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ـاه  وظیفه مھم کارشناسان بورژوازی سـی
اینھا نـه شـاخ .   را سفید جلوه دادن است

دارند نه دم، اھل توطئه و ایـن حـرفـھـا 
ھم نیستند، مخفیانه ھم پول نمیـگـیـرنـد 
ـلـی  ـلـکـه خـی که چنین کاری کنند ب
ھم محترمانه سـر مـاه حـقـوق شـان را 
ـا  ـتـصـادی ی میگیرند یا بابت تحلیل اق
ـنـد ـافـت مـیـکـن . سیاسی شان پـول دری

ـایـد  برای اینکار سوای اینکـه مـثـال ب
ـا مسـلـمـان شـیـعـه  متولد ایران باشند ی
ـازی را از سـر  ـا حـتـمـا سـرب باشـنـد ی
ـاشـنـد کـه  گذرانده باشند باید پذیرفته ب
این سیستم نابرابر حاکـم عـیـن عـدالـت 

ـیـسـت . است و ھیـچ راھـی جـز ایـن ن
البته آنکه متولد ایران نیست و شـیـعـه 
ـاشـد  ـتـه ب علی ھم نیست و سربازی رف
ـا  یا نرفته باشد، اھل نیویورک باشـد ی
ـاشـد و  الپاز یا در جاکارتا بدنیا آمـده ب
ـاشـد در  چه در آدیس بابا متولد شـده ب
ایـن مــورد خــاص ھــمـه جــا عــزیــز و 
ـا جـا داشـتـه  گرامی است و نظراتش ت

ـنـھـا جـائـی .  باشد منتشر میشود این ت
ـیـسـم کـار نـدارد؛  ـال ـاسـیـون است کـه ن
ـیـالز،  ـیـد ل میلتون فریدمن باشد یا سـع
ـازار بـی بـی  مفسر اقتصادی جمـعـه ب
سی باشد یا فـالن خـانـم نـویسـنـده در 

ـنـد  ـت بھمان سایت حکومتی ھمه پـذیـرف
ـتـصـاد امـر جـھـانـی اسـت کـه  که اق
ــیــچــکــس  ــیــن کــور دارد کــه ھ قــوان

ـیـن  نمی تواند جلو آن بایستد و ایـن قـوان
ـبـرنـد ـی . کور ھستند که کار را پیش م

ـنـدگـان  و توده مردم باید رنج ببرند تا آی
ـنـد مـا :  " حالش را ببرند دیگـران کـاشـت

" خوردیم و ما میکاریم دیگران بـخـورنـد
ـتـکـش "  ما"این  البته ما توده مردم زحم

ـیـسـت ایـن تـوده ھـمـان کسـانـی  ابدا ن
ــد تــا  ــشـه مــیـکـارن ـی ــد کـه ھـم ـن ھسـت

 جمھوری اسالمی 
 !راه فرار ندارد
 ناصر اصغری 

 
ـتـه  ـف اخبار اعتراضات كارگران شركت نفت آبادان در یكی دو ھ

و .   گذشته، یكی از مھمترین اخبار كارگری ایـران بـوده اسـت
بخاطر موقعیت این بخش از كارگران ھـم در سـوخـت و سـاز 
ـفـت،  اقتصادی جامعه و ھم در اتكاء رژیم اسالمی به تولید ن
شاید یكی از مھمترین اخبار كارگری در چند سـال گـذشـتـه 

ـلـه بـه عـدم پـرداخـت .   بوده باشد اعتراض این كارگران از جـم
آنـچـه كـه در حـول . دستمزدھایشان از اسفند ماه گذشته است

ـیـشـتـری را جـلـب مـی ـنـد،  و حوش این اعتراضات تـوجـه ب ك
ترفندی است كه جمھوری اسالمی برای مشـغـول كـردن ایـن 
كارگران در حین سفر احمدی نژاد به آبادان و بازدیـد ایشـان از 

در خبرھـا آمـده بـود كـه روزی .   پاالیشگاه آبادان بكار گرفت
ـادان مـی رود، فـیـش حـقـوق بـه ایـن  كه احمـدی نـژاد بـه آب

ـنـد، امـا  كارگران داده می شود كه اعتراض و اعـتـصـاب نـكـن
ـنـد، نـه آنـروز و نـه  وقتی این كارگران به بانك مراجعه می كن

حتی چند روز بعد از آن، پولی بـه حسـاب كـارگـران ریـخـتـه 
كلك مرغابی ظـاھـرا روشـی اسـت كـه جـمـھـوری .  نشده بود

خواھد با آن معضالت كارگران را جـواب بـدھـد و  اسالمی می
واقعیت اما برخـالف آرزوھـای .  یقه خود را از دست آنھا برھاند

ماشین سركوبش بـه روغـن .   جمھوری اسالمی در حركت است
شـكـافـھـای حـكـومـتـی و جـنـگ در .   سوزی افتاده اسـت

ـلـش  ـی باالترین سطوح از رھبری رژیم در جریان است كه یـك دل
ـات كـارگـری اسـت كـارگـری را كـه .   ھمیـن رشـد اعـتـصـاب

ـامـات رژیـم در "   ایـم، گـرسـنـه گرسـنـه" شعارش  و حـتـی مـق
ـنـد كـه زنـدگـی  مساجد و مجالس اسالمی ھم اذعان مـی ـن ك

كردن بدون دریافت دستمزد در ازاء كار انجام داده شـد، امـكـان 
 . توان با كلك به خانه فرستاد ناپذیر است را نمی

ـتـرض كـارگـری  جمھوری اسالمی را از دست جنبش مـع
امروز به یك اعـتـراض مشـخـص كـارگـری .   راه فراری نیست

ـای  زند، فردا را چگونه می كلك می خواھد سر كند؟ به مـعـن
از این سـتـون بـه اون سـتـون فـرجـی " واقعی كلمه به سیاست 

روی آورده است، اما دیگر سـتـون  و فـرجـی در کـار "   است
 . نیست
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بدنبال اعتصاب عظیم كارگـران شـركـت 
" تـكـل" دخانیات و مشروبات الكـل دار 

(Tekel)  ــكــارا در زمســتــان ســال آن
ــر از كــارگــران ٢٠١٠ ــف ، كــه ھــزاران ن

ـبـسـتـگـی  سراسر تركیه برای اعالم ھـم
ـار ایـن ھـم  ـن ـادی را در ك روزھای زی
ـیـكـت  سرنوشتان در ھوای سرد آنكـارا پ
كرده و با آنـھـا حـتـی اعـتـصـاب غـذا 

دادستان کل روابـط " كردند، دفتر آنکارا 
، اسم نسبتا كـراوات زده دم و " عمومی

ـا  ـیـسـی كـه ب ـل دستگاه سركوب ھمان پ

گاز فلفل و باتوم و غیره، وحشیانـه بـه 
ـیـه  ـاد، عـل  ١١١جان كارگران تكل افت

ـیـن كـارگـری  ـال نفر از كـارگـران و فـع
تركیه و اتـحـادیـه كـارگـران تـكـل، از 
ــن  ــشــی ــی و پــی ــران فــعــل ــی ــه دب جــمــل

ــدراسـیـون اتـحــادیـه ـف ـن ھـای كـارگــران  ك
، دبیر اول حـزب ) دیسك( انقالبی تركیه 

ـیـه و چـنـدیـن تـن از  ـیـسـت تـرك كمون
ھـای  مسئولین حال و پیشـیـن اتـحـادیـه

ـامـه دعـوی كـرده  ـیـه، اق كارگری ترك
ـارن، كـه از جـانـب .   است عبدالوھاب ی

زند، گفتـه اسـت  دادستان كل حرف می
ـامـات " كه  به معترضیـن از جـانـب مـق

دولتی اجازه اعتصاب داده نشـده بـود و 
به كارگرانی كه از شھرھای دیـگـر بـه 
آنكار رفته كه در اعـتـصـاب كـارگـران 
ـنـد، ھشـدار داده شـده  ـن تكل شـركـت ك

روزنامه حریت از جـانـب تـعـدادی . " بود
از فعالین چپ تركیه گفتـه اسـت كـه 
ـیـن حـزب  چنین كارھائی به اعمال روت
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 ٦صفحه 



 2  ١٣٩٠  خرداد ١٠ کارگر کمونيست

 

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

 منصور حکمت

 نشريه ای از حزب کمونيست کارگری ايران
 درباره مسائل جنبش کارگری

fateh.bahrami@gmail.com 
 

 ھيئت  تحريريه

 فاتح بھرامی : سردبير

 ناصر اصغرى
nasser_asgary@yahoo.com  

 محمدرضا پويا
mohammadreza.pooya@gmail.com 

 شھال دانشفر
shahla_daneshfar@yahoo.com  

 ياشار سھندى
y_sahandi@yahoo.com  

 حسن صالحى
hasan_salehi2001@yahoo.com 

 

 .درج مقاالت در کارگر کمونيست لزوما به معني تائيد مضمون آنھا از جانب نشريه نيست.  مسئوليت مطالب با نويسندگان آنھاست

 کارگر کمونيست کارگر کمونيست   

 دفتر 
 مرکزی
 حزب

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

 مقدمه مترجم 
 
ـز قـرار  ترجمه ـنـدگـان عـزی ای كه در اختیار شـمـا خـوان
ــو  مــی ــب ــی ــتــرس ھ ــی ــه ایســت كــه ب ــب ــاح ــرد، مص ــی گ

(Béatrice Hibou)  ـاری  Sadri)با صدری الخـی
Khiari) ـیـن .   انجام داده است این مصاحـبـه بـرای اول

ـایـی"  نشریه فرانسوی ١٢١بار در شماره  ـق " سیاست آفری
تـرجـمـه فـرانسـوی .    چاپ شده است٢٠١١ماه مارس 

ـتـه  Stefan Kipferبه انگلیسی توسط  انـجـام گـرف
ـفـكـران مـخـالـف .   است صدری الخیاری یكی از روشـن

ـنـد و  ژریم بن علی ھست كه در فرانسه زندگی مـی ك
. چندین كتاب در باره تونس به نگـارش در آورده اسـت

ـام حـزب بـومـی  ـن او از رھبران حزبی ضد نژادپرستی ب
 . ھست PIRجمھوری 

ـاسـی را  انقالب تونس بیشتر فعاالن و مفـسـران سـی
ـنـی آن .   ھاج و واج كرد ـی ـیـش ب ـادر بـه پ كمتر كسی ق

حتی ماھھا بعد از وقوع و پیروزی مقـطـعـی ایـن .   بود
ـیـسـت انقالب، ریشه ـاخـتـه شـده ن . ھای آن بدرستی شـن

ھـای  شـود از رسـانـه تصویر عامه و تصویری كـه مـی
ـاتـوری بـوده  عمومی گرفت اینست كه یك رژیم دیـكـت
ـزی در  كه ظلم فراوان كرده و با خودكشی محمد بوعـزی

 خشـم مـردم فـوران كـرد و در ٢٠١٠ھفدھم دسامبـر 
ـاتـور را )   روز٢٧بعد از  (٢٠١١چھاردھم ژانویه  دیـكـت

اینكه تحوالت و كشمكـشـھـای ھـر روز و .   فراری داد
ـنـكـه  دوره ای چه بوده و چه مـنـحـنـی طـی كـرده، ای
انـد و  ھای نارضایتی و خشم و اعتراض چـه بـوده ریشه

ھـای مـردم در كـل چـه  نیروھای مخالف رژیم و تـوده
اند و چه تحوالتی را پشـت سـر  حركتھائی سازمان داده

ــه ــرار  گـذاشــت ــررســی ق ــه مــورد ب ــن مصــاحــب ــد در ای ان
ـقـالب .   گیرد می صدری الخیاری با تعریف مختـصـر ان

ـات و  ھای انقالبی شروع می و دوره ـق كند، دینامیك طـب
كند، مخـتـصـری از  گروھھای اجتماعی را بررسی می

ـنـد و  تاریخ تحوالت مھم را بـرجسـتـه مـی تصـورات " ك
از طبیعت و روحیات مـردم تـونـس را مـورد "   توریستی

 .دھد نقد و بررسی قرار می
ـات  ـق ـقـش طـب ـیـد بـر ن ـأك صدری الخیاری ضمن ت
ـتـكـش و  اجتماعی، بخصوص كـارگـران و اقشـار زحـم
ـاسـی تـونـس،  احزاب و گروھھای دخیل در صحنه سـی
ـیـد قـرار  ـأك یك ویژگی خاص انقالب تونس را مـورد ت

این ویژگی رابطه متقابل سركوب و فسـاد از .   دھد می
یك طرف كه منجر به احساس پایمـال شـدن احـتـرام بـه 

شـود، و از  خود و دیگران در اقشار مختلف تونس مـی
طرف دیگر تمرد و شورش افراد و گروھھا و مـردم در 

" كرامت انسـانـی" كل علیه این توھین و باال بردن پرچم 
ـیـد ویـژه  بنظر می.   باشد در برابر آن می ـاك رسد كه این ت

بر رابطه متقابل توھین به انسان و كـرامـت انسـانـی از 
ـات  تحلیل ـق ھای رایج كه تأكید را به تقابل و تضـاد طـب

از ایـن نـظـر .   گـیـرد گذارند فاصلـه مـی اجتماعی می
 .باید با دید انتقادی نگریسته شود

ـادی نـگـریسـتـه  ـق مسئله دیگری كه باید با دید انت
ـنـھـضـه، حـزب  شود برخورد صدی الخیاری به حـزب ال

ـاری ایـن حـزب را .   اسالمی تونس است صدری الـخـی
بدون ھیچ نگاه انتقادی در زمـره احـزاب مـخـالـف بـن 

 .دھد علی و نماینده طبقات پائینی جامعه قرار می
ـقـطـه  ـابـل تـوجـه اسـت، ن آنچه كه در این نوشته ق
اشتراك بین ایـران و تـونـس در مـورد بـی اخـالقـی و 
فساد دستگاه حكومتی و عكس الـعـمـل مـردم بـه آن 

درست مثل مردم تونس، مردم ایـران ھـم از بـی .   است
اخالقی و فساد و چپاول و غارت دستگـاه حـكـومـتـی 

اند و صحبت و افشاگـری و ابـراز خشـم  به تنگ آمده
ـای  ـازی و دروغ و ری ـارتـی ب ـفـرت از فسـاد و پ و ن
مسئولین ریز و درشت حكـومـت امـری عـادی و ھـر 
ـاكسـی و مـحـل  روزه بر سر سفره شام و در اتوبوس و ت

معلمان و كارگران و اقشـار دیـگـر مـردم .   كار میباشد
ـزلـت، حـق " ایران سالھاست كه به شعـار  ـیـشـت، مـن مـع

ـنـد دست به اعتراض مـی" مسلم ماست ـیـسـت .   زن دور ن
ـان و  ـان، جـوان روزی كه صفھای میلیونی كارگـران، زن
ـا عـزمـی  ـاسـر ایـران ب اقشار زحمتكـش مـردم در سـرت
راسختر و خواستھای رادیكالتر خیابانھـا را بـه تسـخـیـر 
ـان  ـای خود در آورند و بساط فساد و تباھی و دزدی را پ

 .به امید آن روز. دھند
 

توضیح در مورد چند اصطالح در متن 
 :این نوشته

 
ـاخـتـن "   برسمیت شناسی"  ـ اصطالح ١ ـیـت شـن به برسـم

 .وجود و حرمت انسانی اشاره دارد
ـیـت مشـتـرك"  ـ اصطالح ٢ ـن ـنـی بـرداشـت "   ذھ بـه مـع

ـاوت  ـف ـا اقشـار مـت مشترك از یك پدیده توسـط افـراد ی
برای مثال اعمال دست اندركاران رژیـم تـونـس از .  است

ـنـی  ـتـمـاعـی بـه مـع طرف تقریبا تمام افراد و اقشار اج
 .شود توھین به انسان تلقی می

ـنـی تـالش "   مشـتـری گـیـری"  ـ اصطـالح ٣ بـمـع
احزاب حاكم برای جذب عضـو و ھـوادار از طـریـق در 
ـا شـغـلـی ھسـت كـه  اختیار گذاشتن امكانات مالی ی
ـیـل  طی آن اعضا یا ھواداران و فعالین بدون نقد و تـحـل

 .گذارند اوامر حزب را به اجرا می
 

 حبیب بكتاش
 ٢٠١١ مه ٢٧

 انقالب تونس از آسمان آبی نیفتاد
 ترجمه حبیب بكتاش   -مصاحبه با صدری خیاری  
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ـفـسـیـر شـمـا از :   بیتریس ھـیـبـو ت
 حوادث تونس چیست؟

تـوان یـك  مـی:   صدری الـخـیـاری
ــمــان  ــردمــی را بــا ھ ــالب م انــق
محدودیت توضیح داد كه شـروع آن 

ـنـی كـرد ـی ـیـش ب ــه .   را پ ـقـالب ب ان
شكل یك گسست در رونـد نـرمـال 

ـاب  ھا ظاھر می پدیده شود، یـك شـت
ـاسـی،  ناگھانی در زمـان حـال سـی
یك گسست تاریخی كه خـود را از 

كنـد  ھائی بیان می طریق امواج توده
ـز قـدرت داخـل  كه خود را بـه مـرك

كنند تا كسانی را كه قـرار بـود  می
ـنـد  ـن ـبـری ك آنھا را نمایندگی و رھ

ـنـد ـزن ـابـر ایـن .   با بیرحمی كنار ب ـن ب
ـا آن  انقـالب مـردمـی مـی تـوانـد ب

لحظه استثنائی مشخص شـود كـه 
ـانـی را  در آن سیاست رابط ـی ھای م

ــار مــی گــذارد و دمــكــراســی  كــن
ـیـت خـام،  مستقیم می شود یك واقع

در مـورد تـحـوالت .   آشوبنده و زنده
ــاحــب نــظــران  اخــیــر در تــونــس ص
ـاد  ـی زیادی فرمول مشھور لنین را ب

یك دوره انقالبی با ناتـوانـی :  "آوردند
ـاالئـی ــه  ب ھــا از حـكـومــت كــردن ب
ـیـچـی  شیـوه ھـای قـدیـمـی و سـرپ

ــی ـن ـی ـای ــه پ ـان ــول  سـرسـخـت ـب ھـا از ق
حكومت به شـیـوه قـدیـم مشـخـص 

ـقـالب . "   شود می از این نقطه نظر، ان
ــن  ـی آن لـحــظـه ایسـت كـه تضـاد ب

ـنـی باالئی ـی ـای ـقـطـه  ھا و پ ھـا بـه ن
 .رسد جوش می

در این رابطه انقالب تونـس یـك 
خـودكشـی تـراژیـك .   استثنا نیـسـت

محمد بوعزیزی این نقطه گسـسـت 
ــی ــدگــی م ــمــایــن ــرد را ن امــا .   ك

ـبـر از یـك  ـت استراتژیست انقـالب اك
دوره انقالبی صـحـبـت كـرد، نـه از 

ـاتـی .   یك انقالب ـب او یك دوره بی ث
را یادآور شد كـه در آن كشـمـكـش 
ــوز آرام  بشــدت ادامــه دارد و ھــن
نگرفته است، زمانی كه رابطه بیـن 
نیروھا قابل دوام نیست و یـك افـق 
با احتماالت متعـددی بـدون ھـیـچ 

در تـونـس، .   كند ضمانتی را باز می
ـنـد مـردمـی كـه بـن  تحرك قـدرتـم
علی را مجبور بـه فـرار كـرد یـك 
انقالب است، یك لحظه در یك دوره 
ـان  ـای ـنـوز پ انقالبـی كـه آشـكـارا ھ

ـاس .   نیافته است در سرزمین گل ی
(Jasmine)  ـال ــ ـــگ در ح دی

سئـوالـی كـه مـطـرح .   جوشیدن بود
چرا مـا نـدیـدیـم كـه :   است اینست

 انقالب قریب الوقوع است؟
 
ـادر بـه تـوضـیـح :   بیترس اگر ما ق

انقالب نیستیم، آیا قادر به تـوضـیـح 
این ھستیم كه چرا كسـی آمـدن آن 
را ندید، یا به عبـارت دیـگـر، چـرا 
ـفـجـاری  شرایط قبل از شـورشـھـا ان

 بود؟
ـای :   صدری ـی اگر یك كشور در دن

ـقـالبـی  ـیـرات ان ـأث عرب بود كه از ت
رسـیـد، آن كشـور  محفوظ بنظر می

ـاره آرامـش و .  تونس بود ـیـغ درب تبل
ـز بـودن آن ھـمـه جـا را  صلح آمـی
فراگرفته بود، كه محكوم به تولیـد 
ــر و  ــی ــابــگ ــت ــای آف ــرھ ــت شــن و چ
ھمچنین چند پیـشـخـدمـت پـوسـت 
ـا ابـدا  طالئی؛ افكار عمومـی اروپ

تـوانسـت ایـن كشـور را مـركـز  نمی
ـاسـی تصـور  پرشورترین تقابالت سـی

تونس كشوری بدون تاریـخ بـه .   كند
این تصور توریسـتـی .   رسید نظر می

ـاسـی،  ضرورتا تمـام حـوزه ھـای سـی
ای را تـعـریـف  روشنفكری و رسانـه

كـرد، كـه در آن یـك اعـتـمـاد  نمی
ـات" عمومی بـه  ـب تـونـس وجـود "   ث

ھـا  اما كور بـودن ایـن حـوزه.   داشت
ــدار  ــك مــق بــی شــك ریشــه در ی

آدمــی آن را .   خــودفــریــبــی داشــت
ـنـد و  بیند كه مـی می ـی ـب خـواھـد ب

خواھـد بـه دیـگـران  آنچه را كه می
مصمم بر حمایت از بـن .   نشان دھد

ـزرگ  آمـریـكـا، ( علی، قدرتھای ب
ــه اروپــا ـادی ــحــ ــرانســـه و ات و )   ف

ـلـی  مؤسسه ـل ـیـن الـم ھای مـالـی ب
ـتـمـان  ـات" ھرگز از تـرویـج گـف ـب " ث

ـاسـب :   تونس باز نماندند سطـوح مـن
رشد و تعادل رضایت بخش اقتـصـاد 
ـا  كالن؛ تركیب آھسته اما مطمئن ب
ـقـه  بازار جھانی؛ تشـكـیـل یـك طـب
ــر  ــه گــی ــوسـط كـه نــقـش ضـرب مـت
ـاسـت  ـنـد؛ سـی اجتماعی را بازی ك
ـانـه، و  خارجی عاقالنه و صلح طلب
ـیـك ولـو  ـال دمـكـرات ـق ـت نھایتا یك ان

ـافـیـت" اینكه بوسیله عـدم  در "   شـف
ـا "   اداره امور"  ـاشـد و ب ـنـد شـده ب ك

ـیـه  خـطـر " ضرورت حفظ امنیت عـل
ــاشــد"   اســالم ــاده ب ــت ــار اف بــه .   از ك

ـانسـیـل بـی  ـت عبارت دیگر، تنھـا پ
ثباتی سیاسی جائی تشخیـص داده 

ــداشـت در اســالم :   شـد كـه وجـود ن
 .بنیادگرا

ـتـگـو از طـریـق  این شـیـوه گـف
ـلـی و  رسانه ـل ـیـن الـم ھای بزرگ ب

شمار زیادی از مفسران و جـامـعـه 
ـیـش بـرده  شناسان بطور وسـیـعـی پ

این تنھا یـك رضـایـت از سـر .   شد
منافع خود در بـرابـر رژیـم تـونـس 

ـیـن از طـرف .   نبود این امر ھـمـچـن
ـیـك  برداشت ھای الیتیستی، بوروكرات

ـاد زده  و دولت ـ محوری جامـعـه ب
عالقه كمی به مشاھده تـحـول .   شد

ـات  ـق واقعی افكار عمومی در طـب
محروم مردم تـونـس وجـود داشـت؛ 

ـنـد(اشكال مقاومت  ) گاھا شكوھـم
آنھا یا مورد توجه قرار نـگـرفـت و 
اگر ھم گرفت توجه كمی بـه آنـھـا 

تمام آنچه كه تحلیگـران مـورد .   شد
توجه قرار دادند، اقدامات نیـروھـای 
ـتـه بـرای  ـاف اپوزیسـیـون سـازمـان ی

ـاسـت "   عـقـالنـی" عمل در حوزه  سـی
ــت  ــرســمــی ــھــا ب ــی اگــر آن بـود، حــت
ـا بشـدت  شناخته نشـده بـودنـد و ی

 .شدند سركوب می
اما علیرغم سطح فعالیت آنـھـا، 

ھـای  سازمانھای سیـاسـی و گـروه
ــعــاده  ــوق ال ــخــش ف ــت ب ــاوم مــق
ـنـدگـی  ـای كوچكی از جمعیت را نـم

بخشا بخاطر سـركـوب و .   كردند می
ای بـودن  در واقع به نادرست حاشیه

ـبـود یـك  آنھا مرتبا بعنوان نشـانـه ن
مخالفت مؤثر علیه رژیم بن عـلـی 

تـوانـم  ھمچنیـن مـی.  شد تفسیر می
به این نمایندگی ایدئولوژیك مـورد 

ھا اشاره كنم كه آنھـا را  شك تونسی
مطیع و صلح طلب و مـتـمـایـل بـه 

این طـرز .   شمارد رفرم و مذاكره می
ـا  ـنـگـی ھـمـسـوسـت ب برخورد فـرھ
ــی  تصـور تـوریســتـی كـه نـوكـرمـاب

ای یك خدمتكار آسـانسـور را  حرفه
ـیـعـی در  ـا طـب ـب ـقـری با یك تمایل ت
ـاه  ـب ترجیـح صـلـح بـر جـنـگ اشـت

در حالیكه بیشتر از ایـن .   گیرد می
توانـم در ایـن رابـطـه تـوضـیـح  نمی

ـا اشـاره بـه  بدھم، می خواھـم آنـرا ب
ـان  ـق ـنـم كـه مـحـق این نكته تمـام ك
ــط روی  ـق ـادی تـمــایـل دارنـد ف زی
ــایــر  ــات و س ــا، مــؤســس ــارھ ــت ســاخ

ھای قدرت متمركز شـونـد،  مكانیسم
بی آنكه اشكال مقاومتی كـه آنـھـا 

آورند را بـه  در برابر خود بوجود می
ـاسـت، .   حساب آورند ـابـر ایـن سـی بن

ــروھــا، از درون خــود  ــی ــطــه ن ــی راب ــعــن بـم
ـونـس مـحـكـوم  تھی می ـاریـخ ت شـود و ت

 .رسد میبه انجماد ابدی بنظر 
ـنـھـا :  بیترس ـات، ت ـب آیا این ظاھر ث

در دید خارجیھا وجود داشـت؟ چـرا 
اپوزیسیون داخلی آمدن شورشـھـا را 

 ندید؟
ـا:   صـدری حـتـی در تـونـس !   واقـع

شرایط سیاسی انفـجـاری بسـخـتـی 
توسط ناظران تشـخـیـص داده شـد، 
ـا  حتی توسط آنھائی كه در ایـن ی

ـا .   آن جنبش مقاومت دخیل بودنـد ی
برای اینكه دقیقتر باشیم، اگـر ھـم 
ـیـه  یك شورش ناگھانی بزرگ شـب

 محـتـمـل ١٩٨٤شورش نان در سال 
ـبـود  به نظر می رسید، قابل انتظار ن

كه ایـن شـورش یـك بـعـد آشـكـارا 
ـابـل .   سیاسی بـخـود بـگـیـرد غـیـرق

ـیـس  انتظارتر اینـكـه بـه سـقـوط رئ
ـتـھـی شـود بـجـز چـنـد .   جمھور من

حـزب " گروه چپ افـراطـی مـثـل 
ـبـری "   كارگران كمونیست تونس بـرھ

حمه الھمامی، یا شخصیتـی مـثـل 
ــوق بشــر  ـق ــجـمـن ح ــق ان ـبـر سـاب رھ
تونس، منـصـف الـمـرزوقـی، چشـم 
انداز جنبش عظیم مردمی در افـق 
ـیـروھـای اپـوزیسـیـون  استـراتـژیـك ن

در پرتو ایـن .   جایگاه مھمی نداشت
مشاھدات، این مـھـم اسـت كـه در 

، در طـول شـورش در ٢٠٠٨سـال 
ـفـصـه، یـك  بستر معدن مـنـطـقـه ق
لحظه تعیین كننده كه بـعـدا بـه آن 

ــروھــای  مــی ــی ــر ن ــشــت ــی ــردازم، ب پ
ـتـه ـف ھـا سـاكـت  اپوزیسیون بـرای ھ

ــت  ـنـكـه حـمـای ـبـل از ای مـانـدنـد ق
این حـمـایـت .   ای نشان دھند بزدالنه

ـتـمـاعـی و بـر  بر وخامت شرایط اج
ـاز فـوری بـرای گـذرانـدن رفـرم  نی
ـبـھـه جـدال  بجای گسترش دادن ج

 .تاكید داشت
ـیـل جـامـعـه  می شود یك تـحـل

ھـای  شناسانه از احـزاب و انـجـمـن
ــه  ــه داد و درج ــحــث ارائ مــورد ب
وابستگی كادرھـای آنـھـا بـه قشـر 
نسبتا مرفه جامعه تونس را مـورد 

ای،  توجه قرار داد، اما چنین شـیـوه
ـیـسـت،  در حالیكه خالی از اھمیت ن
فــاكــتــورھــای دیــگــری را كــه از 
ــد،  ــرخــوردارن ــت ھــمــسـنــگ ب اھـمــی
ـاریـخ  نادیده خواھد گرفت؛ نـظـیـر ت
ـلـی از  ـی طوالنی مبارزه سیاسـی خ

برای مثال شـمـاری از . این كادرھا
رھبران اپوزیسـیـون تـونسـی مسـیـر 
ــای  ــی خــود را در گــروھــھ طــوالن
ــال  ــد كــه آم ســیــاســی شــروع كــردن
انقالبـی و تـالـشـھـای آنـھـا بـرای 

ـیـك  ـات پیوند با مردم بطـور سـیـسـتـم
ھمچنیـن مـدلـھـای . خورد شده بود

ــھــا در  ــكــال كــه آن گســســت رادی
ــعــھــد بــودنــد  ــه بــه آن مــت ــت گــذش
ـتـی  فروپاشید و یا بی اثر شدند، وق

نرم بـر " انتقال دمكراتیك"كه افسانه 
ــن بــخــشــھــای  ــی ــاس مــذاكــره ب اس
ـانـھـای  مخصوصی از قدرت و جـری

ـقـول"  از اپـوزیسـیـون شـروع بـه "   مع
 .گسترش كرد

ـنـم كـه  ـیـد ك ـأك ھمچنین باید ت
ـزولـه  ـیـب و ای ـق اپوزیسیون تحت تـع
ــد در  ــور ش ــجــب ــس، م ــون شــده ت
جستجوی كمك از خارج كشـور بـه 
. امید اعمال فشار بـر رژیـم گـردد

ـتـخـاب  یكی از تأثیرات مضر این ان
سیاسـی ایـن بـود كـه اسـتـراتـژی 
ــوق بشــر  ــرای حــق ــردن ب ــی ك الب
ـیـر  جانشینی شد برای تالش به تغی

ـنـھـا .   رابطه بین نیروھا در تـونـس ای
ـنـد ـلـه ھسـت . تنھا چند بعد از مسـئ

اما در ھر حال روشن اسـت كـه در 
عین حالی كه مشكـل بـود حـتـی 
برای كسانی كـه مـیـكـروسـكـوپ 
ــد، آدم  ــن ــداشــت جــامــعــه شــنــاســی ن

ـاسـی را  نشانه ھای یك بـحـران سـی
ــا  ــال خــودبــخــودی ی ــنــد، اشــك ــی ــب ن
ـتـھـای اقشـار  سازماندھی شده حرك
ــه  ــخـشـی از مــعـادل ــر مــردم ب ـی ـق ف
ـیـروھـای  ـیـشـتـر ن سیاسـی بـرای ب

 .اپوزیسیون تونس نبود
 
ـیـرغـم ایـن نشـانـه:   بیترس ھـای  عل

تحرك، رژیم در ظاھر امـر مـحـكـم 
 ؟...سرجایش بود

درست كه این امر ممـكـن :  صدری
اجـازه .   است به نـظـر مـعـمـا بـرسـد

ـا  دھید از این فرصت استفاده كنم ت
بنیانھای سستی را كـه اجـازه داد 
بن علـی در طـی زمـان طـوالنـی 
ـانـد  بیست و سه ساله در قـدرت بـم

ـای .   را یادآور شوم ـیـت كـودت ـق مـوف
ـیـشـتـر از ھـر ١٩٨٧ھفتم نوامبر   ب

ـزش الیـه ـا ری ـز ب ـاالئـی  چی ھـای ب
قدرت در دولت حبیب بورقیبه قابـل 

ــح اســت ــی ــن یــك بــحــران .   تــوض ای
ـا یـك بـحـران  جانشینـی بـود كـه ب
: دیگر امتداد یافت و تشـدیـد شـد

ـیـمـان  ـنـده پ ـاب ـتـی رشـد ی ـای ـف بی ك
اجتماعی و سیاسی كه بعـد از بـه 

 بـوجـود ١٩٥٦دست آوردن استقالل 
آمد، و ظھور واقعیتھای اجتمـاعـی 

ـابـت شـدیـد، .  جدید ـیـر رق ـأث تحت ت

 انقالب تونس از آسمان آبی نیفتاد
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ـــش  ـب ــ ـن ـــی جـ ــژمـــون ـــور" ھ ـت " دســ
(Destour)  ـتـدار سـاده به یـك اق

تبدیل شد كه بـه قـول گـرامشـی، 
ـیـسـمـھـای زور و  بیشتر بـر مـكـان
ـا بـر  مشتری گیری تكیه داشت ت

ـال، .   توافق آزادانه ـق ـت مثالھای این ان
ــون ســراســری " ھـمــسـوئــی  فـدراســی

ــس ــون ــارگــران ت بــا  (UGTT)"   ك
 و ســركــوب ١٩٨٥حــكــومــت در 

ــضــه  ــھ ــد حــزب الــن اســالم ( شــدی
ــل از )   سـیــاســی در مــاھــھــای قــب

ـاشـد كودتای بـن عـلـی مـی بـن .   ب
ـارتـژ، كـاخ  علی زمانی به كـاخ ك
ریاست جمھوری، نقـل مـكـان كـرد 

ـا" رسید  كه بنظر می ـیـھ ـاالئ ـادر "   ب ق
ــق  ــل ســاب بـه حــكــومـت كــردن مـث

ـنـد و  ـا" نیـسـت ـنـی ھ ـی ـائ كـه از "   پ
ـیـشـرفـت ١٩٦٥سالھای   رو بـه پ

بودند، با سركوب دو جریان اسـاسـی 
ــراز وجـــود خـــود،  و  UGTTاب

ــزرگــی را  ــھــضــه، شــكــســت ب ــن ال
 . متحمل شدند

ــمــال  ــی دســت ــه نــازك نــازك ب
كاغذی، مشروعیت بن علی بـرای 
چند ماه بر این توھم تكـیـه داشـت 
كه او سالھای آخر رژیم بورقیبـه را 
الغا خواھد كرد و رژیم را با شـركـت 
دادن نیروھای سیاسی و اجتمـاعـی 

یـك .   مختلف اصـالح خـواھـد كـرد
ھـا، یـك  آشتی ظاھری با اتـحـادیـه

ـادیـر  ـق ـیـك در م گشـایـش دمـكـرات
ــر  ــراب ــردبــاری در ب ــك و ب ــوچ ك
فعالیتھای جنبش النـھـضـه، بـه او 
ـثـی  فرصت داد تا اپوزیسیون را خـن

ــد ــری .   كــن ـــش ( مـــورد آخ ــب ـن جـ
 ١٩٨٩نزدیكـیـھـای سـال )   النھضه

تندتر شد و پس از آن جنگ خلیـج 
بن علـی از شـركـت در .   شروع شد

ـاع  ـن ـت ائتالف نظامی علیه عراق ام
ـیـت مـوقـت  كرد و بنابر این محبـوب

ـادر شـد حـمـایـت .   بدست آورد او ق
ــژه ــاصــر وی ــن ــون  ع ــی ــوزیس ای از اپ

ـیـكـه  دمكراتیك را جلب كند در حال
ــخـشــھــای  ــه ب ــری الــنـھــضــه ب ـب رھ
ـقـسـیـم  حامی صدام و ضد صـدام ت

ـا .  شده بود دستگاه پلیس بنابراین، ب
ـنـھـضـه بـه  ـفـع بـردن از بـحـران ال ن

ــن .   حـركــت در آمــد درھـم شــكـســت
ـبـل از جـنـگ  حزب النھضه كه ق
ـافـت و  خلیج آغاز شده بود شتاب ی
ـزی بـخـود  شكل نادر خشونـت آمـی
ـیـن سـالـھـای  گرفت، بـخـصـوص ب

آزادی " شــعــار .   ١٩٩٤ تــا ١٩٩١

به بـن "   برای دشمنان آزادی ممنوع
ــی اجــازه داد تــا از دھــه ھــا  عــل

ھمدستی غیرفعال اكثـریـت عـظـیـم 
ـبـرد  جنبش دمكراتیك تونس بـھـره ب
ــقــوط او، از  ــا س ــطــور ت ــن ــی و ھــم
قدرتھای عـمـده غـرب بـھـره مـنـد 

ـنـھـضـه، .   شود ھمگام با سركـوب ال
ھـا و  مبارزترین بخشھـای اتـحـادیـه

ھمینطور تـمـام اشـكـال اعـتـراضـی 
دمكراتیك وحشیانه بـه خـامـوشـی 

 .كشیده شدند
ـادآوری مـخـتـصـر  بنظـر مـن ی
سالھای اول بن عـلـی بـرای فـھـم 

ای كه چـرا بـن  برخی از دالیل پایه
ــیــت  ــاكــم ــادر بــود یــك ح عــلــی ق
ـیـرغـم  ـنـد، عـل اقتدارگرا را حاكـم ك
ناتوانی قابل توجـه او در سـاخـتـن 
یك مشروعیت اخالقی جدید و یـك 
سـازش اجــتـمــاعـی مــجـدد، مـھــم 

ــــت ــــف .   اس ـی ـــ ــــوص ــــن از ت م
مكانیسمھای سركوب، مـحـدودیـت 
و كنتـرلـی كـه در سـالـھـای دھـه 

 برای ترمیم نبود مشروعیـت ١٩٩٠
ـنـم رژیم اعمال شد خودداری مـی . ك

ـنـم كـه كـارھـای  اما باید اضافه ك
مافیائی در باالترین سطـوح قـدرت 
ــس و  ـی ـیــاری پــل ــت اخــت ـی ــ حـاكــم
مدیریت، مشتری گیری و فساد ـ 
در رشد این تصور مشترك در تـمـام 
ـیـم بـود كـه  سطوح اجتمـاعـی سـھ
ــی بــدون  ــت ــاكــمــی ــجــســم ح قــدرت ت

بنابر ایـن .   مشروعیت اخالقی است
ـا رژیـم  رژیم بن عـلـی از اسـاس ب

ـیـت .   بورقیبه متفاوت بـود در واقـع
ـبـه حـتـی  مشروعیت اخالقی بورقی
ـبـه مـورد  زمانی كه حاكمیت بورقی

جنـگـجـوی "منازعه بود، به عنوان 
ـبـود"   ارشد . ھـرگـز مـورد سـئـوال ن

ـازاتـی كـه سـطـوح  ھمه درباره امتی
ــود  ــرای خ ــراســی ب ــورك ــی ب بــاالئ

امـا .   كردند آگـاه بـودنـد مطالبه می
برخالف بن عـلـی، خـود سـیـسـتـم 
ھرگز بعنوان سیستمی كـه كـاركـرد 
آن اساسا این بود كه به یك شـبـكـه 
فاسد خانوادگی اجازه دھد تا خـود 
ـنـد سـازد و  را از طریق فساد ثروتم
ـاشـد،  ادعای قدرت مطلقه داشتـه ب

 .شد تلقی نمی
 
اما از كی و چگـونـه ایـن :  بیترس

ــم  ــودن رژی ــروع ب ــت نــامش ــرداش ب
 گسترش یافت؟

در این مـورد ھـم لـحـظـه :   صدری
 ٢٠٠٠مھم در سالھای اولیه دھـه 

بود؛ وقتـی كـه دسـتـكـاری كـردن 
غیرقانونی كاالھا، جنجـال فسـادی 

ھای بزرگ بود، و  كه شامل پروژه
انباشت مشكوك ثروت در سـطـحـی 
ـفـسـیـرھـای  گستـرده در پـوشـش ت
ــی بــازی  ــه پــارت ــز ك ـی ــزآمـ ـن طـ

دور و بر بن عـلـی را "   ھای خانواده" 
ـلـوم شـد محكوم می ایـن .   كرد، مـع

ـیـد  ـأی شایعه كه در آن زمان امكان ت
ــی  ــه آســان ــت، ب ــداش ــود ن آن وج
ـنـكـه بـر  گسترش یافت؛ بخاطـر ای
ـنـدگـان  ـای ـلـوم بـود كـه نـم ھمه مع

، RCDمختلفی از حـزب حـاكـم 
بوروكراسی یا پلیس باكـی از بـھـره 
ـنـد . برداری از موقعیت خود نـداشـت

ـیـن  ـیـچـیـده ب ـیـونـدھـای پ اغلـب پ
ھای قدرت، پول و بزھـكـاری  شبكه

ــه(  ــق ــه حــل ــی ــب ــاق در  ش ــاچ ــای ق ھ
 .برای ھمه آشكار بود) مرزھا

برای روشن شدن مطلب من بـه 
ـای  ـــھــ ـال  در ٢٠٠٨شـــورش ســ

ــر  ــطــقــه قــفــصــه ب شــھــرھــای مــن
این جنبش مـردمـی كـه .   گردم می

ــد در شــھــر  شــش مــاه طــول كشــی
ـبـل از  كوچك الردیف شروع شد و ق
اینكه با دیوار سركوب روبـرو شـود، 
به مراكز معدنی اصلی در منـطـقـه 

مھم بـرای اھـداف .   گسترش یافت
ـنـسـت كـه ایـن  من در این مورد ای
ــعــی شــروع شــد كــه  شــورش مــوق
ــار  ــك ك ــرای ی ــخــدام ب ــروســه اســت پ
ـلـه مـدیـران شـركـت،  محلـی بـوسـی

ــاخــه ــتــی و  ش ــریــت دول ــای مــدی ھ
. نمایندگان محلی اتـحـادیـه دور زده شـد

ــیــدی  ــه كــل ــن ــك زمــی ــكــاری ی ــی ــه ب ــت ــب ال
ـه  شورش بود، ولی آنـچـه كـه خشـم را ب
آن درجــه جــرقــه زد و بــزرگ كــرد 
ــكــرد رژیــم بــود كـه خــالف اخــالق  عـمــل

 .داده شداجتماعی تشخیص 
ـیـن و  ـا ھـمـچـن در ھمین راسـت
ـقـش  ـایـد بـه ن ـز، ب بیشتر از ھر چی
ـیـال بـن عـلـی، یـك زن  افزاینـده ل
ـنـم كـه  تشنه قدرت و پول، اشـاره ك
به استاندارد پایین اخالقی مشـھـور 

حتی بیشتر از خود بن عـلـی، .   بود
ایشان سمبل فساد اخالقی سیـسـتـم 

ھا رژیـم بـن عـلـی را  تونسی.   بود
بیشتر بخاطر بی اخـالقـی مـقـصـر 

ـــی ـــر  م ـاط ــ ـــخ ـا ب ــ ـــد ت ـن ــ ـت ــ دانس
به عبارت دیـگـر، نـه .   اقتدارگرائی

تنھا رژیم فاقد مشروعیت اخـالقـی 
بود، بلكه بعنوان یك حاكمیت بـدون 

قدرت بـدون .   شد اخالق شناخته می
پایه اخالقی قدرتی است كـه خـود 

ـیـل مـی ـنـد؛  را به جـامـعـه تـحـم ك
ـقـی  ـل بصورت یك پدیـده خـارجـی ت

شود و ھر كس كـه ایـن قـدرت  می
ـایـه اخـالقـی(  را دارد یـك )   بدون پ

آید كه بـرای  غاصب به حساب می
ـنـد  منافع شخصی خود عمل می ك

و حاضر است برای رسـیـدن بـه آن 
. به ھر وسیله ممكن متوسـل شـود

چنین آدمی نه بخاطر سیاسـتـھـای 
بی كفایت یا ناعادالنه بلكه بخاطـر 

ھـای اخـالقـی جـامـعـه  تھدید پایـه
کسـی .   گـیـرد مورد انتقاد قرار می

ـار  ـن یك چنین آدمـی را صـرفـا ك
ـز  نمی ـای مـی زند، بلكه او را بـه پ

درك قـدرت بـن .   كشانـد عدالت می
ــوان یــك قــدرت بــدون  ــن عــلــی بــع
ـات، بـدون شـك بـرای درك  ـی اخالق
ویژگیھای انقالب تونس و تـوافـق 

ای كـه آنـرا حـمـایـت كـرد،  گسترده
 .باشد كلیدی می

 
ـیـشـتـر :   بیترس برخالف آنچه كـه ب

ـنـد،  ناظران فرض مـی ـن ـلـه " ك مسـئ
فاكتور اسـاسـی از نـظـر "  اجتماعی

 .شما در جنبش نبود
ــه :   صــدری ــت ــك ــا یــك ن ایــن واقــع

ـیـل صـرفـا .   مھمی ھست یك تـحـل
ـقـالب  اقتصادی ـ اجتـمـاعـی در ان
ـیـق  تونس قادر نیست دینامیـك عـم

ـنـد ایـن درسـت اسـت .   آن را درك ك
ـاطـق  كه جنبش از محرومتـریـن مـن
ــھــای  كشـور شــروع شــد و خــواســت

ـلـه ( اجتماعی از آغـاز اغـلـب بـوسـی
ــارز ســیــاســی و  گــروھــھــای مــب

. فـرمـولـه شـده بـودنـد)   اتحادیه ھا
این خواستھا، با تمام اھمیتشـان، در 

ای كه مـنـجـر بـه فـرار  قلب پروسه
ـبـودنـد ـیـن .   رئیس جمھور شـد ن ھـم

قضیه درباره دمكراسـی ھـم صـدق 
ـا .  كند می ھـر مـخـالـف تـونسـی ب

تـوانـد بـه  ای از تـجـربـه مـی درجـه
درجه مشكل بودن ترجـمـه مسـائـل 
ـان نـرمـال  گروھھای محـروم بـه زب
ــه زبــان احــزاب و  دمــكــراســی، ب
گـروھـھـای حـقـوق بشـر، شـھـادت 

وقتی این زبان در یك سـطـح .   بدھد
شـود، آدم  ای بكار گرفته مـی توده

ـان  باید از خودش بپرسد كـه ایـن زب
ـتـظـارات اسـت نـه .   مطابـق كـدام ان

توضیحات اقتصادی ـ اجتماعـی و 
ـیـك  و نـه ( نه توضیـحـات دمـكـرات

بـرای تـوضـیـح )   تركیبی از این دو
ـیـه  درجه ای كه این احسـاسـات عـل

ـلـف  بن علی در بـخـش ھـای مـخـت

ـایـت  ـف اجتماعی مشـتـرك اسـت، ك
برای فـھـم ایـن تـوافـق، .  كنند نمی

آدم احتیاج به استفاده از مـفـھـومـی 
ـابـل تـعـریـف  دارد كـه بسـادگـی ق
ــه  ـت ــده گــرف ـادی ــسـت و اغــلـب ن ـی ن

ـلـب  می ـا وجـود ایـن در ق شـود، ب
ــاد ھســت ــاری زی ــای ج : شــورشــھ

 .كرامت
قبال خاطر نشان کـردم كـه بـن 
علی، ھمسر او و كسـانـی كـه بـه 
آنھا نزدیكند تجسم فسـاد اخـالقـی 

ـقـی مـی ـل حـاال الزم .   شـدنـد رژیم ت
ای  است اضافه كنم كه ھر تـونسـی

ای مجبور به ھمدستـی در  به درجه
این پـدیـده بـه یـك .   فساد شده بود

فرم عمـومـی و فـردی خـودپسـت 
ــجــر شــد ــن .   انـگــاری مـن ــر ای ـاب ــن ب

سیستم سركوب و تعقیب كه توسـط 
بن علی توسعه یافـت، مـنـجـر بـه 
ـتـی شـد، بـه  ـزل یك احساس بی من
ھمان اندازه و یا بیشـتـر از احسـاس 

ــرس ــه، .   ت ــدگــان ســازشــھــای چــن
راھھای مختلف اظھار حـمـایـت از 
ــال در  ــتــی شــركــت فــع قــدرت، ح

ـنـھـا ( ھـای آن  شبكه كـه اغـلـب ای
ــاء،  ـق ــدا كــردن شــغـل، ارت ـی بـرای پ
شـروع كــار شــخــصــی، حــل كــردن 
مسائل اداری و یا صرفا دوری از 
ــود ــر روزه الزم ب ــالت ھ ــك ) مش

موجب بوجود آمدن احساس عـجـز، 
تحقیر و بی احترامی برای خـود و 

 .دیگران از ھر قشر اجتماعی شد
ــن  ــوھــی ــت، ت ــس، دول ــون در ت
ـیـت  نھادینه شده را جایگزیـن بـرسـم

ـیـت مشـتـرك  ـن ) ١( شناسی و ذھ
نھادینه شده كرد كه بـرای ھـر نـوع 
ــد ــن ــت ــبــری اخــالقــی الزم ھس . رھ

ــال كــردن  ــایــم ــر از خــود" پ " تصــوی
ھا، احساس خفت ھـر  جمعی تونسی

قـھـرمـان .   شخص را شدت بـخـشـیـد
انقالب، محمد بوعزیزی جـوان، كـه 

تـوانسـت  خود را به آتش كشید، مـی
ــــرده  ـت ـــ ـاس گس ـــ ـان احس ـــ ـن چـــ
ـنـد نـه  ھمسرنوشتـی را تـحـریـك ك
ـنـكـه او زنـدگـی پـر از  بخـاطـر ای
ـلـكـه بـخـاطـر  بیچارگـی داشـت، ب
ــك  ــه ی ــل ــكــه او عــمــدا بــوســی ــن ای
بوروكرات شھرداری تحقیر شده بـود 
ــط امــوال او بــر  ــب ــعــد از ض كــه ب

ـلـی زد شـورشـی كـه .   صورتش سی
ـال  ـب بدنبال عمل از سر یاس او به دن

تـوانـد  آمد، در این برداشت، كه مـی
ــردن خــواســت  ــش ب ــی پــی ــه مــعــن ب
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ـفـسـیـر  برسمیت شناسی اجتماعی ت
ـنـد رژیـم  شود كه ھـمـه مـی دانسـت

ـیـسـت، و در  قادر بـه بـرآوردن آن ن
حقیقت الزمه اش سـرنـگـونـی بـن 
ــن  ــی ــلــی بــعــنــوان مــعــمــار تــوھ ع

ـتـه بـود ـاف ـا وجـود .   عـمـومـیـت ی ب
ـادی سـر داده  اینكه شعـارھـای زی
شد كه مـربـوط بـه دمـكـراسـی و 
ـونـس  ـقـالب ت ـودنـد، ان مسائل اقتصادی ب
ــود یــك  ــراز وج ــز اب ــی ــر از ھــر چ ــت ــش ــی ب
ـه  ـرام ب تصمیم برای بازیابـی احسـاس احـت

 .خود فردی و جمعی بود
 
ـیـد  اخیـرا نـوشـتـه:   بیترس ای داشـت

ـاشــی :   تـونـس" تـحـت عـنـوان  فـروپ
ـان ــ ـت ــھـــرســ ـــت، .   ش ـای ـار، رضــ ــ ـب اجــ

آیا انقالب از طریـق بـھـم " .   مقاومت
خوردن تعادلی كه بین این سه جـزء 

ـاومـت(  وجـود )   زور، رضایت و مـق
 داشت، ممكن شد؟

ــرھــای :   صــدری ــســی ــرخــالف تــف ب
سطحی، تونس یك جامعه ساكـن و 

ھـای  تنھا در دوره.   نسبتا قانع نبود
ـبــاری  غـیـرانــقـالبـی بـھـم آوردن اج
ـیـسـمـھـای سـلـطـه  مردم زیر مـكـان

ـایـد اعـتـراف كـرد . وجود دارد اما ب
كه این بھم آوردن، با اینـكـه اغـلـب 
ــی را از  ــعــی ھســت، نــافــرمــان واق

سر بـراھـی، .   كند معادله خارج نمی
ـا عـدم  و حتی ھـمـدسـتـی، خـود ب
ـاومـت  ـیـچـی و مـق انضبـاط، سـرپ
مستقیم یا پوشیده در ھم آمـیـخـتـه 
است؛ كه اغلب پنھان ھستند چـون 
فردی ھستند و یا شكل كـالـسـیـك 
اعتراض یا عمل سیاسی را بـخـود 

ـادی از .   گیرند نمی اگـر تـعـداد زی
: ھا ھر روز از خود پرسـیـدنـد تونسی

ـفـع "  چگونه میشـود از سـیـسـتـم ن
ـانـھـا، " برد ، بیشترشان و اغـلـب ھـم

ھمچنین از خود پرسیدنـد چـگـونـه 
میشود از سـوراخـھـای تـور عـبـور 
كرد و از درخواست ھمدسـتـی فـرار 
كرد، چه رسد به رد نكردن ماشـیـن 

اینھا كسانی بـودنـد كـه در !   قدرت
 RCDمقابل فشار به پیوستن به 

ـاومـت  و سازمانھای جانبی آن مـق
كردنـد "   فراموش" كردند، كسانی كه 

ــھــای  ــدوق ــكــی از صــن ــه ی كــه ب
ـاری  ــگـی اجــب ــدوق ( ھـمــبـســت صــن

ـیـط بـخـت  ـل ھمبسـتـگـی مـلـی، ب
كـمـك )   آزمائی خیریه پلیس و غیره

مالی كنند، كسانی كـه رجـوع بـه 
ـاء  واسطه ـق ـاری بـرای ارت ھای اجـب

شغلی را رد كردند؛ یا كسـانـی كـه 
تالش كردند سانسور را در شـبـكـه 
اینترنتی دور بزنند، كسانـی كـه در 

ـات  RCDمراسم  ـتـخـاب و یا روز ان
در خانه مـانـدنـد، كسـانـی كـه در 
ـان آخـریـن  اداره، در خانه یا با دوسـت

ــه ــع ــھــا یــا شــای ــوك ھــا دربــاره  ج
ــواده" فســادھــای  ــم را "   خــان حــاك

ـــی كـــه  ـان ـــد، كســ ـــردن گــزارش ك
ـان  شبكه ھای ھمبـسـتـگـی در مـی

ـاطـق بـوجـود  خانواده، محله ھا و من
ــاجــرت  ــانــی كــه مــھ آوردنــد، جــوان
مخفی را خطر كردند یا آنھائی كـه 

ــوم ــادی ــیــس  در اســت ــر پــل ــراب ھــا در ب
ـتـن، .   ایستادند كلك زدن، طـفـره رف

عصیانھای فردی و تـمـام اشـكـال 
ـا )   مولكولی( كوچك  شورش كـه ب

رژیم اقتدارگرا ھمراه ھستند، بـطـور 
مستمر در سالـھـای آخـر رژیـم بـن 

ـنـد ـت ـاف بـرای درك .   علی افزایش ی
ـاومـت ھـر روزه،  ـیـت مـق ایـن واقـع
كافی بود به لـحـاظ مـتـدولـوژیـك، 

ـا" ھمدردی بیشتری با  ـنـی ھ ـی " پای
نشان دھی و شیفتگی كمتـری بـه 

 .قدرت و اعمال آن نشان دھی
ـانـھـای  در ضمـن، مـثـل عصـی
فردی، اشكال مقاومت جمعـی ھـم 
ـافـت . به ندرت به رادار ناظران راه ی

ـاومـــت  ــ ـق ـــكـــه مــ ـن ــ ـا وجـــود ای ــ ب
ــدھــی شــده جــمــعــی رشــد  ســازمــان
ـادی را  خطی نداشت و سركـوب زی
ـنـش بـرای ده  ـی مواجه شد، كم و ب
. سال گذشته پیشـرفـت كـرده اسـت

، بـعـد ٢٠٠١ و ١٩٩٩بین سالھای 
یك دھه سـركـوب و بـی نـظـمـی، 
جنبش دمكراسی خواھی در تونـس 

اولیـن نشـانـه آن . خود را قویتر كرد
بنای شورای مـلـی آزادی تـونـس 

 بود كه بسـرعـت ١٩٩٨در دسامبر 
با ساختن سایر سازمانھای مستقـل 

ـیـمـان حـقـوق :   دنبال شد بازسازی پ
ـیـق  بشر تونس، اعتصاب غذای توف

ـیـسـت  ـال كـه بـطـور ( بن بیـرك ژورن
ــرده ــت ــشــار  گس ــت ای در فــرانســه ان

ـیـت ( ، فعالیت وكال ) یافت كـه اھـم
ـتـه گـذشـتـه  ـف آنرا تحركات چنـد ھ

، جـنـب و ) بنمایش گذاشـتـه اسـت
جوش در داخل دسـتـگـاه قضـائـی، 
ـا از احــزاب  ـتـر دو ت عـزم مـحـكــم

و حـزب  (PDP)اپوزیسیون قانونی 
ـا ظـھـور  كمونیست تونس ھمزمان ب

ـــی ھـــمـــچـــون  ـزاب ـــگـــره " احــ ـن ــ ك
ـان ـا "   جـــمـــھـــوریـــخـــواھــ ــ فـــوروم " ی

ــخــواھــان ــكــشــان و آزادی و "   زحــمــت

ھمزمان حزب كمونیست كارگـران و 
ـا خـود را  النھضه تـالش كـردنـد ت

 .بازسازی كنند
ـلـه  این ابتكارات در تونس بوسـی

ــل  رسـانـه ھـای خـبـری عــربـی مـث
الجزیره پوشش داده شدند و اشـكـال 
. دیگر مقاومت را تـحـریـك كـردنـد

ـتـی  آنھا عمدتا به اشكال مبارزه سـن
ــدنــد و قــادر نشــدنــد  ــان مــحــدود م
فعالیـن نسـلـھـای جـدیـد را جـذب 

با اینكه ناتوانـی اپـوزیسـیـون .  كنند
و ضعف تأثیر آنـھـا بـر روی مـردم 
ـز قـرار  ـنـه آمـی ـاسـیـر طـع ـف مورد ت
گرفت، مانور مـحـدودی كـه ایـن 

 ١٩٩٩اشكال اپـوزیسـیـون از سـال 
ـیـب و  ـق ـیـرغـم تـع ارائه كردنـد، عـل
سركوب، بـدون شـك كـمـكـی بـوده 
ـان  است تا اطالعات حیاتی در مـی
ـنـد . افكار عمومی گسترش پیدا ك

آنھا ھمچنین تالش بـرای سـاخـتـن 
ـاومـت را  فضا و شـبـكـه ھـا و مـق

ـتـر  ـاراك تسھیل كردند، كه علیرغم ك
ـیـر  دوره ـأث ای و متوھم آنھا، بـدون ت

ھمانطور كه شركت آنھـا در ( نبودند 
تحركات مختلف، از جمله تحـركـات 

 ).دھد در شروع انقالب، نشان می
ھمچنین مھم است تأكید شـود 
كه چـگـونـه در چـنـد سـال اخـیـر 
ـاسـی از طـریـق  ـتـھـای سـی ـف مخـال

ھای اینترنت حضور یافتند و  شبكه
ـتـن  ـاف بسرعت ھمراه با عمومـیـت ی
ـیـدا  ـایـل گسـتـرش پ استفاده از موب

علیرغم پیچیدگی كنتـرل و .   كردند
ـاطـی  ـب سانسور، این ابزار جـدیـد ارت
ـیـن گسـتـرش اطـالعـات را  ھمچن

ـتـر كــرد، ایـجـاد شــبـكـه ھـا و  آسـان
ـتـر  اشكال سازمانی مجازی را آسـان

ــان جــوانــان كـرد  ــخـصــوص در مـی كــه ب
ـیـك شـدنـد . جھت یابھای مبارزه دمـكـرات

ھمچنین تشكیـل یـك صـنـحـه اسـالمـی 
رادیكال اھمیـت اشـاره دارد كـه از حـزب 
ـم را  ـاسـتـھـای رژی النھضه جدا شد و سـی

 .به شیوه خاص خود رد كرد
 

ــرس ــت ــی ــش :   ب ــب ــك جــن شــمــا از ی
ـیـد ولـی فـقـط  اجتماعی صحبت مـی كـن

 .كنید احزاب سیاسی را ذكر می
صبور باشید، دارم به آنجـا :   صدری
ـبـش .   رسم ھم می به این بیداری جن

دمكراسی، باید بازسازی آنچـه را، 
ــر،  ــھــت ــه ب ــم ــك كــل ــود ی ــب در ن

ـامـیـد را "   ھای اجتـمـاعـی جنبش"  ن
ـبـود و  اضافه كنیم كه بـخـاطـر كـم
عدم دستیابی به اطالعـات كـافـی 

ـنـظـر مـن .   شناختشان سخت اسـت ب
ـاومـت در دو  اشكال اجتماعـی مـق
ــد ــن ــافــت ــاز، ظــھــوری دوبــاره ی . ف

ـیـكـاران در  ـان و ب شورش دانشـجـوی
شھرھای مختلف در اوایل سالھـای 

ـات سـازمـانـدھـی ٢٠٠٠ ، اعـتـصـاب
ـــخـــش عـــمـــومـــی و  شـــده در ب
ـات  بیزنسھای شـخـصـی، اعـتـصـاب
ــن  ــولــی ــل از اجــازه مســئ ــق مســت

ھا و سایر اشكال اعتـراضـی  اتحادیه
مخصوصا در بخشھای نساجی و ( 

ـایسـه )   توریسم ـق بیانگر تغییر در م
ـیـشـیـن بـودنـد با دھـه ایـن .   ھـای پ

ــخــصــوص در  بــازســازی خــود را ب
ـــوه ـی ـــش  شـ ـای ـــمــ ـن ــ ـارزی ب ــ ـای ب ھــ

 در ٢٠٠٨گذارد كـه از سـال  می
ـیـن مـنـطـقـه  ـن مبارزه طوالنی سـاك
ـبـل  معدنی قفصه اتفاق افتاد كه ق
ـانـه سـركـوب شـود،  از اینكه وحشی

بـدون شـك .   شروع به گسترش كـرد
بعد از آن، .   این یك نقطه عطف بود

تونس شاھد حركتـھـای اعـتـراضـی 
ـانـه،  محـدودتـری در سـخـیـرا، فـری

 در بـن ٢٠١٠جبنیانه و در تابستان 
قردان بعنوان شھـرھـای كـوچـك در 
ـاطـق كشـور بـوده  محرومتـریـن مـن

در پایان، سیدی بوزید بود و .   است
ـان را مـی ـیـه داسـت ـق ـیـم ھمه ب . دان

ـنـده آنـھــا،  ــراك ـتـر پ ـاراك ـیـرغـم ك عـل
ـا عـدم  پوشش ضعیف رسـانـه ای ی

ــوب، شــكــســت و  ــوشــش، ســرك پ
ـیـجـه آن  ـت سازشھای بی جـا كـه ن
بودند و علیرغم عدم ظاھری وجـود 
ــای  ــشــھ ــب ــن ــا، ج ــن آنــھ ــی ــونــد ب ــی پ
اجتماعـی در تـونـس كـه در دھـه 
گذشته شـاھـد آن بـودیـم فضـائـی 
سرشار از اعتراضـات بـرانـگـیـخـت؛ 
ــن  ــی از تـجــارب و ســاخــت ــاشــت ـب ان

ـیـن كـه  شبكه ـال ھای غیررسمی فـع
 .انقالب تونس محصول آن است

ــصــر از  ــخــت ــح م ــوضــی ــن ت ای
ـتـر  ـل ـام ـاك تحركات اجتماعی حتی ن
ـارزه در داخـل  خواھد بـود اگـر مـب

UGTT  ـیـك علیه كنترل بـوروكـرات
دبیركل اتحادیه، عبدالسالم جـراد و 
علیه مطیع بودن مركزیت اتـحـادیـه 

ـارزات .   به دولت را ذكر نكنم این مب
ـیـن كـارگـری  ـال به رادیكالترین فـع
اجازه داد در بخشھـای مـخـصـوص 

خدمات پستی، آموزش و پـرورش ( 
ھای محـلـی و  و در شاخه)   و غیره

ــه ــطــق ــش كــارگــری  مــن ــب ای جــن
ایـن كـار امـكـان .   تأثیرگذار باشنـد

 UGTTاین را بـوجـود آورد كـه 

نقش مھمی در انقالب، بـخـصـوص 
در ھفته آخر، علیه مواضع دبیـركـل 

ـیـم،  ھمانطور كه مـی.   بازی كند دان
ــون اداری  ــســی ــمــی از  UGTTك

خواستھـای مـردمـی و اعـتـصـاب 
عمومی حمایت كرد كه در بحركـت 
ـیـن  ـی ـقـالبـی تـع در آوردن پـروسـه ان
كننـده بـود، مـخـصـوصـا در شـھـر 

 .تونس و شھر صفاقس
 
ـنـون تشـخـیـص :   بیترس ـا ھـم اك آی

ــده  ــحــوالت آیــن ــرو در ت ــی خــطــوط ن
 ممكن است؟

با اینكـه تـرك بـن عـلـی :  صدری
 RCDاحتماال از طرف چند رھبر 

خارجی آنـھـا طـراحـی "  مشاوران"و 
شده بود، شكی وجود ندارد كه ایـن 
سناریو تحت فشار بسـیـج مـردمـی 

ـتـور .   مورد توجه قـرار گـرفـت فـاك
ھمچنین بـحـد )  بسیج مردمی(آخر 

كافی قدرتمند بود كه موجب تـرك 
ــت  RCDوزرای  ــن دول در اولــی

ـاشـد،  موقت بعد از فرار بن علـی ب
و بعدتر استعفـای نـخـسـت وزیـر و 
ـاورد ـی ـال ب ـب ـه را بـدن . سایر اعضای كابیـن

ـارك و  ـیـكـه سـقـوط حسـنـی مـب در حـال
ـبـی نشـان داده  ـی ـقـالبـی در ل تحركـات ان
ــس از  ــالب تــون ــق ــر ان اســت كــه تــأثــی

ـر مــی ــس فــرات ــوز  مـرزھــای تــون رود، ھــن
ـاسـی  زود است كـه عـظـمـت خـیـزش سـی

 .داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد
اما بنظر من ایـن روشـن اسـت 
كه یك توضیـح رضـایـت بـخـش از 
ــی  ــررس ــدون ب ــوالت جــاری ب ــح ت

ـلـی كـه بـه چشـم  شیوه ـی ھای تحـل
اندازھا در تونـس شـكـل داده شـود 

ـیـسـت الزم اسـت تـوجـه .   ممكـن ن
ــه  ــری ب ســیــاســت از " ادامــه دارت

ــن ــاومــت غــیــر " پــائــی ــال مــق ، اشــك
تـر، كـم و  نھادینه شده، و بطور كلی

بیش دینامیك زیرزمینی دخـیـل در 
ـیـت داد الیه و .   ھای مختلف جـمـع

باالخره و بدون اینكـه بـخـواھـم بـی 
ــددی  ــع ــورھــای مــت جــھــت فــاكــت

مشكالت فزاینده اقتـصـادی، وزن ( 
ـفـجـار )   اقتدارگرائی و غـیـره كـه ان

عمومی در تونس را تعیین كـرده و 
دامن زدند کمرنگ کنم، این مھـم 

ــی ــر م ــظ ــن ــل  ب ــی ــحــل ــه ت ــد ك رس
ـبـش پروسه ھـای  ھای سیاسی و جـن

ـاز  ـی اعتراضی توجه بیشـتـری بـه ن
ملموس به، برسمیت شناخـتـه شـدن 

 .*و منزلت مبذول دارند
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دیـگـران امـا بـه .   بخورنـد"   دیگران" 
ضرب پلیس و امنیت این امر مـھـم 

کـار مـھـم .   را به سرانجام میرسانند
ــار  کـارشـنــاسـان بـورژوازی در کـن
ـنـی واقـعـی خـودش را  پلیـس مـع
ـایـد تـوجـیـه  ـان ب ـن نشان میدھـد، ای

ــد کــه دیــگــران  ــن کــه تــوده ( کــن
ـنـد ـیـشـه )   زحتمکش مردم ھسـت ھـم

ـبـول  باید بکـارنـد و اگـر کسـی ق
ـیـس و  نکرد و تمرد کرد آن وقت پل
ـاز مـیـشـود و  باتوم پایش به ماجراب

اسـت باز کار ھمین کارشناسان ایـن 
ــرای  ــیــس ب ــل ــد وجــود پ ــن ــان دھ کــه نش

 .جامعه چقدر الزم و مفید است
ــروشــی  ــف ــه دســت ــال ب مــا قــب
ــه  ــم ک ــم و نشــان دادی ــی ــرداخــت پ
ـقـر  ـا ف دستفروشی پـدیـده ھـمـزاد ب
ـقـری کـه نـظـام سـرمـایـه  است، ف
ــل  ــحــمــی ــوده مــردم ت ــه ت داری ب

ـز پـدیـده .   میکـنـد ـی ـفـروشـی ن دسـت
از انسانـھـائـی . خاص این نظام است

صحبت میکنیم که بـرای بـدسـت 
ـلـخ  آوردن لقمه نانی کلی مصائب ت

از "   شـغـل" ایـن .   رابه جان میـخـرنـد
شـغـل " سوی کارشناسان بورژوازی 

ـامـی "   کاذب ـتـه اسـت؛ ن نام گـرف
ـیـش  انتـخـاب شـده اسـت کـه از پ
ـنـکـار  ـادرت بـه ای کسانی که مـب

ـاشـنـد ـلـوم .   میکنند محـکـوم ب مـع
ـلـی  ـب ـن میشود که دستفـروش آدم ت

خـواھـد در جـایـگـاه  است که نـمـی
خودش باشد و گویا زیادتر از سـھـم 

ـلـوم مـیـشـود .  خودش میخواھد مـع
ـفـروش از  قشـر ضـعـیـف " که دسـت

از ناتوانی مـالـی " نیست و "   جامعه
ـاورده ـی ھـمـه " .   به این کار روی  ن

ـا  بـر  این دروغھا را بھم میبافند ت
ــد ــاشـان ـپ یــا .   چشـم مـردم خـاک ب

چھره شـھـر را  " میگویند دستفروشی
ـتـھـا !   زشت کرده اسـت بـعـضـی وق

آروز میکنم که ایشان راحت بـودنـد 
ـان را رک  ـــه دلشــ و حـــرف ت

ــمــی ــا ن ــد، ام ــن ــت ــگــف ــی ــد م ــوانــن ! ت
ـفـروشـی زشـتـی چـھـره نـظــام  دسـت
ــش  ــمــای ــه ن ــه داری را ب ســرمــای
میگذارد و نشان مـیـدھـد کـه ایـن 
ـال زنـدگـی تـوده مـردم  ـب نظام در ق

اگـر کـار بـود .   ھیچ تعھدی ندارد
و برایش بصـرفـد ایـن مـردم را بـه 

استثمار میـکـشـانـد ھـر وقـت کـه 
ــه  کـار تـمـام شـد ھـمــگـی را روان
ــعــھــدی  ــکــه ت ــی آن ــد، ب ــکـن ــابــان مــی خـی
ـنـھـا خـواھـد  داشته باشد که چه بر سر ای

ـاومـت .   آمد ـه مـق ـل ـروشـی آخـریـن پ دستـف
ــواده اســت تــا  یـک فــرد یــا یــک خــان
ـه  بـطـور کـامـل سـقـوط نـکـنـد و ایـن ب

. " کـارش بـگـیـرد" شرطـی اسـت کـه 
ـفـروشـان  ـبـه بـه دسـت حمله ھمه جان
عمال یعنی محکـوم کـردن ایـن انسـانـھـا 

ـم کـه وقـتـی .   به سقوط کامل ـوی مـیـشـن
ـیـس و  ـل ـابـل حـمـالت پ دستفروشان در مق
ــد فــریــاد  ــن ــکــن ــاومــت مــی شـھــرداری مــق

ـنـد ـم دزدی؟ :   " میزن ـروی ـم ب ـی چـکـار کـن
! مثل اینکه شمـا ھـمـیـن را مـیـخـواھـیـد

ـا شـایـد ھـم  ـروشـم ی ـف بروم مواد مـخـدر ب
ـنـکـه شـمـا  خودم آنرا استفاده کنم مثـل ای

ـاشـد ! "   ھمین را مـیـخـواھـیـد و اگـر زن ب
ـــش  ـل ــ ـاب ــ ـق ــ ـم م ــ ـر ھ ــگــ ـار دی ــک کــ ی

ــد ــگـذارن ــن فـروشــی:   مـی ــروشــی .   ت ـف دســت
ــی  پـدیـده ـات ــق ای اسـت کــه تــا نـظــام طـب

ـاسـت دوام خـواھـد آورد  ـرپ سرمایه داری ب
ـر  ـاتـیـک فـق چون این نظام بطور سیـسـتـم

سـرمـایـه داری ھـیـچ .   را تولید میـکـنـد
ـر سـر انسـانـھـای  تعھدی ندارد که چه ب

آیـد او مـیـخـواھـد چـھـره  زحمتکـش مـی
ـروشـی  ـف ـوشـانـد و دسـت ـپ کریـه خـود را ب

 .  مانع اینکار است
ـفـروشـی  این روزھا مسئله دسـت
" در مترو تھران مطرح شده  و بـه 

ـبـدیـل "   مسـئـوالن" برای "   معضلی ت
ـاسـان بـورژوازی  شده است و کارشن

ـا :     " میگویند در چند سال اخـیـر ب
ھای اجتماعی جدیـدی روبـرو  پدیده

بودیم، این ابر شھر ھر روز مـوضـوع 
یا معـضـل جـدیـدی دارد کـه بـه 

دستفـروشـی ." شھروندانش نشان دھد
اسـت "   مـعـضـل جـدیـدی" در مترو 

ـقـصـیـر ابـر شـھـر بـودن  که گویا ت
ـاسـتـھـای  تھران است نه مـثـال سـی
ریاضت کشی دولت اسـالمـی کـه 
ـنـکـه  بخشی از مـردم را بـرای ای
ـنـد بـه  بتوانند شکم خود را سیر کن

آورند و مـتـرو  دستفروشی روی می
تنھا مکان جدیدی برای این پـدیـده 

بـه زعـم .   است و نه علت این پدیده
سـایـت "   گروه اقتصـادی" کارشناس 
ـا عـلـت "   فردا نیوز"حکومتی  گـوی

ھمان مترو است که از نیاز ابرشـھـر 
. تـھــران ســرچشـمــه گـرفــتـه اســت

ــد  ــی ــاک ــزبــور ت ــایــت م ــده س ــن ــویس ن
تصور عمـوم بـر آن اسـت :   " میکند

که دست فـروشـان مـتـرو از قشـر 
ضعیف جامعه ھستند و از ناتوانـی 

امـا .   مالی به این کار روی آوردنـد

ـنـھــا  ــد کـه ای ـاشـی تـوجـه داشـتـه ب
ـفـروشـان  ـا دسـت ـتـی ی گداھای سـن
معمولی نیستند، گـروھـی از آنـھـا 
دختران جوانی ھستند کـه آنـھـا را 

بینیم و ایـن  در ظاھری آرا سته می
کار را کسب در امدی برای خـود 

ـفـریـح  می دانند که به آن به شکل ت
ــاه مــی ــگ ــات  ن ــاع ــد و در س ــن کــن

بیکاری خود یا در مسـیـر رفـت و 
ـقـل آن  آمد اجناسی که حـمـل و ن
آسان است را انتـخـاب کـرده و آنـرا 

ـلـه شـھـری . "   فروشند به مردم می ب
ـیـت  مثل تھران که مترو در آن فعال
دارد مکانی شده برای تفریح یـک 
ــه در ســاعــات  ــوان ک ــت ج مش
ـادرت  بیکاری خود به این کـار مـب

ــد ایشــان در جـای دیـگــر !   مـیـورزن
ـنـد  کسانی که مـی:   " میگوید تـوان

در یک محیط اقتصادی شکـوفـا 
ـا شـان خـود  ـاسـب ب در کاری مـن
فعالیت کنند، با این حال ناگزیـرنـد 
در مترو دستفروشی کنند و نـگـاه 
ـارت دیـگـران  آمیخته با ترحم و حـق
را تحمل کنند؛ دخـتـرک کـه رژ 

ـا  فروشـد چـاره لب می ای نـدارد، ی
ـا  باید تن به کار ھای دیگر بدھد، ی

ھا را تحـمـل کـنـد، زیـر  ھمین نگاه
بار این ھمه حرف بایستد، از دسـت 
ماموران مترو فـرار کـنـد و بـرای 

ــزار تــومــانــی ٢٠-١٠درآمــدی   ھ
ـا اضـطـراب  تمام روزھای خود را ب

ــد ــن ــد . "   ســپــری ک ــی ــن ــک ــی دقــت م
کسانی که میتوانند  امـا ظـاھـرا 

خواھند حاضرند ھمـه مصـائـب  نمی
ــا  ــه جــان بــخــرنــد ام ــار را ب ــک ایــن

باید پرسیـد چـرا !   سرجایشان نباشند
ـا  ـنـد؟ آی این آدمھا سرجایشان نیـسـت
غیر از این است که ھیچـکـس در 
ـیـسـت و ایـن  این نظام سـرجـایـش ن

ـیـسـت جـای .   انتخاب خود آدمـھـا ن
ـفـروشـد  ـی دخترکـی کـه رژ لـب م
کجاست؟ تن فروشی؟ یا توھین و 
ــھــره و اضــطــراب؟  ــر و دل ــی ــحــق ت

امـا بـه زعـم نـویسـنـده .   ھیچکدام
اینھا میتوانستند اما نخواستند کـه 

چرا این حـرف .   جای بھتری باشند
ـزنـم؟ چـون ھـیـچ کـجـا در  را می
نوشتـه ایشـان حـداقـل اشـاره نشـده 
ــط فــالکــت بــار  اســت کــه شــرای

را "   دستفروشان لیسـانسـه" اقتصادی 
ـلـکـه بـرعـکـس  پدید آورده اسـت ب
ــکـه اشـاره شـده از ســر  ـن ضـمـن ای
ــری اســت امــا در کــمــال  ــاگــزی ن
ـنـھـا تـن  ـیـم کـه ای ناباوری میخوان
ـنـد کـه جـھـت پـرکـردن  پرور ھسـت

ـنـد  اوقات بیکاری اینکار را میـکـن
کـه ظـاھـرا ھـم فـال اسـت و ھــم 

ــا ــمــاش ــاکــیــد !   ت ــان در ادامــه ت ایش
) یعنی در مـتـرو( اینجا :   " میکنند

ھا، کـودکـان کـار  پیرمردھا، پیرزن
ــنــد. . .   و ــت ــس ــی ــا جــوانــانــی .   ن ــج ــن ای

ھستند که قاعدتا بایـد امـروز سـر 
ــامــیــن  ــمــه ت ــی ــاشــنــد، ب ــان ب کــارش
ـا امـیـد  اجتماعی داشته باشند و ب

برای نویسـنـده . "   به آینده نگاه کنند
اصال جای تعجب و افسوس نـدارد 
که پیرمردھا و پیرزنھا و کـودکـان 

ـفـروشـی . . .   کار و  مشغول به دسـت
ــد ــده اصــال اشــاره .   بــاشــن ــویســن ن

کند که چه کسانی امیـد بـه  نمی
ـیـسـانسـه  ـان ل آینده را از ایـن جـوان
ـنـده  گرفته است؟ ایشان توجه خـوان
ـیـمـه  را به این جلب نمیکـنـد کـه ب
ـوق  ـیـمـه غـارت حـق تامیـن اجـتـمـاعـی ب

ـیـمـه .   کارگـران اسـت طـوری ایشـان از ب
ـا  ـنـده ب ـه آی تامین اجـتـمـاعـی و امـیـد ب
ـزنـد کـه ھـر  پشتوانه این بیـمـه حـرف مـی
ـر اسـت . کس نداند فکر میکند چـه خـب

ـیـن  نقش بیمه تامین اجـتـمـاعـی ایـن چـن
ــال   ــث ــا م ــود ت ــش ــی ــه م ــت ــرجس بــه دروغ ب

ـروری"  از گـروھـی "   " بیکـارگـی و تـن پ
را "   دستفروشان با ظاھر مـتـشـخـص

گزارشگر امـا خـود را .   نشان دھند
ـتـی در آخـر گـزارش  لو میدھد وق
ـفـروشـی  ـا دسـت خویش ناچار است ب
گفتگو کند که درست عـکـس آن 
چیزی را میگوید که بر آن تاکیـد 
ـنـه کـنـد  کرده است و میخواھد حق
که دستفروشی در مـتـرو تـھـران از 
ـتـران اسـت . سر تفنن گروھی از دخ

ــی از او مــی"  ــم چــرا  وقــت ــرســی پ
ـتـخـاب  دستفروشـی در مـتـرو را ان

چـون »:   دھـد کرده است، پاسخ می
ـتـوانـم انـجـام دھـم  ـی کار دیگری نم
چون من تحصیالت کافی ندارم و 

ــه ــرف ــم و  ح ــســت ــی ــد ن ــل ــم ب ای ھ
ای ھـم نـدارم کـه بـخـواھـم  سرمایه

ای اجاره کـنـم بـه  برای خود مغازه
ـایـم  ـی ھمین دلیل مجبورم به مترو ب

در ادامـه  «. . . و فروشندگی کـنـم
دستفروش اشاره میکند که با چـه 
مصیبتی به اینکار مشـغـول اسـت 
ــور  ـا اگـر گـزارشـگـر مـزب ـن ـئ مـطـم
میتوانست چنان کـه مـدعـی شـد 
ـنـکـار را  ـنـن ای ـف کسانی از سـر ت
میکنند ھمان را برجسـتـه مـیـکـرد 
ـان اسـت کـه  اما واقعیت چنان عی
درست بـرخـالف گـزارش خـود ایـن 

 .مصاحبه را منتشر میکند
ـاتــــمــــه یــــکــــی از  در خـــ

ــر گــل "  ــھــای یــک دخــت یــادداشــت
ـادآور مـیـشـوم "   فروش در مترو را ی

ـلـم خـوبـی دارد و  که دسـت بـه ق
خاطرات خود را در یـک وبـالگ 

ـتـشـر مـیـکـنـد ـام مـن . : به ھمین ن
ـنـویسـم"  . اومده بودم که یه عالمه ب

ـیـن و  اومده بودم از بغض خانم سیـم
ـنـویسـم؛ از  گریه ھای نصرت خانم ب

ھـا رو  اینکه این روزا سـاک بـچـه
ــرن واگــر کســی  ــی ــگ ــی بــه زور م
ــه کشــون  ــکــن ــش رو رھــا ن وســایــل

از اینـکـه خـانـم . برنشون کشون می
ـاق  ـف سیمین یه ساعت بعد از این ات
زیر سرم بود و با قـرص زیـرزبـونـی 

ـیـومـد ـنـکـه .   ھم حالش جا نـم از ای
شوھر نصرت خانم جانبازه و حـتـی 
ــازی  ــب ــان بــا نشــون دادن کــارت ج

ـیـن شـد . . . شوھرش بازم بھش تـوھ
مامورا یادشون میره کـه خـودشـون 
ــی بــا شــوق و ذوق  ھــم یــه روزای
ــھــای  ــی ــدل ــن روی صــن ــشــســت مــی
ــد  ــسـامــون خــری ـن ــگـاه و از ج ایسـت

ــکــردن؟ ــره مــا !   مــی یــادشــون مــی
آدمای عـادی کـه بـرای !   آدمیم؟

گذران زندگی، گاھی حتی بـرای 
ـیـم خـواسـتـم یـه . . .   پول نون، اینجـای

عالمه از این حرفای از سـر بـغـض 
ـادم  ـنـویسـم امـا ی و ناراحـتـی رو ب
ـتـی مـامـوره خـواسـت  افتاد که وق
وسایلم رو بگیره اون خـانـم چـادریـه 
ــر چــادرش گـرفــت و  ھـمــه رو زی
گفت خرید کرده ام و بـه مـامـوره 

ــت .   نـدادش بـعـد کـه مـامــوره گـف
ــاال  ــایــت کــردیــن ح خــودتــون شــک
ـیـم؟ ھـمـه  نمیذارین جـمـعـشـون کـن
مسافرا با ھم یه صدا شـروع کـردن 

دونـم کـه  مـی.   به طرفداری از مـا
ـرو  ـای مـت ـوغـی خیلی وقتا تـوی اوج شـل
ـری مـیـشـن امـا  خیلیا از دسـت مـا کـف
ـنـجـوری  اون روز خیلی کیـف داد کـه ای

 ."طرفداریمون کردن
ـان، زیـر پـل،   مترو، کنار خیاب
زمین خاکی محله وھر جائی کـه 
ـقـمـه  گروھی از انسانـھـا در پـی ل

انـدازنـد  نانـی بسـاطـی بـه راه مـی
ھائی از مصیبتـی اسـت  ھمه نشانه

که نظام سرمایه داری مسـبـب آن 
ابر و باد و مـه خـورشـیـد و .   " است

فلک در کارند که تا تو نانی بـه 
این را "   کف آری به غفلت نخوری

کسانی میگویند کـه شـکـم شـان 
ـتـه  ـب سیر است و شکر گـذار ھـم ال
ھستند اما بـه سـادگـی از درد و 

 .*رنج توده مردم غفلت میکنند

 ١از صفحه 
دستفروشی آخرین 

 !مقاومتپله 
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 اعتصاب و اعتراض

 
چھارمین روز اعتراضات کارگران پاالیشگاه 

 نفت آبادان 
ـفـر  بنا به خبری که در سایتھا منتشر شده است، صدھـا ن
ـادان چـنـدیـن روز اسـت در  ـفـت آب ـاالیشـگـاه ن از كـارگـران پ

طبق ایـن خـبـر روز سـوم .   اعتصاب و اعتراض به سر میبرند
. اردیبشھت ماه اعتصاب وارد چھارمین روز خـود شـده اسـت

صدھا نفر از کارگران شاغل و اخراجی شرکت نفـت روز سـه 
شنبه در مقابل درب اصلی پاالیشگاه آبادان دست بـه تـجـمـع 

ـبـه .   اعـتـراضـی زدنـد ــراض کـارگـران روز پــنـجـشـن  ٢٩اعـت
در این روز كارگران در کنار اروند تجمـع .   اردیبھشت شروع شد

ـارزه در  کرده و با سر دادن شعار، به کلیه کارگران بـرای مـب
جھت کسب حقوق و مطالبات حقه خود فراخوان اتـحـاد دادنـد 
. و علیه اخراج ھمکاران خود از سوی شرکت اعتراض کـردنـد

 اردیبھشـت مـزدوران رژیـم ٣١در این تجمع و تجمع روز شنبه 
به کارگران حمله کردند که موجب زخمی شـدن تـعـدادی از 

کـارگـر کـارگـر " کارگران با سـر دادن شـعـار .   کارگران شد
ـنـد کـه روز "   مرگ بر استثمار"و " اتحاد اتحاد ـت تصمیم گـرف
 خرداد در مقابل پاالیشگاه نفت دسـت بـه تـجـمـع ٣سه شنبه 

ـا سـفـر .  بزنند ـبـه ب تجمع اعتراضی کارگران در روز سـه شـن
ـاالیشـگـاه  احمدی نژاد که برای افتتاح یکی از قسمت ھای پ

ـاالیشـگـاه  ـفـجـار در پ آبادان به این شھر سـفـر کـرده بـود و ان
 . مصادف شد

ھمزمان با حضور احمدی نژاد انفجاری در پاالیشـگـاه رخ 
ـفـر از  داد که به گزارش رسانه ـیـسـت ن ھـای رژیـم حـداقـل ب

ـنـگـام .   کارکنان شرکت نفت کشته و زخمی شدنـد در ایـن ھ
ـا کـن وزارت را رھـا " کارگران با سر دادن شعار  احمدی حـی

ـزار اسـت" ، " کن ـی کـارگـر " و "   کارگر بیدار است از استثمـار ب
ـیـل "   کارگر اتحاد اتحاد اقدام به پرتاب اشیا بـه سـوی اتـومـب

احمدی نژاد کردند و با ھو کـردن او را بـدرقـه کـردنـد کـه 
ـا کـارگـران شـد ـیـد .   موجب درگیری نیروھای سرکوب ب حـم

رضا کاتوزیان در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبـه مـجـلـس 
این انفجار به دلیـل " اسالمی در جمع خبرنگاران اقرار کرد که 

عدم آمادگی پاالیشگاه برای افتتاح رخ داده و این خطر قابـل 
ـیـسـت ." پیش بینی بود ھنوز علت واقعی این انفجـار روشـن ن

اما ھر دلیلی موجب این انفجار شده باشد، جمھوری اسـالمـی 
 .مسئول مستقیم این جنایت است

بنابه خبر دیگری كه منتشر شده است، كارگران اخـراجـی 
ـتـر ٥بار دیگر روز پنجشنبه   خرداد در بـرابـر درب اصـلـی دف

مرکزی این پاالیشگاه اقدام به برپایی تجمع اعتراضی نمودنـد 
و با در دست داشتن پالکاردھایی که بر روی آنھا نوشته بـود 

کارگران اتحاد اتحاد، ما بیکـاریـم و زنـدگـی انسـانـی حـق " 
به شرایط و وضعیـت مـوجـود و بـی تـوجـھـی "  مسلم ماست

 .مراجع مربوطه در رسیدگی به مشکالت شان اعتراض کردند
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران کوره 
 پزخانه ھا

بنا به اطالعیه کمیته کردستان حزب سرانجـام اعـتـصـاب 
متحد کارگران کوره پزخانه ھای منطقه ساروقامیش بـوکـان 

 ٣٠پس از یک ھفته با موفقیت پایان یافت و کـارگـران از 
ـزی .   مه کار خود را شروع کردند کارگران کـوره ھـای آجـرپ

ـبـھـشـت دسـت بـه ٣١منطقه ساروقامیش بوکان از روز   اردی
اعتصاب زده و خواھان افزایش دستمزدھایشان به ازای سـاخـت 

 تومان برای چـرخ کـش ٣٥٠٠ھر یکھزار قالب آجر به میزان 
ـاشـنـد١٠٠٠و  ـنـدگـان .    تومان برای کوره چیـن مـی ب ـای نـم

ـنـد  کارگران در مذاکره با کارفرما و فرماندار بـوکـان تـوانسـت
 تومان افزایـش دسـتـمـزد روزانـه را بـه کـارفـرمـا ٧٣٠مبلغ 

ـان  ـای ـیـت نسـبـی بـه پ ـق ـا مـوف تحمیل کنند و اعتصاب را ب
ـانـه بـر ادامـه .   برسانند ـاطـع ـیـم ق اتحاد، ھمبستـگـی و تصـم

ـزی  اعتصاب در مجمع عمومی کـارگـران کـوره ھـای آجـرپ
منطقه ساروقامیش برای رسیدن به خواست افزایش دستمـزدھـا 

 .عامل مھمی در به موفقیت رسانیدن این اعتصاب بود
 

كارگران سیمان درود خواھان برچیدن 
 بساط پیمانکاران شدند 
 تـن از ٣٠٠اند كه بیش از  سایتھای دولتی رژیم خبر داده

 خـرداد ٤كارگران پیمانكاری شركت سیمان درود صـبـح روز 
ـبـدیـل  مقابل این كارخانه دست به تـجـمـع زدنـد و خـواھـان ت

کـارگـران بـه .   وضعیت خود از پیمانکاری به قراردادی شدنـد
اختالف حقوق و مزایای خود با پرسنـل رسـمـی و قـراردادی 

ـیـد  اعتراض کردند و اعالم کردند که سخت ترین كارھای تـول
بر دوش پرسنل پیمانكاری است در حالی كه كمترین حقوق و 

کارگران خـواھـان بـرچـیـدن بسـاط . كنند مزایا را دریافت می
ـا  شرکت ـیـم ب ـق ھای پیمانکاری و اسـتـخـدام رسـمـی و مسـت

ـام .   کارفرمایان سیمان درود ھستند ـق ـائـم م ـیـونـد ق تقی حـاج
ـتـه اسـت مـدیـریـت شـركـت در حـال :   شركت سیمان درود گـف

ـیـم كـرد در حـد  بررسی مطالبات كارگران است و تالش خواھ
ھا را برطرف كنیم اما كـارگـران بـه ایـن  توان بخشی از تفاوت

ـنـد سـال  وعده وعیدھا کوچکترین اعتمادی ندارند و مـیـگـوی
ـابـل ایـن كـارخـانـه دسـت بـه تـجـمـع  ـق ـار م گذشته نیز دو ب
ـنـده ایـن  اعتراضی زدیم و مسئولین ھربار وعده دادند كه در آی

 . مشكل مرتفع خواھد شد
 

ھای  ادامه اعتصاب کارگران کوره پزخانه
 منطقه ساروقامیش بوکان

 خرداد منتشر شده است، از حـاکـی ٥بنابه خبری كه روز 
ــارگــران تــعــدادی از کــوره  از آن اســت کــه اعــتــصــاب ک

ھای این منطقه منطقه ساروقامیش بوکان کـه از روز  پزخانه
ـان ادامـه دارد٣١شنبه  .  اردیبھشت آغـاز شـده بـود، ھـمـچـن

خواسته این کارگران افزایش دستمزدھا بـه ازای سـاخـت ھـر 
 تومان بـرای چـرخ کـش و ٣٥٠٠یکھزار قالب آجر به میزان 

ـزیـد  این خـبـر مـی.   باشد  تومان برای کوره چین می١٠٠٠ اف
ـبـول  كه کارفرمایان کوره پزخانه ـاد شـده حـاضـر بـه ق ھای ی

ـا  اند و کارگران نیز اعالم نموده خواست کارگران نشده اند کـه ت
دستیابی به خواست و مطالبات خود بـه اعـتـصـابشـان ادامـه 

 .خواھند داد
 

تجمع كارگران كارخانه ریسندگی مه نخ در 
 كارخانه

در خبرھا آمده اسـت كـه جـمـعـی از كـارگـران كـارخـانـه 
 خرداد در محـل ایـن ٣ریسندگی مه نخ قزوین روز سه شنبه 

ـنـده . كارخانه تجمع اعتراضی برگزار كردند ـن كارگران تجـمـع ك
ـازنشـسـتـگـی  خواستار پرداخت حقوق معوقه و رسیدگی بـه ب

ـلـی . شان شدند كارگران ھمچنین نسبت به بالتكلیفی و تعـطـی
 .كارخانه كه تنھا منبع درآمدشان است نیز، معترض بودند

 
 اعتراض مجدد کارگران شرکت ریسندگی

بنابه خبر منتشر شده، کارگران شرکت ریسندگی کاشـان 
 خرداد بار دیگر با تجمع در مقابل فـرمـانـداری ایـن ٣در روز 

ـاده خـود اعـتـراض ٣٥شھر نسبت به  ـت  ماه حـقـوق عـقـب اف
در این خبر آمده است كه تـعـدادی از کـارگـران ایـن .   کردند

انـد و  شرکت ریسندگی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده
ـابـل  ـق با برانكار و سرم بـدسـت، ھـمـراه دیـگـر كـارگـران در م

خبر دیگری حكایت از .   فرمانداری این شھرستان تجمع كردند
این دارد كه كارگرانی كه به اعتصاب غذا روی آورده بـودنـد 
با درخواست دیگر كارگران كارخانه اعتصاب خود را شكستنـد 

 كارگر ریسندگی كاشان كماكان تا رسـیـدن ١١٠٠اما بیش از 
 .به مطالبات خود در اعتصاب ھستند

 
تجمع کارگران نساجی در مقابل استانداری 

 مازندران
بنابه خبر منتشر شده، بدنبال عدم پاسخ گویـی مسـئـوالن 

 خـرداد ٤قائمشھر به كارگران معترض نساجی این شھر، روز 
ـانـداری  ـابـل اسـت ـق ـا تـجـمـع در م تعداد کثیری از کارگران ب
مازندران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود و رسـیـدگـی بـه 
ـبـع درآمـدشـان  ـنـھـا مـن اوضاع کارخانه نساجی مازندران كه ت

ـتـه اسـت.  است، شدند طـبـق آخـریـن :   یکی از کـارگـران گـف
قراری که با فرماندار قائمشھر انجام پذیرفت کارفرما متعھـد 
ـار  شده بود با پرداخت حقوق بصورت ماھانه و ھر دو ماه یـکـب
نیز با پرداخت معوقات، بدھی به کارگران را به صفر بـرسـانـد 
ولی متاسفانه تا کنون کارگران نساجی مازندران حـقـوق آذر، 

 و حقوق فروردین و ٨٩ و ٨٨دی، بھمن، اسفند و پاداش سال 
 .اند اردیبھشت و دو سال بن کارگری را نیز دریافت نکرده

 
به تعویق افتادن دستمزد كارگران كارخانجات 

 ھای برقی و اعتراض آنھا تولید كننده جعبه
ھای بـرقـی  یكی از كارگران كارخانھای تولید كننده جعبه

 ١٠٠ بدلیل وضعیت اقتصـادی ٨٩ و ٨٨گفته است كه سال 
ایم و با شـروع سـال جـدیـد كـه سـال جـھـاد  نفر اخراجی داشته

ھای ما كم شـده و ھـم  اقتصادی نام گرفته ھم اضافه كاری
ـنـد كـه جـمـعـی  ـن میخواستند غذا و سرویس مـا را قـطـع ك

گـویـد كـه  در ادامه می.   اعتراض كردیم و مانع این كار شدیم
ھنوز نصف عیدی سال گذشته را دریافت نـكـردیـم و حـقـوق 
فروردین ما ھم ھنوز پرداخت نشده اسـت و دولـت ھـم ھـیـچ 
ـیـكـنـد و پـولـمـان را  وقت حقوق ما را به موقـع پـرداخـت نـم
نمیتوانیم بگیریم به ھمین دلیل سه ماه است كه نتوانستیم پـول 
ـیـمـه  بیمه را بدھیم و ازطرفی ھم بابت ھمین نپرداخـتـن پـول ب

 .ایم  درصد جریمه شد ه٢٢
 

تجمع اعتراضی صیادان و لنج داران در 
 بوشھر

ـادان و ٢٠٠طبق اخبار منتشر شده، بیش از  ـفـر از صـی  ن
 خـرداد مـاه در ایـن اسـكـلـه ٧لنج داران اسكله جاللی، روز 

ـزان .   تجمع اعتراضی نمودند ـبـود مـی ـنـدگـان بـه كـم تجمع كن
ـنـھـا  سوخت و گرانی آن در اثر حذف یارانه  ١٤ھا و این كـه ت

 ٩ روز سھمیه سوخت را دریافت میكنند از ساعت ٣١روز از 
 . صبح دست به این تجمع اعتراضی زدند

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 اعتراض کارگران شرکت مھر کام پارس
در خبرھا آمده است كه مدیریت شرکت مھر کام پارس از 

 سـاعـتـه کـاری کـارگـران ٨ شیفت ٣یک سال و نیم پیش 
در .    ساعته را جایگزین آن نـمـوده اسـت١٢حذف و دو شیفت 

ھمان ابتدا كارگران ایـن شـركـت بـه ایـن مـوضـوع اعـتـراض 
ـنـد اعـتـراضـات كـارگـران را .   داشتند اما مدیریت با انواع ترف

ایـن روزھـا اعـتـراض کـارگـران بـرای .   بتعویق انـداخـتـه بـود
ـلـف ٨ شیفت ٣بازگشت به   ساعته کاری در اشـکـال مـخـت

ـا اعـتـراضـات .   گسترش یافته اسـت تـعـدادی از کـارگـران ب
ـا  ھای اعتراضی جمعی، تعدادی با نوشتن طومار و نامه  و ب

ـیـه  افزایش ضایعات از جانب کارگران به نشانـه اعـتـراض عـل
ـات  شرایط ناعادالنه کار و زندگی و دسـتـمـزدھـایشـان  مـوجـب
 . وحشت در میان عوامل مدیریت را دامن زده است

 
ھای آبرود شمال و  اعتراض کارگران شرکت

 نقش گستر
در خبرھا آمده است که خواست مشترک کـارگـران ایـن 

 مـاه دسـتـمـزد عـقـب ٤پرداخت تمـام :   دو شرکت عبارتند از
افتاده با اضافه پاداش آخر سال و عیدی پـرداخـت نشـده سـال 

ھای گذشته، تبدیل قراردادھای کـاری مـوقـت   و سال١٣٨٩
به قراردادھای دائم و باال بردن سطح دستمزدھای دریافتی بـه 

ـنـه گونه ـزی ھـای جـاری زنـدگـی  ای که حداقل جوابگـوی ھ
 .شود

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
ھای سنندج و  تعطیلی تعدادی از نانوایی

 بیکاری کارگران
بنابر خبری كه اتحادیه آزاد كارگران ایران روز سـوم خـرداد 

 تـومـان ٢٧منتشر كرده است بدنبال افزایش قیمت نان لواش از 
 تـومـان و عـدم ١٠٠ تومان بـه ٧٥ تومان و سپس از ٧٥به 

توانایی مردم برای خرید معمول نان مصرفی روزانه، تـعـدادی 
ھای سنندج به تعطیلی کشیده شـدنـد و کـارگـران  از نانوایی

ـانـوایـی.   ھا بیکار شدند شاغل در آن ھـا در  دستمزد کارگـران ن
 ١٥٨٠٠ تـخـتـه ٣٢سنندج قبل از افزایش قیمت نان به ازای 

 ٢٧اما با قطع سوبسید نان و افزایش قیمت آن از .  تومان بود
 تـخـتـه ٢٦ تومان دستمزد کارگران به ازای ھر ٧٥تومان به 

ـان بـه ١٦٠٠٠به   افزایش پیدا کرد و سپس با افزایش قیمت ن
 تـخـتـه بـه ٢٦صد تومان دستـمـزد کـارگـران بـه ازای ھـر 

ـال ایـن خـبـر آمـده .    تومان افزایش پیدا کـرد٢٠٨٠٠ ـب بـه دن
ـیـکـار  علیرغم شکایت کارگران نانوایی:  است ھا نسـبـت بـه ب

ـانـوایـی بینی می شدن خود، پیش ـلـی ن ھـا در  شود روند تـعـطـی
 .سنندج ھمچنان ادامه پیدا کند

 
 اخراج در شرکت رافاکو

منتـشـر كـرده اسـت، از آغـاز "   خودروكار" بنابه خبری كه 
ـیـکـار ١٠  ١٣٨٩سال   نفر از کارگران شرکت رافاکو از کار ب

ابتدا به این کارگران گفته شده بود كه فـعـال .   اند و اخراج شده
ھایتان برویـد  نیازی به شماھا نیست، کاری ھم نداریم، به خانه

در ادامه ایـن خـبـر آمـده !  تا بعدا شما را دعوت به کار نماییم
است كه اخراج کارگران به این شیوه در حالی صورت گـرفـت 

 مـاه ٧ به مـدت ١٣٨٩که کارگران از شھریور تا اسفند ماه 
 ٧دستمزدی دریافت نکرده بودند و عـالوه بـر دسـتـمـزدھـای 

ـان  ماھه معوق ـای ـاداش پ  کارفرما حتی از پرداخت عیدی و پ
 . سال کارگران خودداری نموده است

 ھای پرداخت نشده دستمزد و حقوق
 

وضعیت حقوق كارگران و خطرات ناشی از 
 كار در نورد پروفیل ساوه و نورد لوله صفا

 خـرداد ٤اتحادیه آزاد کارگران ایران در خـبـری كـه روز 
منتشر كرده است، از عدم پرداخت دستمزد ماھھـای فـروردیـن 

ھای نورد پروفیل سـاوه و نـورد  و اردیبھشت کارگران کارخانه
ـا خـبـر داده اسـت در ادامـه آمـده اسـت كـه ایـن .   لوله صـف

 نفر کارگر دارند و متعلق بـه ١٢٠٠ھا ھر کدام حدود  کارخانه
یک کارفرما ھستند و اخیرا یكی از كارگران به اسـم احـمـد 

 ١٥بیگلر راننده لیفتراک کارخانه نورد پروفیل ساوه با سابقه 
ایـن .   سال کار با بھانه عدم نیاز از کار خود اخراج شـده اسـت

ھـا جـزو آنـدسـتـه از  افزاید كه ایـن کـارخـانـه خبر ھمچین می
ـاالسـت ھایی ھستند کـه سـوانـح کـاری در آن کارخانه . ھـا ب

اسفند ماه سال گذشته یکی از کارگران کارخانـه نـورد لـولـه 
صفا بدلیل گیر کردن پایش در دستگاه تراش از زانو به پاییـن 

ھا طی سالھای گذشـتـه  در این دو کارخانه.   بشدت آسیب دید
اند و اکثـر کـارگـران در آنـھـا دچـار   کارگر نیز جان باخته٥

 .ھای شنوایی و دیسک کمر ھستند آسیب
 

 شود دستمزد رفتگران تھران پرداخت نمی
ـانـه ھـای  در خبرھا آمده است كه شھـرداری تـھـران بـه بـھ

حـقـوق و . . .   واھی مانند نبود بودجه، عدم دریافت یارانـه و 
در این خبر آمده است كه تـعـداد .  دھد دستمزد رفتگران را نمی

ـا پـول و ٣بسیار زیادی از این کارگران طی   ماه گـذشـتـه ی
اند و یا بخـشـی از پـولشـان پـرداخـت  دستمزدی دریافت نکرده

 . نشده است
 

عدم پرداخت حقوق و مزایای كارگران نیكو 
 ادھر

در خبرھا آمده است كه كارگران كارخانه گـروه صـنـعـتـی 
 ماه حقوق و عیدی و پاداش سـال ٣نیكو ادھر واقع در زنجان 

در ادامه این خبر آمده است كـه . اند  را ھنوز دریافت نكرده٩٠
یكسری مزایای دیگری كه قبال طبق قانون كار داده مـیـشـد 

و ایـن در حـالـی .   در حال حاضر به این كارگران داده نمیشود
ـا مشـكـلـی  است كه كارخانه مزبور به لحاظ تولید و فروش ب

 .مواجه نیست
 

 ناامنی محیط كار
 

انفجار پاالیشگاه آبادان منجر به كشته و 
 زخمی شدن دھھا نفر شد

ـتـی فـارس روز   خـرداد ٣بنابه خبری كه خبرگزاری دول
منتشر كرده است، ھمزمان با حضور احمدی نـژاد در مـراسـم 
افتتاحیه طرح بنزین سازی پاالیشگاه نفت آبادان، انفجاری در 

 تـن از ٣دھد كه مـنـجـر بـه كشـتـه شـدن  این واحد رخ می
در ایـن .   شـود  نفر دیگر می٢٥كاركنان و زخمی شدن حداقل 

 .اند حادثه ھمچنین تعداد زیادی نیز دچار گاز گرفتگی شده
 

 تنی جان راننده كامیون را ٤سقوط سنگ 
 گرفت 

بنابه خبری كه منتشر شده است، سقوط سـنـگـی چـھـار 
 متری بر روی ٥٠تنی در معندی واقع در محالت از ارتفاع 

ـلـه ٦٠یك دستگاه كامیون، جان راننده  ـام فضـل ال  ساله آن، بن
 .ربیعی را گرفت

 درباره فعالین كارگری
 

تداوم بازداشت یكی از فعالین کارگری 
 ایران خودرو

ـیـن  ـال ـتـشـر شـده اسـت، یـكـی از فـع بنابه خبری كه من
 ساله که ھـم ٣٧کارگری ایران خودرو به نام مجید تمجیدی 

ـانـی بـر ضـد " اكنون در زندان است، بنابه اتھامات  اجتماع و تب
 ١٨از سوی دستگاه قضایی رژیم اسالمـی بـه " امنیت ملی

ـنـد   زنـدان ٣٥٠ماه زندان محکوم گردیده است، ھمچنان در ب
ـاری از .   برد اوین بسر می بنابر خبر منتشر شده ایشان از بسـی

حقوق زندانیان محروم است و اعتراضات خـانـواده وی در ایـن 
 .ای نرسیده است زمینه به نتیجه

 
 فشارھای بیشتر بر منصور اسانلو

منصور اسانلو، رئیس ھیئت مدیره سـنـدیـکـای کـارگـران 
ـالـجـه  شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومـه کـه بـرای مـع
ـیـرغـم  بیماری قلب اخیرا در بیمارستان بسـتـری شـده بـود عـل

ـاره بـه زنـدان ٣١نیازھای پزشکی روز  ـیـھـشـت مـاه دوب  اردب
ـتـه اسـت.   برگردانده شد ـلـو گـف بـه :   " ھمسر ایشان، پروین اسـان

دلیل آنکه شرایط زندان برای حال منصور خطرنـاک اسـت از 
ـان  طریق دادستانی پیگیری ھای زیادی کردم تا او از بیمارسـت

حتی گفتم مـن از .   به منزل برگردد و در حصر خانگی باشد
کنم فقط منصور بـه خـانـه بـرگـردد  ماموران ھم پذیرایی می

ـاسـبـی  چون طبق تشیخص پزشکان او باید رژیم غـذایـی مـن
داشته باشد، میوه و سبزی بخورد و در محـیـطـی بـه دور از 

ـتـد ھا نمـی استرس باشد که در زندان ھیچکدام از این اتفاق . اف
ـنـی حـرف زدم امـا  با مسول دفتر سازمان کل زنـدان ـف ـل ھـا ت

ـبـه او بـه .   متاسفانه نه جواب مثبت شنیدم و نه منفی و شـن
 ."زندان برگردانده شد

او :   " پروین اسانلو درباره عمل جراحی منصور اسانلو گفـت
ـیـم ١١روز  ـان بسـتـری شـد امـا ت  اردبیشھت ماه در بیمـارسـت

ـتـر اسـت دارو  پزشکان در نھایت تشخیص دادند که فـعـال بـھ
تراپی و فیزیوتراپی قلبی شود چون عمل قلب باز در سـن و 
شرایط او بسیار خطرناک است و پس از عـمـل زنـدان بـرایـش 

ـیـرغـم ." " دشوارتر خواھد بود ـبـه کـه مـنـصـور عـل از روز شـن
ھای من به زندان برگردانده شد ما از او ھـیـچ خـبـری  تالش

از ھـمـه بـدتـر ایـن .   . . .   نداریم چون تلفن زندان ھم قطع است
 ."است که تماس تلفنی شان قطع است

 
 برگزاری جلسه محاکمه رضا شھابی

 خرداد بعد از یک سال بازداشت جـلـسـه ٤روز چھارشنبه 
محاکمه رضا شھابی، عضو ھیأت مدیره سندیكای كـارگـران 

در جلسه دادگاه رضـا شـھـابـی و . شركت واحد برگزار گردید
ـیـعـی، اتـھـامـات طـرح شـده تـوسـط  وكیل وی، مسعود شـف
جمھوری اسالمی را رد كردند و خواستار اعالم حكم برائـت و 

در گزارش منتـشـر شـده در .   آزادی فوری رضا شھابی شدند
این باره آمده است كه در تمام زمان برگزاری جلسه محـاکـمـه 
رضا شھابی به شدت تحت نظر بوده و ھیچگونه اجـازه دیـدار 

 .و گفتگو با اعضای خانواده اش به وی داده نشده است
 

غالمرضا غالمحسینی به یك سال حبس 
 تعزیری محكوم شد

ـنـی  بنابه خبری كه منتشر شده است غالمرضا غالمحسی
از فعالین كارگری عضو سندیكـای كـارگـران شـركـت واحـد 
ـقـه از زنـدان آزاد و  اتوبوسرانی تھران و حومه، که با قرار وثی
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ـار دادگـاھـی شـده ٢١در تاریخ   اردیبھشت در دادسرای شھـری
 اردیبھشت حکم صادر شده بـرای اتـھـامـات ٣١بود روز شنبه 

بنابر حکم صادره دادگاه وی را بـه یـك .   وارده را دریافت کرد
ـا  سال حبس تعزیری محکوم کرده که در دادگاه تجدید نظر ت

 .باشد  روز قابل رسیدگی می١٥
 

 انتقال رسول بداقی به سلولھای انفرادی
ـلـم زنـدان رسـول بـداقـی در  در خبرھا آمده است كـه مـع

 ١پنجمین روز اعتصاب غذای خود به سلولھای انفرادی بنـد 
رسول بـداقـی، . شکنجه گاه زندان گوھردشت کرج منتقل شد

ـان  ـی ـا تـعـداد دیـگـری از زنـدان از روز اول خرداد ماه ھـمـراه ب
ـامـه ای بـه  سیاسی دسـت بـه اعـتـصـاب غـذا زد و طـی ن

ـاتـش بـه  مسئولین زندان اعالم نمود که تا رسیدگی به مطالب
در این خبر آمده اسـت .   اعتصاب غذای خود ادامه خواھد داد

كه وی مطالباتش را بطور مشخص به این شکل عنوان کـرده 
ـامـه زنـدانـھـا بـطـور کـامـل شـامـل  -١:  "است اجرای آیین ن

ـاده از مـرخصـی،  ـف ـفـن و حـق اسـت  -٢مالقات حضوری، تل
ھای زندانیان سیاسی و امنیتـی،  جلوگیری از فشار بر خانواده

ـیـن ". بھبود وضعیت صنفی و رفاھی زندانیان -٣ وی ھـمـچـن
ــه  ـامـه اش اعــتـصـاب خـود را اعـتـراض ب در بـخـشـی از ن

ھای فرمایشی و مشخصا دادگاه خودش و وضعیت بد  دادگاه
ـان مـوجـود  ـق ـه خـف ـزاض ب آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی و اعـت

 .استو تشکلھا عنوان کرده  و عدم آزادی بیان 
 

 معلمان
 

 مجلس مقابل تجمع مجدد معلمان حق التدریسی 
ـلـمـان  سایتھای حكومتی گزارش داده اند كه جمعی از مـع

 خـرداد در ٨التدریس وزارت آموزش و پرورش صـبـح روز  حق
ـتـه یـکـی از .   مقابل ساختمان بھارستان تجمع کـردنـد بـه گـف

کنندگان، این معلمان نسبت به بالتکلیفی خـود و عـدم  تجمع
ـتـدریـس اعـتـراض دارنـد و  اجرای قانون استخدام معلمان حق ال

این معلمان در .   خواھان حل مشکالت استخدامی خود ھستند
ـابـل مـجـلـس و آمـوزش و  ـق طی سال گذشته نیز بارھا در م

 .پرورش تجمعاتی برگزار کردند
 

 اطالعیه
 

نامه کارگران زندانی و اخراجی نیشکرھفت 
 تپه

 وزیر اداره کار و امور اجتماعی آقای شیخ االسالم: به 
 جناب آقای وزیر با سالم

ـئـت مـدیـره  ـی ما امضا کنندگان نامه حـاضـر، اعضـاء ھ
ـا بـدیـن  ـیـم ت سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه، الزم دانسـت
ـات و  ـق ـی وسیله شما را مخاطب قرار داده و حـل فـوری تضـی
ـاق حـقـوق  ـای احـق دشواریھایی را خواستار شویم که در راسـت
خود از جانب مسئولین قضائی و دولتی بـرای مـا بـه وجـود 

ـابسـامـانـی آمده و زندگی ما و خانواده ھـای  ھایمان را دچـار ن
 .عدیده نموده است

ـیـشـکـرھـفـت  احتراما به استحضارمی رساند که شرکـت ن
تپه شھرستان شوش بدلیل تغییر سیاستھای دولـت و کـاھـش 
ناگھانی تعرفه گـمـرکـی و واردات بـی رویـه شـکـر، عـدم 
حمایت دولت از تولید شکر و عوامل دیگر دچار بـحـران شـده 
ـنـج مـاه حـقـوق  و ھمین امر باعث گـردیـد کـه کـارفـرمـا پ
ـتـکـش ایـن شـرکـت  ـنـج ھـزار کـارگـر زحـم ماھیانه حدود پ

ـیـم کـه کـار در تـمـام .   راپرداخت نکند الزم است اضافه کـن
ـان آور  قسمتھای کاری شرکت جـزو کـارھـای سـخـت و زی

ـز  می ـی باشد و کارگران حتی در دمای باالی پنـجـاه درجـه ن
 .ناچارند کار خود را به نحو احسن به انجام برسانند

در مقابل خواست کارگران برای دریافت حقوق حقه خـود، 
ـیـل مشـکـالت  مسئولین شرکت مذکور اعالم نمودند که بـدل

ـاشـد مورد اشاره در باال، شرکت در مرحله ورشکستگی می . ب
ولـی .   کارگران شرکت نگران شدند و اقدام به پیگیری نمودند

ـیـت عـدم .   ای حاصل نشد ھا نتیجه از این پیگیری ادامه وضع
پرداخت دستمزدھا و فشار مخارج زندگی و نگرانی از بیـکـار 
شدن باعث گردید که کارگران اقدام به اعتراض نسبت بـه آن 

ـیـش از دو ھـزار  وضعیت نمایند و طی نامه ـا امضـاء ب ای ب
ـیـگـری  ـان، جـھـت پ ـان خـوزسـت کارگر به اداره کل کار اسـت
مشکالت صنفی خود خواھان انحالل شورای اسالمی کـار و 
ـقـت آن اداره  ایجاد سندیکای کارگری شدند و پـس از مـواف

ـانـه اداره .   محترم، دست به کار ایجاد سندیکـا شـدنـد ـاسـف مـت
ـتـی  ـی ـن ـامـات ام ـا بـه دسـتـورات مـق ـن کار شھرستان شوش ب
ـان، از  شھرستان و بر خالف توافق اولیه اداره کل کار خـوزسـت
برگزاری انتخابات ممانعـت نـمـوده و تشـکـیـل سـنـدیـکـا را 

با این ھمه کارگران شرکت به خـاطـر .   غیرقانونی اعالم نمود
جلوگیری از تکرار بی توجھی مداوم شورای اسـالمـی کـار 
ـیـشـت خـود و  به وضعیت زندگی خود و برای دفـاع از مـع

ـامـه خانواده ـاولـه ن ـق ھـای  ھایشان و به استناد ھمه قوانین و م
ـان  رسمی بین المللی و ھمچنین تـوافـق اداره کـل کـار اسـت
ـات نـمـودنـد و مـا  خوزستان، مستقال اقدام به برگزاری انتخاب
امضا کنندگان نامه حاضر را به عنوان اعضاء ھیئت مـدیـره 

ـان شـوش .   سندیکای خود برگزیدند متأسفانه اداره کارشھرسـت
ای با سندیکای ما را نپذیـرفـت،  نه تنھا ھیچ گونه ھمکاری

بلکه حتی از ثبت آن امتناع کرده و آن را خارج از قانون کـار 
 .اعالم کرد

این ممانعت در حالی صورت گرفت که در کشـور مـا، 
ـیـت  ـال ـاری وجـود دارنـد و فـع سندیکاھای کارفرمایی بسـی

کنند و ھم شما و ھم رئیس جمھور محترم بارھـا حـمـایـت  می
کامل خود را از کارفرمایان برای ایجاد تشـکـلـھـای مـدافـع 

راستی چه دلیلی دارد با توجـه بـه .   اید منافعشان اعالم نموده
ھای سازمان جھانی کار که مورد موافقت دولـت  مقاوله نامه

باشد، کارگران نباید صاحب تشکـل  جمھوری اسالمی نیز می
ـزی غـیـر )   سندیکا( آزاد کارگری  شوند؟ مگر کارگران چـی

ـال مـی ـب ـا  از ھمان ھـدفـی را دن ـان ب ـنـد کـه کـارفـرمـای کـن
ـقـل  تشکلھای خود در پی آن ھستند؟ مگر تشکلـھـای مسـت

خواھند جز گرفتن حقوق صنفـی خـود کـه  کارگران چه می
مقامات مختلف دولتی و قضائی تشکیـل آن را جـرم اعـالم 
ـاق حـقـوق حـقـه خـود  کرده و کارگرانـی را کـه بـرای احـق

 کنند؟ شوند به زندان و اخراج محکوم می متشکل می
ما اعضا ھیئت مدیره سندیکای کارگران نیشـکـر ھـفـت 
ـیـت  ـال ـیـل فـع تپه از زمان آغاز تشکیل این سـنـدیـکـا بـه دل

ـا  سندیکایی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته ایم و ھمه مـا ی
ـا در حـال  مدت شش ماه حبس در زندان را تحمل کرده ایم و ی

ـز .  گذراندن این حبس ھستیم ـی حتی پس از آزادی از زنـدان ن
ای که چیزی جز ھمان فعالیت سندیکائـی  بدلیل یک بیانیه

ـیـل  ـان شـوش و بـدل ما نبود، مجددا توسط دادستان شـھـرسـت
ـیـم کـه  گزارش اداره اطالعات باید احضارشـده و تـعـھـد بـدھ

 .دیگرفعالیت سندیکایی نداشته باشیم
 جناب آقای وزیر،

وزارتخانه شما در اجالس سازمان جھانی کار در اعـتـراض 
ـیـن تشـکـل ھـای آزاد  آن سازمان بین المللی به برخورد با فعال

ـیـن ( کارگری اعالم نمود  مصاحبه معاون وزیر کار در امور ب
المللی آقای حبیب توکل زاده در روزنامه ایران مورخ سیزدھـم 

ـاد و نـه کـه پـرونـده کـارگـران )   اردیبھـشـت مـاه سـال ھشـت
نیشکرھفت تپه بازنگری شده و مورد عـفـو و بـخـشـش قـرار 

ایـن اظـھـارات خـالف واقـع در . اند گرفته و از زندان آزاد شده
حالی صورت گرفت که ما تمام دوران زندان را سـپـری کـرده 

امروز کـه .   و حتی پس از آن نیز در حال مجازات شدن ھستیم
ـنـوز  بیشتر ما حدود یک سال است که از زندان آزاد شده ایم ھ

حکم ناعـادالنـه اخـراج مـا از کـار لـغـو نشـده اسـت و مـا 
ـیـکـاری  نتوانسته ایم به سر کار خود بازگردیم و در وضعیـت ب

بریم و از نظر اقتصادی در بدترین شـرایـط مـمـکـن  به سر می
ھای ما در مراجعـه بـه  تمام پیگیری. برای زندگی قرار داریم

ـیـجـه بـوده اسـت ـت لـذا از .   مسئولین مربوطه تا امـروز بـی ن
ـا  ـتـی ب جنابعالی خواستاریم که به عـنـوان وزیـر کـار در دول
ادعای عدالت، نسبت به جبران بیعدالتی آشکاری که بـر مـا 
روا شده است اقدام نموده و ترتیبی دھید تا بازگشت بکار مـا 
ھمراه با پرداخت حقوق معوقه ھر چه زودتر مـتـحـقـق شـده و 

ـتـمـاعـی خـود بـه عـنـوان  اینجانبان از ابتدایی ترین حـقـوق اج
کارگرانی که سالیان درازی از عمر خود را در بنای شـرکـت 

اند و بـه عـنـوان یـک شـھـرونـد  نیشکر ھفت تپه صرف کرده
 .برخودار شویم
 با احترام

ـئـت مـدیـره  ـی کارگران زندانی و اخراج از کـار، اعضـاء ھ
 سندیکای کارگران نیشکرھفت تپه

 ـ فریدون نیکوفرد١
 ـ رضارخشان٢
 ـ جلیل احمدی٣
 ـ محمدحیدری مھر٤

سازمان جـھـانـی کـار، فـدراسـیـون جـھـانـی :   رونوشت به
 ھای کارگری مواغذایی، کنفدراسیون جھانی اتحادیه

 
 ھای سندیکائی در ایران پشتیبانی از آزادی

  ٢٠١١ مه ٢٧پاریس 
در ھمبستگی با فعاالن سندیکائی ایران که در زندان بـه 

ـابـل  سر می ـق برند، سندیکاھای فرانسه برای گردھمائی در م
 .دھند سازمان جھانی کار در ژنو، فراخوان می

اقدامات سرکوبگرانه علیه فعاالن سندیکائی ایران در اول 
ماه مه سال جاری و دسـتـگـیـری فـعـاالن سـنـدیـکـائـی در 

 . آید کردستان نقض حقوق بنیادی به حساب می
ـبـش جـھـانـی  ـا جـن ما سندیکاھای فـرانسـوی، ھـمـراه ب
ـه رغـم  ـرانـی کـه ب ـان و مـردان ای سندیکایی،  ھمبستگی خود را با زن

ـرای دفـاع از  خطرھای فعالیت ـارزه ب ـران در مـب ھای سندیـکـائـی در ای
 .داریم اند، ابراز می حقوق کارگران وارد عمل شده

ھـای  ھا و ماه ما به یاد ھم  مبارزانی ھستیم که طی سال
ـادی اسـت،   ـی ـن اخیر به جرم  فعالیت سندیـکـایـی کـه حـق ب

ھـایشـان از ایـن  مبارزه  آنان و حمایـت خـانـواده. اند زندانی شده
 .  مبارزه،  شایسته تحسین و احترام است

بیش از ھر زمان دیگر باید کشورھائـی را کـه بـر روی 
ھای سازمان جھانـی کـار را امضـا و در  کاغذ مقاوله نامه

. ھایشـان کـرد کنند وادار به انجام گفته عمل آنھا را نقض می
 .ایران یکی از این موارد است

ـبـسـتـگـی  سازمان ھای سندیکائی جھان وظیفه دارنـد ھـم
ـار دارنـد  ـی ـت خود را اعالم نمایند و ھم  وسائلـی را کـه در اخ
برای قطع سرکوب کارگران ایرانی که خواھان سنـدیـکـاھـای 

 .مستقل ھستند به کار گیرند
 فـراخـوان بـه یـک  ٢٠١١ ژوئـن ٩به این دلیل ما روز 
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ـاسـبـت  گرد ھمائی در بـرابـر سـازمـان جـھـانـی کـار بـه مـن
 .دھیم کنفرانس ساالن  آن می

 ھا ی واقع در   میدان ملت٢٠١١ ژوئن ٩
  به بعد١١از ساعت  (PLACE DES NATIONS)ژنو 

 تماس با اعضای مجمع سندیکائی فرانسه
C G T  :  J E A N -F R A N Ç O I S  C O U R B E 

JF.COURBE@CGT.FR + 33 6 76 49 00 17 
F S U  :  C O R I N N E  V I A L L E 
CORINNE.VIALLE@SNUIPP.FR + 33 6 09 80 46 

04 
S O L I D A I R E S  :  A L A I N  B A R O N 
CONTACT@SOLIDAIRES.ORG + 33 (0) 1 58 39 

30 20 
U N S A  :  S A Ï D  D A R W A N E 

DARWANE@UNSA.ORG  + 33 6 71 85 16 65 
 

 ترجمه و تکثیر از 
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 
جریمه نقدی کارگران نفت بدلیل : عراق

 شرکت در اعتصاب
 کارگر پاالیشگاه مسـافـی ١٦ AK NEWSبه گزارش 

 ھـزار ٦٠در بصره بدلیل شرکت در اعتصاب سال گذشته بـه 
این اعتصاب در ماه مـارس .   اند دالر جریمه نقدی محکوم شده
ـا خـواسـت ٧٠٠سال گذشته صورت گرفت و  ـفـت ب  کارگر ن

. افزایش دستمزد و بھبود شرایط کـار در آن شـرکـت کـردنـد
ـه اسـت کـه ایـن مـجـازات  ـت محمد رادھی سخنگوی کارگران نفت گـف
ـنـده کسـی جـرأت  به این دلیل برای آنھا در نظر گرفته شـده، کـه در آی

 .خود ندھدشرکت در اعتصاب را به 
 

ھای کارگری  اعالم اعتصاب اتحادیه: یونان
 برای ماه ژوئن

بزرگترین اتحادیه بخـش خـدمـات  REUTERSبه گزارش 
اعالم کرده است که در مـاه ژوئـن  ADEDYدولتی یونان، 

ـتـصـادی دولـت،  در اعتراض به برنامه ھای ریاضت کشـی اق
ــصــاب  ــت ــه اع ــه خــواھــد زد٢٤دســت ب ــت  ILIAS.    ســاع

LLIOPOULOS رئیس ھیئت مدیره این اتحادیه گفته اسـت :

ـیـمـات را بـگـیـریـم، مـا  ما مصمم ھستیم که جلو ایـن تصـم
مبارزه را تا پیروزی ادامه خواھیم داد و در مـاه ژوئـن دسـت 

 .  ساعته خواھیم زد٢٤به اعتصاب 
انتظار میرود بزرگترین اتحادیه کارگران بخش خصـوصـی 

GSEE ـیـم دارنـد روز .   نیز به این اعتصاب بپیوندد آنھا تصـم
 . ژوئن را بعنوان روز اعتصاب اعالم کنند٢١

 
اعتراض ھزاران کارگر تولید : سری النکا

 پوشاک
ـبـه  MONSTER & CRITICSبه گزارش  روز سـه شـن

ـانـون ٢٤  مه ھزاران کارگر تولید پوشاک در اعـتـراض بـه ق
ـا  ـازنشـسـتـگـی دسـت از کـار کشـیـدنـد و ب اجباری جدید ب
راھپیمایی و راھبندان جاده اصلی فرودگاه پایتخت، خشم خـود 

ـنـد ـیـشـتـر آنـھـا را .   را به نمایش گذاشت ایـن کـارگـران کـه ب
 ھـزار ٢٠کارگران زن تشکیل میدادند و تعدادشان بـه حـدود 

گویند قانون جدید بازنشستگی به ضرر آنـھـا   تن میرسید، می
ـا از احـزاب .  است و آنھا خواھان متوقف کردن آن ھستند دو ت

ــحـد مــلـی و حــزب  ــی حـزب مـت ـن ــع اصـلـی اپـوزیســیـون، ی
ـز از خـواسـت ایـن کـارگـران حـمـایـت  JVTمارکسیست  ـی ن

 .اند کرده
 

اعتراض سازمانھای کارگری برای : پاکستان
 دستیابی به مطالباتشان

 ٢٦ مـه ٢٤روز سه شنبه  DAILY TIMESبه گزارش 
ـیـکـاری  سازمان کارگری در اعتراض به گرانی روز افزون، ب
ـیـمـایـی و  ـپ و برای صد درصد افزایش دستمزد، دست بـه راھ

این اعتراض به دعوت حزب کـارگـر .   نشست سه ساعته زدند
ـا در دسـت . فراخوان داده شده بود LPPپاکستان  معترضین ب

ھای قرمز و پـالکـاردھـایـی کـه بـر روی آنـھـا  داشتن پرچم
خواست صد درصد افزایش دستمزد نوشته شده بود، دسـت بـه 

 ٨آنھا میگفتند که اگر چه دستمزد کارگران .   اعتراض زدند
ـلـی از  ـی ھزار روپیه در نظر گرفته شده، ولی با ایـن وجـود خ

ــط حـدود  شـرکـت ـق ــه ٥ھــا و مــوسـســات، ف ــه ب ـی  ھــزار روپ
ـزایـش حـداقـل .   انـد کارگرانشان پرداخت کرده آنـھـا خـواھـان اف

 . ھزار روپیه در ماه ھستند١٥دستمزد به 
 

 اعتصاب کارگران نفت و گاز: قزاقستان
ـزارش  ــــه گـــ CENTRAL ASIA ENERGYب  

NEWSWIRE  صدھا کارگر شرکت نفت و گازERSAI 

CASPIAN CONTRACTOR  در منطقهMANGISTAU 
ـبـود شـرایـط ١١از روز   مه با خواست افزایش دسـتـمـزد و بـھ

 مـه ٢٤این اعـتـصـاب از روز . کار، دست به اعتصاب زدند
انـد،   تن از کارگران دست به اعتصـاب غـذا زده١٠که تعداد 

ـا بسـتـن .   وارد مرحله جدیدیدی شده است ساکنین مـحـلـی ب
ـبـسـتـگـی ـا کـارگـران  جاده منتھی به کارخانه، ھـم خـود را ب

 مه دادگاھـی ٢٤روز سه شنبه .   اند اعتصاب کننده نشان داده
ـام  یکی MANGISTAUدر  ـن ـنـدگـان ایـن کـارگـران ب از نمای

NATALYA SOKOLOVA  ـزی کـه آنـھـا ـیـل چـی را بـدل
 دالر جـریـمـه ١٥٠اند، به  نامیده"  شرکت در تجمع غیر قانونی" 

 .نقدی محکوم کرد
 

یورش پلیس ضدشورش به :  کره جنوبی
 کارگران اعتصابی ھیوندا

ـتـخـت كـره ٣خبرگزاری فرانسه روز  ـای  خرداد از سـئـول، پ
ـا ٢٧٠٠جنـوبـی گـزارش داد كـه حـدود  ـیـس ب ـل ـیـروی پ  ن

پشتیبانی پنج دستگاه ماشین آب پاش و چھار ھیلوكپتـر، بـه 
 ٨٠واقـع در "   آسـان" داخل کارخانه قطعات خودرو یوسونـگ 

ـیـس، .   کیلومتری جنوب سئول یورش بردند ـل در ایـن یـورش پ
 کارگر اعتصابی که در سـاخـتـمـان ٥٤٠ تن از ١٠٠بیش از 

ـزایـش ١٨کارخانه را از روز   مه و در رابطه با ساعات كار، اف
ـازداشـت  دستمزد، شرایط كار و غیره تـحـصـن کـرده بـودنـد، ب

ـا مـدیـریـت كـه ١١كارگران بعد از .  شدند  سـاعـت مـذاكـره ب
 . ای نداد، در كارخانه دست به تحصن زدند نتیجه

ـنـی کـرده بـودنـد كـه ایـن تـحـصـن  ـی کارشناسان پیش ب
ـیـونـدای  می رفت تا پایان ماه، ضرردھی دو شرکت بزرگ ھ

 . تریلیون وون برساند٢و کیا را به بیش از 
در این خبر آمده است كه ھجوم پلیـس بـه کـارگـران ایـن 
تأسیسات در واکنش به درخواست انـجـمـن خـودروسـازان کـره 

 . انجام گرفت

 اخبار بين المللی

. انـد اسالمی حاكم تركیه تبدیل شـده
ــه اســت كــه  ــت ایــن روزنــامــه گــف
ـانـی كـه بـرای تـحـصـیـل  دانشجوی
رایگان اعـتـراض كـرده بـودنـد، ھـم 

 ماه اسـت كـه در زنـدان ١٤اكنون 

ـیـن در . برند بسر می حریت ھـمـچـن
ـامـبـر  ـت ـپ  از مصـادره ٢٠١٠ماه س

اموال اتحادیه كارگران تكل تـوسـط 
 .دولت تركیه خبر داد

کنفدراسیون جـھـانـی کـارگـران 
ــواربــار و کشــاورزی  در  IUFخ

دولت ترکـیـه : " ای گفته است بیانیه
ــش  ــب ــن اعــالم جــرم بــه جــن ــا ای ب

کـنـد  کارگری ترکیـه، اعـالم مـی
که ھرگونه اعـتـراض در دفـاع از 
ـأمـیـن  حقوق کـارگـری و بـرای ت
شغل و سایر حقوق اجتمـاعـی جـرم 

ـانـون .   است و زنـدان بـھـمـراه دارد ق
کار در ترکیه ھم اکنون نیز حـقـوق 
ــه زنـی و  کـارگـران را بـرای چـان
. سازماندھـی مـحـدود کـرده اسـت

دولت ترکیه با اجـازه دادن بـه ایـن 
ــی ــحــک م ــد  دادگــاه مض ــواھ خ

ـنـکـه ھسـت ھـم  وضعیـت را از ای
تر نموده و حقوق کارگـری در  وخیم

ـاخـتـه  سطح بین المللی برسمیت شـن
شده و کنـوانسـیـونـھـائـی كـه خـود 

ـنـد ـایـمـال ك ایـن .   امضا نمـوده را پ
دادگاه راه را بـرای جـرم مـحـسـوب 

نمودن ھرگونه اعـتـراض کـارگـران 
ـابـل  به پایمال کردن حقوق شان را ق

ایـن یـك . "   کـنـد تعقیب و زندان می
ـتـر .   جنبه قضیه اسـت ـبـه مـھـم ـن ج

قضیه به نـظـر مـن ایـن اسـت كـه 
جنبش كارگری در ھیچ كجا و از 

تواند خـودش را  جمله در تركیه نمی
ــتــی  ــارچــوب قــوانــیــن دول ــه چــھ ب

ــد ــن كــه امــروز .   مـحــدود كــن ـی ھــم
ـان دراز  ـا زب ـیـه ب فاشیستھا در تـرك

ـتـن اجـازه بـرای " درباره  عـدم گـرف
ـنـد، حـاصـل  حرف مـی"   اعتراض زن

سالھا تمكین به قوانینی بوده اسـت 
. كه دنیا را به قھقـرا كشـانـده اسـت

ــت مــی ــن وضــعــی ــد  ای ــای ــد و ب ــوان ت
امــا تــا آن زمــان .   عــوض شــود

ـاج  ـی ـیـه احـت فعالین كـارگـری تـرك
ـلـی  ـل ـیـن الـم مبرم به ھمبستگـی ب

ـنـون .  دارند جنبش كـارگـری ھـم اك
در حال اعتـراض بـه گـروكشـی از 
ــارگــری اســت و  ــالــیــن ك ــن فــع ای
ـلـی شـایسـتـه از  ـل كمپینی بیـن الـم

ھـای كـارگـری در  جانب اتـحـادیـه
 ٢٠١١ مه ٢٩.  جریان است

 ١از صفحه 
جنبش كارگری 
تركیه محاكمه 

 شود می


