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در میان برخی از فعالین کـارگـری 
ـبـش  ـاره جـن و نیز کسانـی کـه درب
ـنـد  کارگری اظھار نـظـر مـی کـن
یک نگرانی مطرح می شود کـه 
جنبش کارگری تـدافـعـی اسـت و 
ـاال دارد  جمھوری اسالمی دسـت ب
و اعتراضـات کـارگـری تـعـرضـی 

ـادرسـت .   نیست ـا ن جدا از درسـت ی
بودن این ارزیابی، اظـھـار نـگـرانـی 
ــد ــمــی کــن ــه ای را حــل ن . مسـال

معضالت جنبش کـارگـری بـه راه 
ـیــک  ـقـشـه عـمـل و پـرات حـل و ن
رھبران کارگـری و مـتـحـد کـردن 
ـاز دارد ـی . اعـتـراضـات کـارگـری ن

واضح است ھر کسـی کـه امـرش 
پیشروی طبقه کارگر و ضربه زدن 
بـه حــکــومــت اسـالمــی بــاشــد از 
اعتراض تعرضی کارگر خـوشـحـال 

امـا آنـچـه کـه بـطـور .   مـی شـود
ـیـشـروی و تـعـرض  واقعی به این پ
ـلـه  می تواند خـدمـت کـنـد از جـم
ـیـل  عبارتست از ارائـه یـک تـحـل
درســت از مــوقــعــیــت جــمــھــوری 
ـبـع آن  اسالمی و طبقه کارگر و بت
اتخاذ سیاست و تاکتیک منـاسـب 
ــه  ــی ــارزه کــارگــران عــل ــرای مــب ب
ـا  ـن ـنـھـم ب جمھوری اسالمی، که ای
ـیـر  ـی به شرایط و اوضاع میتوانـد تـغ

اما مـوضـوع ایـن نـگـرانـی، .   کند
یعنی تـدافـعـی بـودن اعـتـراضـات 

ـابـی ای اسـت کـه  کارگری، ارزی
ــم  ــکــات درســت دارد و ھ ــم ن ھ

برای توضیح این بایـد ھـم .  نادرست
ــظــور خــود را از تــدافــعــی و  ــن م
ـیـم و ھـم بـه  ـلـوم کـن تعرضی مـع
ـارزات در آن  شرایطی کـه ایـن مـب
. صورت می گیرد باید توجه کـرد

ـات کـارگـری  بعنوان مثال اعتـصـاب
علیه نپرداختن دسمتزدھا را در نـظـر 

ـنـھـا تـدافـعـی انـد؟ .   بگیریم ـا ای آی
اگـر !   پاسخ ھم آری است و ھـم نـه

ــم کــه  ــی ــن ــاه ک از ایــن زاویــه نــگ
دستمزد حق طبیعی کـارگـر اسـت 
که باید پرداخت شود و کـارگـر در 
ـان و  اعتراض به تعرض کـارفـرمـای
ـیـعـی  زیرپا گذاشـتـن ایـن حـق طـب
اعتصاب کرده آنگاه باید گفت ایـن 

امـا شـکـل .   اعتراض دفاعی است
ــصــاب کــه  ــت ــی اع ــن ــع ــراض ی اعــت
پیشروترین نوع اعـتـراض کـارگـری 
است بایـد گـفـت کـه ایـن شـکـل 
ـتـوان  ـی اعتراض تعرضی است زیرا م
فرض کـرد و مـواردی ھـم وجـود 
ـامـه بـه  داشته که مثال کارگران ن
ـا ھـر  وزیر کار یا رئیس جمھور و ی
ــنــویســنــد و  ــگــر رژیــم ب اوبــاش دی
ــد کــه مشــکــل  ــن درخــواســت کــن
نپرداختـن دسـتـمـزدشـان را بـررسـی 

ـنـه .    سالگی پیشش ھستم١٤از "  ای
ـزی بـھـش  که نمی ـاد چـی تـونـم زی

بابام یکروز دسـتـم را گـرفـت .   بگم
این اھـل درس و :   آورد اینجا گفت

ھا مـیـگـرده  مشق نیست، تو کوچه
ـاد ـت ـا مـع خـدا .   یا الواط مـیـشـه ی

ـاف نـداده  رحمتش کنه عمـرش کـف
ـزنـه ـی آره داشـتـم !   بینه پسرش  تل م

ـتـم گـفـت ایـن عـیـن پسـر :   میگـف
خودته میخواھی بزنش، میخـواھـی 
ـازش کــن ھــر جــور کــه صــالح  ن
ـار کـن، فـکـر  ـت میدانی باھاش رف

کاری کـن بـرای .   کن پسر خودته
بعد از ھـفـت .   ای بشه خودش کاره

و ھشت سال خب ما شـدیـم چـی؟ 
نون و نـمـک .   یک فرزکار ماھر
تونم بـھـش بـگـم  با ھم خوردیم نمی

میخوام از پیشـش بـرم .   حقوقم کمه
ـاد گـرفـت و " میترسم بگه  کـار ی

، " آخرش ما را دست تنـھـا گـذاشـت
 ." نمیدونم چکار کنم

ـتـه  این در دل دوست ازدست رف
ـیـش .   من بود ـا کـارش" از پ " اوسـت

ــار " رفــت، رفــت  بــرای خــودش ک
تـو یـک مـاجـرا کـه .   ، نشد" کنه

من ھم نفھمیدم چـی بـود یـکـروز 
ـایـد بـرم جـنـوب  آمد پیشم گـفـت ب

آنـروز .   پولی طلب دارم وصول کـنـم

ــی بــا مــن درد دل کــرد و  حســاب
ــرگـردم مــن  ـاکــیـد کـرد بـرم و ب ت

قرار بـود یـک .   میدانم چکار کنم
ــدگــی اش  ــه زن ــی ب ــاب ــان حس ــک ت

ـا مـن .  بدھد اما انگار آمـده بـود ب
برای ھمیشـه خـداحـافـظـی کـنـد؛ 

تـو جـاده .   چون رفت و بـرنـگـشـت
 سـالـگـی ٢٥تصادف کـرد و در 

تـمـام .   پرونده زندگی اش بسته شـد
ـنـد آدمـھـای کــه .   شـد ـیـسـت کـم ن

اینگونـه زنـدگـی کـردنـد و تـمـام 
ـنـکـه یـک ذره مـزه  شدند بدون ای

ـیـن  ـی ـلـت تـع میدانیم كه سه ماه مھ
 فـروردیـن ٣١شده بـعـد از تـوافـق 

ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر و  مدیریت پ
ــی بــا كــارگــران  ــامــات دولــت مــق
ــمـع بـر ســر  اعـتـصـابـی ایـن مـجـت
ـاه  اجرایی كردن خـواسـت مـھـم كـوت
ـانـكـاران گـذشـت ـیـم . شدن دسـت پ

ــن  ــن سـه مــاه، در آخــری ــال ای ــب بـدن
روزھای مـرداد مـاه مـدیـریـت ایـن 
مجتمع از كارگـران دو مـاه دیـگـر 

ــد ــی ــب ــرصــت طــل ــی .   ف امــا وقــت
ـیــان  زمـزمـه ــصـاب در م ھــای اعـت

كارگران بلند شد، فورا بـه نشـسـت 
ـا  با نمایندگان كارگران نشستند و ب

ـزایـش مـعـادل   سـاعـت ٤٠قـول اف

اضافه كاری به دستمزد كـارگـران، 
ـا  خواھان دو مـاه مـھـلـت دیـگـر ت
پایان شھریـور بـرای اجـرایـی كـردن 

ـانـطـور .   این خواست شدند طبعا ھـم
ــر ـب ـنـدگــان  كـه در خ ـای ــم ھـا آمـده ن

ـتـه  نتیجه این مذاكـرات و ایـن گـف
مدیریت را به میان كارگـران بـردنـد 

ھـای الزم،  و بعد از بحث و بررسـی
ـزایـش  ـاز اف ـی كارگران با گرفتن امت

 ساعت اضافه كاری بـه ٤٠معادل 
ـا دادن دو مـاه مـھـلـت  حقوقشان ب
ـقـت كـردنـد . دیگر به مدیریت مـواف

ـنـد كـه ایـن آخـریـن  اما تاكید داشت
مھلتی است كه میدھند و بـعـد از 
ـایـد خـواسـت آنـھـا  ـلـت ب ـان مـھ پای

ـیـچـوجـه  اجرایی شود و كارگران بـھ
 .از آن كوتاه نخواھند آمد

بطور واقـعـی اتـحـاد كـارگـران 
ــبــت  ــث ــقــطــه م ــك ن ــمــی ی ــی ــروش پــت
ــارگــران در طــول  ــارزات ایــن ك مــب

ــارزاتشــان بـوده اســت ـب ــحــادی .   م ات
حول خواست واحد كوتاه شدن دسـت 
ـان دادن بـه ایـن  ـای پیمانـكـاران و پ

ـار اتـحـادی كـه .   شرایط برده وار ك
ـازده روزه كـارگـران  در اعتصابات ی
ـاعـث  این مجتمع در فروردین مـاه ب
شد كه بخش اعظم این مجتـمـع بـه 
اعتصاب بپیوندند و ھـزاران كـارگـر 
ــد ــه بــاشــن ــت داشــت . در آن شــرك
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ـقـطـه  اتحادی كه این حركت را به ن
قوتی نه تنھا در مبارزات كـارگـران 
ـقـطـه اتـكـایـی  پتروشیمی بلكه به ن
ـز  برای كارگران نفت و دیـگـر مـراك
ــارگــران  كــارگــری كــه خــواســت ك
ــود  ــواســت خ ــمــی را خ ــروشــی پــت

ـز ایـن .  میدانند، تبدیل شد ـی اكنون ن
ــی  ــررس ــث و ب ــح ــران بــا ب كــارگ
ـنـدگـان  ـای پیشنھادات مدیریت و نـم
دولت در مـجـمـع عـمـومـی خـود، 
ــن  ــری ــد كــه كــوچــكــت ــدادن اجــازه ن
ــان  ــراضــش شــكــافــی در صــف اعــت

كارگران را در دوراھـی .   ایجاد شود
قبول یا رد وعده اضافه دسـتـمـزدی 
كـه بـه آنـھـا داده شـده اسـت قـرار 
ــیــری از  ــوگ ــل ــرای ج ــد و ب ــن نــدھ

ـتـن  كوچكترین تفرقه ای ضمن گـرف
 سـاعـت ٤٠امتیاز افزایش مـعـادل 

ــان،  ــمــزدش ــه دســت اضــافــه كــاری ب
پیشنھاد دادن دو ماه مھـلـت دیـگـر 
ـا  ـنـد ت ـت از جانب مدیریت را پـذیـرف
جلوی ھر نوع بھانه جـویـی دیـگـر 
برای پاسخگویی به خواستـھـایشـان 
ـا صـفـی  ـنـد بـگـیـرنـد و ب ـتـوان را ب

تر برای عملی كردن خـواسـت  متحد
ـاه شـدن  اساسی خود، خـواسـت كـوت
دست پیمانكاران، اعـتـراضـاتشـان را 

 .به جلو ببرند
ــمــی  ــروشــی ــون كــارگــران پــت اكــن

ــحــد ــار ھــم  مـت ــر از ھــر وقــت كــن ت
ـارزاتشـان .   اند ایستاده اولین ثـمـره مـب

انـد  را ھر چند ناچیز و كوچك دیـده
ــن  ــه ای ــرای ادام ــود را ب امــا خ

كوتاه شـدن .   مبارزات آماده میكنند
دست پیمانكاران یك خـواسـت مـھـم 
ـتـروشـیـمـی و تـعـرضـی  كارگران پ
برای پایان دادن به این شـكـل بـرده 

ــطــور كــه در .   وار كــار اســت ھــمــان
ـیـم،  نوشته ھای قبل نیز اشـاره داشـت

ــن  ــدن ای تـعــرضــی اســت بـرای كــن
ــز از پــیـش پــای حــركــت و  زنـجــی

ـقـطـه .   مبارزه آنان در عین حال یك ن
شروع است و بـدون شـك كـارگـران 

ــع ــم ــجــت ــر م ــگ ــت و دی ھــای  نــف
ــمــی و مــراكــز بــزرگ و  ــروشــی پــت
كلیدی كارگری را با خـود بـھـمـراه 

ـیـت و  این.   خواھد آورد ھا ھمـه اھـم
جایگاه این مبارزه و حـفـظ اتـحـاد 
ـارزه  كارگران پتروشیمی در ایـن مـب

ـایـد .   را به روشنی نشـان مـیـدھـد ب
این اتحـاد و ایـن قـدرت را حـفـظ 

ــظــم مــجــمــع .     كــرد ــرپــایــی مــن ب
ـقـول  عمومی، ھم نظـر شـدن و ھـم
شــدن كــارگــران روی خــواســت و 
مبارزاتشـان در ایـن مـجـامـع  راه 
مھم متحد نـگـاھـداشـتـن كـارگـران 
ـاتـی در  پتروشـیـمـی و امـری حـی

از .   شرایط كنونی مبارزاتشان اسـت
ــران و  ــه رھــب ــرو ضــمــن درود ب ایــن
ـارزات  فعالین دست اندركار ایـن مـب
ـان  ـا آن مناسب دیدم در ھم نظـری ب
ـیـد  ـاك در ایـن رابـطـه صـحـبـت و ت
دوباره بر روی این مـوضـوع داشـتـه 

ـتـھـای .   باشم بعالوه كـارگـران شـرك
مختلف در پتروشیمی ماھشـھـر در 
ـات فـروردیـن مـاه و بـرای  اعتصاب

ـنـدگـان  ـای پیگیری خواستھایشان نـم
نماینـدگـانـی كـه .   خود را برگزیدند

ھم اكنون طرف مذاكره با كـارفـرمـا 
ـتـی  ـنـد و وق و مقامات دولت ھست
ـــد خـــود را  ـــی دارن ـت ھـــم نشـــســ
ـنـد و  پاسخـگـوی كـارگـران مـیـدان
اتخاذ ھر نوع تصمیمـی را مـوكـول 
ــع  ــجــم ــه طــرح مــوضــوع در م ب
ــد ــن ــكــن . عــمــومــی كــارگــران مــی

ھمانطور كه در ھمین نشسـت اخـیـر 
ـامـات  با مدیریت پتروشیمـی و مـق
ـیـجـه آن  ـت دولت چنین كردند و در ن
ـابـل  ـق كارگران با جـواب واحـدی م

این خود یـك .   مدیریت قرار گرفتند
این یك گام مـھـم .   اتفاق مھم است

ـارزات كـارگـران  در سازمانیابی مـب
ــاورد را ارج .   اســت ــن دســت ــد ای ــای ب

ـیـن رو نشـسـت و .   گذاشـت از ھـم
ــان  ــدگ ــمــایــن ــگــاتــنــگ ن ــطــه تــن راب

ـتـروشـیـمـی  مجتمع ـلـف پ ھای مخت
ماھشھر یك حلقه مـھـم دیـگـر در 
حفظ اتحاد مبارزاتی ایـن كـارگـران 

 . در سطح كل این مجتمع است
بنابـرایـن خـالـصـه سـخـن مـن 
ـایـی مـنـظـم  تاكید بر دو نكـتـه بـرپ
ـایـی  مجمع عمومی كارگران و بـرپ

ــدگـان شـركــت ـن ھــای  مـجــمـع نـمــای
و ایـن .   مختلف پتـروشـیـمـی اسـت

ـارزات  پروسه واقعی سازمانیابی مـب
ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر و  كارگران پ
ـا  ـایـد ب حفظ اتحادشان اسـت كـه ب

 . *تمام قوا برایش كوشید

 ١از صفحه 
 كارگران پتروشیمی ماھشھر 

 متحدانه ایستاده اند
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هوجدك 
 کرمان

 در محل 
 !استراحت



 3 ١٦٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ١١ و ١٠از .   زندگی را بچشـنـد
ـتـر(   سالگـی  بـه )   شـایـد ھـم کـم

ـنـش  ـتـری خاطر خیلی چیزھا و مھـم
ــده  ــاره از کـودکـی کـن ـقـر یـکـب ف
میشوند و یکراست میافتند در پـر 

ترین قسـمـت زنـدگـی، یـعـنـی  رنج
و کار ھـیـچ وقـت تـمـامـی .   کار

ــدارد ــدالــه .   ن ــراب و عــب یــاد عــمــوت
مرحومی افتادم که ھنوز یکیشـان 

 سال سـن در کـار در آوردن ٨١با 
ـا  ذعال از ته چاه است و دیگـری ب

 سال شبانه کوچه ھـای شـھـر ٧٦
ـز مـیـکـنـد ـاد یـگـانـه .   ما را تمی ی

 ساله کـه در ٥افتم، دخترک  می
کار ساختمان کـمـک حـال پـدرش 
است چون ھیچ کس را نـدارد کـه 

ــد ــشــش بــمــان ــن ھــر ســه از .   پــی ای
کودکی شروع کردند، عـمـو تـراب 
ــر را پشــت ســر  ــی ــدالــه مس ــب و ع
گذاشتند و یـگـانـه اول راه اسـت، 
ـتـریـن  ـتـھـایـش در بـھ راھی کـه ان
! حالت میشود عمو تراب و عبـدالـه

و یکی ھم مثـل دوسـت مـن کـه 
ھیچ جا از او صحبت نشد، تا آمـد 
ـا چـی بـه چـی اسـت  ـی بفھمـد دن
گوشه کارگاه با صدای خـراشـیـدن 
فلزات بر ھمدیگر بزرگ شد و بـه 
. سرعت زندگی اش به انتھا رسـیـد
ـزخـانـه ھـا  یاد بیجه افتادم در کوره پ

کودک بود کـه بـه .   کرد( !)   رشد
" سن عـقـل" او تجاوز شد و چون به 

ــاتــل مــخــوف  ــد بــه یــک ق ــی رس
 .کودکانی مثل خودش تبدیل شد

ــــی  ــــک ــــی در ی ـزارش ـــ درگ
ازسایتھای حکـومـتـی آمـده اسـت 

 ھـزار کـودک کـار در ٦٠٠که 
ـنـد بـدون .   ایران مشعول به کار ھست

ــار کــذب مــحــض  شــک ایــن آم
ــه .   اســت ــم ــد ھ ــن ــن آمــار مــان ای

آمارھـای ایـن حـکـومـت دروغـی 
ـقـت امـا ایـن . است برای کتمان حقی

ـاالسـت کـه مـجـبـور  ـان ب آمار چـن
ھستند کـه بـه قـول خـودشـان بـه 

اشـاره "   پدیـده شـود کـار کـودک" 
ــنــد ــت از .   کــن ــای ــھــای حــم ــن انــجــم

کودکان در ایران آمار این کودکـان 
حـاال .    میلیون میداننـد٥را بیش از 

ـفـر و ٦٠٠ میلیون یا ٥چه   ھزار ن

ـفـر؛ کـودکـان کـار ١چه حتی   ن
ـنـد ـقـری .   اولین قربانیان فقر ھسـت ف

که نظام سرمایه داری مسـبـب آن 
است، فقری که کلیـه نـظـامـھـای 
طبقاتی برای توده وسیع مردم رقـم 

ـــد ـن ــ ـزن ــ ـی ـان  .   مــ ـاســ ــ ـن ـارشــ ـا کــ امــ
عدم تعادل اقتـصـادی و " بورژوازی 

ـتـصـادی و سـود  ـاکـافـی اق رشد ن
ـتـه سـو  جوئی کارفرما نما ـب ھا و ال
و انـواع دالیـل "   استفاده خانواده ھـا

ــب کــار  ــر را مســب ــگ واھــی دی
دانند الـی خـود نـظـام  کودکان می

ـاس .   " طبقاتـی سـرمـایـه داری عـب
ــرور ـامــی کـه از ســوی "   وطـن پ ن

سایت حـکـومـتـی عصـر ایـران بـه 
ـان در  عنوان نماینده سابق کارفرمای
سازمان بین المللـی کـار مـعـرفـی 

متاسفانه امـروز " شده است میگوید 
ـنـد کـه  کودکان بسیار زیادی ھست

ھـای خـود  برای کمک به خانـواده
ـازار کـار  مجبور مـی شـونـد وارد ب

شوند و رسیدگی به ایـن مـوضـوع 
ــت اســت ــه دول ــف ــد .   وظــی ــرچــن ھ

ـز در ایـن  ـی کودکان بسیار زیادی ن
ھـا  بخش مورد سوء استفاده خـانـواده

گیرند امـا جـلـوگـیـری از  قرار می
ـازھـم بـه  ـز ب ـی ادامه این وضعیـت ن

ـاکـیـد . "   عھده دولـت اسـت ایشـان ت
ـفـه " کرد  دولت در ایـن بـخـش وظـی

ــیــت،  ــن ــر تــامــیــن ام دارد عــالوه ب
بھداشت و آموزش افراد جـامـعـه و 
ـامـیـن کـنـد . از جمله کودکان را ت

ــمـاع افــرادی  ـت ــکـه در اج ـن حـال ای
ھستند که از کودکـان و اشـتـغـال 

ـنـد  به کار آنھا سوء استفاده می کـن
ھـای  این مشکل معلول ناھنـجـاری

ـانـه در . . .   اجتماعـی اسـت ـاسـف مـت
ـنـد کـه  حال حاضر کودکانی ھسـت

ــاده  خـانـواده ـف ھـا از آنـھــا سـوء اسـت
ـار کـودکـان بـه  می کنند و با اجـب

ـامـیـن  کار، درآمد آنـھـا را بـرای ت
ـاده  ھزینه ـف ھـای مـواد مـخـدر اسـت
دولتی کـه سـی و دو . "   کنند می

ـیـشـتـر از روز  سال است ھـر روز ب
امنیـت، بـھـداشـت و آمـوزش "قبل 

ـلـه کـودکـان " افراد جامعه و از جم
را در معـرض تـھـدیـد قـرار داده و 
عمال ھمه را از بیـن بـرده اسـت از 

ـلـمـداد  ـقـصـیـر ق سوی ایشان بـی ت
میشود، نھایتا کـم کـار تـوصـیـف 

تـوانـد جـلـو سـو  میشود کـه نـمـی
ایـن !   ھـا را بـگـیـرد استفاده خـانـواده

ـان ایـران  نماینده با شرف کـارفـرمـای
ـتـظـار  ھمانـگـونـه کـه از ایشـان ان
میرود مجبور است حقایق را وارونـه 

این عضو شریف جامعـه .   جلوه دھد
" ( ! ) کارفرما نـمـا" کارفرمایان و نه 

ــع کــار  ــن ــکــنــد کــه م ــی ــاره م اش
کودک در اجالس امسال سـازمـان 
ـنـدگـان  ـای جھـانـی کـار تـوسـط نـم
کــارگــری ایــران مــطــرح و مــورد 

ــه اســت ــد قــرار گــرفــت بــی !   تــاکــی
شرمی نمایندگان اسالمی سرمـایـه 

نمایندگانی کـه خـود .  حدی ندارد
با اعمالشان سبب بیکاری و فشـار 
ـبـع  بیش از حد به کارگران و بـه ت

ــواده ـان ـان خــ ــودکــ ــر ک ـای  آن ب ھــ
کارگری بودند و سبب ایـن شـدنـد 
ــه  ــد ب ــن ــوان ــت ــان ن کــه ایــن کــودک
ــد در  ــن کــودکــی خــود ادامــه دھ
سازمان جھانی کار بر قانـون مـنـع 

در !   کـار کـودک اصـرار ورزیـدنـد
قانون رسمـی ایـن حـکـومـت کـار 

 سال ممنوع اعـالم ١٥کودکان زیر 
ـانـونـی کـه  گردیده است امـا در ق
عمال دارد اجرا میـگـردد کـودکـان 

 سال در سطح وسـیـعـی بـه ١٥زیر 
ـا ایـن  ـاق ـف کار گرفته میشوند و ات
ـان  بند ازقانون عمال دست کارفرمای
ــگــذارد کــه ھــرگــونــه  ــی ــاز م را ب
ـار  ـت ـا ایـن کـودکـان رف خواستند ب
کنند و به ھیچ جـا ھـم جـوابـگـو 
ـال  ـانـون خـی ـنـد ق نباشند چون این ب
جمھوری اسالمی و کارفرمایان را 
ـــت کـــرده اســـت ـا راح ـــکـــجــ . ی

 سـال ظـاھـرا ١٥کارکودک زیـر 
ممنـوع شـده اسـت امـا در ھـیـچ 
کجا ھم گفته نشـده اگـر بـه کـار 
ـتـظـر  گرفته شدند چه عقوبتی مـن

ــت ــرمــای خــاطــی اس در .   کــارف
بدترین حـالـت از نـظـر کـارفـرمـا، 
ـتـه شـده را  کودک به کـار گـرف
اخراج میکند و این کودک ماننـد 
بزرگترش که مثال برایش حقی در 
نظر گرفته شـده اسـت دسـتـش بـه 
ـیـسـت کـه حـق و  ـنـد ن ھیچ جا ب
ـبـه کـنـد . حقوق خـودش را مـطـال

وقتی موقـع حـق و حـقـوق بـرسـد 
ـیـر" کودک  اسـت، امـا " طفـل صـغ

ـاد بـگـیـرد  موقع کار برسد، بایـد ی
 !بدرد آینده اش میخورد

در "   فـعـال کـارفـرمـایـی" البته 

ــســت،  ــت تــنـھــا نــی ــق ـی ــمــان حــق کـت
گزارشگر سایت عصر ایران کـه آن 
آمار دروغین را ارائه داده اسـت در 

ــه ھــمــان  ــوجــی ــی ت  ھــزار ٦٠٠پ
ــد  ــن ــک ــی ــد م ــی ــاک ــار ت کــودک ک

متاسفانه بررسی ابعاد بکارگـیـری " 
کودکان و رواج پـدیـده شـوم کـار 
ــده  کـودک در کشـور نشــان دھــن

ھای فراوانی است کـه  سوء استفاده
ـان  ـــرخـــی ســـودجـــویــ از ســـوی ب
ــا  ــھ ــن آن ــدی ــمــا و یــا وال کــارفــرمــان

امـروز مشـاھـده .   گیـرد صورت می
شود کودکان بسیـاری کـه در  می

سنین مدرسه قرار دارنـد بـه جـای 
ــا  ھــای درس در چــھــارراه کــالس ھ

ــنـد . "  مشـغــول کســب درآمــد ھســت
ــد کــدام  ــی ــایــد پــرس کســب " اوال ب

ــرای " درآمــد ؟ ایــن اصــطــالح را ب
ـبـرنـد  ـی کاسبان و دکانداران بکـار م

ـنـد" که  " ! در پی روزی حـالل ھسـت
بعد ھـم مـگـر گـل فـروشـی سـر 
ـا فـروش دسـتـمـال  چھار راھھا، و ی
کاغذی و یا پاک کـردن شـیـشـه 
ــک  ــرای ی ــدر ب ــل چــق ــی ــومــب ات

کسـب " دارد که "   در آمد" کودک 
نام گرفته است؟ ھر کـس "   در آمد

کسـب در " نداند و ایـن اصـطـالح 
ــیــخــود "   آمــد ــود از خــود ب ــن را بش

میشود که نکند سـر چـھـارراھـھـا 
پول توزیع میکنند و کسـی خـبـر 

دوما این گزارش یـک خـط !   ندارد
ــن  ــد کــه ای ــکــن ــمــی ھــم اشــاره ن
سودجویان کارفرما نما چگـونـه از 
ـنـد و  ـاده مـیـکـن ـف کودکان سو است
ــت در ایــن  کــاری نــدارد کــه دول

ـا .   رابطه چکـار مـیـکـنـد ظـاھـرا ب
ھـا  استناد به حرفھای ایشان خانـواده

ــخــدرشــان  ــواد م ــه م ــھــی ــرای ت ب
کودکان را به کار میـکـشـنـد امـا 

کـنـد کـه کـارفـرمـا  مشخص نمی
نما چگونه از کـار کـودکـان سـو 

ـنـکـار را .   استفاده مـیـکـنـد اگـر ای
میکند چه مرجعی قرار است جـلـو 

ـان کـارفـرمـا نـمـا" این  را "   سودجوی
و گزارشگر حواسش ھسـت .   بگیرد

ــاع  کــه دارد از کــی و چــی دف
ـا کـی ھـم مصـاحـبـه  میکند و ب

ــد ـا یــک .   مـیـکـن ـیـن ب بـرای ھــم
چرخش قلم و با رندی آخـونـدی از 

ــمــا" ســودجــویــی  ــرمــا ن ھــا  " کــارف
ــادا  ــد تــا مــب ــگــوی ــه " مــی جــامــع

خاطرشان مـکـدر "   کارفرمایان ایران
ـاسـان .   شود ـنـدگـان و کـارشـن ـای نـم

بورژوازی وقتی که میخواھنـد بـه 

درد و رنج مردم بپردازند حـواسـشـان 
ـز خـود  ھست که قبـل از ھـر چـی
مردم را مقصر نشان دھند و ھـدف 
ـا ھـیـچ تـوقـعـی  ھم ھمین است ت

این گزارش در جـای .   ایجاد نگردد
ـقـر مـالـی :   " دیگر اشاره میـکـنـد ف

ـتـصـادی و    ھا، خانواده  عدم تعادل اق
ـار  ـتـصـادی در کـن رشد ناکافی اق
عدم برخورداری مناسـب از تـوزیـع 
ــروز  ــل عــمــده ب ثـروت ھــا، از دالی

ـتـمـاعـی از  پدیده ـنـجـار اج ھای ناھ
ـقـر . "   جملـه کـار کـودک اسـت ف

ـا مشـخـص اسـت و  خانواده ھا گـوی
ــی  ــشــه ب ـی ــل ھــم ــش ھــم مــث ــل ـی دل
عرضگی خود خانـواده اسـت چـون 
گویا توزیع ثروت صورت میـگـیـرد 
ـا  اما این خانواده ھا بی دسـت و پ

تواننـد بـرخـوردار از  ھستند که نمی
بـعـد یـکـی !   این خوان نعمت شـونـد
ــن اصــطــالحــات  ــعــادل " ای عــدم ت

ــی  ــد نــاکــاف ــصــادی و رش اقــت
را ترجمه کـنـد کـه مـا "   اقتصادی

تا آنـجـا ! بفھمیم اینھا چه میگویند
که ما فھمیدیم معموال پشـت سـر 
این اصطالحات داستان تـن پـروری 
ـنـکـه پـول  ایرانیان علم میشـود، وای
. مفت نفت بیچاره مان کـرده اسـت

ـاز ھـم تـوده  اینھا رامیگویند کـه ب
ـا وجـود کـار و  مردم زحمتـکـش ب
ــصــر  ــی پــایــان مــق ــج ب درد و رن
ـلـمـداد شـونـد کـه در  ـتـی ق وضعی

ـتـصـادی و رشـد " صورت  تعـادل اق
باز ھم از  ثـروت " کافی اقتصادی

. اجتماع ھیچ نصیبی نخواھنـد بـرد
ـاتـی  ـق چون بر سر لوحه جامعه طـب
و بخصوص سرمایـه داری نـوشـتـه 
ـایـد  ـیـشـه تـوده مـردم ب اند که ھـم

 .گرسنه باشند تا کار کنند
ــدیــده شــوم"  ــان، "   پ ــار کــودک ک

یک پـدیـده مـربـوط بـه امـروز و 
ـیـسـت کـار کـودکـان .   دیروز مـا ن

ترین نیـروی کـار در جـامـعـه  ارزان
است که به راحتی میشود بـه ھـر 
ــرد ــار ک ـت ــی بــا آن رفـ ــکــل . ش

کارفرمایان ھمیشه دندان تیز کـرده 
ـنـد و  ـاده کـن ـف انـد کـه از آن اسـت
آنجائی ھم کـه کـودکـی بـر سـر 
چـھـارراھـی ظـاھـرا بـرای خــودش 

" کسب درآمـد"مستقل است و دارد 
ـاده  ـف میکند نـه بـخـاطـر سـوء اسـت
ـقـر و بـی  والدین بلـکـه بـخـاطـر ف
نوایی شدیدی است که خـانـواده او 

ـنـد جـمـھـوری .   در آن گرفتار ھسـت

 ١از صفحه 
 ، "پدیده شوم کار کودکان"

 !یک جرم جمھوری اسالمی
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ـتـوانـد بـطـور  ـی اسـالمـی طـبـعـا نـم
رسمی و علنـی از کـار کـودکـان 

ھیچ رذلی نیـسـت " دفاع کند، زیرا 
برای حفظ ظاھـر خـود را فـرشـتـه 

ایـن حـکـومـت یـک . "   نشان ندھد
ـنـدی را از تصـویـب  جایی یک ب
گذرانده اسـت کـه کـار کـودکـان 

ایـن رژیـم !     ممنوع و بعد ھـیـچـی
حافـظ شـرایـطـی اسـت کـه مـدام 

ـارکـــودک"  را "   پـــدیـــده شـــوم کــ
ـای .   بازتولید میکـنـد ایـن دولـت پ

ـلـمـلـی در  مقاوله نامه ـیـن ال ھای ب
ــوق کــودکــان را امضــا  مــورد حــق
کرده است امـا شـرط کـرده اسـت 
که با قوانین داخلی و شرع مـقـدس 
ـاشـد و اگـر  نباید تعارض نداشتـه ب
ـنـد ! اینگونه باشد ایشان معذور ھست

دفاع جمھوری اسالمـی از حـقـوق 
کودک یک جوک تلخ و یـک 
ـار  ریاکاری و شارالنیسـم تـمـام عـی

در سایه این حکومت دو راه .   است

بیشتر پیش روی اکـثـر قـریـب بـه 
ـا خـانـواده  اتفاق کودکان نیـسـت، ی

ـات دارد  ـقـدر امـکـان ـنـی از ( آن یـع
ـا )   خیلی چیزھای خود مـیـگـذرد ت

فرزند خانواده درسش را تـمـام کـنـد 
ـا "   بازار کـار" و نھایتا راھی  شـود ی

 سـالـگـی، در ٥کودک، حتی از 
و به قیمت تباھی تـمـام " بازار کار" 

. زندگی اش خریدو فروش مـیـشـود
ـا اعـمـال ھـر  جمھوری اسـالمـی ب

ھـای  روزه اش روز بـه روز خـانـواده
ـقـر مـطـلـق  بیشتری را به سـمـت ف
میبرد و به ھمان نسـبـت ھـم آمـار 
ــر  ــران بــاالت کــودکــان کــار در ای

این حکومت در قبال ھـیـچ .   میرود
بـخـشـی از جـامـعـه و بـخـصـوص 

. دانـد کودکان خود را مسئول نـمـی
ـــواده" کـــودک را  ـان ـال خــ و "   مــ

ـلـمـداد مـیـکـنـد و  بخصوص پدر ق
مسئولیت آنرا ھـم بـگـردن خـانـواده 

شـرعـا و " میـدانـد، ایـن را دیـگـر 
ـا ھـزار دوز و کـلــک "   عـرفـا و ب

دیــگــر کــوشــش کــرده اســت جــا 
ـا بـرای کـودکـان ھـیـچ  بیندازد ت

ـاشـد ـب ـائـل ن بـه زعـم ایـن .   حقی ق
ـاسـان خـبـره اش  حکومت و کارشـن

ـاشـد "  خانواده اگر عـرضـه داشـتـه ب
ــکــشــد و  ــور کــودک را مــی ج
اگرعرضه نداشت بیخود کرد بـچـه 

این حکومت ظـاھـرا کـار ! "   دار شد
ـنـوع اعـالم کـرده  کـودکـان را مـم
است امـا بـه رفـاه و بـھـداشـت و 
ـنـده کـودکـان  امنیت و آموزش و کـال آی

ــدارد ــاری ن ــھــا بــه دوش .   ک ھــمــه ایــن
ـر چــرخ  والـدیـن اســت و خــود والـدیـن زی

 .این زندگی دارند له میشوند
ــد کــذایــی در  ــن ــرخــالف آن ب ب
قانـون کـار عـمـال ایـن حـکـومـت 
ـاز  شرایط کار کـودکـان را مـدام ب
تولید مـیـکـنـد و از آن دفـاع ھـم 
میکند و جواب معترضـان بـه ایـن 
ـا زنـدان و شـکـنـجـه  وضعیت را ب

ــی .   مـیـدھـد ــن حـکـومــت کسـان ای
ـیـم زاده را صـرفـا  مانند بھنام ابراھ

بخاطر دفاع از حقوق کـودکـان بـه 
 سال زندان محکوم مـیـکـنـد و ٢٠

از سوی دیگر طلبکار ھم مـیـشـود 
ــر  ــی کــار ب کـه در اجــالس جــھـان
! حقوق کودکان تاکید کـرده اسـت

این حکومت برای کسانی کـه بـه 
ھـا و مـھـری و عـمـو  فکر یگانـه

ـنـد، و بـرای  ـنـده ھسـت براتـھـای آی
ـنـد کـه  کسانی کـه نـگـران ھسـت
بیجـه ھـای دیـگـری در جـامـعـه 
ــدان و اگــر  ــرد جــز زن ــگـی شـکــل ن
ــی  ــرسـد جـز اعـدام جـواب ــش ب دسـت

ـقـه ایـن .   ندارد سی و دو سـال سـاب
. حکومت این را ثابـت کـرده اسـت

ـتـن  ـیـن رف پـدیـده شـوم " برای از ب
تنھا یک راه اسـت و "   کارکودک

آن سرنگونی این حکـومـت و کـال 
نظام سرمایه داری است و گـر نـه 
تا نظام طبقاتی بـرقـرار اسـت کـار 

 .کودک مدام باز تولید میگردد
ـایـد  ـنـھـا ب کـار کـودک نـه ت
ممنوع باشد بلکه رفاه و آرامـش و 

ـاشـد . امنیت کودک باید تامیـن ب
ـایـد بـه وضـع  ـب سرنوشت کودک ن
اقتصادی خانواده او گره بـخـورد و 
ــابــل  ــق ــی جــامــعــه در م ــن یــعــن ای
ـامـیـن یـک زنـدگـی  کودک و ت
ــول  انسـانـی و شـاد بـرای او مسـئ
ــن  ـی ـایـد آنـرا تضـم اسـت و دولـت ب

ـنـھـا .   کند اما جمھوری اسالمی نت
سد و مانع اساسی در مقابل تحقـق 
این امر است بلکه کل شرایط ضـد 
ــه  ــبــاری کــه ب ــی و فــالکــت انسـان
ــوده کــارکــن  کــودکــان و کــل ت
ــحــمــیـل شــده مــحــصــول  جـامــعــه ت
ــن  ـاه و نــنـگــیـن ای ــت ســی ـی حـاکــم

جمـھـوری . حکومت جنایتکار است
اسـالمـی و نـظــام سـرمــایـه داری 
حاکم بایـد سـرنـگـون شـود و ایـن 
جانیان از سر راه مردم جـارو بشـونـد 
تا جامعه نفس بکشـد و کـودکـان 
ھم در یـک مـحـیـط سـالـم رشـد 
کنند و یک زندگی شاد و ایـمـن 

 .*و انسانی داشته باشند
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 .کنند
ـیـت  بنابراین اگر بخواھیم مـوقـع
جنبش كارگری در ایران را از سـر 
ـا  موقعیت اعتراضات كارگری و ب
ـا  زاویه نگاه اول بسنـجـیـم، آنـگـاه ب
این واقعیت مواجه می شـویـم كـه 
ـار مـربـوط بـه  ـاق اخـب ـف قریب به ات
ـات كـارگـری  اعتراضات و اعتصـاب
ـبـش  در میان اخبار مـربـوط بـه جـن
ــد ــت دفــاعــی دارن . كــارگــری حــال

اعتراض به دسـتـمـزدھـای پـرداخـت 
ـــه اخـــراج و  ـــراض ب ـت نشـــده، اعــ
بیـكـارسـازی، اعـتـراض بـه بسـتـه 
شدن كارخانجات، اعتـراض بـه بـی 
ــحــت  ــر كــردن كــارگــران ت ــوق ت ـق ح

. و غـیـره"   اصالح قانون كار" عنوان 
آیا باید نگران این موضوع بـود كـه 
چرا فعالین كـارگـری اعـتـراضـات 
تعرضی سازمان نمی دھند؟ یعنـی 
ـزایـش دسـتـمـزد، ایـجـاد  خواستار اف
تشكل توده ای كـارگـران و غـیـره 

 .بطور صریح نمی شوند
تا آنجا كه به اعتراض كارگـران 
مــربــوط اســت، آن را مــی شــود 
ـا بـطـور ضـمـنـی  صریحا دیـد و ی

اعتراضی كـه كـارگـر .   متوجه شد
ـتـر  ـا دف در مقابل ادارات دولتی و ی
ـا غـیـره  كارفرما در كـارخـانـه و ی
ـا و صـریـحـا  تجمع می كند و علن
اعالم می كنـد كـه بـخـاطـر فـالن 
ــاص تــجــمــع كــرده و  مــوضــوع خ

اعتراض ضمنی ھـم .   اعتراض دارد
ـا  آن اعتراضی اسـت كـه كـارگـر ب
ـنـد،  ـافـت مـی ك دستمزدی كه دری
نمی تواند زندگی روزمـره خـود را 
بچرخاند و مـجـبـور اسـت كـه دو 
ـتـه ھـم  ـف شیفته كار كنـد و آخـر ھ

ــه بــاشــد ــت ــداش ھــر جــا كــه ســر .   ن
ــت  ــت بــاز شــود، از وضــعــی صــحــب

از آینـده .   معیشتی خود گالیه دارد
خود و فرزندانش ابراز نگرانـی مـی 

ـــد ـن ـنـــی آن .   كــ ـــراض ضـــمــ ـت اعــ
اعتراضی اسـت كـه یـک كـارگـر 

 ھـزار ١٢٠مرد از پرداخت دستمزد 
تومان در ماه به كارگران زن فـالن 
كارخانه پیش دوستانش گالیه كـرده 

 .است
تا آنجا كه به خود اعـتـراضـات 

مربوط ھستند، می شود به نـكـات 
ــز اشــاره كــرد ــی ــشــتــری ن ــی امــا .   ب

نگرانی فعالین كارگری و جـامـعـه 
ــن  ــه ای ــل درك اســت ك ــم قــاب ھ
ـنـوز  اعتراضات تعرضی نیستند و ھ
ـاال را  جمھـوری اسـالمـی دسـت ب

ـتـھـا ایـن نـگـرانـی را !   دارد من من
واضح است كه اگر كـارگـران .   ندارم

ـنـد و شـروع  متحدانه به خیابان بیای
ــار  ــر " بــه ســر دادن شــع مــرگ ب

ـار "  جمھوری اسالمی ـنـد، بسـی بكـن
واضـح اسـت .   خوشحالتر خواھم شـد

كه اگر كارگران نفـت و ذوب آھـن 
و مس سرچشمـه و ایـرانـخـودرو و 
پتروشیمی ھا و غیره اعـتـراضـشـان 
ــط كــار  ــواری مــحـی را از چــھـاردی
ــجــاد  ــد و خـواھــان ای ـاورن ــی ــرون ب ـی ب
ــن دسـتـمــزد  ـی ـی تشـكـل خـود و تـع
توسط شوراھای كارگری و غـیـره 
باشند، ایـن نشـان از یـک درجـه 
باالئی از سازمانیافتگی و اتـحـاد 
ــن حــال  ــھــا دارد و در عــی ــن آن بــی
ـاســی  بـمـعـنـی درجـه آگـاھـی سـی
بیشتری نسبت به بقیه است و ایـن 
طبعا كل جامعـه را وارد یـك فـاز 

منتھا بـه نـظـر ! دیگری خواھد كرد
ـیـن اعـتـراضـات  ـال ھـم ـب من بـه دن

شاھـد اعـتـراض در نـوع "   تدافعی" 
كـافـی .   این آخری ھم خواھیـم بـود

ـیـم كـه  ـن است به این نكته توجـه ك
ھیچ رژیمی به تنھائی نمی تـوانـد 
ــه  ــط بــا اتـكــاء بـه ســركـوب ب ـق ف

ایـن .   حكومـت كـردن ادامـه بـدھـد
ــی اسـت كــه جــمــھــوری  ـت ــعــی مـوق

ــرار دارد اگــر .   اســالمــی در آن ق
رژیمھا در كنار فشار سـركـوب، بـر 
پایه اقتصادی، سیاسی، فرھنـگـی 
ــد،  ــه مــی دھــن ــكـی و غــیـره ھـم ت
جمھوری اسالمی آن پایه ھـا را از 
ـقـط بـر زور  ـنـون ف دست داده و اك
سرنیزه پاسداران و بسیجیانش تـكـیـه 

 .دارد
اما اگر حتی با زاویه نـگـاھـی 
ــر  ــث ــح دادم اک ــی ــاالتــر تــوض کــه ب
ـنـوز  اعتراضات را تدافعی بدانیم، ھ
بایـد روی مـواردی ھـم انـگـشـت 
ـنـد و  گذاشت کـه تـعـرضـی ھسـت
نشانه شروع پیشرویـھـای جـدی در 

ــش کــارگــری اســت ــب ــن ــال .   ج ــث م
مربوط به این اعتصابات مـتـحـد و 
ـتـروشـیـمـی  ھزاران نفـره کـارگـران پ
ـاد و  ـت ـاق اف ـف ھاست کـه اخـیـر ات
ـتـه و مـھـلـت دو  ـاف ـی ھنوز پایان ن
.  ماھـه ای بـه کـافـرمـا داده انـد

ـاه  مطالبه این اعتراض یعـنـی کـوت
کردن دست پیمانکاران از آنجـا کـه 
پیروزی آن مـوج گسـتـرده ای از 
ــایــر  ــتــصــاب در س اعــتــراض و اع
کارخانه ھا را بدنبال خواھـد داشـت 

اول .   پشت حکومت را لرزانـده اسـت
ـامــه ھــای  مـاه مــه ھــا و قـطـعــن
رادیکال و مھمی کـه تشـکـلـھـای 
ـای آن امضـا  کارگری متحدانـه پ
ـیـه ھـای ایـن  ـان ـی ـا ب گذاشتند و ی
ـقـه  تشکلھا درباره مسائل مـھـم طـب
ـالـھـای دیـگــری  ـث کـارگـر جـزو م
ھستند کـه بـر تـعـرضـی بـودن آن 

 .حرکتھا تاکید میکند
اما جنبه دیگری که راجـع بـه 
این اعتراضات كـارگـری تـدافـعـی 
ـارتسـت از  ـنـد عـب قابل اشـاره ھسـت
ـنـجــار و بـغــایـت ضــد  شـرایـط نــاھ

 ٣٠کارگری کـه رژیـم در طـی 
ـیـل  سال بتدریج بـه کـارگـران تـحـم
کــرده اســت کــه در یــک کــالم 
ـان خشـک  توضیحش اینست که ن
فرزندان خانواده ھای کـارگـری را 

ـتـه اسـت و در ایـن .   به گرو گـرف
شرایط اگـر اعـتـراضـات تـدافـعـی 
است بخاطر اینسـت کـه کـارگـران 
در آن نقطه ای قرار گرفته اند کـه 
ـقـال  برای پرت نشدن بـه تـه دره، ت
ـاء خـود  ـق می كنند و مجبورند از ب

ـنـد كـارگـران دارنـد بـه .   حفاظت كن
تجاوز جمھوری اسـالمـی بـه خـط 
ـات خـود اعـتـراض مـی  قرمز حـی

ـنـد بـه دسـتـمـزدھـای پـرداخـت .   كن
ـات  نشده شان كه بتوانند ادامـه حـی

ـقـمـه !   بدھند به بیكاری كه بتوانند ل
ـاورنـد ـی ! نانی سر سفره خانواده خود ب

ـامـات  جمھوری اسالمی از زبان مق
ریز و درشتش اعالم كرده اسـت كـه 
توان ریشه كن كـردن شـرایـطـی كـه 
اعتراضات كارگـری از آن شـرایـط 

كـارگـر مـی !   برمی خیزند را نـدارد
تواند اعتراض خود به بی تشـكـلـی 
و تعیین دستمزد توسـط شـوراھـای 
ـنـد، امـا  خود را به بعـد مـوكـول ك
دیگر نمی تواند شاھد گـرسـنـگـی 
كشیدن فـرزنـد خـود، بـر اثـر عـدم 
ــوق خــود  ــمـزد و حـق ـافـت دسـت دری

این به نـظـر !   بیشتر از یك روز باشد
من آن موقعیتی است كه اعـتـراض 

را ناگزیر کرده اسـت امـا "   تدافعی" 
ادامه ایـن قـطـعـا بـه اعـتـراضـات 

ـبـدیـل مـی شـونـد ایـن .   تعرضی ت
ــطــه ای اســت كــه  ــق شــرایــط آن ن

ـفـی"اعتراض  را بـه اعـتـراض "   صن
 .تبدیل می كند" سیاسی"

ـتـه  كارگری كه بـه گـرو گـرف
ـان شـب فـرزنـدش اعـتـراض  شدن ن

ـا جـواب  " نـمـی تـوانـم" می كند، ب
. كارفرما و حراست روبرو می شـود

ـنـد  این جواب كارگر را قانع نمی ك
نـمـی " و به كسی كه مـی گـویـد 

پـس " ، جواب مـی دھـد كـه " توانم
لطفا كنار بروید چـرا كـه خـودمـان 

ــم ــی ــوان ــم كــه مــی ت ــی " . مــی دان
كارگری كه با اعتراض بـه نـداری 
ـیـه، حـراسـت،  ـق ـنـده ولـی ف ـای با نم
شورای اسـالمـی كـار، كـارفـرمـا، 
انجمن اسالمی و غیره مواجه مـی 
شود، مجبور است كه از آنھا عـبـور 

ـانـه راه .   كند ـی مجـبـور اسـت در م
خواھان اخراج ھمـه ایـن انـگـلـھـای 
ــه بشــود ــان ــت خــور از كــارخ ــف . م

مجبور است كه خواھان برگشت بـه 
ـنـدگـان  ـای كار ھمكاران اخراجی و نم

ــه .   خــود بشــود ــور اســت ك مــجــب
ــان  ــگــیــرشــدگ ــت خــواھــان آزادی دس

ھمه اینـھـا را . فالن اعتصاب بشود
ـنـد و عـمـال مـتـوجـه ایـن  ـی می ب
موضوع می شود كه با خـود ولـی 
. فقیه و سپاه پاسداران مواجـه اسـت

ـنـد  ـل ـا صـدای ب مجبور است كـه ب
ـان  بگوید مرگ بـر رژیـمـی كـه ن

 .فرزندم را گرو گرفته است
 

 فعال كارگری چه بكند؟
ھمانطور که در ابتدای این نـوشـتـه 
مطرح كـردم، بـحـث نـگـرانـی کـه 
ــا از طــرف بــرخــی از خــود  ــاھ گ
ـبـران كـارگـری ھـم  ـیـن و رھ ـال فع
مطرح مـی شـود مسـالـه را حـل 
ـبـران  نمیکند و به طرح و تـالش رھ

بنظر من فـعـال .  کارگری نیاز دارد
ـایـد اعـتـراضـات  و رھبر كارگری ب

پراكنده كارگران را بـه ھـم مـتـصـل 
باید در طـرح خـواسـتـه ھـای .   كند

خود، مثل كارگران مجتمع گوشـت 
فارس، كارگران مـخـابـرات راه دور 
فارس، كارگران نساجـی مـازنـدران، 
ـزویـن و  ـلـف ق كارگران مراكز مـخـت
ــر  ـیـگـی ــگـر پ ـاری جـاھـای دی بسـی
ـان جـامـعـه را از  باشند و ھـمـچـن
. اعتراضات خود باخبر نـگـه دارنـد

رھبران و فعالیـن كـارگـری مـراكـز 
معترض، الزم است اعـتـراضـات را 
با ھم ھماھنگ كنند و مـثـال در 
روز مشخصـی، مـثـل اعـتـراضـات 
ـلـف در  ـانـھـای مـخـت معلـمـان اسـت
ھمین ھفته گذشته، جلوی مجلـس 
ــت  ــھــاد ریــاس ــی و یــا ن اســالم
جمھوری اسالمی و غـیـره تـجـمـع 
ـنـمـایـش  برپا كنند و اتحـادشـان را ب
ــکــه اعــتــصــاب  ــن ــا ای ــد، ی ــگــذارن ب

ـنـد ایـن .   ھماھنگی را سازمان بـدھ
ـیـد سـراسـری شـدن  ـل می تـوانـد ك

ـزنـد دسـت .   اعتراضات كارگری را ب
ــران  ــب ــن و رھ ــی ــال ــاری از فــع بســی
كــارگــری را در دســت ھــم مــی 
ــرای اقـدامــات  ــھـا را ب گـذارد و آن

 .بعدی مناسب، آماده تر می كند
ـلـی  فعال و فعالین كارگری خی
ـنـد،  كارھای دیگر می توانند بـكـن
از جمله تشكـیـل مـنـظـم مـجـامـع 
عمومـی كـارگـران بـرای بـحـث و 
ــردن  ــش ب ــگــی پــی بـررســی چــگــون

ـراض و راه .   اعتراضات سازمانـدھـی اعـت
ـریـن كـاری اسـت  و چاه نشان دادن مھـمـت
ـایـد مـنـظـم  ـر كـارگـری ب كه فعال و رھـب

 . در فكر آن باشد
موقعیت جامعه ایران انفـجـاری 
است و خود سران رژیم ھـم ایـن را 

ـبـش . ابراز كرده اند ـیـن جـن در این ب
ـقـش  ـایـد ن كارگری می توانـد و ب

ـنـد ـازی ك ـنـده ای ب ـن از .   تعیین ك
ــان دادن  ــازم ــا س ــن االن و ب ــی ھــم
اعتراضاتی كه در ایـن نـوشـتـه بـه 
اختصار به آنھا اشاره شـد، مـیـشـود 
راه را برای ھموار شدن اعـتـراضـات 
توده ای در ھـر سـطـحـی فـراھـم 

اعتـراضـات .  نباید منتظر ماند.  كرد
ـنـد"   تعـرضـی"  تشـكـلـھـای .   در راھ

ـنـد  توده ای كارگران نیز ایجاد خواھ
ـاال زد .   شد اكنون باید آستینھا را ب

و اعتراضات پراكنده را كانالیزه كـرد 
 .و به آنھا سمت و سو داد

 ٢٠١١ اوت ١

 ١از صفحه 
 در ادامه اعتراضات تدافعی
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 اعتصاب و اعتراض

 
 روزه کارگران شرکت آھنگری ٤اعتصاب 

 تراکتورسازی تبریز
ـتـشـر شـده در روز   مـردادمـاه، تـجـمـع ٤بنا به اخبار من

ـتـورسـازی  اعتراضی كارگران شركت خصوصی آھنگـری تـراك
ھـای  تبریز پس از گذشت چھار روز با قبول برخی از خـواسـتـه

ـال اعـتـصـاب :   در این خبر آمده اسـت.   آنان به پایان رسید ـب بـدن
 نفر از نماینـدگـان کـارگـران، ١٠ای با شرکت  کارگران جلسه

ـفـی  ـیـس انـجـمـن صـن ـز، رئ ـبـری ـان ت مسئوالن اداره كـل اسـت
ـز،  ـبـری كارفرمایان استان، دبیر كمیسیون كارگری فرمانـداری ت
مسئوالن سیاسی و اطالعاتی استان، رییس كانـون شـوراھـای 
ـنـگـری  اسالمی كار استان و اعضای ھیات مدیره شـركـت آھ
تراكتورسازی تشکیل شد و در این جلسه قـرار شـد بـرخـی از 

ـات .   مطالبات کـارگـران اجـرائـی شـود ـب ـا مـطـال در رابـطـه ب
ـیـگـیـری و اجـرایـی شـدن :   کارگران اعتصابی آمـده اسـت پ

ـزایـش مـدت  قرارداد بھره وری كه در گذشته امضا شده بود، اف
ـقـه  ـا سـاب زمان قرارداد و رسـمـی شـدن كـارگـران قـراردادی ب

 .كاری باالی چھار سال
ـیـن کـارگـران  در خبر دیگری كه در مورد اعـتـراض ھـم
منتشر شده است، كارفرمای این شركت كـارگـران اعـتـصـابـی 

 .را تھدید به اخراج کردند
 

زمزمه اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر 
 امام كارفرما را عقب راند

بنا بر خبر منتشر شده توسط اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران 
ـان مـھـلـت سـه مـاھـه کـارگـران ٤روز  ـای ـال پ ـب  مـرداد، بـدن

پتروشیمی بندر امام به کارفرما بـرای تـحـقـق عـقـد قـرارداد 
ـان کـارگـران و کـارفـرمـا بـرای  مستقیم و کشمکشھای می
ـتـن  ـا گـرف عمل به وعده داده شده، کارگران این پتروشیـمـی ب
امتیاز از کارفرما با دادن دو ماه مھلت دیـگـر بـه کـارفـرمـا 

ـان :   در ادامه این خبر آمـده اسـت.   موافقت کردند ـای پـس از پ
مھلت سه ماھه کارگران پتروشیمی بندر امـام بـه کـارفـرمـا 
ـنـی بـر عـقـد قـرارداد  برای تحقق موافقت صورت گرفته مـب
ـان اعـتـصـاب ایـن کـارگـران در اواخـر  ـای مستقیـم کـه در پ
فروردین ماه گذشته صـورت گـرفـت، کـارفـرمـا چـنـد روز 
ـان مـھـلـت داده شـده از  ـای مانده به اول مرداد ماه کـه روز پ
ـتـن دو  ـان را وادار بـه گـرف سوی کارگران بود تالش کرد آن
ـتـه بـکـنـد  ماه مھلت دیگر برای عمل به توافق صورت گـرف
ـان  اما با مقاومت کارگران و زمزمه اعتصاب مـجـدد در مـی

ھای کـارگـران  آنان مواجه گشت و نھایتا ناچار شد به نماینده
ـا دو مـاه مـھـلـت  اعالم کند در صورت موافقت کـارگـران ب

ـزمـان مـعـادل  ـا آن  ٤٠بیشتر که پایان شھریور خـواھـد بـود ت
ـان اضـافـه خـواھـد کـرد . ساعت اضافه کاری به دستمزد آن

ـنـدر امـام پـس از : افزاید این خبر می کارگران پتـروشـیـمـی ب
چند روز صحبت و تبادل نظر نھایتا با مھلت خواستـه شـده از 

ـلـق مـعـادل  ـال تـع  سـاعـت اضـافـه ٤٠سوی کارفرما در قب
ـا  ـقـت کـردنـد و ب کاری به دستمزدھای ماھیانه خـود مـواف
ـان بـه  ـلـت آن قاطعیت اعالم نمـودنـد ایـن مـھـلـت آخـریـن مـھ

ـان مـھـلـت دو مـاھـه  ـای آخـر ( کارفرما خواھد بود و آنان در پ
در قبال ھیچ امتیـازی جـز حـذف شـرکـتـھـای )   شھریور ماه

ـتـی دیـگـر  ـل پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم، با تمدیـد مـھ
 .موافقت نخواھند کرد

 
زمزمه اعتراض در میان كارگران شركت 

 ساختمان نصب پاالیشگاه آبادان
ـفـر از ٧٠٠در خبرھای این ھفته آمده است كـه حـدود   ن

ـتـمـانـی نصـب مـربـوط بـه  پرسنل و كـارگـران شـركـت سـاخ
ـنـون ھـیـچ حـقـوقـی ٩٠پاالیشگاه آبادان، از شروع سال  ـا ك  ت

ـتـه اسـت.  اند دریافت نكرده كـارگـران :   یكـی از كـارگـران گـف
ـلـف بـه  ـانـكـارھـای مـخـت غالبا قراردادی ھستند و توسط پیم
ـتـه  كارھای سخت و سنگین و ھمچنین فشـرده  بـكـار گـرف
میشوند ولی خیلی  كمتر از میزان حـقـوق ھـمـكـاران رسـمـی 

ایـن مشـكـل مـوجـب اعـتـراض كـارگـران .   پایه حقوق  دارند
گردیده است و چنانچه این وضعیت ادامه پیدا كند و حـقـوق 
ـات  ـب ما پرداخت نشود دست به ھر اقدامی جھت وصول مـطـال

 .خود میشویم
 

 نفر از كارگران ١٠٠اخراج و اعتراض 
 پاالیشگاه آبادان

ـتـه آمـده اسـت ـف  كـارگـر ١٠٠حـدود :   در خبرھای این ھ
قراردادی كه با شركتھای پیمانكاری كار میـكـردنـد  در روز 

 مرداد ماه  از كار اخراج شدند، این كارگران كـه ھـمـگـی ٣٠
ـا ١٠ھای  از كارگران با سابقه  سـالـه و از واحـدھـای ١٥ ت

از كـار اخـراج . . .   جوشكاری، ماشین آالت، واحـد سـویـل و 
ـتـرض .   گردیدند كارگران مزبور به این اقدام ضـدكـارگـری مـع

 مردادماه در مـنـطـقـه آزاد، ١بودند كه عالوه بر تجمع در روز 
جداگانه بـه ارگـانـھـا و ادارات زیـربـط شـكـایـت )   اداره كار( 

 .كردند
 

کارگران پیمانکاری غفوری دست به اعتصاب 
 زدند

ـزکـار  ـل بنا به خبری كه انجمن صنفی کارگـران بـرق و ف
ـبـه   مـرداد ھـمـه ٥کرمانشاه منتشر كرده است، روز چھارشـن

ـفـر ١٠٠کارگران پیمانکاری غفوری که تعدادشان بیش از   ن
باشد، در اعتراض بـه عـدم پـرداخـت چـھـار مـاه حـقـوق  می

 ظـھـر دسـت بـه ١٢ صبح تا ساعت ٧معوقه خود از ساعت 
پیمانکاری غفوری از پیمانکـاران دسـت سـوم .   اعتصاب زدند

 شازنـد اراک اسـت و  زیـر مـجـمـوعـه  ٢در پاالیشگاه فاز 
غفوری ادعـا کـرده بـود کـه عـدم .  باشد شرکت پایندان می

پرداخت حقوق کارگران بخاطر دریافت نکردن پـول از شـرکـت 
ـنـدان اسـت ـای بـه خـاطـر اصـرار .   کارفرمایش یعنی شرکـت پ

کارگران بر گرفتن حقوقشان و ادامه به اعتصاب بدون تـوجـه 
به درخواست غفوری، حراست اقـدام بـه مـداخـلـه نـمـود ولـی 
ـازخـواسـت  وقتی که عزم کارگران را جدی دیدند، ناچار بـه ب
از پیمانکار گردیدند که در نتیجه معلوم شد غفـوری پـول را 
. مدتھاست دریافت کرده اما حقـوق کـارگـران را نـداده اسـت

در ادامه این خبر آمده است كه کارفرما وعده پرداخت حـقـوق 
 .فروردین را تا روز شنبه داده است

 

 تعطیلی نساجی تبد در قزوین و اعتراض كارگران
ـزویـن اعـتـراض ١٥٠روز دوم مرداد   كارگر نساجی تبـد ق

شان را به تعطیلی كارخانه و پرداخت نشدن حقوق مـعـوقـه بـه 
ـابـل ایـن .   این كارگران ابراز كردند ـق مـدیـریـت كـارخـانـه در م

اعتراض یكپارچه به كارگران وعده داد كه حقـوق مـعـوقـه را 
ـنـد كـه اگـر بـه .   كند پرداخت می ـت كارگران ھم در مقابل گـف

ـنـد رفـت و در آن  این قول و قرارھا عمل نشود به تھران خواھ
 .كنند جا اعتراض شان را بیان می

 
تجمع اعتراضی کارگران فضای سبز 

 شھرداری اھواز مقابل استانداری
ـتـی فـارس كـارگـران فضـای  به گزارش خبرگـزاری دول

ـابـل ٣ شـھـرداری اھـواز روز ٤سبز منطـقـه  ـق  مـرداد در م
ـان تـجـمـع كـردنـد ـانـداری خـوزسـت بـه ایـن كـارگـران از .   اسـت

در .   اسفندماه سال گذشـتـه دسـتـمـزدی پـرداخـت نشـده اسـت
ـنـد :   ادامه این خبر آمده است ـان پیمانكاران شھرداری اھـواز ھـم

ھـای  بسیاری از پیمانكاران از جمله در قطار شـھـری، شـبـكـه
ـاخـیـر سـه  ـا ت آبیاری و نفت، حقوق و دستمـزد كـارگـران را ب

 .كنند ماھه پرداخت می
 
ای اعتراضی در فضای خفقان  نامه

 پتروشیمی آبادان
ـا نـوشـتـن  ـادان ب جمعی از کارمندان شرکت پتروشیمـی آب

ـیـت  نامه ای خطاب به مردم و مقامات رژیم اسالمی از وضـع
 .اند نابسامان خود در این شرکت گالیه کرده

ـادی از  در اخبار آمده است كه این نامه توسـط تـعـداد زی
ـا تـوجـه بـه  ـیـه شـده اسـت، امـا ب کارکنان این مجموعه تـھ

انـد  فضای غالب بر این شرکت ایـن کـارمـنـدان تـرجـیـح داده
 .نامشان محفوظ بماند

 :متن کامل این نامه به شرح زیر است
ـادان و از  ـتـروشـیـمـی آب ما جمعی از کارمندان شرکـت پ

ـامـیـن  شرکت ھای زیر مجموعه شـرکـت سـرمـایـه گـذاری ت
ـا درد )   شستا( اجتماعی  در این نوشته کوتاه مجالی یافتیم ت

تا شـایـد از ایـن . و دلی کوتاه با مردم آزاده ایران داشته باشیم
طریق صدای ما به گوش مسئوالن ھم رسیده و تا حـدی بـه 

 .وضعیت ما رسیدگی کنند
ـلـی شـرکـت و  ـب متاسفانه از زمان رفتن مدیـر عـامـل ق
ـان بـر مـحـل  ـق روی کار آمدن مدیر عامل جدید، فضای خـف

ـنـد از سـوی .   کار ما حاکم شده است اکنون بـرخـوردھـای ت
ـیـرو  مدیریت مجموعه و ھمچنین تعدیل بدون دلیل و منطـق ن

ـرو، و  ـی ـدیـل ن ـع ـه خـاطـر ت حاکم شدن شدن جو ترس و اضطراب ب
 .انگیزه و توان کار را از کارکنان این مجموعه سلب کرده است

ـزان حـقـوق و  از زمان روی کارآمدن مدیریت جـدیـد، مـی
دستمزد دریافتی کارکنان نیز به میزان قابل توجھـی کـاھـش 

ھای انسـانـی ایـن شـرکـت  یافته و برخی از نیروھا و سرمایه
ـانـه  ھای فراوانی در این صنـعـت داشـتـه که تجربه انـد، بـه بـھ

ـنـه ـزی ـیـل  کوچک شدن مجموعه و کـم کـردن ھ ھـا بـی دل
اند، در حالی که از سـوی دیـگـر شـاھـد اضـافـه  تعدیل شده

ـیـم کـه  ـیـروھـا ھسـت شدن نیروھای جدید پس از تـعـدیـل آن ن
ای کـه جـای  قابلیت و توانایی نیروھای قبلی را ندارند نکته

 .بسی تأمل دارد
ـا  متاسفانه، تا این زمان، مکاتبات و تماس ھای مـکـرر ب

صـالح در ایـن  ھـای ذی ھای مربوطه و سایر ارگـان مجموعه
باره راه به جایی نبرده و ھر روز شاھد بدتر شـدن شـرایـط ایـن 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـابسـامـان . مجموعه ھستیم ـا تـوجـه بـه شـرایـط ن ـابـرایـن ب ـن ب
ـاسـب اشـتـغـال، از  ـامـن اقتصادی حاکم برجامـعـه و اوضـاع ن

ـنـد،  مسئوالن منصفی که ھنوز در کشـور خـدمـت مـی کـن
ـیـروی کـار و  تقاضا داریم از تعدیل ھای بی دلیل و منطـق ن

فضای ظلم و خفقانی که بـرایـن شـرکـت حـاکـم شـده اسـت 
ـان  جلوگیری کنند تا از تضییع ھر چه بیشتر حـقـوق کـارکـن

 .تالشگر این مجموعه جلوگیری شود
 والسالم

 جمعی از کارکنان خدوم شرکت پتروشیمی آبادان
 

كارگران نساجی مازندران برای چندمین 
 بار مقابل استانداری مازندران تجمع كردند

ـتـشـر كـرده  ـا مـن ـن ـل  بنابه خبری كه خبرگزاری دولتی ای
ـیـل ٤است، كارگران نساجی مازندران صبح روز   مـرداد بـه دل

ـابـل ١٣عدم دریافت  ـق  ماه حقوق خود برای چندمین بار در م
ایـن :   در ادامـه آمـده اسـت. استانداری مازندران تجمع نمودند 

ـابـل فـرمـانـداری  ـق کارگران که ھفته گذشته با تجـمـع در م
ـات مـعـوقـه  ـب ـار مـطـال قائمشھر و استانداری مازندران خـواسـت
ـتـی  ـی ـن ـاسـی و ام خود پس از ماھھا شدند کـه مـعـاون سـی
استانداری مازندران در جـمـع کـارگـران حـاضـر شـد و قـول 

در ادامـه .   مساعد برای پیگیری حقوق بـحـق کـارگـران داد
ـانـدار :   آمده است كه كارگران گفتـه انـد ـتـه گـذشـتـه اسـت ـف ھ

ـنـد و  مازندران و نماینده ولی فقیه دیداری از کـارخـانـه داشـت
ـنـد  بدون درک وضعیت معیشیتی مـا، از کـارگـران خـواسـت

ـنـد ـای در .   که با صبوری این وضعیت اسفناک را تـحـمـل نـم
كارگران نساجی مـازنـدران اظـھـار مـیـدارنـد :  ادامه آمده است

ـنـگـی  ـقـدی علیرغم اینكه مدیران اعالم میدارند با مشكـالت ن
ـه اسـتـخـدام ایـن ١٥٠روبرو ھستند ظرف چند ماه گذشته  ـر ب ـف  ن

 .اند و این مغایرت با گفته مسئوالن شركت است شركت درآمده
ـادآوری اسـت كـه كـارگـران نسـاجـی مـازنـدران  الزم به ی
تاكنون بارھا به عدم دریافت حقوق و دستـمـزدھـای خـود كـه 

امـا .   انـد  ماه گـزارش شـده اسـت، اعـتـراض كـرده٣٠بیش از 
 ! ماه تقلیل داده است١٣خبرگزاری دولتی ایلنا آن را به 

 
اعتراض به عدم پرداخت دستمزد در شرکت 

 اتوماسیون چارگون
ـیـش از   کـارگـر شـاغـل ٨٠٠در خبرھا آمده است كـه ب

ـنـده انـواع خـدمـات  شرکـت اتـومـاسـیـون چـارگـون ارائـه دھ
کامپیوتری در تھران به عدم دریافت دسـتـمـزد مـعـوقـه خـود 

ـافـت دسـتـمـزد .   اعتراض کردند اعتراض کارگران به عدم دری
ـافـت فـوری و .   تیرماه است ـار دری کارگران معترض خـواسـت

 .اند بی قید و شرط دستمزھای معوقه خود شده
 

شركت تولید روغن مایع بالک و مطالبات 
 معوقه کارگران

ـالـك  در خبرھای این ھفت آمده است كه مدیریت شرکت ب

 كارگر دارد و روغ مـایـع ٣٠در شھر صنعتی رشت كه تعداد 
ـیـد مـی ـنـد، دسـتـمـزد کـارگـران را در  و روغن زویتون تـول ك

ـتـه  خردادماه پرداخت نكرد و در جواب اعتراض کـارگـران گـف
ـیـدا  است که در داخل یکی از قوطی ھای کـنـسـرو حشـره پ

در ادامه این خبر آمده است كه طبق آخـریـن خـبـر، . شده است
کارفرما تسلیم خواست اعـتـراضـی کـارگـران شـده و حـقـوق 

ـا ١٣٩٠خرداد   را پرداخت کرده، امـا اضـافـه کـاری و مـزای
 . باقی مانده است

 
تجمع اعتراضی كارگران مجتمع گوشت 

 شیراز مقابل اداره جھاد كشاورزی
 تن از كـارگـران ٨٠ مرداد آمده بود كه ٦در خبرھای روز 

ـابـل اداره ٨مجتمع گوشت شیراز از ساعت  ـق  و نیـم صـبـح م
ـا  جھاد كشاورزی شیراز در خیابان ارم تجمـع اعـتـراضـی بـر پ

ـار .   كردند  مـاه ١٨كارگران معترض در ایـن تـجـمـع خـواسـت
ـازنشـسـتـگـی خـود  ـا ب حقوق معوقه و بازگشت بـه كـار و ی

ـتـن .   شدند ـا گـرف یكی از كارگران در این تجمع گـفـت مـا ت
ایم و دست از اعتـراض و تـجـمـع  حق و حقوق خودمان ایستاده

 .داریم بر نمی
 ٩در خبر دیگری نیز آمده اسـت كـه ایـن كـارگـران روز 

ـتـی تـجـمـع كـردنـد ایـن .   مردادماه ھـم جـلـوی ایـن اداره دول
ـقـه كـار ٢٤ تا ٢٠اند كه ھر كدام بین  كارگران گفته  سال سـاب

 .در این شركت دارند
 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده
 

 ماه حقوق ٢ كارگر كارخانه دوریكا ٢٠٠٠
 معوقه طلب دارند

 كـارگـر كـارخـانـه ٢٠٠٠در خبرھا آمده است كه بیش از 
ـتـی  سازنده قطعات پالستیكی دوریكا واقـع در شـھـرك صـنـع

 .طوس، دو ماه حقوق معوقه طلب دارند
 

 ماه ٤کارگران شرکت سرآمد صنعت گیلد 
 حقوق نگرفته اند

ـزکـار  ـل بنابر خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
ـتـشـر كـرده اسـت، کـارگـران ٤کرمانشاه در روز   مـرداد مـن

ـانـکـاران دسـت سـوم  ـیـم ـلـد از پ شرکت سرآمد صـنـعـت گـی
ـیـش از ٢پاالیشگاه فاز   نفت شازند اراک کـه تـعـدادشـان ب

ـا کـنـون ھـیـچ دسـتـمـزدی   نفر می١٢٠ باشد از اول سـال ت
مـدیـر شـرکـت در جـواب بـه درخـواسـت .   انـد دریافت نـکـرده

ـیـت از  پرداخت حقوق کارگران، عـدم پـرداخـت صـورت وضـع
ـانـه کـرده  ـاوب را بـھ ـن جانب کارفرمای خود، یعنی شرکت ت

 .است
 
 میلیون تومان حقوق ناقابل كارگران ٦٠٠

 !پرداخت نشده است
یكی ازمدیران واحدھای تولید قطعات كه با ایـران خـودرو 

 پرسـنـل دارم و ٥٠٠من :   كنند گفته است و یا سایپا كار می
ـتـوانسـتـه ام ٦٠٠حدود   میلیون تومـان حـقـوق كـارگـران را ن

ھر روز ھم برای این كارگران مشكـالتـی ایـجـاد .   پرداخت كنم
بـعـضـا .   میشود و مسمترا به من بابت اینموضوع مراجه دارنـد

مراجعه دارند كه بدلیل عدم پرداخت كرایه خانه، صاحب خـانـه 
ـنـد كـه  ـز مـطـرح مـیـكـن ـی عذرشان را خواسته است تعدادی ن

بدلیل اینموضوع ما دچـار مشـكـالت و اخـتـالفـات خـانـواده 
 . ایم گی شده
 

عدم پرداخت دستمزد در شركت برلیان سازنده 
 كاشی سرامیك كه در حال تعطیلی است

ـان كـه  ـی بنابه اخبار منتشر شده بـه كـارگـران شـركـت بـرل
ـار   ٥٠تولید كننده سرامیك در قزوین است ھر چند مـاه یـكـب

یكی از این كارگران گفتـه اسـت .   ھزار تومان پرداخت میشود
ـزایـد او مـی.   كه ما شش ماه حقوق معوقه طلب داریم ایـن :   اف

ـلـی اسـت . كارخانه در حالت بحرانی قرار دارد و در حال تعـطـی
ـتـه اسـت ھـمـه كـارگـران ایـن  یكی  دیگر از كارگـران  گـف

 .شركت معترض ھستند
 

 ماه حقوق پرداخت نشده كارگران ١١
 كارخانه دوچرخه سازی قوچان

در خبرھا آمده است كه مدیریت كارخانه دوچـرخـه سـازی 
 كارگـر ایـن كـارخـانـه را ١١٠ ماه است كه حقوق ١١قوچان 

مـا :   یكی از كارگران این كارخانه گفتـه اسـت.   نپرداخته است
ـیـم ـیـمـه مـواجـه ھسـت . كارگران كارخانه ھمچنین با مشكل ب

 .مدتھا است كه بیمه كارگران پرداخت نشده است
 

كارگران قراردادی ذوب آھن اصفھان نصف 
 گیرند حقوق كارگران رسمی حقوق می

بنابه اخبار منتشر شده، كارگـران قـراردادی ذوب آھـن از 
گـویـد در  یكی از این كارگران می.   مزایا و عیدی محرومند

 كـارگـر ٨٥٠٠ كـارگـر ١٢٠٠٠كارخانه ذوب آھن اصفھان از 
ـز  ـی آن قراردادی میباشند كه سخترین كارھای ذوب آھـن را ن
ـا كـارگـران رسـمـی  انجام میدھند و اگر چه زمان كـارشـان ب
یكی است ولی حقوق آنھا كمتـر از نصـف كـارگـران رسـمـی 
ـنـد  ـیـكـن میباشد و علیرغم اعتراض كارگران آنھا را رسمی نـم
ـلـھـای حـقـوق آنـھـا را پـرداخـت  و دولت با ترفندھایـی حـداق

ـزایـد  او مـی.   نمیكند و از ھرگونه مزایا و عیدی محرومند اف
ـنـد  موقع پرداخت عیدی و مزایا در ابتدای سال به ما میگـوی
شما كارمند ھستید و عیدی به شما تعلق نمیگـیـرد ولـی در 
ـیـم كـه ھـیـچ  سایر موارد ما ھـمـان كـارگـر قـراردادی ھسـت

 .حقوقی نداریم
 

كارخانه قند بردسیر دو سال تعطیل با یك 
 سال حقوق معوقه كارگران

ـا   ٢٢٠در خبرھا آمده است كارخانه قند بردسیر كـرمـان ب
 سال است كه تعطیل شده و ایـن كـارگـران حـداقـل ٢كارگر، 

یك سال حقوق معوقه دارند كه علیرغم پیگیـریـھـای مسـتـمـر 
 .كسی جوابگو نیست

 
كارگران شركت كشتی سازی صدرا بوشھر 

  سال حقوق معوقه٨
در خبرھا آمده اسـت كـه شـركـت كشـتـی سـازی صـدرا 

ھای بزرگ و قـدیـمـی ایـن شـھـر  بوشھر كه یكی از كارخانه
 ماه است كه حـقـوق كـارگـران را پـرداخـت نـكـرده ٨میباشد 

 .است
 

 اعتراض كارگران شھرك صنعتی فرودگاه مھرآباد
 نفر از كارگـران شـھـرك ١٤٠بیش از : در خبرھا آمده است

 ما ه  اسـت كـه حـقـوق مـعـوقـه  ٣صنعتی فرودگاه مھرآباد 
ـاسـخـی بـه  ھا و اعتراض طلب دارند، كه علیرغم پیگیری ھا پ
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ـتـه اسـت مـا ھـمـه .   آنھا داده نمیشود یكی از كـارگـران گـف
ـتـه كـارگـران .    مـاه حـقـوق طـلـب داریـم٣كارگران حدود  ـب ال

یـكـی .    مـاه حـقـوق طـلـب دارنـد٤قسمت آشپزخانه بیش از 
دیگر از كارگران گفت علت عدم پرداخت حقوق كارگـران ایـن 

 نفر از ھمكاران خود در اردیبـھـشـت ٦میباشد كه ما به اخراج 
ـیـل، حـقـوق .  ماه اعتراض و شكایت كرده بودیم ـیـن دل بـه ھـم

ـنـدگـان كـارگـران  كارگران را قطع كرده ـای اند و عالوه بر این نـم
ـفـر از ھـمـكـارانـمـان ٦نیز كه ھمصدا با كارگران، به اخـراج   ن

ـانـه،  ـی اعتراض كرده بودند اكنون عالوه بر قطع شدن حقوق ماھ
ـنـدگـی كـارگـران خـودشـان  ـای از آنھا خواسته شـده كـه از نـم

ـتـه.   استعفا بدھند در .   انـد اما آنھا زیر بار ایـن زورگـویـی نـرف
ـاد واقـع در  ادامه آمده است كه شھرك صنعتی فرودگاه مھرآب

 ٦ابتدای جاده مخصوص كرج میباشد كه مـدیـریـت شـھـرك، 
ـا ٢٢نفر از كارگران  با سابقه  ـانـه٢٣ ت ھـای   سـال را بـه بـھ

 .واھی در روز جھانی كارگر اخراج كرده بودند
در ھمین خصوص خبرگزاری دولتی ایلنا خـبـر داده اسـت 
ـاد  ـزخـانـه فـرودگـاه مـھـرآب كه جمعی از كاركنان قسـمـت آشـپ

ـانـون  گفته اند كه مدیر فرودگاه گفته است از آنجا كه ایشان ق
ـتـه انـد.   كند است، حقوق آنھا را كم می حـقـوق :   كارگـران گـف

 ھـزار ٢٠٠ما بعد از قراردادی شدن به طور متوسط ماھانـه 
 و مراجعه ما نیز بـه مـدیـریـت فـرودگـاه  تومان کاھش داشته

ـانـون  مھرآباد بی نتیجه بوده است و وی عنوان می کند که ق
ـز ٣٠حق اوالد :   آنان افزودند. من ھستم ـی  ھزار تومـانـی مـا ن
ـیـن حـق ٣به مبلغ   ھزار تومان کاھش یافته است و ھـمـچـن

ـز بـه ھـر سـاعـت یـک ھـزار تـومـان  ـی الزحمه اضافه کار ن
ـلـغ  پرداخت می ـب شود در صورتی که طبق قانون کـار ایـن م

این كارگران قبال حق سختی کـار و .  تومان باشد٢٥٠٠باید 
گرفتند اما در حال حاضر این مزایا قـطـع شـده  حق جذب می

ـانـون یـک  ھمچنین گفته.   است اند عیدی ما نیز بر خالف ق
 .شود پایه حقوق پرداخت می

 
عدم پرداخت دستمزدھای كارگران راه 

 آھن تھران
ــھــای  ــار آمــده اســت كــه شــمــاری از شــرکــت در اخــب
ـیـن  پیمانکاری، از جمله تارك دژ و احیا صنعت، در راه آھن ب

ـیـش از ٢شھری تھران از پرداخت   ٢٠٠٠ ماه دستمـزدھـای ب
 .اند تن از کارگران خودداری كرده

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
كارخانه نئوپان شمشك تعطیل شد، كارگران 

 ماھھا حقوق طلب دارند
ـان گـرگـان كـه از  ـئـوپ در خبرھا آمده است كه كارخانـه ن

ـیـش  بزرگترین كارخانه ھای تولید نئوپان استان گلستان بود و ب
 كارگر داشت در اواخر تیرمـاه بـطـور كـامـل تـعـطـیـل ٢٠٠از 
ـیـد ایـن خـبـر مـی.   شد ـای ـزایـد یكی از كارگـران ضـمـن ت : اف

 ماه است كه حقوق در سـال جـدیـد را ٣كارگران این كارخانه 
 ٨٧ای از سـال  اند و ھمچنیـن حـقـوق مـعـوقـه دریافت نكرده

 . دارند كه ھنوز پرداخت نشده است
 

تنھا کلینیک مصدومان شیمیایی سردشت ھم 
 تعطیل شد

ـزیـت  در خبرھا آمده است كه به دلیل عدم پرداخت حـق وی
ـا  پزشكان كلینیك مصدومان شیمیائی سردشت از اول امسـال ت

ـزیـت  بحال، و بدنبال آن خودداری پزشكان این مركز از ادامه وی
ـایـی شـھـر سـردشـت  ـی بیماران، تنھا کلینیک مصدومان شیـم

  .تعطیل شد
 اخراج ماھانه در كارخانه چینی مسعود مشھد

ـنـی مـقـصـود در  در خبرھا آمده است كـه كـارخـانـه چـی
ـفـر از ٣ كـارگـر دارد ھـر مـاه  حـداقـل ٦٠٠مشھد كه   ن

  .كارگرانش را اخراج میكند
بزرگترین گاوداری استان اصفھان در آستانه 

 تعطیلی دائمی
ــتــه آمــده اســت كــه گــاوداری  ــف ــن ھ ــای ای ــرھ ــب در خ
اصفھانک كه بزرگتریـن گـاوداری گـوشـتـی و شـیـری در 

ـلـی و  ـانـه تـعـطـی  کـارگـر ١٥٠٠استان اصفھان است در آست
ـنـد در  قراردادی و روزانه که از این واحد امرار معاش مـیـکـن

 .آستانه بیکار شدن ھستند
 

  كارخانه آجرپزی در گرگان ھم تعطیل شدند٢
ـزی در گـرگـان گـفـت   ٢یكی از كارگران كارخانه آجـرپ

ـیـش از   كـارگـر ١٠٠كارخانه آجرپزی آشیانه و حكیم رز با ب
ـنـد و اگـر  در حال ورشسـتـگـی و از دور خـارج شـدن ھسـت

ـتـر ٦چنانچه حاملھای انرژی برای  ـاز ھـم گـران  ماھه دوم ب
ـر  شود بسیاری از كارخانه ھا تعطیل خواھند شد و این را دولت خودش بھـت

 . از ھر كس دیگری میداند ولی اساسا رسیدگی نمیشود
 

 تعطیلی شركت برنا لبن تولید كننده لبنیات در كرج
ـیـده  ـبـن تـول ـا ل در اخبار این ھفته آمده است كه شركت برن
ـادشـت كـرج  كننده لبنیات در كرج كه در شھرك صنعـتـی صـف

ـا .   واقع است، در حالت تعطیلی قرار گرفته اسـت شـركـت بـرن
ـزایـش  ـال اف ـب لبن كه تا كنون به تولید ماست مشغول بوده بـدن

در .   قیمت شیر با كاھش شدید مصرف كننده مـواجـه گـردیـد
ـیـه كـارگـران كـه  ـل ـفـر ٦٠ادامه این خبر آمده اسـت كـه ك  ن

 .اند باشند، با تعطیلی كارخانه بیكار شده می
 

 کارخانجات شیر خراسان رضوی در آستانه تعطیلی
در خبرھا آمده اسـت كـه مـدیـرعـامـل شـرکـت تـعـاونـی 

ھای لبنی خراسان رضوی گفته اسـت پـس از حـذف  فرآورده
و .   ایـم  درصد کاھش در میزان مصـرف داشـتـه٧٠یارانه شیر، 

 تـن رسـیـده ١٨٠ تن در روز بـه ٥٤٠توزیع شیر در استان از 
اگر مطالبات کارخانـجـات شـیـر :  گوید او در ادامه می.  است

پرداخت نشود، کارخانجات شیر یکی پس از دیـگـری ضـربـه 
 .شوند خورده و تعطیل می

 
  كوره آجرپزی در آذربایجانغربی١٣تعطیلی 

 ٦٢بنابه گزارشات منتشر شده طی چـنـد مـاه اخـیـر از 
ـایـجـانـغـربـی  ـان آذرب  كـوره در اثـر ١٣كارخانه آجرپزی دراسـت

 .اند كمبود نقدینگی و افزایش قیمت سوخت تعطیل شده
 

ھا ی استان تھران و   ماه است مرغداری٦
 قزوین تعطیل ھستند

ـان  در خبرھای این ھفته آمده است كه مرغداری ھای اسـت
 كـارگـری كـه ١٣٠تھران و قزوین كامال تعطیل ھستند و از 

 .اند  نفر باقی مانده١٠ھا ما داشتند االن فقط  این مرغداری
 

 كارگر ٤٠كارخانه فرش امپریال تعطیل و 
 آن بیكار شدند

ـنـی  در خبرھا آمده است كه كارگاه تولیدی فـرش مـاشـی

 . كارگر آن اخراج شدند٤٠امپریال شھر تبریز تعطیل و ھمگی 
 

 كارخانه گونی بافی نگین تبریز تعطیل شد
ـافـی نـگـیـن در  در خبرھا آمده است كه كارخانه گونی ب

 . كارگر آن بیكار شدند٨٠تبریز تعطیل و 
 

كارخانه فرش ماشینی نیك آسایش تبریز 
  كارگر آن ھم بیكار شدند٤٠تعطیل و 

ـیـك آسـایـش  خبرھا آمده است كه كارخانه فرش ماشینی ن
ھا و چندین برابر شدن قیمـت سـوخـت  تبریز بعد از حذف یارانه

 .  كارگر آن بیكار شدند٤٠تعطیل گردید و 
 
 نفر از كارگران شركت سیمان سفید ٦٠

 ساوه اخراج شدند
در خبرھا آمده است كه شركت سیمان سفید ساوه واقـع در 

ـال گـران ٢٠٠بوئین زھرا، جاده ساوه  كه  ـب  كارگر داشـت، بـدن
ـارانـه ھـا، دسـت بـه اخـراج  شدن سوخت و اجرایی شدن طـرح ی
 كارگر را اخـراج ٦٠كارگران خود زده و در این فاصله حداقل 

 كرده است
 

  كارگر كارخانه ریسندگی نیما نساج ١٢٠اخراج 
ـیـمـا نسـاج  بنابه اخبار منتشر شده كارخانـه ریسـنـدگـی ن

ـنـون بـطـور كـامـل ١٢٠استان تھران كه دارای   كارگر بـود اك
یـكـی از .   انـد تعطیل گردیده و ھمه كـارگـران آن اخـراج شـده

ـلـی كــارخـانـه تـمـامــی  كـارگـران گــفـت كــه پـس از تـعـطــی
 .اند دستگاھھای ریسندگی كارخانه را نیز جمع آوری كرده

 
 ادامه تعطیلی واحدھای صنعتی در استان اصفھان

ـال بـحـران  ـب ـتـه آمـده اسـت كـه بـدن ـف در خبرھـای ایـن ھ
ـان  ـیـدی و صـنـعـتـی در اسـت اقتـصـادی در واحـدھـای تـول

ـان ھـم تـعـطـیـل ٤اصفھان،  ـان اردسـت  كارخانه واقع در شھرست
ـنـی،  این كارخانه.   گردیدند ـب ھا در زمینه تولید فـراآوردھـای ل

ـیـت  ـال ـابـل فـع كیك و كلوچه، مواد شوینده و تولید سیـم و ك
ـفـر كـارگـر را در خـود بـكـار ٥٥داشتند و ھر كدام حـدود   ن

 .مشغول داشتند
 

  ھزار کشاور در اصفھان٣٠٠بیکاری بیش از 
ـیـش از   ھـزار ٣٠٠در خبرھای این ھفته آمده است كه ب

ـیـکـار  ـنـده رود ب کشاورز شرق اصفھان به دلیـل کـم آبـی زای
 .اند شده

 
 ناامنی محیط كار

 
 حوضچه مرگ در شرکت فوالد کاویان 

ـتـھـای  در نامه ـار سـای ـی ـت ای كه یكی از كـارگـران در اخ
ای در شـرکـت  حـوضـچـه: اینترنتی قرار داده است، آمده است

 تن از ھمکاران ما را ھـر روز ٩فوالد کاویان وجود دارد که 
ـا لـجـن سه نفر به داخل آن می ـنـد ت ـاعـث  فرسـت ھـایـی کـه ب

ـیـرون بـکـشـنـد تـمـام .   گرفتگی مسیر دفع فاضالب شده را ب
شـود چـکـمـه و  وسائل و تجھیزاتـی کـه بـه آنـھـا داده مـی

 مـتـراول ٣ متر کـه ٨این افراد باید در عمق .   دستکش است
ـیـه لـجـن ھـمـراه ٥دھانه باز و بدون آب و لجن و در  ـق  مـتـر ب

آنھا اغلب ھـیـچ .   روغن صنعتی و گاز متان است کار کنند
ـاسـر  اطالعی از فشار و مقدار آب و لجن متراکم شده در سـرت
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ھائی که از ھمه شرکت جمع شده و بـه ایـن  لوله.   لوله ندارند
ـان  ـیـن از خـطـر مـرگـی کـه گـازمـت نقطه میرسد و ھـمـچـن

ـیـس .   میتواند برایشان ایـجـاد کـنـد بـه دسـتـور و تـھـدیـد رئ
گویند انجـام دھـد  خدمات ھرکس نخواھد کاری که آنھا می

ـیـکـار جـدیـد مـی اخراجش می آورنـد و  کنند و یک وانـت ب
 .کنند ھا می جایگزین اخراجی

ھـای  ھـا و روغـن چند روز پیش بعد از تخلیه تـمـام لـجـن
ـا  درون حوضچه یکباره دھانـه لـولـه ورودی بـه حـوضـچـه ب
ـیـدخـانـی پـور  ـام سـع ـن فشار گاز متان باز شد و نفر نشسته ب

ـیـل گـاز  قبل از اینکه آب و لجن ھا حوضچه را پر کـنـد بـدل
ـیـھـوش شـده و بـه  گرفتگی ھنگام فرار از داخل حوضچه ب

ـفـرسـوم کـه در .   داخل حوضچه سـقـوط کـرد و خـفـه شـد ن
 . ورودی دھانه سه متری بود بیھوش شد و به اغما رفت

ـلـم  ـی ـیـد خـانـی پـور کـه در حـال ف یکی ازبستگان سـع
ـایـل بـود مـورد سـوال حـراسـت قـرار گـرفـت . گرفتن با موب

ـلـم مـی حراستی ـی ـنـد ف ـت رود در  گـیـری و فـردا مـی ھا گـف
ـیـد و زدیـد عـکـس و :   او ھم گفـت.   اینترنت ـنـھـمـه کشـت ای

ـا  فیلمش ھم رفت توی اینترنت کسی کاری با شما کـرد؟ ب
 . ھا را جمع کردند این جواب آنھا تمام موبایل

 
جان باختن کارگر سد محزنی ژاوه به دلیل 

 نبود ایمنی در محیط کار
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 ٥٠ تیرماه یک کـارگـر ٣٠کارگری خبر داد  كه در تاریخ 
ـان  ساله مشغول به کار در سـد مـخـزنـی ژاوه، واقـع در اسـت
ـاتـمـانـی كـه بـر روی غـلـطـك كـار  کردستان با نام جھانشا ب

 . میكرده، در اثر سقوط جان خود را از دست داد
 

 کن را گرفت برق، جان کارگر چاه
ـاریـخ   مـرداد ٥خبرگزاری دولتی ایسنا خبر داد كه بـه ت

بروز اتصالی در سیم برق دستگاه باالبر و تماس آن با دیواره نمناک چـاه 
 مـتـری ٦کن و مرگ وی در عـمـق  باعث برق گرفتگی کارگر چاه

 .این حادثه در میدان ھروی تھران رخ داد. چاه شد
 

 اذیت و آزار فعالین كارگری
 

 وضعیت پرونده رضا شھابی از زبان ھمسرش
رضا شھابی عضو ھیئـت مـدیـره سـنـدیـکـای کـارگـران 

 بازداشـت شـد و ھـم ٨٩ خرداد ماه ٢٢شرکت واحد تھران در 
 زندان اویـن در ٢٠٩اکنون مدت چھارده ماه است که در بند 

: گـویـد ھمسر وی ربابه رضایـی مـی.   برد بالتکلیفی بسر می
در پیگیری پرونده ھمسرم به ھر کجایی که بگویید مـراجـعـه 

ـتـه ام اما ھیچ نتیجه کرده ـان در .   ام ای نگـرف ھـمـسـرم ھـمـچـن
ـازداشـت ھـمـسـرم ١٤االن .   بـرد بالتکلیفی بسر می  مـاه از ب

ـیـن در  گذرد اما ھیچ حکمی برایش نـداده می انـد و مسـئـول
ـانـه آورنـد و مـا را سـر  ای مـی پاسخ به ما ھر روز یک بـھ

 خرداد ماه برایش یـک دادگـاه تشـکـیـل دادنـد ٤.  دوانند می
 روز بعد از دادگاه حـکـمـش را بـه مـا اعـالم ٣که قرار بود 

ای بـه  کنند و نتیجه دادگاه را بگویند اما ھنوز ھیچ نتیـجـه
ـنـد  بعد از پیگیری.   ما داده نشده است ـت ـاره گـف ھای مـن دوب

االن ھـم .   . . .   قرار است دادگاه دیگری برای وی برگزار شود
امروز ھـم مـن بـه .   اند که تاریخ دادگاه بعدی را اعالم نکرده

ـتـم امـا بـعـد از  ـان کـل کشـور رف ھمراه دخترم دفتـر دادسـت
ـاق بـه  ساعت ھا چھار طبقه را باال و پایین رفتیم و از ایـن ات

آن اتاق ما را فرستادند و ھیچ جوابی بـه مـا نـدادنـد حـتـی 

ـا دخـتـرم بـه خـانـه  نامه من را ھم نگرفتند و دست خـالـی ب
ـار ١٤وکیل ھمسرم ھم در طـول .  برگشتیم ـقـط یـکـب  مـاه ف

ـیـگـیـری  توانسته موکل خود را ببیند و ھـر چـه تـوانسـتـه پ
 . ای نرسیده است کرده اما او ھم مانند ما به نتیجه

: وی در خصوص مشکالت جسمانی ھمسـرش مـیـگـویـد
ـنـھـا بـرطـرف نشـده  مشکالت جسمانی که رضا داشـت نـه ت

ـازداشـت . بلکه بشدت ھم حالش بد شده است ـبـل از ب ایشان ق
برد و در مـدتـی ھـم کـه در زنـدان  از آرتوروز گردن رنج می

ـیـدا کـرده و  ـاراحـتـی شـدت پ نگـھـداری شـده اسـت، ایـن ن
فشـارشـان .   انـد مشکالت جسمانی جدیدی ھم در زندان گرفته

ـبـی  رود و خون دماغ می باال و پایین می ـل شود و ناراحـتـی ق
شود بطـوریـکـه بـه   روز پیش حالش بد می١٠حدود . ھم دارد

شـود و بـعـد آزمـایـش و سـونـوگـرافـی  بھداری منتقـل مـی
 .مشخص شد که به بیماری کبد مبتال شده است

ـیـن شـده مـی ـی : گـویـد ربابه رضائی در خصوص وثیقه تع
ـتـوانـد از  ما االن نه ماه است که سند گذاشته ایم تا ھمسـرم ب
ـیـت پـرونـده دو .   اش مشـخـص شـود زندان بیرون بیاید و وضـع

ھفته پیش به ما زنگ زدند گفتند سند شما پذیرفته شـده و 
ـا اقـدامـات الزم را  کار ـیـم ت ـت ھایش را انجام دھید که ما رف

انجام دھیم اما آقای صلواتی به صراحت گفتند شـمـا را سـر 
 .شود اند و او آزاد نمی کار گذاشته

 
 وضعیت ابوالفضل عابدینی از زبان مادرش

ـفـضـل  در اخبار آمده است كه آساره عـیـوضـی مـادر ابـوال
 برای دومین بار بازداشـت شـد ٨٨عابدینی كه در اسفند سال 

ـا رسـانـه ھـای  و به قول مادرش به جرم دفـاع و مصـاحـبـه ب
ـپـه و كـارگـران شـركـت  خارجی درباره كارگران نیشكر ھفت ت

االن دو :   " واحد و معلمان متحمل زندان شده است، گفته اسـت
ـه  سال می ـدان اسـت و در ایـن مـدت ب گذرد که ابوالفضل در زن

 ".حتی عید ھم نتوانست به مرخصی بیاید. مرخصی نیامده است
ـامـه٩٠آساره عیوضی در آستانه سال  ـیـس   در ن ای بـه رئ

این روزھای سال نـو شـاھـد در : " قوه قضاییه رژیم نوشته بود
ـیـت روحـی و  بند بودن فرزند بیمارم و نامشخص بـودن وضـع
روانی و جسمی اش بزرگترین عیدی بود که طـی سـالـھـای 

 سال قبل تا بـه امـروز ھـر سـالـه ٥از .   طول عمرم نصیبم شد
این جوان نحیف را دستگیر نموده و زیر شکنجـه بـرده و بـعـد 

ـقـه ـی ـیـد وث ـا ق ھـای  از گذراندن انفرادیھای طـوالنـی مـدت ب
ـامـیـن شـده آزاد  سنگین که ھمگی تـوسـط مـردم دلسـوز ت
ـا  ـبـوده و ب گردیده و در ھیچ یک از این دادگاھھا مـجـرم ن

ـاه .   سربلندی برائت دریافت کرده اسـت آخـر بـه کـدامـیـن گـن
ـاه دفـاع از کـارگـران  مستحق این شکنجـه ھـا اسـت بـه گـن

نیشکر ھفت تپه خوزستان و دفاع از سندیکای معلـمـان ایـران 
ـاف  و دفاع از سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانـی و اصـن

 " دیگر و یا گناه بیان حقایق روز کشورمان؟
ـا  ـاتـی کـه ب آساره عیـوضـی در خصـوص آخـریـن مـالق

ـیـش پسـرم را :   " گـویـد ابوالفضل عابدینی داشته می ـتـه پ ـف ھ
ـانـه .   مالقات کردم شـکـر خـدا حـالـش خـوب بـود خـوشـبـخـت

شرایطش نسبت به قبل بھتر شده است و چون راھـم دور اسـت 
و مریض ھستم و ماشین سوار شدن خیلی برایم سـخـت اسـت 

خودش ھـم حـال و روزم .   توانم به مالقاتش بروم ھر ھفته نمی
ـا، مـریضـی و  بیند و می را می ـی گوید با این ھمه زحـمـت ن

تـوانـم بـه مـالقـات  بعضی اوقات کـه نـمـی.   شوی خسته می
مـاھـی .   گذارند با من تماس تلفنی بگیـرد ابوالفضل بروم، می

ـتـه .   توانم ابولفضل را حضوری مالقات کنـم یکبار ھم می ـب ال

ـا مـالقـات حضـوری  باید فرمش را پر کنم بعد اجازه دھند ت
خوب مالقات حضوری خیلی خوب اسـت روی . داشته باشیم

ـایـمـان حضـوری  صندلی کنار ھم می نشینم و وقتی مالقاتـھ
ـار .   است فضای خیلی خوبی اسـت امـا خـوب مـاھـی یـکـب

ـفـسـش !   است ـبـی دارد و ن ـل از نظر جسمی ھم که ناراحتی ق
در ادامـه . "   کـنـد شـود االن قـرص مصـرف مـی تنـگ مـی

ـنـگ فـرزنـدم :  "گوید می ـت خوب من یک مادرم، نگران و دل
توانم بکنم؟ جز تحمل راه دیـگـری  ھستم اما خوب چکار می

ـفـضـل مـی گـذرد و ده سـال  دارم؟ االن دو سال از زنـدان ابـوال
دیگر از زندانش باقی مانده آن ھم بخاطر فعالیت حـقـوق بشـر 
ـنـگ  ـت و مصاحبه در رابطه با مسائل حقوق بشـر، چـطـور دل

آید؟ تنھا آرزویـم ایـن اسـت  نباشم؟ چه کاری از دستم بر می
ـانـی کـه در . که ابوالفضل آزاد شود بـخـدا بـرای تـمـام جـوان

ـنـھـا .   کنم تا آزاد شوند زندان ھستند شب و روز دعا می آخر ت
ـنـد کـه  بچه من که زندانی نیست اینقدر جوانان زندانی ھسـت

از خـدا .   شـوم ھا گم می رویم آنجا، توی خانواده من وقتی می
 ."خواھم ھمه شان آزاد شوند می

 
ممانعت از آزادی ھاشم خواستار و 

 بازداشت مجدد وی
ـلـم زنـدانـی  در خبرھا به نقل از صدیقه مالكی، ھمسر مع
ـلـمـان مشـھـد آمـده  ـفـی مـع ھاشم خواستار، رئیس کانون صـن

ـازه ای  است كه مقامات امنیتی رژیم با طـرح اتـھـام واھـی ت
ـیـرمـاه ٤علیه ھمسرش مانع از آزادی وی در روز سه شنبه   ت

رژیـم بـه اتـھـام .   كه دو سال زندان خود را سپری كرده، شـدنـد
تشویش اذھان عمومی از آزادی وی ممانعت بـعـمـل آورده و 

 .اند نامبرده را مجددا بازداشت کرده
 

صدور حکم جریمه نقدی علیه یدالله قطبی 
 و وفا قادری

ـبـه   مـردادمـاه ٥در خبرھا آمده اسـت كـه روز چـھـارشـن
دستگاه قضایی رژیم یدالله قطبی و وفا قادری، از اعضـای 
كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشـكـلـھـای كـارگـری، 

ـلـغ  ـب  ھـزار تـومـان جـریـمـه ٩٠٠را در دادگاه اسالمی بـه م
 . محکوم کرده است

 
 معلمان

 
ھا تا حل نشدن مشكل خود به  حق التدریس

 دھند  تجمع در مقابل مجلس اسالمی ادامه می
ـتـشـر كـرده  بنابه گزارشی كه خبرگذاری رژیمی مھر مـن

ـتـدریـس است، جمعی از حق ـنـی و  ھـای آمـوزشـکـده ال ھـای ف
ـقـه  حرفه ـا ٣ای کل کشور با ساب  ٤ سـال، روز ١٢ سـال ت

مردادماه در اعتراض به اجرا نشدن قانون اسـتـخـدام از سـراسـر 
. كشور جمع شده و در مقابل مجلس اسالمـی تـجـمـع کـردنـد

ـا حـل نشـدن مـوضـوع  تجمع کنندگان تاکید کـرده انـد كـه ت
ـابـل مـجـلـس  ـق ـانـون بـه تـجـمـع خـود م استخدام با اجرای ق

 . اسالمی ادامه خواھند داد
 

تجمع اعتراضی مربیان بھداشت مدارس در 
 مقابل مجلس اسالمی

 مرداد جـمـعـی از ٩در خبرھا آمده است كه روز یکشنبه 
ــرورش کــه از  ــان بــھــداشــت زن مــدارس آمــوزش و پ ــی مــرب

ـلـف ایـران بـه تـھـران سـفـر کـرده بـودنـد در  استان ھای مخـت
اعتراض به سیاست اخراج سازیھا در وزارت آموزش و پـرورش 
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 .مقابل مجلس اسالمی تجمع اعتراضی برپا کردند
 

تجمع جمعی از معلمان حق التدریس و 
 آموزشیاران نھضت سوادآموزی

ـتـدریـس و  در خبرھا آمده است كه جمعی از معلمان حق ال
ـابـل ٩آموزشیاران نھضت سوادآموزی، صبح روز  ـق  مردادماه م

ـیـن .   مجلس اسالمی تجمع کردند ـی ـلـمـان خـواھـان تـع این مع
 .تکلیف وضعیت شغلی خود و بازگشت به کار شدند

 
 اطالعیه

 
رضا شھابی كارگر زندانی، زیر فشار دائمی 

 مقامات قضایی جمھوری اسالمی
 رضا شھابی باید فورا از زندان آزاد شود

ـات مـدیـره  بنا بر اخبار منتشر شده رضا شھابی عضو ھـی
ـامـات قضـایـی  سندیكای واحد زیر تھدید و فشار دائمـی مـق

ـتـه گـذشـتـه یـك .   جمھوری اسالمی قرار دارد از جمله در ھف
ـتـی وزارت  ـی ـن ـنـد ام مقام اطالعاتی به رضا شھابی كه در ب

 زندان اوین محبوس اسـت، مـراجـعـه ٢٠٩اطالعات یعنی بند 
ـازجـو كـه در .   كرده و با تھدید با او برخورد نموده اسـت ایـن ب

! سیستم قضایی جمھوری اسالمی كارشناس خـوانـده مـیـشـود
ـتـه اسـت كـه اگـر بـرای  با حالت تھدید و تمسخربه رضا گـف

ـز  !   ای حاال ھم تاوانش را پـس بـده  كارگران مبارزه كرده ـی او ن
پاسخ داده است كه من بنا بر وظیفه ام بـه دفـاع از كـارگـران 

 .پرداخته ام و ھنوز ھم این راه را قبول دارم
ـلـه  ـامـات قضـایـی از جـم از سویی به نظـر مـیـرسـد مـق
قاضی صلواتی كه صریحا ھرگونه اقدامی بـه قصـد ایـجـاد 
فشار و آزار و اذیت رضا و خـانـواده اش را انـجـام مـیـدھـد، 
سعی میكنند با پنھان كردن بھانه ی بازداشت رضـا كـمـاكـان 

 خرداد سـال گـذشـتـه ٢٢رضا در .   وی را در زندان نگه بدارند
ـقـه ی  ـی ـنـكـه بـرای آزادی وی وث دستگیر شد و با وجود ای
ـیـن شـده اسـت، امـا صـلـواتـی و  ـی یكصد میلیون تومانی تع
دیگر مقامات قضایی تاكنون از تحویل وثیقه توسـط خـانـواده 
ـار بـه دادگـاه  اش خودداری كرده و آنھا را برای انجـام ایـن ك

اند و به بھانه عدم تودیع وثیقه از سـوی خـانـواده اش  راه نداده
ـا ایـن .   انـد به بازداشت وی در زنـدان ادامـه داده در رابـطـه ب

ـلـف قضـایـی از  موضوع خانواده رضا شھای به مقامات مخت
ـتـر   ـادی" جمله دف ـفـری دولـت آب ـان جـمـھـوری "   جـع دادسـت

ـتـه اسالمی در تھران مراجعه كرده ـاسـخـی نـگـرف . انـد اند، اما پ
ـران قاضی صلواتی حتی گفته است كه دادگستری استان  تـھ

بی خود گفته است كه شھابی باید با وثیقه آزاد شود و ھـر كـدام " 
 !"از مقامات قضایی كه چنین گفته خانواده را سر كار گذاشته

و .    ماه است در زنـدان اسـت١٤بدین ترتیب رضا شھابی 
ـنـد خانواده وی را مرتب سر مـی رضـا شـھـابـی بـه جـرم .   دوان

 و  ٨٤اعتصابات با شكـوه كـارگـران شـركـت واحـد در سـال 
. تالش برای ایجاد سندیـكـای شـركـت واحـد در زنـدان اسـت

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

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١١ ژوئیه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦

نخستین حركت اعتراضی رانندگان 
 مسافربرشخصی اندیمشك وحومه

ـنـدگـان مسـافـربـر شـخـصـی ١٣٩٠ مـرداد ٥امروز   ران
ـا روشـن كـردن  ـار ب ـبـل از شـروع بـه ك اندیمشك و حـومـه ق

چراغھای ماشینھای خود و زدن بوق ممتـد در سـطـح شـھـر 
اقدام به چرخیدن نمودند و به این طریق مراتب اعـتـراض خـود 

ـاتشـان اعـالم كـردنـد ـب الزم بـه .   را به خاطر عدم پرداخت مطال
ـا پـخـش اطـالعـیـه  ـز ب ـی ذكر است كه این رانندگان روز قبل ن
میان مسافران آنھا را از حركت اعتراضی خـود و عـلـت ایـن 
اقدام مطلع نموده بودند كه با ابراز حمـایـت مـردم و مسـافـران 

 .مواجه شدند
ھیئت مـوسـس بـرای تشـكـیـل سـنـدیـكـای مسـافـربـران 

 شخصی اندیمشك
 

 پیام تشكر و ھمبستگی علی نجاتی
با درود و احترام خدمت تمامی كـارگـران زحـمـت كـش و 

 ھای آزاده؛ انسان
نویسم كه بـعـد  امروز در حالی این پیام و شرح حال را می

ـیـل ٢٥از   سال كار و تالش،بیش از دو سـال اسـت كـه بـه دل
ھـایـم  دفاع از حقوق عقب افتاده ی خود و دیگر ھم طبقه ای

ـابـرابـری  از كار اخراج شده ام اما در مقابل سرمایـه داری و ن
ـا عـزمـی راسـخ و  مقاومت كرده و تـن بـه ذلـت نـداده و ب
ـابـت قـدم  ـاتـی خـود ث ـق اعتقادی استوار در پیشبرد اھداف طب
ـزدیـك بـه  ایستاده ام؛این در حالی است كه خود و خانـواده ام ن
ـیـشـتـی بـه  سی ماه است كه از حداقل حقوق انسـانـی و مـع
ـاه مـن ایـن  عنوان یك شھروند ایرانی محروم ھستیم وتنھا گـن

ـاده یاست كه به عنوان نماینده ی كارگران از حقوق   عقب افـت
 .خود و دیگران دفاع كرده ام

ھمانطور كه میدانید ایـن ھـمـه مشـكـالت و فشـارھـای 
ـتـوانسـتـه كـوچـك ـقـدار از بـی  طاقت فرسا تا كنون ن تـریـن م

ـلـی در روحـیـه ی ایـن  حوصلگی و یاس و نا امـیـدی وخـل
ـیـشـبـرد  رفیق شما كارگران وارد كند و این مصمم بودن برای پ
ـتـكـش  ـزان زحـم ھدف طبقاتی خود را مدیون بزرگی شما عـزی

ـام .   میدانم و الغیر ـز در ای ـی در مدتی كه در زندان بوده ام و ن
ـان و  ـیـق كـارگـرت پس از آزادیم، شما عزیزان ھمیشه به این رف

ھای خود را ابراز داشـتـه ایـد؛در ایـن  خانواده ام لطف و محبت
ـنـكـه از .مدت ھیچ گاه احساس تنھایی نكرده ام ـیـرغـم ای عـل

ـقـه  ـبـرم امـا عشـق بـه شـمـا ھـم طـب ـی ناراحتی قلبی رنج م
ـام  ای ـی ـت ـاراحـتـی جسـمـی مـرا ال ـنـھـا ن ھای زحمتكش نـه ت
ـازه كـرده و پـرورش داده و مـن از  می بخشد بلكه روح مرا ت

 .شوم تر می ھمیشه قبراق
ـقـط از صـداقـت و  این روحیه سرشار از امید را فقط و ف

 .رفاقت شما عزیزان كارگر و زحمتكش میدانم
امید این را دارم كه ھر چه رو به جلو پیش مـیـرویـم ایـن 

ـیـشـتـر و مسـتـحـكـم تـر از  ھمبستگی طبقاتی روز بـه روز ب
ـار ھـم  ـن گذشته باشد،زیرا تنھا ھمبستگـی و اتـحـاد و در ك

ـنـدی مـا كـارگـران  بودن می تواند راه گشای موفقیت و سربل
علیرغم تمامی مشـكـالت مـوجـود و اخـتـالف نـظـرھـا . باشد

ـانـه ھـمـه ی ایـن  میتوان با گفتگو و نقد و ارتباطات دوسـت
مشكالت را پشت سر گذاشته و به ھدف نھایی خود، یـعـنـی 
ـات و  ـب ـتـكـشـان بـه حـقـوق و مـطـال رسیدن كارگران و زحـم

 .ھا و اھداف اساسی  خود دست یافت خواسته
ـانـی كـه طـی ایـن  در خاتمه می خواھم از تمامـی دوسـت

مدت كه در بیمارستان بستری بودم و یا بـعـد از تـرخـیـص از 
اند بـی نـھـایـت  بیمارستان اینجانب را مورد لطف خود قرار داده

 .ممنون و سپاسگزار باشم
ـا درآیـم و  امیدوارم كه زنده باشم تا از شرمندگی شما رفق

 .ھایتان جبران نمایم در بتوانم در شادمانی

 ژه كارگران زندانی به امید آزادی تمامی زندانیان به وی
 با آرزوی پیروزی و سربلندی برای تمامی كارگران

 علی نجاتی
ـات مـدیـره ی سـنـدیـكـای  كارگر اخراجی و عضـو ھـی

 كارگران نیشكر ھفت تپه
 ١٣٩٠سوم مرداد ماه 

 شوش -خوزستان 
 

شاھرخ زمانی عضو كمیته پیگیری برای 
 ایجاد تشكلھای كارگری محاكمه شد

ـتـمـانـی و ١روز شنبه   مرداد، شاھرخ زمانی كارگر سـاخ
از فعالین كارگری شھر تبریز و عضو كمیته پیگیـری ایـجـاد 
ـان اسـالمـی بـه مـحـاكـمـه  ـی تشكلھای كارگری توسـط جـان

ـیـن بـرای .   كشیده شد ـپ به گزارش منتشر شـده از سـوی كـم
ـاه بـوده  ـقـدر کـوت آزادی شاھرخ زمانی، زمان این محاكـمـه آن
است که حتی خانواده وی فرصت نكردند  خـود را بـه آنـجـا 
ـتـی بـه دادگـاه  ـاشـنـد و وق برسانند و مالقاتی با او داشته ب

 .  رسیدند که شاھرخ به زندان انتقال داده شده بود
ـقـط مـنـشـی  ھنوز نتیجه این محاكمه روشن نیـسـت و ف
دادگاه جمھوری اسالمی اعالم داشته است كه پرونده شـاھـرخ 

 . تكمیل شده است
 خـرداد در حـالـی کـه در حـال ١٧شاھرخ زمانـی روز 

تبریز توسـط مـامـوریـن   -مسافرت بود، در میانه ی راه تھران
ـاده و دسـتـگـیـر و  ـی اطالعات جمھوری اسالمی از اتوبوس پ

 . زندانی شد
عالوه بر شاھرخ زمانی، محمد جراحی و بیوك سـیـدلـر از 
ـیـم  ـلـو و ابـراھ فعالین كارگری در شھر تبریز و منـصـور اسـان
ـات مـدیـره سـنـدیـكـای  مددی و رضا شھابی از اعضای ھـی
واحد و بھنام ابراھیم زاده عضو كمیته پیگیری و فـعـال دفـاع 

ـان . از حقوق كودك در زندانند ـی كارگران زندانـی و ھـمـه زنـدان
 . سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
 ٢٠١١ ژوئیه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦
 

 حكم پدرام نصراللھی اعالم شد
به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد 

ـبـه  تشکل  مـرداد حـكـم پـدرام ٣ھای کـارگـری روز دوشـن
ـتـه  ـی نصراللھی فعالی كارگری و یكی از اعضـای ایـن كـم

.  دادگاه انقالب جمھوری اسالمـی اعـالم شـد٢توسط شعبه 
بنابراین حكم پدرام به اتھام واھی اجتماع و تبانی بـه دو سـال 

 سال تعلیق شده محكوم گـردیـده ٥حبس تعزیری كه در مدت 
ـیـن ٢١پدرام در دادگاه جانیان اسالمی در .   است ـیـر در ھـم  ت

 . شعبه توسط قاضی طیاری محاكمه گردید
در حاكمیت جمھوری اسالمی برپایی تجمـع و اعـتـراض، 
ایجاد تشكل و دست زدن به اعتصاب برای حقوق حـقـه خـود 

پدرام به جرم دفاع از خـواسـتـھـای بـرحـق كـارگـران . جرم است
باید به این حـكـم وسـیـعـا .   محاكمه و حكم زندان گرفته است

كارگران زندانی و زندانیان سیاسی بایـد فـورا و .  اعتراض كرد
ھـای قضـایـی  پـرونـده.   بدون قید و شرط از زنـدان آزاد شـونـد

ـایـد فـورا لـغـو  تشكیل شده برای كارگران و فعالین سیاسی ب
ـیـن .   شود ـال ـیـن كـارگـری و فـع ـال فشار و تھدید بر روی فـع

 .سیاسی باید فورا متوقف شود
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١١ ژوئیه ٢٨، ١٣٩٠ مرداد ٦
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 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا 

بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد

 
اعتراض ھزاران نفر به وضیعت : اسرائیل
 معیشتی

 ھـزار ١٥٠ ژوییه حدود ٣٠به گزارش گاردین روز شنبه 
ـنـه ١٢نفر در  ـزی ـاال بـودن ھ  شھر اسرائیل در اعـتـراض بـه ب

ـیـن بـودن دسـتـمـزد ـائ ـیـمـایـی  زندگی و پ ـپ ھـا دسـت بـه راھ
ـیـن حـرکـت  Daphni Leef. اعتراضی زدند ـال یکی از فـع

ـایـی چـادر در  ـا بـرپ ـبـل ب اعتراضی مردم که از دو ھفتـه ق
مرکز شھر تل آویو اعـتـراض خـود را شـروع کـرده اسـت بـه 

ـا ٧٠جمعیت حاضر در اعتراض تل آویو که تعـدادشـان بـه   ت
ـیـر دولـت :   "  ھزار نفر میرسیـد، گـفـت١٠٠ ـی مـا خـواھـان تـغ

ـازی  ـیـر قـواعـد ب ـی نیستیم، بلکـه فـراتـر از آن، خـواھـان تـغ
فعالین، روز دوشنبه را روز اعتصاب عمومـی اعـالم . "  ھستیم
ـقـت  تا کنون ده Facebookاند و در  کرده ـفـر مـواف ھا ھـزار ن

ـز روز .   اند خود را با این اعتصاب اعالم کرده ـی گروھی دیگر ن
ـانـک٨ تـریـن  ھـا بـه وسـیـع  آگوست را روز برداشت پـول از ب

ـیـن . اند شکل اعالم کرده ـی واکنش حکومت تاکنون اعـالم تـع
، انصـراف دولـت از  ھـای زنـدگـی ھیئتی برای بررسی ھزینه

ـای یـکـی از مـدیـران ارشـد  افزایش قیمت سوخت و اسـتـعـف
ھـای  وعـده:   " گفته اسـت Leef. وزارت خزانه داری بوده است

ـتـن بـه  ـا رف نخست وزیر برای گمراه کردن مردم است و مـا ب
 ."خیابان تغییرات را ممکن میسازیم

 
 کارگر ٤٠٠اعتصاب :  امارت متحده عربی

 ساختمان سازی
ـیـش از  The Nationalبـه گـزارش   کـارگــر ٤٠٠ب

که در جـزیـره  Al Rajhi Projectsشرکت ساختمان سازی 
Reem  ـتـخـت امـارات مشـغـول ـای در نزدیکی شھر ابوظبی پ

ـبـرنـد آنـھـا بـه .   کار ھستند، از ھفته قبل در اعتصاب بسر می
دلیل دریافت نکردن سه مـاه از دسـتـمـزدشـان دسـت از کـار 

 ژوییـه کـارگـران مـوفـق شـدنـد ٢٠رو چھارشنبه .  اند کشیده
دستمزد ماه مه خود را دریافت کنند ولی حـاضـر نشـدنـد بـه 

 تن از ایـن کـارگـران ٣٠تاکنون بیش از .   سر کار باز گردند

ایـن شـرکـت مـتـعـھـد .   اند به دلیل اعتراض از کار اخراج شده
ـنـده پـرداخـت  ھا را در روز شده است که بقیه دستمزد ھـای آی

ـان اعـتـمـاد  کند، ولی کارگران به وعده ھای ایـن کـارفـرمـای
ھـایشـان بـه سـر  اند که بعد از دریافت کل طلب ندارند و گفته

ـنـد . کار باز خواھند گشت ـل این پروژه که شامل چھار بـرج ب
ـا سـال   می)   آسمان خراش(   آمـاده ٢٠١٣باشـد، قـرار اسـت ت

 .شود
 
درگیری پلیس با کارگران معترض در : مصر

 اسماعیلیه 
روز ســه  Associated France Pressبـه گــزارش 

ـبـه  ـیـش از ٢٦شـن ــه ب ـی  کــارگـر مـنـطـقـه آزاد ٥٠٠٠ ژوی
اسماعیلیه با خواست افزایش دستمزد دست به اعـتـراض زدنـد 
. که با مداخله پلیس به زد و خورد و درگـیـری کشـیـده شـد

ـیـس مـجـروح ٢ کارگر و ٣٦ھا  در این درگیری ـل  مـامـور پ
اعـتـراض .    نفر از آنان به بیمارستان انتقال یافتنـد٢٣شدند که 

کارگران که روز سه شنبـه وارد دومـیـن روز خـود مـیـشـد، 
 ٢٠٠(  پـونـد مصـر ١٢٠٠بابت افزایش حداقل دستـمـزد بـه 

ـان اسـت)   دالر در .   است که مدتھاست برای آن مبارزه در جری
ـیـت   کارخانه ٨٠منطقه آزاد تجاری اسماعیلیه  ـال مشغـول فـع

ـاشـنـد ـب ـی . ھستند که بیشتر آنھا تولید کننده پارچه و چـرم م
ـز  در این شھرک صنعتی ھزاران کارگر با دستمزد ـاچـی ھای ن

 .مشغول کار ھستند
 

 کارگر در اثر ١٧کشته شدن : اکرائین
 انفجار معدن ذغال سنگ
ـفـجـار در ٢٩به گزارش الجزیره روز جمعه   ژوئیه در اثر ان

حـداقـل  Luganskمعدن زیرزمینی ذغال سنگ در منطقه 
ـا تـوجـه ١٠ کارگر کشته و تعداد ١٦  تن ناپدید شدند کـه ب

ـار  به تجارب قبلی انفجار معادن، احـتـمـال مـرگ آنـھـا بسـی
ـیـت اسـت، ١٩٨٠این معدن که از سال .  باالست ـال  در حال فع

ـز .  از امکانات ایمنی کافی برخوردار نیست ـی مـاه گـذشـتـه ن
ـانـه  آتش سوزی در این معدن به وقوع پیوست ولی خـوشـبـخـت

معادن اکرائین به دلیـل نـداشـتـن .   خسارت جانی در بر نداشت
ھـای قـدیـمـی و  امکانات ایمنی کافی و استفاده از دستگـاه

از رده خارج شده، یکی از خطرناکترین مـعـادن جـھـان بشـمـار 
 .روند  می

 !بسیار تامل برانگیز اخبار بين المللی
 داود رفاھی

 
محسن خجسته مھـر مـعـاون وزیـر نـفـت جـمـھـوری 

ای با خبر گزاری دولـی مـھـر  اسالمی در مصاحبه
 تیر مـاه ١٢که در وبسایت این خبرگزاری در تاریخ 

ارزش تولید نفت و گـاز :   بچاپ رسیده، گفته است
 .  میلیارد دالر است٢١٧در کشور سالیانه 

ھـای دولـت از مـعـادن،  بدون در نظر گرفتـن درآمـد
پتروشیمی، مالیات و غیره و غیره و با محاسبه ھـر 

شود   میلیارد دالر می٢١٧:  تومان١١٠٠دالر فقط 
 ھزار میلیارد تومان یـعـنـی روزانـه حـدودا ٢٣٨٧٠٠

 روز ٢یعـنـی بـا پـول .    میلیارد تومان در آمد٦٥٠
 ھـزار ٤٠٠ میلیون نفر بیکار ھر کدام ٥میشود به 

یعنی با استفاده از .   تومان بیمه بیکاری در ماه داد
تـوان دسـتـمـزد  بخش کوچکـی از ایـن مـبـلـغ مـی

کارگران و کارمندان را دو تا سه برابر افزایش داد؛ 
میشود امکانات بھداشـتـی و درمـانـی مـکـفـی و 

یعنی با استفاده از .   رایگان در اختیار مردم قرار داد
تـوان مشـکـل  بخش کـوچـکـی از ایـن مـبـلـغ مـی

کودکان کار و خیابـان را حـل کـرد و بـرای آنـھـا 
یعنی با اسـتـفـاده از .   امکانات آموزشی فراھم کرد

توان مشکل اعتیاد  بخش کوچکی از این مبلغ می
کـه بـرای سـیـر کـردن  فروشی کسانـی و مشکل تن

انـد را بـطـرف  شکم كودكانشان تن به ایـن کـار داده
کرد و آنھا را به یک زنـدگـی شـرافـتـمـنـدانـه بـاز 

یعنی با درآمد یكـروز نـفـت و گـاز كشـور .   گرداند
توان بدون وام و منت كـل مسـكـن مـھـر یـعـنـی  می

 متری را با قیمت ھر مـتـر مـربـع ٧٥ واحد ٣١٠٠٠
 ھزار تومان ساخت و تمام كرد و به رایگان  بـه ٣٠٠

تـوان  یعنی با درآمد کمتر از دو روز مـی.   مردم داد
 مگاواتی ساخت که چیزی معادل ٥٠٠دو نیروگاه 

با نیروگاه اتمی بوشھر نـیـرو تـولـیـد كـنـد و بـخـش 
 .زیادی از مشکالت قطعی برق مردم را حل کرد

ھـایـی مصـرف  راستی این مبالغ بـرای چـه ھـزیـنـه
 میشوند؟
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

نظام سرمایه داری مسبب و عامل بقاء کلیه مصائب گریبـانـگـیـر 
فقر و محرومیت، تبعیض و نابرابری، اختـنـاق و .   انسان امروز است

سرکوب سیاسی، جھل و خرافـه و عـقـب مـانـدگـی فـرھـنـگـی، 
بیکاری، بی مسکنی، ناامنی اقتصادی و سیاسی، فساد و جنایت 

سخنگویان بورژوازی . ھمه و ھمه محصوالت گریزناپذیر این نظامند
در انکار این حقیقت، خاطر نشان میکنند که این مصائب را سرمایه 
داری ابداع نکرده است، که ھمه اینھا مقدم بر سرمایه داری وجـود 
داشته اند، که استثمار و تصاحب دسترنج تولید کنندگان، استبداد، 
تبعیض، ستمکشی زن، جھل و خرافه و مذھب و فحشاء کمابـیـش 

  .به قدمت خود جامعه بشری اند
آنچه در این میان پرده پوشی میشود این واقعیت است که اوال، ھمه 
این مصائب و محرومیت ھا در این جامعه محتوا و معنای جدیدی 
متناسب با نیازھای جھان سرمایه داری یافته اند و ھر روز از نو در 
متن سرمایه داری مدرن امروز، به عنوان اجزاء الیتجزای این نظام، 

منشاء فقر و گرسنگی، بیکاری و بی مسکنی . باز تولید میشوند
و ناامنی اقتصادی در انتھای قرن بیستم، نظام اقتصادی انـتـھـای 

استبدادھا و دیکتاتوری ھای خونین، جنگھا، مردم . قرن بیستم است
کشی ھا و سرکوب و اختناقی که سھم صدھا میلیون انسان امروز 
از زندگی است، حکمت خود را از نیازھا و ملزومات نظام حاکم بر 
. جھان امروز میگیرد و به منافعی در ھمین جھان خدمت میـکـنـد

فرودستی زن امروز در کل پھنه جھان، محصول اقتصاد و اخالقیات 
قرون وسطی نیست، محصول نظام اقتصادی و اجتـمـاعـی و ارزش 

  .ھای اخالقی جامعه امروز است
ثانیا، این بورژوازی و نـظـام سـرمـایـه داری اسـت کـه دائـمـا بـه 
سرسختانه ترین وجه با تالش ھر روزه تـوده ھـای وسـیـع مـردم در 
چھارگوشه جھان برای فائق آمدن بر این مشقات و محرومیت ھا و 

تالش ھر روزه کارگر برای بھبود . عقب ماندگی ھا مقابله میکند
اوضاع اقتصادی و رفاھی و حقوق مدنی توده وسیع مردم با مانعی 

خیـزش .   جز بورژوازی و دولت ھا و احزاب و مبلغینش روبرو نیست
ھای توده ھای وسیع مردم در مناطق عقب مانده و مـحـروم بـرای 
دخالت در سرنوشت خویش، بعنوان اولین مـانـع بـا نـیـروی قـھـریـه 

دولت، نھاد مـذھـب، .  بورژواھای محلی و بین المللی روبرو میشود
رسانه ھا و دستگاه ھای تبلیغاتی عظیم بـورژوازی، سـنـت ھـا و 

اخالقیات و نظام تربیتی و آموزشی طبقه حاکمه سـازنـده ذھـنـیـت 
ھای عقب مانده، متعصب و تبعیـض گـر در بـیـن تـوده مـردم و 

جای تردید نیست که این سرمایه داری و . نسلھای پی در پی است
بورژوازی است که سد راه نقد و تغییر جھان امروز توسط میلیون ھا 
ـلـکـه  انسانی است که نه فقط از نظام موجود به تنگ آمده انـد ب
کمابیش خطوطی را که یک جامعه شایسته انسان باید بر طبق آن 

  .سازمان یابد شناخته اند
امروز، در انتھای قرن بیستم، در اوج جھانی شدن سرمایه و سرمایه 
داری، در دل عظیم ترین انقالبات تکنولوژیکی، بشریت در یکی از 

مساله بقاء فیـزیـکـی .   خطیرترین دوره ھای تاریخ خود سیر میکند
معضل میلیون ھا انسان از کشورھای فقر زده آفریقا و آسیا تا قلب 

امید توسعه اقـتـصـادی .   پایتخت ھای اروپای غربی و آمریکاست
رویای .   جوامع عقب مانده دیگر به تمامی به یاس مبدل شده است

رشد جای خود را به کابوس دائمی قحطی و بی غذایی و بیماری 
در اروپا و آمریکای پیشرفته بدنبال سالھا رکود عـمـیـق .   داده است

، عینا ھمین کـابـوس را " رونق بدون اشتغال" اقتصادی، نوید نیم بند 
جنگ و مـردم .   جلوی دھھا میلیون خانواده کارگری گرفته است

عظیم ترین عقبگردھای فکـری و .    قاره بیداد میکند٥کشی در 
فرھنگی در جریان است، از باال گرفتن مجدد جـھـالـت مـذھـبـی، 
مردساالری، نژاد پرستی، قوم پرستی و فاشیسم تا سقوط حقوق و 
شان فرد در جامعه و رھا شدن ھستی و زندگی میلیون ھا مردم از 

جنایت سازمان یافته . کودک و پیر و جوان به دست بیرحم بازار آزاد
در اغلب کشورھا به یک واقعیت پابرجا در زندگی روزمره مردم و 

اعتیاد بـه .  حیات اقتصادی و سیاسی کل جامعه تبدیل شده است
مواد مخدر و قدرت روز افزون شبکه ھای جنایی تولید و توزیع آنھا 

نظام سرمایه داری و . یک معضل عظیم و الینحل بین المللی است
اصل اصالت سود کل محیط زیست را با خطرات جدی و لـطـمـات 

در ایـن مـیـان مـتـفـکـریـن و .   جبران ناپذیری روبرو سـاخـتـه اسـت
سخنگویان بورژوازی حتی مدعی ارائه پاسخی در قبال این اوضاع 

این واقعیت عملی سرمایه داری امروز است که آینده بسیار . نیستند
 . ھولناکی را پیشاروی کل مردم جھان گرفته است
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