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 ٥"   یـگـانـه.   "  ساله٨١، "عمو برات" 
عمو برات کار مـیـکـنـد، در .   ساله
 سالگی ھنـوز کـار مـیـکـنـد؛ ٨١

ــدارد . کـار ھــیـچ وقــت تـمــامـی ن
ـیـمـار٥یگانه  .  ساله، تنھا با پـدر ب

ـای  ـپ پدر کار میکند، و یگانـه ھـم
ـقـط کـار  ـتـه کـه ف ـاد گـرف پدر ی

پـدرم " . . .   یگـانـه مـیـگـویـد .   کند
ـنـد، امـا اگـر كـار  نمی تواند كار ك

ــم ــد پــول نــداری ــن  كــس  ھــیــچ.   نــك
ـنـد كـمـكـمـان نـمـی ــرات . "   ك عـمـو ب

ـا ھـمــسـرش و پســری  ـنـھـاسـت ب ت
شیمیایی شده در جـنـگ ایـران و 

ـابـت کـنـد کـه  نمی.   عراق تـوانـد ث
پسر در جنگ مـجـروح شـده چـرا 
که در یک آتش سوزی مـدارک 
معلول شدن پسـر سـوخـتـه اسـت و 

ـاور نـمـی کـنـد  کسی از مسـوالن ب
ـایـی شـده  ـی که او در جنگ شـیـم

عمو برات برای دوا و درمـان !   است
پسر و مخارج زندگی کار میکـنـد 

یـگـانـه مـیـگـویـد .    سال سن٨١با 

. پدرم مریض اسـت و پـول نـداریـم" 
ـا او مـی آیـم كـه در  من ھر روز ب

ـاشـم ـایـش درد .   خانه تنھا نب پـدرم پ
ھای سیـمـان  كند ھر وقت كیسه می

ـنـد اذیـت مـی را بلند می شـود و  ك
ــب ــش  ش ــواب ــدت درد خ ھــا از ش
من زور ندارم، اما كمـكـش .   برد نمی
ــر اذیــت شــود مـی ــم كــه كـمــت . كــن
ـلـی دور اسـت مـا . .. خانه مان خـی

ـبـش  در خبرھای این دوره درباره جـن
كارگری، موضوع بیكـارسـازیـھـا و 
ــای كــوچــك و  ــلــی واحــدھ ــی ــعــط ت
بزرگ تولیدی، بطرز چشمـگـیـری 

ــد جــلــب تــوجــه مــی ــن ــن ــن .   ك ــی ھــم
موضوع باعث نگرانی رئیس خـانـه 
. كارگر رژیـم اسـالمـی شـده اسـت

ــر شــدن  ــر دیـگــری كـه از بـدت ـب خ
ـیـشـتـی خـانـواده ھـای  وضعیت مع

دارد، نسـبـت  كارگـری پـرده بـرمـی
ھای نقـدی بـه قـدرت خـریـد  یارانه

ــن اســت كــه .   آنـھـاســت واقـعــیـت ای
ــیــن  ــن ــرابــر چ ــه كــارگــر در ب ــق طــب

ـنـد وضعیتی زانوی غم بغل نمـی . ك
ـنـد شـاھـد مـرگ  كارگران نمی توان

ـان و از ھـــم  ـــودكــ ـــجـــی ك ـــدری ت
ـاشـنـد پاشیدگی خانواده . ھای خود ب

مجبورند كه مبارزه كنند و در ایـن 
راه ھم عمال متوجه خواھند شد كـه 

ــارزه ــه  جــز مــب ای ســازمــان یــافــت
ـنـی نمی ـنـد عـقـب نشـی ای بـه  تـوان

ــوری  ــھ ــم ــل ج ــمــی ھــار مــث رژی
ـنـد ـن ـیـل ك ـبـش .   اسالمی تـحـم جـن

ـلـه  كارگری زنده و پویاست و مسـئ
ـیـكـارسـازیـھـای  حذف یارانـه ھـا و ب

ـقـط بـر  منتج از این موضوع ھم، ف
تنفر كـارگـران از رژیـم جـمـھـوری 

 .اسالمی اضافه كرده است
 

ھا و  حذف یارانه
 بیكارسازیھا

ــه  ــه گـذشـتـه نشـری ـت ـف ـار ھ در اخـب
ــســت"  ــر خــطــر "   كــارگــر كــمــونــی خــب

ـان ٩٠٠بیكاری  ـفـر را از زب  ھزار ن
ـأت مـدیـره سـنـدیـكــای  ـیـس ھـی رئ

 ١٠٠بیـش از .   صنعت برق خواندیم
ھای آجرپزی در تـربـت  عدد از كوره

حیدریه و رشتخوار تعطیل شـدنـد و 
ـیـكـار شـدنـد ـتـه .   كارگران آنھا ب ـف ھ

ــی  ــل ــر تــعــطــی ــب ــل از آن خ  ١٧قــب
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ـیـسـت  ـت بحران ھویتی حـزب حـکـم
ـاگـزیـر کـرده  رھبری این حزب را ن
به چیزی چنگ بیندازد تا بتـوانـد 
ـاتـوانـی  بطور موقت ھم کـه شـده ن
ـپـوشـانـد . خود از حل این بحران را ب
ـزان شـده انـد  ریسمانی که بـه آن آوی

دفاع از رضا رخشـان و نـظـرات او 
نـه .   این روش بیحاصل اسـت.   است

کـنـد  فقط ھدفشان را بـرآورده نـمـی
ــارگــر  ــلــی ک ــکــه پــوشــش جــع ــل ب
ـار  کارگری ایندوره شان را ھم بـکـن

ـلـش .   زند و کنار زده اسـت می ـی دل
ـاســـــت، اوال  ــــ ـادگـــــی دوت بســــ

ـاســـت ــ ـی ـــی  ســ ـت ـای دســـت راســ ھــ
تاکنونی این حـزب در چـنـد سـال 
ـابـل بـزک  ـلـه ق ـنـوسـی ـای گذشته ب
نیست، و دوم اینکه مـردم عـقـل و 
ــی  ــد و ب ــافــظــه دارن شــعــور و ح
ـقـط پـرت بـودن و  توجھی به آن ف
ـان را نشـان  ـت ـتـمـاعـی بـودن غیر اج

ــه  نــمــی.   دھــد مــی ــانــی ب شــود زم
و امـروز "   خر نشـو" کارگر بگوئید 

ــد کــه  ــی ــخــار اعــالم کــن بــا افــت
ـیـد کـه رضـا رخشـان چـه  نمی دان

کنیـد و  گفته اما از وی دفاع می
. منتقدین وی را به ناسزا بـگـیـریـد

ـقـط یـک  این کـارگـر دوسـتـی ف
ـابـل  محمل اسـت کـه بسـادگـی ق

 .مشاھده است
ـیـسـت  ـت از رھبری حـزب حـكـم
تاكنون مطالب متعددی در جـواب 
ــدیـن رضـا رخشـان و دربــاره  ـق ـت ـن م

ظـاھـر .   انـد بحثھای مربوطه نوشـتـه
قضیه این اسـت كـه دارنـد از یـك 
رھبـر و فـعـال كـارگـری و فـعـال 

این امـا .   كنند سندیكائی دفاع می
ـتـم، ظـاھـر قضـیـه  ھمچنانكـه گـف

وقتی كسـی پشـت سـر یـك .   است
ــی ـــم م ــوع قــائ ــوض ــود كـــه  م ش

زیرجلكی از موضـوعـات دیـگـری 
ـنـده .   دفاع كند، خیلی زننده است زن

ـنـكـه خـود مـی دانـد  است بـرای ای
ــجــاعــی اســت و  ــش ارت مــوضــع

ـنـد،  نمی ـا از آن دفـاع ك ـن تواند عل
ـا سـنـگـر  بلكه مجبور اسـت كـه ب
گرفتن پشت مـوضـوع دیـگـری و 

ـار احــتـمـالـی كـس دیـگــری  ـب اعـت
ـانـدازد ـی ایـن .   موضع خـود را جـا ب

ــه  درســت ھــمــان كــاری اســت ك
رھبری حزب حكمتیست انجـام داده 

ھـای خـالـد  بخصوص نوشـتـه.   است
حاج محمدی، حسین مرادبیگی و 
مــحــمــد فــتــاحــی، جــدا از نــفــرت 
ـیـسـت  ـیـه حـزب كـمـون پراکنی عـل
ــســم ضــد  ــكــالــی كــارگــری و رادی
جــمــھــوری اســالمــی، یــك مشــت 
ـابـل  ـق ـقـدیـن م ـت ـن ناسزا به طـرف م

ـا  اند و فكر مـی پرتاب كرده ـنـد ب ـن ك
ـانـع  این روش می شـود كسـی را ق

ــرد ــده.   ك ــن ــوان ــر خ ــك و  ھ ای ســب
ـا یـك  ـنـھـا ب سطحی بودن آنھا را ت

واقـعـا .   شـود مرور ساده متوجه مـی
دل خواننده برای افتادن نویسنده بـه 
ــی،  ــن مــوضــع ضــعــف ــی ــك چــن ی

 .سوزد می
اما نوشته بھرام مدرسی صـاف 
ــزب  ــری ح و ســاده حــرف دل رھــب

ـیـسـت را زده اسـت جـدا از .   حكمت
اینكه حزب حكمتیست در شـرایـط 
امروز سیاست ایران چه جایـگـاھـی 
دارد، امـا از آنـجـا كـه پشـت یـك 
ــم  ـائ ــن ق ـاوی سـری سـیــاسـت و عـن

ـارزات كـارگـران و  شده اند و بـه مـب
ـنـد و  مردم زحمتكش لجن می پراكن

شكست اعتراضات مـردم را واقـعـا 
 .اند، باید جوابشان را داد جشن گرفته
ــده ــن ــظــرات رضــا  خـوان ای كــه ن

ـال كـرده اسـت، حـق  ـب رخشان را دن
دارد از خود بپرسد كـه مـوضـوع از 

ـیـد چـنـد . چه قرار است اجازه بـدھ
فقره از مواردی كه رضا رخشان از 
ــد  ــھــا دفــاع كــرده و مــورد نــق آن
كمونیستھا و در عـیـن حـال دفـاع 
حزب حكمتیست قرار گرفتـه اسـت 

 . را با ھم مرور كنیم
ـا رضـا رخشـان  بحث اخیر ما ب
بدنبال نامه ایشان به سـنـدیـكـاھـای 

مـواضـع .   كارگران فرانسه شروع شد
قبلی ایشان، اینـجـا و آنـجـا مـورد 
برخورد قرار گرفته بـودنـد؛ امـا در 
یكی دو مـاه گـذشـتـه، عـالوه بـر 

ای ھـم در  نامه مذبور، وی نوشتـه

ــھــای حـــذف  ـت ــاسـ ـی دفــاع از سـ
ھای احمدی نژاد نوشتـه بـود  یارانه

كه مورد نقد قرار گرفت، تا جـائـی 
آمـد  كه خود ایشان ھم به نـظـر مـی

ـنـی ـاشـد عقـب نشـی . ھـائـی كـرده ب
ــان  ــا خــود رضــا رخش ــحــث مــا ب ب
ــه جــدیــدی  ــت درصــورتــی کــه نــک
ـان رسـیـده، امـا  ـای ـپ مطـرح نشـود ب
اینجا اجازه بدھید كه به خود حـزب 
ـیـم  حكمتیست بپردازیم و روشـن کـن
ـتـه  که درباره آنچه رضا رخشان گـف
و انتقادی که بوی شـده اسـت در 

 .کجا میایستد
 

كمونیستھا مانع ایجاد "
 "تشكل كارگری ھستند

ــامــه ــان در ن ای تــحــت  رضــا رخش
به سندیـكـاھـای كـارگـری " عنوان 
فـرصـت را " گفته است كه "   فرانسه

غنیمت دانسته و بـه اطـالع شـمـا 
رسانم که یکی از دالیـل مـھـم  می

ـقـه کـارگـر  مشکالت کنونـی طـب
ــوده ــھـای ت ــدان تشــکـل ـق ای  ایـران ف

کارگران در ایران و تبلیغات شـدیـد 
ضد سندیکائی است که از جـانـب 
ــاھــری  ــداران ظ ــت ــاری از دوس ــی بس

بـه . "   شـود طبقه کارگر اعمـال مـی
ـز  ایشان انتقاد كردیم كه دوست عـزی
ـنـونـی  اگر دلیل مھم مشـكـالت ك
ـقـدان تشـكـل  طبقه كارگـر ایـران ف

ای كـارگـری اسـت، ایـن امـر  توده
ــرون وســطـائــی  بـخـاطــر ســركـوب ق

بـه ایشـان .   جمھوری اسالمی است
گفتیم كـه ایـن چـوب الی چـرخ 
گذاشتـن اسـت و شـمـا داریـد آب 
پاكی روی دستان خونین جمـھـوری 

ـبـری حـزب .   ریزیـد اسالمی می رھ
ـیـه  ـادات اول حكمتیست با ھمان انتق
ما، به دفاع از نظرات رضا رخشـان 

با اینگونه دفاع جانانـه از .  برخاست
نظرات رضا رخشان، رسـمـا در ایـن 
ــا و  ــھ ــت ــس ــی ــای او كــه كــمــون ادع
ــامــع عــمــومــی و  طــرفــداران مــج

ـنـد كـه نـمـی گـذارنـد  شوراھا ھسـت
ــای تــوده ــھ ــل ــارگــران و  تشــك ای ك

سنـدیـكـاھـا ایـجـاد شـونـد، شـریـك 

این درست چیـزی اسـت كـه !   است
جمھوری اسالمی برای خریدن آبـرو 
ـا  در مجامع بین المللی الزم دارد ت
ـنـش در ایـن  ـی ـف افشاگریھای مخـال

به كسـی كـه !   مجامع بی اثر بماند
ـتـه  اینگونه اظھارنظر می ـنـد، گـف ك

شده است كه این آب پاك ریختن بـر 
دستان خونین جـمـھـوری اسـالمـی 
خوب نیست، داد و فغانشان درآمـده 
كه چرا به فعال كـارگـری فـالن و 

 ؟ !بھمان میگوئید
ــن  ــعــالــی ــدی ف ــالش ج بــا ت
ـیـسـت و كـارگـری در خـارج  كمون
ــارگــری  ــای ك ــاھ ــدیــك ــن كشــور، س
ــه  ــی ــر عــل ــراضــی را ب فـرانســه اعـت

. انـد جمھوری اسالمی فراخـوان داده
ـنـوز بـرایـمـان  ـفـر كـه ھ آنگاه یـك ن

ـزه ای  معلوم نشده واقـعـا چـه انـگـی
برای نوشتن آن نامه كذائی داشتـه، 
ـامـه و  تمام این فعالیت را با یك  ن

ــام  ــن ــری" ب ــعــال كــارگ ــراب "   ف خ
كند، و بعد حزبی به نام حـزبـی  می

كمونیستی، از این خرابكاری دفـاع 
باید پرسید آن حزب واقـعـا !   كند می

ـزه ــ ـی ـــگــ ای دارد كـــه در  چـــه ان
ـیـه  خرابكاری در فعالیتھای بـر عـل
ـــك  جـــمـــھـــوری اســـالمـــی شـــری

 !شود؟ می
 

كارگران در كمیسیون "
ھای مجلس  یارانه

 "اسالمی شركت كنند
ـارانـه" رضا رخشان در نـوشـتـه  ھـا،  ی

" تالشی برای یک ارزیابی واقعـی
ــه اســت  ــد نــوشــت ــی ــر ســف ــاه ب ــی س

نمایندگان تشـکـلـھـای کـارگـری " 
باید بتوانند با شرکت در کمیسـیـون 

ــه ــورای ( ھــا یــاران ــس ش ــجــل ی م
ــری و )   اسـالمــی ــم گــی در تصـمــی

نظارت بر اجرای آن حضـور داشـتـه 
این راھی اسـت كـه ایشـان . "   باشند

بعنوان رئیس وقت ھیـأت مـدیـره و 
ـیـسـه سـنـدیـكـای  ـأت رئ عضو ھـی
ـتـه جـلـو ایـن  ـف كارگران نیـشـكـر ھ

بـه او !   گـذارد تشكل كارگری مـی
یادآوری شد كـه چـرا سـنـدیـكـای 

ـپـه را كـه  كارگران نیشكر ھـفـت ت
ـیـگـیـر كـارگـران  حاصل مبارزات پ
است و نه ملك شخصی افـراد، بـه 
ــرم  ــك ج ــری ــس و ش ــجــل ــده م زائ
ـــل  ـــدی ـب ــ جـــمـــھـــوری اســـالمـــی ت

ـیـسـت !   كنید؟ می ـت آیا حـزب حـكـم
طرفدار حضور در مجلس اسـالمـی 

ـارانـه ھـای آن اسـت؟  و كمیسیـون ی
ـیـن را  ـا ھـم اگر چنین اسـت لـطـف
ـقـدیـن پـرخـاش  ـت ـن بگویند و بـه م

ـیـسـت از .  نکنند ـت دفاع حزب حكـم
ـیـن حـرف  نظرات كسی كه این چـن

خـواھـد كـارگـران را  زند و مـی می
ملعبـه مـجـلـس اسـالمـی بـكـنـد، 

حــزب !   شـراكـت در ایـن جـرم اسـت
ـلـی  ـی ـزه و دل حكمتیست با ھر انگی
ـنـد،  از نظرات رضا رخشـان دفـاع ك

ــظـر  شـركــت در " صـرف دفـاع از ن
ــه ــســیـون یــاران ــس كـمــی " ھـای مــجــل

بعنوان جریانـی كـه خـود بـرای آن 
باید تالش كند و دارد بـه دفـاع از 

ـاخـتـه  آن سینه چاك مـی ـنـد، شـن ك
خواھد شد و باید به مردم سـركـوب 
ــی كــه نــان شــب  شــده و كــارگــران
فرزندانشان گرو گرفته شـده اسـت، 

ضمنا باید دقـت کـرد . جواب بدھد
که دفـاع از شـركـت در مـجـلـس 

ـا بـحـث ٩٠ و ٨٩اسالمی سال  ، ب
شركت در مجلس مؤسسان و دولـت 
حجاریانی ھم فـرق اسـاسـی دارد؛ 
چـرا كـه فـرض آن دولـت مـوقــت 
حجاریانی كورش مـدرسـی آن بـود 
كه دولـت جـمـھـوری اسـالمـی در 
ـاشـیـده و  ـنـونـی اش فـروپ شكل ك
ـازی  ـتـسـن را ب ـل ـقـش ی ـان ن حجاری

كند و دولـت مـوقـت تشـكـیـل  می
ــزب  ــونــی ح ــن داده كــه رھــبــری ك
. حكمتیست ھم در آن دولـت اسـت

ـنـسـت كـه دفـاع  نتیجه این فرق ای
ـیـسـت از شـركـت در  ـت حزب حـكـم
ـیـسـیـونـھـای  مجلس اسالمی و كـم
یارانه و كارگری و غـیـره آن، ایـن 

قـرار "   راه تـوده" حزب را بغل دسـت 
 .دھد می

 
وضع كارگران در دوره "

احمدی نژاد بھتر شده 
 "است

رضا رخشان در ھمان نوشته مذكـور 
شـرایـط در دوره سـوم :   " گـویـد می
ـتـر از )   دولت نھم و دھم(  ـار بـھ بسی

باشد بطوریکـه در ایـن  گذشته می

 قضیه دفاع حزب حكمتیست از رضا رخشان
 !"تر برد کاال  آید، گزیده چو دزدی با چراغ"

 ناصر اصغری

 

 



 4  ١٣٩٠ تیر ٢١ کارگر کمونيست

ــارگــران تــوان  ــاری از ک ــی دوره بس
خرید خودرو پیـدا کـردنـد و سـطـح 

ـیـدا کـرد . " زندگی کارگران ارتقا پ
ـاد كـردیـم كـه دارد  ـق ـت به ایشـان ان

ـامـه ـاضـت كشـی  برای بـرن ھـای ری
ـیـغـات  ـل ـب اقتصادی احمدی نـژاد ت

در خارج ھم چند طـرفـدار .   كند می
ـا  دیگر این سیاست احمـدی نـژاد ب
ـلـغ  ـب سنگر گرفتن پشـت ایشـان م
ـاچـریسـتـی شـدنـد ـاسـتـھـای ت . سی

ـاسـت  ـا سـی گفتنـد كـه كـارگـران ب
ھا قادر به پس انداز ھـم  حذف یارانه

ـتـه در خـود جـمـھـوری !   ھستند الب
اسالمی، جز احـمـدی نـژاد كسـی 
جرأت اینگونه دفاع از طـرح حـذف 

ـان .   ھا ندارد یارانه ـتـصـاددان حـتـی اق
طرفدار مكتب شیـكـاگـو، كسـانـی 
مثل سعید لیالز و جمشـیـد اسـدی 

ـتـه انـد  ھم سیاه بر سفید نوشته و گف
كــه طــرح احــمــدی نــژاد شــورش 
ــال خــواھــد  ــب ــه دن ــگــان را ب گـرســن

 .داشت
یكی از اعضای خـانـه كـارگـر 
ـیـس  رژیم، محمد فاضل ترکمان رئ

ــره  کــانــون کــارگــران " ھــیــات مــدی
ـان  بازنشسته تامین اجتـمـاعـی اسـت

ــت "   قـم ـی ـاره وضــع در خــبـری در ب
: گـویـد معیشتی بازنشستگـان مـی

ـارانـه"  ھـا  این بازنشستگان از حذف ی
. شـونـد فشار زیادی را متحمل مـی

یارانه پرداختی دولت فقط پول آب، 
شود و چیزی بـرای  برق و گاز می

جبران گرانی سایر اقـالم مصـرفـی 
ـیـل . "   مـانـد کارگران نـمـی یـک دل

ـیـسـت از  ـت مھم دفـاع حـزب حـكـم
ــن  ــمــی رضــا رخشــان، دفــاع از ھ
ـاره حـذف  سیاست احمدی نـژاد درب

ایـن حـزب رسـمـا از .  ھا است یارانه
سیاستھای احمدی نژاد دفاع كـرده 

ـا .   پردازم تر به آن می كه من پائین آی
حزب حكمتیست با تبلیـغـات بـرای 
ـیـدانـد  این سیاست احمدی نـژاد نـم
ــر اجــرای آن وضــعــیــت  کــه در اث

 مردم تا آنـجـا وخـیـم شـد  معیشتی
ــه  كـه مـردم را رســمـا از نـداری ب
ـتـریـن  ـازل خودكشی و دست زدن به ن
ـتـمـاعـی كشـانـده  ـاریـھـای اج بزه ك
ـا دفـاع  است؟ حزب حكمتیست را ب
ـاچـریسـتـی  از این نوع سیاستھای ت

ـنـوان یـك حـزب  دیگر نمی تـوان بـع
ـا .   چپ بحساب آورد ایـن دیـگـر ب

ـــع  ـــوض ـــت م ـــدن پش ـــم ش ـای ــ ق
ـلـه  ضدامپریالیستی در قبال حزب ال
ـقـول  ـلـه، كـه ب لبنان و حسـن نصـرال
كورش مدرسی برای مردم مـدرسـه 

ــاه درســت مــی ــن كــرد فــرق  و ســرپ
این ھـورا کشـیـدن بـرای .   كند می

ــگــان و  ــد ری ــال ــھــای رون ــاســت ســی
ــك .   مـارگـارت تــاچـر اســت مـرز ی

ـا یـک  چپ نه لزوما کمونیست ب
ـا  راست، تأكید میكنم، یك چـپ ب
ـفـت  یك راست، موافقت و یا مـخـال
ـتـمـاعـی اسـت  با حذف خدمات اج

ـارانـه ـالـب ی ھـا بـه  كه در ایران در ق
ـــی ـــر م ـــردم ب ـــت م ـزب .   گش ــ ح

ـان  ـنـون ھـم از زب ـاك ـیـسـت ت حكمت
ـان خـالـد  كورش مدرسی و ھم از زب
حاج محمدی و بھـرام مـدرسـی در 

ھـا ظـاھـر  قامت مدافع حذف یارانه
 .شده است

 
سندیكای ھفت تپه مانع "

اعتصابات كارگری شده 
 "است

ای بــا  رضـا رخشـان در مصـاحــبـه
ـا :   " گـویـد  می٨٧ آذر ٣٠ایلنا در  ب

ــات  ــب وجــود آن كــه ھــنــوز مــطــال
ـاخـیـر دو  ـا ت ـپـه ب كارگران ھـفـت ت

ـان    ماھه پرداخت می شود و ھـمـچـن
بیش از سه ھزار كـارگـر ایـن واحـد 
ـیـت  ـنـده و امـن تولیدی نسبت به آی
ـنـد امـا در  شغلی خود نگران ھسـت
دو ماه گذشـتـه بـه واسـطـه حسـن 
اعتماد كارگران به سنـدیـكـا ھـیـچ 
ــراضــی  ــت اعــتــصــاب و حــركــت اع

ـا اگـر ." مشاھده نشده است ـت ـق ـی ـق ح
ـپـه  نمی دانستم سنـدیـكـای ھـفـت ت

ــارزات  ــب ــاصــل چــه درجــه از م ح
ـز اسـت  قھرمانانه كارگران این مـرك
ــان عضــو آن اســت،  و رضــا رخش

ــمــا فــكــر مــی كــردم كــه رضــا  حــت
رخشــان یــكــی از اعضــای خــانــه 
ــراض  ــه از اعــت كــارگــر اســت ك
ــل  ــود عــدم ح ــران، بــا وج كــارگ
معضالت كارگران، جلوگیری كـرده 

ــه آن مــی ــالــد و ب ــن !   ب ــه ای مــا ب
ـیـم كـه قـرار  ـت اعتراض كردیم و گف
نبود مبارزه و تـجـمـع کـارگـران را 
ـیـم اعـتـراض  ـت خاموش کـنـد، گـف
ـبـود یـك  ـپـه قـرار ن كارگران ھفت ت
نوع محجوب و صـادقـی دیـگـری 

ـیـسـت بـه .   بیرون بدھد ـت حزب حكـم
ـلـه  ـاد مـا حـم ـق ـت این اعتراض و ان

ــد، چــرا كــه ظــاھــرا رضــا  مــی كــن

ـایـد  رخشان فعال كارگری است و نب
به ھر چه كه ایشان بر زبان رانـد و 

ـا حـزب !   مبلغش شد، انتقاد كـرد آی
ـنـد كـه  حكمتیست دارد اقرار مـی ك

ـا !   حزب اعتصـاب شـكـنـھـاسـت؟ آی
ـیـسـت طـرفـدار  رھبری حزب حكمت
شوراھای اسالمی كار شـده اسـت؟ 
ـاسـتـھـا  از حزبی كه طرفدار این سـی

رفت كـه حـداقـل  نباشد، انتظار می
امــا اگــر حــزب و .   سـكــوت كــنـد

جریانی از فـردی بـخـاطـر داشـتـن 
ـیـن  ـنـد، چـن اینگونه نظرات دفاع ك
ـیـده شـده  نظراتی در تار و پود آن تن

 !اند
اما شـایـد كسـی بـگـویـد كـه 
ـیـسـت بـه سـمـت یـك  ـت حزب حكـم

ـفـت "   كـارگـر كـارگـری" جریان  شـی
ـیـسـت؛ .  كرده است اما چنین ھـم ن

ـان  " كـارگـر كـارگـری" چرا كه جری
اصیل و واقعی، جریانـی اسـت كـه 

دانـد و  كارگران را یك صـنـف مـی
اگر آسمان و زمین در یك چشم بـه 
ـان  ھم زدن به ھم بخورنـد، ایـن جـری
چشمش به این است كه به صـنـف 
ـزی رسـیـده اسـت . كارگر چه چـی

انسانھا در این دیدگاه بـه كـارگـران 
و غیركارگران، نه طبقـه كـارگـر و 
ــم  ــســی ــه دار، تــق ــه ســرمــای ــق طــب

ـان .  شوند می كـارگـر " برای یك جری
ـیـسـت "   كارگری در جامعه مـھـم ن

كه بـه زن و كـودك چـه ظـلـمـی 
شود، بلكه مھم آن است كـه در  می

این میان چه چیزی نصیب كارگـر 
ــود مــی ــراق و .   ش ــگ در ع جــن

انقالب در مصر و تونس مسئلـه او 
ـلـه او كـارگـر خـودی  نیست، مسئ

ـان صـدقـه .  است منتھا حكمت قـرب
ـیـسـت در  ـت كارگر رفتن حزب حكـم
این است كه تئوری ببافد كه چـون 
ـبـش كـارگـری  طبقه كارگـر و جـن
ـقـش  مثال در فالن واقعه و مسئله ن
ـنـی ! ندارد، پس زنده باد خـانـه نشـی

ای را با ایـن مـوضـوع  كه ھر واقعه
تخطئه كند و به كیسه مـوسـوی و 
رفسنجانی بریزد كه از مقتدا صـدر 

 ... و حسن نصرالله دفاع كند، كه
 

نمی دانم رضا رخشان "
چه گفته است، اما از او 

 !"كنم دفاع می
خالد حاج محمدی در یـك نـوشـتـه 

ـاالئـی مـی ـنـکـه :   " نـویسـد بلند ب ای
ـنـه چـه  رضا رخشـان در ایـن زمـی

ایشـان " .   گفته است من خـبـر نـدارم
اینكه رضا رخشان چه گفتـه اسـت 
ـفـرش از  ـن خبر ندارد، اما از فـرط ت
ـیـسـم  كمونیسم كارگـری و رادیـكـال
ضد جمھوری اسالمی به دفـاع از 
رضا رخشان برخاسـتـه اسـت و یـك 
ـا فـحـاشـی بـه خـورد  نوشته سـراپ

ــن ! خــوانــنــدگــانــش داده اســت ؟ ای
خمیرمایه دفاع حزب حكمتیست از 
. رضا رخشان و نظرات ایشـان اسـت

ـیـدا نـمـی شـود  كسی در آن حـزب پ
كه از اینھا بپرسـد، واقـعـا دفـاع از 
ـنـم،  رضا رخشان كه چـه عـرض ك
ــون  ــك فــدراســی ــاع از ی ــی دف ــت ح
سـراسـری كـارگــری ارزش ایـن را 
دارد كه انسان چشم بسته به زمیـن 
و زمان فحش و بد و بیراه بگـویـد؟ 

واقعیت نـدارد و "   خبر ندارم" اما این 
اگـر .   یک رنـدی آخـونـدی اسـت

ـقـدیـن رضـا رخشـان  ـت ـن ایشان به م
ھـای آنـھـا  جواب میدھد پس نوشته

ـلـه از مـواضـع  را خوانده و باینـوسـی
ـنـد . رخشان باخبر شده است میخـواھ

" دفاع از رھبـر کـارگـری" در قالب 
ـیـت دفـاع از آن  از زیر بار مسـئـول

اگر خالـد حـاج . نظرات بیرون بیایند
محمدی و دوستانش با سیاستھـای 
ـاشـنـد آنـگـاه  رخشان توافق نداشته ب
ــن  ــال ای ــب ــا ســکــوت خــود در ق ب
ـانـت  ـی سیاستھا به طبقه کـارگـر خ

 .میکنند
دفاع اینھا از فعالین كـارگـری 

ــت ــه اس ــاالن ــق ــار ب ــن .   بســی حســی
ـــه اش  ـت ـــوشــ ـــگـــی در ن ـی ــ ــرادب م

وارد شدن در ابـن بـحـث :  "گوید می
ـیـت ایـن چـپ،  نه به خـاطـر اھـم
ـبـران و  ـیـت رھ بلکه به خـاطـر اھـم

. " فعالین کارگـری در ایـران اسـت
تـوانـم  مـی.   زیادی پز توخالی اسـت

ده نوشته از اینھا از جمله از مظـفـر 
محمدی، اسد گلچینی و مـحـمـد 
فتاحی سند بیاورم كه در تـخـطـئـه 
ـیـن  ـال تشكـلـھـای كـارگـری و فـع

. انـد كارگری سنگ تمام گـذاشـتـه
ای تـحـت  محمد فتاحی در نوشـتـه

اول مـه ادامـه عـاشـورا و " عنوان 
ـیـسـت : گـویـد مـی! "   نماز جـمـعـه ن

ـنـوز کـه "  البته کارگری ھم که ھ
ھنوز است از درک و تشـخـیـص 
ـاتـوان  ـبـش ن ماھیت طبقاتی این جن
است، او را شـایسـتـه اسـت بـرود و 

ھا جانـش را فـدای  در ھمان خیابان
کـارگـری .   جنگ آن لشکـر کـنـد

که دل به این جبھه خوش میـکـنـد 
ـفـه خـود  و فداکاری برای آنرا وظـی

. " میداند حق است برود و فدا شـود
ما نـه آنـوقـت و نـه ھـیـچ زمـان 
دیگری، نه حسین مرادبیگی و نـه 
ــگــری در آن حــزب  ــس دی از ك

. را از كـارگـری نـدیـدیـم"   دفاعی" 
ـا و رسـمـا  ـن رھبران ایـن حـزب عـل
ـار خـواھـان مـنـحـل  تاکنون چند ب
شدن و بـرچـیـده شـدن تشـکـلـھـای 

ـنـد .   کارگری موجـود شـدنـد ـت گـف
ــرای  ــگــی ب ـن ــه ھــمــاھ ـت کـه کــمــی
ــای  ــھ ــل ــاد تشــک کــمــک بــه ایــج
کارگری و اتحادیه آزاد کـارگـران 
ـال  ـیـگـیـری و امـث ایران و کمیته پ
اینھا چون تشکل فعالین ھستند و 

ــوده ــدرد  تشــکــل ت ــد ب ــن ــســت ــی ای ن
ـتـر اسـت مـنـحـل  نمیـخـورنـد و بـھ
شوند، این برخورد اینھا بـه کـارگـر 

ـاز ھـم .   و تشکل کارگـری اسـت ب
ــریــان  ــن حــزب در ج ــران ای رھــب

ـا نـوشـتـه ـن ـاتـی کـه عـل انـد  مباحث
انـد کـه  صاف و سـاده اعـالم کـرده

حزبشان به کارگر ارتباطی نـدارد و 
ـان کـارگـران نـدارد . جاپائی در مـی

ـبـران و "پس مساله اینھا  اھمیت رھ
نیـسـت و روشـن "   فعالین کارگری

ــم  ــه پشــت رخشــان قــای اســت ک
ـفـع  ـن ـلـکـه فضـا را ب ـا ب میشوند ت
مخمصه و بحرانی العـالجـی کـه 
این حزب در آن گـیـر کـرده اسـت 

ــنــد ــن ــارآلــود ک ــب واقــعــا  اگــر .   غ
 كـمـی ٨٨ای سـال  اعتراضات توده
آورد و سـقـوط رژیـم  بیشتر دوام می

ـبـود  در چشم انداز می بود، معلوم ن
ـنـد و  چه چیزھای دیگری میگفت

 ؟!سر از کجا درمیاوردند
 

حزب حكمتیست از چه 
 كند؟ چیزی دفاع می

گفتم كه حسین مرادبیـگـی، خـالـد 
حاج محمدی و محمد فتـاحـی در 

ـنـد  گفتـن آنـچـه را كـه مـی خـواھ
ــه  ــد و ن ــه جــرأت دارن ــد، ن بـگــویــن

دفــاع از فــعــال " پشــت .   صــداقــت
ـتـھـا "  كارگری ـن ـائـم شـده انـد؛ م ق

ـیـق  كسی كه كمی در این دفـاع دق
شود كه از كسـی  شود، متوجه می

ـاسـتـھـای  دفاع می كنند كه از سـی
تاكنونی اینـھـا حـرف زده و دفـاع 

ـیـن را .  كرده است بھرام مدرسی ھـم
ــد مــی ــه خــود .   گــوی ــوشــت او در ن
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ـقـدیـن رضـا :   گوید می ـت مشكل من
رخشان از نامه او به سنـدیـكـاھـای 
ـلـكـه  كارگری فرانسه آغاز نشـد، ب
ـا طــرفــداری ایشـان از ســیــاســت  ب

ـــه ــذف یــاران ـــه  ح ــورد ب ـــرخ ـا، ب ھــ
 و غـیـره ٨٨ای سال  اعتراضات توده

ایشان منتـھـا بـحـثـھـای .  شروع شد
ـنـد، كـه  دیگری را ھـم وارد مـی ك

بی ربطند؛ بحثھائی مـثـل بـرخـورد 
رضا رخشان به سندیكـا و شـورا و 

نوشتـه .   موانع رشد جنبش كارگری
بھرام مدرسی در مقایسه با آن سـه 
ـلـی  ـی تای دیگر از صراحت لھجه خ
بیشتری برخوردار است و بـه چـنـد 

 .نکته آن میپردازم
 

 دفاع از حذف یارانه ھا
ــد او مــی ســیــاســت حــذف :   " گــوی

ھا تحـولـی اسـاسـی در رونـد  یارانه
. " رشد سرمایه داری در ایـران اسـت

ـیـجـه  ـت و از این مـوضـوع ایـن را ن
ـبـل از ایـن قـطـع  می گیـرد كـه ق
ـاج عـمـومـی  یارانه ھا، كل مـایـحـت

جامعه بـر پـرداخـت سـوبسـیـدھـای 
و منظـور ایشـان . دولتی استوار بود

ـاج عـمـومــی " ھـم از  ــحـت كــل مـای
فراتر از آنـچـه كـه مـن و "   جامعه

شما از مایحتاج عمـومـی جـامـعـه 
رود و حتی سـرمـایـه  دانیم، می می

ــھــای  ــرســاخــت ــرای زی ــم ب داران ھ
ـاده  ـف اقتصادی از این سوبسـیـد اسـت

ـاالزم از .   كردند می ـار ن گرد و غـب
نوشته ایشان را كه كنار بگـذاریـم و 
ـیـجـه  ـت ـلـه بـرسـیـم، ن ـنـه مسـئ به ك

ـنـون سـرمـایـه دار  می گیرد كـه اك
گـیـرد، در  چون دیگر سوبسید نمی

ـنـه  ـزی ـیـد كـاال ھ نتیجـه بـرای تـول
ـنـه  بیشتری صرف می ـزی ـنـد و ھ ك

آورد و  بیشتر به كارگـر فشـار مـی
كارگر مجبور است اعتراض كند و 

ـاسـت :   " گویـد می!   غیره و غیره سـی
ــد  ـن ــتـوان ـی حـذف سـوبســیـدھـا را نـم

ـانـطـور کـه .   کنسل کننـد ایـن ھـم
ـتـه انـد ایـن قـدمـی  خودشان ھم گف

تاریخی برای رشد سـرمـایـه داری 
ــران اسـت ــن .   در ای ــن تــامــی ــرای ــاب ـن ب

ــجــا  ــردم و ایــن ــد م ــری ــدرت خ ق
بخصوص طبقه کارگر را مـجـبـور 
ــردن ســطــح  ــد بــا بــاال ب ــشــون مــی

ـنـد ـبـران کـن ایـن آن .   دستمـزدھـا ج
ـقـه  جنگ اصلـی اسـت کـه  طـب

ھـیـچ .   کارگر وارد آن شـده اسـت
ــمــزد  ــه دســت ــان ــب ــورژوایــی داوطــل ب

امـروز کـل .  کارگران را باال نمیبرد
ـنـد کـه  طبقه بورژوا در ایران میـدان
ـاال  مجبورند سطح دسـتـمـزدھـا را ب
ـنـھـا  ببرند، درجه و کمیت آن امـا ت
به قدرت مبارزه طبقـه کـارگـر بـه 
نمایندگی از کل جامـعـه کـارکـن 

ـیـم ھـمـه ."   بستگی دارد ـن فـرض ك
ــا درســت اســت، كــه درســت  ــھ ایــن
نیست و كلی حكم و فـاكـت غـلـط 
ـایـد  در آن نوشته اسـت، امـا چـرا ب
یك كمونیسـت از فشـار مضـاعـف 
آمدن بـه كـارگـر اظـھـار شـادی و 

ـتـی !   خوشحالی بكند؟ بخصوص وق
حـذف " دانـد كـه  كه خود ایشان می

سوبسیدھا در ضرب اول به مـعـنـی 
چندین برابر شدن قیمـت کـاالھـای 

ـبـول كـرد . "   اساسی است چرا باید ق
ـاعـث  ـاد بـه كـارگـر، ب كه فشار زی
ـنـون كـم  ـا اك اعتراض او بشـود؟ آی

ــارگــر مــی ــار بــه ك آیــد؟ آخــر  فش
ــخ ریــاضــت كشــی  ــجــای تــاری ك

ــتــصــادی را اجــرا كــرده ــد كــه  اق ان
ـبـرنـد"  ـاال ب ؟ بـھـرام " دستمزدھا را ب

مدرسی و كل دم و دستگاه نـظـری 
حزب حكمتیست و تزھای عـجـیـب 
و غریب كورش مدرسی، واقـعـا از 
ـتـون  ـل ـی ریاضت كشی اقتـصـادی م

ـزھـا و .   روند فریدمن ھم فراتر می ت
بافنـد كـه خـودشـان  تحلیلھائی می
بھرام مـدرسـی .   مانند ھم در آن می

ــه كـردن ایـن مـوضــوع  ـن بـرای حــق
ــد مــی ــالب :   " گــوی در جــریــان انــق

ــن خــود تــزار بــود کــه ١٩٠٥  ای
ھـا بـرای " سـویـت" فراخوان تشکیل 

ھـای  جمع بنـدی و ارائـه خـواسـتـه
این دروغ مـحـض . "   کارگران را داد

 ١٩٠٥قدرت دوگانه نـه در .   است
ـزار و نـه ١٩١٧و نه در   را نـه ت

كرنسكی و نـه ھـیـچ شـخـصـیـت 
حكومتی دیگری به جامعه اعـطـا 
نكرد و فراخوانش را نداد، كـارگـران 
ـا در  ـاق ـف آن را با قـدرت خـود و ات
برابر ریاضت كشـی وقـت سـرگـئـه 

 .ویته با قدرت به دست آوردند
ـنـكـه  باز بھرام مدرسی بـرای ای

ھا را توجـیـه  دفاعش از حذف یارانه
ـتـصـادی  ـلـوك اق ـنـد، ب ـزه ك و تئوری

بـه وجـود "   غـرب" دیگری در برابـر 
آورد و جمھوری اسالمی را در  می

ھـمـه .   كنـد آن بلوك بسته بندی می
گوید كه نتیجه بگـیـرد  اینھا را می

جمھوری اسـالمـی دارد مـتـعـارف 
ـارانـه می ھـا ھـم در  شود و حـذف ی

ـارزه .   خدمت ھمین است ـنـون مـب اك
كارگر در چھارچوب یك حكـومـت 

رود كـه مـجـبـور  متعارف پیش می
ـیـه و روسـیـه  شده است مـثـل تـرك

ــارگــری را ھــم ١٩٠٥  تشــكــل ك
بسازد و انقالب كارگری از طـریـق 
ـیـش بـرود . تشكل كـارگـری بـه پ

ـتـصـادی  ـاسـی اق منتھا این كـارشـن
حتی با كارشناسان اقتصـادی خـود 
جمھوری اسـالمـی در تضـاد قـرار 

ـیـالز، یـكـی از .   گیرد می سعیـد ل
ـاسـتـھـای  اقتصاددانان طـرفـدار سـی
نئولیبرالی در ایران، كه تـمـام عـمـر 
آكادامیـك خـود را صـرف مشـاوره 
ـبـرال و  ـی ـئـول دادن بـه بـورژواھـای ن
طرفداران متعارف كـردن جـمـھـوری 

در :   " اسالمی كرده است، مـیـگـویـد
ـا زمـانـی کـه سـدھـای  مجموع ت

ــدمــاتــی ــی ســدھــای  مــق ــعــن ــر ی ت
ــل  ــمــاتــیــک و ســیــاســی مــث ــل ـپ دی

ـتـظـار  تحریم ھا بـرداشـتـه نشـونـد، ان
رود که در ایـران شـاھـد رشـد  نمی

ـاشـیـم گذاری چشم سرمایه . گیری ب
ــل  ــران مســائ ــی کــه ای تــا زمــان
دیپلماتیکش را با جھان حل نـکـرده 

ـیـن ـلـی ادغـام  و در بازارھای ب ـل الـم
گـذاری خـارجـی در  نشده، سرمـایـه

ـا .   ایران صورت نـخـواھـد گـرفـت ت
ـا  ـی زمانی که ایران قوانینش را با دن
ـیـن  مطابقت ندھـد و در واقـع قـوان

ھای حـقـوقـی  گذاری و پایه سرمایه
ھای حقوقی جھـانـی  خود را با پایه

ـادر  ھماھنگ و اصالح نکند ما ق
ھـای عـظـیـم و  به جـذب سـرمـایـه

ـیـم بـود ولـی اگـر .   سنگین نـخـواھ
آنھا ھـم اصـالح شـونـد آن مـوقـع 
ـیـم بـود کـه مـثـال در  شاھد خواھ

ـایـع انـرژی حوزه ور  ھایی مثـل صـن
ـلـکـرد سـرمـایـه گـذاری  بھبـود عـم

ــی  ــد، ول ــارجــی را خــواھــیــم دی خ
ھـای  متقابال در بسیـاری از رشـتـه

ـایـع  دیگر چون قیمت تمام شده صـن
ـیـدا  ـزایـش پ به دلیل افزایش تورم اف
خواھد کرد، خواھیم دید که قـدرت 
ـنـدگـان داخـلـی در  رقابت تولیـدکـن
ــش  ــم کــاھ ــر واردات بــاز ھ ــراب ب

خـواھـم  مـی. "   بیشتری خواھد یافت
توجه بھرام مدرسی را به این نكـتـه 
جلب كنم كـه جـمـھـوری اسـالمـی 
برای حل بحرانھایش و ھـمـراه شـدن 
ـتـصـادی بـھـرام  ـلـوك اق با حـتـی ب

ـادی بـرای  مدرسی ساختـه، راه زی
ــمــودن دارد ــجــه بــرای .   پــی ــی ــت در ن

كمونیستی كه بخواھد از جمـھـوری 
ـا ھـر  اسالمی و حذف یارانه ھایش ب

ــد، از  ــی دفــاع كــن ــل ــی ــه و دل بـھــان
 .تناقضات زیادی باید عبور كند

ـاال  بھرام مدرسی بعد از كلـی ب
ـام،  و پائین كردن تعدادی آمار و ارق

رسـد كـه بـخـش  به این نتیجه مـی
از كارگـران )   حداكثری باال( زیادی 
ـنـد "   پرولتاریای صنعتی" ایران،  ھست
پرولتاریای صـنـعـتـی :   " گوید و می

در ایران دیگر نه سـطـح زنـدگـیـش 
ـیـش اسـت ٣٠سطح زندگی   سال پ

سطح زنـدگـی .   و نه توقعاتش از آن
ـاریـای  ـت بخش بزرگی از ایـن پـرول
ـاالتـر از  صنعتی در ایـران امـروز ب
ـتـی   بخش وسیعی از کارمنـدان دول

ـای . "   اســـت ـاالخـــره اگـــر اعضــ ــ ب
رھبری حزب حكمتیست به سـایـت 
ـنـد،  ـن حكومتی ایلنا ھم مراجـعـه ك
ــران خــود جــمــھــوری  ــب ــان رھ از زب

ـیـن  اسالمی، مـی شـنـونـد كـه چـن
ـیـسـت" ادعائی از طرف یك  " كـمـون
 . عجیب و غریب است

درباره دفاع بھرام مـدرسـی، كـه 
ـیـسـت از  ـت در واقع دفاع حزب حكم

ـاد مـی شـود  حذف یارانه ھاست، زی
نوشت، فكر میكـنـم كـه اشـاره بـه 
ـائـی  ـی ھمین چند پاراگراف مالیخول

 .كند اینھا را افشا می
 

مخالفت با اعتراضات 
 ٨٨ای  توده

بھـرام مـدرسـی و دیـگـر اعضـای 
ـیـسـت ھـم، از  ـت رھبری حزب حكـم
مخالفت رضا رخشان با اعتـراضـات 

ــاع از  تــوده ــوان دف ــن ای، تــحــت ع
بـه وجـد "   منافع صنفی كـارگـران" 

ـقـل قـولـی را از .   انـد آمـده ـاالتـر ن ب
محمد فتاحی در تنفر رھبـری ایـن 

ـان  حزب از اعـتـراضـات تـوده ـی ای ب
ــه.   كـردم ــكـت ــه  امــا ن ای كــه الزم ب

ـفـسـیـر  یادآوری است این است كه ت
ای سـال  اینھا از اعـتـراضـات تـوده

، ھمان تفسیر مـوسـوی و بـی ٨٨
كـه .   بی سی و صدای آمریكـاسـت

گویا این اعتـراض بـرای بـرگشـت 
ـیـونـھـا .   به دوره خمینـی اسـت ـل ـی م

ـاه و بسـیـج رژیـم  ـا سـپ نفری كه ب
ــم را تــا دو  ــد و رژی ــر شــدن درگــی
ــه  ـن ــردنـد، را ســی ــوط ب قـدمـی سـق

ـنـد چاكان خمینی مـی ـیـن .   دان در ب

فعالین كارگـری ھـم، شـایـد بـجـز 
رضا رخشان نتواننـد كـس دیـگـری 
ـیـن آزادانـه  را پیدا كنند كه این چـن

ـفـع  در برابر اعتراضات توده ای بـه ن
ـا  یك جناح از جمھوری اسـالمـی ب

ھای واھـی، مـوضـع گـیـری  بھانه
ـــد ـن ــ ـزب .   ك ــ ـــوضـــع ح ـاره م ــ درب

ــســت در مــخــالــفــت بــا  ــی ــت حــكــم
ای و حاتـم بـخـشـی  اعترضات توده

ــه مــوســوی و  ــراضــات ب ــت ــن اع ای
. ایـم كروبی و رفسنجانی زیاد گفتـه

ـبـخـواھـی  دروغھائی را كه اینھا دل
به كمونیستھا و مخالفین جمـھـوری 
ـا  اسالمی، بـخـصـوص در رابـطـه ب

بندند، فقـط  سبزھای حكومتی می
ـیـسـی اسـت ارزش جـواب .   از سر پ

یـك .   مردم شعور دارنـد.   دادن ندارند
ــكــه حــزب  ــگــر از ایــن ــل دی دلــی
ـیـن  حكمتیست امـروز بـه یـك چـن
ـاده اسـت، دسـتـكـم  ـت ـتـی اف موقعی

 .گرفتن ھمین شعور مردم است
 

 در خاتمه 
در ابتدای این نوشته بـه دالیـل رو 
آوری حزب حکمتیست به دفـاع از 
رخشان و حمله به ما و منتقدین او 
ــاره کــردم و در ادامــه بــرخــی  اش
. نکات بحثھایشان را بررسـی کـردم

ـتـھـا الزم مـی دانـم بـه  اکنون در ان
ـیـت .   یک ھشدار تاکید کنم وضـع

بحرانی این حزب یـکـشـبـه بـوجـود 
این محصـول ھـمـان خـط و .   نیامد

ـانـه و راسـت  ـب سیاست انـحـالل طـل
کورش مدرسی پـس از درگـذشـت 
منصور حکمـت اسـت کـه مـرتـب 
ـادن در  ـا سـر از ایسـت بالغتر شـد ت
ـیـونـی مـردم در  ـل مقابل حرکت می

 درآورد و به امروز منتـھـی ٨٨سال 
ـاســتـھــا و .   شـد شــکــسـت ایـن ســی

انزوای سیاسی این حـزب، کـورش 
ــار  مـدرســی را وادار کـرد تــا کــن
ـیـت  بکشد و شانه از زیر بار مسئـول

ــد ــی کــن ــن شــکــســت خــال ــا .   ای ام
ـانـد و  قضیه بھمین جا مـحـدود نـم
ـنـدوره کـورش مـدرسـی  مباحـث ای
حزبشان را در یـک بـحـران جـدی 

ـنـجـا جـای بـررسـی آن .   فرو برد ای
ـاکـیـد  بحثھا نیست، فقط به ایـن ت
ـا  میکنم که این بحـثـھـا کـه گـوی
بخاطر اختالف بر سر سـازمـانـدھـی 
ـتـه اسـت تـمـامـا  کارگـران درگـرف
ـزار و پـوشـش اسـت و بـه  یک اب
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ـاسـت ھـر دو طـرف  مشغله و سـی
ــوط ـامـرب تـر از آنسـت کــه  مـاجـرا ن

ـاشـد جـوھـر و .   نیازمـنـد بـحـثـی ب
اساس بـحـث کـورش مـدرسـی در 
ـنـسـت  یک کالم و بزبان آدمیزاد ای
ــدرد  ــســت ب ــی کــه حــزب حــکــمــت

ـیـد نمی ـبـری .   خورد و آنرا ول کن رھ
ـز بـرای  ـی جدید و یا بخشی از آن ن
دفاع از موجودیت خود و حـزبشـان 

ــی  ــن ــن حــزب شــک ــل ای ــاب در مــق
ایستادند اما چھارچوب بحثی کـه 

ــن آن جــدل مــی ــت ــد و  در م ــن ــن ک
ـنـد  اختالفشان را فـرمـولـه مـی کـن

ــھــا  ــه آن ــن کــمــکــی ب ــری کـوچــکــت
ـانـطـور کـه .   کنـد نمی ـلـش ھـم ـی دل

ـامـه حـزب  گفتم اینست که شناسن
ــدھــی  ــســت را ســازمــان ــی حــکــمــت
ـاحـث  کارگـری و روآوری بـه مـب
ــل  بــاصــطــالح کــارگــری تشــکــی

ـتـالفـی و  نمی دھد، بلکه دولـت ائ

بـحـرانســازی سـر مـرز و مـنـشــور 
ــه و  ــی و حســن نصــرال ــگــون ســرن
ـقـد  انبوھی از اینھا که قبال مورد ن

ـاشـد ما قرار گرفته ـال .   اند میب ـب بـدن
کــنــار کشــیــدن کــورش مــدرســی 
ــری جــدیـد حــزب  ـب ــانـه رھ ــاسـف ـت م
ــوانســت خــود را  ــت ــســت ن ــی ــت حــکــم
طوری بازتعریف کنـد کـه از ایـن 
ــد،  ــای ــی ــرون ب ــی ــاســی ب ــی ــزوای س ان
ــن فــرصــت بــه  ــد در ای ــن ــوانســت ــت ن
بازبینی بخصوص سیاست انفـعـالـی 

ـابـل  ـق ـادن در م خانه نشینی و ایست
ـنـد . حرکت انقالبی مردم خاتمه بدھ

ـبـری در  دلیلش اینست که ایـن رھ
ـاسـتـھـای  ـا سـی تمام ایـن سـالـھـا ب
کورش مدرسی کنار آمـده بـود و 
برای این بازبینی به یک جسـارت 

ــاز داشــت ــی ــم .   ســیــاســی ن ــت گــف
ـانـه"  ـاسـف ـنـد، بـخـاطـر "   مـت ـتـوانسـت ن

اینکـه شـخـصـا دوسـت نـدارم کـه 
ـادی آدم  ــ ـــعـــداد زی ـــوشـــت ت ســـرن
کمونیست که بعـد از انشـعـاب راه 

ـیـت امـروز  دیگری رفتند به وضـع
و ھشدار من اینسـت .   منتھی بشود

ـیـت و اتـخـاذ  که ادامه ایـن وضـع
ـاکـنـونـی، آنـھـم در  سیاسـتـھـای ت
ـاسـی ایـران  شرایطی که اوضاع سـی
ـقـالبـی  ـانـه یـک تـحـول ان در آسـت

ـزب  اســـت، مـــی ـار حــ ـــوانـــد کــ ت
ـاریـکـتـر  حکمتیست را به جاھای ب

ـا تـه  می.   بکشاند شود این راه را ت
 !نرفت، بنفع خودتان است

 ٢٠١١ ژوئیه ١١

ــوری  ــھ ــن ســال اســت جــم ــدی چــن
اسالمی دارد زور میزنـد یـک ذره 
حق و حقوقی که بـرای کـارگـران 
در قانون کار کذایی شـان در نـظـر 

بـه .   گرفته شده اسـت حـذف کـنـد
ـتـمـه  ـا شـایـد ت ـنـد ت ـزن ھر دری می
ــه  ــد ب ــتـوان ـی ــی کــه کــارگـر م حـق
استناد به آن شـایـد در دادگـاھـی 
ـقـی  کارش را پیش ببرد تمام شده تل

ـامـی .   شود علی اکبر عـیـوضـی ن
یکی مانند محجوب و صـادقـی ( 

ــارگــران مــدعــی اســت )   دشــمــن ک
فلسفه وجودی قانون كار حـمـایـت " 

، امـا بـه واقـع  " از نیروی كار است
ــار جــمــھــوری اســالمــی  قــانــون ک
ـیـل  قانونی است که مبنای آن تسھ
ـانـون  استثمار کارگران است، ایـن ق
ھر حقی را ھـم بـرای کـارگـر در 
نظر گرفته باشد با ھزار اما و اگـر 
که بر سر اجرای عملی آن بـوجـود 
. می آید ھمان ھم ضـایـع مـیـشـود

ـانـون  وقتی در ھیچ کجـای ایـن ق
ـیـد  کذایی صحبتی از قـرارداد سـف
امضـا نشــده اســت امــا عــمــال در 
سطح وسیعی اجرا میشـود و ھـمـه 
ارگانھای حقـوقـی ایـن حـکـومـت 
چشم شان را روی ھـم مـیـگـذارنـد 

ـانـونـی" که انگار نه انـگـار  " بـی ق
حاکم است آنگاه آن حـق و حـقـوق 
ـا  ـن در نظر گرفته شده چقدر بی مع

ـا .   است وقتی که تو روز روشن و ب
ـیـمـه از  کـمـال بـی رحـمـی پـول ب

کارگر کسر میگردد و کـارفـرمـا 
ـاال  به خودش اجازه میدھد که آنرا ب
ـیـمـه کـارگـر را  ـقـه ب بکشد و سـاب
ـا  ـامـی ب ناقص کنـد و ھـیـچ مـق
وجود اطالع از این موضوع خـم بـه 
ـاورد، امــا وقــت  ابـروی خــودش نــی
ـقـه کـار  ـی بازنشستگی ساعت و دق
ـا دقـت فــراوان  یـک کـارگـر را ب
ـیـجـه  ـت ـنـد و بـعـد ن حساب مـیـکـن
میگیرند دو سال و چند مـاه مـثـال 
کسری کار دارد و این مواقع ھمـه 
ـانـون  مقامات یادشان می آید که ق
سـفـت و مــحـکــم اســت و شـھــرام 
وبھرام نمی شناسد، آنـگـاه مسـخـره 
. بودن این قانون به چشـم مـی آیـد

سالی سی روز طبق این قانون حـق 
مرخصی استحقاقی کـارگـر اسـت 
اما کارفرما در طول سال بـه ھـزار 
و یک بھانه اجازه نمـی دھـد کـه 
ـاده  ـف کارگر از ایـن حـق خـود اسـت
کند و آخر سال ھم اعالم مـیـکـنـد 

و ادامه میـدھـد ! "   مرخصی سوخت" 
ــی بــروی مــرخصــی"  ــت ــخــواس ! " مــی

ـانـونـی بـه شـکـایـت  کدام مرجع ق
کارگر رسیدگی مـیـکـنـد کـه در 
ــن حــال کــارگــر کــارش را  عــی
بخاطرشکایت از دست ندھد؟ ھیـچ 
کجا نیست و خود کـارگـر ھـم بـه 
ــه شــدن  خــاطــر گــروگــان گــرفــت

مـیـگـذرد "   حـق" زندگی اش از این 
و مقام مسئول ھم با وجـدان راحـت 
ــدھــد ــدگــی اش ادامــه مــی ــه زن . ب

وقتی ماه می آیـد و مـیـرود و از 
حقوق کارگر شش مـاه و یـکـسـال 
ـیـسـت و ھـیـچ کـجـا در  خبری ن
قوانین موجود در نظر گرفته نشـده 
و نمیشود که کارگر شـکـایـت بـه 
ـالـه  کجا ببرد این قانـون بـه درد زب

 . دانی میخورد و بس
ـات  جناب عیوضـی عضـو ھـی
مدیره كانون ھماھنـگـی شـوراھـای 
ــر  ـب ــان تـھـران خ اسـالمـی كـار اسـت
میدھد که وزارت کار بی خـبـر از 
ـال  ھمه در تـدارک اسـت کـه خـی
خودش و کارگران را راحت کنـد و 

 مورد به گفته ایشـان مـزایـای ٢٨
ـنـد ایشـان از .   کارگران را قطع کـن

 مورد اشـاره بـه مـرخصـی ٢٨این 
 روز ٢٠ھا دارند که گویا میشود 

ــعــادت ( در ســال  ــه س ــوشــا ب خ
ــا ــارفــرمــای م ــا  قــطــع ! )   ک و ی

مرخصی تشویقی برای فوت اقـوام 
ـزایـش   ٤٠درجه یك كـارگـر، و اف

درصدی مـزد كـارگـران در نـوبـت 
كاری و شیفت كـاری حـذف شـده، 
ــخـواھــد  کـارفـرمــا دیـگــر چــه مـی
ـقـدیـم شـود ـا بـه ایشـان ت !  بگوید ت

عیوضی  اما به حقی دیگر اشـاره 
میکند که مشخص مـیـکـنـد کـه 
ایشان مشکل شان نه رفـاه کـارگـر 
بلکه چیـزی دیـگـر اسـت؛ ایشـان 

تشكـالت كـارگـری " تاکید میکند 
ـاره شـده  در اخراج كارگران ھـیـچ ك

کــدام تشـکــل کـارگــری در ! "   انـد
اخــراج کــارگــران دســت دارد جــز 
ھمین کانونھای ضد کارگـری بـه 
نام شوراھای اسالمـی، کـه ایشـان 
ـــون  ــره کــان ـات مـــدی ــ ـی ــو ھـ عض
ــت؟ ایشــان  ــگــی آن اس ــمــاھــن ھ

اگـر " کارگران را فرا میخوانند که 
ـیـد  از حقوق صنفی خود دفاع نـكـن
ـانـون كـار  در آینده نزدیك تمـامـی ق

ــخ خــواھــد رفــت ــه مســل ــان . "   ب ایش
ـنـد کـه از  کارگران را فرا میـخـوان
قانون کاری دفاع کنند که تمـامـا 
سند بردگی کارگران است و خـود 
ـانـون بـودنـد و  ایشان مجری ایـن ق

ـابـت ایـن .   ھستند نگرانـی ایشـان ب
است که قرار اسـت تشـکـلـی کـه 
ــگــر بــه  ایشــان عضــو آن اســت دی
بازی گرفته نشود و گـرنـه نـگـران 
ـیـسـت کـه  حق و حقوق کارگـران ن
ـا  توسط ھمین  تشـکـل ایشـان و ب
اتکا به ھمین قانون تا کنونی کـه 
ھمیشه در خدمت کارفرمایان بـوده 
. تسمه از گرده کـارگـران بـکـشـنـد

ایشان نـگـران تشـکـلـی اسـت کـه 
ـنـده  ـای رھبران آن با چاقو به جان نـم
واقعی کارگران می افتند و قصـد 

ـبـرنـد ایشـان .   دارند زبان نماینده را ب
ــی اســت کــه در  ــده تشــکــل ــمــایــن ن
ـا  ـزد اسـت و ت ـان جاسوسی کردن زب
توانسته نان کارگران را آجـر کـرده 
ـاحـت  است و اکنون نیز در کمال وق
میگویـد تشـکـالت کـارگـری در 
! اخراج کارگران ھیچ کاره شده انـد

بگذارید در نگرانی خود بسوزد مـا 
ــان غــمــی  ــی ایش ــابــت نــگــران را ب

بگذارید باندھای حـکـومـت .   نیست
ـفـع  ـنـد ایـن بـه ن ھمدیگر را له کـن

 .ھمه مردم است
وزرات کار اما، فقط میخواھـد 
ــت  ــوقــی کــارگـر رســمــی ــحـق ــی بـه ب
ــچ ـی ــگـر ھ ــخـشـد و دی ـانـونـی ب . ق

وظیفه ما کـارگـران نـه دفـاع  از 
قانون کار جمھوری اسالمی بلـکـه 
ــی اســت کــه  ــت ــودی حــکــوم ــاب ن

ـانـونـش " کـارپـذیـر"   کارگر را در ق
ـا  ـلـه ب معرفی میکند تا بدین وسـی
ھمین نامگذاری سـاده کـارگـر را 
ـثـمـار مـعـرفـی کـرده  پذیـرنـده اسـت

ـانـون .   باشد وظیفه ما نه دفاع از ق

ـانـون بـدتـر؛ شـیـوه  بد در مقابل  ق
کذایی این حکومت تا دسـتـه ای 
ـال خـود بـکـشـانـد،  ـب از مردم را بـدن
بقول ترانه سرا بین بـد و بـدتـر چـه 

ــابــی اســت ــخ ــت جــمــھــوری !   حــق ان
ــال  ــث ــارھــا م ــن ک ــا ای اســالمــی ب
میخواھد نشان بدھد کـه مـن کـار 
ــم بـه احـدی ھــم  خـودم را مــیـکـن
ــال ھــر  ــســتـم کــه مـث ــی ــگــو ن جـواب

امـا بـه .   صدائی را ساکت میکنیم
ــن  ــدگــی ای ــت و پـراکــن واقـع تشــت

ـیـسـت ایـن .   حکومت پـوشـیـدنـی ن
حکومت میخواھد مثال نشان دھـد 
ـیـت ضـد کـارگـری  که ھنوز ظرف
ــه  ـن ــد زمــی ــتـوان ـی ـاالســت و م اش ب
استثمار بیشتر را فـراھـم کـنـد امـا 
ـتـن  ھمه اینـھـا آب در ھـاون کـوف

ھمه میدانند که بـحـران ایـن .   است
ــن حـرفــھــا  ــگـر از ای حـکــومـت دی
ـار کـردن  ـا لـت و پ گذشته کـه ب
ـانـون کـار رفـع شـود . چھار بند ق

ـار فـراتـر و  خواسته کـارگـران بسـی
ـانـون  ـنـد ق وسیعتر از این چھار تا ب

چنـد سـال .   کار این حکومت است
ـانـون را  پیش کارگران تابوت این ق

کـارگـران .   در اول مه تشیع کـردنـد
ــار  ــت ــاده وصــریــح خــواس ــلــی س ــی خ
قانونی ھستند کـه کـارگـر انسـان 
ـثـمـار . شمرده شود نـه پـذیـرنـده اسـت

ــت  ـزل ـیـشـت و مـن ـایـد مـع ـانـون ب ق
ـا  ـاسـد ت ـیـت بشـن کارگر را به رسم

ـیـش .   انسانیت کارگر پایمال نشـود ب
ـایـد  و پیش از ھر چیز قانون کـار ب
ــارگــر را  ــخــتــی ک ــب رفــاه و خــوش

قانون کـار فـعـلـی و . تضمین کند
ــم  ــون کــار اصــالح شــده رژی قــان
ھیچگاه چنین ظرفیتی نـداشـتـه و 

ـایـد سـرنـگـون .   ندارد این حکومت ب
شود تا ھمه خـوشـبـخـتـی و ھـمـه 

 .*آزادی نصیب کارگران شود

بخش دیگری از بیحقوقی 
  !کارگران قانونی میشود

 یاشار سھندی 
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ـیـكـاری صـدھـا  كارخانه واكس و ب
نیمی از واحـدھـای .  كارگر داشتیم

صنـعـتـی گـاوداری و مـرغـداری 
تعـطـیـل شـدنـد و صـدھـا خـانـواده 
ـان آور  كارگری با مسئله بیكاری ن

ــد ــواده مــواجــه شــدن كــارخــانــه .   خــان
پوشینه بافت قزوین تعداد كـارگـران 

ـفـر ٢٠٠ نفر به ١٢٠٠خود را از   ن
كارخانه گـوشـت ھـمـدان !   تقلیل داد

ـفـر از ١٠٠تعطیل شد و دستكم   ن
ـبـل .  كارگران آن اخراج شدند ھفته ق

ــیــش از  ــار ب از آن از اخــراج از ك
ـــل در ٥٧٠٠ ـاغ ــ ـــر ش ـارگ ــ  ك

. كارخانجات شھر آمـل خـبـر دادیـم
دھھا كـارگـاه كـوچـك و كـارخـانـه 
ـزد تـعـطـیـل شـدنـد و  ریسندگی ی
ــد ــدن ــكــار ش ــی ــھــا ب . كــارگــران آن

شھرداری تھران با تصویب طـرحـی، 
 ھـزار كـارگـر بـخـش ١٠بیـش از 

ـاطـق  گـانـه ٢٢خدمـات اداری مـن
شــھــرداری تــھــران را در مــعــرض 

ـتـه .   اخراج قرار داد ـف در اخبار این ھ
ـنـودشـت  از زبان نماینده رژیم از مـی

ــه  مــی ــم ك ــوی  درصــد از ٣٥شــن
كارگران استان گلستان تنـھـا ظـرف 

شـمـاری .   اند یكماه از كار اخراج شده
ـزویـن  از كارخانجات شھر صنعتی ق

بـرنـد و  در بحران شدید به سـر مـی
كارگران آنھا در معرض اخـراج قـرار 

ــد  واحــد ٢٣٠ درصــد از ٧٠.   دارن
ـتـی فـاز دو  تولیدی شھـرك صـنـع
ارومیه تعطیل شده و كارگـران آنـھـا 

ـال .  بیكار شدند ـب صدھا كارگر به دن
ـنـد  تعطیلی كارخانه قند آبكـوه و ق

ـیـش از . شیرین مشھد بیكار شدند ب
ـیـدی ٣٠  درصد از واحـدھـای تـول

اصفھان تعطیل شده و كارگران آنـھـا 
اند، و موارد دیگر و ایـن  بیكار شده

ـیـل قـریـب بـه .   وضع ادامه دارد دل
اتفاق این بیكارسازیھا و اخراجھـا را 

ـائـی  به حذف یارانه ھا و عـدم تـوان
آنھا در پرداخت قبـوض سـرسـام آور 
ــت  ــرق و آب نســب ــاز، نــفــت، ب گ

ــد داده ــك گــوشــه .   ان ــط ی ــن فــق ای
كوچكی از وضعیت اقتصاد داغـان 
رژیــم اســالمــی اســت كــه حــذف 

. ھا بر ابـعـاد آن افـزوده اسـت یارانه
ـیـت  این اقتصاد داغـان، امـا وضـع
ــم و  ــی كـارگــران را وخــی ــشـت مـعــی

 .تر كرده است وخیم
 

خوابھای بدتر رژیم برای 
 كارگران

ـات  علی اكبر عیوضی، عضـو ھـی
مدیره كانون ھماھنـگـی شـوراھـای 
ــان تــھــران در  اســالمــی كــار اســت

ـیـش  مصاحبه ـاره پ ـا درب ـن ـل ای با ای
ـیـر در  ـی نویس دولـت در مـورد تـغ
ــار جــمــھــوری اســالمــی  ــانــون ك ق

تشكالت كـارگـری در :   " گوید می
ـاره شـده . " انـد اخراج كارگران ھیچ ك

یعنی در گذشته اگر نقشـی بـرای 
شوراھای اسالمـی كـار، كـه خـود 
مشاور مدیریت در اخـراج سـازی و 
بیكاری و سـركـوب كـارگـران بـود، 
قائل شده بود، این نقش فـرمـایشـی 

ـار گـذاشـتـه ـار  را ھم كن ـب ـن انـد و ای
کارفرما بدون مشـورت شـوراھـای 
اسالمی کارگران را اخراج و بیـكـار 
خواھند كرد و این موجب دلـخـوری 

ایـن .   علی اکـبـر عـیـوضـی اسـت
ـاھــــرا جــــدا از  ـا ظـــ اخــــراجــــھـــ
بیكارسازیھائی است كـه كـارفـرمـا 

ھـا كـارگـران را  به بھانه طرح یارانه
ـلـكـه در  ای اخـراج مـی فله ـنـد، ب ك

جاھائی قرار اسـت اجـرا شـود كـه 
ــرجـاسـت و  ـاب كـارخـانـه ھـر و بـر پ

خـواھـد تـعـدادی را  كـارفـرمـا مـی
 !بیكار كند

در ھمان مصاحـبـه، عـیـوضـی 
پیش نویسـی از وزارت :   " گوید می

كار به ما رسیده اسـت كـه اسـم آن 
ـانـون كـار  را گذاشته اند اصالحیـه ق

اما ما ھـر چـه نـگـاه كـردیـم جـز 
تنگ شـدن عـرصـه بـر كـارگـران 

ای كـه  دراصـالحـیـه.   چیزی ندیدیم
ـنـد از ٢٨وزارت كار نوشته است   ب

ـیـر داده ـی ـانـونـی تـغ ـاد ق  و بـه  مف
ــای  ــمــامــی مــزای ــر ت ــھــت عــبــارت ب

 مـورد قـطـع ٢٨كارگران در ایـن 
ــت ــس . "   " شــده اس ــوی ــش ن در پــی

ــار مــرخصــی  ــه قــانــون ك ــی اصــالح

 روز ٢٠كـارگـران كـم شـده و بـه 
مـرخصـی . . .   كاھش پیدا كرده است

تشویقی برای فوت اقوام درجه یـك 
ـزایـش   ٤٠كارگر حـذف شـده و اف

درصدی مـزد كـارگـران در نـوبـت 
كاری و شیفت كـاری حـذف شـده 

ـانـون كـار . "   است ـا ق كسانـی كـه ب
ـائـی دارنـد،  جمھوری اسالمی آشـن

دانند كه در ھمـان نسـخـه  خوب می
ـزی را بـرای  ـنـھـا چـی ـت تاکنونی ن
ـتـه بـودنـد  كارگران در نـظـر نـگـرف
بلکه یـک سـنـد ضـد کـارگـری 
تمام عیار بود؛ اما با توصیفی كـه 
عیوضی از پیـشـنـویـس اصـالحـیـه 
جدید علنی كرده است، كارگـران را 
ـیـش  الحق با بردگان دو ھزار سـال پ

 .اند عوضی گرفته
 

 ھا و گرانی حذف یارانه
ـات  محمد فاضل ترکمان رئیس ھـی

ـازنشـسـتـه " مدیره  کانون کارگـران ب
ـان قـم ـتـمـاعـی اسـت در "   تامیـن اج

ـیـشـتـی  خبری در باره وضعیت مـع
ــان مــی ــگ ــازنشــســت ــن :   " گــویــد ب ای

ــگـان از حــذف یــارانـه ـازنشــسـت ھــا  ب
. شـونـد فشار زیادی را متحمل مـی

یارانه پرداختی دولت فقط پول آب، 
شود و چیزی بـرای  برق و گاز می

جبران گرانی سایر اقـالم مصـرفـی 
روزانه چـنـدیـن . "   ماند کارگران نمی

ـاره وخـیـم تـر  خبر با این مضمون درب
شدن وضعیت معیشتی كـارگـران و 
ــا حــذف  ــم شــدن ب ــی ــط ایــن وخ رب

حتی در خـوش .   شنویم ھا می یارانه
ـا  خیاالنه و عامیانه ترین و راستش ب

ـتـی بـه  ـاب ــ رعـی نگاه اقتصاد ارب
ـارانـه ھـا، كـه گـویــا  طـرح حـذف ی

ـیـت كـارگـری  خانواده ھای پر جـمـع
ــدی  ـق ـارانـه ن ــری از ی ـیـشـت سـھـم ب

ـزی در !   خواھند برد باز گرانی چـی
ـاقـی  چنته برای ھیچ كـارگـری ب

گـذارد كـه از پـس گـرانـی و  نمی
ـبـال در .   تورم روزافزون برآیـد مـن ق

ـاالت  ھـدفـمــنـد كــردن " آچـمـز " مـق
ــه ھــا ــران "   یــاران ــچــه كــارگ و آن

ــد مــی ــن ــكــن ــد ب ــن ــوان ــگــاه " و "   ت ن
ــه  ـاچـریســتـی ب ـافـع" ت ــه "   مــن ـق طــب

ــر ــرح "   كــارگ ــرم را دربــاره ط ــظ ن
ـیـن " ھدفمند كردن یارانه ھا"  در ھـم

تجربه ھمین مـدت .   نشریه نوشته ام
ـاه نشـان داده و امـروز دیـگـر  کـوت
ـاقـی  برای كسی جـای سـئـوالـی ب

ـارانـه ھـا قـرار بـود  نمانده كه حذف ی

ـا  كارگران را ندارتر كنـد و حـتـی ب
ارقام دسـتـكـاری شـده دولـت ھـم، 
ـا  ـتـی را ب قرار بود دولت رقم ھنگف

ــه ــزنــد حــذف یــاران ــب ب ــی ــه ج ــا ب . ھ
ــر شـده ــد و  كـارگــران امــروز نـدارت ان

ــر  ــتـی را ب ــگـف ـن دولـت ھـم رقـم ھ
ـتـھـا .  دزدیھای خود افزوده است ـن م

واضح است كه كارگر ندارتر از ایـن 
ـفـرتـر خـواھـد  ـن رژیم ھار سرمایه مت
ـایسـتـد و  شد و مقابل این وضع می
دارد خود را بـرای سـرنـگـون كـردن 

 . این آن آماده میکند
 

 ھراس رژیم 
 از وضعیت پیش رو

ــم مــی ــن  رژی ــی ــه بــا چــن ــد ك دان
ـتـی، و بـخـصـوص بـعـد از  ـی وضـع
ـنـدی كـه اركـان  اعتراضات قـدرتـم

ــال   لــرزانــد، ٨٨والیــتــش را در س
ـنـد ایـن .   اعتراضات دیگری در راھ

ـان مسـئـوالن  را بارھا و بارھا از زب
چـھـار .   ایـم ریز و درشت رژیم شنیـده

ـیـن  ـال چشم و گـوش مـواظـب فـع
ـادی از .   اند كارگری برای تعداد زی

ـاپـوش دوخـتـه و مـدتـھـا در  آنھا پ
ــه ــه داشــت ــگ ــدان ن ــد زن ــدار .   ان ھش

ـنـد كـه  می ـاف ـب ـی دھند و لیـچـار م
ــاش قصــد بــرھــم زدن "  اراذل و اوب

ـارانـه ھـا را "   طرح ھدفمند كـردن ی
زھـره تـرك "   فتنه بـعـدی" از .   دارند
تشـكـیـل "   بسیج كـارگـری.  " اند شده
ـاد بـه  دیگر نمـی.   اند داده ـنـد زی تـوان

عـوامـل خـود در خـانـه كـارگـر و 
ـنـد ـن . شوراھای اسالمی كار اتكا ك

بحرانی را كه ظاھرا از سر گـذرانـده 
بودند، معلوم شده است كـه از سـر 

ـبـل در  نگذرانده اند و شـدیـدتـر از ق
وحشتـشـان واقـعـی اسـت، .   راھست

ای را  دانند جامعه چرا كه خود می
ـایـد جـوابـگـو  عاصی كـرده انـد و ب

 !باشند
علیرضا محجوب، رئیس خـانـه 
ـتـه اسـت ـیـرا گـف : كارگر رژیـم اخ

ـیـكـاری "  كارشناسان نگران بـحـران ب
گـویـد كـه  و در ادامه می. "  ھستند

بیكار شدن ھر كارگـر در جـامـعـه " 
ــون  ــن ســت ــرافــراشــت ــی ب ــه مــعــن ب

ھای یك بـحـران اسـت و بـی  خیمه
ـار نـگـران  توجھی به آن تبعات بسـی

ای برای اداره كشـور خـواھـد  كننده
. این نگرانی واقـعـی اسـت. " داشت

در ھمین یـكـی دو مـاه گـذشـتـه، 
ـقـول  ھزاران نفر را بیكار كرده اند كه ب

محجوب ستون خیمه ھزاران بـحـران 
ـفـر  را برافراشتـه ـیـونـھـا ن ـل ـی انـد و م

دیگر را با حتی داشتن شغلـی ھـم 
ـالـــی ھـــم  ـان خشـــك و خــ از نــ

وضعیتی كه مـحـجـوب .   اند انداخته
ـقـدر كـه  ـان را نگران كرده اسـت، ھـم

ـارانـه ھـا  حاصل بیكاری و حـذف ی
ـفـرت  ھست، ھمانقدر ھـم حـاصـل ن
ــن  ــم حــافــظ ای عــمــومــی از رژی

 . وضعیت است
 

ھشدار سردسته اوباشان 
 ضد جنبش كارگری

ــه یــاد شــده از  ــوشــت در ھــمــان ن
ـا " محجوب نقل قول شده است كه  ب
ــبــش ــن ــافــتــن دوره ج ــان ی ــای  پــای ھ

ـتـظـار پـدیـد  ـایـد در ان کارگری، ب
ـاشـیـم آمدن جنبش . " ھای بیکاری ب

یک نفر مثل محجـوب کـه خـود 
بعنوان یک مزدور ایـن رژیـم کـه 
در سرکوب کارگر پیشگام بـوده و 
نقش مھمی را داشته حتی فغـانـش 
از بــیــکــارســازیــھــا درآمــده و دارد 
ــا  ـپ ھشـدار مــیـدھــد کــه طــوفـان ب

ـان .   میشود ـای از طنز تلخ ایشان از پ
ـیـت  جنبش كارگری در بـرابـر وضـع

ھا به جـامـعـه  بیكاری ای كه یارانه
تحمیل كرده، بـگـذریـم، یـك آرزوی 
ــه  ـاران وی در خــان مـحــجـوب و ی
كارگر و شوراھای اسالمی كـار و 
ـان  ـای مجلس اسالمی شـان واقـعـا پ
جنبش كارگری و سركوب ھرگونـه 
ـیـكـار  جنبش كـارگـران شـاغـل و ب

ــد آن .   اســت ــوب مــی دان ــحــج م
طـوفــانـی كــه در راه اسـت، مــی 

تـر از ھـر  توانـد حـتـی سـھـمـگـیـن
ــراضــی بــاشــد كــه ایشــان و  اعــت
پادوھای خانه كارگر و شـوراھـای 
ـا آن مـواجـه  اسالمی كار تاكنون ب

ھمین یك ماه پیش بود كـه .   اند بوده
ـیـروز در  با دو اعتراض قدرتمند و پ

ــی ــم ــروشــی ــر و  پــت ــھ ھــای مــاھش
ـز مـواجـه شـدنـد ـبـری . پتروشیمـی ت

اعتراض قدرتمند كـارگـران شـركـت 
اتوبوسرانی واحد و نیشكر ھفت تپـه 

ـاد  و نساجی ـنـدج را از ی ھـای سـن
ـیـش .  اند نبرده این طوفانی را كـه پ

اند، می دانند كه خانـمـان  بینی كرده
 .برانداز است

كارگران برای خالصـی از ایـن 
ای جـز سـرنـگـونـی  وضعیت چـاره

 .رژیم اسالمی ندارند
 ٢٠١١ ژوئن ١١

 ١از صفحه 
 ای جز سرنگونی  كارگران چاره

 این رژیم ندارند
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ـزیـون و  در خانه ـلـوی مان یخچال و ت
. مـادرم مـرده اسـت. . .   تلفن نـداریـم

تازه مادربزرگم ھم مرده و خـالـه و 
یـگـانـه ھـیـچ . . . "   عمـه ھـم نـدارم

ـیـمـارش و  کس را ندارد جـز پـدر ب
چون كسی را نـدارم :   " پدر میگوید

مجبـورم دخـتـرم را روزانـه بـه سـر 
ـا تـوجـه بـه  ـاورم كـه ب ـی ساختمان ب
اینكه زمان رفت و آمـدم بـه شـھـر 

 ساعـت اسـت بـه شـدت ٦مامازن 
. . . " شـود دخترم خسته و اذیـت مـی

ـیـل :   " گـویـد پدر یگـانـه مـی بـه دل
اینكه یگانه را روزھا سر ساخـتـمـان 

آورم، او نیز پا به پای مـن كـار  می
ـیـت می ـال ھـای سـبـكـی  كند و فـع

ـیـسـه ھمچون حمل ھـای مصـالـح   ك
او .   دھـد ساختمـانـی را انـجـام مـی

یگانه چند روز پیش بـه " گوید  می
خاطر گرد و خاك ناشی از گـچ و 
سیمان مریض شده و یك شب تـمـام 

یـگـانـه مـیـگـویـد . "   تب كرده اسـت
گویـد اگـر سـرایـدار یـك  پدرم می" 

مـان خـوب  ساختمان شـود زنـدگـی
 ." شود می

عمو برات خیلی حرف دارد بـه 
امـا .   تمامی درازای زنـدگـی اش

مـگــر زنـدگــی او چــی بـود جــز 
کار؟ خبرنگار حرف دل عمـو بـرات 
را یادآورد نشـده اسـت امـا در زیـر 
ــرمــرد کــه روی  ــی عــکــســی از پ

تر از خودش نشسـتـه  نیمکتی خسته
ـاه  است در کنار کتری روحـی سـی
شـده بـر اثـر دود چـوب و قــوری 
ـلـی و  ـق ـن چینی نـھـاده شـده بـر م
ــدان  ــر خشــکــی کــه قــن ظـرف شـی
است؛ دست چروکیده عموبـرات بـر 
زانوی خسته اش است و در دسـت 
ـاس مـزد  دیگر چند بـرگ اسـکـن

ـام بـراتـعـلـی، :   روزانه، نوشـتـه انـد ن
، سـن ) عموبرات( عام برات :  شھرت
عمـوبـرات ! ش کر:  سال، وضعیت٨١

کارش رفتن بـه تـه چـاه ذغـال و 
تـمـام .   فرستادن ذغالھا به باال اسـت

ـاھـی  روز محشور با ذغال، بـه سـی
ـیـه ذغـال .   زندگی خودش برای تـھ

ـزنـد و  چوب را در ایـن چـاه مـیـری
شعله ورش میکنند بـعـد کـه چـاه 
ـاه را  ــد در چــ ـــی داغ ش حســاب
میپوشانند تا آتش خفه شـود و آرام 

ـا چـو ب  و آرام دود به بیرون آید ت
ـبـدیـل شـود بـعـد عـمـو .   به ذغال ت

ــاه  ــه چ ــاب بــه ت ــا طــن ــرات را ب ب
ـیـرون  ـا ذغـال را بـه ب میفرستنـد ت

و خبرنگار تاکید مـیـکـنـد .   بفرستد
 !"شکر: وضعیت"

ھچکس بیخ گلوی عمو بـرات 
 ٨١چاقو نگذاشتـه اسـت کـه در 

سالگی به ته چـاه بـرود و کسـی 
ھم یگانه را بزور وادار نـکـرده کـه 
ـتـمـانـی  ھمراه پدر بیمارش کار سـاخ

کامال آزادند از گـرسـنـگـی .   بکند
ـیـت !   بمیرند برای توجیـه ایـن وضـع

سرنوشت مـقـدرشـان :   " گفته میشود
ـاالخـره .   خواست خدا بوده.   این بوده ب

ـیـدا بشـود کـه بـرود  ـایـد پ یکی ب
ـیـرون ! " ذغال را از ته چا بـکـشـد ب

مـادرش ! "   یگانه ھم شانس نیاورده" و
ـازه مـادر " مرده و به قول خـودش  ت

ـنـھـا "، "بزرگ ھم مرده شاید اگر ای
بودند پدر مجبور نبود او را با خـود 
ــارھــای  ــرد و درک ــب بــه ســرکــار ب

راسـتـی . "   سبـک کـمـکـش کـنـد
ـیـسـت و مـادر  حاال که مـادرش ن
ــم او از  بــزرگــش ھــم مــرده ســھ
زندگی یعنی کار است؟ چـرا ایـن 
مقدرات شوم برای فقرا است؟ زیـرا 
مبنای ایـن مـقـدرات سـیـسـتـمـی 
ـثـمـار انسـان  است که بر اساس اسـت
ــن  ــارگــران ای ــم ــث ــت ــاســت و اس ســرپ

ـنـد ـیـن مـیـکـن ایـن .   مقدرات را تعی
انـد از  مقدرات را کسـانـی نـوشـتـه

جنس بقیه انسانھا و بیگانـه از ھـر 
ــد کــه  ــن ــھــا ھســت ــی، آن ــت ــی انســان
ـایـد  تشخیص میدھند که یـگـانـه ب
کار کند و عـمـود بـرات بـرود تـه 

زنـدگـی "   تصمیم سازان.   " چاه ذغال
توده زحمتکش، ھیچی چیزی جـز 
ـان  ــ ـــولش ـــف پ ـی ــ ـــت ک ـام ــ ضـــخ

شناسند و مقدرات ھـمـه را بـر  نمی
ـنـویسـنـد ـی کسـی امـا .   اساس آن م

آھـای !   " اگر نـخـواھـد کـار کـنـد؟
ــی کــار  ــجــا کســان ــس ایــن ــی پــل

ـیـن عـمـوبـرات ! "   کنند نمی برای ھم
 سالگی ھنوزکار میکنـد و ٨١در 

 سـالـگـی شـروع کـرده ٥یگانه از 
ـنـه نـوشـتـه  است و خبرنگار با طـع

 !"ش کر: وضعیت"
من نگاه میکنم به چھره درھـم 

شـکـســتـه عـمــو بـرات و ھــیـکــل 
مچاله شده اش و دستان چروکـیـده 
اش، نگاه میکنم به چـھـره شـاداب 
یگانه که ھنوز کار نتـوانسـتـه آنـرا 
خراب کند و به نگاه پر از زنـدگـی 
ــه  ــگـاه ، ب اش، بـه غــرور در آن ن
زیبایی چھره اش که قرار اسـت در 
این زندگی ھمگی اینھـا لـه شـود 
و مقدمات آن کـامـال چـیـده شـده 

ـزار .     است ـی ھمه اینھا را میبینم و ب
میشوم از ھمه کسانی کـه رنـج و 
ـتـکـش را  درد و محنت مـردم زحـم
ـزار از ھـمـه  ـی قداست میبخشـنـد، ب
ـنـه بسـتـه  ـی ـان پ کسانی کـه دسـت
ـامـه او تـعـریـف  ـاسـن کارگر را شـن
ـا و غـرور  ـب ـنـد نـه نـگـاه زی میکن
ــال  ــب ــاھــی کــه دن ــگ ــه را، ن ــان ــگ ی

زندگی چیـسـت جـز .  زندگی است
ـتـوانـی بـه  شادی؟ شادی اینکـه ب
ـتـوانـی  ـا ب آنچه میخواھی برسی ت
آنچه میخواھی بسازی و ایـن  آن 
چــیــزی اســت کــه در چشــمــان 
ـزنـد؛ ایـن  ـی زیبای یـگـانـه مـوج م

ـزارم .  شناسنامه کارگر است ـی من ب
از دستی که امضائی میـگـذارد و 
ــه مــرگ  ــی را مــحـکــوم ب کسـان
ـانـگـر کـه  میکند مانند فرزاد کـم
ــه  ــش را ب ـب ــط مــیـخــواســت قــل ـق ف

آن قلـمـی کـه .   ھا تقدیم کند یگانه
ـنـھـا بـخـاطـر  بھنام ابراھیم زاده را ت
نگرانی اش برای یگانه و مـھـری 

تـریـن  به زندان محکوم میکند کریه
و منزجرم از کسـانـی . قلم دنیاست

ـتـل کسـانـی  که عـامـل و آمـر ق
ـنـد کـه  بودند و ھستند که نخواسـت
ـقـط  عمو برات تمام زنـدگـی اش ف
ــز  ــچ رنــگــی ج ــی کــار کــنــد و ھ

عـمـو بـرات .   سیاھی ذغال نشناسد
ـاھـی مـیـگـذرد کـه  روزش در سـی
ــد ــب دادن ــرتــی ــرایــش ت ــگــران ب . دی

ـنـد  نمی خواھند یک ریال خـرج کـن
که به روش مدرن تـری چـوب را 
ـازه اگـر  ـنـد، ت به ذغال تبـدیـل کـن
ـنـد عـمـو بـرات  اینکار را ھـم کـن
بیکار میشود و بـی پـول و یـک 
ـلـول از  ــر و فــرزنـد مــع ـی ھـمـســر پ
ـانـد کـه  جنگ روی دستش مـیـم

اند و به اضـافـه خـودش کـه  مانده
داند نان شب شـان را چـگـونـه  نمی

ــد ــه کــن ــرم از .   تـھــی ــف ــن و مــن مــت
کسانی که به ضرب حـکـم زنـدان 
و اعدام به این جنون استثمار حـالـت 
ـیـن  ابدی دادند که گویا تا بوده ھم

ـا !   بوده من منزجرم از ناظری کـه ب
سـنـت " دیدن عمو برات ته چاه بـه 

! آفرین میـگـویـد"   ایرانی تھیه ذغال
ـنـد امـا  ـی ـب ـی سنت تھیه ذغـال را م
عمو برات بیمار و فرتوت را ھـرگـز 

 .نمیبیند
و من آرزو میکنم روزی بـرسـد 
که بقول شاعر کمترین سرود بوسـه 

اگر نبود ایـن آرزو چـگـونـه .  باشد
میشد یگانه و عمو برات را دیـد و 
تحمل کرد این زنـدگـی را؟ شـایـد 
ـان آن  عمو برات ھم ته دلش در مـی
سیاھی که تـمـام عـمـر سـر کـرد 
ـیـن  ھمین آرزو را دارد و بیشک ھم

تـوانـد  آرزو را دارد گـیـرم کـه نـمـی

یـگـانـه .   مانند شاعر آنرا بیان کـنـد
میگوید پدرم میگوید اگر سـرایـدار 
. بشوم زندگی مان خـوب مـیـشـود

آروزی یگانه باید تحقق پیـدا کـنـد 
نه برای ادامه رنـج و کـار پـدرش 
بلکه برای اینکه زنـدگـی اش بـه 

" . خوب شـود" معنای واقعی کلمه 
ـایـد تـالش  برای تحقـق ایـن آرزو ب

ـام ـن ـال بـھ ھـا و  کرد، ھـمـچـون امـث
ـادنـد  فرزاد ھا  که از تالش بازنایسـت

و مغرور و سربلند کوشش میکننـد 
که یک دنیای بھتر برای یـگـانـه 
و حتـی بـرای نـوزاد دشـمـن شـان 

صـف ایـن تـالش را .   شکل بگیرد
 .*باید تقویت کرد

 ١از صفحه 
 یگانه و عمو برات سوخته در فقر

 

 

را تکثير کارگر کمونيست 
کنيد و آنرا بدست دوستان و 

 !آشنايانتان برسانيد
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 اعتصاب و اعتراض

 
 اعتراض كارگران نسوز آذر ذوب آھن اصفھان

بنابه خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیـده اسـت، 
ـنـده آجـر ٤٠٠سه ھفته قبل  ـن ـیـد ك  كارگر نسوز آذر كـه تـول

ـز صـادر مـیـشـود، در ذوب آھـن  ـی ـانـه ن ھستند و به خاورمی
ـا ١٢اصفھان كه در خطر اخراج بودند و ھر كدام   سـال ١٤  ت

ـیـم دسـت بـه اعـتـصـاب  ـق سابقه دارند با خواست قرارداد مسـت
در ادامه این خبر آمده است كه به ایـن كـارگـران وعـده .   زدند

ایـن خـبـر .   داده شده است كه به خواستشان پاسخ داده میـشـود
قبال كارگران شاغل در بـخـش داخـلـی نسـوز آذر :   افزاید می

ـیـم درآورنـد ـق ـنـد قـراردادھـایشـان را بـه صـورت مسـت . توانست
ھمچنین در ادامه اعتراضاتی كه در ذوب آھـن بـوده قـرارداد 

 كارگر در شركت مرآت ذوب آھن كه كار آنھـا سـاخـتـن ١٢٠٠
ــه٧٠٠اسـكـلـه اسـت و  ــرو تـوانسـت ـی ـان ن انـد بــا   كـارگـر تــاب

 . مبارزاتشان قراردادھای خود را بصورت مستقیم درآورند
 

 تن از كارگران اخراجی ٦اعتراض كارگران 
 آزمایش مرودشت را به كار برگرداند

ـازده روزه  ـال اعـتـراضـات ی ـب در خبرھا آمده اسـت كـه بـدن
ـازگشـت بـه كـار  كارگران در رابطه با حقوقھای مـعـوقـه و ب

 كارگـر اخـراج شـده ٦كارگران اخراجی از شركت آزمایش ھمه 
به سر كار برگشتند و پیگیری پرونده این نفرات از دادگـاه و 

ـنـد١٢قضائیه خارج گردید و از روز  ـار بـرگشـت .  تیر به سر ك
ـبـه اول :   یكی از كارگران در این رابطه گفته است كه چھارشن

 مـاه ٦تیرماه وقتی كارگران كارخانه آزمایش برای پیگـیـری 
حقوقھای معوقه خود دست به تـجـمـع زده بـودنـد، مـدیـریـت 

ـفـر از كـارگـران ٦كارگران را مورد ضرب و شتم قرارداده و   ن
معترض را به بھانه دامن زدن به اعتراضات در بیـن كـارگـران 
وایجاد اغتشاش در كارخانه آزمایش، از كـار اخـراج كـرده بـود 

ـادن تـحـصـن .   ند ـت این امر با مخالفت جمعی ھمكاران و راه اف
ـا  ـت ـای ـیـدا كـرد كـه نـھ كارگران معترض در كـارخـانـه ادامـه پ
ـیـت  ـق اعتراض و تحصن و اعتصاب یازده روزه كارگران با مـوف

 كـارگـر اخـراج شـده بـه سـر كـار ٦به نتیجه رسید و تمامی 
 . برگشتند

اند كـه اگـرچـه بـه خـواسـتـه كـارگـران در  كارگران گفته
ـاسـخ كـامـل  رابطه با بازنشستگی و حقوقھای معوقه ھنوز پ
داده نشده، اما اگر این حقوق بر اساس قولھایی كـه داده شـده 
پرداخت نگردد، مجددا كارگران دست بـه تـجـمـع و اعـتـراض 

  .خواھند زد
 تجمع اعتراضی کارگران شرکت نفت آبادان

ـابـه خـبـری كـه  ـقـل کـارگـران شـمـال " بن اتـحـادیـه مسـت
ـبـه "   خوزستان ـیـر مـاه و در ١١منتشر كرده است روز شـن  ت

ـادان  ـادی بـه آب ـفـت عـلـی آب آستانه ی ورود وزیـر جـدیـد ن
کارگران شرکت نفت آبادان با تجمع گسترده نسبـت بـه فشـار 
ـیـش از حـد تـوانشـان و  بیش از حد به کارگران برای تولید ب

در ادامه ایـن خـبـر آمـده . طلب حقوق معوقه، اعتراض کردند
ـیـدار اسـت از  است كه كارگران با سر دادن شعـار کـارگـر  ب
استثمار بیزار است ایشان را بدرقه کردند که باعـث درگـیـری 

  . میان کارگران و ماموران امنیتی شد
اعتصاب کارگران شرکت فوالدسازان به 

 حقوق معوقه
بنابه خبری كه در سایت كمیته ھماھنگی برای كمك بـه 
ـیـرا كـارگـران  ایجاد تشكلھای كارگری منتشر شده اسـت، اخ
ـادشـت كـرج  شركت فوالد سازان كه در شھرك صـنـعـتـی صـف

ـا پـرداخـتـه نشـدن ١٥٠واقع شده و بیش از   نفرپرسنـل دارد، ب
در ادامـه ایـن .   انـد حقوق اردیبھشت ماه دست به اعتصاب زده

خبر آمده كه این اعتصاب بیش از بیست روز اسـت كـه ادامـه 
دارد، تولید متوقف شده است و كارگران با سرویس صـبـح بـر 
ـا  ـنـد بـعـدازظـھـر ب ـن ـنـكـه كـار ك سركار حاضر شده و بـدون ای

ـفـر ٤ایـن كـارگـران .   گـردنـد ھایشـان بـرمـی سرویس به خانه  ن
ای مشـكـالت  اند و به ھـر ارگـان و اداره نماینده انتخاب كرده
ای حـاصـل نشـده  اند، ولی تاكنون نتیـجـه خود را منعكس داده

افزاید كه كارفرمـا قـول داده اسـت حـقـوق  این خبر می.   است
ـیـر پـرداخـت ١٣ مـاه اسـت، را روز ٤معوقه كارگران، كه   ت

خواھد كرد و اگـر ایـن امـر عـمـلـی شـود كـارگـران بـر سـر 
 .كارھای خود باز خواھند گشت

 
 اعتصاب کارکنان منطقه تجاری اروند در آبادان

بنابه خبر منتشر شده، بیش از یك ھفته است كـه صـدھـا 
ـادان دسـت بـه  نفر از کارکنان منطقه آزاد تجاری اروند در آب

ـار دریــافـت .   انـد اعـتـصــاب زده ــون خـواســت ـی  مــاه ٥اعـتـصــاب
  .دستمزدھای معوقه و نیز عیدی سال گذشته خود ھستند

اعتصاب كارگران شركت چاپ و انتشارات 
 در تھران

ـیـش از   تـن از ٣٠٠در خبرھا آمده است كه اعتـصـاب ب
كارگران شركت چاپ و انتـشـارات وابسـتـه بـه وزارت ارشـاد 

ـان ادامـه ٤رژیم در تھران که از روز   تیرماه آغاز شده، ھمـچـن
ـزایـش .   دارد اعتصاب كارگران به عدم پرداخت دستمزدھـا و اف

کـارگـران اعـالم .   ساعت كار بـدون پـرداخـت دسـتـمـزد اسـت
اند تا احقاق  حـقـوق  خـود بـه ایـن  اعـتـصـاب ادامـه  کرده

  .خواھند داد
کارگران مجتمع گوشت فارس دست به 

 اعتراض زد
در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه کـارگـران مـجـتـمـع 

 ماه حقوق معوقه خود را طـلـب دارنـد ١٨گوشت فارس که 
ـیـف نشـده در  و وضعیت بازگشت به کار آنھا نیز تعیین تـکـل
ـازگشـت بـه  اعتراض به سر میبرند و خواھان حقوق خـود و ب

ـتـه اسـت .  کار میباشند یکی از کـارگـران ایـن شـرکـت گـف
ـیـسـت ـا .   ھدف مقامات حل مشکل کارگـران ن ـقـط ب آنـھـا ف

ـیـشـتـری از  وعده و وعیدھایی که میدھند میخواھند زمان ب
ـفـعـل  ـن ما بگیرند و کارگران را با گذشت زمـان خسـتـه و م

ای است و ما کارگـران از حـق  اما این سیاست لورفته.  کنند
ـیـگـیـری و  مـا چـاره.   طلبی خود خسته نمیـشـویـم ای جـز پ

ـار ھـم وعـده.   اعتراض نداریم ھـای  به ھمین خاطر اگـر ایـن ب
مقامات جھاد کشاورزی به کارگران مـجـتـمـع گـوشـت حـل 

ـیـم  نشود، ما با زن و بچه ھایمان تجمع بعدی را شـکـل خـواھ
داد و اگر باز ھم جوابی ندھند الجرم برای ادامـه اعـتـراضـات 

ـیـم رفـت بـر .   و پیگیری حقوقمان و کارمان بـه تـھـران خـواھ

اساس ھمین گزارش گروھی از کارگران مجتمع گـوشـت در 
ھفته گذشته سه روز متـوالـی در تـھـران تـجـمـع اعـتـراضـی 
داشته و در نھایت به آنھا وعـده حـل و فصـل مشـکـالتشـان 

 .داده میشود
 تیـر دھـھـا ١٩در خبر دیگری آمده است كه روز یكشنبه 

ـابـل اداره جـھـاد  ـق نفر از كارگران مجتمع گوشت فارس در م
ـا کـردنـد . کشاورزی رژیم در شھر شیراز تجمع اعتراضی بـرپ

کارگران معترض که از شھر مرودشت به شیـراز آمـده بـودنـد 
ــار پــرداخــت  ــراضــی خــود خــواســت ــت ــاه ١٨در تــجــمــع اع  م
  .دستمزدھای معوقه خود توسط مقامات رژیم شدند

اعتراض كارگران كارخانه كفش مھدی به 
  ماه حقوق معوقه ٤پرداخت 
ـفـش مـھـدی شـھـر ٣٠بیش از   نفر از كارگران كارخانه ك

ـاالی   سـال اسـت ٢٠سمنان كه سابقه كاری ھر كدام از آنھا ب
این كـارگـران ضـمـن . اند  ماه است كه حقوقی دریافت نكرده٤

ـاسـت جـمـھـوری  پركردن طوماری برای استانداری و دفتـر ری
ـیـت اعـالم  در تھران شكایت خود را در اعتراض به ایـن وضـع

  .اند كرده
تجمع اعتراضی شماری از فارغ التحصیالن 

 در مقابل اداره مسکن و شھرسازی مشھد
ـان ٣٠٠در خبرھا آمده است كه نزدیك به   نفر از دانشـجـوی

ـابـل اداره مسـکـن  و فارغ التحصیالن کارشناسی ناپیوسته مق
این تجمـع در اعـتـراض بـه . و شھرسازی مشھد تجمع کردند 

ـیـرا تصـویـب  قانون حذف پروانه اشتغال به کار طراحی که اخ
ـیـه. شده انجام گرفت ـان ـی ـنـدگـان ب ای  در این تجمع شرکت کن

ـنـدگـان از ایـن ٢نوشته و امضا کردند و قرار شد  ـای  نفر از نم
ـنـدگـان .   جمع آنرا به تھران ببرند در آخر این تجمع شـرکـت کـن

اعالم کردند که اگر این قانون ملغی نـگـردد حـرکـت جـدی 
 .تری انجام خواھند داد

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده

 
عدم حقوق کارگران شرکت ساختمان نصب 

 در پاالیشگاه آبادان
 نفراز کارمـنـدان و کـارگـران ٧٠٠در خبرھا آمده است كه

ـادان کـه  ـاالیشـگـاه آب شرکت ساختمانی نصـب مـربـوط بـه پ
عموما قراردادی بوده و توسط پیمانکار به کارھای سخـت و 

ـا ٩٠فشرده و سنگین بکار گرفته میشوند از شـروع سـال   ت
در ادامه ایـن خـبـر آمـده كـه .  اند کنون حقوقی دریافت نکرده

ـزان  ـتـر از مـی ـار کـم این كارگران بلحاظ سطح دسـتـمـزد بسـی
ـافـت مـی ـنـد كـه ایـن  حقوق ھمکاران رسمـی حـقـوق دری ـن ك
  . وضعیت موجب اعتراض کارگران گردیده است

 سال حقوق ١کارگران کارخانه قند بردسیر 
 معوقه طلب دارند

در خبرھا آمده است كه کارگران کارخانه قند بـردسـیـر از 
ھـای مـعـوقـه  استان کرمان کماکان به لحاظ پرداخـت حـقـوق

ـنـد بـردسـیـر کـه .   شان در حالت بالتکلیف ھستند کارخانـه ق
ھای فعال در بردسیـر کـرمـان و دارای  قبال یکی از کارخانه

 کارگر بوده است، مدت طوالنی است که تعـطـیـل شـده ٢٢٠
و حقوق کارگران بعضا بیش از یـکـسـال اسـت کـه پـرداخـت 

انـد  علیرغم پیگیریھای مستمری ھـم کـه داشـتـه. نشده است
یـکـی از کـارگـران ایـن .   کسی پاسخگوی آنھا نبوده اسـت

کارگران در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت :   " کارخانه گفته است

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـبـھـشـت  ـازدھـم اردی حقوق شان و تعطیلی کـارخـانـه در روز ی
ـنـد و در جـلـو فـرمـانـداری  امسال نیز تجمع اعتراضی داشـت

 ."بردسیر تجمع کردند
 

ماه است كه ٢٧كارگران كارخانه سازمایه 
 حقوقی دریافت نكرده اند

ـیـش از ١٥٠بیش از   نفر از كارگران كارخانـه سـازمـایـه ب
ـیـگـیـریـھـای ٢٧ ماه است كه حقوق معوقه دارند و علیـرغـم پ

ای نرسـیـده، و  اند، به نتیجه مستمری كه طی این مدت داشته
ـابـت بـدھـی ھـای  كماكان در بالتكلیفی ھستند و ھیچ پولی ب

 . ماھه به آنھا پرداخت نشده است ٢٧
 

   بی حقوقی و عدم دریافت مزایا ده ماه
 كارگران شركت سادو

در خبرھا آمده است كه كارگران شركت سـادو كـه كـار آن 
ـنـدج  دو بانده كردن جاده مابین سراب قامیش و حسین آباد سـن

 سـال جـاری   و ھم چنین نوروزانه  حقوق ماھانه  ماه١٠است، 
ـا وعـده.  اند را دریافت نكرده   مدیریت این شركت كـارگـران را ب

 . دھند ھا و ماھای پیش رو پاس می و وعید دادن به ھفته
 

عدم پرداخت دستمزد و قطع تمامی مزایای 
 كارگران نوشابه سازی ساسان

یک کارگر شاغل در نوشابه سازی ساسان كـه در حـال 
 كـارگـر قـراردادی ٢٠٠ كـارگـر رسـمـی و ٧٠حاضر داری 

ـافـت دسـتـمـزدھـای  می باشد، گفته است عالوه بـر عـدم دری
ـتـریـن مشـكـل كـارگـران  قـطـع  معوقه در این کارخانه مھـم
ـلـه حـق   ـای کـاری تـوسـط کـارفـرمـا از جـم تمـامـی مـزای

ـنـه مسكن، حق اوالد و غذا مـی ـزی ـاشـنـد کـه خـود ھ ھـای  ب
 . گردد سرسام آوری را شامل می

 
دو ماه حقوق معوقه كارگران كارخانه 

 سعادت نساجان
ـیـد  كارگران كارخانه سعادت نساجان یز كه یك كارخانه تـول

 . اند  ماه است كه حقوق دریافت نكرده٢كننده نساجی است 
 

مطالبات معوقه كارگران کارخانه پاژنگ 
 شود پرداخت نمی

در اخبار آمـده اسـت كـه کـارفـرمـای کـارخـانـه مـوتـور 
ـزویـن از  ـا در ق ـی ـتـی ل سازی پاژنگ واقع در شـھـر صـنـع

 مـاه اسـت ٨پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران كه بیش از 
ـان سـال اســت،  ـای ـاداشـت پ ـا و پ و شـامـل دسـتـمـزد و مـزای

در ادامه این خبر آمده كه این كارخـانـه در .   كند خودداری می
ـلـغ .    نفر بودند٢٥٠ كارگر که سال گذشته ٢٨حال حاضر  ـب م

ـیـون ٦ الـی ٥بدھکاری کارفرما به ھر کاگر معـادل  ـل ـی  م
 .باشد تومان می

 
 تأخیر در پرداخت مطالبات چایکاران

ـیـس اتـحـادیـه شـرکـت ھـای تـعـاونـی  ایرج ھـوسـمـی، رئ
تاکنون نه تنھـا پـول چـیـن اول :   چایکاران کشور گفته است

ـان چـیـن  ـای ـزدیـک بـه پ چایکاران پرداخت نشده است بلکه ن
 . اند دوم ھم کشاورزان مبلغی را دریافت نکرده

 
  ماه حقوق معوقه كارگرن كارخانه قند نیشابور٤

ـیـشـابـور  ـنـد ن در خبرھا آمده است كه کارگران کارخانه ق
ــیــش از  ــراردادی ٣٠٠کــه دارای ب ــارگــر رســمــی و ق  ک

 ماه ھست که حقوقی به آنـھـا داده نشـده ٤باشد، اکنون  می

 .است 
 

 از افزایش مستمری بازنشستگان خبری نیست
ایلنا در خبری به نقل از یكی از اعضـای خـانـه كـارگـر 
ـنـوز از  نوشته است كه چھار ماه از سال گذشته اسـت امـا ھ
ـأمـیـن  افزایش مستمری بازنشستگان تحت پوشـش سـازمـان ت

ـتـه اسـت .   اجتماعی خبری نیست  سـال اسـت کـه ٢او گـف
 ھزار تومانی متعلقه به بازنشـسـتـگـان سـازمـان ٥٠٠ھای  وام

ـتـه اسـت.   تامین اجتماعی قطع شده است ـیـن گـف : او ھمـچـن
ـازنشـسـتـه کـه در زمـان  ـای کـارگـران ب یکی دیگر از مزای
ـاحـتـی  ذبیحی قطع شد کمک ھزینه سفرھای زیارتی و سـی
ـاکـنـون اقـدامـی بـرای بـرقـراری آن  بازنشستگان است کـه ت

ـارانـه.   انجام نشده است ـا ی ـز  ایشان در رابطـه ب ـی ـقـدی ن ھـای ن
ـادی  این بازنشستگان از حذف یارانـه:   گفته است ھـا فشـار زی

ـقـط پـول  را متحمل می شوند، چرا كه یارانه پرداختی دولت ف
ـبـران گـرانـی سـایـر  آب، برق، گاز می شود و چیزی برای ج

 .ماند اقالم مصرفی کارگران نمی
 

مرخصی اجباری بدون مزایای كارگران 
 شركت مخابرات راه دور فارس

در خبرھا آمده است كه مدیریت شركت مـخـابـرات راه دور 
فارس برای خالص شدن از دست اعتـراضـات كـارگـران، آنـھـا 

ـزدیـك .   را به مرخصی اجباری فرستاده است این شركـت كـه ن
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه ٢٢ پرسنل و كارگر و ھر كدام ٦٠٠به 

ـنـد،  طلب دارند، ھر روز پیگیر حقوقھا و مشكالت خـود ھسـت
ـاع  ـن ولی مدیریت شركت از پرداخت حقـوقـھـای كـارگـران امـت
میكند و برای خالص شدن از اعتراضات كارگران آنھـا را بـه 

ـتـه .   مرخصی اجباری فرستاد یكی از پرسنل این شـركـت گـف
ای بـه  ای تـی  ماه گذشته مدیریت شركت٦است كه در طی 

ـا .    ھزارتومان پول داد٥٠٠ھركدام از پرسنل تنھا  در حالیكـه ب
ـا   روز ھم نمیتوان با این قیمـت١٠ ھزاروتومان حتی ٥٠٠ ھـا ب

 .زندگی كرد... این كرایه خانه و قبض آب و گاز و برق و 
 

به مشکل کارگران کارخانه فرش مخمل 
 شود کاشان رسیدگی نمی

در خبرھا آمده است كه یکی از کارگران کارخـانـه فـرش 
ـیـد فـرش اسـت  مخمل کاشان که از کارخانه ھای قدیمی تول

 کـارگـر دارد کـه در حـال ٤٣٠کارخانـه مـا :   " گفته است
ـیـمـه دارنـد . حاضر بیش از صد نفر از کارگران آن مشـکـل ب

ھای مکرر بـه وزارت کـار و خـانـه کـارگـر  بعد از پیگیری
: در ادامـه افـزود.   ولی تاکنون ھیچ اقدامی انجام نشده است

ـیـه و افـت شـدیـد "  ھم اکنون نیز بدلیل گران شـدن مـواد اول
تولید و نبود بازار فروش کارخانـه بـحـران زده اسـت و روزبـه 
ـز  ـی روز وضع تولید آن خرابترمیشود و مشـکـالت کـارگـران ن

 ."یابد افزایش می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 اخراج صدھا کارگر در استان گلستان
ـنـودشـت  در اخبار آمده است كه نماینده مجلس رژیم از مـی

ـنـھـا ٣٥خبر داده است كه   درصد از کارگران استان گلستان ت
 .اند ظرف یکماه از کار اخراج شده

 
  نفر را بیکار کرد٤٠فرھنگسرای مترو 

ـیـر آورده اسـت كـه ١٣خبرگزاری ایلنا در خبرھای روز   ت

طـرح امـانـی " فرھنگسرای مترو با فسخ یـکـطـرفـه قـرارداد 
ـیـش از  كه در ایستگاھھای مترو اجرا می"   کتاب  ٤٠شـد، ب

ـنـد،  ـیـسـانـس داشـت نفر را كه مدارك تحصیلی دیپلم تا فـوق ل
 .بیكار كرد

 
ھای شھر صنعتی قزوین  شماری از کارخانه

 در بحران شدید
ـزویـن از تـداوم بـحـران  جمعی از کارگران شھر صنعتی ق

ھـا و  اقتصادی و گسترش دامنه آن به بسیـاری از کـارخـانـه
. انـد مزاکر تولیدی واقع در این شـھـر صـنـعـتـی گـزارش داده

ـنـده  برپایه این گزارش کارخانه ھایی از قبیل پارس، تولیـد کـن
ـنـد و  ـا بـحـران روبـرو ھسـت انواع لوازم خانگی و کوک تـم ب

ـتـه در .   انـد کارگران شاغل در آنھا در آستانه اخـراج قـرار گـرف
ھـایـی نـظـیـر  این گزارش ھمچنین از تعطیلی کامل کارخـانـه

سس مھرام و نقش ایران و اخراج کارگران شاغل در آنھـا خـبـر 
 .داده شده است

 
 درصد از واحدھای تولیدی ٧٠تعطیلی 

 شھرک صنعتی فاز دو ارومیه
 درصـد ٧٠خبرگزاری دولتی مھر از ارومیه خبر داد كـه 

ـتـی فـاز دو ٢٣٠از   واحد تولیدی موجود در شھرک صـنـع
 .باشند این شھرستان تعطیل می

 
 اخراج سازی در کارخانه مادیران

بنابه خبر منتشره كارفرمای کـارخـانـه مـادیـران واقـع در 
ـیـوتـری كـه  ھشتگرد کرج و سازنده انواع دستگاه ـپ ھـای کـام

ھای واھی دست به اخـراج   كارگر دارد به بھانه٨٠٠مجموعا 
مدیریت این كارخـانـه در .   شماری از کارگران شاغل زده است

 تـن از كـارگـران را اخـراج كـرده ١٠٠فروردین ماه امسال نیز 
 .بود

 
بیكاری صدھا كارگر بدنبال تعطیلی 

 كارخانه قند آبكوه و قند شیرین مشھد
ـنـد  ـلـی كـارخـانـه ق در خبرھا آمده است كه به دنبال تعطـی
. آبكوه در مشھد، صدھا کارگر شغل خود را از دسـت دادنـد

ـنـد شـیـریـن مشـھـد  این خبر ھمچنین می افزاید كه كارخانه ق
ـیـش از   كـارگـر در آن اشـتـغـال ٥٠٠نیز كه در حال حاضر ب

 .باشد دارند با بحران جدی و خطر تعطیلی مواجه می
 

 زمزم خوزستان در آستانه تعطیلی
ـان  در خبرھا آمده است كه مدیریت شرکـت زمـزم خـوزسـت

ـاد ٥٠که بیش از  ـی ـن  سال سابقه فعالیت دارد و تـحـت نـظـر ب
شود، به بھانه نبـود فـروش و عـدم  مستصعفان رژیم اداره می

فعالیت در بازار رقابتی در نظر دارد این كارخـانـه را تـعـطـیـل 
ھای خرم نوش و آرسـو خـرمشـھـر  پیش از این نیز شركت.   كند

 .اند ھای مشابھی تعطیل شده به بھانه
 

 تاژ ھمچنان در بحران است
در خبرھا آمده است كه کارخانه تاژ که در سال گـذشـتـه 

 ھزار کارگر با قرارداد موقت در آن مشغول بـه کـار بـودنـد ٢
 نفر از آنان به دلیل بحران اقتصادی اخراج شـدنـد و ١٢٠٠که 

ـیـد  ـنـده تـول در شھر صنعتی البرز قزوین قراردارد و مـواد شـوی
 .برد کند ھمچنان در بحران به سر می می
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تعطیلی واحدھای تولیدی و بیکاری 
 کارگران در اصفھان

ـتـه  ـف ـتـه آمـده اسـت كـه ظـرف دو ھ در خبرھای این ھف
گذشته ده واحد بزرگ صنعتی تولید انـواج آجـرھـای نـمـا و 
ـبـوض  نسوز در استان اصفھان به دلیـل عـدم تـوان پـرداخـت ق

ـیـن .   انـد گاز و برق تعطیل و کارگران آنھا بیـکـار شـده در ھـم
ـتـه  ـتـمـاعـی گـف رابطه یک کارشناس اداره کـار و امـور اج

ـارانـه ـیـش از  است با اجرای طرح حـذف ی ـاکـنـون ب  ٣٠ھـا ت
ــوســط واقــع در  ــت ــات کــوچــک و م ــانــج درصــد از کــارخ
ـادی از  شھرکھای صنعتی استان اصفھان تعطیل و تـعـداد زی

 .اند کارگران بیکار شده
 

 توقف فعالیت پتروشیمی ایالم
در خبرھا آمده است كه فعالیتھای پتـروشـیـمـی ایـالم بـه 
ـیـن  ـف ـات اجـرایـی واحـد ال ـی ـل دلیل بدھی به علت تـوقـف عـم
ـا ایـن  پتروشیمی ایالم به طور کامل متوقف شـده اسـت و ت
ـتـروشـیـمـی کـاربـرد  واحد به بھره برداری نرسد بقیه فازھای پ

 .نخواھد داشت
 

 ناامنی محیط كار
 

در حادثه معدن صوغان، كارگران دیگری 
 قربانی شدند

ـبـه  خبرگزاری حكومتی مھر خبر داد كه عصر چـھـارشـن
ـیـه فـرو ١٥ ـان ارزوئ  تیر تونل معدن كروم صوغان در شـھـرسـت

ریخت كه موجب زخمی شدن دو تن از كـارگـران ایـن مـعـدن 
شد كه یكی از این دو تن بر اثر شـدت جـراحـات وارده، جـان 

 . خود را از دست داد
 

 ریزش كانال جان كارگر را گرفت
 تیر از اسفرایـن خـراسـان ١٩خبرگزاری دولتی فارس، روز 

شمالی خبر داد كه در پی یك ریزش كانال حفاری شـده لـولـه 
 . ساله جان خود را از دست داد٥٠گاز، كارگری 

 
 جانباختن یک کارگر در روانسر

ـا ١٧روز جمعه  ـنـگـام کـار ب  تیرماه حسن جـمـشـیـدی ھ
ـبـود  ـیـل ن دستگاه کمباین در حال بـرداشـت مـحـصـول، بـه دل
امکانات امنیتی از این دستگاه به زمین پرتاب شـده و جـان 

 .خود را از دست داد
 

 یک کارگر ساختمانی در تھران جان باخت
ـا از مـرگ یـک کـارگـر  خبرگزاری حکومـتـی ایسـن
ـان  ـاب ـی ساختمانی در نتیجه عدم امنیتی در محیط کـار در خ
پیروزی شھر تھران به دلیل نبود امكانات ایمنـی در مـحـیـط 

 .كار و ریزش آوار خبر داد
 

 مرگ یک کارگر در سنندج
ـتـشـر كـرده اسـت،  بنابه خبری كه کمیته ھماھنـگـی مـن

ـلـوک سـازی،   –میالد علیمرادی کارگر کارگاه تیـرچـه  ب
ـازگشـت از مـحـل ١٦روز پنجشنبه  ـانـه راه ب ـی  تیرمـاه در م

ـلـه  ـار نـداشـتـن وسـی ـی کارش در اطراف سنندج به دلیل در اخت
ـاب و ذھـاب در  حمل و نقل مناسب و عدم وجود سـرویـس ای
ـام  ـا ن ـا فـرد دیـگـری ب حالی که سوار بر موتور خود بـود ب

ـاخـت در ایـن حـادثـه .   شھاب ملکی تصـادف کـرد و جـان ب
 .شھاب ملکی نیز دچار ضایعه ی قطع نخاع گردیده است

 
 اطالعیه

 
 وضعیت جسمی رضا شھابی وخیم است

 رضا شھابی باید فورا ز زندان آزاد شود
ـتـشـر شـده رضـا شـھـابـی فـعـال  بنا بر گـزارشـھـای مـن
ـیـت  كارگری و عضو ھیات رئیسه سندیكای واحـد در وضـع

ـبـرد ـی ھـای مـداوم و زخـم شـدن  خـارش.   جسمی بدی بسـر م
پوست بدن رضا که در نتیج  آزمایش معلوم شـده كـه مـربـوط 

مسـئـوالن زنـدان .   به چربـی کـبـد اسـت او را آزار مـیـدھـد
اقدامی برای معالجه او نكرده و تنھا به انجـام سـونـوگـرافـی 

ـاسـخـگـوی  در بھداری زندان وعده داده اند که به ھیچ وجـه پ
ـیـسـت ـز رضـا دچـار .   نیاز پزشکی وی ن ـی ـیـش ن چـنـدی پ

ـزی ـنـی شـده بـود مشكل خونـری ـی و او از .   ھـای مـداوم از ب
جمـھـوری .   بیماریھای دیگر چون درد گردن و كمر رنج میبرد

ـال جـان رضـا شـھـابـی مسـئـول اسـت ـب رضـا .   اسالمی در ق
 .شھابی باید فورا آزاد شود

 خرداد سـال گـذشـتـه در زنـدان اسـت ٢٢رضا شھابی از 
ـات .   وھنوز حتی وضع پرونده او روشن نیست جرم او اعـتـصـاب

 و تـالش ایـن ٨٤با شكوه كارگـران شـركـت واحـد در سـال 
بـه .   كارگران برای ایجاد تشكل خود سـنـدیـكـای واحـد اسـت

ـیـم مـددی دو تـن  ـلـو و ابـراھ غیر رضا شھابی، منصور اسان
ـنـد ـپـه در زنـدان . دیگر از اعضای سندیكای نیشكـر ھـفـت ت

ـایـد  ـاسـی ب رضا شھابی و ھمه كارگران زندانی و زندانیان سـی
 .فورا از زندان آزاد شوند

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

 ٢٠١١ ژوئیه ٦، ١٣٩٠ تیر ١٥
 

  سال زندان محکوم شد٥بھنام ابراھیم زاده به 
 تیـرمـاه حـكـم ١٣بنا بر خبرھای منتشر شده روز دوشنبه 

 سال زندان بھنام ابراھیم زاده فعال كـارگـری و عضـو ٥بدوی 
ـیـن دفـاع  ـال كمیته پیگیری ایجاد تشكلھای كارگری و از فع
از حقوق كودك به وكیل مدافـع وی خـانـم مـحـمـدی، ابـالغ 

 سـال ٢٠ دادگاه انقالب رژیم بـه ١٥بھنام قبال در شعبه .  شد
زندان و ده سال محرومیت از فعالیت اجتماعی مـحـكـوم شـده 

 خـرداد ٢٢بود كه با اعتراض خانواده و وكیل پرونـده وی در 
 سـال زنـدان بـرای او ٥ماه دوباره دادگاھی و حـكـم جـدیـد 

 .صادر شد
ـنـون در ٢٢بھنام ابراھیم زاده از  ـا ك  خرداد سال گذشـتـه ت

جرم بھنام دفاع از حقوق كودك و حقـوق كـارگـران .   زندان است
. جرم او مبارزه برای داشتن یك زنـدگـی انسـانـی اسـت.   است

 .بھنام ابراھیم زاده باید فورا از زندان آزاد شوند
ـیـن  ـال ـیـن كـارگـری و فـع ـال فشار و تھدیـد بـر روی فـع
ـایـد فـورا مـتـوقـف  سیاسی، دستگیری و زندانی كردن آنھا ب

ـیـن كـارگـری و  پرونده.  شود ـال ھای تشـكـیـل شـده بـرای فـع
ـایـد لـغـو شـود كـارگـران زنـدانـی و ھـمـه .   فعالین سیاسی ب

 .زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
 كارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئیه ٦، ١٣٩٠ تیر ١٥

Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 

تصمیم ھیئت مدیره سندیكای نیشكر ھفت 
 تپه ستودنی است

در شرایطی كه كارگران در وضعیت بسیار اسفناك و غـیـر 
ھر روز شاھد گسترش خط فقر مـطـلـق . انسانی به سر میبرند

عالوه بـر ایـن فشـار . بر زندگی مردم به ویژه كارگران ھستیم
ـیـسـی بـر كـارخـانـه ـل ھـا و مـراكـز  اقتصادی ایجاد فضـای پ

ـاتـی مـان بـه شـمـار مـیـرود  تولیدی اتحاد كارگران امـر حـی
ـات  ـب بخصوص تشكل كارگری كه قرار است ساماندھی مطـال

 .كارگاران را به عھده داشته باشد
ـیـم  تصمیم اخیر سندیكای نیشكر ھفت تپه مبنی بر تصـم
ـبـه را  جمعی در آن سندیكا عالوه بر اینكه راه ھر گـونـه شـائ
ـبـری  ـز بـرای رھ ـی در باره آن تشكل بست تجربه عـمـلـی را ن

 .شورایی به روی خود باز گذاشت
ـابـی بـه كسـب  ـی ما این تغییر و تحول را در جـھـت دسـت
ـیـشـكـر  موفقیت طبقاتی میدانیم و آن را بـرای سـنـدیـكـای ن

 .ھفت تپه گامی بلند در عرصه مبارزات شان میدانیم
 ھای كارگری كمیته پیگیری ایجاد تشكل

 ٩٠ تیرماه ١٢
 

 علیه تھاجم به فعالین کارگری 
 !قاطعانه بایستیم

ــرای کســب  ــان ب ــران ھــمــچــن ــن کــارگــری در ای فــعــالــی
. پـردازنـد ھای سنگیـن مـی ترین حقوق کارگری ھزینه ابتدایی

ـلـق، گـروگـان گـیـری،  تھدید و ارعاب با صدور احـکـام مـع
ھای طوالنی مدت و بدون محاکمه، محـکـوم کـردن  بازداشت

ـان  کارگران به زندان ـی ـیـه زنـدان ھای طوالنی و نقض حقوق اول
ـاسـت رژیـم ضـد  سیاسی، ھمواره بخشی جدایی ناپذیر از سـی

ـیـش از .  کارگری ایران بوده است جمھوری اسالمی اکـنـون ب
کوشد این اقدامات ضد انسانی را به امـری عـادی  پیش می

ـتـه .   و روزمره تبدیل کند ـف بر بستر این سیاست است که ھر ھ
و ھر ماه خبری تازه از سرکوب، اذیت و آزار و دسـتـگـیـری 

ـار در ایـن .   شود فعالین کارگری منتشر می بـه آخـریـن اخـب
 :مورد توجه کنید

به گزارش کمیته حمایت از شـاھـرخ زمـانـی، ایـن فـعـال 
ـیـگـیـری " کارگری که عضو شورای نماینـدگـان  ـتـه پ ـی کـم

ـز عضـو "  ھای کارگری ایجاد تشکل ـی ـئـت مـوسـس " و ن ـی ھ
ـات سـاخـتـمـان ـن ـی ـزئ اسـت، در "   سندیکای کارگران نقاش و ت

ـز ١٨/٣/١٣٩٠ھای شب  نیمه ـبـری  در حالی که از تھـران بـه ت
ـانـه راه تـوسـط مـامـوران وزارت اطـالعـات  می ـی رفت در م

ـا ٢٦شاھرخ بعد از .  دستگیر شد ـازداشـت در تـمـاس ب  روز ب
ـفـرادی اسـت  خانواده خویش به آنھا اطالع داده است کـه در ان
و بیست روز است که در اعتـراض بـه دسـتـگـیـری خـود در 

 .برد اعتصاب غذا بسر می
ھـای  ھمچنین به گزارش کمیته پیگیری ایـجـاد تشـکـل

کارگری، محمد جراحی کارگر اخراجی عسـلـویـه در اوایـل 
 توسط مـامـوران وزارت اطـالعـات دسـتـگـیـر ١٣٩٠تیر ماه 

ھـای  محمد جراحی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشـکـل.   شد
ـار در سـال .   کارگری است ـز یـک ب ـی محمد پیش از ایـن ن

ـارزه و .    دستگیر شده بود١٣٨٦ ـال مـب ـب او در آن زمان بـه دن
کوشش فعالین کارگری تبریز پیـش از اتـمـام مـحـکـومـیـت 

 .اش از زندان آزاد شد
ـنـد اسـامـی  ـل ـیـسـت ب نام کارگران بازداشتی فـوق، بـه ل
ـا بـعـد  فعالین شناخته شده کارگری اضافه شده اسـت کـه ی

ـا  از سپری کردن دوران محکومیت از زنـدان آزاد شـده انـد و ی
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 :ھمچنان در زندان بسر برند
منصور اسالو رئیس ھیئت مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 

 خـرداد ١٩شرکت واحد بعد از چھار سـال زنـدانـی بـودن در 
ـالـت آزاد ١٣٩٠ ـا قـرار کـف  به دنبال کمپین گسترده جھانی ب

ھای قلبی و چشـم  اسالو در تمام مدت زندان از ناراحتی.   شد
ـا ١٣٨٤اسانلو پیش از ایـن ھـم از دی مـاه .   برد رنح می  ت
 . در زندان بسر برده بود١٣٨٥مرداد 

ابراھیم مددی نایب رئیس سندیـکـای کـارگـران شـرکـت 
ـیـم ١٣٨٧ دی ماه ٧واحد از   در حال گذرانـدن سـه و سـال ن

 .حکم زندان است
رضا شھابی خزانه دار سندیکای کارگران شـرکـت واحـد، 

ـازداشـت  در "   مـوقـت" بیش از یک سال است که در حـالـت ب
 ٨٩ خـرداد سـال ٢٢شـھـابـی در .   بـرد زندان اویـن بسـر مـی

ـاشـد او یـک .   دستگیر شد، بی آنکه اتـھـام اش مشـخـص ب
ـیـه "  به اتھام ١٣٩٠سال بعد یعنی در خرداد ماه سال  تبلیغ عـل

ـیـت مـلـی" و "   نظام اسالمی ـیـه امـن ـانـی عـل ـب کـه اتـھـام "   ت
ای و عمومی تـوسـط دسـتـگـاه قضـایـی ایـران بـرای  کلیشه

محاکمه فعالین کارگری و سیاسی اسـت، بـه دادگـاه بـرده 
دادستان اما در دادگاه خواستار شد که شھابی بـه اتـھـام .   شد

حکم مـحـارب در دسـتـگـاه قضـایـی .  محاربه محاکمه شود
ـفـی در زنـدان .   ایران اعدام است ـی شھابی ھمچنان در بال تـکـل

ـیـرا . برد بسر می بنا بر آخرین گزارش، اوضا ع جسـمـی او اخ
ـیـش بـطـور مـرتـب  ـا چـنـدی پ به وخامت گرائیده است؛ او ت

ـیـن از درد کـمـر و .   شد دچار خون ریزی بینی می او ھمچن
ـز .   بـرد گرفتگی شدید در ناحیه گـردن رنـج مـی ـی شـھـابـی ن

ـنـه و درمـان  ـای مانند ھمه زندانیان سیاسی از دسترسی به مع
 .درست پزشکی محروم است

بھنام ابراھیم زاده کارگر کارخانه پلی اتیلین در شـھـرک 
صنعتی شور آباد شھر ری، بعد از دستگیری و محاکمـه بـه 

ـال اعـتـراض خـانـواده و .   بیست سال زندان محکوم شد ـب به دن
 ٥ دادگاه انقـالب تـھـران، وی را بـه ٢٨وکیل ایشان، شعبه 

او ھـم اکـنـون در .   سال حبس تعزیری مـحـکـوم کـرده اسـت
 ٨٩ خـرداد سـال ٢٢بھنام را در . باشد زندان اوین محبوس می

ھنگامی که سوار بر اتوبوس شـرکـت واحـد بـود، دسـتـگـیـر 
ـیـه " کردند و دادگاه رژیم اسـالمـی او را بـه جـرم  اقـدام عـل

. مـحـاکـمـه نـمـود"   تشویش اذھـان عـمـومـی"و " امنیت ملی
ھـای  بھنام ابراھیم زاده عضو کمیته پیگـیـری ایـجـاد تشـکـل

 .کارگری است
ھای باز برای صـدھـا  احکام تعلیقی، جرایم نقدی و پرونده

ـایـد بـه فـھـرسـت احـکـام  ـز ب ـی کارگر و فعال کارگـری را ن
 .ھای اسالمی علیه فعالین کارگری افزود دادگاه

اضافه بر ھمه اینھا اخراج از کار ابزار دیگری اسـت کـه 
. کـنـد رژیم برای سرکوب فعالین کارگری از آن استفاده مـی

برای نمونه اعضای ھئیت مدیره سندیکای کارگران شـرکـت 
ـان بـه  نیشکر ھفت تپه از کـار اخـراج شـده و تـعـدادی از آن

ـاوت در زنـدان  ھای کارگری در زمان خاطر فعالیت ـف ھای مت
عالوه بر اعضای زندانـی سـنـدیـکـای کـارگـران .   اند بسر برده

شرکت واحد، بسیاری دیگر از فعالین این سـنـدیـکـا از کـار 
 .اند اخراج شده

ـا ایـن اقـدامـات سـرکـوب  جمھوری اسالمی می کوشد ب
ھـای کـارگـری مـانـع  گرانه و با افزایش ھزینه برای فعالیت

ای خود، بـویـژه حـق  از تالش کارگران برای کسب حقوق پایه
ـیـت در حـال اجـرای .   تشکل یابی، گردد در عین حال حاکـم

ـیـسـتـی اسـت کـه  سیاستھای بغایت ضدکارگری و نئولیبـرال

تنھا با مبارزه کارگـران در سـطـح گسـتـرده بـه عـقـب رانـده 
 .خواھند شد

اتحاد بین المللی در حمایت از کـارگـران در ایـران ضـمـن 
محکوم کردن اقدامات ضد کارگری رژیم اسالمی، با ھـمـه 
ـیـن کـارگـری بـه  ـال توان به کارزارھای خود در دفـاع از فـع
ـاسـی در  ویژه برای آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانیان سـی

مـا از ھـمـه تشـکـالت کـارگـری، .   ایران ادامه خـواھـد داد
ھـای مـتـرقـی و  نھادھای حقوق بشری، واحـزاب و سـازمـان

ـقـض آشـکـار و  آزادی خواه در جھان مـی ـیـم کـه بـه ن خـواھ
ای کارگران ایران توسط رژیـم سـرکـوبـگـر  گسترده حقوق پایه

ـنـد ھـا و  مـا بـویـژه از تشـکـل.   اسالمی فعاالنه اعتراض کن
ـلـف در خـواسـت  نھادی ھای کارگری در کشـورھـای مـخـت
ـتـکـار خـود  می کنیم که در این راه پیش قدم شـونـد و بـه اب

دست به اقدامات و حـرکـتـھـای اعـتـراضـی در حـمـایـت از 
 .کارگران ایران بزنند

 زنده باد ھبستگی جھانی کارگران
 کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

 ٢٠١١ جوالی ٦
info@workers-iran.org 

http://www.etehadbinalmelali.com 
 

 بازھم دستگیری باز ھم زندان
ـاسـی را  روزی نیست که فعال کـارگـری مـدنـی و سـی

 ببند نکشند
ـبـرنـگـار و  ھر روز شاھد دستـگـیـری دھـھـا دانشـجـو، خ

ـاشـیـم فعاالن زنان و مادران داغ دیـده مـی ـنـوز مـرخصـی .   ب ھ
ـنـد اسانلو تمام نشده شاھرخ زمانی را دستگیر مـی ـنـوز .   کـن ھ

ـیـم مـحـمـد جـراحـی و  در پی آزادی شـاھـرخ زمـانـی ھسـت
 .کشند کارگری از صبا ترابر را به بند می

ـانـه دولـت  ما ضمن مـحـکـوم کـردن ایـن اعـمـال وحشـی
 .باشیم خواھان آزادی فوری تمام زندانیان در بند می

ـابـودی  ـاسـی و ن ـان سـی ـی آزادی کارگران زندانی و زنـدان
 زندان سیاسی خواست ما کارگران است

ھـای  حق ایجاد تشکل کارگری، شورا، سندیکا و انجـمـن
 صنفی

 حق تشکیل سازمانھای مستقل کارگری
 حق اعتصاب و حق آزادی بیان

حق داشتن رسانه آزاد روزنامه، نشریـه حـق مـا کـارگـران 
 است و باید برسمیت شناخته شود

 نابود باد دیکتاتوری
 نابود باد زندان سیاسی

 زنده باد آزادی
 جمعی از کارگران ایران خودرو

 
 سید كارگر زندانی آزاد باید گردد

سید كارگر راه آھن تبریز مدتی پیـش دسـتـگـیـر و روانـه 
ـنـھـا اتـھـامـی كـه بـه وی .   او كـارگـر اسـت.   زندان شد و ت

ـان  می ـیـت كـارگـری و آگـاھـگـری مـی ـال ـنـد فـع ـزن توانند ب
ـتـه در نـظـام سـرمـایـه .   ھمكارانش و دیگر كارگران اسـت ـب ال

ـزرگـی از نـظـر  ـار ب داری و آن ھـم در ایـران ایـن جـرم بسـی
 .كارفرمایان و حامیانشان دولت به شمار میرود

ـنـمـی  در شرایطی كه بر كسی پوشیده نیست زنـدگـی جـھ
ـیـسـت ـلـكـه فشـار .   كه به كارگران تحمیـل كـردنـد كـافـی ن ب
 .پلیسی بر زندگی كارگران سایه انداخته است

ـیـسـت . طی روزھای گذشته سید تنھا كـارگـر زنـدانـی ن
شاھرخ زمانی كارگر نقاش و محمد جراحی كـارگـر اخـراجـی 

ـنـد و در سـال جـاری .   عسلویه از جمله كارگران زندانی ھسـت
 .دستگیرو زندانی شدند

محاكمـه فـعـاالن كـارگـری در سـراسـر ایـران بـویـژه در 
ـیـن مـحـاكـمـه  ـنـگـی وھـمـچـن كردستان اعضای كمیته ھمـاھ
ـپـه و  مجدد علی نجاتی عضو ھیئت مدیره نیـشـكـر ھـفـت ت
ـلـه  محاكمه و تعقیب دیگر فعاالن جنبشھای اجتماعی از جـم

 .زنان و دانشجویان نیز بیش از ھر زمانی شدت یافته است
ـیـب و دسـتـگـیـری و مـحـاكـمـه وضـع  عالوه بر این تعق

 .اسفناك زندانھا كه بر محوریت شكنجه قرار دارد
ما ضمن محكوم كردن تعقیب و محاكمه و زنـدانـی كـردن 
ـیـد و  مردم آزادیخواه و برابری طـلـب خـواھـان آزادی بـدون ق

 .شرط  تمامی زندانیان كارگری و سیاسی ھستیم
 .سید كارگر راه آھن تبریز آزاد باید گردد

ـیـر مـاه / ١٢ھای كارگـری  كمیته پیگیری ایجاد تشكل ت
 سال نود
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری
 

 اعتصاب غذا و شکنجه شدید شاھرخ زمانی
در خبرھا آمده است كه شاھرخ زمانی، فعال كـارگـری و 

ھـای کـارگـری كـه روز  عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکـل
ـنـی بـه ١٢ خرداد دستگیر شد، روز ١٧  تیر تی یك تماس تلف

خانواده اش اطالع داد كه از روزی كه دستگیر شـده اسـت در 
ھای جسـمـی و روانـی  سلول انفرادی تحت شدیدترین شكنجه

 روز اسـت کـه در اعـتـصـاب غـذا بسـر ٢٠است و مـدت 
 .برد می

 
فشارھای امنیتی برای جلوگیری از بازگشت 

 به کار کارگران ھفت تپه
بنابه خبری كه کمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد 

 تیر منتشر كرده اسـت، کـارگـران ١٤تشكلھای كارگری روز 
ـپـه و  ـیـشـکـر ھـفـت ت اخراجی و نمایندگان کارگران شرکت ن
ـیـگـیـری  اعضای ھیات مدیره این سندیکا پـس از مـدتـھـا پ
ـیـف  ـیـن تـکـل ـی برای بازگشت به کارشان سـرانـجـام بـرای تـع

ای  وضعیت بازگشت به کار خود ھفته  گذشـتـه، در جـلـسـه
بـه ایـن .   در محل اداره  کار شھرستان شوش شـرکـت کـردنـد

ـاز  کارگران گفته شده است که به دو شرط آنھا را بـه کـار ب
ـیـت بـردارنـد : خواھند گرداند ـال اول اینکه دست از ھرگونه فـع

ـانـد نـظـام در " زیرا  آنھا پیشتر با عناصر و سـازمـانـھـای مـع
ـنـکـه از " اند و از اکنون به بعد نباید باشند ارتباط بوده ؛ دوم ای

ـنـد و سـپـس بـه  کار خود استعفا دھند، تسـویـه حسـاب کـن
ـتـه شـده .   صورت موقت به کار بازگردند به این کارگران گـف

ـان طـرح و  ـامـیـن شـھـرسـت که این دو شرط توسط شـورای ت
ـتـه کارگران اتھامات را رد كرده.   اعالم شده است انـد  انـد و گـف

ـای  ـف ـی كه تنھا به عنوان نمایندگان کارگران ھفت تپه بـه اسـت
ـیـن .   انـد حق و حقوق و مطالبات کارگران مشغول بـوده ھـمـچـن

ـا شــرکـت نــیـشــکــر را  ــا و تســویـه حســاب ب شـرط اســتـعــف
 . اند نپذیرفته
 

 فشار بر فعاالن کانون صنفی معلمان ایران
ـلـف رژیـم بـرای  بنابه اخبار منتشر شده ارگانـھـای مـخـت
جلوگیری از فعالیت کانون صنفی معلـمـان ایـران، فشـار بـر 
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ھای انتظـامـی و قضـایـی  ارگان.   اند فعالین آن را افزایش داده
رژیم تا به حال اقدام به بازداشت چند نفر از معلمـان و صـدور 

 .اند احکام سنگین حبس برای چند نفر دیگر نموده
 
 

 
اعالم اعتصاب کارگران معادن مس : شیلی

Codelco  
اتحادیه کارگران شـرکـت مـعـادن  Reutersبه گزارش  

ـزرگـتـریـن مـعـادن اسـتـخـراج  Codelcoمس   که یکی از ب
ـیـه ١١مس در دنیا بشمار میرود، اعالم کرد کـه روز   ژو ئ

ــه یــک اعــتـصـاب  ــه خــواھـد زد٢٤دسـت ب آنـھــا .    ســاعـت
ـان  گویند بعد از بی  می ـا کـارفـرمـای نتیجه ماندن مـذاکـرات ب

ـیـم گـیـری ـیـشـتـر کـارگـران در تصـم ھـای  برای مشارکت ب
ـیـن  ـی ـیـروی کـار و تـع شرکت از جمله، اخراج و اسـتـخـدام ن

ـیـد .   اند دستمزد، تصمیم به اعتصاب گرفته شرکت معـادن تـول
. کـنـد  درصد كل مس جھان را تولیـد مـی٩ Codelcoمس 

ـا ٤٠این اعتصاب میتواند خسارتی معـادل  ـیـون دالر ی ـل ـی  م
را برای شرکت بـه وجـود   تن مس ٤٦٠٠افت تولیدی معادل 

 .بیاورد
 
افزایش اعتراضات کارگری در نیمه : مصر

 ٢٠١١اول سال 
ـیـمـه اول  The Daily News Egyptبه گزارش  در ن

 ٢٥٩ اعـتـصـاب، ١٥٨ تـحـصـن، ٣٣٨ در مصر ٢٠١١سال 
ـتـه ١٦١راھپیمایی و   حرکت اعتراضـی دیـگـر صـورت گـرف

ـبـود شـرایـط  است که خواست عمده آنھا افزایش دستمزد و بـھ
این بر طـبـق گـزارشـی اسـت کـه از جـانـب .   کار بوده است

یا موسسه فرزنـدان کـره   Awlad Al Ardای بنام  موسسه
بر طبق این گزارش طـی ایـن مـدت .  زمین منتشر شده است

 مورد دسـتـگـیـری ٢٢اند و   کارگر از کار بیکار شده١١٠٧٧
ــوده اسـت ــن .   و احضــار بـه دادگــاه ب ــی ــن گـزارش ھــمـچــن ای

 روزی ١٨ درصد ایـن اعـتـراضـات ظـرف ٥١گوید که  می
ـارک شـده  اتفاق افتاده که باعث سقـوط دولـت حسـنـی مـب

دو :   در قسـمـت دیـگـری از ایـن گـزارش آمـده اسـت.   است
ـقـد  ـت گرایش در جنبش کارگری وجـود دارد کـه یـکـی مـع
است که در حال حاضر نباید دست به اعـتـصـاب و اعـتـراض 
ـازسـازی کشـور لـطـمـه  زد چون به اقتصاد و چرخ تولید و ب

ـقـد اسـت کـه االن کـه دولـت   می ـت زند، و گرایش دیگر مـع
مبارک سرنگون شده، بھترین موقعیت است که کارگـران بـر 

ھای خود پافشاری کنند و مطالباتشان را به کـرسـی  خواست
در این گزارش قانون جدید ضد اعتراض کـه تـوسـط  .   بنشانند

نظامیان حاکم اعالم شده و در آن اعـتـراضـات کـارگـری را 
ـنـوان  ـاتـی را بـع ـب جنایی اعالم کرده، محکـوم شـده و مـطـال
خواست طبقه کارگر، از جمله لغو قانون ضـد اعـتـراض، حـق 
تشکل، انحالل اتحادیه زرد کارگری مصر، تعییـن حـداقـل و 

ھـا و  حداکثر دستمزد برای محـدود کـردن اخـتـالف دسـتـمـزد
 .استخدام رسمی کارگران قراردادی، عنوان شده است

 

  روزه ھزاران کارگر معادن٧اعتصاب : اندونزی
 کارگر شـرکـت اسـتـخـراج ٨٠٠٠به گزارش رویترز حدود 

ـالـت  Freeport McMoranطال و مس  از  Papuaدر ای
ایـن اعـتـصـاب .    ژوئیه دست به اعتصاب زدنـد٤روز دوشنبه 

ـابـد٧قرار است بمدت  ـازنـگـری .    روز ادامه ی آنـھـا خـواھـان ب
ـنـی از  قرارداد کارشان و افزایش صد درصد دسـتـمـزدشـان یـع

ـنـد٣ دالر در سـاعـت بـه ١.٥ ایـن .    دالر در سـاعـت ھسـت
ـانـونـی  کارگران ھمان روز با وجود تھدید کارفرمایان به غیر ق
ـز  ـازگشـت بـه مـی بودن اعتصاب و اعالم اینکه ما خـواھـان ب
ـیـس بـرای  ـل ـیـروھـای پ ـنـدان ن مذاکره ھستیم، و با وجود راه ب

ـیـمـایـی، از شـھـر  ـپ ـا  Timikaممانعـت کـارگـران از راھ ت
Kuala Kencana  محل دفتر مرکزی شرکتFreeport 

ـیـمـایـی زدنـد ـپ یـکـی از  Freeportشـرکـت .   دست به راھ
ـا بشـمـار مـی ـی . آیـد  بزرگترین مو سسات استخراج معادن در دن

ـا  ـق این شرکت در آمریکای شمالی، آمریکای جـنـوب و آفـری
 .ھای استخراج معادن است نیز، صاحب شرکت

 
اعتراض کارگران شرکت نفت : برزیل

Petrobras  
ـتـی  ـف ـتـرز کـارگـران شـرکـت عـظـیـم ن به گـزارش  روی

ـافـت سـھـم ١٥ تا ١٣پتروبراس از روز  ـا خـواسـت دری  ژوئیه ب
ـنـد زد . بیشتری از سـود شـرکـت دسـت بـه اعـتـراض خـواھ

 Petrobras (FUP)ھـای کـارگـران  فدراسیـون اتـحـادیـه
 درصد رشـد داشـتـه و ١٧گوید سال گذشته سود شرکت   می

ـاشـنـد ایـن شـرکـت .   کارگران باید شامل این اضافه در آمد ب
 درصـد اضـافـه درآمـد را بـه ١٢موافقت کـرده اسـت کـه 

 درصـدی ١٧کارگران بپردازد، ولی کارگران خواھان دریافت 
 FUP.    آمـده اسـت٢٠١٠ھستند که در بیالن درآمد سـال 

ـیـد و اسـتـخـراج،  اعالم کرده است روز چھارشنبه قسمـت تـول
ھا دسـت بـه  روز پنجشنبه قسمت پاالیش و روز جمعه ترمینال

  .اعتراض خواھند زد
  کارگر کارخانه تولید شکر٣٠٠٠اعتصاب : مصر

ـبـه  Al Masry Al Youmبه گزارش   ٥روز سـه شـن
ـیـد شـکـر در ٣٠٠٠ژوییه   Nagga کارگر کـارخـانـه تـول

Hammadi آنـھـا خـواھـان .  دست به اعتصاب نامحدود زدند
ـافـت فـوق الـعـاده  افزایش دستمزد، دریافت پاداش بیشتر، دری
بابت کار در محیط پر خطر و دائمی کردن کـارگـران مـوقـت 

ـاتشـان   آنھا می.  ھستند ـب ـان بـه مـطـال گویند چون کـارفـرمـای
 .اند اند، دست به اعتصاب زده کرده توجھی بی

 کـارگـر یـک شـرکـت ٢٠٠ھمزمان با ایـن اعـتـصـاب 
ـا ٦سویسی تولید سینک ظرفشویی استیل در شھر   اکتبـر ب

ـا، دسـت از  ـاداش و مـزای ـافـت پ خواست دستمزد باالتر و دری
 .کار کشیدند

 
 لغو کنسرت برای : قزاقستان

 ھمبستگی با کارگران
ـامــه   ــده مــعــروف  Guardianبـه گـزارش روزن ـن خــوان

ـتـخـت  Sting  انگلیسی ـای ـا پ ـان برنامه کنسرت خـود در آسـت
ـیـه بـرگـزار شـود را ٤قزاقستان که قرار بود روز دوشنبه   ژوی

ـتـی .   لغو کرد ـا" او برای مراسم دول ـان دعـوت شـده "   روز آسـت
ـفـت .  بود وی علت لغو کنسرتش را ھمبستگی با کـارگـران ن

ـزایـش ١٥و گاز قزاقستان عنوان کرد که از   ماه مه بـرای اف
ـبـود شـرایـط کـارشـان دسـت بـه اعـتـصـاب و  دستمزد و بـھ

ھـایشـان  این کارگران و خـانـواده:   گوید  او می.   اند اعتراض زده
ـنـد  ـتـوان ـا ب به حمایت ما و میدیای بین المللی احتیاج دارند ت
ـتـر را زیـر  وضعیت شان به امید رسیدن به یک زنـدگـی بـھ

ـا .   نورافکن قرار دھند ـلـل در تـمـاسـی ب سازمان عفو بین الـم
وی، او را از سرکوب، اخـراج و اذیـت و آزار ایـن کـارگـران 
ـبـل از  توسط حکومت قزاقستان مطلع کرد و او نیز یکـروز ق
ـبـل،  اجرا کنسرت، با وجود تـدارکـات گسـتـرده از مـاھـھـا ق

تعداد کارگران نفت و گـاز شـرکـت .  تصمیم به لغو آن گرفت
ـیـن زده ١٦٠٠٠ تا ٢٥٠٠کننده در اعتصاب بین  ـفـر تـخـم  ن

  .میشود
ھای کارگری ایالت  نامه دبیر اتحادیه

 نیوساوث ویلز استرالیا به سفیر ایران
 ٢٠١١ ژوئن ١٧

ـلـه نـگـرانـی شـدیـد  اتحادیه ـنـوسـی ھای نیوساوث ویلز بـدی
ـاع کـردن رژیـم ایـران از آزاد نـمـودن و  خویش نسبت به امتن
معالجه فوری دو فعال اتـحـادیـه کـارگـری آقـای مـنـصـور 

ـاعـادالنـه ای زنـدانـی  اسانلو و آقای رضا شھابی، که بـطـور ن
 .اند را به شما ابراز میدارند شده

ـار  اتحادیه ـلـو ب ھای نیوساوث ویلز میدانند که آقـای اسـان
ـاز دارد  ـی دیگر از ناراحتی جدی قلبی که به جراحی فوری ن
ـیـل دچـار  رنج میبرد و اینکه آقای شھابی مکـررا و بـی دل
ـافـت  ـاسـبـی دری ـزشـکـی مـن خونریزی بینی شده و معالجه پ

ـیـن.   نکرده است ھـایـی از جـانـب دولـت  مضافا، علیرغم تضم
ـلـو در سـال گـذشـتـه،  ایران مبنی بر بخشودگـی آقـای اسـان

 .ایشان ھمچنان در زندان بسر میبرد
ھای اولیـه اعـالمـیـه  ھمچنین، ایران یکی از امضا کننده

حقوق بشر سازمان ملل متحد و عضو سازمان جـھـانـی کـار 
بوده و ملزم به پیروی از تعھداتی است که در جـھـت رعـایـت 

 .حقوق بنیادین بشر پذیرفته است
ـز دولـت ایـران را جـھـت آزادی  اتحادیه ھای نیوساوث ویل

ـز  ـی فوری و بی قید وشرط آقای اسانلو و آقای شـھـابـی و ن
ـاخـیـر بـرای  فراھم آوردن معالجات پزشکی مناسب و بـدون ت

 .ھردوی ایشان فرامیخوانند
 ارادتمند،

 مارک لنون
 دبیر

ـبـش کـارگـری :   ترجمه و تکثیر از ـا جـن کمیته ھمبستگی ب
 استرالیا –ایران 

 اخبار بين المللی
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 .آزادی کامل و بی قید و شرط تشکل کارگران -١ 
 
اعـتـصـاب کـارگـری .   آزادی کامل و بی قید و شرط اعتصـاب  -٢

پرداخت . نیازمند ھیچ مجوزی از جانب دولت و مقامات دولتی نیست
حق برابر برای اعتصابیون برای توضیح . حقوق کامل در ایام اعتصاب

علل اقدام خویش و پاسخگویی به اظھارات دولت و کـارفـرمـایـان از 
ممنوعیت غیر قانونـی کـردن کـردن مـوردی .   رسانه ھای عمومی

ـلـی و مـیـھـنـی" اعتصابات به ھر بھانه، نظیر  شـرایـط " ، "   منافع م
 .و غیره" شرایط جنگی"، "اضطراری

 
ممنوعیت استخدام اعتصاب شکن و یا بـکـارگـیـری نـیـروھـای   -٣

نظامی و انتظامی بجای اعتصابیون در کلـیـه بـنـگـاه ھـا، اعـم از 
 .خصوصی و دولتی

 
حق دست از کار کشیدن برای کارگرانی کـه در اعـتـراض بـه   -٤

برخورد و عملکرد کارفرما و عوامل او، مسائل ایـمـنـی و یـا بـروز 
مشکالت پیش بینی نشده در محیط کار، موقتـا کـار را مـتـوقـف 

 .میکنند تا به اعتراض آنھا رسیدگی شود
 
آزادی پیوستن به پـیـکـت ھـای .  آزادی پیکت در برابر بنگاه ھا -٥

کارگری برای ھمه مستقل از اشتغال و یا عدم اشتغالشان در بنـگـاه 
 .مربوطه

 
 روز شـش ٥(  ساعت کار در ھـفـتـه ٣. برقراری فوری حداکثر   -٦

 ساعت در کارھای سخت و کاھش منظم آن در فواصل ٢٥، )ساعته
احتساب زمان صرف غذا، فرصت معینی برای رفت و آمد، .  ساله٥

زمان استحمام بعد از کار، کالس ھای سوادآموزی و آموزش فنی و 
 .زمان تشکیل مجمع عمومی جزو ساعات کار

 
انتقال روزھای تعطیل در ھفتـه .   تعطیلی دو روز متوالی در ھفته  -٧

به شنبه و یکشنبه برای ھماھنگی با اکثر کشورھای جھان و بویژه 
.  روز مـرخصـی سـاالنـه٣٠حـداقـل .   کشورھای پیشرفته صنعـتـی

مرخصی کوتاه اضطراری بدون کسر حقوق، عالوه بر مرخصی ساالنه، 
. برای رسیدگی به مشکالت پیش بینی نشده شخصی و خانوادگـی

امکان استفاده کارگران زن، به تشخیص خودشان، از دو روز مرخصی 
 .برای دوره عادت ماھانه

 
دستمزد عادی کارگران باید در حـدی .   ممنوعیت اضافه کاری  -٨

باشد که ھیچ کارگری از سر نیاز اقتصادی ناگزیر به تن دادن بـه 
 .اضافه کاری نشود

 قوانین کار و رفاه اجتماعی
 

 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 

مادام که سرمایه بر حیات انسان ھا حاکمیت دارد، مـادام کـه فـرد 
برای تامین مایحتاج خویش ناگزیر به فروش نیروی کار خود و انجام 
کار برای سرمایه و مالکان وسائل تـولـیـد اسـت، مـادام کـه نـظـام 
مزدبگیری و خرید و فروش نیروی کار انسانھا بـرقـرار اسـت، ھـیـچ 
قانون کاری، ھر قدر مواد و تبصره ھایی بـه نـفـع کـارگـران در آن 
. گنجانده شده باشد، قانون کاری به راستی آزاد و کارگری نـیـسـت

قانون کار واقعی کارگران، نفی نظام مزدی و ایجاد جامعه ای است 
که در آن ھر کس داوطلبانه به اندازه توان و خالقیتش در تولید وسائل 
زندگی و رفاه ھمگان شرکت میکند و به اندازه نیازش از محصوالت 

 .این تالش جمعی بھره میگیرد
 

اما در عین حال، مادام و ھرجا که نظام کـار مـزدی بـرقـرار اسـت، 
جنبش کمونیستی کارگری برای تحمیل آنچنان شرایطی به قوانین و 
مناسبات کار در این نظام تالش میکند که حداکثر آسایش و رفـاه 

ممکن و مناسب ترین شرایط کار را برای کارگران تضمین کـنـد و 
طبقه کارگر و کل شھروندان را از عواقب مخرب نظام کـار مـزدی 

کمونیسم کارگری در این مبارزه ھمچنین .   ھرچه بیشتر مصون دارد
برای برقراری شرایط و موازین کـاری تـالش مـیـکـنـد کـه ارتـقـاء 
خودآگاھی طبقاتی و تشکل و توان مبارزاتی طبقـه کـارگـر را بـه 

 .بھترین شکل ممکن تسھیل نماید
 

قوانین کار و رفاه اجتماعی نظیر کلیه حقوق و وظـایـف شـھـرونـدان 
کشور باید بدون ھیچ تبعیضی شامل کارگران خارجی و خـارجـیـان 

حزب کمونیست کارگری مدافع برابـری کـامـل .   مقیم کشور گردد
حقوقی ھمه کارگران در کشور، مستقل از تابعیت، ملیت، مـذھـب، 

رئوس مطالبات حزب کمونیست کارگـری در .   جنسیت و غیره است
 :زمینه قوانین کار و رفاه اجتماعی عبارتند از

 قانون کار
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 .تعطیل رسمی روز اول ماه مه بعنوان روز جھانی کارگر -٩
 

 . مارس بعنوان روز جھانی زن٨تعطیل رسمی  -١٠
 

مزدی، نظیر قـطـعـه کـاری و کـار   -ممنوعیت ھرگونه کار   -١١
 .کنتراتی

 
 .تعیین حداقل دستمزد توسط نمایندگان کارگران -١٢
 

 .باالرفتن اتوماتیک حداقل دستمزد به تناسب تورم -١٣
 

تعیین حداقل افزایش ساالنه نرخ دستمـزدھـا از طـریـق مـذاکـره   -١٤
جمعی نمایندگان تشکل ھای کـارگـری در مـقـیـاس سـراسـری بـا 

 .نمایندگان سراسری کارفرمایان و دولت
 

 .مزد برابر برای زنان و مردن در ازاء کار مشابه -١٥
 

وعیت تاخیر در . ممنوعیت پرداخت دستمزد جنسی و غیر نقدی -١٦
ممنوعیت ھر نوع کسر دستمزد و جریمه بـه بـھـانـه . پرداخت دستمزد
پرداخت حقوق برای غیبت ھای موجه، دوران بیماری و . ھای مختلف

نقاھت، ایام اعتصاب و یا ھر نوع توقف تولید بدالئل مختلف و یا بـه 
 .بھانه ھای کارفرما

 
ممنوعیت مـرتـبـط کـردن دریـافـتـی کـارگـران بـه شـرایـط و   -١٧

نـظـیـر افـزایـش تـولـیـد، بـارآوری، ( فاکتورھایی جز نفس انجام کار 
ھمه دریافتی کارگران باید بـطـور ) انضباط، حد نصاب تولید و غیره

 .یکپارچه بصورت مزد پرداخت شود
 

 . سال١٦ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر  -١٨
 

ممنوعیت سپردن کار سنگین به کارگران باردار و یا کارگرانی  -١٩
که بدالیل مشخصات فیزیکی خاص سالمتی شان در مخاطره قـرار 

حق ھر کارگر به امتناع از انجام کاری که از نظر جسمی .   میگیرد
 .و روحی برای خویش مضر ارزیابی میکند

 
پرداخت کامل آخـریـن حـقـوق دریـافـتـی بـه .   ممنوعیت اخراج  -٢٠

کارگرانی که بنگاه آنھا تعطیل میشود تا مقطع اشـتـغـال بـه شـغـل 
موظف شدن دولـت بـه پـیـدا کـردن مشـاغـل مشـابـه بـرای .   جدید

آموزش حرفه . کارگرانی که به دلیل تعطیلی بنگاه ھا بیکار میشوند
ای جدید به ھزینه دولت برای کارگرانی که حرفه و یا رشـتـه آنـھـا 

 .بدلیل تغییرات تکنولوژیک از دور خارج میشود

 ١٦بیمه بیکاری مکفی برای ھمه افراد آماده به کار بـاالی   -٢١
پرداخت بیمه بیکاری مکفی و .  سال برمبنای آخرین حقوق دریافتی

سایر ھزینه ھای ضروری به کلیه کسانی که بعلل جسمی یا روانی 
 .توان اشتغال به کار ندارند

 
 سال یا پس از ٥٥تقلیل سن بازنشستگی برای زنان و مردان به   -٢٢
پـرداخـت حـقـوق ) .    سال در کارھای سـخـت١٨( سال سابقه کار ٢٥

تـرمـیـم .   بازنشستگی معادل باالترین حقوق دریافتی در دوره اشتـغـال
 .بیمه بازنشستگی ھمراه با افزایش سطح دستمزدھا

 
تضمین ایمنی و بھداشت محیط کار و تقلیل مخاطرات کار به   -٢٣

حداقل ممکن، بدون ھیچ صرفه جویی، با استفاده از پیشرفته تـریـن 
نظارت و معایـنـه .   تسھیالت و امکانات مورد استفاده در سطح جھان

پزشکی منظم در برابر مخاطرات و بیماری ھای حرفه ای و ناشی از 
کار، توسط مراجع پزشکی مستقل از کارفرما، به ھزینه کارفرمایان 

 .و دولت
 

بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارات ناشی از کار،  -٢٤
اعم از اینکه در محیط کار و یا خارج آن رخ دھـد و بـدون ایـنـکـه 
. کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریـت داشـتـه بـاشـد

پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات 
 .ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست میدھند

 
تشکیل ھیات ھای حکمیت و حل اختالف متـشـکـل از افـراد   -٢٥

 .منتخب کارگران
 

تنظیم و اعمال مقررات داخلی کارگاه ھا و واحدھای اقتصادی  -٢٦
 .و تولیدی توسط نمایندگان منتخب کارگران

 
تشکیل ھیات ھای بازرسی کارگری برای نظـارت بـر اجـرای   -٢٧

صحیح قانون کار در سراسر کشور و کلیه واحدھا و مـوسـسـات، از 
 .جمله در خدمات خانگی

 
التزام کارفرما به مشاوره با نمایندگان کارگـران در مـورد ھـر   -٢٨

تصمیمی که بطور اساسی روش کار، ساعات کار، محـیـط کـار و 
 .تعداد کارگران تحت اشتغال را دستخوش تغییر میکند

 
حق نمایندگان کارگران به بازرسی دفاتر بنگاھی که در آن کار  -٢٩

کارفرما موظف است کلیه اطالعات مورد نیاز کارگران در . میکنند
 .این بازرسی را در اختیار آنھا قرار دھد
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 !مرگ بر جمھوری اسالمی
 !زنده باد جمھوری سوسياليستی

پرداخت بیمه بیکاری معادل حداقل دستمزد رسمی به ھمه افـراد   -١
 . سال١٦فاقد شغل باالی 

 
پرداخت بیمه بازنشستگی دولتی، معادل حداقل دستمزد رسمی، به  -٢

 . سالی که فاقد حقوق بازنشستگی ھستند٥٥ھمه افراد باالی 
 
 سال که فاقد تامین ١٦قرار گرفتن کلیه کودکان و نوجوانان زیر  -٣

 .معیشتی و رفاھی از طریق خانواده میباشند تحت تکفل دولت
 
طب و خدمات بھداشتی و پزشکی رایگان، مناسب، و در دسترس  -٤

تضـمـیـن .   معاینه منظم و واکسیناسیون کامل کـودکـان.   برای ھمه
برخورداری ھمه کودکان از یک رژیم غـذایـی کـافـی و مـنـاسـب 

ریشـه .   مستقل از سطح درآمد خانواده، منطقه و محل اقامت و غیـره
کن کردن بیماری ھای اپیدمیک و عفونی ناشی از عدم سـالمـت 
محیط زیست، معاینه منظم ھمه شھروندان در بـرابـر بـیـمـاری ھـای 
قلبی، سرطان ھای رایج و بیماری ھایی که تشخیص به موقع آنـھـا 

گسترش و بھبود جدی . در درمان و تخفیف عوارض آنھا حیاتی است
گسترش . سطح بھداشت عمومی، اطالعات پزشکی و بھداشتی عامه

و سازماندھی امکانات پزشکی و درمانی به نحوی که دسـتـرسـی 
 .فوری به طبیب و دارو و درمان برای کلیه ساکنین کشور آسان باشد

 
آمـوزش .    سـالـگـی١٦آموزش عمومی اجباری و رایگان تا سن   -٥

رایـگـان و در دسـتـرس بـرای ھـمـه )   دانشگاھی، تخصصی(عالی 
ریشـه کـن .   پرداخت کمک ھزینه کافی به دانشـجـویـان.   متقاضیان

کردن بیسوادی و رشد دائمی سطح سواد و اطالعات علمی و فـنـی 
آموزش حق ھمه است و دسترسی افراد بـه آمـوزش و . اھالی کشور

 .دوره ھای آموزشی باید کامال از سطح درآمد خانواده مستقل باشد
 
تامین و تضمین مسکن مناسب، از نظر فضا، بھداشت و ایمنی و  -٦

برق، آب گرم و سرد، آشپزخانه، حمام و دسـتـشـویـی ( خدمات شھری 
داخل ساختمان، وسایل تھویه و گرما، امکان اتصال به شبـکـه ھـای 

. برای ھمه) تلفنی و تلویزیونی و دسترسی به خدمات عمومی محلی

 درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد و ١٠ھزینه مسکن نباید از 
. مابقی ھزینه، در صورت لزوم باید توسط سوبسید دولتی تامین گردد

بی مسکنی و یا اجبار افراد به زندگی در مسـکـن پـائـیـن تـر از 
استانداردھای مصوب، غیر قانونی است و مراجع دولتی موظـف بـه 

 .فراھم کردن فوری مسکن مناسب برای کلیه شھروندان ھستند
 
ایجاد موسسات خدماتی ویژه در سطح محلی و در مجتمع ھای  -٧

مسکونی به منظور کاھش بار کار خانگی و تسھیل شرکت بیشـتـر 
ھمه مردم در فعالیت ھای اجتـمـاعـی، نـظـیـر شـیـرخـوارگـاه، مـھـد 
کودک، غذاخوری ھا و سلف سرویس ھای عمومی، رختشویـخـانـه 

 .ھای مدرن و غیره
 
ورزشـگـاه، ( ایجاد تسھیالت ورزشی و ھنری و فرھنگی رایگان   -٨

و اخـتـصـاص )   سالن ھا و کارگاه ھای نمایش، کتابخانه، و غـیـره،
 .مربیان و آموزگاران کافی در سطح محلی

 
ایجاد تسھیالت الزم برای شرکت فعال معلولیـن و افـراد دارای   -٩

ایـجـاد تسـھـیـالت و .   نقص عضو در کلیه شئون زندگی اجتـمـاعـی
تجھیزات ویژه معلولین در اماکن عمومی، معابر، مـجـمـوعـه ھـای 

تامین و پرداخت ھزینه وسائل و ابزارھای فنـی و .  مسکونی و غیره
 .کمکی ضروری برای تسھیل زندگی روزمره افراد دارای نقص عضو

 
ایجاد تسھیالت و موسسات خدماتی برای رفع نیـازھـای ویـژه   -١٠

ایجاد امکانات و تسھیالت الزم . سالمندان و بھبود کیفیت زندگی آنان
 .برای ادامه شرکت فعال و خالق سالمندان در زندگی اجتماعی

 
 .تامین شبکه اتوبوسرانی و متروی درون شھری رایگان -١١
 

برق، آب، تلفن، مراکز آموزشی و (ایجاد کلیه تسھیالت شھری  -١٢
در کلیه مناطق روستایی و از میان بردن ) پزشکی و فرھنگی و غیره
 . تفاوت رفاھی شھر و روستا

 رفاه و بیمه ھای اجتماعی


