلی شھر تا پـل شـیـروانـه، 

ھای خود را خـامـوش کـردنـد کـه مـوجـب تـجـمـع  تاکسی
یـک سـاعـت .   مسافران و نیز جلب توجه مردم واقـع گـردیـد

پس از این اعتصاب، رئیس تاکسیرانی و عـوامـل شـھـرداری 
در محل حاضر شدند و قول دادند که به مشکالت و مسـائـل 

  .آنان رسیدگی خواھند کرد
 تجمع اعتراضی ملوانان در مقابل استانداری بوشھر

ـتـشـر كـرده اسـت،  طبق خبری كه سایت نسیم جنـوب مـن
ـنـجـی صـبـح روز  جمعی از ملوانان در اعتراض به حذف ته ل

ایـن .    اردیبھشت در مقابل استانداری بوشھر تجـمـع كـردنـد٣١
گـویـد ایـن عـده کـه از بـخـش سـاحـلـی  خبر ھمچنین مـی

شھرستان تنگستان به بوشھر آمده بودند خواستار رسیدگی بـه 
ـا .   مشکالت خود شدند ـقـد بـودنـد کـه ب ـت تجمع كنندگان مع

حذف و محدود کردن ته لنجی ملوانان فقیرتـر شـده و ادامـه 
در ادامـه ایـن تـجـمـع، .   شـود زندگی برای آنھا مشکـل مـی

ـا مـعـاون  نمایندگان معترضین در استانداری حضور یافته و ب
ـان  ـا وی در مـی سیاسی استاندار دیدار و مشکالت خود را ب

ـیـش و پـس از .   گذاشتند در این خبر آمده است كه دقایقی پ
ـانـی  اتمام جلسه شورای اداری استان و زمانی كه مدیران اسـت
ـانـعـت بـرخـی  قصد خروج از استانداری بوشھر را داشتند با مم

ـنـدگـان شـعـار .   از تجمع كنندگـان مـواجـه شـدنـد ـن تـجـمـع ك
 .”ایم، گشنه ایم استاندار محترم؛ گشنه“: دادند می

 
كارگران كارخانه تولید قطعات الستیكی 

 مقابل ستاد فرمان امام تجمع خواھند كرد
 اردیبھشت جمعـی از ٣١در خبرھا آمده بود كه روز شنبه 

 ٤کارگران کارخانه تولید قطعات الستیکی در اعـتـراض بـه 
ماه حقوق معوقه و ھمچنین اعتراض به اخراج کـارگـران ایـن 
ـاب و ذھـاب و قـطـع سـایـر  شرکت و حذف شدن سرویـس ای

 عصـر در ٨ الـی ٥مزایای شغلـی کـارگـران، از سـاعـت 
. ساختمان ستاد فرمان امام واقع در خیابان وزرا تجمـع کـردنـد

در این خبر آمده است مامورین دولتی در ھراس از این تـجـمـع 
اعتراضی ھمه کارگران را به داخل سالنی بـرده و بـرخـی از 
ـا  کارگران را مورد اتھام و تھدید قراردادند و در نھایت وقتی ب
ـتـرص مـواجـه شـدنـد وعـده حـل شـدن  جدیت کـارگـران مـع
ـانـچـه  مشکالت آنھا را دادند، کارگران تھدید کردند کـه چـن

سـر مطابق وعده داده شده عمل نشود مجددا اعتراض خودرا از 
ـارگـر در .   خواھند گـرفـت ـانـی ك ـز در روز جـھ ـی ـارگـران قـبـال ن ایـن ك

 .اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود تجمع كرده بودند
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 
 اند    درصد صنایع لرستان تعطیل٥٠

نایب رئیس ھیئت امنای شھرکھای صنعتی دورود گفته 
ـنـد٥٠است ھم اکنون  .  درصد صنایع در لرستان تعطیـل ھسـت

ـان حـتـی یـک مشـکـل از  بعد از تشکیل ستاد تسھیل است
. مشکالت واحدھای صنعتی استان لرستان رفـع نشـده اسـت

در حـال حـاضـر در شـھـرک صـنـعـتـی : گوید در ادامه می
شھرستان دورد و خرم آباد تنھا سه یا چھار کـارخـانـه در حـال 

  .اند فعالیت است و مابقی تعطیل شده
ھای  ھای شھرك بیش از نصف كارخانه

 صنعتی تعطیل شده اند
ـتـه اسـت كـه سـال  یكی از كارگران كارخانه آھن افرا گـف
ـانـی  گذشته بدلیل وضعیت بد اقتصادی و تولید و عدم پشتیب

ھای شھركھای صنعتی تعطیل شـدنـد  دولت بخشی از كارخانه
ھای مواد اولیه بی شـك  ولی در سال جدید با توجه به گرانی

ـنـد شـد و  ھمه كارخانه ھای شھركھای صنعتی تعطیـل خـواھ
  .اند ھمین االن بیش از نصف آنھا تعطیل شده

 اخراج كارگران در ایران خودرو زنجان
در خبرھا آمده است كه كارخانه ایران خودرو در زنجـان كـه 

 كارگر دارد، طی ماھھـای اخـیـر ٧٠٠در حال حاضر بیش از 
تـعـدادی .    تن از كارگران خود را اخراج كـرده اسـت٣٠٠حدود 

  .اند از  كارگران نیز  به پیمانكاران سپرده شده
 اخراج كارگران تابلوسازی برق

ـارفـرمـای  ـرق ك ـیـجـه گـران شـدن ب ـت در خبرھا آمده است كـه در ن
ـه را  ـارخـان ـارگـرا ایـن ك ـرق، دھـھـا تـن از ك ـوھـای ب ـل ـاب كارخانه تولید ت

  .استاخراج كرده و بقیه را ھم زیر فشار مضاعف قرار داده 
  تن از كارگران مواد غذایی مھرام١٦٥اخراج 

ـه قـزویـن   ـه مـواد غـذایـی مـھـرام شـعـب ـارخـان ـارگـران ك یكی از ك
  .اند  تن از كارگران این شركت یكجا اخراج شده١٦٥گفته است كه 

 نفر از کارگران کارخانه آرد ١٠اخراج 
 قزلدشت مھاباد

بنابر خبری كه كمیته ھماھنگی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد 
ـزلـدشـت  تشكلھای كارگری منتشر كرده است، کارخانه آرد ق

ارومیه یکی دیـگـر از   - کیلومتری جاده مھاباد ١٧واقع در 
ـیـم  باشد که به دنبال حذف یا رانه ھایی می کارخانه ھا ، تصـم

بـر اسـاس ایـن .   به تعطیلی یک شیفت کـاری کـرده اسـت
ـفـر از کـارگـرن ایـن ١٠گزارش، کارفرمای کارخانه تعداد   ن

در پـی .   ای از کار اخراج کرده اسـت واحد را بدون ھیچ بھانه
ـفـر از کـارگـران ١٢ھا، چندی پیش تعداد  این اخراج سازی  ن

 .کارخانه آرد سنبل مھاباد نیز از کار اخراج شدند
 

  تن از كارگران كارخانه ایران سوئیج٣٠٠اخراج بیش از 
در خبرھا آمده است كه كارخانه ایران سوئیـج بـعـداز طـرح 

 تن از كارگـران ایـن شـركـت را ٣٠٠حذف سوبسیدھا بیش از 
 .اخراج كرده است

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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  كارگر كارخانه ایران كاسك اخراج خواھند شد٣٠

یكی از كارگران كارخانه ایران كـاسـك كـه رودری سـقـف 
ـا  ماشین پراید را تولید میكنند گفته است كه این كـارخـانـه ت

 كـارگـر و پـرسـنـل ٣٠ماه دیگر تعطیل خواھد شد و حـدود 
 .دیگر به جمع بیكاران اضافه خواھند شد 

 
 ھای پرداخت نشده دستمزد و حقوق

 
 "منطقه ازاد چابھار"عدم پرداخت حقوق به کارگران 

 کـارگـر ٥٠٠ خرداد آمده است كه بیش از ١در خبرھای 
کـه در "   سازمان منـطـقـه آزاد چـابـھـار" از یک ھزار کارگر 

شرکتھای تابعه سازمان منطقه آزاد مشغول کار ھستند بیـش 
ایـن کـارگـران کـه .   انـد از دو ماه است حقوق دریافت نـکـرده
" سـازمـان مـنـطـقـه آزاد" قراردادھای دائم با شرکتھای نابـعـه 

اند و سازمان منطقه آزاد این شرکتھا را در سال گذشـتـه  داشته
منحل کرده است ابتدا  کارکران را تحت فشار گذاشتنـد کـه 

ـنـد و حـاال  قرارداد ـای ـقـد نـم ـا آنـھـا مـنـع ھای یـک سـالـه ب
ـبـدیـل نـمـوده انـداده و  قراردادھای یک ساله را به سه ماه ت

اند که ذخیره سنواتی چـنـدیـن  کارگران را تحت فشار گذاشته
.  ساله خودشان را دریافت نمایند و یا اینکه اخراج خواھند شـد

ـافـت ٤٠٠حدود   کارگر به دلیل فشار اقتصادی تقاضای دری
اند و حـدود  اند و قرارداد سه ماھه با سازمان بسته سنوات کرده

ـافـت ٥٠٠  نفر دیگر از ابتدای سال چاری تاکنون حـقـوق دری
ـان ایـن  نکرده ـای ـیـشـتـری بـعـد از پ اند و احتمال اخراج افـراد ب

 .قراردادھا وجود دارد
 

کارگران سد ورا، چھار ماه است که حقوق 
 اند دریافت نکرده

 ٣٠بر اساس گزارش منتشر شده، کـارگـران سـد ورا در 
ـاوه، حـدود  ـان پ  مـاه اسـت کـه حـقـوق ٤كیلومتری شھرست

 .اند دریافت نکرده
 

 حقوق پرداخت نشده كارگران كارخانه ایران سوئیچ
ـلـوھـای  ـاب یكی از كارگران كارخانه ایران سوئیچ سازنـده ت
برق در تھران گفته است كه كارگران این كارخانه ھنوز حـقـوق 

ـتـه اسـت كـه . اند عیدی خود را دریافت نكرده او ھمچنین گف
 .این كارگران دو ماه حقوق نیز طلب دارند

 
 عدم پرداخت دستمزد در شرکت جنرال مکانیک

ـنـرال  در خبرھای ھفته گذشتـه آمـده بـود كـه شـركـت ج
مكانیك واقع در تھران، دستمزد یك ماه كارگران این شركت را 

در ادامه این خبر ھمچنین آمده است كـه .   پرداخت نكرده است
 تـن از كـارگـران ٧٦در ابتدای سال جدید مدیریت این شركت 

ـز در  ـی شاغل را از كار اخراج كـرده اسـت و شـمـا دیـگـری ن
 .معرض اخراج قرار دارند

 
عدم پرداخت دستمزد و اخراج سازی در 

 شرکت نفت و گاز آباد راھان عسلویه
 تـن از ١٥در خبرھا آمده است كه به دسـتـور کـارفـرمـا 

ـقـر در  کارگران شرکت پیمانکاری نفت و گاز آباد راھان مست
 مجموعه صنعتی عسلـویـه از کـار ٢٤، و ٢٣، ٢٢فازھای 
در ادامه این خبر ھمچنین آمـده اسـت كـه ھـم .   اند اخراج شده

 تن از کارگران شاغل نیز دسـتـمـزدھـا و ١٥٠٠اكنون بیش از 
مبالغ مربوط به اضافه کاری فـروردیـن مـاه سـال جـاری را 

 .اند تاکنون دریافت نکرده

 معلمان
 

 تجمع تعدای از معلمان قراردادی در مقابل مجلس
جمعی از معلمان قراردادی و پیش دبستانی بـرای روشـن 
شدن وضعیت استخدامی خود مقابل مجـلـس اسـالمـی رژیـم 

ـان .   تجمع اعتراضی برپا كردند ـنـدگـان آن ـن به گفته تـجـمـع ك
ـقـه كـاری ١٥ و بعضـا ١٠علیرغم داشتن بیش از   سـال سـاب

باشند و ھر لحـظـه  ھنوز به صورت قراردادی مشغول بکار می
 .امکان اخراج و بیکاری آنان وجود دارد

 
 درباره فعالین كارگری

 
دیدار جمعی از اعضای کانون صنفی 

 معلمان با خانواده رسول بداقی
بنابه اخبار منتشر شده، شماری از اعضای کانون صنفـی 
ـا  معلمان ایران روز سه شنبه با حضور در منزل رسول بـداقـی ب

در ایـن گـزارش آمـده .   ھمسر و سه دختر وی مالقات کردند
ای کـه از  است كه ھمسر بداقی با بر شمردن مشکالت عدیده

از :   زمان بازداشت ھمسرش با آن دست به گریبان است گـفـت
زمان بازداشت رسول حقوق ماھانه وی قطع شده و دیگر تحت 

ـیـمـاری اش و  پوشش خدمات درمانی نیستند و با توجـه بـه ب
ـیـسـت ھا قادر به تامین آن گرانی دارو وی در خصـوص .   ھـا ن

تواند با خانواده خود تـمـاس  بداقی نمی:   " شرایط ھمسرش گفت
ـا  تلفنی داشته باشد و تنھا ھر دو ھفته یکبار دیدار کابینی ب

 ."او داریم

 
اعتصاب کارگران فلز کار کارخانه : برزیل

 فولکس واگن
ـیـن ـز کـار،  به گزارش فدراسیـون ب ـل ـلـی کـارگـران ف ـل الـم

از   SAN JOSEکارگران کارخانه فولکس واگـن در شـھـر 
 مه با خواست دریافت سھم بیشتـر از سـود کـارخـانـه، ٥روز 

ـاداشـی مـعـادل .  دست به اعتصاب زدند آنھا خواھان دریافت پ
 ٢٠١٢ دالر در ماه مه و مبلغ مشابھی برای ژانـویـه ٣٧٠٠
 ٨١٠ کـارگـر دارد و روزانـه ٣٦٠٠این کـارخـانـه .   ھستند

ـیـد  GOLFاتومبیل فولکس واگن مـدل  بـرای صـادرات تـول
ـیـد .   کند می گفته میشود در اثر این اعتصاب تا کـنـون تـول

 . دستگاه خودرو به تعویق افتاده است٥٠٠٠
 

 اعتصاب گسترده پزشکان: سودان
 مـه ١٧روز سه شنبه  SUDAN TRIBUNEبه گزارش 

ـلـج  تعداد زیادی از بیمارستان ـزشـکـان ف ھا بدلیل اعـتـصـاب پ
توجھی حـکـومـت بـه  گویند بدلیل بی این پزشکان می.  شدند

ـانـده  خواستھایشان، راھی ـاقـی نـم غیر از اعتـصـاب بـرایشـان ب
آنھا خواھان افزایش دستمزد و بھبود شرایط کاری خـود .  است

گویند درآمدشان بقدری ناکفی است کـه حـتـی  می.   ھستند
ـزشـکـان در .   قادر به خرید یک اتومبیل نیستند بسیاری از پ

سودان ھر ساله برای دریافت درآمد بیشتـر، کشـور را تـرک 
ـان  کرده و به کشـورھـای عـربـی دیـگـر بـخـصـوص عـربسـت

 .سعودی میروند

 تداوم اعتراضات کارگری: مصر
ـبـه  AL MASRY AL YOUMبه گزارش  روز چھارشـن

ـلـف کشـور ١٨  مه چندین اعتراض کارگری در نقاط مـخـت
 .صورت گرفت که برخی از آنھا به شرح زیر است

ـیـل  GIZAدر شھر  *   کارگران شرکت تولید کننده اسـت
FRANKIE SAMI  ـافـت ـزایـش دسـتـمـزد و دری با خواست اف

ـه ایـن  آنـھـا مـی.   پاداش دسـت از کـار کشـیـدنـد ـنـد سـال گـذشـت گـوی
 . کشور سود ھنگفتی برده است١٨شرکت با صدور کاالھایش به 

ـانـی در  در قاھره ده*   ھا تن از کارمندان وزارت آثار باسـت
مقابل این وزارتخانه تجمع کردند و خواھان استخدام دائم خـود 

توجـھـی  آنھا تھدید کردند که چنانچه به خواستشان بی.  شدند
یکی از این کـارمـنـدان .   ھا را تعطیل خواھند کرد شود، موزه

ـا قـرارداد ١٩٩٩بنام حسن محمود گفته است که از سـال   ب
 پونـد مصـر ٤٠٠موقت مشغول کار است و دستمزدی معادل 

 .کند دریافت می)  دالر٦٨(
 کـارمـنـد ٥٠حـدود  QAFR AL SHEIKHدر شھر *  

ـادن دسـتـمـزدشـان  BEYALAبیمارستان  ـت به دلیل به تعویق اف
  .بمدت  سه ماه، دست به اعتصاب زدند

 موفقیت کارگران حمل و نقل و لغو اعتصاب: لبنان
اعتصابی که قـرار بـود روز  DAILY STARبه گزارش 

ـیـل تـن دادن دولـت بـه   مه١٩پنجشنبه   صورت بگیرد، بـدل
ـزایـش .   خواست معترضین، لغو شد اعتراض این کارگران به اف

ـیـمـت ھـا  قیمت بنزین و گازوئیل بود که آنھا خواھان کاھش ق
ـاکسـی.   شده بودند ـنـدگـان ت ـبـه قـرار بـود ران ھـا،  روز پنجشـن

ـنـد ... ھای مدرسه و  کامیونھا، اتوبوس ـزن دست به اعتصاب ب
ـنـدنـد،  و در چندین نقطه شھر با بست نشستن، جـاده ـب ھـا را ب

ـا  ولی درست چند ساعت قبل از آن، دولت با بستن قرار داد ب
ـا از اتـحـادیـه ـقـت کـرد کـه بـه  دو ت ھـای کـارگـری مـواف

ـلـغ   ھزار لیره و به کامیـون٤٧٠ھا مبلغ  تاکسی ـب  ٣٧٠ھـا م
  .ھزار لیره در ماه سوبسید پرداخت بکند

ھا ھزار تن به  اعتراض ده: جمھوری چک
 تصمیمات دولت

 مـه ٢١روز شنبه  ASSOCIATED PRESSبه گزارش 
ھـای کـارگـری در پـراگ،  ھا ھزار نفر به دعوت اتحـادیـه ده

ـیـم دولـت بـرای  پایتخت جمھوری چک در اعتراض به تصم
ـیـمـه درمـانـی، دسـت بـه  تغییر در قوانین بازنشسـتـگـی و ب

مدیر کنفدراسـیـون  JAROSLAV ZAVADIL. تظاھرات زدند
ـنـد و بـه :  ھای کارگری گفته است اتحادیه ـل ما با صـدای ب

. پـذیـریـم  ایم که تغییرات در قوانین را نـمـی وضوح اعالم کرده
ما بـه . " معترضین با بنرھایی که بر روی آنھا نوشته شده بود

دولـت را "   و "   این دولت باید بـرود" و " اندازه کافی کشیده ایم
ـیـمـایـی زدنـد"   متوقف کنیـد ھـای  اتـحـادیـه.   دسـت بـه راه پ

اند که چنانچه به خواستھایشـان  کارگری به دولت ھشدار داده
ـلـه  بی توجھی شود، دست به حرکات اعتراضی جدید و از جـم

 .اعتصاب خواھند زد
 

  كارگر را در افغانستان به قتل رساندند٣٥طالبان 
ـان  ـب مقامات دولت افغانستان اعالم کردند آدمكـشـان طـال

 کارگر ربوده شده یک شـرکـت راھسـازی را در والیـت ٣٥
سـخـنـگـوی ارتـش در حـوزه شـرق .   به قتل رساندنـد"   پکتیا" 

ـان دیشـب ٢٩افغانستان روز  ـب  ٧٢ اردیبھشت ماه اعالم کـرد افـراد طـال
ــان  در "   وزی زدران" کـارگــر یــک شــرکــت راھســازی را در شــھــرســت

 .  نفر آنان را به قتل رساندند٣٥والیت پکتیا ربودند و 

 اخبار بين المللی


