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" تابستان خود را چگونه گـذرانـدیـد" 
ـنـده  یک موضوع انشاء کسـل کـن
و تکراری؛ موضوعـی بـرای رفـع 
تکلیف؛ من و ما دانش آمـوزان زل 
ــوان کــه چــی  ــه عــن ــم ب ــزدی مــی

ھـائـی بـودنـد کـه  بنویسـیـم؟ بـچـه
ــه دھــانشــان  پـدرشــان دســت شـان ب
ـتـه  میرسیـد و یـک جـاھـائـی رف

ـنـد ـنـوشـت ـی ـا .   بودند و ھـمـان را م ی
ــان  ـابسـت مـدعـی مـیـشـدنـد تـمـام ت

ــد ــخــوانــدن ــی ــاب م ــا !   کــت مــن و م
ـنـویسـم  ـنـویسـم؟ ب میماندیم چـی ب
تمام تابستان تو خـاک و خـول ول 

السیتک پاره دوچـرخـه .   میخوردیم
 را که ھم قد خودمـان بـود تـو ٢٨

دوانـدیـم، خـوشـبـخـت  ھا مـی کوچه
ـزی آنـرا  کسی بود که طـوقـه فـل

ـیـم؟ کـه !   داشت ـت باید چی مـیـگـف
ـاعـث  ـیـکـی مـان ب کفشھای السـت
ـایـمـان مـیـشـد و بـعـد  عرق زیاد پ

ـیـد  خاک ھم به آن عرق مـی چسـب
که این خود صحنـه دلشـوره آوری 

ـفـریـح مـان ایـن .     را خلق میکـرد ت
بود، بودند  کسانی کـه مـھـارتـی 
داشتند و دست راسـت شـان را زیـر 
ــد و  ــن ــت ــالــف مــیــگــذاش ــغــل مــخ ب
ـیـد  بازویشان را تکان میدادند و تـول
ـاد شـکـم  صدا میکردند، صـدای ب

جنبش کارگری بویژه در سـالـھـای 
اخـیـر ھـمـواره دارای یـک چـھــره 

از یکطرف رژیـم :  دوگانه بوده است
اسالمی بعنوان یکـی از ھـارتـریـن 
ــه داری بــا  حـکــومــتـھــای سـرمــای
تحمیل یک فقر و فالکـت شـدیـد 
طبقه کارگر را  به سنگر دفـاعـی 
رانـده اســت، امــا از جــانـب دیـگــر 
ـیـچـگـاه بـه ایـن  طبقـه کـارگـر ھ
ــکــرده اســت و  ــن ن ــمــکــی ــط ت شــرای
ـلـف بـرای  ـاطـع مـخـت ھمواره در مق
ـارزه  تغییر این شرایط دسـت بـه مـب

مبارزه ای کـه بسـرعـت .  زده است
ـای  ــ ــی شـــده اســـت و پ ـاس ــ ـی سـ

ــتـی و سـرکــوب  ارگـان ـی ـن ھـای ام
جمھوری اسالمی را بمیان کشـانـده 

بیانیه تشکلـھـای کـارگـری .   است
ـزایـش دسـتـمـزد،  در مورد مسئله اف

ھـای تشـکـلـھـای کـارگـری  بیانیه
بمناسبت اول ماه مه، و اعـتـصـاب 
ـنـوان  موفق کارگران پتروشیمـی بـع
نمونه اخیر حرکـت کـارگـران ھـمـه 
ـقـه کـارگـر  نشان از آن دارد که طب
با رادیکالیسیم باالتری به ایـن دوره 

بر متن ایـن .   جدید پا گذاشته است

ھایی مطرح شـده اسـت  شرایط بحث
که میشـود آنـھـا را در دو سـطـح 

ـبـش :   بررسـی نـمـود اول رابـطـه جـن
ــوالت جــاری  ــح ــری بــا ت کــارگ
ـقـه  جامعه، بدین معنا که رابطه طب
ــان  ــاب ــراض در خــی ــا اعــت کــارگــر ب
ــه کــارگــر چــه  ــق ــســت؟ طــب ــی چ
ـاقشـه  ارتباطی با مسائل مـورد مـن
سیاسی در جامعه دارد؟ کـارگـر و 
یک سیاست کارگری در کـجـای 
ـبـش  تصویر جنگ زنان، جنگ جن
ضد مذھبی و جـنـگ دانشـجـو و 
ـا جـمــھــوری  ــکـت ب ـل جـوان آن مــم
اسالمی ایستاده است؟ مسـالـه دوم 

ھایی  است کـه بـر  مربوط به بحث
ــه  ـق ـاســب طــب سـر تشـکــلـھــای مــن
ـارزات  کارگر که در ایـن دوره مـب
ـتـه اسـت . روزمره اش شـکـل گـرف

البته بحث بر سر ظرف تشکـیـالتـی 
مناسب برای دفاع طبقه از حـقـوق 
خود عمدتا  شانه بـه شـانـه بـحـث 
حول مطالبات کنونی این طبقه بـه 

وقتی به بحث  و . پیش رفته است

نرخ کرایه حمل و نقل عمومـی در 
ـار بـعـد از  تھران بـرای سـومـیـن ب

ــارانــه ــافــت حــذف ی ــزایــش ی ــا اف .  ھ
مجوز آنرا شـورای اسـالمـی شـھـر 
ــه  ــم ــد ھ ــن ــی مــان ــران، ارگــان ــھ ت
ارگانـھـای دیـگـر ایـن حـکـومـت، 

ـیـم سـازی" مکانی برای  بـر "   تصـم
علیه مردم و چپاول ثـروت جـامـعـه 

ایـن شـورا .   است صادر کـرده اسـت
ـاه  عوض اینکـه فـکـری بـرای رف

کـدام نـھـاد ایـن (   رانندگان بـکـنـد،
حکومت به فکر تـوده مـردم بـوده 
ـاشـد ) است کـه ایـن دومـی اش ب

ــده اســت کــه  ــن دی چــاره را در ای
رانندگـان و مـردم را بـه جـان ھـم 

ـفـرقـه .   اندازد ـاسـت ت ـنـد سـی میگوی
ـاسـت  بینداز و حـکـومـت کـن سـی
ــھــا بــرای اداره کــردن  ــی ــس ــی انــگــل
مستعمراتش بوده، اما به واقـع ایـن 
. سیاست عـمـومـی سـرمـایـه اسـت

ـامـه صـادر  ارگان مربـوطـه بـخـشـن
 درصـد کـرایـه ١٥کرده است کـه 

ـابـد، چـرا؟  ـزایـش ی ـقـل اف حمل و ن
ظاھرا دلسوز رانندگـان شـده اسـت، 
ـنـھـان و  اما به واقع از اعـتـراض پ
مدام ایشان به واھمه افتاده؛ بعـد از 

ــه ــت جــمــھــوری  حـذف یــاران ھــا دول
اسالمی با تھدید زندان و وعده سـر 

 فرزندمان به چه جرمی 
  سال زندان است؟٢٠محکوم به 
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 !مردم ایران و جھان، کارگران و زحمتکشان
 تمام کسانی که بھنام نیز مانند شما 

 !یک زحمت کش بود
ھای کارگری که بھنام نیز ماننـد یـکـی  اتحادیه

 !اعضای شما یک کارگر بود
 

 ٨٩ خـرداد سـال ٢٢بھنام ابراھیم زاده، فرزندمـان در 
ـقـالب و  سوار اتوبوس شرکت واحد در مسیر میـدان ان

ــر مــی ــگــی ــه .   شــود آزادی دســت ــراض ب ــرای اعــت او ب
ـفـرادی  دستگیری بی دلیل اش و حبـس در سـلـول ان

 زندان اوین دست به اعـتـصـاب غـذا زد؛ در ٢٠٩بند 
نتیجه این اعتصاب او دچار بیماری شدیـد گـردیـد و 

ـقـل کـردنـد٣٥٠عاقبت او را به بند  زمـان .    اوین منت
  .ھفته متمادی کشید٣اعتصاب غذایش به 

در دادگاھی که ھیچ شباھتی به دادگـاه و عـدالـت 
ندارد او به بیست سال زندان محکوم گـردیـد کـه ایـن 

ھـای جـمـھـوری اسـالمـی  ترین حـکـم حکم از بیسابقه
 .ایران است

طی این یک سال تمام تالشمان بی حاصـل مـانـد و 
ھـا و  فقط ھمان محکومیت بیست سال را از سـازمـان

ـزمـان .   نھادھا شنیدیم ما شاھد سپری شدن عـمـر عـزی
 .ھای زندان منحوس اوین ھستیم در پشت در

 
ما اکنون رو به تمامی انسـانـھـای شـریـف و آزادی 

ــان و تشــکــل ــران و جــھ ــای کــارگــری و  خــواه ای ھ
ما از ھـمـه ی . ایم سازمانھای مدافع حقوق بشر آورده

ـیـم کـه بـرای  کارگران و نھادھای کارگری میخواھ
آزادی این عزیزمان که پدر فرزندی است و ھمـسـری 

ـنـد مـا .   تنھا که چشم به راه وی ھستنـد تـالش کـن
ـیـم زاده امـیـدواریـم و چشـم  ـام ابـراھ ـن برای آزادی بھ
انتظار کمک برای او و برای دیگر زندانیان سیـاسـی 

 .ھستیم
 

خانواده بھنام ابراھیم زاده کارگر زندانـی مـحـکـوم بـه 
 بیست سال زندان

 ایران - ١٣٩٠خرداد ماه 

ـیـم ٢٢قبال گزارش كردیم كه روز  ـام ابـراھ ـن  خرداد بھ
ـلـن واقـع در شـھـرك  ـی ـلـی ات زاده كارگر كـارخـانـه پ
ـیـگـیـری و  صنعتی شورآباد شھرری عضو كمیتـه پ
ـان جـمـھـوری  ـی فعال دفاع از حقوق كودك توسط جان

ـام .   اسالمی دادگاھی شد ـن  سـال ٢٠قبال برای  بھ
حكم زندان و ده سال محرومیت از فعالیت اجتمـاعـی 

اما با اعـتـراض بـه ایـن حـكـم، بـه .   صادر شده بود
خانواده وی گفته شد كه این حكم لغو خواھد شـد و 

ـاره دادگـاھـی شـد٢٢سپس بھنام در  در .    خرداد دوب
ـیـگـیـری بـرای  رابطه با اتھامات وارده به او كمیته پ

 ٢٤ای در  ایجاد تشكلھای كارگری طی اطـالعـیـه
در این دادگاه عالوه بر آنچه بـرای : " خرداد مینویسد

ـنـد  كلیه محكومین سیاسی اتھام شمرده میشود، مـان
ـیـت مـلـی،  تشویش اذھان عمومی، اقدام علیـه امـن
ـانـونـی و غـیـره اطـالق  شركت در تجمعـات غـیـر ق
میشود،  برای بھنام اتھامات واھی دیـگـری نـظـیـر 
ـافـت  ارتباط با یک خبرگزاری خارجی در ازای دری

ـاسـی !  مبالغ ھنگفت و ارتباط با یک سـازمـان سـی
ـانـی ایـن ".   صادر شده است!  اپوزسیون ـای در بـخـش پ

ما اعضای كمیته پیگیـری از :   " اطالعیه آمده است

ھـای  تمامی سازمانھای كارگری و از جمله اتحادیـه
ـیـم  كارگری جھان و سازمانھای مدافع بشر میـخـواھ
که برای آزادی بی قید و شرط بھنام ابراھیم زاده از 

  ".ھیچ تالشی فروگذار نکنند
 خرداد سال گذشتـه در حـال ٢٢بھنام ابراھیم زاده در 

مسافرت درون شھری در اتوبوس شركت واحد كه در 
ـقـالب بـود، دسـتـگـیـر  حال عبور از مسیر مـیـدان ان
ـازداشـتـش  گردید و  ھنوز با گـذشـت یـكـسـال از ب
ـان در زنـدان اسـت . وضعیت وی ناروشن و او ھمچن

ـامـه ای از ھـمـه  در این رابطه خانواده بھنام  طـی ن
نھادھایی بین المللی و انسانھای آزادیـخـواه خـواھـان 
ـارزه بـرای آزادی وی از  حمایت و پشتیبانی و مـب

. باید از این فراخوان وسیعا حمایت كـرد.   اند زندان شده
مـتـن .   بھنام ابراھیم زاده باید فورا از زندان آزاد شـود
 . فراخوان خانواده بھنام ابراھیم زاده ضمیمه است

 
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئن ٢٢، ١٣٩٠ تیر ١

نامه سرگشاده خانواده بهنام ابراهیم زاده 
  :کارگر زندانی

 فرزندمان به چه جرمی 
  سال زندان است؟٢٠محکوم به 

 از فراخوان خانواده بھنام ابراھیم زاده حمایت كنیم
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ـنـدازیـم   ـی نظرات این حوزه نگاھـی ب
ـنـظـر مـیـرسـد  در نگاه اول چنیـن ب
ـاسـب  که جدل بر سر تشکـالت مـن
این دوره طبقه کارگر اسـت، و ھـر 
ـلـش از  ـی جریانی بـه فـراخـور تـحـل
ـقـه  موقعیت مبارزات کـنـونـی طـب
ـابـی  کارگر، شکـلـی از تشـکـل ی

امـا .   طبقه را دارد پیشنھاد میکنـد
ـا آن  واقعا بحث  تنھا بر سـر ایـن ی
شکل از سازمانیابی طبقه کـارگـر 
ـنـکـه  است؟ آیا  اختالف بـر سـر ای
مثال مـجـمـع عـمـومـی کـارگـران 
ظرفی است که دخالت وسیع تـوده 
ـاری  ـارزات جــ ــ ـب ـارگـــر در مــ کــ
ــکـنـد و   ــن مـی ـامـی کـارگـری را ت
ـبـش شـورایـی  زمینه ساز عروج جن
است، تنھا بحثی است مـربـوط بـه 
ـاطـی  ـب حوزه جنبش کارگری و ارت
با وقایع سیاسی بیرون از کـارخـانـه 
ندارد؟ چه ارتباطی مابیـن ایـن دو 
ــرقـرار اسـت؟ آنـچــه امــروز  حـوزه ب
ـلـف  تحت  لوای بحث  اشکال مخت
ـان  سازمـانـدھـی کـارگـران در جـری
ـتـوانـد  ـی ـنـکـه م است، در عـیـن ای
بحثی در حوزه پاسخ به مـعـضـالت 
جنبش کارگری ارزیابی شود ولـی 

ــلــت جــدال ــویــژه و بــع ــاد  ب ــای ح ھ
ــمــدتــا  ــه، ع ســیــاســی در جــامــع

ـبـش ھـای  منعکس کننده تالش جـن
ـــرای  ـاعـــی ب ـــمــ ـت ـــف اجــ ـل ــ ـت ــخــ م
ـاسـت در  ـتـگـری در امـر سـی دخال
جامعه برای تعیین تکلیف نـھـایـی 

ـلـه .   است اگر از این زاویه بـه مسـئ
نگاه کنیم، آنگاه بالفـاصـلـه روشـن 
ـلـف   میشود که آلترناتیوھای مـخـت
ـابـی کـارگـران،  در مورد تشـکـل ی
ـتـر  ـبـشـھـای وسـیـع ـن بخـشـی از ج
ـال  ـب ـنـد کـه در ق اجتمـاعـی ھسـت
اوضاع سیاسی و شـرایـط کـنـونـی 
ـاسـت  ـنـد سـی جامعه تالش مـیـکـن
ـلـف بـه  ـزارھـای مـخـت خود را با اب

ـبـرنـد ـا ایـن زاویـه دیـد، .   پیش  ب ب
ـانـی در  روشن است که ھیـچ جـری
ـای  قبال سیاست در جامعه به مـعـن
ــاکــت و بــی مــوضــع   ــام آن س ع
نیست، ولو اینکه جریاناتی مدعـی 

ــا  ــھ ــن ــان ت ــاشــنــد کــه امــرش ــن ب ای
ـبـش  پرداختـن بـه  مـعـضـالت جـن
کارگـری اسـت، امـا مـا از آنـھـا 

ـیـم  اینرا نمی پذیریـم و نشـان مـیـدھ
ـنـھـا تـمـاشـاگـر  ـت که این جریانات ن
تحوالت سیاسی نیستند، بلـکـه در 

ـبـش ـتـمـاعـی در  جدال جـن ھـای اج
ـنـد . جامعه بسیار جانبدار ھـم ھسـت

پس موضوع اینست کـه ھـر کـس 
کجا ایستاده است و جانب کـی را 

 .گرفته و یا علیه چیست
 

 جنبش کارگری و 
  تحوالت سیاسی در جامعه

جنبش کـارگـری یـک حـوزه در 
ـاده از  ـت خود و یک جـزیـره دور اف

ــسـت ـی ــش .   جـامـعــه ن ـب ــکـه جــن ـن ای
کارگری مسائل و معظـالت ویـژه 

ـاشـد  خود را دارد، بدین معنا نـمـی ب
که تحوالت سیاسـی و تـالطـمـات 

" کـاری" اجتماعی خـارج از حـوزه 
جنبش کارگری است و به کـارگـر 

ــدارد ــاطــی ن ــب حــتــی اگــر از .   ارت
احکام عام در ایـن مـورد فـاصـلـه 
ـبـش کـارگـری در ھـر  بگیریم، جن
ــردن  ــرآورده ک ــرای ب ــود ب ــدم خ ق

ـیـمـا  مطالبه ـق ای، بالفاصله و مسـت
ھـیـچ .   با حکومت درگیر مـیـشـود

ـاه  مبارزه کارگری حـتـی در کـوت
مدت در سطح مبارزه بـرای کسـب 

مـانـد  مطالبات کارگری باقی نمـی
ـاسـی  و بالفاصله مبارزه شکل سـی

ـنـکـه .  بخود میگیرد مضـاف بـر ای
اقتصاد ویران شـده و بـه بـن بسـت 
ـفـر  ـن رسیده جمھوری اسـالمـی و ت
عمومی مردم از این رژیم، کـار را 

ای رسـانـده اسـت کـه ھـر  به نقطه
ــراضــی  ــت اعــتــصــاب و تــجــمــع اع
ـیـت  ـیـدرنـگ در ظـرف کارگری، ب
یک نیروی برانـداز و سـرنـگـونـی 
ــم  ــشــود و رژی ــب ظــاھــر مــی طــل
ـام  اسالمی ھم به ھمین عنـوان و ن
با ھر تجمعی  مقابله کرده و اگـر 
. زروش رسیده، سرکوب کرده اسـت

ای رسـیـده اسـت کـه  کار به نقطـه
عدم پرداخت قبوض بـرق از جـانـب 

ـان،  مردم و یا مسئله بی حجابی زن
رژیـم "   امنیت ملی" شورش بر علیه 

اسالمی لقب مـیـگـیـرد و لـرزه بـر 
. انـدازد پیکر جمھوری اسالمی می

این حکم مـارکـس کـه کـارگـران 
ـایـد جـامـعـه را  برای آزادی خود ب
ـیـت  ـاظـر بـر ایـن واقـع رھا کنند، ن
است که در جـامـعـه امـروز ایـران 
مابین مکان بی حرمت و سرکـوب 
ـقـر  شده زن با زنـدگـی زیـر خـط ف
ـنـگـی وجـود  ـنـگـات کارگر، رابطه ت

ـلـه رھـایـی زن در .   دارد و لذا مسئ
. جامعه امر سیاسی کـارگـر اسـت

ـیـل  وجود مذھب در دولـت و تـحـم
ـاه اسـالم بـر مـقـدرات  بختک سـی

ـقـه ای  زندگی آدمھا در جامعه، حـل
ـتـر سـرکـوب بـرای  از دایـره وسـیـع
راندن کارگر به مکان بی حقـوقـی 

و لـذا وجـود اسـالم و .  مطلق است
قوانین مذھبی، آنروی سکه فقر و 

در یـک .   گرسنگی کارگر اسـت
کالم، ھر تحولی و ھـر مـعـضـلـی 

ترین نقطه جامعه بـه  ولو در تحتانی
ـاه انسـان و  ـا رف ھر درجه ای که ب
جایگاه انسـان در جـامـعـه مـربـوط 
باشد، به کـارگـر مـربـوط اسـت و 
ـاسـی کـارگـر را  ـتـگـری ســی دخـال

ـیـجـه عـرصـه .   طلب میکنـد ـت در ن
کار جنبش کارگری مستقیـمـا بـه 
ـلـه  ـاسـی از جـم کل تـحـوالت سـی
ـاسـی و مسـائـل  مسئله قدرت سـی
مورد مجادله در جـامـعـه مـربـوط 

ـاال .   است شاید در نظر اول نـکـات ب
کامال بدیھی بنظر برسد و مـیـشـد 
ـاب نـمـود، امـا  ـن ـت از تـکـرار آن اج
مواضع سیاسی محافل موسوم بـه 
ـال  ــ ـب ـارگـــری در قــ ـارگـــر کــ کــ
ــاســی جــامــعــه و  ــدادھــای ســی روی
فراخوان  آنھا  به جنبش کـارگـری 
دال بر عـدم دخـالـت در جـدالـھـای 
جاری جامعه، نشـان مـیـدھـد کـه 
ـلـه دخـالـت کـارگـر در  نتنھا مسـئ
ـاسـت کـارگـری را  سیاست و سـی
ـلـکـه  باید مکرار بازخوانـی کـرد، ب
ـایـد نشـان داد  در پرتو ھمین بحث ب
که فراخوانھای مزبور چگونه  بـه 

ترین نیروھای سیاسی خدمـت  راست
میکند و یک جوھـر اسـاسـا ضـد 

 .کمونیستی دارد
 

محافل کارگر کارگری و 
 خیزش انقالبی مردم

ــران  ــردم ای ــه م ــی ک در روزھــای
ـنـد و  ـان ریـخـت ـاب ـی میلیـونـی بـه خ
ــوری  ــی جــمــھ ــگــون خــواھــان ســرن
اسالمی شدنـد، در روزھـایـی کـه 
جوانان شـھـر تـھـران عـلـم و دکـل 
ــاشــورای رژیــم را بــه  عــزاداری ع

کشیـدنـد و در روزھـایـی  آتش می
ــزک مــورد  کــه مــردم در کــھــری
ـنـد،  ـت شکنجه و تجاوز قرار میـگـرف
برخی از مـحـافـل سـنـت کـارگـر 
ـبـش مـردم  کارگـری بـر روی جـن
ــا  ــد و جــدال مــردم ب ــدن خــط کشــی
جــمــھــوری اســالمــی را جــنــگ 
ـاحـھـای رژیـم اسـالمـی اعـالم  جن
نمودند  و کل اعتراضـات مـردم را 
به جیب موسوی و کروبی ریختنـد 
و جنبش سرنگونی طلبانه مـردم را 

ـز مـلـی اسـالمـی ھـا  با جنبش سـب
ـز  ـا پ یکی گرفتند تا بعدا بتوانند ب

ــد"   چـپ"  ــن . بــا آن مــخــالــفـت کــن
ـا را  محافلی از این سنت حـتـی پ
ـیـن  فراتر گذاشته و تا حـد مـدافـع
رسمی جناح احـمـدی نـژاد ظـاھـر 

ـیـق.   شدند ـاس   -محفل بھمن شف عـب
فرد یکی از این محافل است کـه 
ـبـش  با صراحت مـیـگـویـد کـه جـن
ـلـب در  ـق اعتـراضـی مـردم بـرای ت
ـلـب  ـق انتخابات راه افتاد که تازه  ت
. در انتخابات ھـم دروغ بـوده اسـت

ـاداوری  ھمینجا باید این نکتـه را ی
ـفـره مـذکـور  کنم که محفل چند ن
و یا شبیه آن محافلی در حـاشـیـه 
ـتـی  جامعه ھستند کـه مـوضـوعـی

اما پرداختن به ایـن مـحـفـل .   ندارند
معین بعنوان یک نـمـونـه از خـط 
کارگر کـارگـری کـه در شـرایـط 
ـا مـیـکـنـد  ـف امروز نقش معینـی ای
ــت الزم اســت  ــل ــا بــه دو ع عــمــدت

اول، آشنایی بیـشـتـر :   صورت بگیرد
ـا ایـن قسـم از  فعالین کارگـری ب
ـاس کـارگـری  ـب محافلی که در ل

ــغ راســت ــل ــن ســیــاســت مــب ــری ــای  ت ھ
و دوم، افشـای .   انـد بورژوازی شـده

ـنـھـا  سیاستھا و عملکرد مـخـرب ای
در قبال رھبران و فعالین کـارگـری 
است که حـتـی آنـچـه را در کـه 
ـایـد  ـنـد ب سطح علنی اشاره مـیـکـن

ـاشـد ـنـده ب ایـن مـحـفـل .   ھشدار دھ
ـاسـتـھـایـی را در دسـتـور کــار  سـی
ــه اسـت کـه یــک ســرش  گـذاشـت
دفاع علنی از طرح احـمـدی نـژاد 
است و سر دیگرش حمله بـی امـان 
بـه تشــکــالت مــوجــود کــارگــری 
ـقـه و  ـیـسـاب است و یـک نـمـونـه ب
ـاره  عجیب آن نوشته عباس فرد درب
. ارزیابـی از اول مـه امسـال اسـت

شگرد اینھا اینست که سنـدیـکـای 
ـپـه را بـه یـک سـپـر بـدل  ھفت ت
میکنند ودر سـنـگـر دفـاع از ایـن 
ـاسـتـھـائـی  سندیکا و با اتکا به سی
ــات  کــه رضــا رخشــان رئــیــس ھــی
مدیره این سندیکا اعـالم و اتـخـاذ 
کرده است به جـنـگ تشـکـلـھـا و 
ــری  ــران کــارگ ــن و رھــب ــعــالــی ف

ـتـن ایـن .  اند رفته دلیل سنگـر گـرف
محفل در پشت سـنـدیـکـای ھـفـت 
ـاسـتـھـای  تپه صرفا با اتکا بـه سـی
راســت و مــخــرب رضــا رخشــان 

رضـا رخشــان .   مـمـکـن شـده اسـت
رئیس ھیات مدیره سندیکای ھفـت 
تپه در چند ماه اخیر با اتـخـاذ سـه 
ـیـن ھـمـه را انـگـشـت  سیاست مـع

ـاسـت :   بدھان کرد ـتـدا سـی رخشان اب
ــه ــی از طــرح یــاران ــان ــب ــی ــای  پشــت ھ

ــخــاذ کــرد، و  ــژاد را ات احــمــدی ن
بدنبال آن کمر به شـکـسـتـن اتـحـاد 
ـا دیـگـر  ـپـه ب سنـدیـکـای ھـفـت ت
تشکلھـای کـارگـری در اول مـه 
بست و اقدام به اطالعیه جـداگـانـه 

 تشکل دیـگـر ٧در مقابل اطالعیه 
نمود و سپس نامه معروفـش را بـه 
سندیکاھای فرانسـه نـوشـت و بـه 
ــن  ــعــالــی ــردن از ف ــی ک ــوئ ــدگ ب
ـــه  ـــه زدن ب ـارگـــری و ضـــرب کــ
ھمبستگی بین المللی با کـارگـران 

ـازیـد اقـدامـات رضـا .   ایران دسـت ی
رخشان آن تکیه گـاھـی اسـت کـه 
ـیـق بـه آن لـم داده  محفل بھمن شف
ـاس  است و فرصتی برای او و عـب
فرد فراھم کرده است کـه اوال ھـر 
ـتـه اسـت  آنچه را رضا رخشـان گـف
ـیـت سـنـدیـکـای  بعنوان سیاست کل
ـابـل ایـن  ـق ھفت تپه قالب کنند و ت
ـا دیـگـر تشـکـلـھـای  سندیکا را ب
ـا  ـا ب ـی ـان کارگری توجیه کنند و ث
ـا  اتکا به دفاع از رضـا رخشـان، ب
ـات  ـان زبانی زھر آگین به کـل جـری
چپ و فعالین کارگری فحـاشـی 
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ـاسـتـھـای .   نمایند ـاره سـی بـحـث درب
ـقـش  بشدت راست رضا رخشـان و ن
ـبـش  ـاکـنـون در جـن مخربی کـه ت
ـا کـرده مـوضـوع  ـف طبقه کارگر ای
ـازمـنـد  ـی بحث این نوشته نیست و ن

 .بحث جداگانه ای است
اما نقش مخرب  ایـن مـحـفـل 
ــرض  ــول و ع ــر از ط ــظ ــرفــن ص
محدودش الزم اسـت افشـا شـود و 

ـیـق در . به آن حساس بود بھمن شـف
 و ٨٨جریان اتفاقات بعد از خـرداد 

در متن جنگ مردم با جـمـھـوری 
ــی  ــدرس ــورش م ــه ک اســالمــی ب
ـان  تبریک مـیـگـویـد کـه در جـری
ـقـالبـی مـردم  ـزش ان مقابله  با خـی

وی .   بــخــرج داده اســت"   جســارت" 
ـــه کـــورش مـــدرســـی  ـاب ب ــطــ خ

ــد ــگــوی ــارت :   " مــی ــد جس ــردی ــدون ت ب
ـایـل  حزب شما در ایستادگی در مق
ـبـه  این تعرض سنگین و ھـمـه جـان
ایدئولوژیک و سیـاسـی یـکـی از 
عوامل امید بخشی در یـک سـال 

تـوانـد امـیـد بـه  اخیر بود کـه مـی
یـکـی از . "   آینده را زنده نـگـه دارد

ھـای مـورد اشـاره ایشـان  " جسارت" 
این است که کـورش مـدرسـی در 
ـقـالبـی مـردم، آنـرا  تخطئه خیزش ان
ـابـل  ـق جنبش مردم باال شھری در م

امـا کـار .   دولت احمدی نژاد خواند
ـیـشـود بـھـمـن .   به ھمینجا خـتـم نـم

شفیق معتقد است کـه سـرنـگـونـی 
رژیم اسالمی به وحدت درون طبقـه 

ــد ــرســان ــب مــی ــر آســی او ! !   کــارگ
ـیـن کـه  عده:  " میگوید ـال ای از فـع

ـیـر ھـمـان دیـدگـاه فـوق  ـأث تحـت ت
ـیـر  الذکر قرار دارند، یعنی دنبال تغی
ـنـد، بـه  روبنای سیاسی به ھر قیمت
وقایع درون جنبش نیز ھمان برخـورد 
و نگاه ابزاری در جھت ضـربـه زدن 
ـنــای ســیــاسـی مـوجــود را  بـه روب

ــرای ایــن.   دارنــد ــایــع درون  ب ــا وق ھ
جنبش تا آنجا جالب و مفیدنـد کـه 
در خدمت ایـن ھـدف قـرار داشـتـه 

ــد ــکــال.   بــاشــن ــن رادی ــن ای ــری ھــا  ت
خواھند ھر اعتصاب کـارگـری  می

ـنـد . را تا سرنگونی رژیم ادامـه دھ
ـیـری بـر  ـأث این که این وقایع چه ت
حیات طبقه و زندگی روزمره آن و 

تر از آن چه تأثیری بـر وحـدت  مھم
گـذارنـد، حـداکـثـر  طبقه بر جا مـی

ــوی اســت ــه . "   ( امــری ثــان ــال مــق

ـامــه ــرق، :   ٢  –ھـایــی از راه دور ن ب
اما اینھـا کـافـی )   گاز، اعتراض؟

ـایـد بشـکـلـی از  ـا ب نیست و گـوی
احمدی نژاد ھم دفاع کـرد، بـھـمـن 

مسـألـه ایـن اسـت : "شفیق میگوید
ـقـه  که تمام نیروھای دیگر در طـب
ـتـمـاعـی  حاکمه در سیاستـھـای اج

تـر  تر و ارتـجـاعـی خود ضدکارگری
ـایـد از " .   از احمـدی نـژادنـد چـرا ب

احمـدی نـژاد دفـاع کـرد؟ بـھـمـن 
ھمه دستگاھـھـای : " شفیق میگوید

ایدئولـوژیـکـی کـه در آن سـالـھـا 
سرنوشت سیاسی جـامـعـه ایـران را 

ــار  رقـم مــی ــب ــد، امــروز از اعــت زدن
ـاقـــط شـــده ـا آن  ســ ـــھــ ـن ــ ـــد و ت ان

ـا  ـق دستگاھھایی شانس و امـکـان ب
دارند که بـر اسـاس شـرایـط دوران 
جدید به بازسازی ھمه جانبه دسـت 
زده، پوسته کـھـن خـود را بـه دور 

ـا  انداخته و مؤلفه ـاسـب ب ـن ھای مـت
دوران معاصر مبارزه طبقاتی را در 

ـنـد ـیـروی "   خـود جـا دھ امـا ایـن ن
ـایـدار کـیـسـت؟ احـمـدی  پیروز و پ
ـیـق،  ـزعـم شـف نژاد است، زیرا کـه ب
احمدی نژاد در جھـت شـکـل دادن 
ـا شـرایـط  به دولت مدرن منطـبـق ب
ــار  ــران ک ــه داری ای امــروز ســرمــای

ـیـق مـیـگـویـد .   میکند بـھـمـن شـف
شاید مطلع باشید که از نـظـر مـن " 

ھا در چھارچـوب  اجرای طرح یارانه
تحول عمـومـی دسـتـگـاه دولـت و 
تبدیل آن به یک دستگاه مـدرن و 
ــق بــا  ــطــب ــی و مــن ــارآی دولــت ک
ـاشـت  ـب نیازھای مرحله کـنـونـی ان
ـــی  ـن ــ ـــران مـــع ـــه در ای ـای ســـرمــ

ــجــا"   ( دارد ــق ھــمــان ــی ــف ــھــمــن ش ) . ب
ـیـشـتـر ایـن  بنابراین برای کارآیـی ب
دولت باید  مبلغ طرحھای صـنـدوق 
ـلـی پـول شـد کـه تـوسـط  بین المل
. احمدی نژاد به اجرا در آمده اسـت

به زعم ایشان اجرای این طـرح کـه 
ـاه  مردم زحمتکـش را بـخـاک سـی
نشانده است، نتنھا بنفع مـردم اسـت 
ـابـل اعـتـراضـات  ـق بلکه بایـد در م

ـاد مردم به طرح یارانه : ھا ھـم ایسـت
ــرات "  ـی ـأث ـا جـائـی کـه بـه ت امـا ت

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

و ایـن بـرای بـحـث مـا   –شود می
ـاتـی اسـت ایـن   –بسیار مھم و حـی

باید روشن باشد کـه اجـرای طـرح 
تا به امروز الاقل در بخشـھـایـی از 

ھـای زیـریـن  طبقه کـارگـر و الیـه

جامعه تأثیرات مثبتی از خـود بـر 
ـزایـش  جا گـذاشـتـه اسـت و بـه اف

ھا منـجـر شـده  قدرت خرید این الیه
ــت ـــن :   " و در ادامـــه"   اس اگـــر ای

ـتـی اسـت کـه اجـرای طـرح  واقعی
ــه ــی در  یــاران ــا امــروز تــعــدیــل ھــا ت

ـقـه  ترین الیه زندگی محروم ھای طب
ــار مــحــروم  ــر اقش ــای ــارگــر و س ک
ـیـجـه  اجتماعی ایجاد کرده است، نت
بالواسطه و فـوری شـعـاری مـثـل 
ـتـن  توقف در اجرای این طرح، گرف
ھمین بھبود اندک در زندگی ایـن 

ھـدف . "   ھای محروم خواھد بود الیه
از این نقل قولھا نشان دادن چـارت 
فکری این مـحـفـل اسـت کـه در 
ـان خـویـش  ـزب لباس مدافع کارگر ب
ـا  فلسفه وجودی خودشانرا مقابلـه ب

ـنـد ـنـھـا .   اعتراضات مـردم مـیـدان ای
ــالــف ســرنــگــونــی جــمــھــوری  مــخ
ـزش مـردم را  اسالمی ھستنـد، خـی

شدن احسـاسـات مـردم "   تحریک " 
ــد و در دفــاع از طــرح  ــدانــن مــی

ــه ــه  یــاران ــژاد  ب ھــای احــمــدی ن
سخنگویان صندوق بین المللی پـول 
ـقـر مـردم را  تبدیل مـیـشـونـد و ف
ـتـصـادی مـردم  ـیـت اق بھبود وضـغ

ـنـد ـنـھـا در .   معـرفـی مـیـکـن ـی ھـم
ـیـه ـان ـقـه  بی ـلـف بـه طـب ھـای مـخـت

ــارگــر فــراخــوان دادنــد کــه در  ک
ھا باقی بمانند و به جنبـش  کارخانه

اعتراضی مردم نپیونـدنـد زیـرا کـه 
مسئلـه کـارگـر سـرنـگـونـی رژیـم 

ــســت بــزعــم ایشــان .   اســالمــی نــی
کارگر باید سندیکا تشـکـیـل دھـد 
و  کماکان سماق جـنـگ بـر سـر 
دستمزد را بمکد،  و جنگ بر سـر 
ــگــران  ــاســی را بــه دی قــدرت ســی
ـتـه ھـم   واگذار کند زیرا که به گـف
ـان مـحـافـل کـارگـر  ـزیـه گـردان تع
ـــش  ـب ــ ـن ـان جــ ـارگـــری، آســـمــ کــ

ــی ــگـون ــی و فــرا " سـرن ــیـســت ــف پــاسـی
طبقاتی است و زمین سـنـدیـکـای 

 ".کارگری
ـیـدی" مبلغیـن  نسـبـت بـه "   الق

سیـاسـت، امـروز خـود فـعـاالنـه و 
ــه بــا لــبــاس کــارگــری،  ــداران ــب جـان
مجموعه یک انحطاط سیاسـی را 

ـنـد ـنـدگـی مـیـکـن ـای امـا چــه  .   نـم
ـات  ـان ـا جـری عواملی موجب شـده ت
ــه کــارگــر کــارگــری  مــوســوم ب
اینچنین به انحطاط سیاسـی دچـار 
ـا صـراحـت  شوند؟ چرا مجبـورنـد ب
کالم در مقابل مردم بایستند؟ چـرا 

ترجیح سیاسی خود را در سـرکـوب 
مــردم و دفــاع از احــمــدی نــژاد، 

اند؟ سنت کـارگـر کـارگـری  یافته
ھای جدیدی دارد و از  چه ویژگی
 آید؟ کجا می
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ـان  خط کارگـر کـارگـری در جـری
 اساسا با یـک تصـویـر ٥٧انقالب 

ـا  ـزی و ضـدیـت ب ـفـکـر گـری روشن
حزبیت مـتـولـد شـد، ھـرچـنـد کـه 
برخی از عناصر شـاخـص آن خـود 

مـحـافـل و .   بودند"  روشنفکر"قبلتر 
ـنـگـام در  جریانات این خط در آن ھ
برابر وقایع سیاسـی جـامـعـه فـاقـد 
ـاسـی  ـیـو سـی ھرگونه افق  و آلترنات

ــد ــودن ــالب، .   ب ــع انــق دربــاره وقــای
ـبـش  ـاسـی، جـن جایجایی قدرت سـی
ــل زنــان در  ــائ دانشــجــویــی و مس
ـاسـتـی  جامعه، مطلقا تحلیل و سـی

ــمـی ــه ن ــد را ارائ ــی .   دادن بـطــور کــل
ـاسـت روز،  القیدی نسـبـت بـه سـی
یکی از ویژگیھـای مـھـم آن دوره  

ــود . خــط  کــارگــر کــارگــری ب
بقایای این خـط پـس از سـرکـوب 
سال شصت عمدتا در خـارج کشـور 
ــی،  ــالت ــک ــردن تش ــت ک بــا درس
سرپناھی بـرای بـخـشـی از چـپ 
پوپولیستی فراھم  آوردند کـه کـل 
ـتـسـی  ـی شکست جنبش چپ پوپـول
ــد بــا کــارگــر  ــون را در عــدم پــی

ــنــد ــدانســت ــســت .   مــی ــولــی چــپ پــوپ
شکست خورده ظرفیتـھـای تـحـزب 
گریزی خود را در نزد این محـافـل 
ـا  ـا در دور بـعـدی ب صیقل دادند ت

ـبـش "   پشتوانه" ھمین  فکری به جـن
ـنـی  دمکراسـی خـواھـی نـظـم نـوی

ــد ــدن ــون ــی ــپ ــھــای .   ب ــن خــط ســال ای
ــات  ــان ــه جــری ــی ــاش ــادی در ح مــتــم
سایسی به حیات خود ادامـه دادنـد 
ـبـش  ولی حتی دیگر فعال ھمان جن

ـبـودنـد حـتـی .   ادعایـی خـود ھـم ن
ـفـت در  اولین اعتـصـاب صـنـعـت ن

 موجب نشد کـه مـحـافـل ٩٧سال 
این خط از النه خود بیرون بیاینـد و 

ـنـد ـاسـی کـن آوار .   ابـراز وجـود سـی

ـنـھـا ھـم فـرو  دیوار برلین بر سـر ای
ھر چند که مدعی داشتـن .   ریخت

سیاست دیگری نسـبـت بـه چـپ 
ــســت  ـی ــول ــوپ اردوگـاھــی و چــپ پ
بودند اما مخرج مشترک فـکـری 

ای بـود  اش با چپ مزبور بـگـونـه
ـیـن را بـر  که ترکشھای سقوط بـرل

 . تن حود حس نماید
تغییر جھان سر و شکل احـزاب 
ـیـر خـواھـد داد ـی . و سازمانھا را تـغ

دنیای پس از فـرو ریـخـتـن دیـوار 
ـا سـالـھـای  برلین، دیگر تشابھـی ب

ـــداشـــت ـــل خـــود ن ـب فـــرمـــول .   قــ
ھای سیاسی دیروز دیگـر بـه  بندی

محافـل خـط .   خورد کار امروز نمی
ــرغــم  ــی کـارگــر کــارگــری ھـم عــل

ـــه ـی ـامـــل   حــاشــ ـان، شــ ـــودنشــ ای ب
ـیـر شـدنـد" رحمت"  ـی عـروج .   این تـغ

دوم خـرداد در ایـران بـخـش اعـظـم 
ـا خـود بـرد . محافل این سنت را ب

ـفـرخـواسـت" تعدادی با لباس و  " کـی
کارگری در سنگر مجاور خـاتـمـی 
فــرود آمــدنــد کــه پــس از مــدت 
ـان بـه  کوتاھی این ھمنشینـی چـن
ـان و  مذاقشـان خـوش آمـد کـه زب
ادبیـات دوم خـرداد را ھـم بـعـاریـه 
گرفتند و با ھمان لـحـن بـه حـزب 
کمونیست کارگری ایـران پـرخـاش 

از این مقطع به بعد خـط .   میکردند
کارگر کارگـری دسـت بـه یـک 

ـا کـه .   شیفت سیاسی زد بدین معن
این محافل از نظر سیـاسـی دیـگـر 
ـنـجـاه و  کارگر کارگـریسـم سـال پ

ـزی .   ھفت نبود دیگـر تـحـزب گـری
ـارز و  ـنـھـا ویـژگـی ب این سنـت، ت

ـیـدی .   برجسته این محافل نبود الق
ـاسـت را از خـود دور  نسبت به سـی
ــھـا بــا سـرعــت تـمــام  ـت ـن کـردنـد م

ھـای رادیـکـال بـودن  ھرگونه شائبه
ـان   را از خـود تـکـانـدنـد و بـه  زب

تـحـویـل "   راسـت" آدمیزاد حرفـھـای 
در قسـمـت .   مخاطبـشـان مـیـدادنـد

ــه عــوامــل  ــن نــوشــتــه ب ــعــدی ای ب
شکـلـگـیـری خـط  کـارگـریسـیـم 
ــان  ــاره مــیــکــنــم و مــک جــدیــد اش
ـبـش  سیاسی ایـن مـحـافـل در جـن

 .*کارگری را نشان خواھم داد
 .ادامه دارد
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تشـتـک سـر .   میداد و میخـنـدیـدم
ـا سـنـگـی  نوشابه را با چکـشـی ی
صـاف مـیـکـردیـم، درسـت خـاطـرم 
نیست دو تا یا چـھـار  سـوراخ در 
آن ایـجـاد مـیـکـردیـم نـخـی از آن 
میگذراندیم با مھـارتـی کـه زمـان 
ـادگـیـری  زیادی الزم نبود صرف ی
آن شود نخھا را به طرز خاصـی بـه 
ـا  طرفین مـیـکـشـیـدم و تشـک ب
ســرعــت زیــادی بــه چــرخــش در 

ـنـد یـک  می آمد و این میشد مـان
ـتـش کـاغـذی  وسیله برنده که نھـای

! " ووووه" را میبرید، اما صـدای آن، 
در حــال چــرخــش مــایــه مســرت 
صاحب وسیله و مایه کمی ھـراس 
ــال او  ــب ــه دن ــه ب ــود ک کســی ب

. باز ھم مـیـخـنـدیـدیـم.   میگذاشتند
ـا  کسی از ما خوشبخت بود کـه ی
ـاش دزدیـده بـود و  ـاب پول از جیب ب
کتک بعد را به جان خـریـده بـود، 
ـتـه  یا به ترفندی از مـادرش گـرف
بود، یواشکی میـرفـت بـه طـوری 

ـفـھــمـد  " آالسـکـائــی" کـه کسـی ن
ــد و در گــوشــه ــخــری ای لــیــس  مــی

ـیـم؟ . ... میزد ـنـوشـت اینھا را باید می
ــد  ــای ــیــم؟ ب ــت ــنــوش ــی ــایــد م چــی ب
ـیـم یـکـی از مـا پـدرش  ـنـوشـت می
ـیـش  ـبـرد پ ـی دستش را میگرفـت م
ـا  ـائـی ی ـن یک اوستای آھنگر یا ب
: نجاری و یا سـلـمـانـی، مـیـگـفـت

ــش مــال شــمــا و پــوســت  ــت گــوش
ــل  ــش مـال مـا، امــا مــث ــخـوان اسـت
ــاد ــی ــار در ب ــاد از ک ــت ! خــودت اس

دوست ما شـب خسـتـه و وامـانـده 
آمد و نـگـاھـش ایـن بـود کـه  می

ــان ـت ــکــی از مــا !   خـوش بـه حــال ی
آدامـس خـروس " باباش یک بستـه 

میداد دستش تا بفروشـد، تـو "   نشان
آن تابستان داغ از ایـن سـوی شـھـر 
به آن سوی شھر میرفت تا آنـھـا را 
بفروشد گـاھـی بـغـض مـیـکـرد و 
بھت زده بود چرا که یکـی پـولـش 
ـیـشـنـھـادات  را نداده بود یا یـکـی پ
ــود ــه مـطــرح کــرده ب . بـی شــرمــان

ــان مــی ــاھــی گــذرم ــه  گ ــاد ب ــت اف
ـان مـان  ـافـی دوسـت ـب ـی ـال کارگاه ق
ـاد کـار  ردیف نشستـه بـودنـد، اسـت

ــرار  ــک ــھــا ت ــد و آن ــخــوان آواز مــی
میکردند، آن آواز برای این بود کـه 
ھمگی ھماھنگ با ھـم نـخـھـای 
رنگی را با قالب در ھم ببافنـد، و 
ـنـد ـاده کـن ـف . ابزارھای الزم را اسـت

ـبـی بـود، ھـیـچـکـس  صحنه غـری
ــمــی ــی ن تــوانســت دمــاغــش را  حــت

بخاراند، حتی ما کـه تـمـاشـاچـی 
بودیم؛ ما مبھوت حـرکـات دسـت، 
ـالـی را در ھــم  ـار و پـود ق کـه ت
میبافت و دوستان مـا نـگـران کـه 
ـنـد تـمـام ایـن رژه  ـان اگر عقـب بـم
استثمار از ھم میپاشید و اگـر پـس 

خورد فحـش را حـتـمـا  گردنی نمی
ـال چـرخ .   باید تحمل میکرد ـب به دن

ـیـوپ و طـوقـه  الستیکی بـدون ت
گاھا سر از گـودال عـظـیـمـی در 

ـزخـانـه  می آوردیم که زمانی کوره پ
ـز  ـان ھـول انـگـی بود، آن گودال چـن
ــجــا  ــه ســرعــت از آن ــود کــه ب ب

ـیـم ـبـود آن .   میگریخت بـی جـھـت ن
گودال عظیم چنان مخوف بـود، آن 
ـای  ـپ مکانی بود که کودکانی ھم
والدیـن شـان جـان کـنـده بـودنـد و 
ـیـدانسـت چـه بـر  ھیچ کس ھم نـم
ایشان گذشـتـه و چـه بـر سـرشـان 

ـان، شـبـھـای .   آمده ـابسـت شب داغ ت
آرامی نبود نه بـه جـھـت خـوشـی، 
ـاگـاه چـنـد  بلکه برخی از شـبـھـا ن

ـنـد  خانه آن طرف ـل تر سرو صدائـی ب
ــمــان را  ــد، صــدای دوســت ــش مــی

غلـط کـردم :  میشندیم که میگفت
و ناله مادر به آسمان مـیـرفـت !   نزن

چون واسطه شـده بـود کـه فـرزنـد 
کتک نخورد، خودش اما کـتـک 
ــد ســکــوت  ــع ــود و ب را خــورده ب
. مبھمـی ھـمـه جـا را مـیـگـرفـت

ـلـی از مـا پاییز می ـی ھـا بـه  آمد خ
رفتیم چرا کـه تـوانـش  مدرسه نمی

ــا  ــا کــه از مــدرســه ج ــھ ــود، آن ــب ن
ماندند ادامـه ھـمـان مـاجـرا و  می

ـیـش رویشـان بـود و .   فالکتھا در پ
ــم ھـمــه  مـا کـه در مـدرســه بـودی

ای از آن اشـاره  آشفتگی که گوشه
شد پشت سرمان بـود و از مـا در 
ـنـویسـم  ـنـد ب سر کالس مـیـخـواسـت

چـی .   تابستان را چگونه گذرانـدیـم

ــم، کــی گــوش  ــی ــوشــت ــن ــایــد مــی ب
ــود  ــرار ب ــکــرد؟ اصــال مــگــر ق مـی
ـزھـا بـگـویـد؟ و  کسی از این چـی
ـیـشـد کـه  ـاورمـان نـم خود ما ھم ب

مـایـه .   باید از ھمین چیزھا گـفـت
شرمساری بود، کی فقر مایه سـر 

ـتـه بـه غـیـر از ( بلندی بـوده؟  ـب ال
ــی ــکــران ــف ــر ( ! )   روشــن کــه در فــق

ـقـر را  فضیلت کشف میکنند و ف
ـنـد، تـمـام  سبب تعالـی روح مـیـدان
ـان  ـق خالقیت شان که ظاھرا در خـف
شکوفا میشود ھمین بود و ھسـت 
ــازی  ــه بــی نــی ــان کــه فــقــر را نش
ـنـد و  کودک به مال دنیا نشان دھ
ـیـن  ـنـد وھـم ـلـم مـیـکـن ـی آنرا ھـم ف
فیلمھا ھم تا کـانـدیـدا شـدن بـرای 
ـتـه بـدون  اسکار ھم پیش میروند الب

ایـن بـود ! )     ھیچ قصد و غـرضـی
ــمــی ــم و خــدا خــدا  کــه ن ــی نــوشــت

میکردیم که معلم از مـا نـخـواھـد 
در ھـمـان عـوالـم !   که انشا بخوانیم

ــه بــودیــم کســی  ــت کــودکــی دانس
. خواھان شنیدن این ماجراھا نیـسـت

نه خود ما که در آن غـرق بـودیـم 
. نه آنھا که ما را غرق کرده بـودنـد

ــگــذشــت گــویــا  ــر مــا مـی آنـچــه ب
ـنـد.   طبیعت زندگی بـود ـت : مـیـگـف

ـاال  ھمیشه ھمین بوده یـک عـده ب
ـا  ـیـن، ت ـای بودنـد یـک عـده ھـم پ

ــن را !   خــواســت خــدا چــه بــاشــد ای
آخوند مـحـلـه مـان مـیـگـفـت کـه 
ــرون  ــی ــه اش ب ــع اذان از الن مــوق

آمد و ھنگـام نـمـاز بـه دخـمـه  می
اش، مسجد میرفت و شکر خـدا را 

ـنـد  بجا مـی آورد و مـردمـانـی مـان
والدین ما را نصیحت مـیـکـرد کـه 

ـا ارزش نـدارد ـی : مـیـگـفـت.   مال دن
ـا  ـقـط یـک کـفـن ب موقع رفتن ف
ـارون  خودت میبری حاال تو گنج ق
ــه چــه دردت  ــه بــاش ب را داشــت

بـرویـد خـدا را :   میـگـفـت!   میخورد
ـیـشـتـر از آنـچـه  شکر کنید کـه ب

ـبـود(   دارید  ) که در واقع ھیچی ن
ـا ھـمـان  ـی به شما نداده، که مـال دن

عجیـب بـود ایـن ."  آتش دوزخ است
آخوند ھیچ کاری نمیکرد جز نمـاز 
خواندن و ھمیشه اما شکمش سـیـر 
ــگــی  ــچــوقــت از گشــن ــی ــود و ھ ب

نالید، راضـی بـود بـه رضـای  نمی
ـلـم مـان ھـم . . . . !   و مـا .   خدا مـع

میدانست که چه خبر است عـنـوان 
ـاه مـی نـوشـت و  را روی تخته سـی

بعد با بی حوصلگی تمام گـچ را 

پـرت مـیـکـرد و مـیـگـفـت یــک 
 !چیزی بنویسید دیگر

ـاد  ـان بـه ی ـابسـت حاال چرا اول ت
ـلـی  ـی ـادم، ھـیـچ دل ـت این چیزھا اف
ـیـر نشـریـه  ـنـکـه سـردب نداشت جز ای
گزارشی را برای من ارسال کـرد و 
از مــن خــواســت دربــاره آن اگــر 
ـنـویسـم ـا مـیـخـواھـم ب ـتـوانـم ی ـی . م

ــورد تــابســتــان و  گــزارش در م
ــچــه ــابــان بــود،  ب ــی ــار و خ ــای ک ھ

گزارشی که از سوی خـبـرگـزاری 
خبـرگـزاری .  ایلنا منعکس شده بود

متعلق به خانه کـارگـر جـمـھـوری 
اسـالمـی، تشـکــیـالتــی کــه ابــزار 
سرکوب و سـیـه روزی کـارگـران 
بوده و مسبب بسیاری از فجایـعـی 
که بر سر کـارگـران و فـرزنـدانـش 

ـقـدر  شان می آید بوده؛ اما فاجعه آن
عمیق اسـت کـه ایـن خـبـرگـزاری 

ای کوچک از این فـاجـعـه  گوشه
ــعــکــس کــرده اســت ــن .   را مــن ای

ـنـد  حکومتی است که کسـی مـان
ـیـسـت سـال  بھنام ابراھیم زاده را به ب
زندان محکوم کرده به جرم حـمـایـت 
ـان، و  ـاب از ھمین کودکان کار و خی
از سوی دیگر یکی از بنگاھـھـای 
ــرپـراکــنـی اش  ـب خـبـر سـازی و خ
ــه  ــھــی ــن دســت ت گــزارشــی از ای

ـیـه .   میکنند ایـن گـزارشـات را تـھ
ـنـد حـریـف  میکنند چون مـیـخـواھ
ـنـد، یـک  سیاسی شان را زمین بزن
ذره شرافت در نیت ایـن گـزارشـات 

 .نیست
ــن گــزراش ھســت ــوان ای : عــن

تابستانی دیگر برای عرق ریـخـتـن " 
و گزارش اینـگـونـه "  آور کودکان نان

ــشــود بــازھــم تــابســتــان :   " شـروع مــی
ـتـن  ـارک ارم، رف فصل بستنـی، پ

ھـای  به سرزمین عجایب، مسافـرت
ــوادگــی و ــد؛ فصــلــی    خــان رســی

ـتـه    سرشار از ھیجان و خاطـره ـب ال
ـتـه ای ھـرچـنـد  برای آنھا که اندوخ

! مختصر برای کـودکـانشـان دارنـد
ـان از نـگـاه دیـگـر، فصـلـی  تابست
ــد  ــدی ــھ ــن و ت ــه رفــت ــرای نشــان ب
کودکانی بوده کـه قـرار اسـت در 
سال تحصیلی جاری از مـدرسـه و 

ی سـال  تحصیل عقب بمانند و تتمه
ـنـد و ! "   را ھمچون تابستان کـار کـن
" . . . . این گـزارش ادامـه مـیـدھـد 

تابستان برای مسـئـوالن آمـوزش و 
ــور  ــرای مــان ــه فصــلـی ب پـرورش ب

ھای فوق برنامه و تفـریـحـی  کالس

ـنـکـه  مدارس تبدیل شده غافل از ای
ـفـریـح و مـھـارت  عده ای، فرصت ت

ـقـر از  ـار و ف آموزی را بر اثـر اجـب
ای دیگـر بـه  دھند و عده دست می

ــن  ــت ــه بــا گــف جــای حــل مســال
 ٣٠اظھارنظر مبنی بر اینکه تنـھـا 

در صـد از کـودکـان کـار ایـرانـی 
ـیـت را از دوش  ھستند، بار مسئـول

ـان  خود پایین می آورند؛ گویا تابسـت
ــمــایــی مــظــاھــر  ــه فصــل خــود ن ب
ـبـدیـل  ـاتـی ت ـق گوناگون تضـاد طـب

ـایـد ...."  " شده است کودکان کـار ب
بتوانند سھمـی از حـق خـود بـرای 
کودکی را ادا کنند و مانند سـایـر 

تـوجـه ( شھروندان از حقوق انسـانـی 
از ! "   مانند سـایـر شـھـرونـدان" کنید 

کی سایر شھروندان حقـوق انسـانـی 
ـیـم ) ؟! داشتند که مـا خـبـر نـداشـت

مانند آمـوزش، بـھـداشـت، تـغـذیـه 
ـامـیـن  مناسـب، اوقـات فـراغـت، ت

برخـوردار شـونـد نـه    اجتماعی و
ــط  ـقـر و شـرای آنـکـه بـه واسـطـه ف

یعنی چـه؟ اگـر ( نامناسب کاری 
شرایط مناسب باشد کار کـودکـان 

با سایـر مـعـضـالت )   اشکال ندارد؟
ـاد، آزار جـنـسـی و ـی  مانند اعـت

ــد و  ــن ــرم کــن ــجــه ن دســت و پــن
ھا برای آنھا فصـلـی بـرای  تابستان

ـبـدیـل  جان کندن و عرق ریـخـتـن ت
بزرگترین معـضـل فـعـلـی . ...   شود

ـیـل کـودکــان  ــن قــب مـربـوط بـه ای
خالءھـای آمـاری اسـت؛ چـراکـه 

ــده  کـار کـودک در خـانـه ـادی ھـا ن
شـمـاری از  گرفته شده و تعداد بـی

کودکان در شرایط بسیار نابسـامـان 
ــاری و دور از چشــم مــردم و  ک

ــا چــرا ( مســووالن  ــه، ام ــل مــردم ب
مسئوالن، مگر میشود خبر نداشتـه 
باشند، این ھمه گزارش و خـبـر در 
ـا  ـفـت ب ھمین روزھا به واسطه مخال
ـنـکـه  شخص احمدی نـژاد بـرای ای
دروغھای او را برمال کنند منتـشـر 
ـنـد  ـا کـرھسـت میشود مگر کورند ی

ـــد ـــدارن ـــر ن ـب ــه خــ در کـــوره ! )   ک
ـارھـا،  پزخانه ـب ھای اطراف تھـران، ان
ھا و انواع و اقسام کارخانـه و  مغازه

ـنـد تولیدی ! ھا مشغول به کار ھسـت
ـیـن (  ـا از مسـئـوالن در ھـم چند ت

جاھائی که اشاره شده اسـت سـھـم 
ـنـد  دارند؟ یا سھامدار مسقتیم ھسـت

سـھـم شـان را "   ھـدیـه" یا به شکل 

 ١از صفحه 
 !تمام سال فصل استثمار

 در حاشیه گزارشی درباره کودکان کار
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ـنـد امـا گـزارشـگـر  دریافت میـکـن
در )   تاکید میـکـنـد خـبـر نـدارنـد؟

وقفـه  ھای بی میان ھمین جان کندن
ــودکــان، کســی اشــاره ــه  ک ای ب

ـان  ـی ـان وضعیت کـودکـان کـار، قـرب
ـنـده مـواد  جنسی، کودکان حمل کن

ـاپـذیـر  مخدر و ضربه ـبـران ن ھـای ج
ــان ــن کــودک ــه ای .  وارد آمــده ب

ــمــی ــد ن ــن ــاره .   ( ک ــا کســی اش ــع واق
ـا کسـانـی کـه اشـاره  نمـی کـنـد ی

ـان )  میکنند درزندان ھستند؟ ـابسـت ت
ــودکــان نــان ــرای ک آور،  امســال ب

امسال ھـم  ھای آرامی ندارد شب
ھای دیگر، چـه فـرقـی  مانند سال

کند که چگونه جان بکنـی و  می
ـزی، كـارگـاه نـور  ھـای كـم عرق بـری

ــی، ـن ھــای كــوچــك   مـغــازه زیـرزمــی
.  صنعتی، واحدھای تولیدی و 

ھــزاران ھــزاران كــودك را در خــود 
آنكه نـگـاھـی نـگـران،  بلعد، بی می

 ."وجو كند عاقبت آنھا را جست
امـا وجـود دارد و "   نـگـاه" این 

پاسخ جمـھـوری اسـالمـی بـه ایـن 
نگاھھا زندان و شـکـنـجـه و اعـدام 

نگاھھای نـگـرانـی کـه .   بوده است
روح ناآرامشان را بی قرار مـیـکـنـد 
ـا  ـنـد ت ـزن و خود را به آب و آتش می
ـاشــنـد امـا ھـمــه  ــاھـی ب ـن شـایـد پ
ــوری  ــمــھ ــی ج ــات ــق ــی طــب دشــمــن
اسالمی سر ایـن نـگـاھـھـا خـالـی 

جمھوری اسالمی سرمایـه .   میشود
ـا  ھمه رقم امکانات فراھم ساختـه ت
این نگاھھا را کور کند تا سرمایـه 
ــن کــودکــان را  ــی دغــدغــه ای ب

ـنـد کـودکـان در ایـن .   استثمار کـن
حکومت نیز مـقـدمـنـد امـا بـرای 

ــمــار ــث ــت ــط .   اس ــق ــن رویــه امــا ف ای
ـیـسـت  مربوطه به فصـل خـاصـی ن
ـان بـه شـدت و  ھمه سال ایـن جـری

کـودکـان .   حدت فراوان ادامـه دارد
ـزرگ مـیـشـونـد کـه  در شرایطی ب
بزرگان در آن له شدند، ایـن پـروسـه 
. وحشت و ترس مدام تکرار میشـود

پلیس و بسیج و اطالعات و زنـدان 
ـنـی فـراھـم  ھمه وسایل وحشت آفری
است که این تـونـل وحشـت بـرقـرار 

ــد ــوری .   بــاش ــھ ــم ــودک در ج ک
ـیـسـت، جـزئـی از  اسالمی انسان ن
ـزرگـان  امالک بزرگان است، ایـن ب
لزوما پدر و مادر نیستند، کـودک 
نیروئی است تازه نفس که مـیـشـود 

ــه  ھـرگــونـه مــیـخــواھــنـد او را  ب
ـنـد، چـرا کـه  استثمار شدید بکشان
ـاه  ـن نه ارگانـی اسـت کـه بـه آن پ
ببرد، نه خـودش تـوان آنـرا را دارد 

ـیـن و .   که حرفی بزند تحقیر و توھ
تھدید و کتک و آزار جنسی ھـمـه 
ـثـمـار کـودکـان  اینھا مـکـمـل اسـت

ھـمـه .   است، ابزار این استثمار اسـت
اینھا جزو خمیـر مـایـه کـار اسـت، 

گرنه کسـی " گویا باید ھم باشد و 
ـــمـــی ـار ن ـــخـــصـــوص،  کــ ـــد ب ـن کــ
در ایـن حـکـومــت " !   بـچـه  پـرروھـا

ھیچکدام از اینھا جرم نیست حـتـی 
ـنـکـه کسـی  آزار جنسی، مـگـر ای

ــد ؟ و ! شــاکــی خصــوصــی بــاش
ـنـد کـه  کسانی پیدا شدند و ھسـت
ـار  ـت عزم کردند که باید جلو این رف
بی نھایت خشن در حـق کـودکـان 
ــگــاھشــان را  ــه شــود و ن گــرفــت
معطوف به ایـن کـار کـردنـد، امـا 
ـا و امـام زمـان  گویا بـه مـذاق آق
ــدان  ــام زن ــامــد، و احــک ــی خــوش ن
سنگیـن بـه جـرم دفـاع از حـقـوق 
ـیـف ایـن  کودک در کارنامـه کـث
ـبـت رسـیـده اسـت . حکومـت بـه ث

دستشان کوتاه شده و گـر نـه اشـد 
مجازات خویش را به جرم مـحـاربـه 
ــنــد ــت . بــا خــدا بــه اجــرا مــیــگــذاش

گزارش این خبرگـزاری بـه اشـک 
ـانـد ـنـد .   تمـسـاح مـیـم ـان مـان ـی جـان

ــن  ــر ای ــی ب مــحــجــوب و صــادق
تشکیالت حکومت میکنند، اینـھـا 
ـنـد کـه دشـمـنـی  دو فـردی ھسـت
خونی با صاحبان ھمان نگاھـھـائـی 
دارند که نگران سرنوشت کـودکـان 

ــت ــابــان اس ــھــا .   کــار و خــی ـن تـ
ــن گــزارش  ــی کــه در ای درخـواســت
منعکس شده است ایـن اسـت کـه 
حق و حقوق کودکـان کـار ضـایـع 

ـــس  ـف ــ ـا ن ــ ـان آوران " نشـــود؟ ب ــ ن
مشکلی ندارنـد، ظـاھـرا "   کوچک

با شرایط نامناسـب کـار کـودکـان 
ــاالخــره ھــر چــه  ــد، ب مشــکــل دارن

ــاشــد از نــظــر ایشــان حــرفــه ای  نــب
ــو کــوچــه مــی ــد و ت ــا ول  آمــوزن ھ
ظـاھـرا خـدا را خـوش  !   گـردنـد نمی
ــن  نـمــی ــوق ای ــد کــه حــق و حــق آی

اما تا جـائـی !   کودکان پایمال شود
ـیـم، و یـک  ـت ـاخ که ما خدا را شن
خدا را ھم بیشتر نشناختیم کـه  آن 
خدای سرمایه است که فقط سـود 
ـیـر و  ـاسـد و بـرایـش صـغ را میشـن

کـنـد امـا تـرجـیـحـا  کبیر فرق نمی
صغیر را ترجیح میـدھـد، چـرا کـه 
دقیقا بخاطر اینکه کـودک اسـت 
و میتواند به ھر شکلی آنـرا بـکـار 
گیـرد و بـه کسـی ھـم جـوابـگـو 

ـاشـد ـب اگـر دولـت چشـمـانـش را .   ن
ــه از ســر بــی تــوجــھــی  ــه ن ــت بس
چنانچه این گزارش جلـوه مـیـدھـد 
بلکه از سر این است که این دولـت 
ـیـن بسـاط  ـتـه کـه ھـم شکل گـرف

تـمـام .   استثمار را محـافـظـت کـنـد
ـیـس و  ـل دستگاه عریض و طویـل پ
امنیت اش را برای ھمیـن سـازمـان 

ــھــا  ــان ــن انس ــر" داده کــه ای ــیــشــت " ب
این نظم را اما باید بر ھـم !   نخواھند

زد و نظمی بوجود آورد کـه انسـان 
از ھـمـان کـودکـی انســان شـمــرده 
ـایـد  شود و دارای ایـن حـق کـه ب
زندگی کنـد آنـھـم در شـان یـک 
ــد ــکــه کــار کــن ــه ایــن . انســان ن

ــامــده کــه  ــی ــا ن ــی ــیــچــکــس بــدن ھ
ـفـھـمـد  یکروزی بمیرد بدون آنـکـه ب
زندگی چیست و چی بود؛  بلکـه 
ـا  بدنیا آمده که زندگـی کـنـد و ب
ـیـف ایـن امـکـان  وجود این نظم کث

ـا  پذیر نمی باشد، باید نظـم نـو بـر پ
کرد که ھیچ انسانی در کـودکـی 
پژمرده نگردد و ھـمـه زنـدگـی در 

 .*پیشای رویش باشد
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ــه مــامـــوران  ــن ب ـت ـار داشــ و کــ
اطالعات، مانع افزایش نرخ کـرایـه 
شده بود، و این تنھا برای ایـن بـود 
که د رمرحله اول اعتراض توده ای 
ـا  ـاسـت ت شکل نگیرد، اما این سـی
ـنـی جـواب داد و بـرای  ـی حـد مـع
ـنـھـانـی  ـادا اعـتـراض پ اینـکـه مـب
ـا  آشکار شود و شکل اعـتـصـاب ی
تظاھرات بگیرد در طی سـه نـوبـت 
ـاال  نرخ کرایه در شش ماه گذشته ب

ـنـھـا شـامـل .   رفته ـار ت امـا ایـن ب
ھا نشده بلکه  شامل مـتـرو  تاکسی

و اتوبوس ھای شـرکـت واحـد ھـم 
مترو کامال که دربسـت .   شده است

ھـا ھـم  مال دولت است، و اتـوبـوس
ــار  ــی بـخــش بــزرگــی از آن در اخــت
شھرداری است و به معنای دیـگـر 
دولتی است پس  معلوم اسـت کـه 
ـنـدگـان  مسئله کمک کردن به ران
تاکسی یا مثال بـخـش خصـوصـی 
ـبـوده اسـت،  رانندگان شرکت واحد ن
ـاسـان ایـن  ـانـکـه کـارشـن بلکه چـن
ــانــدن  ــادآور شــدنــد رس حــکــومــت ی
قیمتھا بـه سـطـح واقـعـی خـودش 

ـقـشـه ای !   است ـان بشـری ن بـه زب
برای باقی مانده پـول جـیـب مـردم 
است،  این یعنی بـرای ایـن دولـت 
ـا وجـود  دیگر نمـی صـرفـد کـه ب
گران شدن ھمه چیز در ایـن شـش 
ـا کـرایـه  ـارانـه ب ماه بعد از حذف ی
قبلی  مترو به کار ادامـه دھـد و 
. یا شرکت واحد مسافر جابجا کنـد

این یعنی اینکه وسایل حمل و نقل 
عمومی در دسـت کسـانـی اسـت 
ـز بـه  که بیش و پیـش از ھـر چـی
فکر جیب خودشان ھستند تا مـثـال 

ـنـکـه " رفاه شھروندان"  ، این یعنـی ای
ھـا را بـر سـر  تمام کـاسـه و کـوزه

ـنـده ای  ـا ران رانندگان تاکسی و ی
ــرای  ــکــاری ب ــمــان کـه بصــورت پــی
شرکت واحد کار میکند و اسـمـش 

ــنـد  " بـخــش خصـوصــی" را گـذاشـت
 .بشکند تا خود حکومت درامان بماند

ھا به صـف شـدنـد و از   خیلی
ھا ھـم تـمـجـیـد  سیاست حذف یارانه
تمجید کردند و .   کردند و ھم انتقاد

ـنـد کـه  ـت به احمدی نژاد آفرین گف
را ( ! )   جرات کرد و دادن پول مـفـت

قطع کرد، و انتقاد کردند کـه چـرا 
باز پول نقد میدھد این که میـشـود 

ــروری ــکــعــده ھــم از ســر !   گــداپ ی

ـقـه کـارگـر  دلسوزی زیاد برای طب
ـادن تـو دیـگ و  ـت از ھول حلیم اف
ـقـه  یک دم ضرب گرفتند که طـب
کارگر را خـریـدنـد و سـطـح رفـاه 

ـیـد . طبقه باال رفته میگویند نمیـدان
در محالت کارگر نشین و جـنـوب 
ـا  ـاشـی اسـت، ب ـپ تھران چه بریز و ب
ـانصـد تـومـان  چھل و پنج ھزار و پ
ـال حـکـومـت  مردم دیـگـر بـی خـی
ـا  شدند و نمیدانند سفر شمال بروند ی
ـنـد  مدیترانه، و ھی دل دل مـیـکـن
ـا بـه  که دوباره انتخابات میـشـود ت

گویا خـود !  احمدی نژاد رای دھند
احمدی نژاد ھم به این توھم دچـار 
ـا آن پـول مـردم را  شده بـود کـه ب
ـا  ـیـن بـه آق خریده است و برای ھـم
ـنـھـا  روی ترش کرد، اما به واقـع ت
ــاال ھــم دارد عــواقــب  ــانــد و ح م
ــان والیــت را  ــانــی از فــرم ــافــرم ن

البته به ھمه آن مـفـسـران .  میپردازد
ـنـج  که فکر میکنند با  چـھـل پ
ھزار و پانصد تومان طبقـه کـارگـر 
ـادآور مـیـشـوم  خودش را فروخته، ی

اصـراف " که دولت برای اینکه جلو 
را بـگـیـرد، "   گدا پروری" و "  کاری

تصمیم دارد پول نقد را قطع کنـد و 
بدھـد یـک "   کارت انرژی"بجایش 

ـزیـن" چیزی شبیه  ـن ، ایـن " کارت ب
ـنـکـه مـردم از سـفـرھـای  یعنی ای
خارجی و داخلی و خـریـد ال سـی 

ــردارنــد ــد دســت ب ــای از ایــن !   دی ب
توجیه گران ستمکاری که بگذریـم  
ـیـم  گـران شـدن نـرخ  ھـمـه مـیـدان

ھا یورش دیـگـری بـه سـطـح  کرایه
ـیـشــت تـوده مــردم اسـت، اگــر  مـع
نـخـواھــیـم در تـوھـمــات و خــاک 
ــگـران در چشــم مــردم  ــدن دی ـاشـی پ
شریک شویم اینـھـا ثـمـرات حـذف 
یارانه ھاست که یکی یـکـی دارد 

ـاره .   بیرون میزند این گران شـدن دوب
بر قیمت ھمه چیز تاثیر میگذارد و 

ــه قــول  ــی ب ــســران " ایــن یــعــن ــف م
ـاس "   اقتصادی از سبد خانوارھا اجـن

بیشتری ناپدید میگردد، این یعنـی 
ــر ــت ــش ــی ــر و فــالکــت ب ــابــه .   فــق ــن ب

ـیـمـت کـرایـه   ١٥گزارشی عمال ق
ـیـن اول  درصد باال نرفته بلکه درھم
کار تا صد در صد ھم نـرخ کـرایـه 
ـا  ـن ـل باال رفته، گزارش خبرگزاری ای
ـازاری شـده  ـتـه ب تاکید میکند آشف
است و ھیچ نظم و قاعده ای ایـن 

اما در حقیقت بـر .   گران شدن ندارد
این قاعده استوار اسـت کـه یـک 

ـاعـده .   ریال ھم خـرج مـردم نشـود ق
ای که توصیه صندوق بین المللـی 
پول و آروزی ھمه سرمـایـه داران و 

گـران شـدن .   دولتھای حاکـم اسـت
نرخ کـرایـه گـوشـه ای دیـگـر از 
ــایــتــکــارانــه حــکــومــت  نــقــشــه جــن
ــای تــوصــیــه  ــت اســالمــی  در راس

ایـن .   صندوق بین المللی پـول اسـت
توصیه ھای تحمیل ریاضت کشی 
در اینجا با رندی آخوندی تـرکـیـب 
شده است و معـجـونـی از کـار در 
ـیـل فـالکـت  آمده اسـت کـه تـحـم
ــه کــارگـران و مــردم  ـتـصــادی ب اق
زحمتکش را عین عدالت و کمک 
ـال  به خانواده ھای کارگری و امـث

مستقیمـا اسـاس .   آن تصویر میکند
ـتـه انـد و  زندگی مردم را ھدف گرف

ھر روز نقشه ای بـرای زدن جـیـب 
ـبـکـار  مردم طرح میکنند و تازه طل

در خارج حکـومـت ھـم .   ھم ھستند
ـا کـردن  محافلی مشغول دست و پ
ـنـد و  آبرو برای احمدی نـژاد ھسـت
آمار میدھند که تا چه حـد طـرح 

ـقـه کـارگـر بـوده  یارانه ھا بنفع طـب
است و به بھانه ھای مختلف تـمـام 
ـار  ـب توانشان را برای زدن و بی اعـت
کردن تشکلھای موجود کـارگـری 

ـادو  بکار گرفتـه انـد و عـمـال بـه پ
. انـد دولـت احـمـدی نـژاد بـدل شـده

واضح است که طبقه کارگر بـرای 
ـیـشـت  سد کردن تعرض رژیم به مع
ـیـن  ـائ و زندگی مردم راھی بـجـز پ
ـایـد  کشیدن این حکومت ندارد و ب

 .*متحد و متشکل بمیدان بیاید

 حقوق کودکان  
 

 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 
 

  .حق ھر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق
تضمین رفاه و سعادت ھر کودک، مستقل از وضعیت 

دولت موظف است استاندارد . خانوادگی، با جامعه است
واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان و 

  .نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند
پرداخت کمک ھزینه ھای الزم و ارائه خدمات رایگان 

پزشکی و آموزشی و فرھنگی، برای تضمین استاندارد باالی 
  .زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت خانوادگی

قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات خانوادگی، 
تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنھا در نھادھای مدرن و 

  . پیشرو و مجھز
ایجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن به منظور برخورداری 
ھمه کودکان از یک محیط زنده و خالق تربیتی و اجتماعی، 

  .مستقل از شرایط خانوداگی
برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا خارج 

  . ازدواج بدنیا آمده باشند
  .  سال١٦ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر 

ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و موسسات 
ممنوعیت اکید تنبیه . آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی

  .ممنوعیت فشار و آزار روانی و ارعاب کودکان. بدنی
سوء . مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان

  . استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی محسوب میشود
تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به ھر طریق و به ھر 

توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، از حقوق 
مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و شرکت در 

 .  فعالیت ھای اجتماعی مخصوص کودکان گردند

          افزایش کرایه حمل و نقل، 
 !      تعرض دیگری به معیشت مردم

ـا بـه خـبـر اولـد ال ـن آرد -در سه ھفته اول ماه ژوئن، ب
 کـارگـر و کشـاورز تـوسـط ٢٢، حـداقـل . او. جی. ان

ـتـه ـا  دادستان نظامی مورد بازجوئی قرار گـرف انـد و ی
 .اند به دادگاھھای نظامی ارجاع داده شده

 
ـیـن ١٠ ژوئن، ساعت ٢٥در روز شنبه،  ـال  صـبـح، فـع

ـابـل شـورای  ـق اجتماعی یک حرکت اعتراضی در م
ـتـوح،  دولتی، در دوککی، در ھمبستگی با عـلـی ف
ـنـد  رئیس اتحادیه مستقل حمل و نقل عمومـی، خـواھ

دادگـاھـی "   تحریک به اعـتـصـاب"داشت که به جرم 
 . میشود

سرکوب مستمر جنبش کارگـری در حـالـی صـورت 
میگیرد که سازمان جھانی کار با برداشتـن مصـر از 
ـاز  ـی لیست سیاه خود به حـکـومـت نـظـامـی مـا امـت

بنظر مـیـرسـد کـه دادگـاھـھـای نـظـامـی و .  میدھد
قوانین ضد اعـتـصـاب بـرای سـازمـان جـھـانـی کـار 
معنی دیگری جز این ندارد که حاال کارگـران مصـر 

 .اند آزاد شده
 

 ژوئـن در سـایـت فـیـس بـوک ٢٤این خبر بتاریـخ 
 .حسام ال حمالوی پست شده است

 ١از صفحه 

 جنبش کارگری مصر زیر حمله
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 اعتصاب و اعتراض
 

 روزه كارگران ٤تجمع و اعتراض 
ھای نازنخ، فرنخ و پوشینه بافت  كارخانه
 قزوین

در خبرھا آمـده اسـت كـه در ادامـه اعـتـراض كـارگـران 
 نفـر از كـارگـران ٢٠٠ھای ریسندگی قزوین، بیش از  كارخانه
 خـرداد ٢٩ھای نازنخ، مه نخ و پوشینه بافت قزوین از  كارخانه

ـتـی تـھـران ٤ تیرماه، به مدت ١تا   روز در مقابل امـاكـن دول
دست به تجمع اعتراضی زده و مطالبات و حقوق معوقه خـود 

ـتـر ٢٩این كارگـران روز .   طلب كردند ـابـل دف ـق  خـرداد در م
ریاست جمھوری تجمع نموده روز بعد در مقابل مجلس رژیم و 

 خرداد در مقابل سازمان رفاه تجمع اعتراضی نـمـودنـد ٣١روز 
. و در ھر مكان با اعتراض خود خواستار مطالبات خود شـدنـد

 تیر نیز در مقابل سازمان تامین اجتمـاعـی ١این كارگران روز 
. تجمع نموده و آنجا نیز خواستار حقوق معوقه خود خود شـدنـد

ـتـمـاعـی  بر اثر پیگیری این كارگران، رئیس سازمان تامین اج
ای به كارگران قول حل و فصل مطالبات  نھایتا با نوشتن نامه
ــزی  ــا و واری ــھ ــان بــرای راه انــدازی ٣٦آن ــارد تــوم ــی ــل ــی  م

كـارگـران .   ھای پوشینه بافت و نازنخ و مه نـخ را داد كارخانه
انـد كـه ایـن   تیرماه مھلـت داده٥در این تجمع تا روز یكشنبه 

ھا عملـی شـود و در صـورت عـدم حـل مشـكـالت  خواسته
ـبـه  ـا روز یـكـشـن  ٥كارگران و عدم انجام قولھای داده شـده ت

  .تیرماه، مجددا دست به تجمعات بزرگتری خواھند زد
 اعتراض كارگران كارخانه آزمایش مرودشت

ـیـش از ٣١در خبرھا آمده است كه روز سه شنبه   خرداد ب
 نفر از کارگران معترض کارخانه آزمایـش مـرودشـت در ١٦٠

ـانـداری شـیـراز ٥اعتراض به   ماه حقوق معوقه خـود در اسـت
ـا ٨این کارگران که از ساعت . تجمع کردند ـیـم صـبـح ت  و ن

ـا مـامـوریـن درگـیـر ٢ساعت   بعدازظھر در حال تجمع بودند ب
ـتـرض تـوسـط ٦شده و در این رابطه  ـفـر از کـا رگـران مـع  ن

ـازداشـت شـدنـد کـارگـران در .   نیروھای انتظامی دستگیر و ب
ادامه اعتراض خود موفق شدند ھمکاران دستگیـر شـده خـود 
را آزاد کنند، اما مدیر کارخانه حکم اخراج کارگران مـذکـور 

ـفـر از ایـن ١٥٠در ادامه این خبـر آمـده اسـت كـه .  را داد  ن
 تن از ھمکاران خـود و عـدم ٦کارگران در اعتراض به اخراج 

 تیر در محل کارخانـه ٤ ماه حقوق معوقه خود روز ٥پرداخت 
ـا  کارگران اعـالم کـرده.   دست به تحصن اعتراضی زدند انـد ت

زمانی که کارگران سر کار خود برنگردند و حـقـوق مـعـوقـه 
 .آنھا پرداخت نشود به اعتراض خود ادامه میدھند

 
اعتصاب در كارخانه سیمان سازی ایالم و 

 بازداشت چند كارگر اعتصابی
ـتـه آمـده اسـت كـه طـی چـنـد روز  ـف در خبرھای این ھ

 نفر از كارگران كـارخـانـه سـیـمـان سـازی ٢٠٠گذشته، حدود 
ـا .   ایالم، دست به اعتصاب زده بودند اعتصاب این كـارگـران ب

ـتـظـامـی روبـرو شـد و  ـیـروی ان یورش مأموران یگان ویـژه ن
 . اند تعدادی از این كارگران بازداشت شده

تجمع اعتراضی كارگران مجتمع گوشت 
 فارس در تھران

ـبـه ٩بنابه اخبار منتشر شرده، از ساعت   ٤ بامداد روز شن
 ١٨تیر، گروھی از كارگران مجتمع گوشت فارس به خـاطـر 

ـابـل  ـق ماه حقوق معوقه كه طلب دارند، به تھران رفته و در م
ـیـن  شركت مادر تخصصی وابسته به جھاد كشاورزی و ھمچـن

ـبـه . روز بعد، در مقابل مجلس اسالمی تجمع كردند روز دوشـن
ـابـل جـھـاد كشـاورزی تـجـمـع ٥ ـق  تیر نیز این كارگـران در م

 .اعتراضی كردند
 

اعتراض کارگران کارخانه سامان کاشی 
 بروجرد به دزدی كارفرما

در خبرھای این ھفته خبرگزاری مھر آمـده اسـت كـه در 
 ماه حق بیمه کارگران شـاغـل در کـارخـانـه ٨پی عدم واریز 
 تن از این کارگران دسـت بـه یـك اقـدام ٤٠٠کاشی بروجرد، 

ـتـمـاعـی رژیـم زده ـأمـیـن اج ـابـل اداره ت . انـد اعتراضی در مق
ـیـد و فـروش مـحـصـوالت  کارگران گفته اند كه علیرغـم تـول

ـیـمـه  ـالـغ ب ـب ـز کـردن م ساخت این کارخانه کارفـرمـا از واری
کارگران شاغل در این کارخانه خودداری نموده و حـتـی ایـن 

 .مبلغ را نیز از دستمزدھای آنان کسر کرده است
 

 تھدید به بازداشت کارگران معترض سازمایه
در خبرھا آمده است كه کارگران کارخانه سازمایه کـه از 

 ماه دستمزدھای معـوقـه ٢٧ابتدای سال جاری جھت دریافت 
ـلـف رژیـم  خود چندین بار در مقابل کارخانـه و ادارات مـخـت

انـد، بـه جـای رفـع مشـکـالت و  تجمع اعتراضی برپا کـرده
ـازداشـت مـواجـه شـده . انـد دریافت مطالباتشان با تھـدیـد بـه ب

اند این اقدامات مـانـع اعـتـراض  کارگران معترض اعالم کرده
ـارزه ادامـه  آنھا نخواھد شد و تا دستیابی به مطالباتشان به مب

 . خواھند داد
 

كارگران پالستیك شاھین خواھان 
 بازنشستگی شدند

 تـن از كـارگـران شـركـت ٤٥در خبرھا آمده بود كه حدود 
ـتـه انـد  پالستیك شاھین كه در محدوده جاده ساوه قرار دارد، گف

كه از مدیركل تامین اجتماعی غرب تھران خواسته ان كـه بـه 
ـنـد ایـن كـارگـران .   مشكالت بازنشستگی آنـھـا رسـیـدگـی ك

ـان آور اسـت  گفته اند كه كار آنھا در زمره مشاغل سخت و زی
ـنـون ٢٠كه با   سال سابقه كار بازنشسته شوند؛ اما این امر تاك

 .بتعویق افتاده است
 

تصمیم كاركنان شركت خصوصی شركت 
 خدماتی ھمدان

در خبرھا آمده است كه یكی از كاركنان دانشگاه بـوعـلـی 
ـان یـك شـركـت ٤٠٠گفتـه اسـت كـه حـدود  ـن ـارك  تـن از ك

خصوصی شرکت خدماتی ھمدان قصد دارند وارد اعـتـصـابـی 
 . دلیل این تصمیم اعالم نگردیده است. بشوند
 

اخراج كارگران فوالدسازان پارسای شمال و 
 اعتراض كارگران

ـارسـای  در خبرھا آمده است كـه کـارخـانـه فـوالدسـازان پ
 ٥٠شمال واقع در شھر صنعتی رشت در حـال حـاضـر حـدود 

ـنـد  کارگر دارد و تمام کارگران با قرارداد موقت کار مـی کـن
این كـارخـانـه در سـال .   شود و قراردادشان سه ماھه تمدید می

ھـای دی، بـھـمـن و   نفر داشت که در ماه٢٠٠ حدود ١٣٨٩
در ادامه ایـن .    نفر پی در پی اخراج شدند١٥٠، ١٣٨٩اسفند 

خبر آمده اسـت كـه کـارگـران اخـراجـی بـه اداره کـار رشـت 
 . اند و پی گیر مطالباتشان ھستند شکایت برده

تجمع تاکسی داران شاھرود مقابل 
 فرمانداری

ـیـر شـمـاری از ١خبرگزاریھای رژیم خبر دادند كه روز   ت
ـا  ـفـت فـرمـانـدار ب تاکسی داران شاھرود در اعتراض به مـخـال
ـان  عدم افزایش نرخ کرایه در مقابل فرمانـداری ایـن شـھـرسـت

در ادامه این خبر آمده است كه پس از گـذشـت . تجمع کردند
دو ساعت از این تجمع چند نفر از تاکسـی داران بـه عـنـوان 
نماینده تاکسی داران به ھمراه مسئول تاکسـیـرانـی شـھـرداری 
شاھرود برای مذاکره با فرماندار وارد فرمانداری شدند اما بـه 
دلیل عدم حضور فرماندار درخواستشان مبنی بر افزایـش نـرخ 
کرایه را با رییس اداره سیاسی فرمانداری مطرح کـردنـد کـه 
ـیـم گـیـری در ایـن خصـوص را بـه  وی نیز در پاسخ، تصـم

ـنـده مـوکـول  تشکیل جلسه ـتـه آی ای با حضور فرماندار در ھف
ـیـم ٨ تاکسی دار در ساعت ٥٠این تجمع با حضور .   کرد  و ن

ـا حضـور ١صبح آغاز شده بود و حوالی ساعت   بـعـدازظـھـر ب
 . نفر پایان یافت٧٠بیش از 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

حقوق كارگران شرکت آب و فاضالب اسالم 
 شود شھر پرداخت نمی

ـفـر از كـارگـران قـراردادی ١٥بنابه اخبار منتشر شده،   ن
ـاداش  شركت اداره آب و فـاضـالب اسـالم شـھـر، عـیـدی و پ

در ایـن خـبـر .   اند مربوط به سال گذشته خود را دریافت نكرده
ھمچنین آمده است كه اخیرا سرویس ایاب و ذھان كارگـران را 
ـا اعـمـال اضـافـه  نیز حذف كرده و ساعات كاری آنھا را نیز ب

 . اند كاری اجباری افزایش داده
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  ھزار نیروی كار٩٠٠خطر بیكاری 
مدیره سندیکـای صـنـعـت بـرق  محمد پارسا رئیس ھیات 

ھای وزارت نیرو بـه مـا  متاسفانه رقم بدھی:   ایران گفته است
جـویـی واحـدھـای  آنقدر سنگین شده که در صورت عدم چـاره

 ھـزار ٩٠٠تولیدکننده مجبور به تعطیلی خواھند بود و بیش از
نیروی کار که مستقیم و غیرمستقیم در این صنعت مشـغـول 

 .به کار ھستند، در معرض بیکاری قرار دارند
 

 اخراج بیشتر در كارخانه مزدا
 نفر دیگـر ٤در خبرھا آمده است كه مدیریت كارخانه مزدا 

از كارگران شاغل در این كارخانـه كـه بـه اضـافـه كـاری در 
روزھای جمعه و تعطیالت رسمی اعتراض كرده بودنـد، اخـراج 

 .كرده است
 

ھای آجرپزی و اخراج كارگران  تعطیلی كوره
 محروم در تربت حیدریه و رشتخوار

ـنـه سـوخـت،  در خبرھا آمده است كه بدنبال گران شدن ھزی
ـفـت كـوره، ٢٢ھا و  پس از حذف یارانه ـیـمـت ن  بـرابـر شـدن ق

ھای آجرپزی منطقه تربت حیدریه و رشتخوار بـحـرانـی و  كوره
ـیـن كـوره.   اساسا تعطیل شدند ـزی  یكی از مسـئـول ھـای آجـرپ

 ھزار تـومـان مـیـخـریـدیـم ٩٠٠سوخت یك كوره را قبال :  گفت
ـیـمـت آجـر ١٢اما االن باید  میلیون تومان بدھیم، در حالیكه ق

تفاوت چندانی با گذشته نكرده و مردم نیز قدرت خرید ندارنـد 
ـلـی  كه بتوانند آجر را گران بـخـرنـد، لـذا چـاره ای جـز تـعـطـی

ـیـش از : در ادامه این خبر آمده است.  نداشتیم در این رابـطـه ب
 . كوره آجرپزی تعطیل و كارگران آن بیكار گردیدند١٠٠

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 كارگر رسمی ٣٠٠شركت تبد تعطیل و 
 بیكار شدند

ـان  عیدعلی كریمی، یكی از عـوامـل خـانـه كـارگـر اسـت
قزوین از تعطیلی شركت تبد كه زیرمجموعه بنیاد مستضعفـان 

ـازان اسـت و حـدود  ـب .  كـارگـر داشـت، خـبـر داد٣٠٠و جان
 .كارگران بیكار شده ھمگی رسمی بودند

 
کارخانه اطلس تسمه ماه آینده تعطیل 

 خواھد شد
ـتـشـر كـرده  بنابر خبری كه اتحادیه آزاد کارگران ایران مـن
ـا جـمـع  است، کارفرمای کارخانه اطلس تسمه روز دوم تیـر ب

ـان ٥٠کردن  ـاھـارخـوری کـارخـانـه بـه آن  تن از کارگران در ن
ـان بـه  اعالم کرد از ماه آینده کارخانه تعطیل خواھد شـد و آن

 .فکر دست و پا کردن کاری برای خود باشند
 

 ناامنی محیط كار
 

کشته و زخمی شدن تعدادی از کارگران 
 در زیر آوار در گلبھار مشھد

خبرگزاریھای جمھوری اسـالمـی اعـالم كـردنـد كـه روز 
ـتـون ٢پنجشنبه  ـات ب ـی ـل  تیر در حالیكه كارگران مشـغـول عـم

ریزبودند، در نتیجه ریزش یک ساختمان پنج طبقـه در دسـت 
ـاخـت و   ٣ساخت در شھر گلبھار مشھد، یک کارگر جـان ب

افزاید كه در ایـن  این خبر می.   کارگر دیگر نیز مصدوم شدند
 کارگـر از زیـر آوار ٢واقعه ھفت کارگر زیر آوار ماندند کـه 

ـاخـت، سـه کـارگـر  بیرون کشیده شدند، یک کـارگـر جـان ب
 .یک کارگر نیز ھمچنان در زیر آوار مانده استمصدوم شدند و 

 
 کارگر دیگری بر اثر برق گرفتگی جان باخت

بنابه خبری كه کمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 
ـتـشـر كـرده اسـت، یـک کـارگـر  تشكـلـھـای كـارگـری مـن
ساختمانی بنام حسین ساالرکیا كه در یـك مـركـز سـاخـتـمـان 
ـار بـود، بـر اثـر  سازی در میگون از توابع تھران مشغول به ك

 . برق گرفتگی از ساختمان سقوط كرد و جان باخت
 

 مرگ دلخراش كارگر ساختمانی
ـیـسـون" بنابه خبری كه  ـتـشـر "   تعدادی از كـارگـران ك مـن

ای به نام عباس سلیمی، اھل زنـجـان   ساله٥٢اند، كارگر  كرده
از توابـع "   پرند" در شھر جدید " كیسون"كه در شركت ساختمانی 

ـبـه  ـار بـود، روز دوشـن  ٣٠شھرستان رباط كریم مشغول بـه ك
خرداد به علت سقوط در دستگاه مـیـكـسـر روشـن و در حـال 

در این اطالعیه آمده است كـه . گردش ساخت بتن، جان باخت
این حادثه در شرایطی روی داد كـه كـارفـرمـا، یـك سـاعـت " 

قبل، دستور اخراج این كارگر را صـادر كـرده و بـدون داشـتـن 
وسایل و لباس ایمنی، او را مجبور به شست و شوی دستگـاه 
میكسر ساخته تا سپس برای تسـویـه حسـاب بـه حسـابـدای 

  ."مراجعه نماید
 سقوط آسانسور جان كارگر جوانی را گرفت

ـار در  به گزار خبرگزاری دولتی مھـر، آسـانسـور حـمـل ب
ساختمان در حال احداث در خیابان ولیعصر، خیابان خدامی، بـر 
اثر نقص فنی سقوط کرد و منجر به مـرگ یـک کـارگـر 

 .جوان شد
 

 خودکشی یک کارگر در سنندج
ـبـه   ٣٠در خبرھای این ھفته آمـده اسـت كـه روز دوشـن

ـیـل مشـكـالت  خرداد كارگری به نام بھزاد در سننـدج، بـه دل
مالی كه منجر به اختالفات خانوادگی نیز شده بود، خـود را 

 .حلق آویز نمود و جانش را از دست داد
 

 درباره فعالین كارگری
 

صدور حکم دستگیر شدگان گلگشت حمایتی 
 ٨٨سال 

كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری 
 تیر خبری منتشر كرده است كه در آن از دادگـاھـی ٢در روز 

 ٨٨فعالین كارگری دستگیر شده در گلگشت حمایتـی سـال 
ـبـه یـک دادگـاه .   دھد خبر می در این خبر آمده است كه شـع

 روز از زمـان دادگـاھـی بـرای ٨انقالب سنندج پس از مدت 
ـفـر ١٠.    حکم صادر کرد٨٨دستگیر شدگان گلگشت سال   ن

ـادری بـه  از دستگیر شدگان تبرئه و صدیق سبحانی و وفـا ق
یک سال حکم زندان محکـوم شـدنـد کـه حـکـم صـادره بـه 

ایـن حـکـم در . جزای نقدی یک میلیون تومانی تبدیل شد 
 خرداد به وکیل مدافع نامبردگان تحویل داده شد و ٢٩تاریخ 

 روز از زمان صدور حکم در دادگاه تجدیـد نـظـر، ٢٠به مدت 
ـاشـد قابل اعتراض می ـامـبـرده در .   ب  در ٨٨ آذر ١٣افـراد ن

جریان برگزاری گلگشت در حمایت از کارگـران زنـدانـی کـه 
توسط فعالین کارگری در شھر سنندج برگزار شد، دسـتـگـیـر 

 .و سپس با قرار وثیقه آزاد شدند 
 

کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا خواھان 
 آزادی کارگران زندانی در ایران است

ـیـه ـان ـی ای  کنفدراسیون عمومی کارگران ایتالیا با صدور ب
ـان  ـی ـیـه زنـدان خطاب به رژیم اسالمی ایران خواھان آزادی کـل

 .سیاسی دربند به ویژه فعالین کارگری شد
 

احضار یداله قطبی از دستگیر شدگان اول 
  سنندج١٣٩٠ماه مه 

كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری 
ـیـن کـارگـری شـھـر  اعالم كرده است كه یدالله قطبی از فعال

ای کـه از طـرف  سنندج و عضو این کمیته، طـی احضـاریـه
ـاریـخ  ـایـد در ت دادگاه رژیم در سنندج برای وی ارسال شـده، ب

ـنـد٢ تیر خود را به شعبه ٢٢ یـدالـه .    این دادگاه مـعـرفـی ك
قطبی چند روز قبل از مراسم اول ماه مه بـه ھـمـراه سـه تـن 

 روز ١٢دیگر از رفقایش به اداره اطالعات احضار و پـس از 
 میلیون تومانـی از اداره ٣٠ و ٥٠ھای  بازداشت با قرار وثیقه
 .اطالعات آزاد شدند

 
 اطالعیه

 
نامه ی سرگشاده خانواده بھنام ابراھیم 

 زاده کارگر زندانی
 سال ٢٠فرزندمان به چه جرمی محكوم به 

 !زندان است؟
 !مردم ایران و جھان كارگران و زحمتكشان

 !تمام کسانی که بھنام نیز مانند شما یک زحمت کش بود
ھای كارگری كه بھنام نیز مانند یکی اعضای شـمـا  اتحادیه

 !یك كارگر بود
 سـوار ٨٩ خرداد سـال ٢٢بھنام ابراھیم زاده، فرزندمان در 

اتوبوس شركت واحد در مسیر میدان انقالب و آزادی دستگـیـر 
ـیـل اش و .   شود می او برای اعتراض به دستـگـیـری بـی دل

 زندان اوین دست به اعتصـاب ٢٠٩حبس در سلول انفرادی بند 
غذا زد؛ در نتیجه این اعتصاب او دچار بیماری شدید گردیـد 

زمان اعتصاب .    اوین منتقل كردند٣٥٠و عاقبت او را به بند 

 .  ھفته متمادی كشید٣غذایش به 
در دادگاھی كه ھیچ شباھتی به دادگاه و عدالـت نـدارد 
او به بیست سـال زنـدان مـحـكـوم گـردیـد كـه ایـن حـكـم از 

 .ھای جمھوری اسالمی ایران است ترین حكم بیسابقه
ـقـط  طی این یك سال تمام تالشمان بی حاصل مـانـد و ف
. ھمان محكومیت بیست سال را از سازمانھا و نھادھا شنیـدیـم

ما شاھد سپرش شدن عمر عزیزمـان در پشـت درھـای زنـدان 
 .منحوس اوین ھستیم

ما اكنون رو به تمامی انسانھـای شـریـف و آزادی خـواه 
ھای کارگری و سـازمـانـھـای مـدافـع  ایران و جھان و تشکل

مـا از ھـمـه ی کـارگـران و نـھـادھـای .   ایم حقوق بشر آورده
ـزمـان كـه پـدر  کارگری میخواھیم كه برای آزادی ایـن عـزی
ـنـد  فرزندی است و ھمسری تنھا که چشم بـه راه وی ھسـت

ـیـم زاده امـیـدواریـم و .   تالش کنند ما برای آزادی بھنام ابراھ
ـاسـی  ـان سـی ـی چشم انتظار كمك برای او و برای دیـگـر زنـدان

 .ھستیم
 خانواده بھنام ابراھیم زاده كارگر زندانی محكوم به بیست سال زندان

 ایران - ١٣٩٠خرداد ماه 
 

 زندان و دادگاه علیه فعالین كارگری
 فـعـال كـارگـری ١٢حكم دادگاه جمھوری اسالمی برای 

سنندج به جرم شركت در گلگشت حمایت از فعالین كـارگـری 
 .زندانی صادر شد
 خـرداد ٢١ھای قبلی گزارش كردیم كـه روز  در اطالعیه

 تن از فعالین کارگـری ١٢شعبه یک دادگاه انقالب سنندج 
ـلـه   شھر سنندج به اسامی وفا قادری، صدیق سبـحـانـی ، یـدال

ـلـه ـلـه ك ـیـب ال ـانـی، عـرفـان  صمدی، كیومرث قادری، حـب ك
ـایـق    كاوه بھرامـی  ،  نادری ـلـی، واحـد خـانـی، ف ، جـمـال گـوی

سبحانی، كیوان سبحانی و ظھیر رضوی، را به جـرم شـرکـت 
در گلگشت حمایت از فعالین كارگری زندانی، به مـحـاكـمـه 

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه .   كشید بنا به گزارش كمیته ھـمـاھ
ایجاد تشکلھای کارگری بـعـد از ھشـت روز حـكـم دادگـاه 
جمھوری اسالمی در قبال این كارگران صادر شد و زیر فشـار 

.  نفر از دستگیر شدگان تبرئـه شـدنـد١٠اعتراضات كارگران، 
جانیان جمھوری اسالمی دو نفر دیـگـر از ایـن كـارگـران بـه 
ـادری را بـه یـك سـال زنـدان  اسامی صدیق سبحانی و وفا ق
ـقـدی یـك  محكوم كردند كه حكم صادره برای آنھا به جزای ن

ـاریـخ .  میلیون تومانی تبدیل شد بنا بر این خبر این حكم در ت
ـان ٢٩  روز ٢٠ خرداد به وكیل مدافع نامبردگان ابالغ و به آن

فرصت داده شده است كه اعتراض خود را بـه دادگـاه تـجـدیـد 
 .نظر جمھوری اسالمی اعالم كنند

 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ ژوئن ٢٣، ١٣٩٠ تیر ٢
 

در حمایت از مبارزات کارگران پست کانادا 
و علیه قانون ارتجاعی و ضدکارگری 

 "بازگشت به کار"
ـاریـخ ٥٠نزدیک به  ـادا از ت  ١٥ ھزار کارگر پسـت کـان

ــن  ــت کــانــادا ٢٠١١ژوئ ــت پس ــرک ــط ش ــوس الک "  ت
جلوگیری از حضور و اشتغال کارگران در محیط کـار "   ( اوت

ـاد کـه .   انـد شـده)   توسط کارفرما ـت ـاق اف ـف ایـن در حـالـی ات
مذاکرات اتحادیه کارگران پست کانادا با شرکت پست عـمـال 
به بن بست رسیده بود و اتحادیه از اوایل مـاه ژوئـن مشـغـول 

ـادا بـه / اعتصابات چرخشی موضعی در شھرھای مختلف کان
عنوان یک تاکتیک جھت اعمال فشـار بـه شـرکـت پسـت 

شرکت پسـت .  برای دستیابی به مطالبات کارگران پست بود 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـازه اسـتـخـدام  درصدد است که دستمزد و مزایای کـارگـران ت
شده را کاھش دھد و به این ترتیب یک سیستم تبعیض آلـود 

بـعـالوه در .   و دابل استاندارد در مـحـیـط کـار ایـجـاد نـمـایـد
و بـھـداشـت و ایـمـنـی )  پنشن(مواردی ھمچون بازنشستگی 

محیط کار اختالفات اساسی میان اتحادیه و کارفرما وجـود 
ای کردن دسـتـمـزدھـا عـالوه بـر  معنای عملی دوطبقه.   دارد

ـنـش  نقض اصل طبقاتی مزد برابر در ازای کار برابر، ایـجـاد ت
در میان کارگران و تحمیل تدریـجـی کـاھـش دسـتـمـزدھـا و 
ـادا خـواھـد  مزایای کاری بر کلیه کارگران شرکت پست کـان

پذیرش این سیاست ضدکارگری شرکت پست، زمینه را .   بود
ـا  برای شرکتھای مشابه دیگر که زیر نظر دولـت فـدرال و ی
ـاوردھـا و حـقـوق  دولتھای استانی ھستند برای حمله به دسـت

ـیـل بـالفـاصـلـه .   کارگران بازتر خواھد کرد دقیقا به ھمیـن دل
پس از الک اوت کردن کارگران توسط شرکت پسـت، دولـت 
ـازگشـت بـه  محافظه کار کانادا تصمیم گرفت که الیـحـه ب
ـا تصـویـب آن  کار را در پارلمان کانادا به رای گـذاشـتـه و ب

تر از آنچه شـرکـت  کارگران را با تحمیل شرایطی بمراتب عقب
پست حاضر بود متقبل گردد، به اجبار و با تھدید به جریمه و 

ـال، .   زندان در صورت مقاومت، به کار باز گرداند به طـور مـث
دولت فدرال در مورد افزایش دستمزدھا در الیحه بازگشت بـه 
کار، دستمزدی کمتر از آنـچـه شـرکـت پسـت در مـذاکـرات 

این الیحـه در حـال حـاضـر در .   پذیرفته بود را گنجانده است
ـنـدگـان  ـای مجلس فدرال در حال بررسی و بحث و جدل میان نـم

باشد و به ھمین دلیـل  دولت و نمایندگان احزاب اپوزیسیون می
 .کمی به تاخیر افتاده است، اما تصویب آن قطعی به نظر میرسد
. ای دارنـد کارگران پست کانادا سابقه مبارزاتی بـرجسـتـه

ـات پـرقـدرتـی را در  ـادا اعـتـصـاب اتحادیه کارگران پست کـان
ـیـن آن عـالوه بـر جـرایـم  سالھای قبل سازمان داده بود و فعال
نقدی به خاطر مقاومت در مقابل قانون بازگشت بـه کـار در 

ـادا .     گذشته روانه زندان نیز شده بـودنـد کـارگـران پسـت کـان
ـلـه در امـور  ھمچنین در عرصه ھای مبارزاتی دیـگـر از جـم

بـه .   انـد مربوط به ھمبستگی بین المللی کارگری فعـال بـوده
ـای  ـق ـایـد در آفـری خصوص در گذشته دورتر در ارتباط با آپارت
ـایـد دولـت  ـارت ـا آپ ـاط ب ـب جنوبی و نیز در سالھای اخیر در ارت
ـیـن کـارگـری در  ـال اسرائیل علیه فلسطینیان و سـرکـوب فـع
کلمبیا و دیگر کشورھای آمریکای التین بسیار فعال عـمـل 

ـبـش .   اند کرده ـیـن از جـن اتحادیه کارگران پست کانادا ھمـچـن
ـابـل رژیـم سـرمـایـه داری جـمـھـوری  ـق کارگری ایران در م

ضروری اسـت بـه عـنـوان .   اسالمی ھمواره حمایت کرده است
ـیـن عـرصـه  ـال ـنـوان فـع ـز بـع ـی ـقـه کـارگـر و ن بخشی از طـب
ھمبستگی بین المللی کارگری از مبارزات کـارگـران پسـت 
کانادا در مقابل کارفرما و دولت که متحدانه علیه کارگـران 

ـادا .   اند قاطعانه حمایت کنیم ایستاده تھاجم دولت نئو کان کـان
ـاوردھـای کـارگـران پسـت و  ـادا بـه دسـت و شرکت پست کان
ـایـد در ھـم  حمایت کامل بورژوازی کانادا از این تھاجـم را ب

ـیـه کـارگـران در .   شکست تھاجم سرمایه داری و دولت آن عل
ـقـه  ـیـه طـب عین حال اجزایی از یک جنگ استراتژیـک عـل
ـلـه شـامـل اقـدامـات  کارگر محسوب مـیـگـردد کـه از جـم
ـقـالل  سرکوبگرانه علیه اصل آزادی تشـکـل کـارگـری، اسـت
ـیـن  ـای طبقاتی و حق اعتصاب و انعقاد قراردادھای جمعی و پ
ـاوردھـای کـارگـری  آوردن دستمزدھا و از میان برداشتـن دسـت

 .باشد می

ـا کـنـون بـه طـرق  ـادا ت فعالین اتحاد بین المللی در کـان
:  مختلف از مبارزات کارگران پست کانادا حمـایـت کـرده انـد

چندین پیام حمایتی به کـارگـران پسـت صـادر نـمـوده و در 
حرکتھای اعتراضی آنان و بخصوص تظاھراتی که در تورنتـو 
ـانـون ضـدکـارگـری  در اعـتـراض بـه الک اوت کـردن و ق

 ژوئـن سـازمـان داده شـده بـود ٢٢بازگشت به کار در تاریخ 
به لینکھای زیر و عکسھای پایین صـفـحـه ( اند  شرکت کرده

حتی اگـر در کشـورھـای دیـگـر زنـدگـی ) .   مراجعه نمایید
ـیـم  میکنیم، از جمله با مراجعه به لینک پایین صفحه میتـوان

 . به اشکال متنوع از مبارزات این کارگران حمایت کنیم
 

 پایدار باد ھمبستگی بین المللی کارگری
 واحد کانادا -اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ٢٠١١ ژوئن ٢٥
 

info@workers-iran.org 
http://www.etehadbinalmelali.com 

 
 

 
 اعتصاب و اعتراض کارگران کانال سوئز: مصر

ـبـه   ASSOCIATED PRESSبه گزارش   ٢٠روز دوشـن
ـزایـش  ـا خـواسـت اف ـز ب ـال سـوئ  ٤٠ژوئن، ھزاران کارگر کـان

درصدی دستمزد و دریافت مزایا دست بـه اعـتـراض زدنـد و 
ایـن كـارگـران قصـد .   راھھای ورودی کانال را مسدود کردنـد

ـا  ـنـد کـه ب ـال را داشـت تصرف دفتر مرکزی اداره کننده کـان
مداخله ارتش و تیر انـدازی ھـوایـی و وعـده رسـیـدگـی بـه 
ـفـرق شـدنـد . خواستھای آنھا ظرف سه روز آینده، کارگران مـت

اعتراضات کارگری در مصر بخصـوص بـعـد از سـرنـگـونـی 
 .دولت حسنی مبارک به شدت افزایش پیدا کرده است

 
 ھای کارگری اعالم اعتصاب اتحادیه: یونان

به گزارش خبرگزاریھا بزگترین اتحادیه کـارگـری بـخـش 
ھای  اعالم کرده است که روز GSEEخصوصی یونان یعنی 

ـنـد کـرد٤٨ ژوئن به مدت ٢٩ و ٢٨ .  ساعت اعتصاب خواھ
ـان بـرای  این اعتصاب ھمزمان با رای گیری در پارلـمـان یـون
ـتـصـادی صـورت  ـاضـت کشـی اق ـیـن جـدیـد ری تصویب قوان

 ھفته قبل ھزاران نفر در اعتراض به این طـرح ٣از .   گیرد می
جلوی پارلمان این کشـور بـطـور روزانـه دسـت بـه اعـتـراض 

گفته میشود چنانچه اتحادیه کارگری بخش دولتی .   میزنند
نیز به این حرکت بپیـونـدد، کشـور بـطـور   ADEDY  یعنی

ـا قـول داده اسـت کـه .   کامل فلج خواھد شـد اتـحـادیـه اروپ
چنانچه این طرح به تصویب پارلمان برسد، کمکھـای مـالـی 

 .بیشتری را در اختیار دولت یونان قرار بدھد
 

موفقیت کارگران و عقب نشینی : سری النکا
 حکومت از طرح جدید باز نشستگی

 (IMF)به گزارش فدراسیون بین المللی کارگران معادن 
 آوریـل بـرای ٨دولت سری النکا از طرح جدید خود کـه در 

ـنـی شـد . بازنشستگی پیشنھاد داده بود، مجبور به عقب نشـی
این طرح که با اعتراض شدیـد کـارگـران مـواجـه شـده بـود، 

ـا بـه اجـرا در  از طرح یکی ھایی بود که قرار بود حکـومـت ب
ـیـن ٢.٦آوردن آن، وامی معادل  ـارد دالر از صـنـدوق ب ـی ـل ـی  م
ـا تشـکـیـل ٢٦. المللی پول دریافت کند  اتحادیه کـارگـری ب

ھای کارگری در مقابـل  ای بنام جبھه مشترک اتحادیه جبھه
 ٣١در اعتراضی که توسط این جبھه روز . این طرح ایستادند

مه سازمان داده شده بود کارگران با پلیس درگیر شـدنـد کـه 
 ٢٥٠باعث کشته شدن یک کارگر و مجروح شدن بیـش از 

 مه نیز کارگران اعالم تـظـاھـرات کـردنـد ٢٤روز . نفر گردید
ـانـون .    تن در آن شرکت کردند٣٠٠٠٠که بیش از  بر طـبـق ق

ـا ١٠پیشنھادی جدید، کارگران باید حداقل   سال کار بکنند ت
 ١٠حقوق بازنشستگی به آنھا تعلق بگیرد و چنانچه قبل از 

ـنـد،  ـا کـارشـان را عـوض بـکـن ـنـد ی سال کارشان را رھا کـن
مبلغی که بابت بازنشستگی از دستمـزدشـان کـم شـده را از 

در صورت تعویض شغل، حسـاب جـدیـدی .   دست خواھند داد
ـیـوسـتـن بـه  باز خواھد شد و پس انداز بازنشستگی از تاریخ پ

ـا .   شغل جدید به حساب خواھد آمد کارگـران سـری النـکـا ب
مقاومت و مبارزه خود، پیروزی بزرگی را در مقابل حکومـت 
ـلـب  ـفـس و قـوت ق ـن رقم زدند که میتواند آنھا را با اعتماد ب

 .بیشتری در مبارزات آتی بسیج بکند
 

اعتراض و تھدید کارگران به : پاکستان
 اعتصاب

ـبـه  THE NATIONبه گزارش   ژوئـن ٢٢روز چھـارشـن
ــد بــرق  ــی ــول و  WAPDA PEGHAMکــارگــران شــرکــت ت

HYDRO ELECTRIC  ــه ــصـل آبــاد دســت ب در شــھـر فــی
ـیـم دولـت بـرای قـطـع .   اعتراض زدند اعتراض آنھـا بـه تصـم

امکان استفاده از برق مجانی برای کـارگـران کـم درآمـد در 
ـنـر دسـت بـه . شرکت بود آنھا با در دست داشتن پالکارد و ب

راھپیمایی در سطح شھر زدند و جاده یونیورسیتی را بـه مـدت 
ـا سـر دادن شـعـار خـواھـان پـس ٢  ساعت مسدود کردند و ب

حضـور گسـتـرده .   گرفتن این تصمیم از جانب مقامات شـدنـد
پلیس و نیروھای امنیتی در محل مشھود بود ولـی مـوجـب 

اند که چنانچـه دولـت از  کارگران تھدید کرده.   درگیری نشد
این تصمیم عقب نشینی نکند، دست به اعـتـصـاب عـمـومـی 

 .*خواھند زد و برق تمامی شھر را قطع خواھند کرد

 اخبار بين المللی


