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ھـای گـذشـتـه نشـریـه  ما در شماره
ــده  ــســت بــه پــدی ــی ــارگــر کــمــون ک

ـیـم و نشـان "   کودکان کـار"  ـت پـرداخ
ـیـده نـظـام  دادیم که ایـن پـدیـده زای
ـقـر و  سرمایه داری است که جـز ف
ــه  فـالکــت بـرای مــردم چـیــزی ب

ـنـجـا یـک .   آورد ارمغان نمـی در ای
مورد دیگر از این پدیده را بـررسـی 
ــاســان  ــم چــون کــارشــن ــی ــکــن مــی
بورژوازی به ھر شکل که امـکـان 

دارد سعی دارند ایـن پـدیـده را بـه 
" ھـا  بی مسئولیتی خـانـواده" گردن 

ــانــواده ــد، خ ــدازن ــن ــی ای کــه خــود  ب
محکوم به گرسنگی مـزمـن شـده 

ـنـد شـکـم خـود را  است و نمی تـوان
ـیـن کـودک  سیر کنند و برای ھم

ھا نیز در مـتـرو  ده ساله این خانواده
ـنـد . و خیابان به کار مشـغـول ھسـت

ـا ایـن  این کارشناسان در مواجھـه ب
ــال  ــودکــان مــث ــده، از آن ک ــدی پ

کـنـی اگـه  فـکـر نـمـی:   " میپرسند
ـتـر  بتونی درس بخونی آینده ات بـھ

گزارش دیـگـری در مـورد "   باشه؟
از "   مـھـر" این کودکـان در سـایـت 

ـتـشـر شـده  سایتھای حکومتی مـن
ــه  اســت و بــا کــودکــی ده ســال

ــتــدا ایــن .   مصــاحــبــه شــده اســت اب
 :مصاحبه را با ھم بخوانیم

 وضعیت اقتصادی 
 طبقه کارگر

ـار ھـم بـرای تـوصـیـف  ـب کلمه اسف
ـقـه کـارگـر  وضعیت اقتصادی طـب

میلیونھـا جـوان .   ایران کافی نیست
ـیـدا  ـادر بـه پ و پیر از زن و مـرد ق
کردن کـار بـرای گـذران زنـدگـی 

ــد ــن ــت ــس ــی ــادقــی، .   خــود ن حســن ص
معاون دبیر کل خـانـه کـارگـر، در 

ـان ٤اظھارات  ـی ـامـبـر خـود ب ـت ـپ  س
داشت که در دو سال آینده یـک و 
ــار  ــر شــم ــون بــیــکــار ب ــی ــل ــی ــیــم م ن
میلیونھای دیـگـر اضـافـه خـواھـد 

ـیـونـھـا .   شد ـل صدھا ھزار و شاید می
ھا و گاھـا سـالـھـا کـار  کارگر ماه

اند و ریالی از بابت کـار خـود  کرده
اکـثـریـت عـظـیـم .   اند دریافت نکرده

کارگران بعنوان کارگران مـوقـت و 
یا سفید امضا کار میکنند که بـه 

ـتـریـن  کارفرما امکان مـیـدھـد کـم
ـا ( حقوق ممکن را به آنھـا بـدھـد  ی

و ھر وقت کـه )  اصال حقوقی ندھد
ـتـضـا  ـافـعـش اق دلش خواست و مـن

دسـتـمـزد .   کرد عذرشان را بـخـواھـد
متوسط کارگرانی که تـمـام وقـت 
کار میکنند و حقـوق خـود را سـر 
ــنـد حــدود  مـوقــع دریــافــت مــیـکــن
چھارصد ھزار تومن در مـاه اسـت 
ـزل  که برای پرداخت اجاره یک مـن
مناسب ھم کافی نیسـت و اغـلـب 
مجبور میشوند کار دومـی را سـر 

ـنـه ـزی ھـای  ھم کنند تا از عـھـده ھ
ـیـن .   سرسام آور زندگی برآیند در ھم

اظــھــارات حســن صــادقــی او بــا 
ـان مـیـکـنـد کـه  ـی بیشرمی تمـام ب
برای اشتغال زائی بـھـره وری کـار 
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درباره قانون كار جمھوری اسـالمـی 
در چـنـد .   ایـم زیاد گفته و نـوشـتـه

ـار  سال گذشته ھم، رژیم چـنـدیـن ب
ـانـون كــار  تـحـت عــنـوان اصـالح ق
حمالت گسترده تری بـه كـارگـران 
ــر   كــرده اســت كــه در ھــر مــورد ب
ضرورت مقابله با این حمالت لـجـام 

آنـچـه كـه .   ایـم گسیخته تأكید كرده
ـــون كــار، در ھـــر  ـان ــ ـــوان ق ـن ــ ــع ب

ـیـم، بـه  جامعه ای، با آن روبرو ھسـت
ـیـم كـارگـر مـربـوط  ـق زندگی مسـت

تـوان  نـمـی.   خواھد است و جواب می
 . نسبت به آنھا بی اعتنا بود

ــد دو  ــای ــحــث حــاضــر ب در ب
اول .   مـوضـوع را از ھـم جـدا كـرد

اینكه آیا چیزی به اسم قانـون كـار 
ــكــه  ـن ــه؟ و دوم ای الزم اســت یــا ن
ــون كــار در  ــحــث قــان ــت ب ــمــی اھ
جمھوری اسالمی چیسـت؟ واضـح 
ــك  ــجــا از ی ــه مــا ایــن ــت ك اس
مناسباتی به اسم قانون كار در یـك 
ــســتــی حــرف  ــی ــال ــی ــامــعــه ســوس ج

ـقـولـه.   زنیم نمی ای  از مناسبات و م
به اسم قانـون كـار در چـھـارچـوب 
ــه داری حــرف  ــم ســرمــای ــســت ســی

تا روز دگرگونی بنیـادی .   زنیم می
ـایـد  روابط كار و سرمایه، كارگران ب

تـریـن روابـط  سعی كنند كه انسـانـی
ممكن را به این سـیـسـتـم سـرمـایـه 

ـنـجـا .   داری تحمیل كنند من در ای
به چـنـد سـئـوالـی كـه بـه دسـتـم 

 )١. (دھم اند، جواب می رسیده
 

آیا به قانون كار 
 احتیاجی ھست؟

قانون كار، ھمچنانكه از اسم آن ھـم 
آید، قانونی اسـت كـه روابـط  بر می

بین كارگر و نمایندگان سرمـایـه را 
ـنـد تنظیـم مـی ـا ھـر درجـه از .   ك ب

ـار  مترقی بودن آن نسبت به قانون ك
دیگری، شرط تولید ارزش اضـافـه 
و استثمار كـارگـر در آن مـحـفـوظ 

خـواھـد،  كارگر استثمـار نـمـی.   است
ـانـون  ـثـمـار در ھـر ق اما تداوم اسـت

ـیـجـه ھـر .   كاری فرض است ـت در ن
ــن بــحــث و ایــن  كســی كــه در ای

ـارگـــر را  ــ ـــطـــب ك كشـــمـــكـــش ق
كند، بـر ایـن نـكـتـه  نمایندگی می
نكته مـھـم دیـگـر .   باید واقف باشد

اینكه ھر قانـون كـاری انـعـكـاسـی 
است از توازن قوای بیـن دو قـطـب 
. درگیر در لحظه تصویب كلیـات آن

ــای ایــن  مــثــال یــك نــمــونــه گــوی
موضوع، دو قانون كـار در دو دوره 
ـنـد . مشخص در تاریخ آمریكا ھسـت

 Wagnerتـر  قانون كار مـتـرقـی
Act ــون كــاری كـه در دوره ، قــان

اعتالی جنبش كـارگـری در دھـه 
 قرن گذشته شاھد آن بـودیـم؛ و ٣٠

ــجــاعــی  ــون كــار ارت –Taftقــان
Hartley Act قانون كـاری كـه ،

در بحبوحه جنگ سرد به كارگـران 
من اینـجـا وارد .   آمریكا تحمیل شد

ــروســه  ــافــی و پ تــوضــیــحــات اض
ـقـط  تصویب این قوانین نمی شوم، ف

ـلـه را  شاید اشاره به یك نكته مسـئ
ـانـون .   روشن كند در دوره تصویـب ق

كار دومـی، جـامـعـه آمـریـكـا زیـر 
ــه  ھـای مـک چـكـمــه کـارتــیـســم ل

ـیـش از ھـر قشـر  می شد و بھای آن را ب
 )٢. (دیگری، كارگران پرداختند

گفتم كه قانون كار مـثـل ھـمـه 
روابط در جـامـعـه سـرمـایـه داری، 

ـا ( یك قانون است و با قبول آن  و ی
تـوان در آن  تنھا می!)   عدم قبول آن

كـارگــران .   چـھـارچــوب مــانـور داد
توانند شـرایـطـی  باید تا آنجا كه می

ـنـوان  قابـل تـحـمـل تـر بـه دولـت بـع
ـیـل  نماینده طبقه سرمایـه دار تـحـم

 ٨٠ای  مـثـال اگـر جـامـعـه.   كنند
ـاشـد  درصد نیروی كارش متشكل ب
و با آگاھی نسبی كارگران به حـق 
و حــقــوق خــود، كــارگــران در آن 

توانند قوانین بھتـری بـه  جامعه می
ـا  ـنـد ت ـن ـیـل ك دولت مربوطـه تـحـم

 درصــد ١٠ای كـه تــنـھـا  جـامـعـه
ـیـن .   كارگران آن متشكل باشنـد ھـم

ــه  ــم ب ــدھــی ــط ب مــوضــوع را بس
ـانـون كـار  جامعه ای مثل ایران كه ق

در آن در شرایطی به تصویب رسـیـد 
ـقـل  كه نه تنھا تمام تشكلھای مسـت
كارگـران سـركـوب و مـنـحـل شـده 

ــی  ــالم ــم اس ــكــه رژی ــل ــد، ب ــودن ب
پادوھای خانه كارگر و شـوراھـای 
ـاسـائـی  اسالمی كار را مـأمـور شـن
فعالین كارگری كرده بود و ھـزاران 
نفر از آنھا را از كار اخـراج، زنـدانـی 

 .و اعدام كرد
قانون كار در واقع قانونی اسـت 
ـا بـه بـحـث  ـتـھـا ب ـارلـمـان دول كه پ
گذاشتن مواردی از روابـط كـار و 
كارگر با سرمایه دار، با نماینـدگـان 
ــل  ــاســان مســائ تشـكــلـھــا و كــارشـن
كارگری و صاحبكاران آن را وضـع 

ـنـد كـه در چـھـارچـوب آن  می ـن ك
ــون اعــتــصــاب بشــود، مــذاكــره  قــان
ـیـن  ـی ـا تـع بشود، دسـتـمـزد و مـزای
ــار  ــط ك ــی ــی مــح ــن ــم ــه ای بشــود، ب
رسیدگی بشود، شـرایـط مـرخصـی 
و ترك كار و اسـتـخـدام و اخـراج و 
غیره تعیین بشود و دھھا و صـدھـا 

و یا بھتر است بـگـویـم .   مورد دیگر
كه در چھارچوب آن، آن مـواردی 
از حق و حقـوق كـارگـر كـه در آن 

ـیـن بحث شده ـائ ـزان پ تـر  اند، از آن می
ـان .  نیایند اما آنچه كه در ایـن مـی

مھم است كـه بـه آن تـوجـه بشـود 
بحث نمایندگی شـدن كـارگـران در 

رژیـمـی .   تصویب قانـون كـار اسـت
كه تشكلھای كارگری را سـركـوب 
ــدھــد كــارگــران بــا  ــد و اجـازه ن ـن ك
ـاره مـحـتـوای  تشكلھـای خـود درب
ـانـون كـار  آنچه كه قرار اسـت در ق
گنجانده شود بحث و تبادل نـظـر و 
برای آن مبارزه كنند، حرف زدن آن 

ـاوه ای پـوچ  رژیم درباره قانون كار ی
جمھوری اسـالمـی .   و بی معناست

ـا امـروز  می ـی داند كه ھمه جای دن
ـانـون  چیزی وجـود دارد بـه اسـم ق

بـرد و خـود  این رژیم خود می.   كار

 پاسخ به چند سوال درباره قانون کار
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ــی ــی را در  م ــك ــرس دوزد و مــت
ویترینی تزئین كـرده اسـت بـه اسـم 
ـا ایـن اسـم عـكـس  قانون كار كه ب
ـلـی از  ـل بگیرد و در مجامع بین الم
ـاظـران  ـا ن وجود آن سودی ببرد، و ت
! بدانند ایشان ھم قانـون كـاری دارد

قانون كاری كه بدون دخالت تشكـل 
مستقل كارگـران طـرح و تصـویـب 
ـاب و  شود، قانـون كـاری اسـت ارب
ـتـش  ـاب بـرای رعـی رعیتی كـه ارب

 !چھارچوب تعیین كرده است
اما با تمام قسـاوتـی كـه رژیـم 
درباره كارگران، فعالین كـارگـری و 
ــخــرج داد،  ــھــای كـارگــران ب تشـكــل
نتوانست تماما با شروط خـودش آن 

ــب كــنــد پــیــش .   را طــرح و تصــوی
نویس اولیه الیحه قانون كار، حـتـی 
ـارپـذیـر  كلمه كارگر را حذف و به ك

شوراھای اسـالمـی .   تغییر داده بود
كار و مجمع تشخـیـص مصـلـحـت، 
ـارزه  ـنـد كـه در مـب دو نھادی ھست
ـانـون كـار  كارگران با رژیم بر سـر ق

در مـورد شـوراھـای .   ایجاد شـدنـد
ـیـن  اسالمی كـار رژیـم حـتـی ھـم
پادوھای خود را در میان كـارگـران 
ـا سـركـوب  تحمـل نـكـرده بـود و ب
تشكلھای مستقـل كـارگـری، ایـن 
ــز  ــای خــود را نــی مــحــافــل پــادوھ

ـا اعـتـراض .   منحل كرده بـود امـا ب
كارگران بر سر نمایندگی نشـدنشـان 
ـانـون كـار، رژیـم  در بحث بر سـر ق
ـاره  شوراھای اسـالمـی كـار را دوب
ـنـدگـی  ـای فراخواند و با چسباندن نم
كارگران به آنھا كـه مـثـال بـه ایـن 
اعتراض كارگـران رسـیـدگـی كـرده 
ـایــنـدگــان  ــحـت عــنـوان نـم اسـت، ت
ــھــا  ــه آن ــی دوبــاره ب كــارگــران، جــان

 !دمید
 

آیا قانون كار انقالبی 
 داریم؟

ـانـون كـار " بارھا به چیزی مـثـل  ق
ــان .   ایــم بــرخــورد كــرده"   انــقــالبــی ــی ب

ـزی نـمـی تـوانـد درسـت  چنین چـی
ـیـو .  باشد میشود از قانون كار آلترنات

تر و غـیـره  و یا قانون كاری مترقی
ـقـالبـی  ـار ان ـانـون ك حرف زد، اما ق
ـیـم در  قاطی كردن مقوالت و مفاھ

ــی كــه .   بــحــث اســت ــی وقــت حــت
ــم  مـی ــرقــی" گــوی ــون كــار مــت ـان " ق

منظورمان قانون كاری است كه در 

رابطه با قانون كار دیگری متـرقـی 
ـنـكـه  اما نمی.   است توان بـخـاطـر ای

تمام قانون كارھا طبقاتی ھستنـد و 
در ھمه آنھا استثـمـار فـرض اسـت، 
كارگران را به رضایت قانون جنگـل 

ـایـد .   فراخوانـد ـیـن خـاطـر ب بـه ھـم
ـانـون كـار مـتـرقـی تـر  خواھان یك ق

ـایـد خـواھـان روابـطـی .  بود كارگر ب
ــی ــر در  انســان ــت ــحــمــل تــر و قــابــل ت

چھارچوب ھمین جامـعـه سـرمـایـه 
داری باشد؛ تا روزی كـه قـدرتـش 
ـــالب  ـق ــ ـاشـــد و ان ــ ـــه ب ـت را داشــ
سوسیالیستی بكند و روابط كـار را 
ـادیـن دگـرگـون  ـی بطور انقالبی و بن

 .كند
و اما واضح است كه كـارگـران 

ـیـن كـارگـری نـمـی ـال ـنـد  و فـع تـوان
زانوی غم بغل كننـد و نـظـاره گـر 
تحمیل شرایـطـی بـمـراتـب بـدتـر از 
ـانـون كـار  آنچه كه قبال تحت نام ق
ـاشـنـد ـیـل شـده بـود ب . به آنھا تحـم

جمھوری اسالمی كـارگـران را بـه 
ـتـه  معنای واقعی به مـرگ گـرف
ـنـد . است كه به تـب رضـایـت بـدھ

ھمین قانون كار جمھوری اسـالمـی 
ـقـه  شامل بـخـش وسـیـعـی از طـب
ــران نــمــیــشــود کــه بــا  ــارگــر ای ك

ھای سالھـای گـذشـتـه و  اصالحیه
ـیـرون  تبصره ھا و غیره از شمول آن ب
ھای سـالـھـای  در اصالحیه.   افتادند

ــدا كــارگــران در  ــت ــم اب ــل، رژی قــب
 ١٠ نفر و بـعـد ٥كارگاھھای زیر 
ــر و بــعــدھــا  ــف  را از شــمــول ١٥ن

كارگرانی كه قانون كار فعلی آنـھـا 
ـیـرون آورد را ھم شامل می . شود، ب

قانون كار جمھوری اسالمی شامـل 
ـابـه  كارگران قراردادی نمی شود و بن

آماری كه خود مقامات جـمـھـوری 
 درصــد از ٨٥انــد،  اســالمــی داده

نیروی كار این جامعه قـراردادی و 
ـنـد ـیـد امضـا ھسـت اصـالحـیـه .   سف

قانون كار اخیر جمـھـوری اسـالمـی 
ـتـه  ھم مرخصی را از كـارگـر گـرف
ــی  ــر و ب ــگــل فــق اســت، در جــن
تشكلی، توافق بر سر ساعـات كـار 
را به توافق بین كارگر و سـرمـایـه 

ـنـی !   دار موكول كرده اسـت ایـن یـع
اینكه کارگر یا شرایط سرمایه دار 
ـیـكـاران و  را بپذیرد و یا به جرگه ب

فـعـال كـارگـری !  گرسنگان بپیوندد
و تشكل كارگـری ایـن شـرایـط را 

گـویـد  به كـارگـران مـی.   پذیرد نمی
ـزی  كه در جمھوری اسـالمـی چـی

به نام قانون كار نداریم و آنـچـه كـه 
ھست مترسكی اسـت كـه بـه درد 

ـــه ـن ـامــ ـــژاد  خــ ای و احـــمـــدی ن
ــن .   خــورد مــی ــی ــال ــارگــران و فــع ك

ــانــون كــار  ــایــد یــك ق ــارگــری ب ك
ـنـد ـیـو ارائـه بـدھ ـات كـارگـران .   آلتـرن

ـانـون كـار  بارھا سرتیتر مواد یـك ق
ـیـه ـان ھـای اول  آلترناتیو را چه در بی

ھا و چه در موارد دیـگـری  ماه مه
آنـچـه كـه جـمـھـوری .   اند بیان كرده

اسالمی در دوره اخیر تحت عـنـوان 
ـتـشـر كـرده  اصالحیه قانون كـار مـن
ــار و  ــه تـمــام عـی ـل اسـت، یـك حــم
ـیـشـتـری بـه  تحمیل فقر ھر چـه ب

 .ھای آنھاست كارگران و خانواده
 

قانون كار و رژیمھای وحشی 
 مثل جمھوری اسالمی

ـیـن  سئوالی كـه مـی تـوانـد در ھـم
چھارچوب مطرح شـود ایـن اسـت 
ـا وجـود رژیـمـی مـثـل رژیـم  كه ب
ـار بـه  ـانـون ك جمھوری اسالمی، ق

ـانـون !   خـورد؟ چه درد كارگر مـی ق
ـاتـه كـارگـر  ـب كار حـاصـل زور سـم

كارگـر اگـر زورش نـرسـیـد، .   است
شود كـه ھسـت؛  وضعش ھمین می

ـــب  ـق ـــد و عــ ـی اگـــر زورش رســ
ھائی تحت ھر عنوانی و از  نشینی

جمله تحت نام قانون كار به رژیمـی 
ـیـل  مثل جمھـوری اسـالمـی تـحـم

كـارگـر .   كرد، این یك پیروزی است
تواند و نباید اینجوری زنـدگـی  نمی

را برای خود تعریف كند كـه بـرای 
ـبـال بـرایـش  ھر مـوضـوعـی كـه ق
مبارزه كرده و رژیـم ھـم آن را بـه 
ــه بـرایــش دوبــاره  ـت ــاخ ــت شــن رسـمــی

از اینرو پیـشـروی کـارگـر .   بجنگد
یا عقب نشینـی رژیـم مـھـم اسـت 
ـایـد  که به قانون بدل شود و رژیـم ب
در مقابل اجرای آن مسئولیت قبـول 

ـنـد بـه .   کند چرا كسی باید فكر ك
ـبـه و  ـاخـتـن یـك مـطـال رسمیت شن
ـانـونـی كـه حـاصـل تـالش  وضع ق
ــر  ــه درد كــارگ ــت، ب ــر اس كــارگ

ـنـد كـه  كارگـران مـی.   خورد نمی دان
اند كـه  برای چه چیزی مبارزه كرده

ـاخـتـه شـده  ـیـت شـن در قانون بـرسـم
ـزی را بـه ضـرر  است و چـه چـی
ـنـوعـیـت  ـال مـم كارگران، برای مـث
اعتصاب و ایجاد تشكـل كـارگـری 
ــون  و غــیـره را ســرمــایـه داران قــان

ــد كــرده ــحــث .   ان ــن امــا یــک ب ای
عمومی است و ھمانطور که باالتـر 

گفتم قانون کار فعلی یـک سـنـد 
ضدکارگری و تـمـامـا در خـدمـت 

ــه داران اســت ــافــع ســرمــای ــا .   مــن ت
ـتـوانسـتـه انـد  زمانی كـه كـارگـران ن

روابط غـیـرانسـانـی كـار مـزدی را 
ــد  ــن ــد ســعــی كــن ــای ــد، ب ــن ــغــا كــن ال

ھای ھرچه بیشتری را بـه  پیشروی
ــه ســرمــایــه داران و  ــع خــود ب ــف ن
ـنـد و آنـھـا را  ـن ـیـل ك دولتشان تحم
ــی  ـن ـی ـیـروی از قـوان مـوظـف بـه پ
ـیـت  بكنند كه خودشان ھم بـه رسـم

تا آن زمـان خـودكشـی .   اند شناخته
ــران  ــر كســی از كــارگ ــت اگ اس
بــخــواھــد كــه دســت روی دســت 
ـتـری  بگذارنـد و بـرای شـرایـط بـھ

 . تالش نكنند
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ــ

  توضیحات
ـاھـی كـه ) ١(  بدنبال مصاحبه كـوت

با تلویزیون ایسكرا در مـورد آنـچـه 
ـانـون كـار جـمـھـوری  كه اصـالح ق

شـود داشـتـم،  اسالمی نامـیـده مـی
دوستی در فیسبـوك چـنـد سـئـوال 
مطرح كرد كـه نـوشـتـه حـاضـر بـر 
ـانـه  ـتـگـوی دوسـت ـای آن گـف ـن مب

 .است
 

 Wagner Actقانون كـار )   ٢( 
 ١٩٣٥قانون كاری بود كه در سال 

و با حمایت سناتور رابرت وگنر بـه 
تصویب دو مجلس سنا و كنگـره و 
ـاسـت جـمـھـوری آمـریـكـا  سپس ری

ـال بـحـران .   رسید ـب این قانون كار بدن
در آمریكا كـه خـود "   ركود بزرگ" 

ـال داشـت  اعتراضات وسیعی را بدنب
و جامعه آمریكا را بشدت رادیـكـال 
كرده بود به تصویب رسید كـه حـل 
ــد بــیــن  ــات شــدی ــالف ــت تضــاد و اخ
صاحب كاران و كارگران را بـه یـك 
ـنـد ـان ھـدایـت ك . كانال مورد اطمین

ـبـل از  آمریكا در آن دوره و كمـی ق
ـنـدی  آن شاھـد اعـتـراضـات قـدرتـم

 ١٩١٩چون اعـتـصـاب عـمـومـی 

سیاتل، اعتـصـاب كـارگـران فـوالد 
 ١٩١٤در ھمان سال، واقعه خونیـن 

ــت كــالــرادو،  ــال ــو در ای مــعــدن الدل
 و ١٩٣٦تحصن قدرتمند كارگـران 

ـتـرویـت و ٣٧  جنرال موتـورز در دی
كـارگـران .   دھھا اعتصاب دیگر بود

بطور وسیـعـی بـه مـتـشـكـل شـدن 
صاحـبـكـاران كـه .   روی آورده بودند

ـا ١٩ھنوز با طرز فـكـر قـرن   و ب
ـــن  ـا ای ــ ـزدوران ب ـــردن مــ ـــر ك ـی اجـ

كـردنـد، از  اعتراضات بـرخـورد مـی
نگاه ھیأت حاكمه شرایـط جـدیـد و 
ـیـن  توازن قوا و بخصوص شـرایـط ب
المللی بعد از انقالب اكتبـر را درك 

ـانـون كـار .   نكرده بـودنـد در واقـع ق
. وگنر این منتالیتی را عوض كـرد

ــایــت از  ــا حــم ــار ب ــانــون ک ایــن ق
كارگرانی كه خواھان متشكل شـدن 
ـبـل از  بودند نسبت به روابطی كه ق

 .آن حاكم بود، مترقی بود
–Taftدر مقابل قانون وگنر، 

Hartley Act ــون كــاری ، قــان
ـا گـالیـه و  ارتجاعـی اسـت كـه ب
ــكــاران از قــدرت  ــب ــراض صــاح اعــت

ــادیــه ــح ــال  ات ــا، در س  بــه ١٩٤٧ھ
ــذكــر  ــای فــوق ال ــھ ــب ارگــان تصــوی

رسد كه بقول دو سناتور حمایـت  می
ــنــده آن، رابــرت تــافــت و فــرد  كــن
ھارتلی، قدرت تشكلھای كارگـری 

ـزنـد بـعـد از جـنـگ .   را لگامـی ب
، ١٩٤٦جھانی دوم تنـھـا در سـال 

ــش از  ـی ــون كــارگــر در ٥ب ــی ــل  مــی
ـاتـی  ایاالت متحده دست به اعتصاب
زدنـد كـه مــوجـب وحشــت ھــیــأت 

ــاكــمــه آن كشــور شــد در ســال .   ح
ـاب چـــھـــره ١٩٤٧ ـــخــ ـت ــ ـا ان ــ ، ب

ضدكمونیست جوزف مك كارتی بـه 
ـلـه ور شـدن جـنـگ  سنا و با شـع
ـزدیـك  سرد، ھیأت حاكمه آمـریـكـا ن

ـیـه ٢٥٠به   قانون و الیـحـه بـر عـل
. ھای كارگـری وضـع كـرد اتحادیه

ـلـی یـكـی از  قانون كار تافت ھـارت
 . این قوانین است

 ٢٠١١ سپتامبر ٤

 

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا بدست 

دوستان و آشنايانتان 
 !برسانيد
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شنبه ھفته پیش نیم میلیون نفـر در 
ـیـل در اعـتـراض بـه گـرانـی  اسرائ
ـقـل عـمـومـی و  مسکن، حمل و ن
مواد خـوراکـی در شـھـرھـای تـل 
ـیـرشـیـوا،  ـا، ب ـف ـی ـیـم، ح آویو، اورشـل

ـان آمـدنـد... ایالت و ـاب ـی ایـن .   به خ
ـزرگ مـردم در  دومین تظاھـرات ب
ـیـل اسـت . سه ماه گذشته در اسـرائ

ـیـل  از زمان شکلگیری دولت اسـرائ
تاکنون اعتراضات گسترده در ایـن 

ـتـه بـود ـاه .   ابعاد شکل نگرف ـن در پ
ـا مـردم  ـیـن ب چند دھه جنگ خون
فلسطین، مدیا دائما یـک تصـویـر 
ــل در اذھــان  ــن از اســرائــی دروغــی
عمومی مھندسی مـیـکـردنـد کـه 
ـیـل حـامــی  ـا مـردم در اسـرائ گـوی

ــد و تــالش "   خــودی" دولـت  ــن ھسـت

میکردند کل پروپاگانـدای قـومـی 
ـنـوان  و مذھبی دولت اسرائیل را بـع

ـنـد"   نظرات"  ـزن ـان .   مردم جـا ب آنـچـن
ـیـل  تصویر جامد و واحدی از اسـرائ
ـا در آنـجـا  بدست میدادند که گـوی

ـبـش ھـای  طبقات وجود نـدارنـد، جـن
انـد و اعـتـراض و  اجتمـاعـی مـرده

ـایـی  ـن اعتصاب در این سرزمین مـع
ـاریسـم .   ندارد ـت ـی ـل ـی غرب و بویـژه م

غرب در تمامی این سالھا بـه ایـن 
ـا در "   طالیی" تصویر  نیاز داشـت ت

ـز دوردانـه  جنگ دو قطـب از عـزی
ــد ــی مــحــافــظــت کــن ــخــوب . خـود ب

جنبش اسالمـی ھـم بـویـژه در دو 
دھه اخیر با تبلیغات مـنـحـط ضـد 
ـیـن تصـویـر  یھودی تالش نمود ھـم
ـیـل را در  ـزه شـده از اسـرائ ـی ایده آل
ـنـدازد  ـی اذھان مردم خاورمیانه جـا ب

ــوانــد  ــت ــزم" تــا ب ــی الزم را بــرای "   ھ
ــدس"  خـود گــردآوری "   جـنــگ مــق

ـان .   کند ـاب ـی مردم در اسرائیل بـه خ
آمدنـد و بـه ایـن افسـانـه خـاتـمـه 

ــل واحــد" عــمــارت .   دادنــد ــی " اســرائ
ــوم یـھــود" و ــخــت"   دولـت ق . فــرو ری

اعتراض مردم در اسرائیل بـویـژه از 
این نقطه نظر مھم است که فلسـفـه 
سیاسی و بنیانھای ایـدئـولـوژیـک 
جنبش اسالم سیاسی و قومگـرائـی 
ـلـرزه در آورده اسـت . یھـودیـت را ب

ـیـل ھـم  معلـوم شـد کـه در اسـرائ
ـان و  رفـاه  بمانند مابقی جـھـان، ن
در مرکز  توجه زندگی مردم قـرار 

مـعــلـوم شـد کـه بـر خــالف .   دارد
ـیـل،  تبلیغات پنجاه ساله دولت اسرائ

ـــه در  ــردم روزان ـاش" م ــ ـاده ب " آمــ
برند، بلکه مسکـن  جنگی بسر نمی

ارزانتر، مـھـد کـودک و حـمـل و 
ـزایـش دسـتـمـزد از  نقـل ارزان و اف

جـنـگـی دولـت   -تبلیـغـات قـومـی
ــر اســت ـت ــل بـرایشــان مــھـم ـی . اسـرائ

معلوم شد که تولید تنفر قـومـی و 
مـذھــبـی ویـژه دولـت اسـرائــیـل و 
نیروی مقابلش یعنی جنبش اسـالم 
سیاسی است و مردم بـرای کسـب 
ــھــتـر راه و روش  ــدگـی ب یـک زن
ــرار  مــردمــی را ســرمشــق خــود ق
میدھند که در چارت حـکـومـتـی 
دولت اسرائیل جزو دشمـن بـحـسـاب 

ـیـش بـود .   آیند می ھمین دو مـاه پ
ـیـل در  که صدھا ھزار نفر در اسـرائ
ـنـجـا  ـاد زدنـد کـه ای خیابانـھـا فـری

امروز دیگر جنـگ بـر .  مصر است
ـا و  ـن سر کانال سوئز، صحـرای سـی

ـاتـحـیـن.   " بلندیھای جوالن نیست " ف
این جـنـگـھـا "  شکست خوردگان"و 

ـیـونـی  ـل ـی امروز در مقابـل صـف م
اند کـه رفـاه و  مردمی قرار گرفته

 .*آزادی خود را طلب میکنند
 

اعتراضات خیابانی و پایان 
 افسانه اسرائیل واحد

 

ـتـه  ـف ـانـک مـرکـزی ھ قائم مقام ب
پیش از یک اخـتـالس جـدیـد سـه 
ـانـک  ـارد تـومـانـی در ب ھزار میلی

در چـنـد .   صادرات خبر داده اسـت
ــرش  ـبــال گســت ــدن مـاھــه اخــیـر و ب
جنگ و جدال باندھای حکومتـی، 
ـان  اخبار دزدی و اختالس کاربـدسـت
ـار  حکومتـی دائـمـا در صـدر اخـب

دزدی و فسـاد مـالـی .   بوده اسـت
نھادینه شده در جمھـوری اسـالمـی 
ـزارھـا  گویا و نشانگر آن است که اب
ـتـرل  ـاخـتـه شـده کـن ونھادھـای شـن
ـات  اقتصادی که بـرای ادامـه حـی
یک رژیم سرمایه داری ضـروری 
ــی و  ــکــره ســیــاس اســت، در پــی
ــصــادی  جــمــھـوری اســالمــی  ـت اق

ـنـکـه رژیـم .   وجود خارجی نـدارد ای

ـتـق امـور  اسالمی بـرای رتـق و ف
ــن  ـیــازی بـه ای حـکـومـتـی خـود ن

ــمــی ـزارھــا احسـاس ن ــد، خــود  اب کـن
ـتـی بـودن ایـن شـرایـط  بیانگر موق

جمھوری اسالمی  بویـژه در .   است
ــر بســیــاری از  ــش ســال اخــی ش
نھادھای اقتصادی خود را مـنـحـل 

ــی یــک .   کــرده اســت ــت ــگــر ح دی
کنترل روتین بر روی خروج و ورود 

ــا وجــود نــدارد حــتــی از .   درآمــدھ
میزان موجودی صندوق دولـت ھـم 

ـنـی در  نمی شود به یک رقم تخمی
ای  مورد میزان در آمدھای افسـانـه

ـالـغ  ـب رژیم رسید بدین علـت کـه م
ـبـت  ھنگفتی از در آمدھا قبل از ث
ـیـن  ـانـکـی، مـاب و ورود به سیستم ب
سران نھادھای مختلف رژیم تقسـیـم 

ــشـود ــه کــاربـدســتــان .   مـی ــت بـه گـف
ـانـــکـــی رژیـــم،  ــ ـــر از ٤٨ب ـف ــ  ن

ـارھـا  ھا و آقازاده نورچشمی ـی ـل ـی ھا م
ــوان وام از  ــحــت عـن ــول ت تـومــان پ

انـد  بانکھای مختلف دریافـت کـرده
ـنـد ـیـسـت . و حاضر به پس دادن آن ن

تازه این اخباری است کـه از فـرط 
شوری رو به بیرون درز کرده اسـت، 
ــالس بــطــور  ــت وگــرنــه دزدی و اخ
ــوری  ــھ ــم ــه در ج ــن و روزان روتــی

ــاق مــی ــف ــد و بــه  اســالمــی ات ــت اف
ـیـت  بخشی از سوخت و ساز حـاکـم

ــل شــده اســت ــدی ــب ــون .   ت ھــم اکــن
ـیـن سـران جـمـھـوری  مبالـغـی مـاب
اسالمی دست بدست مـیـشـود کـه 
ماشین حساب برای شـمـارش آنـھـا 

ـاد ـت ـفـس خـواھـد اف امـا .   به نفس ن
ـیـت زمـانـی حـاصـل  کل این وضع
ـیـونـھـا انسـان در  شده است که میل
ــطــی بســر  ــران در شــرای جــامــعــه ای
میبرند کـه بـه آن گـرسـنـگـی و 
ـنـد، شـرایـطـی  مرگ اطالق میکـن

ـیـکـنـد ـانـش نـم ـا .   که واژه فقر بی ب
ـات جـمـھـوری اسـالمـی  ادامه حـی
ـبـودی در ایـن ایـن  قرار نیسـت بـھ

ــم .   اوضـاع حـاصــل شــود سـران رژی
ـنـد کـه  اسـالمـی ھـم خـود مـیـدان
ـیـن  اوضاع تا زمان سرنگونی به ھم

حـتـی در .   منوال خـواھـد گـذشـت
سطح ادعا و پروپاگاند سیاسی ھـم 

ھـای رژیـم جـرئـت  کسی از مھره 
. وعده تخفیف این شـرایـط را نـدارد

ـیـونـی  ـل ـی میدانند عنقریـب مـوج م
مردم خواھان رفاه بر سـرشـان خـراب 

از ھمین رو تا دستـشـان .   خواھد شد
ــد، و تــا  ــن ــرســد دزدی مــیـکــن مـی

ــارج  مــی ــول از کشــور خ ــد پ ــن ــوان ت
ـنـد در فـردای سـرنـگـونـی .   میکـن

رژیم، این دزدان اسالمی را باید بـه 
ھـای مـردم سـپـرد و  دسـت دادگـاه

کل ثروت مسروقه را بـه صـنـدوق 
 .*مردم باز گردانید

 

 یک  فقره دیگر دزدی اسالمی
 محمدرضا پویا 
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ـثـمـار .   باید باال برود این یعنـی اسـت
تر و دستمزدھای پایینتـر و  وحشیانه

ـیـشـتـر ـیـت .   فقر و فـالکـت ب وضـع
معلم و پرستار و میلیونھا کـارمـنـد 
جزء ھم تعریـف چـنـدانـی نـدارد و 
ـا  ـن عموما سطح زندگیشان حـتـی ب
بر میزان خط فقر اعالم شده توسـط 
ـــر اســـت ـق ـــم زیـــر خـــط فــ . رژی

ــواده ھــای کــارگــری واقشــار  خــان
ــکــش بــخــاطــر فشــارھــای  زحــمــت
ـانـی  ـتـمـاعـی قـرب اقتـصـادی و اج

ــکـه ھــای فـحــشــا و  تـورھــا و شــب
. اعتیاد و تـن فـروشـی مـیـشـونـد

ھنوز صدای کارگـری کـه چـنـد 
ـال  ـامـه زنـده کـان سال پیش در بـرن
ــار  ــزج جــدیــد بــا نــھــایــت درد و ان
ـنـم کـه  ـی میگفت که میدانم و میب
ـنـد و  دخترم را سوار ماشین مـیـکـن
با خود میبرند اما کاری از دسـتـم 
ـایـد و تـوان بـر آورده کـردن  ـی بر نم
کمترین نیازھای مالی او را نـدارم 

ــھــا .   در گــوشــم ھســت ــون ــی ــل مــی
ـا بـه  کودک خورد سال کارگران ی
ــابــان  ــل کــودکــان کــار وخــی خــی

پیوندند یا در محیـطـھـای کـار  می
جسم و جانشان فرسوده مـیـشـود و 

ــرود ــن مــی ــگــر .   از بــی در طـرف دی
ـتـکـار از  ـای ـن یک مشت دزد و ج
رھبر و رئیس و آخوند و کـارفـرمـا 
و آقازاده و فرماندھان سپاه و بسـیـج 
ــان ســر بــه آســمــان  پــول و ثــروتش

ـنـی ھـای روکـش  میکـشـد و بسـت
 ٤٠٠٠٠٠ تــا ٢٥٠٠٠٠طــالی 

تومانی، یعـنـی در آمـد مـتـوسـط 
ــواده  خـالـص یــک مـاه یــک خـان
کارگری، را در عرض چند دقیقـه 

 .مزه مزه میکنند
 

فاکتورھای دخیل در 
 اوضاع اقتصادی ایران

ــی  ــالم ــوری اس ــھ ــم ــصــاد ج اقــت
ورشکسته و تـمـامـا در بـن بسـت 

این رژیم ھیچ راھی و ھیـچ .   است
طرح اقتصادی برای خـروج از ایـن 

یـک وجـه مـھـم .   بن بسـت نـدارد
فعالیت اقتـصـادی ایـن حـکـومـت  
ـزرگ سـران  دزدیھا و اختالسھای ب

مختلـف رژیـم و نـھـادھـای آن از 
ـابـرایـن .   جمله سپاه پاسداران اسـت ـن ب

ــامــال مشــخــص اســت کــه تــا  ک
ــی کــه جــمـھــوری اســالمــی  زمـان
ـاشـنـه خـواھـد  ھست در بر ھمیـن پ
. چرخیـد و بـدتـر ھـم خـواھـد شـد

جمھوری اسـالمـی از اول سـرکـار 
آمدنش برای بھبود زنگی مردم نـه 

ای داشته و نه چنین ھدفـی  برنامه
ــال کــرده اســت جــمــھــوری .   را دنــب

اسالمی در معـادلـه جـنـگ سـرد 
ـز  ـنـد سـب بعنوان بخش اصلی کمر ب
ـتـی  دور اردوگاه سرمایـه داری دول
شوروی سر ھم بندی شـد و ھـدف 
ـقـالب  اول و اساسی آن سـرکـوب ان
ـانـه  ـب آزادی خواھانه و بـرابـری طـل

 .  بود٥٧
این رژیم در طول حیاتش بـطـور 
ـقـه کـارگـر را  پیوسته معیشت طـب

بطور خـالـصـه .  مورد حمله قرار داد
محصول سیاستھای اقتصـادی ایـن 
ــکــاری  ــه بــی حــکــومــت از جــمــل
ـایـع  گسترده، خصوصی سازی صـن

ـازاده ھـا و  و واگذار کردن آنھا به آق
ــورچشــمــی ــاه  ن ــم و ســپ ھــای رژی

پاسداران، تحمیل سیستـم قـراردادی 
ـیـد امضـا در  و پیمانکـاری و سـف
ـیـد و بـی  بخش اعظم مـراکـز تـول
معنی شدن امنیت شغـلـی و گـرو 

ــان شــب خــانــواده ــن ن ــت ھــای  گــرف
کارگری برای تن دادن به استثمـار 
ـاال  و بی حقوقی افسار گسیخته، ب
کشیدن دستمزد کارگران و عـادی 
شدن پدیده دستمزد معوقه، گـرانـی 
و تورم بیسابقه، و در نھایت تحمیـل 
ـقـر بـه  زندگی سه بار زیـر خـط ف

و در سـوی دیـگـر .   کارگران است
ـازاده ـاردی آق ـی ھـا  باید دزدیھای میل

ـان و امـام  و مدیـران و کـارفـرمـای
ـاه را  جـمـعـه ھـا و فـرمـانـدھــان سـپ

ـتـر  ـل ـی اضافه کنید تا تصویـر تـکـم
ــه .   شــود ــم دزدی و فســاد در ھ

ــه داری ھســت و  ــای جــوامــع ســرم
اساسا سیـسـتـم سـرمـایـه داری بـر 
ـا  ـن دزدی و استثمار طبقه کارگـر ب

ــا دزدی و فســاد .   شــده اســت ام
سران و مدیران جمـھـوری اسـالمـی 

ــدارد و از  حــد و حصــر و مــرز ن
 .دزدی سر گردنه ھم فراتر میرود

ــداز  از طــرف دیــگــر چشــم ان
سرنگونی این رژیـم بـویـژه بـعـد از 

ـتـھـای ٨٨انقالب  ـی ـال  بـه تـمـام فـع
ـتـمـاعـی آن جـھـت  اقتصادی و اج

سران رژیم فکر اندوختـن .   داده است
ـایـم  ره توشه برای روزھای فرار و ق

ھر روز برای سـران و .   شدن ھستند
ـنـھـا  مدیران رژیم روز آخر است و ای
ـاشـنـد  باید فکر پول و امنیت خود ب
ـیـت اقشـار  تا فکر اقتصاد و وضـع

 .مختلف جامعه
این خطر مرگ دو سال بعد از 

ـات در ٨٨انقالب  ـقـالب  و با وقوع ان
ـانـه حـدت و  ـی شمال آفریقا و خاورم
شدت بیشتری گرفته و جـمـھـوری 
ـاشـان  اسالمی را به یک رژیـم اوب
ـبـدیـل کـرده  بمعنی واقعی کلمـه ت

ـبـی .   است ـی بخصوص سقوط رژیم ل
و سقوط قریب الوقوع رژیـم سـوریـه 
ناقوس مرگ جمـھـوری اسـالمـی 

امـروز .   را بـه صـدا در آورده اسـت
بیشتر از پیش دایناسـورھـای حـوزه 
ـاه و  جھلیـه  و فـرمـانـده ھـان سـپ
ـتـصـادی  بسیج تصمیمات اصلـی اق

به ھمین خـاطـر اسـت .   را میگیرند
که سپاه اکنون بزرگترین مـوسـسـه 

 . سرمایه داری ایران است
 

: انتخاب بین دو آلترناتیو
 یا ھالکت یا سرنگونی

ـاد و کـمـر  مشکالت کـارگـران زی
شکن ھستند و چشم اندازی بـرای 
بھبـودی اوضـاع تـحـت حـکـومـت 

ـیـسـت دو راه .   جمھوری اسالمـی ن
ــر کــارگــران و  ــراب ــر در ب ــشــت ــی ب

ـا بــا .   زحـمــتـکــشــان وجــود نـدارد ی
ــه داری  ــکــبــت ســرمــای ــن ن ھــمــی
اســالمــی عــمــر خــود را صــرف 
ـنـد و شـاھـد ھـالک شـدن  میکـن
ــدانشــان و  ــدگــی خــود و فــرزن زن
ـا بـه  نسلھای آینـده مـیـشـونـد و ی
میدان میایند و بـه ایـن نـکـبـت و 

ـنـد راه سـومـی .   تباھی پایان میـدھ

جمھوری اسـالمـی .   در پیش نیست
ـای ایـن .   اصالح پذیر نیست ـاپ سـرت

رژیم ارتجاعی، عقب مـانـده، ضـد 
ـیـشـرفـت،  زن، ضد کودک، ضد پ
ضد کوچکترین آثار تمـدن بشـری، 
ــد، و  ــر، دزد، فــاس ضــد کــارگ

ـتـکـار اسـت ـای ـن ایـن .   آدمکش و ج
رژیم تمام ارتجاع، کثافت و جنایـت 
قرون و اعصـار را در خـود فشـرده 

ــن .   کـرده اسـت ــه ھـر کــجـای ای ب
جرثومه فسـاد انـگـشـت بـگـذاری 
ــن مشــام انســان را آزار  ـف ــع بـوی ت

حتی بـرای کـوچـکـتـریـن .   میدھد
ـایـد ایـن رژیـم پـر از  اصالحاتـی ب
چرک و کثافت و ریش و آخـونـد 
و پاسدار و لباس شخصی و دزد و 

کسـانـی .   جنایت را سرنـگـون کـرد
ـنـه  که سنگ اصالحات را بـه سـی
ــه چشــم مــردم  ــد خــاک ب ــزنــن ـی م

ــاشــنــد ــپ ــی ــان دوم .   م ــب اصــالح طــل
ــوده ــز و ت ــردادی و ســب ای و  خ

اکثریتی و طیفھای دیگر ھمه سـر 
در آخور این رژیم دارند و مجمـوعـه 
ـنـھـا  خواستھای اصالحی آنھا نـه ت
بیشتر از قرص مسـکـن بـرای ایـن 
ـلـکـه  ـیـسـت ب سرطان عـود کـرده ن

ھـیـچ اصـالحـی .   عملی ھم نیست
ـیـسـت ایـن .   در این رژیم مـمـکـن ن

ـا مـاھـواره  رژیم طالبان است کـه ب
اوباش عـقـب مـانـده اش .   میجنگد

ـان  ـاب ـی را جان مـردم در خـانـه و خ
ــدازد تــا رنـگ و شـکــل و  مـی ان

ـنـد . اندازه لباس مردم را کنتـرل کـن
ــل اصــالح  ــن رژیـم قــاب کـجــای ای
ــر  ـیـرت ــم پ اسـت؟ ھـر چــه ایـن رژی
میشود ارتجاع و فساد و سـرکـوب 
و کشتار و شکـنـجـه و خـرافـه را 

. تـر مـیـکـنـد بیشتر در خود فشـرده
ـاریـخـی خـود را  این رژیـم عـمـر ت
ـا تـمـام دم و  ـایـد ب کرده است و ب
دستگاه استثمار و دزدی و فسـاد 
و سرکوب و کشتار و خـرافـه اش 
ـاریـخ  سرنگون شود و در اعـمـاق ت

 . دفن گردد
بنا براین فوریترین و اساسیتریـن 

ترین مصاف طبقه کـارگـر  و عملی
و اقشار زحمتـکـش و تـحـت سـتـم 
سرنگونی جـمـھـوری اسـالمـی از 

. ای ھسـت طریق یک انقالب ریشه
سرنگونی اولین قدم برای ھـرگـونـه 

امـر .   بھبود در زندگی مـردم اسـت
ـنـده تـمـام  سرنگونی باید جـھـت دھ

ـاشـد سـرنـگـونـی .   فعالیتھای مـا ب

ــی در  ــتــا طــوالن مــدت زمــان نســب
حـرکـت .   دستور مـردم ایـران اسـت

ـزش  ـا خـی مردم برای سـرنـگـونـی ب
ـیـر ١٨دانشجویان در  ، دوازده ٧٨ ت

ـقـالب  ـا ان سال پیش، شروع شد و ب
ـا ٨٨عظیم مردم در سال   رژیم را ت
 . لب پرتگاه سقوط برد

ـنـد  مردم انقالبی عـقـب نشـسـت
ـارزه نـکـشـیـدنـد . ولی دست از مـب

دیگـر تـجـمـعـات و تـظـاھـراتـھـای 
میلیونی نتـوانسـت شـکـل بـگـیـرد 
ــیــه  ــارزه عــل ــراض و مــب ــت ــی اع ول
جــمــھــوری اســالمــی بــه اشــکــال 
متفاوت و در ابـعـادی کـوچـکـتـر 

ــن انــقـالبــات .   ادامـه یــافـت در حـی
ـا شـعـار  ـار دیـگـر ب جھانی مردم ب

مبارک، بن عـلـی، نـوبـت سـیـد " 
ـیـن االن .   به میدان آمدند"   علی ھـم

ـز و  ـبـری اعتراضـات وسـیـع مـردم ت
ـانـه  ـا و بـه بـھ ارومیه در رابـطـه ب
ـان  خشک شدن دریاچه ارومیه جری

در تمام این مدت اعتـراضـات .   دارد
و اعتصابات کارگری به نپرداخـتـن 
دستمزدھا و پیمان کاری و شـرایـط 
ــی کــار ادامــه داشــتــه  ضــد انســان

ــاب و .   اســت ــه حــج ــی ــل ــارزه ع ــب م
ـان و  تعرض اوباش حزب الله بـه زن
. جوانان اینجا و آنجا ادامـه داشـتـه

انقالب عقب نشسته ولی از دستـور 
وقـت آن .   مردم خارج  نشـده اسـت

ــای  ــھ ــف ــاره ص ــا دوب ــده ت ــی فــرا رس
میلیونی خود را به میـدان آوریـم و 
ـز  این حکومت و کل جناحھای سـب
ـاه آنـرا عـقـب زده و کـار را  و سی

 .یکسره کنیم
 

 حضور متشکل طبقه کارگر
  یک ضرورت برای سرنگونی

ـقـه کـارگـر ھـم در  عرض اندام طب
پیروزی انقالبات و ھـم در رسـیـدن 
ـقـش  ـات ن ـقـالب به اھداف انسـانـی ان

ـقـالب . اساسی دارد ما این را در ان
ـا ٥٧ ـفـت ب  دیدیم کـه کـارگـران ن

اعتصابات خود و بستـن شـیـرھـای 
ـای  ـق ـیـل و آفـری نفت بروی  اسـرائ
ـــم شــاه را  ــر رژی ــم ــی ک ــوب ـن جـ

ـنـد ـات مصـر و .   شکسـت ـقـالب در ان
ـقـه  تونس ما شاھد عرض انـدام طـب
کارگر بودیم، بخـصـوص کـارگـران 
نساجی محله مصر ھـم در پـروسـه 
بیش از ده ساله انقالب مصر و ھـم 

  ١از صفحه 
 مشکالت و مصافھای 

 طبقه کارگر ایران
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ـا بـه . در روزھای پایانی مبارک ب
ـقـه کـارگـر در ده  میدان آمدن طـب
ــه  ــود ک ــراضــات ب ــر اعــت روز آخ
سیاست خارجی آمریکا عوض شـد 

بـرای .   و عذر مبارک را خواستنـد
سرنگونـی جـمـھـوری اسـالمـی و 
ـارزه  برای به ثمر رسیدن تالش و مب
سخت و طاقت فرسای مـردم ایـران 
در عرض سی و دو سال حـکـومـت 
پر از جنایت این رژیم طبقه کارگـر 
ــایــد پــا بــه مــیــدان ســرنــگــونــی  ب

 .بگذارد
ایجاد و گسـتـرش تشـکـلـھـای 
کارگری رادیکال کـه بـه مـجـمـع 
ــد از  ــکــی بــاشــن ــومــی مــت عــم
ـاتـی بـرای  ملزومات فوری و حـی
ـبـسـتـگـی و عـمـل مشـتـرک  ھم
کارگران است و عـمـل بـه مـیـدان 
ـقـه  آمدن کارگران بعنوان یـک طـب
ــع  ــمـاعــی را مــمـکــن و تســری ـت اج

ــرای .   خـواھــد کــرد ــش ب ــب ــن جــن ای
ـاوردھـای  کسب کوچکـتـریـن دسـت
ـفـی ھـم یـک امـرر ضـروری  صن

در فضای نفرت ھمه جانبـه .   ھست
و ھمگانی مـردم از رژیـم و عـزم 
آنھا برای سرنگونی آن میشود امـر 
ــزه  ـی ایـجـاد و گسـتـرش و رادیـکـال
ـا  کردن تشکلھـای کـارگـری را ب

این امـر مـھـم . سرعت به پیش برد
ـارگــــران  ــــر دوش کـــ امــــروز ب
سوسیالیست و رھبران عـمـلـی ایـن 

 .طبقه است
 

حزب و حزبیت یک 
 ضرورت حیاتی 

ــر کـــه  ـــظ ــن ن ــم از ای حــزب ھ
ــکــه ــع و  شــب ــای ارتــبــاطــی وســی ھ

ــوانـد دســت  ـت ـی سـراسـری دارد و م
ـاطـق و شـھـرھـای  کارگران در مـن
مختلف را در دست ھـم بـگـذارد و 
ــارزات  ــن جــھـت کــه مــب ھـم از ای
ـفـی کـارگـران را در  روزمره و صـن
متن امر سرنگـونـی و رسـیـدن بـه 
یک جامعه انسانی قـرار مـیـدھـد 

تـحـزب ھـم بـرای راه .   مـھـم اسـت
انداختن یک جنبش برای ایجـاد و 
ــزه کــردن  ــی ــکــال ــرش و رادی گســت
تشکلھای کارگری مـھـم اسـت و 
ـیـو  ـات ھم برای تقویت و پیشبرد آلترن
ــح  ــط ــری در س ــکــال کــارگ رادی

ــری ــراس ــی و س اســاســا .   ســیــاس

ـیـن  پیروزی طبقه کـارگـر و تضـم
ـــدا کـــردن خـــط  ـی ــت بــاال پـ دس
کارگری و سوسیالیـسـتـی مـنـوط 
ـیـسـتـی  به وجود یک حزب کـمـون
کارگری و اتکای کارگران بـه آن 

در این میان صنفی گری و .   است
ــک  ــحــزب گــریــزی گــرچــه ی ت
ـنـوان  گرایش ضعیف اسـت امـا بـع

ای بر دست و پای بـخـشـی از  وزنه
ــد ــکــن ــارگــران عــمــل مــی ــن .   ک ای

ـتـھـب و  گرایش بنا بـه اوضـاع مـل
انقالبی کارگران ضعیف اسـت امـا 

ـاشـد سـد راه  به ھر درجه ای کـه ب
رادیکالیسم و آلترناتیو کـارگـریسـت 

ایـن .   و باید افشا و منـزوی گـردد
ـام  ـن یک گرایش راست است کـه ب
ـیـسـم  کارگر در مقابل رشد رادیکـال
کارگری قرار میگیرد و میخـواھـد 
ــم و نـظــام  در چـھـارچـوب سـیـسـت
حاکـم بـه یـکـسـری خـواسـتـھـای 

تا جمھـوری .     محدود صنفی برسد
اسالمی ھست کارگران بـه ھـیـچ 
یک از خواستھـای اسـاسـی خـود 

ـارزات . نخواھند رسید تالشھا و مـب
ــیـجــه  ـت ــی ھــم زمــانـی بـه ن ـف صـن
ـاسـی بـرای  میرسند که تھدید سـی

 . رژیم میگردند
 

 یا سوسیالیسم یا بربریت
ــال  ــه پــانصــد س ــزدیــک ب ــخ ن تــاری
سرمایه داری نشان داده اسـت کـه 
این سیستم تمامـا ضـد انسـانـی و 

نـظـام سـرمـایـه .   ضد کارگـر اسـت
ـا  ـن داری بر استثمار طبقه کارگـر ب

اکثریت عظـیـم انسـانـھـا .   شده است
در این نظام ھیچ راھی جـز فـروش 
ــن  ــرای تــامــی ــروی کــار خــود ب ـی ن
. معیشـت و زنـدگـی خـود نـدارنـد

ابزار تولید و منابع طبیعـی تـمـامـا 
. در دست سرمـایـه داران قـرار دارد

ـایـد  سرت را ھر سمتی بچرخـانـی ب
از سد غول سرمایه و سرمایه داران 
ـاتـی داشـتـه  رد شوی تا مـمـر حـی

برای حفـاظـت و گسـتـرش .   باشی
ـاد آورده خـود سـرمـایـه  ثروتھـای ب
داران ابزار تحمیق و تفرقه مذھـب و 
ـزار سـرکـوب و  ـیـسـم و اب ـال ناسیـون
کشتار جمعی را بکار میگـیـرنـد و 
از استفاده از تھدید و دستگیـری و 
شکنجه و شالق و گاز اشـگ آور 
و گلوله و مـوشـکـھـای کـروز و 

ـا .   ای ابائی نـدارنـد بمبھای ھسته ب
ابزارھای تحمیق و تفرقه مـذھـب و 

ـا شـرکـتـھـای غـول  ناسیونالیسم، ب
پیکر اقتصادی و با ابزار سـرکـوب 
و کشتار سرمایه داران تمام بشـریـت 

ـتـه شـایـد .   انـد را به گـروگـان گـرف
وضعیت کارگران در یـک کشـور 
ـا  ـتـر و ی سرمایه داری انـدکـی بـھ
بدتر از کشورھای دیگر باشد، امـا 

ــه ــشــرفــت ــن کشــورھــای  در پــی ــری ت
سرمایه داری ھم کـارگـر اسـیـر و 
ـنـده اش  برده مزد است و حـال و آی
ــم زده  ــه داران رق ــوســط ســرمــای ت

ــشــود بـرای رھــائـی انســان از .   مـی
ـیـق  بردگی مزدی و از ماشین تحم
ـا  ـب ـقـری و کشتار و برای رھائی از ت

ای  تمام بیماریھای اجتمـاعـی چـاره
جز رھائی از نـظـام سـرمـایـه داری 

سرمایه داری امـروز عـمـق .   نیست
پوسیدگی و تعفن خود را بنـمـایـش 

بنا به آمار سـازمـان .   گذاشته است
ـیـون انسـان  ـل ـی ملل بیش از یک م

ـیـن .   روی زمین گرسنه ھستند ھـم
ـا ٧٥٠االن  ـی  ھزار انسان در سـومـال

در معرض مرگ از گرسنـگـی و 
ـنـد جـنـگـھـای .   بی درمـانـی ھسـت

ـان  ضد انسانی در عراق و افـغـانسـت
و فلسطین زندگی میلیونھـا انسـان 

ــده ــی ــاھــی کش ــه تــب ــد را ب ــام .   ان ــظ ن
سرمایه داری امروز یـک بـربـریـت 

ـار اسـت بـرای .   وحشی و تمـام عـی
رسیدن به یک جامـعـه انسـانـی و 
ـایـد  یک زندگی شایستـه انسـان ب
نظام سـرمـایـه داری را از سـر راه 

ـیـو مـا بـرای .   برداشت ـات ـتـرن تنھا آل
ـیـسـم  ـال یک زندگی انسانی سوسـی

ـیـسـتـی و .   است یا انسانیت سوسیال
ـیـو .   یا بربریت سرمایه داری ـات ـتـرن آل

ــت ــس ــگــری در کــار نــی یــا .   دی
 .سوسیالیسم یا بربریت

 
به حزب کمونیست 

 کارگری بپیوندید
ـیـشـتـر  حزب کمونیست کارگـری ب
ــرای  از ســی ســال اســت کــه ب
ـیـسـتـی  ـال ـیـو سـوسـی پیروزی آلترنات

به یمـن تـالـشـھـا و .   تالش میکند
ـئـوریـھـای انسـانـی و  پراتیک و ت
سوسیالیستی مـنـصـور حـکـمـت و 
کادرھای حزب، ایـن حـزب امـروز 
ـیـسـتـی  ـال پرچمدار آلترناتیـو سـوسـی

استراتژی اصلی ایـن حـزب .   ھست
ــالبــی جــمــھــوری  ــق ســرنــگــونــی ان
ـاخـاسـتـه و  ـپ اسالمی بدست مردم ب
طبقه کارگر و بنای یک جامـعـه 

ـیـن امـروز اسـت . سوسیالیستی ھـم
ـا  ـارزه ب این حزب طی سی سال مـب
ـیـسـم در  ـال ـاسـیـون ارتجاع مذھب و ن
افتاده و پـرچـم جـوھـر مشـتـرک 
ـیـش چشـم مـردم  انسانی مـا را پ

ایـن .   ایران و جھان برافراشـتـه اسـت
حزب حزب تحوالت تدریجی و قـدم 
ـیـسـت، اگـر  به قدم و اصـالحـات ن
چه ھیـچ حـزب و سـازمـانـی بـه 
ــن  ــری ـت ــن حــزب بـرای کــم انـدازه ای
بھبودھا در زنـدگـی روزمـره مـردم 

ـیـه .   تالش نکرده است از مبارزه عـل
حجاب تا دفاع از حـقـوق کـودک 
ــیــت  ــمــزد و امــن تــا دفــاع از دســت
ــوق  ــران تــا دفــاع از حــق کــارگ
ـنـد کـه  پناھندگان ھمه نشان میدھ
پـرچـم اصـالحــات واقــعـی ھـم در 

ــن حــزب اســت امــا ایــن .   دســت ای
حـزب در اســاس حــزب انــقـالب و 

ایـن .   سوسیالیسم ھمین امروز اسـت
ـفـی  حزب مال ھمه انسانـھـای شـری
ـتـر  ھست که برای یک زندگی بھ

ـنـد ـارزه مـیـکـن حـزب .   تالش و مـب
کسانیست کـه از ارتـجـاع وحشـی 
ــمــار وحشــی  ــث اســالمــی و از اســت

ـنـگ آمـده . انـد سرمایه داران بـه ت
ـا  ـیـسـت کـه صـبـح ت حزب بیکاران
ـنـی در  شب از بیکاری و بی تامـی

ـنـد ـیـسـت کـه از .   عـذاب ـان حـزب زن
حجاب و قوانین ضـد زن اسـالمـی 

ـیـسـت بـرای .   اند به تنگ آمده حـزب
رھائی کودکان از دست مـذھـب و 
ـابــان  ـی ـیـســم و فــقـر و خ ــال ـاسـیـون ن

ـیـسـت .   خوابی حزب ھمـه کـارگـران
که برای دستمزد و مزایای شغـلـی 
ـیـمـه و بـرای  و امنیت شغلـی و ب
رھائـی از بـردگـی مـزدی تـالش 

ــد ــن ــکــن ــن .   مـی حــزب ھـمــه فــعــالــی
کارگری و اجتمـاعـی ھسـت کـه 
ــودی در زنــدگــی  ــب ــھ ــرای ھــر ب ب

ــد ــن ــھــا تــالش مــیـکــن ــرای .   انسـان ب
ـیـسـتـی  ـال سازماندھی انقالب سوسی
و بنای یـک جـامـعـه انسـانـی و 
ــزب  ــه ح ــایــد ب ــســتــی ب ــی ــال ــی ســوس

 .کمونیست کارگری پیوست

 جمع بندی مختصر
ـقـه کـارگـر و اقشـار  وضعیـت طـب
ـار و  ـب زحمتکـش در ایـران فـالکـت

ـنـاک اسـت ـیـکـاری تــا .   اسـف از ب
نپرداختن دستمزدھا تا دستـمـزدھـای 
ـیـت شـغـلـی و  ناچیز تا عـدم امـن
جانی کارگران تا تھدید و زنـدان و 
کشتار زندگی میلیونـھـا انسـان را 

جـمـھـوری .   به تباھی کشانده است
ـبـود زنـدگـی  اسالمی نه بـرای بـھ
ـقـالب  مردم کـه بـرای سـرکـوب ان

 سـر کـار آمـد و بـرای ادامـه ٥٧
حیات خود به کشتارو شـکـنـجـه و 

ـقـه کـارگـر .   زندان متوسل شـد طـب
برای خالصی خـود از فشـارھـای 

ای جـز  اقتصادی و سیـاسـی چـاره
ــیــدن کــل رژیــم  ــب ــه مصــاف طــل ب

ـــدارد ــالمـــی ن ـــرای .   اس ـــی ب ـت حــ
ـایـد اول  دستاوردھای صنفی ھـم ب

ــگــون شــود ــن رژیــم ســرن بــرای .   ای
ـزار  ـاج بـه اب ـی سرنگونـی رژیـم احـت

این ابزار تشـکـیـالت .   مناسب است
رادیکال و سـراسـری کـارگـران بـر 
مبنای مجمع عمـومـی و دخـالـت 
مستقیـم و دائـمـی  کـارگـران در 
ـاسـی و  تصمیم گیریھا و حزب سـی

حـزب .   سوسیالیستی کارگران است
کمونیست کارگری بـرای رھـائـی 
جامعه از یوغ نظام سـرمـایـه داری 
و تمام تبعیضات و ستـمـھـای آن و 
برای رھبری سیاسی طبقه کارگـر 
ـا شـده اسـت ـن . و اقشار زحمتکش ب

ــی  ــون ــگ ــرن ــرچــم س ــن حــزب پ ای
جمھوری اسالمی از طـریـق یـک 
انقالب سوسیالیستی و بنای یـک 
جامعه انسانی مبتنی بـر آزادی و 
برابری انسانھا را برافراشته اسـت و 

بـرای .   برای تحقق آن تالش میکند
ـقـــالب  ــ ـــدھـــی یـــک ان ـان ـازمــ ســ
ــی  ــگــون ــســتــی و ســرن ــالــی ســوســی
ـای  ـن جمھوری اسالمـی و بـرای ب
یک جامعه انسانی سوسیالیسـتـی 
بـه حـزب کـمــونــیـســت کــارگــری 

 .*بپیوندید
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چـنـد سـال :   خبرگزاری مھـر* 
.  سـال١٠:   کـودک کـار-داری؟ 

خـونـت .   * جـواد-اسمـت چـیـه؟ * 
آدرس خـانـه یـکـی . . .   -کجاست؟ 

از نقاط جنوبی پایتخـت اسـت کـه 
ـار کـــودک در  ـا مـــحـــل کــ ــ ب
قطارھای زیرزمینی تـھـران حـداقـل 

ـنـھـا .   *  کیلومتر فاصله دارد٣٠ ت
ـتـه مـن و .  آره-کنی؟  کار می ـب ال

ـا ھـم سـر کـار مـیـریـم ـام ب . دوست
. مـیـرم  -ری؟  چرا مدرسه نـمـی* 
می خوام بـرم -کالس چندمی؟ * 

ـار .   * ســــوم ــــدر کـــ ـق روزی چـــ
ھـزار ١٠بعضی روزھـا -کنی؟  می

ـــن ـــوم ـــد .   * ت ـــری ـــردم ازت خ م
با پولـھـات چـی .  * آره-کنن؟  می

ھـمـه پـوالم رو -کـنـی؟  کار مـی
ـام  جمع می ـا دوسـت کنم آخر ھفته ب

ــارک مــی ــن ھــمــه از .   * ریــم پ ای
ــرو فــال  ــو مــت ــح تــا شــب ت ــب ص

ـارک؟  نـه -میفروشی فقط بری پ
ــه .   رم دوچـرخـه ســواری ھـم مـی ی

شناسم کـه دوچـرخـه  جایی رو می
ـا  اجاره می ـامـه ی ـاسـن دن ولـی شـن

ـبـول  ـاشـی ق موبایل اگـه داشـتـه ب
ـای  از صبح کـه مـی.  *کنن می ی

ــه تــا شــب غــذا  ــرون از خــون ــی ب
تـو .   خـورم چـرا مـی  -خوری؟  نمی

ـتـی گشـنـم مـی ایستگاه شـه  ھا وق
. خـورم خرم مـی رم ساندویچ می می
اونوقت چیزی از پولت کـه فـال * 

ــمــی ــی ن ــه کــه؟  فـروخــت . . . -مــون
پس تو به پدر و مادرت کـمـک * 

ـتـن  نمی کنی فقط برای پارک رف
کـنـی؟  و دوچرخه سواری کار می
فـرسـتـه  اصال پدرت چرا تو رو مـی

بیرون کـار کـنـی؟ مـگـه خـودش 
کـمـر پـدرم درد -کـنـه؟  کار نـمـی

تونه کار کنه به مـن  کنه نمی می
. خوای برو کار کـن گفته اگه می

ـزرگـتـره تـوی  داداشم که از مـن ب
کـنـه مـن ھـم  تعمیرگاه کـار مـی

. خوام بزرگ شدم برم پیـش اون می
کنی اگه بتونـی درس  فکر نمی* 

ـاشـه؟  نـمـی -بخونی آیندت بھتـر ب
چـقـدر؟ . *خونم درس ھم می.  دونم

خـوای  تا دیپلم یا دانشگاه ھـم مـی

تا چنـد سـال دیـگـه درس -بری؟ 
ـیـش داداشـم  خونم بعد مـی می رم پ
حاال ھر برگ فـال رو . *کنم کار 

. ھـرچـی شـد-فروشی؟  چقدر می
ــخــوای ــو ب ــه ھــمــه .   * ھـرچــی ت ب

ــن رو مــی ــی ــا .   * آره-گــی؟  ھــم ب
دوستات رقابت ھم دارین؟ مثال ھـر 
ـا ھـرکـی  واگن برای یه نفر باشه ی

ــگــاه بــاشــه؟  ــه ایســت ــو ی ــه-ت . ن
ـنـجـوری ھـمـه جـا مـی ـی . " ریـم ھم
ــدھــد ــی ــار ادامــه م ــگ ــرن گــرم :   " خــب

گفتگو با ھم بودیم که رسـیـدم بـه 
ـایـد از جـواد  ایستگاه مـقـصـد و ب

فقط تـو اون .   کردم خداحافظی می
ـیـشـنـھـاد  فرصت کم تونستم بھش پ

حاال چقـدر .   کنم خوب درس بخونه
 ."  دونم حرفھام براش جالب بود نمی

ـا وجـدان از  آیا این خبـرنـگـار ب
پــرســد چــه طــوری  خــودش نــمــی

ـنـی " خوب درس بـخـونـه"  ؟ ایـن یـع
اگر یک روزی به گفته یکـی از 
ــن حـکــومــت کــه  ــامــات ھـمــی ـق م
ـنـده  ـبـھـکـاران آی کودکان کـار را ت

ـنـده  ـبـھـکـار" میـدانـد، در آی شـد "   ت
ـقـصـیـر خـودش بـوده کـه  خـوب " ت

ـلـش را بـکـار  درس نخـوانـده و عـق
ـا کـجـا  نینداخته که فکر کـنـد ت
ـا  ـلـم ی ـپ ـا دی میخواھد پیش بـرود ت

؟ اگر ده سـال دیـگـر ایـن ! !دانشگاه
کودک به سن مثال عقـل رسـیـده 
ـبـھـکـار  است و شانس آورده بود و ت
ــن  ــرش بــاالی دار ای نشــده و س
ـیـرگـاه  حکومت نرفته بود و در تعم
ــوان  ـا بـعــن ــود و ی ــرادرش ب ــش ب ـی پ
کارگر بـرای کسـی کـار بـکـنـد، 
آنگاه مشکل از خودش بـوده چـون 
یک روزی شانس آورده که یـک 
ـز  آدم عاقل و فھمیده سر راھش سـب

خـوب " شده و به او تـوصـیـه کـرده 
ــخــوان ــکــرده"   درس ب ! امــا گــوش ن

میدانید این خبرنگار مـحـتـرم چـرا 
این توصیـه را کـرده اسـت؟ چـون 
بی شرمانه چشم اش را بـه روی 
ـیـسـت  واقعیت بسـتـه و قـرار ھـم ن

کـودک .   واقعیت را منعکس کند
ــدرم از کــار  ده سـالـه مـیـگــویـد پ

ـپـرسـد  ـی فـکـر " افتاده است و او م

کنی اگه بتونی درس بخـونـی  نمی
ـیـشـنـھـاد "   آیندت بھتر باشـه؟ ایـن پ

قبل از ایـن .   اما بی مقدمه نیست
ـبـرنـگـار در مـقـدمـه  گزارش این خ
ــده کــودکــان کــار و  ــدی ــل پ عــل
ـنـگـونـه  گسترش روز افـزون آنـرا ای

ـانـه عـالوه : " توضیح میدھد ـاسـف مت
ــه ( بـر مـوارد فـوق  اشـاره ایشـان ب

ممنوع بودن کار کودکان در قانـون 
) کذایی جمھـوری اسـالمـی اسـت

ــه اســت،  کــه روی خــوش قضــی

آموزش بزھکـاری، دزدی، فـروش 
ـنـی  ـی مواد مخدر و اقدامات اینچـن
نیز اقدامات ناشایسـتـی اسـت کـه 
ــی  ــویــان و حــت از ســوی ســودج

ھای ایـن کـودکـان صـورت  خانواده
ھـا  ناتوانی برخی خـانـواده.   گیرد می

ـنـه ـزی ـاز  در تامین ھ ـی ھـای مـورد ن
زندگی، از کار افتادگـی والـدیـن، 

ـتـی  اعتیاد خانواده ـی ھا و بی مسئول
ــودکــان از  ــده ک ــه آیــن ــت ب نســب

ـاعـث مـی شـود  مسائلی است که ب

ــان بــرای درآمــد زایــی بــه  کــودک
بـرای . "   سمت کـار ھـدایـت شـونـد

ـیـت تـمـام  ـا مسـئـول ھمین ایشـان ب
بـچـه جـان درس :   " توصیه میکنـد

 !"ات را بخوان
برای ایشان و امثالھـم اصـال و 
ــوانــی  ــات ــســت کــه ن ــی ــدا مــھــم ن اب

ـنـه مـورد  خانواده ـزی ھا در تامـیـن ھ
ـادگـی  ـت نیاز زنـدگـی و ازکـار اف

 ١از صفحه 
 ساله را ١٠آینده کودک کار 

 کی تضمین میکند؟
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ھا از کـجـا  والدین و اعتیاد خانواده
ــکــه ایشــان  ــل ــشــود، ب نــاشــی مــی
بالفاصله یادآور مـیـشـود کـه بـی 
مسئولیتی نسبت به آینده کـودکـان 
. باعث پیدایش کودکان کـار اسـت

ـایـد  ـالـھـم چـرا ب ـث برای ایشان و ام
مھم باشد؛ ایشان حـقـوق مـیـگـیـرد 
که ھمه این مصیبتھا را الپوشانـی 
کند و ھمه تقصیرھـا را بـه گـردن 
خود افراد بیندازد، افـرادی کـه در 
زیر دست و پای این نظـام لـه شـده 

ــد ــن .   ان ــه ای ــن مصــاحــب ــمــی در ھ
کودک با صراحت میگـویـد پـدرم 
ــد و از کــار  ــکـن کـمــرش درد مــی
ـبـرنـگـار اصـال بـه  افتاده است و خ

آورد و دسـت  روی مبارکـش نـمـی
ــدانــم  ــمــی ــرســد مــن ن ــپ آخــر ھــم مــی
ـایـم را  کودک کار چـقـدر حـرفـھ

اما سوال اینجا اسـت حـرف !   فھمید
ـایـد  این کودک ده ساله را کـی ب
ـنـکـه دوچـرخـه  بفھمد؟ او بـرای ای
ـا  ـارک بـرود ت ـا پ سواری کـنـد ی
ـتـه  ـف بازی کند مجبور است طول ھ
ـاوجـدان  کار کند و بعد خبـرنـگـار ب
در کمال تعجب میپرسـد ایـن ھـمـه 
کار میکنی و بـه پـدر و مـادرت 

ــنــی کــه بــروی  کــمــک نــمــی ک
پارک؟ کودک ده ساله با ھـمـان 
دنیائی کـه ھـمـه کـودکـان دارنـد 
بدون ھیچ غل و غشی مـیـگـویـد 
! نه دوچرخه سـواری ھـم مـیـکـنـم

ـایـد او  خبرنگار نـمـی پـرسـد چـرا ب
ـپـردازد  برای بازی در پارک پـول ب
و چرا برای دوچرخه سواری یـک 
ھفته باید در معـرض ھـمـه گـونـه 

 ٣٠خطر باشد؟ چرا ایـن کـودک 
ـایـد  کیلومتر از محل زندگی اش ب

ــگــار نــام مــحــل ( دور شــود  ــرن ــب خ
زندگی کودک را سـانسـور کـرده 
است البد ھمه میتوانیم حدس بزنیـم 

ــتـه یـکــی از )   چـرا؟ ــه گـف کــه ب
ــی"  ــمــاع ـت ــاســان اجـ ـن ــن "   روانشـ ای

حکومت کودکان کار پسر بیـشـتـر 
ــســی  ــاده جــن ـف در مــعــرض ســواســت

پرسد پـدر  این خبرنگار نمی.   ھستند
از کار افتاده این کودک چـرا بـه 
این روز افتاده و بی تامـیـن و بـی 
ــش  ـنـده شـاھــد لـه شــدن فـرزنـدان آی
است؟ چرا نباید این پدر اگر پولـی 
بدستش رسید خرج مـثـال تـریـاک 
نکند تا دردش را فـرامـوش کـرده 
ــه مــا  ــار چــرا ب ــگ ــرن ــب ــاشــد؟ خ ب

گوید برادر این کـودک چـنـد  نمی
ـیـرگـاه کـار  سالش است که در تعم
میکند و آینـده ایـن بـرادر را کـی 
ــد، اصــال کســی  ــکــن ــن مـی تضـمــی
ـیـرکـار شـدن  ھست که حداقل تـعـم
ــده   ــه را در آیــن کــودک ده ســال

 تضمین کند؟ 
ــن ســیــســتــم  اصــال چــرا در ای
سرنوشت کودکان را بـه سـرنـوشـت 

ـیـن .   والدین آنھا گره میزننـد در ھـم
ـادر  مورد خاص پدر خانواده دیگر ق
نیست که کار کـنـد و در آمـدی 

ـانـمـان را ھـم ( داشته باشد  و چشـم
ــدیــم کــه چــرا؟ ــن ــب امــا چــرا )   مــی

ـا  ـایـد ب ـاره ب کودک ده ساله یـکـب
ـاکـی روبـرو  ـن ـیـت ھـول چنین وضع
شود که کـودکـی اش تـمـام شـد 

کـی .   چون پدرش تمام شـده اسـت
ـایـد  گفته یک کودک ده سالـه ب
کار کند تا بـه پـدر و مـادر خـود 
کمک کرده باشد پـس ایـن دولـت 
و این ھمه دستگاھھای عـریـض و 
ــه  ــت ــب ــســت؟ ال ــرای چــی ــل ب طــوی
بھزیستی و پرورشگاھھـای وابسـتـه 
ـنـھـا  این سازمان ھستند؛ تازه اگر ای
ـا  بخواھند پا پیش بـگـذارنـد ھـزار ت

گیـرم کـه یـکـی . اما و اگر دارند
پیدا شود و دست جـواد را بـگـیـرد 
وبه پرورشـگـاه تـحـویـل دھـد، ایـن 

ــدا  ـت ــ ــمــان اب ــودک ھ ــچـــه " ک ب
ـا در "   پرورشگاھی لقب میـگـیـرد ت

ــد  ــوان ـت ــزھـا را ن ــی چــی ــل ـی ــده خ ـن آی
ــابــی  ــب مــدعــی شــود و ایــن  اس
میشود که از ھمان کودکی تا دم 

ـبـرنـگـاری .   مرگ تحقیـر گـردد خ
که با کودک ده سالـه مصـاحـبـه 
کرده است ابتدا به ساکـن دولـت و 
ھمـه نـھـادھـای مسـئـول را مـبـرا 
ـتـه  میداند که یقه کودک را گـرف
چرا پدرت اجازه داده تو کار کـنـی 
و به خودش پیشنھاد مـیـکـنـد تـو 
ــاه ــروی دانشــگ ــخــوان تــا ب ! درس ب

ـقـر  ھزاران ھزار کـودک بـخـاطـر ف
ھا، بخـاطـر شـرایـط مـدارس  خانواده

دولتی، بخاطر در حـد صـفـر بـودن 

ـنـکـه  امکانات دولتی، و بخـاطـر ای
دروسـی کـه جـمـھــوری اسـالمــی 
ـیـر و  تنظیـم کـرده اسـت جـز تـحـق
توھین چیزی در آن نیست مـجـبـور 
ـازه  به ترک تحصیـل مـیـشـونـد، ت
کودکی که ھمه اینـھـا را از سـر 
بگذرانند و وارد دانشـگـاه شـود و 
آنرا به پایان ھـم بـرسـانـد بـه خـیـل 
میلیونھا بیکار میپیونـدد چـرا کـه 
دولت از ھمان تولد بچه با صراحـت 
گفته است به من ربطی ندارد اگـر 
زرنگی گلیم ات را از آب بـکـش 

ـیـم !   بیرون ـا گـل و این خبرنگار گـوی
ـیـرون کشـیـده اسـت  اش را از آب ب

ـیـن "   نوکر دولت" که شده  برای ھـم
ھمه مصیبتھای کـودکـان کـار را 

 .ھا میاندازد به گردن خانواده
یکـی از امـام جـمـعـه تـھـران، 
ـقـی، در نـمـاز  حجت االسـالم صـدی

ـتـه اسـت  ـیـشـت " جمعه ای گف مـع
مردم دغدغه حـکـومـت اسـالمـی 
ـیـشـت  است و بی توجـھـی بـه مـع

اما بـه قـول "   مردم جفا به آنان است
ـان  خود آخوندھا اینھا ھمه لق لقه زب

ــزی کــه !   اســت ــا چــی ــھ ــن چــون ت
دغدغه این حکومت نیست و ایـن 

ـابـت ٣٢را  ـا ث ـب  سال است که مـرت
ـیـشـت مـردم  کرده است ھـمـان مـع

ـیـشـت مـردم" است و  ـا بـه مـع " جف
سیاست روز و شب ایـن حـکـومـت 

ــوده اســت ــه.   ب ــم در  خــامــن ای ھ
ـتـه  خطبه ھای نماز عیـد فـطـر گـف

است دغدغه ایشان شکـم گـرسـنـه 

ـان آن ( اھالی سومالی  ـان آنھم مسلـم
است و گویا خواب از چشـم )   دیار

ــوده شــده اســت ــتــی، !   ایشــان رب جــن
دیگر امام جمعه تـھـران، در نـوبـت 
ـا  خود خیلی به خـود فشـار آورد ت
بیشرمی خود را با ریختن چـنـدیـن 
قطره اشک برای کودکان گرسـنـه 
ـایـی بـه نـمـایـش بـگـذارد . سومالی

ریاکاری آنھم از نوع آخـونـدی اش 
مسـئـوالن " وقتی کـه .   حدی ندارد

کـه ھـر کـدامشـان "   بلند پایه نظام
ـنـمـی  یک ستون ایـن خـیـمـه جـھ
ـاکـارانـه حــرف  ــن ری ـی ـنـد چـن ھسـت
میزنند چه انتظاری از خبـرنـگـاری 
ـیـن  است که حقوق اش را بابت ھـم
میگیرد که چھره دیوصفـت ایشـان 
ـا وجـود ایـن  را فرشته جلوه دھد؟ ب
ـاسـان  نظـام و مسـئـوالن و کـارشـن
ـنـده  مربوطه آین واضح است کـه آی
ـزی جـز  کودک کار ده سالـه چـی

ـیـسـت ـنـکـه .   سیه روزی ن بـرای ای
ـنـده  کودکان بیشتری در حـال و آی
ـنـد و از  ـت ـف ـی به روز جواد ده ساله ن
ـیـن شـده  ـنـده اش تضـم بدو تولد آی
باشد جز سرنگونی این حکومـت و 
ـیـسـتـی  ـال برپائی جمـھـوری سـوسـی

ـیـسـت ایـن یـک .   چاره دیـگـری ن
شعار نیست که خواسته باشـیـم تـه 
نوشته مان را با آن ببنـدیـم، ایـن را 
ــه و دیـگــر  زنـدگـی جــواد ده سـال
ـال او مـجـددا بـه  کودکان کار امث

 .*ما تاکید میکند

بنا بر  گزارش منتشر شده از سوی  كمیته ھماھنگـی بـرای 
 شـھـریـور كـورش ٨ھای كـارگـری روز  كمك به ایجاد تشكل

ـنـدج و عضـو ایـن  بخشنده از فعالین كارگـری در شـھـر سـن
بـه "   نشـر اكـاذیـب" كمیته دادگاھی شد و وی مجددا به اتھام 
 .بازداشتگاه سازمان اطالعات منتقل گردید

ـاشـار در   شـھـریـور ٦ كورش بخشـنـده بـھـمـراه پسـرش ی
ـزل وی یـورش  . دستگیر شد جانیان اسالمی در این روز به من

در ایـن یـورش .   برده و او و فرزندش یاشار را دستگیر كـردنـد
جنایتكاران رژیم او را بشدت مورد ضرب و شـتـم قـرار داده و 

بعـد از ایـن .  كامپیوتر و لوازم شخصی اش را نیز ضبط كردند
دستگیری پس از چند ساعت یاشار بـخـشـنـده از زنـدان آزاد 

 شھریور مجددا  او را بازداشـت كـرده و ٧اما روز بعد در .  شد
ـنـون وضـع جسـمـی .   ھمراه پدرش به دادگاه منتقـل كـردنـد اك

او از بیماری قلبی و دیسـك كـمـر .   كورش بخشنده وخیم است
رنج میبرد و ضرب و شتم وی بر وخامت وضع او شـدت داده 

 . است

ـاشـار بـخـشـنـده  باید وسیعـا بـه دسـتـگـیـری كـورش و ی
. اعتراض كرد و خـواھـان آزادی فـوری آنـھـا از زنـدان شـد

ـاسـی  جمھوری اسالمی ھمواره فعالین كارگری و فعالین سـی
ـا  در عرصه ھای مختلف مبارزه را زیر فشـار قـرار مـیـدھـد ت

باید این فشارھا و تـھـدیـد . مبارزات كل مردم را عقب بنشاند
ـتـرض را  و دستگیری فعالین كارگری و فعالین سیاسی مـع

ھـمـه كـارگـران زنـدانـی و .   وسیعا مـورد اعـتـراض قـرار داد
ـایـد فشـار و .   زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شـونـد ب

ـاسـی فـورا  ـیـن سـی ـال تھدید بر روی فعالین كـارگـری و فـع
ھای قضایی تشكیل شـده بـرای  باید ھمه پرونده.  متوقف شود
 . آنان لغو شود

ـیـم مـددی، رضـا  به جز كورش و یاشـار بـخـشـنـده، ابـراھ
ـنـون در  شھابی و افشین اسانلو از كارگران شركت واحد ھم اك

منصور اسانلو را تحت عنوان مرخصـی از زنـدان آزاد .   زندانند
ـاشـد كرده . اند تا ھمواره چماق دستگیری و زندان روی سرش ب

بھنام ابراھیم زاده فعال كارگری و فعال دفاع از حـقـوق كـودك 

ـبـرد شـاھـرخ .   و از اعضای كمیته پیگیری در زندان به سر می
ـز  ـی زمانی و محمد جراحی دو عضو دیگر كمیته پیـگـیـری ن

ـایـد .   در اسارت جمھوری اسالمی ھستند ھمه این كـارگـران ب
 .فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند

این مدت ھمچنین تعدادی از معلمان معتـرض احضـار و 
ـانـون .  اند مورد تھدید قرار گرفته ـلـمـان ك رسول بداغـی از مـع

ـتـرض  صنفی معلمان در زندان است و تعدادی از معلـمـان مـع
ـا از كـار اخـراج شـده ـایـد .   انـد نیز به شھری دیگر تبعید و ی ب

معلمان تبعیدی بایـد بـه .   وسیعا به این تھدیدات اعتراض كرد
ـلـمـان  ـازگـردنـد و مـع محل زندگی خود و نزد خانواده خـود ب

در بـرابـر ھـمـه ایـن .   اخراجی بسر كـارشـان بـرگـردانـده شـونـد
 .فشارھا  و تھدیدات باید متحدانه ایستاد

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

 ٢٠١١ سپتامبر ٤، ١٣٩٠ شھریور١٣
Shahla_daneshfar@yahoo.com 
Bahram.Soroush@gmail.com 
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 اعتصاب و اعتراض

 
 ھای مترو اھواز ادامه اعتصاب در کارگاه

ھـای مـتـرو اھـواز در  در خبرھا آمده اسـت كـه کـارگـاه
 ماه دستمزد پرداخت نشده، ھمچنان اعـتـصـاب ٧اعتراض به  

 شـھـریـور شـروع شـده ٥این اعتصاب از . اند خود را ادامه داده
ھـای  در نتیجه اعـتـصـاب کـارگـران تـمـامـی كـارگـاه.   است

ــل مــی ـروی اھـواز تـعــطـی ـاشــنـد مـت ـاس ھـالكــویـی مـدیــرعـامــل .   ب عــب
ـا :   سازمان قطار شھری اھواز گفته اسـت شـركـت كـیـسـون سـعـی دارد ب

 . پرداخت نكردن حقوق كارگران، تجھیزات مورد نیاز را تامین كند
 روز از اعتصاب کارگـران پـروژه ١٠امروز پس از گذشت 

ـقـسـیـمـات  متروی اھواز، حمید قناعتی مدیر کل سیاسی و ت
شـرکـت کـیـسـون :   " کشوری استانداری خوزستان اعالم کـرد

ـنـی بـر ) پیمانکار پروژه قطار شھری اھواز(  به تعھد خـود مـب
 ماه از حقوق معوق کارگـران پـروژه عـمـل نـکـرده ٢پرداخت 

ـانـکـار پـروژه قـطـار " او ھمچنین اعالم کرده کـه . "   است ـیـم پ
ھـای خـود از روش  شھری اھواز برای رسـیـدن بـه خـواسـتـه

 ."کند اعمال فشار بر کارگران استفاده می
 

تجمع كارگران لوله سازی در مقابل ساختمان 
 حراست شركت لوله سازی خوزستان

ـیـش از  ـفـر از كـارگـران ٦٠در خبرھا آمده است كـه ب  ن
ـابـل سـاخـتـمـان حـراسـت  ـق ـان م كارخانه لوله سـازی خـوزسـت

ـنـد از.   كارخانه تـجـمـع كـردنـد ـارت راه :   خـواسـت كـارگـران عـب
ـیـت شـغـلـی،  ـیـف وضـع اندازی مجدد شركت و یا تعیین تكـل
ـازنشـسـتـگـی، پـرداخـت  بازنشسته شدن كارگران واجد شرایط ب

  . ماه میباشد٢٦ ماه تا ٢٣حقوقھای پرداخت نشده  كه از 
اعتراض کارگران شرکتی مقابل شھرداری 

 ارومیه به بیکاری وعدم پرداخت مطالباتشان
در خبرھای این ھفته آمده است كـه کـارگـران شـرکـتـی 
شھرداری ارومیه طی روزھای اخیر بار دیگر در اعتـراض بـه 

ھا و عدم پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه خـود در  اخراج سازی
شـھـردار .   انـد مقابل ساختمان شھـرداری دسـت بـه تـجـمـع زده

ای كه در این خصوص انجام داده اسـت از  ارومیه در مصاحبه
شركتھائی كه كارگران را اخراج كرده و دستمزد و حـقـوق آنـھـا 

ـتـه .   اند، حمایت كـرده اسـت را پرداخت نكرده ایـن شـھـردار گـف
ـیـروھـای خـود ٨  -  ٧اگر درگذشته شھرداری :  است  ماه به ن

 مـاه ٤  -  ٣بدھی معوق داشت این مدت در حال حاضـر بـه 
و ھم اکنون نیز شھرداری بدھی دارد امـا مـقـدار . رسیده است
 . میلیارد تومان است٤٠آن کمتر از 

 
 اعتصاب کارگران سد ژاوه بدلیل نپرداختن حقوق
بنابر خبری كه کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد 

ـتـشـر كـرده اسـت، کـارگـران سـد  تشکل ھای کـارگـری مـن
 ٦مخزنی ژاوه واقع در استان کردستان به دلیل عدم پـرداخـت 

 شـھـریـور اعـتـصـاب ٩ماه حقوق از طرف کارفرما از تاریـخ 

 شـھـریـور بـه ١٣خود را شروع کرده و تا انتـشـار آن در روز 
در ادامه خبر آمـده اسـت كـه در . اند اعتصاب خود ادامه داده

 مـاه ١پی این اعتصاب، کـارفـرمـا بـه آنـھـا قـول پـرداخـت 
ـات  ـب حقوقشان را داده است اما کارگران پرداخت تمامی مـطـال

ـافـت تـمـام  خود را خواستار شده و اعالم کرده اند تا زمـان دری
  .مطالبات به اعتصاب ادامه خواھند داد

اعتصاب کارکنان شرکت به پخش در تبریز 
 ھایشان به دلیل پرداخت ناقص بیمه

ـز  ـبـری در خبرھا آمده است كه كارگران شرکت به پـخـش ت
در .   انـد ھـایشـان اعـتـصـاب کـرده به دلیل پرداخت ناقص بیـمـه

ـان بـه ٢ادامه این خبر آمده است كه حدود  ـیـمـه آن  ماه است ب
 روزه  پرداخت مـیـشـود و پـول ٢٥ روزه  یا ٢٦ روز ٣٠جای 
 روز كارگران به جـیـب كـارگـزاران رژیـم در ایـن ٦ تا ٥بیمه 

ـتـه .   شركت میرود ـف به ھمین خاطر كارگران ایـن شـركـت از ھ
آخر مرداد دست به اعتصـاب زدنـد و خـواھـان پـرداخـت حـق 

 .اند بیمه كامل خود شده
 

 كارگران بافت بلوچ التیماتوم اعتراض دادند 
ـلـوچ  ـافـت ب در خبرھای این ھفته درباره كارگران شركت ب

 ١٣٨١ كارگر این شركت از سـال ٦٤٠آمده است كه به حدود 
تاكنون به آنھا حـقـوقـی پـرداخـت نشـده اسـت و بـه مـنـظـور 
ـلـوچ در ایـرانشـھـر در سـال  ـافـت ب بازنشسته شدن از شركت ب

ـیـرغـم دارا بـودن شـرایـط ١٣٨١ ـنـون عـل ـاك  اخـراج شـده و ت
ـبـل از اخـراج،  بازنشستگی و علیرغم وعده ھـای داده شـده ق

ـایـی بـه آنـھـا  تاكنون بازنشسته نشده و ھـیـچ حـقـوق و مـزای
یكی از این كارگران گـفـت مـا مسـتـمـرا .  پرداخت نشده است

ـازنشـسـتـه نـكـردنـمـان را  موضوع عدم پرداخت حقـوقـمـان و ب
ایم، كه نھایتا وعده دادند كه عید فطر خـبـرھـای  پیگیری بوده

ـانـچـه بـه ایـن وعـده .   خوبی برای شما خواھیم داشت اما چن
عمل نكنند، مجددا اعتراضات و تجمع را بعد از عـیـد فـطـر 

 .از سر خواھیم گرفت
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 
  درصد كارگران قراردادی ھستند٨٥

 درصد ٥تعداد کارگران قراردادی ساالنه 
 یابد افزایش می

ـیـس اتـحـادیـه  ـات رئ ـی در خبرھا آمده است كه فتح اللـه ب
: کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور اعالم کـرده اسـت

ـتـی کـارگـران   ـاف ـیـدی مـزد دری در برخی از واحـدھـای تـول
او در ادامـه .    ھزار تومان اسـت٣٠٠ الی ٢٥٠قراردادی بین 

ـانـگـیـن    : گوید می ـی تـعـداد کـارگـران قـراردادی بـه طـور م
 درصـد ٨٥در حال حـاضـر .   یابد  درصد افزایش می٥سالیانه 

ـیـدی کشـور را کـارگـران  از کارگران فعال در واحدھای تـول
ـنـد قراردادی و پیمانی تشکیل مـی كـارگـران روزمـزد در .   دھ

در حـال :   او ھمچنین گفته اسـت.   اند سال جاری افزایش یافته
 درصد از کارگران حداقل مصـوبـه مـزدی ٥٠حاضر بیش از 

 . کنند وزارت کار را دریافت می
 

 وضعیت کار در شھر مرند
در اخبار این ھفته آمده است كه در شھر مرند در بـعـضـی 

ـنـد و ١٢ھا کارگران مجبورند روزانه  کارخانه  ساعت کار کـن
ـیـمـه نـدارنـد و ٢٠٠حقوق ماھیانه شان   ھزار تومـان اسـت، ب

 . مجبورند غذا را ھم خودشان به محل کار ببرند

 ماه حقوق نگرفته ٨كارگران پاژنگ خودرو 
  ماه ھست گوشت نخورده اند٦و 

ـنـده  ـن در خبرھا آمده است كه كارگران پاژنگ كه تولید ك
 كـارگـر ٦٠قطعات یدكی خودرو میباشد و ھم اكنون  حـدود 

ـافـت نـكـرده٨دارد  یـكـی از .   انـد  ماه است كـه حـقـوقـی دری
تریـن شـكـل  اگـر  در ایده آل: كارگران این كارخانه گفته است

ـاشـد و حـتـی حـقـوق و  كار باشد و كارگر استخدام  رسمی ب
ـانـون بـرای مـا مـقـدر  مزایا را به موقع بگیریم، باز مطابق ق

ـاشـیـم ـنـكـه .   شده كه یك سوم زیر خط فقر ب چـه رسـد بـه ای
ـیـم بـالفـاصـلـه حـكـم  ـزن كارگر قراردادی ھستیم، اگر حـرف ب

افزاید  كـه از بـھـمـن مـاه  او می.   اخراج  باالی سرمان ھست
ایم و در شـرایـط    تاكنون ھیچ حقوق و مزایا یی نگرفته٨٩

ـار سـخـتـی  قـرار داریـم  مـاه گـذشـتـه ٦از .   معیشتی بسی
 ماه ھست كه نتوانستم برای خـانـواده ام ٤ایم و  گوشت نخورده

 .ایم مرغ  خرید كنم و گوشت مرغ نخورده
 

قطع كامل مزایای كارگران شركت 
 مخابراتی زیمنس شیراز

 كـارگـر ٧٣٠در خبرھای این ھفته آمده است كـه حـدود 
شركت مخـابـراتـی زیـمـنـس كـه كـارشـان راه انـدازی مـراكـز 
ـنـون نـگـران اخـراج  مخابراتی در ھمه شھرھای كشور بوده، اك

ـتـه اسـت.  از كارھستند ـیـر :   یكی از كـارگـران گـف ـاث تـحـت ت
ـنـی كـه  قراردادھای مخابراتی، دولت با طرف حسابھـای چـی

ـیـن ـلـی صـورت  غالبا بخاطر پشتیبانی سیاسی در سطح ب ـل الـم
میگیرد، شركت زیمنس در آستانه ورشكسـتـگـی كـامـل قـرار 

ـفـر ٧٣٠ پرسنلی كه داشت، تنـھـا ٤٥٠٠گرفته و اكنون از   ن
اند و اكنون بیش از یكسال اسـت كـه حـتـی بـرای  باقی مانده

حـقـوقـھـای .   ھمین تعداد نیروی باقیمانده نیز كار وجـود نـدارد
پرسنل باقیمانده نیز به موقع پرداخت نمیشود و عـالوه بـر ایـن 

كـه از .   ھمه مزایای كارگران بطور كامل قطع گـردیـده اسـت
ـیـن قـطـع شـدن  جمله میتوان به قطع شدن سود ویژه و ھمـچـن

 ماه یكبار بـه حـقـوق كـارگـران ٣ درصد از درآمد كه ھر ١٠
ـنـه  ـزی اضافه میشد و یا حذف اضافه كاریھایی كه  كـمـك ھ

 .زندگی كارگران بود نام برد
 

عدم پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران 
 مرکز مخابراتی پیام نور

در خبرھا آمده است كه کارفـرمـای شـرکـت مـخـابـراتـی 
پیام نور تھران از پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه کـارگـران ایـن 

ـا . زند شركت سر باز می این شرکت در تھـران واقـع اسـت و ب
 کارگر با قراردادھای سفید امضا و یـکـطـرفـه و ٣٠بیش از 

 ھزار تومانی و ساعت کاری از اول صـبـح ٣٠٠دستمزدھای 
 . عصر ارائه دھنده انواع خدمات مخابراتی است٧تا 

 
 تعطیل و ٨٩کارخانه پارسیلون از اسفند 

 كارگران آن حقوق دریافت نكرده اند
ـلـون در  ـارسـی در خبرھا آمده است كه كارگـران كـارخـانـه ب
ـاشـد از  ـب ـلـونـی مـی ـای خرم آباد كه تولید كننده انواع نخھـای ن

 تعطیل شده است و حقوقی به كارگران آن پـرداخـت ٨٩اسفند 
ـتـه اسـت.  نگردیده است : یكی از كارگران ایـن كـارخـانـه گـف

کارگران در اعتراض به عدم پرداخت حقوقھای مـعـوقـه خـود 
ـار در   ١٦بارھا دست به تجمع اعتراضی زدنـد كـه آخـریـن ب

ـاد ٩٠مرداد  ـان واقـع در خـرم آب ـانـداری لـرسـت  در مقابل اسـت
 .تجمع كرده بودند

ـیـش ـالـغ بـر  کارخانه پارسیلون که پ  کـارگـر ٢٠٠٠تـر ب

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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ـقـط در حـدود ٨٩داشت در اثر بازخرید و اخراج، در اسفند   ف
  . کارگر داشت٥٠٠

 عدم پرداخت دستمزدھای کارگران شرکت موج آسا
در خبرھا آمده است كه مدیریت شرکت مـخـابـراتـی مـوج 
آسا واقع در تھران از پرداخت مطالبات کـارگـران ایـن شـرکـت 

ـا .   رود طفره می این شرکت پیمانکاری خدمات مـخـابـراتـی ب
ـیـد امضـا و ٢٠بیش از   کارگر قراردادی با قراردادھـای سـف

ـنـده خـدمـات ١٠ تا ٢یکطرفه با سوابق کاری   سال ارائه دھ
 . تھران است٥مخابراتی در منطقه 

 
دستمزدھای کارگران سد کارون پرداخت 

 شود نمی
 نفر از کارگـران سـد ٤٠٠در خبرھا آمده است كه بیش از 

 خوزستان کماکان از دریافت دستـمـزدھـای مـعـوقـه ٤کارون 
ـزایـش و .   اند دو ماھه خود محروم مانده کـارگـران خـواھـان اف

دریافت فوری دستمزدھای معوقه خود ھستند اما کـارفـرمـا 
ھمچنان با وعده و وعـیـد و تـھـدیـد کـارگـران بـه اخـراج از 

 .رود پرداخت دستمزد آنھا طفره می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

ھشدار حسن صادقی درباره احتمال بیکاری 
 یک و نیم میلیون کارگر

ـا  ـن ـل حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر رژیم بـه ای
ـابـع ایـجـاد اشـتـغـال درسـت  ـن گفته است، در صورتی کـه م

ـیـکـاری یـک ٢مدیریت نشود طی  ـا بـحـران ب ـنـده ب  سال آی
 .  ھزار کارگر مواجه خواھیم شد٥٠٠میلیون و 

 
  ھزار کارخانه تولیدی در رکود٢٠

ـتـصـادی رژیـم  ـلـگـر اق ـی دکتر حسین قاسمی یـک تـحـل
ـابـل  ھای ارزی ما سیاست سیاست:   گوید اسالمی می ھـای ق

ـاسـت ھـای ارزی مـا  توجه و قبولی نبـوده اسـت و اگـر سـی
ـنـدگـانـمـان مشـکـل  سیاست ـیـد کـن ھای قوی بود قطعا تـول

 ھـزار کـارخـانـه ٢٠نداشتند و االن ما چیزی حدود قریب به 
ـبـعـات واردات نـظـارت .   تولیدی در حال رکود نداشتیم اینھا ت

 .نشده یا مدیریت نشده بر پیکره اقتصاد کشور است
 

اخراج ھزاران کارگر شاغل در پروژه 
  فارس احداث پاالیشگاه تولید بنزین خلیج

وزیر سابق نفت، کاظم وزیری ماھانه گفته اسـت كـه در 
ـاره  ـزیـن سـت ـن ـاالیشـگـاه ب نتیجه عدم بھره برداری و توقف پروژه سـاخـت پ

 .اند  کارگر اخراج شده٦٠٠٠خلیج فارس بیش از 
 تعطیلی شركت مخابرات راه دور شیراز

در خبرھای این ھفته آمده است كه شركـت مـخـابـرات راه 
 شھریور به دلیل بحران مالی تعطـیـل شـده ٦دور شیراز از روز 

 مـاه ٢٧ پرسنل و كارگر بود و ٦٠٠این شركت دارای .  است
 .دستمزد معوقه به كارگران بدھی دارد

 
تعطیلی كارخانه تولید ایرانیت فارسیت 

 درود
در خبرھای این ھفته آمده اسـت كـه كـارخـانـه فـارسـیـت 

ـیـت اسـت  درود كه از كارخانه ھای بزرگ و قدیمی تولید ایران
ـیـل نـداشـتـن ٥٠٠ روز است با بیش از ٧٠حدود   كـارگـر بـدل

ـیـه و عـدم اجـازه ورود آزبسـت از خـارج از كشـور  مـواد اول
 .كارخانه تعطیل میباشد

تعطیلی كارخانه ساریت مازنداران بدلیل 
 نداشتن مواد اولیه

در خبرھا آمده است كه كارخانه ساریـت مـازنـداران یـكـی 
ـا  ـاشـد كـه ب ـب ـیـت مـی  ١٠٠از كارخانجات قدیمی تولید ایـران

ـیـل ١٥كارگر مشغول به كاربود ولی حدود   روز است كـه بـدل
 . عدم ورود مواد اولیه این كارخانه تعطیل شده است

 
 کارخانه لبنی مازندران در آستانه ١٥

 تعطیلی قرار دارند
ـتـه  مدیرعامل شرکت تعاونی صنایع لبنی مـازنـدران گـف

ـان در ٤٨ کارخانه از ١٥است كه  ـنـی ایـن اسـت ـب  كارخـانـه ل
 .معرض تعطیلی قرار گرفتند

 
 آغاز تعطیلی گروه صنعتی خوتکا

ـا  در خبرھا آمده است كه تعطیلی گروه صنعتی خوتـکـا ب
واگذاری آن آغاز شد و تمام اموال آن بـه بـخـشـی خصـوصـی 

 .واگذار شده است
 

 ناامنی محیط كار
 

 بیمه شده تامین اجتماعی ٢٢٠٠٠بیش از 
 دچار حادثه ناشی از کار شدند

ـتـشـر ١٣خبرگزاری ایلنا در خبری كه روز   شـھـریـور مـن
ـیـوب، نـور  ـاده از وسـایـل مـع كرده است، گفته است كه استف
ـاس  ـب ناقص، تھویه نامطلوب، فقدان اطالعات، عدم آموزش، ل

ـاعـث شـده اسـت  خطرناک و ازدحام و بی ـزات، ب ـی نظمی تجھ
 بیمه شده تأمین اجتماعـی دچـار ٢٢٥٥٩، ١٣٨٩كه در سال 

عالوه بر این حوادث ناشـی از كـار .   حادثه ناشی از كار شدند
در ادامـه ایـن .    نفر دیگر ھم شده اسـت١٠٩منجر به مرگ 

بر این اساس بر اثر حوادث ناشـی از کـار در :   خبر آمده است
ـفـر ٢٤٢انـد،   نفر بیمه شـده فـوت کـرده١٠٩سال گذشته،   ن

انـد و   نفر نیز ازکارافتاده جزئـی شـده٣٥٢ازکارافتاده کلی و 
 نفر نیز از سازمان تأمین اجتـمـاعـی غـرامـت ١٠٤١ھمچنین 

ـز ٨١٥ ھـزار و ٢٠نقص عضو را دریافت کـرده و  ـی ـفـر ن  ن
 .اند بھبودی کامل یافته

ـتـی و آنـھـم  الزم به یادآوری است كه ایلنا فقط آمـار دول
  . آمار كسانی كه بیمه شده ھستند را منتشر كرده است

 ای جان خود را گرفت  ساله٢٦بیكار مأیوس 
ـبـه   مـرداد جـوان ١١در خبرھا آمده است كه روز سه شـن

ـتـوانسـتـه كـار   ساله٢٦ ای كه به گفته آشنایان بیكار بوده و ن
ـا فشـاری كـه بـر او وارد شـده، در  برای خود پیدا كند و ب

ـاالی دكـل اداره مـخـابـرات ١٢ساعت   و نیم بعدازظـھـر بـه ب
شـعـارھـای قوچان واقع در خیابان طالقانی رفته و بعد از دادن 

ـه كـه قـبـل از  ـیـن انـداخـت ـای ـه پ ـاالی دكـل ب ضد حكومتی خود را از ب
 .رسیدن آمبوالنس جان خود را از دست داد

 
 ٩انفجار تینر در کارخانه رنگ سازی 

 مصدوم بر جای گذاشت
ـنـر در ٢در خبرھا آمده است كه روز  ـی ـفـجـار ت  شھریـور ان

ـاه  یک کارخانه رنگ سازی واقع در شـھـرک پـردیـس سـی
 .  مصدوم بر جای گذاشت٩سنگ 
 

تصادف در جاده شھر صنعتی رشت جان یك 
 كارگر را گرفت

در خبرھا آمده است كه در اثـر تصـادف یـک دسـتـگـاه 

ـتـھـی بـه  ـن پیکان با اتوبوس شرکت واحد در جـاده الکـان م
جاده شھر صنعتی رشت یک نفر از کارکنان شرکت کـارتـن 
ـان  ـفـر دیـگـر کـه از کـارکـن کیھان در دم کشته شد و یك ن

باشد به شدت مصدوم شد و در حالـت اغـمـا  ھمان شرکت می
 .برد به سر می

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

 
 ماه محروم از مالقات ١٥زاده  بھنام ابراھیم

 حضوری و تلفن 
ـیـم زاده، كـه عضـو  ـام ابـراھ ـن رحمان ابراھیم زاده پـدر بـھ
کمیته پیگیری برای ایجاد تشـکـل آزاد کـارگـری و فـعـال 
ـتـه اسـت ـیـرا گـف : حقوق کودکان و فعال کارگری اسـت، اخ

ـام بـرویـم ـن ـام .   یک ماه است که نتوانستیم به مالقات بھ ـن بـھ
ـایـمـان   زندان اوین نگھداری می٣٥٠در بند  ـاتـھ شـود و مـالق

ـیـم و . کابینی است  ١٢ما در اشنویه آذربایجان ساکـن ھسـت
ساعت تا تھران با ماشین راه است و ھر دوشنبه امکـان آمـدن 

این مسیـر طـوالنـی بـرای .   به تھران و مالقات بھنام را نداریم
ـلـی سـخـت اسـت امـا سـعـی  مادر و ھمسر و فـرزنـدش خـی

ـیـم می ـای ـی ـاتـش ب در ھـر .   کنیم ماھی دو و سه بار بـه مـالق
 دقیقه به ما وقـت مـالقـات داده ٢٥نوبت مالقات ھم، فقط 

ـیـم.   شود می ـام .   خوب چکار کنیم مجبور ھست ـن  ١٥االن بـھ
ماه است که در زندان است و ھنـوز حـکـمـش قـطـعـی نشـده 

ھنوز تاریـخ بـرگـزاری دادگـاه :  گوید وی در ادامه می.  است
تجدیدنظر مشخص نیست و چون حکمش قطعی نشـده بـه او 

ـیـگـیـری مرخصی نمـی ـنـد امـا پ ھـایـمـان بـرای مـالقـات  دھ
. انـد حضوری تاکنون بی نتیجه مـانـده اسـت و جـوابـی نـداده

خـوب ایـن شـرایـط .   دھند اما ندادنـد البته وعده دادند که می
فرزند بھنام امسال وارد سـال دوم .  خیلی برای ما سخت است

ـلـی بـراش سـخـت اسـت  راھنمایی می شود و ندیدن پدرش خی
تواند دوشنبه بـه مـالقـات  ھا ھم که باز شود نمی حاال مدرسه

 ھـم حـق ٣٥٠زندانیان بند .   پدرش برود و خیلی ناراحت است
تماس تلفن ندارند و االن ھم کـه بـرای مـالقـات ایـن مسـیـر 

کنیم مـالقـات حضـوری   دقیقه طی می٢٥طوالنی را برای 
 دھند واز پشت شیشه باید بھنام را ببینیم، سخت نیست؟ نمی

ـام کــه :   گـویـد او در ادامـه مـی حــرف مـن فـقـط ایـن اسـت بـھـن
ـه  کاری نکرده او فقط از کـودکـان و کـارگـران دفـاع کـرده و او را ب

 . به او ظلم کردند، به ما ظلم کردند. اند این جرم زندان انداخته
 

انتقال کورش بخشنده به دادگاه و ضرب و 
 شتم وی توسط نیروھای امنیتی

بر اساس گزارشی كه كمیته ھماھنـگـی بـرای كـمـك بـه 
ـیـروھـای  ـتـشـر كـرده اسـت، ن ایجاد تشكلھای كـارگـری مـن

 شھریور، کورش بـخـشـنـده عضـو ایـن ٨شنبه  امنیتی روز سه
نھاد را به دادگاه بردند و وی را مجددا به اتھام نشر اکـاذیـب 

ـال دادنـد ـق در ادامـه ایـن .   به بازداشتگاه سازمان اطالعات انت
ـازداشـت و مـورد  گزارش آمده كه كورش بخشنده در حـالـی ب

ـبـی  بازجویی و تحت فشار قرار می ـل ـاراحـتـی ق گیرد که از ن
برد و ھمچنین از ناراحتـی دیسـک کـمـر بـرخـوردار  رنج می

مامورین امنیتی وی را مورد ضرب و شتم  قـرار داده .   است
 .برد و در حال حاضر در وضعیت جسمی وخیمی به سر می

 
احضار شماری دیگر از اعضای کانون صنفی 

 معلمان کردستان
ـفـی ٨بدنبال احضار   تن از معلمـان اعضـای کـانـون صـن
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ـتـه خـبـر دیـگـری  ـف معلمان کردستان در ھفته گذشته، این ھ
منتشر شده است كه از تشدیـد فشـارھـا بـر اعضـای کـانـون 

 تـن دیـگـر از ٤صنفی معلمان کردستان و احضار دسـتـکـم 
ـنـدج حـکـایـت دارد دسـتـگـاه .   اعضای این کانون در شھر سن

ـان، بـھـا مـلـکـی، رامـیـن  قضایی رژیم اسالمی پیمان نودینی
زندنیا و مختار اسدی را جـھـت حضـور در دادگـاه اسـالمـی 

 .رژیم در شھر سنندج فراخوانده است
ـیـجـه  ـت در خبر دیگری در ھمین رابطه آمده است كه در ن
ـابـل  ـق تجمع اعضای خانواده، دوستان و مردم شھر سنندج در م

ـلـمـان ٨زندان مرکزی این شھر،  ـفـی مـع  عضـو کـانـون صـن
کردستان که از سوی دستگاه قضایی رژیم احضـار و سـپـس 

دسـتـگـاه قضـایـی .   بازداشت شده بودند، از زنـدان آزاد شـدنـد
رژیم در سنندج پس از احضار کمال فکوریان، علی قـریشـی، 
ـاصـحـی، عـزت نصـرتـی، صـدیـق  ـز ن مصطفی سربازان، پـروی
صادقی، ھیوا احمدی و رضا وکیلی آنان را مـتـھـم بـه اقـدام 
ـاسـی و  ـان سـی ـی علیه امنیت ملی، حمایت از خـانـواده زنـدان
ـلـمـان  حمایت از اعدام شدگان و عضویت در انجمن صنفی مـع
کردستان کرده بود که آنان تنـھـا عضـویـت خـود در انـجـمـن 

  .صنفی معلمان کردستان را تائید کرده بودند
 معلمان

 
تجمع معلمان اخراجی در برابر معاونت 

 منابع انسانی ریاست جمھوری
ـتـدریسـی بـرای  ـلـمـان حـق ال ایلنا خبر داده است كـه مـع
ـز  چندمین روز در ھفته گذشته دست به تحصن اعتراض آمـی
ـاسـت جـمـھـوری را  زدند و این بار معاونت منابع انسـانـی ری

ایـن اعـتـراض از .   بعنوان محل اعتراض خود انتخـاب کـردنـد
ـا حضـور ٨ صبح روز ٨ساعت  ـفـر از ٦٠٠ شـھـریـور و ب  ن

معلمان معترض در اعـتـراض بـه .   معلمان معترض شروع شد
ـا كـرده بـودنـد و  اخراج از محل كار خود تجمع اعتراضـی بـرپ

یکی از این تـجـمـع .   خواھان رسیدگی به مطالبات خود شدند
ـیـروھـای ٢٧نزدیک به :   كنندگان گفته است ـفـر از ن  ھزار ن

حق التدریسی آمـوزش و پـرورش در اعـتـراض بـه اخـراج از 
محل کار خود و ھمچنین مخدوش بودن آزمون پـذیـرش ایـن 

ھا که در تاریخ سوم تیرماه سـال جـاری بـرگـزار شـد در  نیرو
ـابـع انسـانـی  ـن اینجا حضور پیدا کردند تا بتوانند با مـعـاون م

ـنـد ـات تـجـمـع .   رئیس جمـھـور دیـدار کـن ـب ـاره مـطـال وی درب
ـیـف مـا  ما از مسئولین می:   كنندگان گفت خواھیم که تـکـل
ـبـی اتـخـاذ شـود کـه مـا  را ھرچه زود ـی تر روشن کنند و ترت

: گـویـد او در ادامـه مـی.   بتوانیم به محل کار خود بازگردیم
ـم و ھـر در  حال حاضر ما چـنـد روز اسـت کـه در تـھـران حضـور داری

 .کنیم روز در برابر یکی از نھادھای دولتی حضور پیدا می
 

 اطالعیه
 

 متحدانه به احضار علی نجاتی اعتراض کنیم
ـپـه  علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر ھفـت ت
و از فعالین مبارز کارگـری، بـه اتـھـام تـالش بـرای ایـجـاد 
ـات کـارگـران  سندیکا و شرکـت در اعـتـراضـات و اعـتـصـاب
نیشکر ھفت تپه در سالھای اخیر برای گرفتن حـق و حـقـوق 
خود و ھمکارانش دادگاه انقـالب شـوش او را بـه شـش مـاه 
ـتـش را در زنـدان  زندان محکوم کرده بود که وی محـکـومـی

ـبـه . سپری کرده است ـقـالب اھـواز بـه ١٣اما شع  دادگـاه ان
ـیـجـه اوایـل امسـال وی  ـت حکم قبلی اعتراض کـرده و در ن

دوباره محاکمه و به یک سـال دیـگـر زنـدان مـحـکـوم شـده 
ـقـالب شـوش .   است ماه گذشته شعبه اجرای احکام دادگـاه ان

ـرای اجـرای حـکـم جـدیـد یـک سـال زنـدان احضـار  علی نجاتـی را ب
ـازگـی مـورد عـمـل .   نموده است ـه ت الزم به ذکر است عـلـی نـجـاتـی ب

ـاسـبـی نـدارد . جراحی قلب قرار گرفته و از نظـر جسـمـی وضـعـیـت مـن
ـوق  ـنـد ھـر فـعـال کـارگـری دیـگـر، دفـاع از حـق جرم علی نجاتی مان

ـوده اسـت ـه ھـر تشـکـل و .   انسانی خود و ھمکارانش ب ـف ـرایـن وظـی ـاب ـن ب
ـقـالب  فعال کارگریست که به احضار عـلـی نـجـاتـی تـوسـط دادگـاه ان
ـه ایـن فـعــال  ـی ـرای لـغـو حـکـم صـادره عـل ـراض کـنـد و ب شـوش اعـت

 .کارگری مبارزه کند
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

 ١٣٩٠ شھریور ٨
 
اعضای ھیئت موسس سندیكای : بیانیه

 شركت مخابرات شھرستان اندیمشك
سالم ما به كارگران و فعاالن و جنبش كـارگـری ایـران و 
تمام كسانی كه برای برخورداری از یـك زنـدگـی انسـانـی و 

 . شرافتمندانه مبارزه میكنند
ـیـت مـوسـس یـرای  ـی این بیانیه ی اعـالم مـوجـودیـت ھ
. تشكیل سندیكای كارگران شركت مخابرات انـدیـمـشـك اسـت

كارگران شركت مخابرات شھرستان اندیمشـك بـعـد از دو سـال 
ـیـل نـداشـتـن یـك  تالش برای احقاق حق و مطالباتشان كه بـدل

ـازداشـت و  تشكل منسجم درون محیط كاری نتیجـه ای جـز ب
ـفـكـری خـود  دستگیری برایشان نداشت، اكنون با وحدت و ھم

ـیـت مـوسـس . اند دست به انتخابی آگاھانه زده ـی ـا ھـم ھ ما ب
ـاسـیـس  برای تشكیل سندیكای شركت مخابرات اندیمشك را ت

ـقـل كـه حـق مسـلـم ھـر  كرده ایم تا با تشكیل سندیكای مست
مجموعه ی كارگری است برای رسیدن به ھدف مشـتـرك و 

ـیـت آمـادگـی خـود را .   طبقاتی خود تالش كنیم ـی لذا ایـن ھ
برای ھرگونه ھمكاری با فعالین كارگـری و سـنـدیـكـاھـا و 

 .تشكالت مستقل كارگری كشور اعالم میدارد
اعضای ھییت مـوسـس سـنـدیـكـای شـركـت مـخـابـرات 
ـیـمـان رضـوی، مـجـیـد غـالمـی،  شھرستان اندیمشك آقایان پ
ـتـی  ـقـی و ب ـی داریوش محبتی، خانمھا ثریا رضایی، مژده حق

 .صفرنژاد میباشند

 
  کارگر معدن١٠جانباختن : چین

ـامـبـر ٣مقامات دولت چین اعالم کردند روز شنبه  ـت ـپ  س
 کارگر از معدنی در استان سـیـچـوان کـه ١٠اجساد بی جان 

ـیـرون آورده شـد ـتـگـی شـده بـود، ب ایـن مـعـدن .   دچار آبگرف
 مـعـدنـچـی در آن کـار ٣٠دوشنبه گذشته در حـالـی کـه 

ـتـگـی  می کردند پس از بارش بارانھای سیل آسا دچار آبـگـرف
ـفـر دیـگـر ٢ نفر نجات یافتنـد و ١٨ معدنچی ٣٠از .  شد  ن

 . ھنوز در اعماق زمین گرفتار ھستند
 کارگر در معادن چیـن جـان خـود ٢٤٣٣در سال گذشته 

 . را از دست دادند
 

ھای  نیم میلیون در اعتراض به سیاست: اسرائیل
 ھا آمدند اقتصادی دولت به خیابان

ـاالی  ـنـه ب ـزی ـلـی در اعـتـراض بـه ھ ـی صدھا ھـزار اسـرائ
بـرخـی .   انـد زندگی در ایـن کشـور دسـت بـه تـظـاھـرات زده

ـا  رسانه ـنـدگـان را ت  ھـزار ٤٠٠ھای اسرائیلی تعداد تظاھرکن
ـیـت . اند نفر تخمین زده ـزرگـتـریـن تـجـمـعـات در تـل آویـو، ب ب

گویند خـواھـان  معترضان می.   المقدس و حیفا انجام شده است
ـات ـی ھـا و آمـوزش و  مسکن با ھزینه مناسب، کـاھـش مـال

ـتـه اسـت .  پرورش رایگان ھستند ـاھـو گـف ـی ـان دولت بنیامین نت
ـتـصـادی تشـکـیـل  کمیته ای را برای بـررسـی اصـالحـات اق
ایتزیک شمولی، رئیس یک اتحـادیـه دانشـجـویـی .   دھد می

ـتـی  ـامـھـای دول به تظاھرکنندگان گفت بر خالف انتظـار مـق
ـارزه بـرای جـامـعـه ـیـشـتـر شـده و مـب ای  تعداد معترضـیـن ب

ـابـد تر و دنیائی بھتـر ادامـه مـی عادالنه ـنـدگـان .   ی تـظـاھـرکـن
کردند کـه بـر روی آن نـوشـتـه شـده  پالکاردھایی حمل می

این سرزمین شـیـر " و "   خواھد یک نسل کامل آینده می:  "بود
ـان لـوی، یـکـی از " .   و عسل است، اما نه برای ھـمـه ـات جـان

ـه بـی بـی سـی گـفـت ھـمـه مـردم :   سازماندھندگان این اعتـراضـات، ب
ـا مـذھـبـی،  ـنـد ی ـنـکـه سـکـوالر ھسـت غیرثروتمند اسرائیل صرفنظر از ای

ـوجـه مـی ـا جـوان، مـت ـنـھـا مشـغـول مشـکـالت  پیـر ی شـونـد کـه مـا ت
ـار مـھـمـی کـه اقـتـصـاد اسـت،  امنیتی شده ـرد بسـی ـب ایم و از جـبـھـه ن
ـرنـگـار بـی بـی سـی در تـل آویـو مـی." ایم غافل مانده گـویـد کـه  خب

ـرات قـدرت تـوده ـلـی کـه سـرگـرم تـمـاشـای اث ـی ھـا در  مقامھای اسـرائ
ـتـی  ـیـن جـمـعـی سایر کشورھای خاورمیانه ھستند ناگـھـان از دیـدن چـن

 .اند در کشور خود تکان خورده
 

 درصدی حداقل ٢٥افزایش : آرژانتین
 دستمزد

ــه گــزارش  ــه  Bloombergب ــب  اوت ٢٧روز ســه شــن
ـزایـش حـداقـل  اتحادیه ھای کارگری موفق شدند خـواسـت اف

آنـھـا خـواھـان . دستمزد را به دولت و کارفرمایان تحمیل کنند
ـا ٤١ ـقـت ١٨ درصد افزایش بودند ولی دولت ب  درصـد مـواف

ـا   درصـد اضـافـه دسـتـمـزد، ٢٥کرده بود که در نـھـایـت ب
ـنـد ـت ـاف ھـم .   کارگران به بخش مھمی از خواست خود دسـت ی

ـیـن  ـزو ١٨٤٠اکنون حداقل دستمزد در آرژانت )  دالر٤٤٠(  پ
ـلـغ بـه  ـب ـزو ٢٣٠٠است که ایـن م ـزایـش )    دالر٥٥٠(  پ اف

ـزو ٦٢٠٠ھمچنین سوبسید مخصوص خانواده بـه .   یابد  می  پ
ـاکـافـی   یابد، ولی کارگران می ارتقا می ـلـغ ن ـب گویند ایـن م

ـاالتـری را ادامـه  ـلـغ ب ـب است و تالششان برای دستیابی به م
ـان از ایـن .   خواھند داد بسیاری از مـوسـسـات و کـارفـرمـای

  .اند تصمیم ابراز نگرانی کرده
کنسرت در حمایت از کارگران : قزاقستان

 اعتصابی نفت
ــده مـعـروف رپ  Radio Libertyبـه گـزارش  ـن خـوان

قصد اجرای کنسـرتـی در حـمـایـت از  Takazhanقزاستان 
ـان  ـزاقسـت ـتـخـت ق ـای کارگران اعتصاب کننده نفت در آستانه پ

ـنـده مـی.   دارد خـواھـد مـردم از   گـویـد دولـت نـمـی  ایـن خـوان
مشکالت اجتماعی و اقتصـادی مـوجـود در کشـور مـطـلـع 

خواھد با این کـار تـوجـه مـردم  شوند، به ھمین دلیل وی می
ـیـن تـحـت   او می.   را به این مشکالت جلب کند گوید ھمچـن
قرار گرفتـه اسـت کـه  Stingتاثیر خوانده معروف انگلیسی 

ـایـت از ایـن کـارگـران کـنـسـرت خـود را در  ـه کـه از ٤در حم ـی  ژوی
 .طرف دولت تدارک دیده شده بود، در شھر آستانه لغو کرد

ـا خـواسـت  ـان از مـاه مـه ب ـزاقسـت ـفـت ق ھزاران کارگر ن
ـاخـتـن تشـکـل ـیـت شـن ھـای خـود در  افزایش دستمزد و برسم

تعداد زیادی از آنھا تا کـنـون اخـراج و .   اعتصاب بسر میبرند
بـه شـش  Natalya Sokolovaوکیل سندیکای آنھا خانم 
 .* سال زندان محکوم شده است

 اخبار بين المللی
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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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