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ـیـم،  وقتی به مھد کودک می"  رفت
ھـا،  بـچـه:   گـفـت خانـم مـربـی مـی

ـان عـبـور  ـاب ـی ـیـد از خ وقتی خواست
کنیـد اول بـه سـمـت چـپ نـگـاه 
ـا  کنید، بعد به سمت راست و بعد ب
احتیاط از خیابان عبور کنیـد، امـا 
ھیچ کس به ما  نـگـفـت کـه در 

ــه ــل ـزرگ مـا وسـی ای  شـھــرھـای ب
ـانـون  ھست که حرکاتش در ھیچ ق

گـیـرد ھـیـچ  و مقرراتـی جـا نـمـی
ـلـه  کس به ما نگفت که ایـن وسـی
ــه  ـا ب ـی ــمـام دن آھـنـی دوچـرخ در ت
موتورسیکلت مـعـروف اسـت و در 

ــــی  ــــه ب ـل ـــ ـی ـا وســـ کشــــور مـــ
مـرجـان حـاجـی حسـنـی، ! "   ( قانون

 ) خبرنگار ھمشھری
ھیچکس ھـم بـه مـا نـگـفـت 
ـان  ـقـمـه ن برای بدست آوردن یک ل
. باید ھر خطری را به جان پـذیـرفـت

ھیچکس به ما نگفـت کـه یـک 
آدم عاقل میـدانـد عـبـور از چـراغ 
ــراژ   قـرمــز چــه خـطــراتــی دارد، وی
ــا چــه  ــھ ــن ــی دادن در البــالی مــاش
سرنوشت مرگبـاری مـمـکـن اسـت 
ـا ایـن وجـود  به دنبال داشته باشد ب
ــن کــارھــا را  ــن آدمــھــا ھــمــه ای ای

میکنند و گویا بـرای کسـی ھـم 
ھیچکـس بـه .  درس عبرت نمیشود

ـا  ـی ما نگفت در این شرایط امروز دن
ھیچ تضمینی وجود نـدارد کـه دو 
روز دیگر کجـایـی و چـه بـالیـی 

ــده اســت ــه.   ســرت آم ای،  گــرســن
ـنـد،  فرزندانت بی غذا و لباس ھسـت

ـیـمـار  خانـه ای نـداری؛ ھـمـسـرت ب
ــرت روی  ــی ــادر پ اســت، پــدر و م
دستت مـانـده؛ ھـیـچـکـس در ایـن 
ــت اگــر ھــم  ــزی نــگــف ــی مــوارد چ
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کارگران مترو اھواز در اعتراض بـه 
ھفت ماه حقوق معوقه خـود دسـت 
به اعتصاب زدند که طـبـق آخـریـن 
خبرھا این اعتصاب ھمچنان ادامـه 

عباس ھالکویی مدیر عامـل .   دارد
ـتـه  سازمان قطار شھری اھـواز گـف

ــرای :   " اسـت کــه ـبــاری کــه ب اعــت

ـانـکـار  ـیـم ـار پ ـی اجرای پروژه در اخت
ــوارد و  ــه، صــرف م ــرار گــرفــت ق

ھایی شده که اولویت نداشـتـه  ھزینه
ـانـکـار از کـارفـرمـا .   است اگر پیم

ـایـد  طلب داشته باشـد ایـن طـلـب ب
پرداخت شود ولی اگر پیمانکـار بـه 

ــگــر  شــرکــت و ســازمــان ھــای دی
ـلـی نـدارد ایـن  ـی بدھکـار اسـت، دل
بدھی از سوی کـارفـرمـا پـرداخـت 

ورود  وسیع پیمانـکـاران بـه " .   شود

چرخـه کـار، خـود بـخـود مـوجـب 
ــر دسـتـمــزد  ـیـشـت کـاھـش ھـرچــه ب

ـارگـــران خـــواھـــد شـــد دولـــت .   کــ
ــارن  ــک ــمــان ــدســت پــی کــارگــران را ب
ـاده از  ـف ـا اسـت میسپارد تا آنھا ھم ب
خیل وسیع صف بیکاران، کـارگـران 
را با نازلتـریـن دسـتـمـردھـا و بـدون 
ھیچگونه حق و حـقـوقـی  بـکـار 

ـیـن .   گیرند در اختالفات مالی مـاب
ـیـن  ـنـد ھـم ـان دولت و پیمانکـارن بـم
مورد مترو اھواز، دستمزد کارگـران 

کـارگـران .   اولین قربانی خواھد بـود
مترو اھواز  در شرایطی ھـفـت مـاه 

انـد، کـه در  حقوق  دریافت نـکـرده
 درجه گرما، ٦٠یک جھنم کامل 

ـابـت بـدی آب و  کار میکنند و ب
ــغــی را دریــافــت  ــل ــچ مــب ھــوا ھــی

طوفان شن، باران خـاک .   نمیکنند
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گفتند، گفتند خواسـت خـدا اسـت، 
ــکــی  ــه ی ــدھــد و ب ــکــی مــی ــه ی ب
ـا  ـی نمیدھـد؛ بـه آن کـه داده آن دن
میگیرد به آن کـس کـه نـداده آن 

عـدالـت خـداونـدی .   دنیا خواھد داد
ـانـون !   است چه میشه کرد گفتند ق

مقدس است وباید رعـایـت کـرد و 
اما نگفتند قانون را کی مینـویسـد 
و برای چی اینگونه مینویسند نـه 

ــگـر؟ ھــیـچــکــس  بـه گــونـه ای دی
ــای امــروز را  ــت قــانــون دنــی ــف ــگ ن
ـنـویسـنـد و  ـی آدمھای شکم سیـر م
اساس این قوانین مواظبت از سـود 

ـتـه .   و مال سرمـایـه داران اسـت ـب ال
ــی ــل ــی ــه در  خ ــد امــا ن ــن ــت ھــا گــف

آموزشگاھھای رسمی، بـکـه آنـھـا 
ـاری  ـنـد و بسـی از جان مایه گذاشت
جان خود را از دست دادند زیرا کـه 

 چرا؟: فقط پرسیدند
  

 قوانین مقدس
ـانـون جـدیـدی  جمھوری اسالمی ق
به قوانین مقدس خود اضافه نـمـوده 
است و قصد دارد بـه اجـرا بـگـذارد 
ـیـشـتـر بـرای  که به خانه خـرابـی ب
ــن راه  مـردم ، مــردمــی کــه از ای
. درآمدی دارند، منجر خـواھـد شـد

سالھاست کـه مـوتـورسـیـکـلـت در 
ایران به وسیله حمل و نقل عمومـی 

ایـن یـکـی از دم . تبدیل شده است
ترین کـارھـای مـمـکـن اسـت  دست

البته به شرط اینکه شما پول خـریـد 
ھمان موتورسیکلت را داشته باشـیـد 
. و ھمه خطرات آنرا به جـان بـخـریـد

ــن  ــن خــطــر خــود قــوانــی ــری ــزرگــت ب
ـنـد ـانـون ھسـت . وماموران مجـری ق

قوانین در جـمـھـوری اسـالمـی نـه 
برای رفاه مردم بلکه بـرای عـذاب 
ــوده مــردم  ــدن ت ــخ کشــی ــه مــی و ب

ـتـه .   کارکـن تصـویـب مـیـشـود ـب ال
ـاسـی" مسلم است که  " کار کـارشـن

روی این قوانین انجام شـده اسـت و 
اساس کار کارشنـاسـی شـده ھـمـه 
ـفـع و سـود  قوانین این اسـت کـه ن
مالی برای دولت و سـرمـایـه داران 

ـاشـد ـانـدارد .   داشته ب چـرا کـه اسـت
ھـای  بھداشتی تاکید میکنـد سـیـم

ــایــد در مــحــدوده  ــب ــار قــوی ن فش
ــد و  ــی بــاش ــون ــک ــالت مس ــح م

ھای برق از این سو بـه آن سـو  سیم
کشیده شده باشنـد امـا دولـت بـی 
خیال این حـرفـھـا اسـت، شـایـد در 
ـلـی  ـتـگـی خـی سال موارد برق گـرف
ـبــاشـد امــا بـه مـرور زمــان  ـاد ن زی
موجب سرطان خـون مـیـشـود کـه 
ـا آن ھـم خـواسـت خـدا اسـت ! گوی

استانداردھای محیط زیست تاکـیـد 
ـایـد بـرای ھـر  میکند که مـثـال ب
چند متر مربع فضای مسـکـونـی 
ـتـه شـود  محیط سبز در نـظـر گـرف
اما اگر بشـود حـتـی یـک تـکـه 
زمین در دل کویر یا دامـنـه شـیـب 

ــدیـل بـه احســن" کـوه را  کــرد "   تــب
آنگاه دولت جمـھـوری ) یعنی پول(  

ـانـجـا خـانـه مـیـسـازد  اسالمی ھـم
ـقـط  البتـه نـه بـرای ھـر کسـی ف

در .   برای کسـانـی کـه پـول دارنـد
ـنـی کـه خـود  اینگونه مواقع قوانی
ـا  تصویب کردند میشوند دسـت و پ
ـتـه  گیر، و راحت میشود ندید گـرف
ـیـسـت  شونـد و ھـیـچ کـس ھـم ن
ـیـخ کـنـد؛  کسی را جریـمـه و تـوب
گیرم ھم که کسی ھم پیـدا شـود، 
ـا  ـنـد ی ـیـع مـیـکـن طرف را یا تـطـم

ـاپـدیـد ـا شـایـد ھـم ن امـا .   تھدیـد ی
ـیـن کـه بـه تـوده مـردم  ھمین قوان
ــان ســفــت و ســخــت  ــن ــرســد چ مــی
میشود که ھیچ راه فـراری بـر آن 
ـا  متصور نیست البته به جز رشـوه ی

 "!ھدیه"محترمانه گفته باشیم 
 جمھوری اسالمی مـیـخـواھـد 
مانع کار موتور سیکلـت سـوارانـی 
ــری بــا  ــرب ــه بــا مســاف ــود ک ش
. مـوتـورسـیـکـلـت در آمـدی دارنـد

ـــه  ـــم ـــی ھ ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم ج
کارشناسانش را دعوت کـرده اسـت 
ـانـون را  که ھـر جـور اسـت ایـن ق

ـنـد .  توجیه کنند و توجیـھـاتـی مـان
آموزش قوانین توسط خـانـم مـربـی 
ــودگــی  در مــھــد کــودک تــا آل
ـا  زیست محیطی موتورسـیـکـلـت ت
ـاالخـره  ـنـکـه ب آلودگی صوتی و ای
این وسیله میزان مـرگ و مـیـرش 
بسیار بیشتر از اتومبیـل اسـت الزم 

ھمه ایـن مـوارد درسـت .   آمده است
اما چرا کسانی با جـان خـودش و 
دیگران بازی میکنند؟ آیا جـز ایـن 
ــدگـی او در  اسـت کـه جـان و زن
ـا غـیـر از  اختیار خودش نیست؟ آی
ـیـن  ـا ھـم این است که معیشت او ب
قوانیـن مـقـدس مـوجـود گـروگـان 
گرفته شده است و مجبور است بـه 

ـاکـتـریـن کـارھـا  سخت ترین و خطـرن
دست بزند تا مگر خـود و خـانـواده 

و حـاال .   از گرسنگی تلف نشـونـد
ـبـال ایـن  جمھوری اسالمـی کـه ق
موتورسواران را بـه دالیـل دیـگـری 
از کار بیکـار کـرده اسـت و بـدون 
آنکه به اندازه سر سـوزنـی بـه آنـھـا 
ـیـکـار  ـاشـد کـه اگـر ب وعده داده ب
ـامـیـن  شدید من زندگی شـمـا را ت
میکنم اکنون قرار است جـلـو کـار 
ــرد . مسـافـربـری آنـھـا را ھـم بـگـی

کارگری که چندین و چـنـد سـال 
است که در کـارخـانـه کـار کـرده 
ـنـد  است خیلی راحت بیرونش میکـن
و با ھزار زحمت و دردسـر کـارگـر 
ـیـن  میتواند حقوقی کـه خـود قـوان
ــت  ــه رسـمــی جـمــھــوری اســالمــی ب
شناخته اسـت بـدسـت آورد آنـوقـت 
ـیـکـاری  انتظار اینکه برای دوران ب
ـیـھـوده  ـار ب او فکری شده باشد بسی

حکومتی که با حـمـایـت از .  است
قوانین کارگر پیمـانـی و روز مـزد 
ــراردادھــای کــوتــاه مــدت عــمــال  ق
زندگـی کـارگـران را بـه مـیـل و 
اختیار سرمایـه داران واگـذار کـرده 
ـتـظـار دیـگـری از او  است نبایـد ان
داشت که مثال نگران آن باشد کـه 

ـــر نشـــود ـــردم آج ـان  م ــ .     " ن
حـکـومـت کـه "   کارشناسان محترم

ـاشـد  حواس شان باید به ھـمـه جـا ب
ـایـد  ـنـد کـه کـمـی ب ھشدار میـدھ
ـــت ـا راه رف ــ ـــه عص ـــت ب : دس

جلوگیری از فعالیت موتـورسـواران " 
مسافربر طرحی است که قرار شـده 

گـدار  آیـد امـا بـی بزودی به اجرا در
ـا  ـنـه ھـم ت ـی به آب زدن در ایـن زم
ــادی مــمــکــن اســت بــه  حــدود زی

 ١از صفحه 
 قانونی دیگر برای خانه خرابی بیشتر
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ـقـل مـوجـود لـطـمـه  سیستم حـمـل ون
ـاده از  بزند، به خصوص این ـف که است

موتورھای مسافربر در بسیـاری از 
خصـوص مـحـدوده  مناطق تھـران بـه

ــاز و ضــرورت  ــی ــه یــک ن ـازار، ب ب
ـاگـھـانـی  تبدیل شده است و حذف ن
و بدون جایگزین، ممـکـن اسـت بـر 
ــایــتــخــت  مشــکــالت تــرافــیــکــی پ

پویا عباسی، خبـرگـزاری . "(بیافزاید
ــر ــھ ــویــا )     م ــط گ ــکــل فــق مش

ترافیک پایتخت است نه آجر شـدن 
ـا کـار  نان بسیاری از مـردم کـه ی
قبلی شان را از دست دادند یا کـار 
ـقـط زنـده  دوم شان است تا بتوانند ف
بمانند اگر در این ترافیک کشـتـه 

 .نشوند
 

بیکارشدن ما را چه "
 "دھد؟ کسی پاسخ می

  ساله و متاھل اسـت ٣٧منصور، " 
ـیـش از ایـن در .    فرزند دارد٢و  پ

یک موسسه مشغول به کـار بـوده 
ـیـدانـکـردن  و پس از تعدیل نیرو و پ

ھـا و  کار دیگری به اجبار دغـدغـه
ھـای  غم نان او را به گـردش چـرخ
. . . / موتورش امیدوار ساخـتـه اسـت

جمشید اھل شـمـال کشـور اسـت و 
ـــکـــی از  ـــه ی ـــوف ـا در ب ــ روزھ

ــار  دانشــگــاه ــه ک ــخــت ب ــت ھــای پــای
مشغول است و عصرھا ھـم سـعـی 

جا کـردن مسـافـران  کند با جابه می
دخلش را به ھر شـکـل و زحـمـتـی 

ــارج ســرســام آور  کــه شــده بــه مــخ
او .   زندگی در ایـن روزھـا بـرسـانـد

ـازگـی ٢٨ ـاھـل و بـه ت  ساله و مت
ــد شــده اســت ــرزن ــب ف . . . / صــاح

ـازه .    سالـه اسـت٢٩مصطفی،  او ت
به جرگه موتورسواران مسـافـرکـش 

گـویـد چـنـدان  اضافه شـده و مـی
ـاره مسـایـل و مشـکـالت کــار  درب

چرخش روزگـار .../  اطالعات ندارد
ـا  و جبر نامیمون زمان باعث شـده ت

ـا  سیدحمیدرضا حسینـی ابـریشـمـی ب
ــــس از ٤٤ ـال ســــن و پ  ســـ

ـنـک  ورشکسته شدن رستـورانـش، ای
ــی ــب ــدگــی را بــا  ســراشــی ھــای زن

ھای موتورش سپری کـنـد و  چرخ
وجوی نان، غم شـغـلـی را  در جست

ـاشـد کـه نـه بـه درآمـدش  داشته ب
ــی ــوان دل م ــه  ت ــرد و ن ــوش ک خ

ـابـل دفـاع اسـت . . . / جایـگـاھـش ق

شود که شغـلـش را رھـا  سالی می
ھـای  کرده و به جای گرداندن چرخ

ـیـــت  ــ ـال ــ ـــع ـــعـــت و ادامـــه ف ـن صــ
ــراشــکــاری ــور کــار  ت اش بــا مــوت

 سـال دارد و ٤٠محسن، .  کند می
ـقـد اسـت ایـن . متاھل است ـت او مع

ــرای  ــد ب ـاری مــجــبـورن روزھـا بســی
ـنـد  گذران زندگی، مسافرکشی کن
ـا مـوتـور چـنـدان  حاال با ماشین ی

ــمــی ــد فــرقــی ن مــحــمــد، ! . . . /   کــن
ھـا  او صبـح.   ساله و متاھل است٢٨

به کار پخش موادغـذایـی مشـغـول 
است و عصرھا با موتـور مسـافـران 

ــابــه ــد  جــا مــی را ج ــای کــنــد تــا ش
ھای دخل جامانـده از خـرج  کسری

ـبـران کـنـد . . . . /  را به این شکـل ج
سال دارد و مـجـرد ٤١فدایی مقدم، 

ــا .   اســت ــارکــردن ب ــیــش از ک او پ
. موتورسیکلت، صحاف بـوده اسـت

مقدم معتقد اسـت  محمدرضا فدایی
ـیـت مـوتـورسـواران  ـال اگر جلوی فع
ـیـکـاری  مسافرکش گرفته شود، ب
و اجبار باعث خواھد شد تا جـرم و 
ــایــت بــه شــکــل مــحــســوســی  جــن

ـابـد ـیـعـی، . . . /   افزایـش ی بـھـروز رف
ـاھـل اسـت و یـک ٣٣ سال و مـت

ــر  ـت ــه دارد٤دخ ــل از .    ســال او قــب
ـال  آن ـب که با موتـورسـیـکـلـت بـه دن

ـاشـد،  گذاندن زندگی و روزی اش ب
. . . " به دستفـروشـی مشـغـول بـوده 

ھائی از سخنان برخی از  این گوشه
این مسافربران موتـوری اسـت کـه 
در خبرگزاری حکومتی منـعـکـس 

ــم .     شـده اســت ــل ــب فــی ــوی در یـوتــی
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــی وج کــوتــاھ
ــن کــارگــران  ــعــکــاس مســائــل ای ان

ھـای  میپردازد در آن فیلم مصـاحـبـه
ـا مسـافـربـران مـوتـوری  کوتاھی ب

این فیلم مستند حدود یـک .   است
ـا از ایـن  دقیقه است که از چنـد ت
ــور ســواران  دو ســه ســوال  مــوت
ـبـال  میشود کـه شـغـلـت چـیـه، ق
چکار میـکـردی، و بـچـه بـودی 

اکـثـر .   دوست داشتی چکار کـنـی
آنھا کارگر بودنـد و جـوابشـان ایـن 
ـــور  ـا مـــوت ــ ـــم ب ـــود کـــه داری ب

ـاش و .   مسافرکشی میکنیم ـق از ن
ـتـی  ـف جوشکار و کارگر شـرکـت ن

کـارگـر شـرکـت .  در میان شان بود
ـنـج مـاه  نفتی تاکید میکرد کـه پ
ــدم  ـبـل از بــازنشـســتـگــی بــازخـری ق

ـفـر دیـگـر مـثـل ٤٠٠کردند که   ن
ــودنــد ــت .   مــن ب ــف ــگ ــی ــگــری م دی

تولیـدی پـوشـاک داشـتـم، یـکـی 
ــم  ــســازی داشــت ــال ــد ط ــوی ــگ مــی

ـا .   ورشکست شدم یکی میگفـت آق
ــم  ــل ــی مــان فــی ــخــت ــدب داری از ب
میگیری، آن یکی مـیـگـفـت کـه 

یـکـی !   برای صدا و سیما میخوای
ـنـی  میگفت آقا اینقدر کـاالی چـی
ـنـجـور ھـمـه  ـنـد کـه ای اینجا ریخـت

ــم ــری ھــم .   بـدبـخــت شـدی ـف ــد ن چـن
ـیـم  گفتند بچه بودی دوسـت داشـت
ــور  ــده مــوت ــن ـان بشــیـم االن ران ــب ـل خ

در پاسخ اینکه آینـده چـکـار !   شدیم
میکنی یکی میگفت از بدبـخـتـی 
و بیکاری دارم اینکار را میکنـم و 
گرنه اگر کار بھتری باشه و بیـمـه 
باشه چرا نروم سـر کـار و االن از 
زور بیکاری است که ایـن کـار را 

این فقط گوشه کوچکـی .   میکنم
از فــاجــعــه اســت کــه بــا اجــرای 
قوانین جدید این مـردم روزگـارشـان 

بیکار شـدن مـا .   " تر خواھد شد سیاه
" را چی کسی جوابگو خواھد بـود

سوالی است که مطرح مـیـشـود و 
ـان جـوابـگـو  ـی ـت ھیچکس از حکوم
ـیـن را  نخواھند بـود چـرا کـه قـوان
خودشان به تصـویـب رسـانـدنـد کـه 
ـیـشـتـر  ـیـکـاری ب ـیـجـه آن جـز ب نت

ـنـکـه .   نخواھد بـود ایشـان بـرای ای
وجــدان خــودشــان را راحــت کــرده 
ـنـد کـه مـردم  ـقـد ھسـت ـت باشند مع
بیکار یک مشت آدم تنبل ھستنـد 

ـنـد که نمی ! خواھند تن به کار بـدھ
ـیـد  ـق ـایـد خـودشـان را م پس چرا ب
ـیـکـاری  بدانند کـه جـوابـگـویـی ب

 .مسافربران موتوری باشند
سیاستھا و کارکرد سـی و دو 
ـیـکـاری و  ساله این حکومت جز ب
ـیـشـتـر بـرای تـوده  فقر و فالکت ب
. مردم ثمر دیـگـری نـداشـتـه اسـت

ـاعـث شـده کـه  ـاسـتـھـا ب ھمان سـی
کسانی بدون ھیچ حمایتی درگـیـر 
ـاشـنـد ـاکـی ب . چنین شـعـل خـطـرن

ــانــونــی را  قــرار اســت  ــون ق ــن اک
ـنـد کـه بـه مـحـض  بتصویب برسان
ــدس مــیــشــود و از  ــق ــب م تصــوی
فردای آن ماموران برای اجـرای آن 

ـنـد ـاالخـره .   پوست مردم را مـیـکـن ب
ـتـر  ایشان مامورند و معذور و مـھـم
ـانـون را مـعـطـل  ـیـشـود ق اینکه نم

ــول کـارگــر .   گـذاشـت ـق امـا اگـر ب
ـا  صحافی که االن مسافـرکشـی ب
ـنـوعـیـت  موتورسیکلت میکنـد مـم
ـایـت  اینکار باعث افزایش جرم و جن

ـیـن دیـگـری و مـامـوران  شد، قوان
ـانـون" دیگری ھستند که  " اعمـال ق

کنند تا قـداسـت مـالـکـیـت حـفـظ 
شود که ھمه قوانین مقدس دیـگـر 
ـیـن قـداسـت اسـت . برای حفظ ھـم

ـیـسـت کـه  ھیچکس نگـران ایـن ن
ــن کــارگــران چــه  ــکــار شــدن ای بــی

در ھـیـچ .   آورد بالئی بر سرشان می
ـانـی  مھد کودکی در ھـیـچ دبسـت
ـانـی و در ھـیـچ  ـیـرسـت در ھیچ دب

گـویـد  دانشگاھی ھیـچـکـس نـمـی
مسبب بیکـاری و فـالکـت مـردم 

نھایـت امـر ایـن .   چیست و کیست
ــردم  اســت کــه یــک عــده از م

. ای ھـم نـدارنـد عرضه دارند و عده
ـان مـغـزشـان را  آن عده که دارنـد ن
میخورند آن کـه نـدارد چـوب بـی 

آن کــه دارد .   فــکــری خــودش را
خودش گویا کوشش کرده اسـت و 
ـبـل مـادرزاد  ـن این که ندارد گویا ت
ـز آمـاده  است و میخواھد ھمـه چـی

ـاشـد ــدارد .   دم دسـتـش ب ایـن کـه ن
نھایتا مجبور میشود از دیوار آنـکـه 
ــه دارد  ــرود و آن ک دارد بــاال ب

قوانینی را به تصویب میرساند کـه 
ـبـرد،  سر آن که ندارد را باالی دار ب
ـیـوب ایـن نـظـام  این تمام چرخه مع

امروز مسافربران موتـوری را .   است
ــن  ـی ـنـد؛ دیـروز ھـم ـیـکـار مــیـکـن ب
کارگران از جای دیگر رانده بـودنـد 
و فردای این کارگـران بـرای شـان 
ـیـسـت، فـردای ھـیـچ  اصال مھم ن
کس از توده مردم برای ایشان مھـم 

ـزد ایشـان تـوده مـردم .   نیسـت در ن
یک مشت شی بی شکـل و بـی 
ـا بـه زعـم  ھویت ھستند کـه گـوی
ـاشـنـد ھـمـه  ـب خودشان اگر ایشـان ن

ـنـد امـا فـی !   ھمدیگر را پاره میکن
ـیـس و  ـل الواقع ایشـان بـه ضـرب پ
باطوم و زندان و شکـنـجـه و اعـدام 
. این چرخه معیوب را مـیـچـرخـانـد

ـایـه صـورت  اصالح امور بایـد از پ
ـایـد خـود مـردم در مـورد  بگیرد ب
قوانین حاکم به زنـدگـی خـودشـان 
ـبـود و  تصمیم بگیرند و فقط این بھ
ــد  ــن خــواھ رفــاه مــردم را تضــمــی

 .*کرد
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 ھا درباره انقالب افسانه
ـاره  بـھـار " سه افسانـه اصـلـی در ب

ــرب ــل "   ع ــه شــام ــود دارد ک وج
یـکـی .   انقالب مصر ھم مـیـشـونـد

ــن یــک انــقــالب  ایــنــســت کــه ای
تویتری و فیسبوکی است، امـا در 
ـتـر  ـیـسـبـوک و تـوی حالی کـه ف
ابزارھای مبارزه ھستند، آنھا حـتـی 
ـیـرو  تاثیرگذ ارترین ابزار در بسـیـج ن

بنابر این ما شاھد آن بـودیـم .   نبودند
ـزرگـتـریـن تـظـاھـرات  که در واقع ب
ـاق  ـف بیست و ھشتم ژانویه زمانی ات
افتاد که اینترنت در سرتاسر مصـر 

ـیـن شـاھـد آن .   قطع شده بود ھمچن
ـیـسـبـوک  ـتـر و ف ھستیم کـه تـوی
ـیـشـتـر از  برای بیشتر از سه سـال پ

 ژانویه برای فـراخـوان دادن بـه ٢٥
ــرار  ــاده ق ــف مــردم مصــر مــورد اســت
ـیـن  گرفته بود و ما ھیچوقـت چـن

بنابـرایـن شـمـاری .   پاسخی نداشتیم
از دالیل و ابزارھا وجود داشـت، نـه 

امـا .   اختصاصا تویتر و فیسـبـوک
ــاز ھــم رســانــه ــخــصــوص  ب ــا و ب ھ

ـنـدی  رسانه ـب ھای غربی در سـرھـم
کردن یک چنین داستان سکـسـی 
ــگــویــنــد  ــفــعــت  دارنــد، کــه ب مــن

ـاھـای  ـت ـنـد ھـم ـان جوانانی کـه ھـم
آمریکایی و اروپایی خود بـودنـد از 
ـاده کـردنـد  ـف فیسبوک و تویتر است

ــوجــود آمــد ــر ب ــی ــغــی ــت .   و ت ــری اکــث
ـقـالب شـرکــت  کسـانـی کـه در ان
ــی  ــوان مــال ــت ت ــق ــی ـق ــد در ح کـردن
ـتـرنـت  ـن حداقل ھم ندارند کـه بـه ای

ـاشـنـد و شـمـا .   دسترسـی داشـتـه ب
ـتـی  ـیـد کـه وق ـن ـی ـب ـیـد ب میتوانست
تظاھرات شـروع شـد کسـانـی کـه 
توسط اینترنت و فیـسـبـوک از آن 
ـقـت  ـی ـق ـتـه بـودنـد در ح ـاف اطالع ی

ـبـودنـد ـفـر ن و .   بیشتر از چند ھزار ن

باز ھم، ھنگامـی کـه مـا مـارش 
کردیم و فریاد میزدیـم و مـردم  می

ـانـه مـا را  ـیـس وحشـی دیدند که پل
سرکوب میکـنـد، آن زمـانـی بـود 
که اکثریت مردم دخالت کـردنـد و 
این نقطه عطـفـی بـود کـه آنـرا از 

 .تظاھرات به انقالب تغییر داد
ـنـسـت کـه ایـن  افسانـه دوم ای
ــاد ــی افــت ــالب از آســمــان آب . انــق

ھـا و  ھا  و مصـری ناگھان تونسی
ـیـدار شـدنـد سوریه ای ـنـھـم .   ھـا ب ای

ـیـرو بـرای .     درست نیست بسـیـج ن
یک دھه گذشته در دنیای عـرب 

ــه اسـت ـیــزود .   وجـود داشـت و دو اپ
ـاظـه دوم )   اتفاق(  ـف ـت تعیین کننده ان

ـلـه ٢٠٠٠فلسطین در سـال   و حـم
 ٢٠٠٣آمریکا بـه عـراق در سـال 

بود، که با جنگ اسرائیل در غـزه 
در ھـر کـدام از .   و لبنان دنبال شد

این مـواقـع اعـتـراضـات عـظـیـمـی 
ـوان  ـا بـعـن وجود داشت که من در باره آنـھ

 . تمرین برای انقالب فکر میکنم
ـقـالب  افسانه سوم اینست که ان
ـا  از تالشھای دولت آمریـکـا و اروپ
و سازمانھـای مـدنـی، از فـریـدوم 

ای که در اختیار خوانندگان عزیز قـرار  ترجمه
ـاب الـمـھـدی  میگیرد گفتگویی ھست با رب
ـتـه  که توسط آلترنیت فوکوس صـورت گـرف

ـاسـی .   است رباب المھدی پروفسور علـوم سـی
ـاھـره ھسـت و در  در دانشگاه آمـریـکـایـی ق
امور خاورمیانه و آمریکای جنوبی تـخـصـص 

ایشان یک فعال اجتماعی ھسـت کـه .   دارد
ـقـش مـوثـری  در سازماندھی انقالب مصـر ن

ــت ــه اس ــھــای او و حســام .   داشــت گــزارش
ـا  ـی الحمالوی از میدان تحریـر بـرای مـردم دن

ھمانطور که از مصاحبه حاضر ھـم .   آشناست
ـیـسـم و  معلوم اسـت او بـه کـمـپ رادیـکـال

 .انقالب تا آخر تعلق دارد
ھـای  رباب در ایـن مصـاحـبـه از افسـانـه

ـات مـنـطـقـه  رایج درباره انقالب مصر و انقـالب
ھـا سـاخـتـه شـده  که عمدتا از طـرف رسـانـه

ـقـالب  است، از زمینـه ـاسـتـھـای ( ھـای ان سـی
ـبـری ) نئولیبرالی و دیکتاتوری ، از مسئله رھ

ـیـرات  ـی در انقالب، از تقابل رفـرمـیـسـم و تـغ
بنیادی، از مثلث ضد انقالب، از مـدل جـدیـد 

در )   دمـوکـراسـی مشـارکـتـی( دموکراسـی 
ـا دمـوکــراسـی رایـج غـربـی، و از  ـابـل ب ـق ت

ایـن .   ھمبستگی جھانـی صـحـبـت مـیـکـنـد
ــروار از  ــت ــی و تــی ــی کــل ــل ــی ــحــل ــه ت مصـاحــب
ـیـش  تاریخچـه، مشـکـالت و مصـافـھـای پ

 .روی انقالب مصر و انقالبات منطقه است
ـبـت در ایـن  یکی از نکات درست و مـث
مصاحبه تحلیل رباب از جایـگـاه مـذھـب در 

ـات مـنـطـقـه ھسـت ـا تـکـیـه بـر .   انقـالب او ب
: شعارھای انسانی و مادی انقالب میـگـویـد

اینکه این انقالب مثل انقـالب اسـالمـی در " 
" . ایران خواھد بود مطلقا مـوضـوعـیـت نـدارد

ـنـد کسـانـی  باید بخاطر داشت که ھنوز ھست
که انقالبات منطقه را اسـالمـی، قـومـی و 

ـاورنـد قبیله ـنـھـا از خـود جـمـھـوری .   ای بشمار مـی ای
ــی ســی و  ــی ب ــد و تــا ب ــشــون اسـالمــی شــروع مــی

 .صدای آمریکا و چپھای سنتی ادامه مییابند
ـقـد و  ـابـل ن دو نکته در این مصـاحـبـه ق

. یکی مسئله ناسیونالیـسـم اسـت.  تامل است
شـان " و "   ھـویـت مـلـی" رباب در جـائـی از 

ـانـطـور کـه .   و صحبت میکند"  ملی اما ھـم
ـنـد کـرد یـک  خواننـدگـان مـالحـظـه خـواھ
ـقـی در  ـی انترناسیونالیسم و انسـانـگـرائـی عـم

ـاقـض .   ھای او موج میزند گفته ـن دلیل ایـن ت

بنظر من اینسـت کـه از یـکـطـرف، بـخـاطـر 
ـیـل و حـمـایـت  جنایتھای بیشمار دولت اسـرائ
ـیـر مـردم  اروپا و بویژه آمریکـا از آن و تـحـق
ـیـت  ـیـسـم یـک واقـع ـال عرب، مسئله ناسیـون
سیاسی در کشورھـای عـربـی ھسـت، و از 
طرف دیگر، یک نقد انسانی و کمونیـسـتـی 

را بطور رادیـکـال )  و مذھب(که ناسیونالیسم 
ـات و  ـی و جامع زیر ضرب گرفته باشد از ادب
ـاسـی و مـجـامـع  تحلیلھای سازمانھـای سـی
ـا غـایـب  ـی فکری کشـورھـای عـربـی و دن

ـاد مـنـصــور .   اسـت ــده ی ــوسـط زن ـقـد ت ایـن ن
ـاسـی  حکمت ارائه  شده است و بر صحنه سـی
ایران و برخی کشورھای دیگر تاثیر فـراوانـی 

ھنوز کوھی از کار و تـالش و .   داشته است
ـقـد مـنـصـور  ـا ن تبلیغ و ترویـج مـیـخـواھـد ت

ـاسـی جـھـان حکمت جای خود را  در صحنـه سـی
ــاســی و  ــی ــات س ــی ــان و ادب ــم ــت ــدا کــنــد و گــف ــی پ

 .اجتماعی دنیا را عوض کند
ـبـری  ـلـه رھ ـتـر مسـئ نکتـه دوم و مـھـم
انقالب در مصر و سایر کشورھـای مـنـطـقـه 

ـقـالبـی در کشـوری .   است ـتـی ان تاریخـا وق
ــاســی  ــی ــگــرفــت یــا رھــبــری س ــی صــورت م
ــزب  مشــخــص خــود را در شــکــل یــک ح

ـا چـیـن ( سیاسی داشت  مثل انقالب اکتبر ی
و یا برای آن رھبر تـراشـی مـیـشـد )   یا کوبا

بنـظـر مـیـرسـد کـه ).  ایران٥٧مثل انقالب ( 
ـنـد . انقالبات حاضر از این قاعده مستثنا ھست

در مصر و تونس دنیای سرمایه داری غـرب 
ـال  و کشورھای منـطـقـه تـالش کـردنـد امـث
ـنـد  قنوشی و البرداعی را سـوار مـردم بـکـن

ـاب .   ولی شکست خـوردنـد ـانـطـور کـه رب ھـم
ـاسـی در  میگوید ھیچ حزب و سـازمـان سـی
انقالبات منطقه نیست که بـحـد کـافـی وزن 
ـیـن  ـی داشته باشد و بتواند جھت انقـالب را تـع

ـنـدگـان . کند و رھبری آنرا بدست بگیرد خـوان
ـاب از ایـن عـدم  متوجه خواھند شـد کـه رب

رھبری بعنوان یک امر مثبت یاد میکنـد و 
نظرش بـر ایـن اسـت کـه مـردم حـاضـر در 
ــھــادھــا و  ــر ن ــه ب ــالب بــا تـکــی ــه انــق صـحــن

، و بـدون ) تحزب نیافته( ای  سازمانھای توده
ـبـری مشـخـص و  وجود و حضـور یـک رھ
ــه  یـک حــزب ســیــاســی مشــخــص، قــادر ب
برداشتن سدھا از سر راه انقالب و رسـیـدن بـه 
ـنـد  ـادی خـواھ ـی ـن اھداف رادیکال و تغییرات ب

ـیـق، .   بود ـاج بـه تـحـق ـی بنظر من این امر احـت
ـیـن  ـال ـیـشـتـری دارد و فـع مطالعه و تامـل ب
سیاسی مجبور ھستند تحلیل روشـن خـود را 

ولی بنظر من بـرای .   در برابر آن داشته باشند
ـقـالبـی   رسیدن به خـواسـتـھـای رادیـکـال و ان
رھبری مشخص و حزب سیاسـی یـک امـر 

ـاتـی ھسـت ـقـه .   ضروری و حـی ـان طـب ـن دشـم
ـتـکـش تـمـامـا سـازمـان  کارگر و اقشار زحم
ــغــی و  ــی ــل ــد و از قــدرت تــب ــن ــه ھســت یــافــت
ـادی بـرخـوردارنـد . اقتـصـادی و نـظـامـی زی

انقالباتی که بخواھند قدرتـھـای حـاکـمـه را 
کنار بزنند و تغییرات بنیادی را بوجـود آورنـد 
ـا  ـاشـنـد ت ـتـه ب ـاف باید سازمانیافته و تحزب ی
ـنـد مشـکـالت و سـدھـا را از سـر راه  بتـوان

در مصـر وتـونـس اقـدامـاتـی بـرای .   بردارند
ـاسـی ھـمـگـون  بوجود آوردن یک تشکل سـی

ــان اســت ــال جــری ــن .   در ح ــی ــایــی ب ــھ ــت نشــس
ـلـف بـرای تشـکـیـل یـک  سازمانھای مخـت

ـتـه اسـت امـا .   سازمان واحـد صـورت پـذیـرف
ای از احزاب و سـازمـانـھـا زیـر یـک  ملغمه

ـلـھـا،  ـی چتر جای یک حزب سیاسی با تـحـل
مواضع و سیاستھـای روشـن و مشـخـص را 

ـقـالب .   نمیگیرد ـاسـی ان بدون سازمانیابی سـی
شاید بتواند نبردھایی را ببرد ولی برای بـردن 
ـای یـک  ـن تمام جنگ علیه نظام کھنه و ب
ـتـه و  ـاف ـی جامعه نوین احتیاج به عمل سازمان

 .    سراسری داریم
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 5 ١٧٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـا  (Freedom House)ھاوس  ت
ـام جـیـن  یک کتاب از شخصی بن
شارپ، بـرای دمـوکـراسـی الـھـام 

اینـھـم یـک افسـانـه . گرفته است
ـار .   اسـت فـکـر مـیـکـنـم ایـن بسـی

ـنـی . توھین آمیز است این بدین مـع
ــی مــردم عــرب  ھســت کــه وقــت
ـا فـکـر  ـی ـنـد کـه دن کاری میـکـن
میکند مثبت است باید تحت تاثیـر 
ـتـه  غرب باشد یا از غرب الھام گرف

پس آنھا باید سھـمـی در . شده باشد
ـیـکـه، .   کیک داشته باشند در حـال

در واقعیت، این دولتھـا بـخـشـی از 
ـتـدارگـرا  دلیل استمرار رژیمـھـای اق

حـاال ضـد آن .   انـد در منطـقـه بـوده
ـنـد کـه وقـت  شده اند و فکر میکـن

ـانـه.  ادعای اعتبار است ـق تـریـن  احـم
ـیـدم ایـن  چیزی که من اخیـرا شـن
ـان آسـانـژ، مسـئـول  ـی است که جـول
ویکی لیکس، ادعا مـیـکـنـد کـه 
ـقـش عـظـیـمـی در  ویکی لیکس ن
ـقـالب  الھام بخشی بھـار عـرب و ان

ـازی کـرده اســت بـخـاطــر .   مصـر ب
اینکه ایشان چـنـد روزی در سـال 

مـا در .    در مصـر گـذرانـده٢٠٠٧
ـیـم کـه  ـزن ـی مورد کشوری حرف م
ـیـسـواد  چھل درصـد از مـردم آن ب

ـنـد و .   ھستند نمیتوانند عربی بخوان
یا بنویسند چـه بـرسـد بـه خـوانـدن 
ـتـن از  ــھـام گــرف ـا ال ــیـسـی ی انـگـل
ـز دیـگـر ـا چـی ـیـکـس ی . ویـکـی ل

ھا حتی دسـتـرسـی  اکثریت مصری
ھا ندارند چـه بـرسـد بـه  به روزنامه

ـزی .  اینترنت ـقـالب چـی ـابـرایـن ان بن
 . بود که مطلقا بومی بود

 
نئولیبرالیسم و : زمینه ھا

 اقتدارگرائی
ھـا   به اینور، مصـری١٩٨١از سال 

ــس رســمــی  ــط اورژان تــحــت شــرای
اعتراض عمـومـی .   اند زندگی کرده

بوسیله قانون منع شده بود و بیشتـر 
ــس و  ــی ــل مــواقــع بشــدت تــوســط پ
ــجــازات  ــی م ــت ــی ــروھــای امــن ــی ن

ـنـی داشـت ـارک .   سنگی رژیـم مـب
ـابـرابـری  ناظر بر افزایش عظیم در ن

ــود ــمــاعــی ب ــت :   اجــت ــی یــک اقــل
ای انباشت کـردنـد  ثروتھای بیسابقه

در حالیکه بسیاری دیـگـر در حـد 
ـیـرات .   بقاء زندگی کـردنـد ـی از تـغ

ـیـک(سیاسی منظم  از )   سیستـمـات

ــی کــه  ــب ــل ــات تــق ــخــاب ــت طــریــق ان
حاکمیت حزب دموکراتیک مـلـی 
مبارک را برای بیشتر از سه دھـه 
حفظ میکرد جلوگیـری بـه عـمـل 

 .آمد
ــه  ــر از دو دھ ــشــت ــی ــرای ب ب
یکسری تغییراتی در دنیای عـرب 

ـتـه . در حال دم کشیدن بوده رویھمرف
ـزشـھـا و  اینھا علل بنیـادی آن خـی

یـکـی .   انقالبات را تشکیل میدھند
ـاسـتـھـای )   تغییر(شیفت  بسوی سی

ـبـرالـی ھسـت ـی ایـن .   اقتصادی نئول
ــود کـه دولـت از  ــی ب ـن بـدیـن مـع

ـار  تامین ھزینه ھای عـمـومـی کـن
ـتـمـاعـی را  میکشید و خدمـات اج

آمـوزش و پـرورش، :   کاھش میداد
ھـا، اسـتـخـدامـھـا و  بھداشت، بیـمـه

ـا آن .   غیره در حالیـکـه ھـمـزمـان ب
سیاستھایی را بکار میگـرفـت کـه 

ای مـعـدود  ثروت را در دسـت عـده
ـنـھـا .   قرار میـداد ـابـرایـن نـه ت ـن و ب

تعداد ھرچه بیـشـتـری از مـردم از 
معیشت پایه محروم میشدند، بلکـه 
آنھا شاھـد مـعـدود افـرادی بـودنـد 

ای ثروتمند میشدنـد کـه  که بگونه
شما مـردمـی را .   ھرگز ندیده بودیم

پیدا میکنید که تحت شرایط غـیـر 
ــد ــن ــن در :   انســانــی زنــدگــی مــیــک

ھا، در مـحـالتـی کـه حـمـام  بیغوله
خود را ندارند، آب جـاری نـدارنـد و 

و چند کیلومتر آنورتـر شـمـا .   غیره
ــگــی ھـای مــحــصــوری را  ھـمــســای

میبینید که زمین گـلـف خـودشـان 
شـمـا تـمـام مـردم .   را دارند و غیـره

ـیـد کـه بـه  ـن ـی ـب ـی روستاھائی را م
ـان  ـابسـت تظاھرات میروند چون در ت

تـظـاھـرات " ما بـه آنـھـا .   آب ندارند
ـنـکـه "  تشنگی میگفتیم بـخـاطـر ای

ـــد، و آن  ـــودن ـــه ب ـن ــ ـــردم تش م
ــای مــحــصــور حــجــم  مــجــمــوعــه ھ

ــن  ــرای زمـی ــمـی از آب را ب عـظـی
ـنـھـا .   گلف تلـف مـیـکـردنـد ایـن ت

 .یک نمونه از نابرابری ھست
ــظــامــی  ــی و ن ــت مــال حــمــای
آمریـکـا از مصـر یـک فـاکـتـور 
ــارک  ــب اســاســی در دوام رژیــم م

، ٢٠٠٧ و ١٩٧٧بین سالھای .  بود
 میلیارد دالر ٦٢دولت مصر تقریبا 

ـنـوان کـمـک  از ایاالت متحـده بـع
 .مالی و نظامی دریافت کرد

رژیم مصر و سـایـر رژیـمـھـای 
عرب در برابر دولتھای پی در پـی 
آمریکا مغلوب شده بودند، چـه بـر 

ـلـسـطـیـن  سر موضع آنھا در مورد ف
و یا موضع آنـھـا در بـرابـر تـھـاجـم 

در ایـن )   امـا( و .   آمریکا به عـراق
ـار زنـده  منطقه ھویـت عـربـی بسـی

ـیـم کـه .  است ـن ـی بنابراین وقتی میب
ـاظـت  این رژیمھا از شان مـلـی حـف
نمیکنند، و در عین حال ما شـاھـد 
توحشی ھستیم که ارتش آمـریـکـا 
در عراق اعـمـال مـیـکـنـد، شـاھـد 
ـیـل  توحشی ھستیم که توسط اسرائ
در فلسطین و لبنان اعمال میـشـود، 
ـیـم  و شاھد رژیمھایی در اینجا ھست
که قادر به مقابله با آن بـه ھـیـچ 
ـنـد، آنـگـاه بـه  شیوه مناسبی نیسـت
این نتیجه میرسیم که این رژیـمـھـا 

ـاز .   اساسا ستون فقراتی نـدارنـد و ب
ایــن خشــم مــردم را دامــن زد و 
ھمانطور که قبال گفتم ایـن یـک 
ــن  ــری ــود کــه بــزرگــت تصــادف نــب
ـای عـرب  ـی تظـاھـراتـھـایـی کـه دن
شاھد آن بوده، قبل از بـھـار عـرب، 
ـیـل و  ـوده کـه تـجـاوزات اسـرائ مواقعی ب

 . آمریکا در منطقه وجود داشته است
ـنـسـت کـه در  مسئلـه سـوم ای
ــمــام طــول دھــه گــذشــتــه یــک  ت

ــده ــن ــاب ــتــرش ی ــحــرک گس ای از  ت
جنبشھای اجتماعی وجـود داشـتـه 

ـــل .   اســـت ـی ـاھـــد تشـــکــ ـا شــ مــ
ـقـل کـارگـری  اتحـادیـه ھـای مسـت

ـیـم، سـنـدیـکـاھـای حـرفـه ای  ھست
ــد،  ــدھــن ــرات ســازمــان مــی ــظــاھ ت
ـبـشـھـای تـحـریـم در  دانشجویان جن
فضای دانشگاه سازمان میدھنـد و 

و بنابراین، در حالیـکـه رژیـم .   غیره
ـاسـی و  ھـرگـونـه مشـروعـیـت سـی
ــداد،  ــصــادی را از دســت مــی ــت اق
ـلـف در  ھمزمان گـروھـھـای مـخـت
ــازمــانــدھــی را شــروع  ــامــعــه س ج

ــاوجــود ایــنــکــه ایــن .   مــیــکــردنــد ب
ــری  ــک س ــرای ی ــھــا ب ســازمــان
خـواسـتـھـای مشـخـص و مـحــدود 
ـا  شروع شدند، این کـمـک کـرد ت
ــمــھــا  ــن رژی ــرابـر ای ــرس در ب سـد ت

 .شکسته شود
 

 انقالب بی رھبر؟
ـنـد  شمار کسانی که سیاسی ھسـت
یا به سازمان سیاسی خاصی تعلـق 
ـقـالب مصـر شـرکـت  دارند و در ان

ـا ١٠کردند حداکثر بیش از   ١٥ ت
ـبـود ـنـدگـان ن . درصد از شرکت کن

ـقـالب تـونـس ھـم بـه  مسئله در ان
ھمین شکل بود کـه ھـیـچ حـزب 

ـز  ـی سیاسی نداشتیم، و در سـوریـه ن
ـنـھـا .   ھیـچ حـزبـی وجـود نـدارد ای

ـا  ـن انقالبات خودبخودی بـودنـد، و ب
) پـدیـده ای( بـه تـعــریـف انــقـالب 

ـــخـــودی ھســـت، کـــه از  خـــودب
ھای رژیم تغذیه میشـدنـد  بیکفایتی

ھـایـی سـاخـتـه  و بر دوش شکوائیـه
شــدنــد کــه مــردم در زمــانــھــای 
ـان  ـی ـلـف ب مختلف و جاھـای مـخـت

و بنابراین یک سازمـان و .   اند کرده
یا حتی گروھی از سازمانھا وجـود 
ـیـم بـگـیـرد  ـتـوانـد تصـم ندارد که ب
ـایـد بـرود ـتـی ب . انقالب به چه جـھ

ـقـالب  ـقـالب مـثـل ان اینکه ایـن ان
ـا  ـق اسالمی در ایران خواھد بود مطل

اگـر شـمـا بـه .   موضوعـیـت نـدارد
ـادھـا و خـواسـتـھـای  شعارھا و فری
ـا مـردم مصـر طـی  مردم تونـس ی
ـا مـردم  ـیـد، و ی انقالب نـگـاه کـن
سوریه در حال حاضر، ھـیـچ شـعـار 

ـیـد کـرد مـردم .   مذھبی پیدا نخواھ
ــد،  خـواھـان سـرنـگـونـی رژیـم بـودن
ــت  ــرام ــواھــان آزادی، ک ــردم خ م
. انسانی، و عدالت اجتماعی بـودنـد

و این ھیـچ رنـگـی از احسـاسـات 
ـال، .   مذھبی ندارد امروز، بـرای مـث

ــع بــرای  ــی مــا یــک فــراخــوان وس
تظاھرات در قاھره داریـم و صـدھـا 
ھزار نفر در مـیـدانـھـای مصـر، در 
میدان تحریر و سـایـر جـاھـا، وجـود 
ـا چـنـد  ـیـن ت دارند و اخوان المسـلـم
ـانـی نـکـرده  ـب ـی روز پیش اعالم پشت
بود و این موضع آنـھـا را تـوضـیـح 

ـاره .  میدھد اما این بھمان انـدازه درب
ـتـه صـدق  ـاف ـی تمام نیروھای سازمان
میکند، ھم در مصر و ھم در سایـر 

ـا .   جاھا در دنیای عرب آنطوریکه ت
بحال ھست، ھیچ سازمـانـی وجـود 
ندارد که بحد کـافـی وزن داشـتـه 
ـیـن  ـی ـقـالب را تـع باشد که جھت ان
کند یا رنگ ایدئولوژیـک بـه آن 

ــد ــھــا و .   بــزن ـت ــواسـ ــردم بــا خ م
انـد  شکایتھای مشخص بیـرون آمـده

ـنـد  و به تحرک خـود ادامـه خـواھ
داد تا زمانـی کـه ایـن خـواسـتـھـا 
ـنـکـه  برآورده شوند؛ صرف نظر از ای
ــا  ــاســی بــه آنــھ ــی ــای س ــانــھ ســازم
ـا  ـنـد ی بگویند که این کار را بـکـن

تنھا تفاوت اینست کـه بـرخـی .   نه
ـا  سازمانھا در کمپ چپ بیشتر ب
این خواستھا نزدیـکـی دارنـد و بـه 
آنھا مربوط ھستند؛ و بنابراین آنـھـا 
ــت  ــد و حــمــای ــن ــکــن شــرکــت مــی

ــھــا شــرکــت  ــد، امــا آن ــن ــکــن مــی
ـنـد، آنـھـا  کنندگان مسـاوی ھسـت

 .رھبر نیستند
 

رفرمھای انتخاباتی در 
 برابر تغییرات بنیادی

ـات  ـتـخـاب ـا ان ھمه چیز تا اینجا و ت
ـال  برنامه ریزی شده در سپتامبر سـی

ــود ایــن یــک .   اســت و خــواھــد ب
ـتـوانـد بـه  پروسه وسیع است که نمی
ـاتـی  ـتـخـاب انتخابات و یا تغییرات ان

ـاال و .  تقلیل داده شود مـا شـاھـد ب
شـاھـد اخـتـالفـات .   ھا ھستیم پایین

بین جناحھای سیاسی در تـونـس و 
مصر درباره برخی نکـات و تـوافـق 
بر سـر  خـواسـتـھـای مشـخـص و 

ـانـطـو کـه .   نکات دیگر ھستیم ھـم
ـنـوز وجـود  گفتم رھبری روشنی ھ

ـنـد؛  آیکونھای رسانه.   ندارد ای ھست
ـاخـتـه  کسانی ھستند که بیشتر شن

بخاطر اینکه آنـھـا مشـھـور .   اند شده
ھستند، در تلویزیون ظاھر میشونـد، 
ـفـی صـحـبـت  ـل ـانـھـای مـخـت به زب
ـلـق  میکنند، به طبقه خاصی مـتـع

ــد ــن ــت ــا ایــن اشــخــاص .   ھس ــا آی ام
ـیـر را دیـکـتـه  ـی میتوانند مسیر تـغ

ـنـد.   کنند؟ نه ـتـوان ـی ایـن بـرای .   نـم
ـئـن  من بسیار الھام بـخـش و مـطـم

ـنـکـه ایـن .   کننده اسـت بـخـاطـر ای
ـاسـت کـه ھـیـچ کـس  ـن بدین مـع
ـا  نمیتواند سازش و معامله بکنـد ت

ـقـالب .   انقالب را مـتـوقـف سـازد ان
ادامه خواھد داشت تا زمـانـی کـه 

ھایی که انقالب را ساختند بـه  توده
این نتیجه برسند کـه خـواسـتـھـای 

 . آنھا بدست آمده است
ـبـری  ـاره نـداشـتـن رھ من در ب
نگران نیستم، یا اینکه چـه کسـی 

ـتـخـاب  باال می آید یا چه کسـی ان
ـقـالب یـک سـد .   میشود با این ان

بـرای مـن .   ایـم بزرگی را شکـسـتـه
ـا  در واقع تفاوتی نمیکند اگر مـا ب
پارلمانی مواجه شویم کـه وظـایـف 
ـایـد انـجــام  خـود را آنـگـونـه کـه ب

ـیـم .   نمیدھد ـانـھـا خـواھ ـاب ـی ما به خ
ـیـم  ریخت و پارلمان را عـوض خـواھ

و میـدانـم کـه بـرخـی فـکـر .   کرد
. خواھند کرد این ھرج و مرج اسـت

ـیـر  ـی بخاطر اینکه تصور آنھـا از تـغ
ــحــدود  ــحــوالت م ــک ســری ت ی
ــه در  ــک اســـت ک ـی ــ ــرات ــوک دم
ـتـد ـاف . انتخابات معمولی اتفـاق مـی
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ـزی کـه  اما فکر میکنم کـه چـی
ما در مصر و دنیای عـرب شـاھـد 
ـیـر  ـی ـیـشـتـر یـک تـغ ـیـم ب آن ھسـت
ـا  سیستماتیک و بنیـادی ھسـت ت
بدست آوردن انتخابات آزاد، عـادالنـه 

ـیـرات در .   و نرمال ـی ـاره تـغ ما در ب
ـیـم،  بافت اقتصادی صحبت میـکـن
ـنـکـه  ـاره ای ـیـرات درب ما در باره تغی
ـابـد  نھاد قدرت چگونه سازمان میی
ـار  ـیـم، و ایـن بسـی صحبت مـیـکـن

ـات اسـت در حـال .   مھمتر از انتخـاب
ــه ــحــادی ھــای کــارگــری،  حــاضــر ات

ـتـمـاعــی  ـالــیـن اج کشـاورزان و فـع
یک حداقل و حداکثر دسـتـمـزد را 
ـبـرنـد،  درخواست میکنند و پیش می

را )   پـروگـرسـیـو( مالیات پیشرفتـه 
ـقـسـیـم ثـروت را  پیش میبرند، باز ت

ھـا  پیش میبرند، و مصادره کارخانـه
ـیـت  و شر کـتـھـایـی را کـه بـه ال

ـلـق داشـت مـا مسـلـمـا .   گذشته تع
ـیـر اسـاسـی  ـی داریم در باره یک تـغ

ـا تـوجـه .   بنیادی صحبت میکنیم ب
ـتـه شـد، بـخـاطـر  به آنچه کـه گـف
ـادی  ـی ـن ـیـرات ب ـی اینکه ما دنبال تغ
ـیـم، ایـن مـنـجـر بـه  اساسـی ھسـت
تھدید منافع بسیاری میـشـود؛ نـه 
تنھا در مصر بلکه در مـنـطـقـه و 

ـبـوده  نئولیبرالیسم منطقـه.   دنیا ای ن
. ای نیـسـت است، یک مدل منطقه

یک مـدل جـھـانـی ھسـت و سـر 
ـیـو، چـه در  برآوردن مدلھای آلترنات
بولیوی باشد چه در مصـر، بـرای 

ــه ــرال  پــای ــب ــی ــول ــئ ــدل ن ھــای آن م
ــز اســت، ھــم از نــظــر  ــی ــدآم تــھــدی

ــده ــظــر ای ــی، ھــم از ن ھــا  ھــژمــون
ــوژیــک(  ــدئـول ــظــر ) ای ، و ھــم از ن

غالب بودن نیروھای دولت آمریکـا، 
ـابـرایـن ضـد .    و غـیـره٨جی  ـن و ب

انقالب در مصر و در دنیـای عـرب 
تنھا شامل بازماندگان حزب حـاکـم 
ـلـکـه  ـیـسـت، ب ـاسـی ن ـیـت سـی و ال
ـیـج،  ھمچنین شامل سلطنتھای خـل
ــھــای  ــت ــان، دول ــری عــربســت ــرھــب ب
ــره ھــم  آمـریـکــائـی و اروپــا و غـی

تمام اینھا میخواھند انقـالب .   ھست
ـبـدیـل بـه  ـنـد، و ت را متـوقـف کـن
چیزی کنند که انقالب نیـسـت، و 
ـیـرات بـزک شـده  ـی آنھـا را بـه تـغ
ـنـد نـوعـی از  ـنـد؛ مـان تبدیـل کـن
ـتـه از  انتخابات، و مـفـھـوم آب رف
دموکراسی لیبرال، نه دمـوکـراسـی 

 .مشارکتی
 

 ضد انقالب
ـــف  ـل ــ ـت ـــال در ســـطـــوح مـــخــ ـب ــ ق
ـنـد  عقبگردھـایـی بـوده اسـت، مـان
ـان  نقش دولـت آمـریـکـا و عـربسـت
سعودی در سرکوب خیزش بحریـن، 
. و این یک نقطه عطف بوده اسـت

ـقـالب  به ھمان اندازه که موفقیت ان
تونس به مـردم مصـر اعـتـمـاد بـه 
نفس داد، سرکوب خیزش بحریـن و 
ـبـی شـاھـد آن  آنچه در سوریه و لی
ھستیم، مخصوصا با دخالت ناتو و 
ـاری از  طوالنی شدن آن، ایـن بسـی
ـزش در کشـورشـان  مردم را از خـی

ــدارد ــکــا و .   بــاز مــی و بــاز آمــری
عربستان سـعـودی از جـلـوگـیـری 
ـاق  ـف کردن از آنچه که در یـمـن ات

و این بـخـشـی .   میافتد دور نیستند
از ضد انقالب است که بـر پـروسـه 
ـیـن  انقالب در آن کشورھا و ھمـچـن
ـنـوز شـاھـد  در کشورھایـی کـه ھ

 . خیزشھا نیستند تاثیر میگذارد
ــگــر ایــنــســت کــه  ــه دی ــل مســئ
ـقـالب  ـا ان شورای نظامی چگونه ب

از زمـان .   مصر برخورد کرده اسـت
 فـوریـه، ١١سرنگونی مبارک در 

ــزار  ــامــی حــدود ده ھ شــورای نــظ
شھروند را زندان و در دادگـاھـھـای 
نظامی محاکمه و مـحـکـوم کـرده 
ـبـول  ـابـل ق است که کامال غـیـر ق

ـنـکـار را .  است ـیـکـه ای آنھا در حـال
ـارک  میکنند، جلوی محاکمه مـب

ـنـد ایـن .   و سران رژیم را سد میـکـن
ھا مربوط به انتقام گـیـری  محاکمه

ـنـد، مـربـوط بـه حسـابـرسـی  نیسـت
ــد ــن ــت ــابــرســی .   ھس ولــی آنــھــا حس

ـنـکـه آنـھـا  ـنـد بـخـاطـر ای نمیخـواھ
ـنـد، تـوسـط  بخشـی از رژیـم ھسـت

ــتــصــب شــده ــارک مــن ــا  مــب ــد، ب ان
ـارک رفـاقـت دارنـد، و بـطــور  مـب

ــرده ــکــا  گســت ــری ــت آم ای بــا دول
طـی چـنـد مـاه .   مشورت میکنند

ــه بــا مــك ــالری  گـذشــت ــن، ھــی کــی
. انـد کلینتون و غیره، مالقات کـرده

ـام  ھفته ای وجود ندارد که یک مق
آمریکایی دیداری نـکـنـد و بـرای 
ـقـالب  در نیمه راه متوقـف کـردن ان

تـرس و .   کمک و تـالش نـکـنـد
تھدید این نیست که آنھا قـدرت را 
تسلیم نکنند، ترس و تھدید اینـسـت 
که با اینکه آنھا قدرت را تـحـویـل 
ــاســب  ــن ــد مــوقــعــیــت نــام ــن مــیــدھ

ــدی در صـحــنـه زنـدگــی  ـن ــم قـدرت
 .عمومی در مصر داشته باشند

ـان   نیروھای منطقه ای، عربسـت
ــل، در راس  ــرائــی ــودی و اس ــع س
ــد ــن ــت ــقــالب ھس ــاصــر ضــد ان . عــن

ـاده از  استفاده از اسرائیلی ھا یا استف
وزنه سیاسی آنھا، برای زیـر فشـار 
ــرای  ــا ب ــک گــذاشــتــن دولــت آمــری
. چرخیدن بیشتر بطرف راسـت اسـت

سعودیھا وزنه سیاسـی خـود را بـه 
ــاده  ــف ــت ــان انــدازه پــول خــود اس ھــم
میکنند برای زیر فشـار گـذاشـتـن 
ــت  ــای مشــخــصــی در دول ــروھ ــی ن

ــا ــلــث آمــریــکــا، .   آمــریــک ــث ایــن م
ـان مـحـور شـر  ـیـل و عـربسـت اسرائ

ـتـھـا ( ھستند  البته من منظـورم دول
آنچه کـه ). ھستند نه مردم عادی

ـامـم ایـن اسـت . من محور شر مین
 .این است محور شر

 
مدلھای جدید 

 دموکراسی
آنچه که مـا در مصـر شـاھـد آن 
ـانـطـور کـه در تـونـس  ھستیم، ھـم

ھا و فرمـھـای  دیدیم، برخاستن شیوه
ایـن .   متفاوت سـازمـانـدھـی ھسـت

مدل دمـوکـراسـی مشـارکـتـی در 
بنابـرایـن مـا .   بھترین شکل آن است

ـتـه ـی ھـای  شاھد شکل گرفتـن کـم
ـتـه محله ھـای عـمـومـی  ای و کمی

ـثـوره . . .   که ما آنـھـا را (ھستیم  ال
ـنـھـا ) .   الشعبین میخوانیم...   و  و ای

در حقیقت کسانی ھستنـد کـه در 
ــه  ــد، ک ــردن ــت ک ــرک ــالب ش انــق

ھـای مشـخـصـی بـه مـحـالت  ایده
ـقـت بـه  ـی ـق خود بردند، و آنھـا در ح
ـنـد کـه چـگـونـه  این فکر مـیـکـن

ای، ھـر ده،  انقالب را به ھر محـلـه
ـبـرنـد آنـھـا بـر .   و ھر ھمسـایـگـی ب

ــارت  چــگــونــگــی پــخــش نــان نــظ
ـنـد .   میکنند اطمینان حاصل میکـن

که کاندیداھای حزب مـنـحـلـه در 
ـنـد . انتخابات پیش رو شرکـت نـکـن
ـنـد . نشریات خود را منتشر مـیـکـن

. ھای رادیوئی محـلـی دارنـد شبکه
ھای تلویزیونی محـلـی  حتی شبکه

ـلـه ای را در  دارند، که یـک وسـی
خانه یا در کـارگـاه مـیـگـذارنـد و 
ـا بـرد مشـخـص  ـامـھـایشـان را ب پی

ـنـد و ایـن شـگـفـت .   پخش مـیـکـن
ـاوتـی از .   انگیز است ـف این شیوه مت
شیوه متفاوتی از عـمـل .   کار است

من فکـر مـیـکـنـم .   سیاسی ھست

ــه  ــی ک ــن بســت ــن از ب ــه ای ک
دموکراسی نیابتی در کشـورھـای 
اروپا و آمـریـکـای شـمـالـی در آن 

و ایـن .   اند فـراتـر مـیـرود گیر کرده
ـتـوانـم .  بسیار مھم است ـی و مـن نـم

ـنـوان یـک سـیـسـتـم  درباره این بـع
ـاوت فـکـر نـکـنـم ـف . اقتصادی مـت

مردم اینکار را صرفا بخاطر کـردن 
ـنـد ـیـکـن مـردم ایـن کـار را .   آن نـم

ـادھـای  ـی ـن ـیـر ب ـی میکنند بخاطر تغ
قدرت که اقتصاد یک بخش مھـم 

 . آن است
 

 ھمبستگی
در ھمان حدی کـه مـن در مـورد 
ـنـوان یـک مـدل  ـیـسـم بـع نئولیبـرال

ـایـد ( جھانی صـحـبـت مـیـکـنـم،  ب
ـامـیـکـھـای )   بگویم ـن ضررھـا و دی

ـز  ـی ـاورد ن منفی ای که بوجود مـی
ـابـر ایـن بـرای . جھانی ھستند ـن و ب

من تصادفی نبود که وقتی مـردم 
ویسکانسن اعتراض مـیـکـردنـد بـه 
ــد ــحــریـر اشـاره مــیـکــردن ــدان ت ـی . م

ھـا یـکـسـان  بخاطر اینکه شکوائیـه
ـا چـه  ـنـکـه ب ھستند، مستقل از ای

و این چیـزی .   رنگ و زبانی باشد
ترسناک درباره این انقالبات اسـت؛ 
که در مرزھای مـنـطـقـه مـحـدود 

ـات .   نخواھنـد شـد ـقـالب اگـر ایـن ان
موفق شوند، الھام بخش یک مـدل 
ـتـوانـد  ـی متفاوت خواھند بود کـه م

مـردم آمـریـکـا .   دنیا را فتـح کـنـد
ـادی انـجـام داده انـد و  کارھـای زی

من نمیتـوانـم .   میتوانند ادامه بدھند
برای شما بگویم کـه چـقـدر قـوت 
ــادی در  قــلــب بــود کــه مــردم ع
ـا تـظـاھـرات  ـا اروپ ایاالت متحـده ی
. میکردند و آنرا تحریر مـیـخـوانـدنـد

ـتـریـن  این ھمبستگی انسانی در بـھ
حالت آن است، فرای رنگ و نـژاد 

ـان ایـن .   و قومیت ـی و من قادر به ب
نیستم که این چه تاثیری بر مـردم 

ــت  ــم ( داش ــی ــجــا ربــاب تســل ایــن
احساسات انسانی خـود مـیـشـود و 
ـیـکـه تـالش دارد از آبشـار  در حـال
احساسات جلوگیـری کـنـد، سـیـل 
ـنـد و  احساسات بر او غلبه مـیـکـن
ـفـشـارد . بغض شادی گلویش را مـی

ـاعـث شـد کـه ) .   مـتـرجـم و ایـن ب
ــردم در ویســـکــانســـن  ــی م وقــت
ــزا  ــت ــی ــد مــا پ ــظــاھــرات مــیــکــردن ت
ـبـریـم . سفارش بدھیم و برای آنـھـا ب

ـتـخـتـھــای  ـلـه در پــای ـیـن مســئ ھـم

ـتـی کـه در زمـان  اروپایی بود وق
ایـن .   جنگ غزه اعتراض میکردند

سطح از ھمبستگی انسانی کـه در 
اعتراضات و تظاھراتھا و پیامـھـای 
سیاسی بنمایش گذاشـتـه مـیـشـود 
ـار  برای سازمانـھـای جـمـعـی بسـی
مھم ھستنـد و مـن امـیـدوارم کـه 

ـنـد ـیـدا کـن و مـن .   بتوانند ادامه پ
ــم چــنــان  ــی ــوان ــت ــدوارم مــا ب امــی
ــم کــه  ــه بــاشــی ــگــی داشــت ھــمــاھــن
ـاشـیـم  تظاھراتی در تحریر داشـتـه ب
ــزدھــای  ــم ــال در آن دســت ــث کــه م
بھتری خواستار شـویـم و مـردم در 
ـنـدن و  سانتیاگو و لوس آنجلس و ل

 . پاریس ھمان کار را بکنند
ـنـسـت کـه دولـت  کار دیگر ای
آمریکا را وادار کنیم یکـی از ایـن 

ـا دخـالـت در :   دو کـار را بـکـنـد ی
امور ما را متوقف بکنـد کـه ایـن 
بسیار خوب خواھد بـود، امـا آنـھـا 

ـنـد بـود از .   قادر به اینـکـار نـخـواھ
ـنـکـار  ـادر بـه ای ـیـکـه آنـھـا ق آنجائ
ـایـد یـک شـیـوه  ـنـد، آنـھـا ب نیسـت
ـلـسـطـیـن  ـلـه ف متعادل بر سـر مسـئ
اتخاذ کنند که بسیار مـھـم اسـت، 
که منبع ادامه ناعدالتیھـای غـیـر 
ــی در  ــر انســان ــول و غــی ــل قــب قــاب

ـایـد تـحـت .   دنیاست دولت آمریکا ب
فشار قرار گیرد تا از حمایـت خـود 
ـا  از دیکتاتوریھا در بحرین یا قطر ی

 .عربستان سعودی دست بردارد
کار سومی که مردم آمـریـکـا 
میتوانند بکنند اینست که خـود را 
ـاره مـنـطـقـه آمــوزش  ـیـشـتـر در ب ب

 . دھند
 

 سیاست توده ای
یک چیز خوب اینست که مـا از 

ــه ــل ــاســت دربــاره  مــرح ــی ای کــه س
مـا .   ایـم اشخاص است عـبـور کـرده

ـاسـت  در مرحله ای ھستیم کـه سـی
ـیـن  در سازمانـھـای تـود ه ـی ای تـع

ـار امـیـد بـخـش  میشود، و این بسی
باز باید اینرا به حسـاب آورد .   است

که یک نیرو ھست و یـک ضـد 
اکـثـریـت مـردم مصـر شـایـد .   نیرو

ـنـد ولـی شـورای  چیزی را بـخـواھ
نظامی، دولـت آمـریـکـا، و دولـت 
اسرائیل تمام قدرت خود را بـه کـار 
خواھند گرفت تا از آن جـلـوگـیـری 

ـاشـیـم .   کنند ما فقط باید منتظـر ب
 .*و ببینیم و پشتکار داشته باشیم
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، Cowellمورد شورشھای شھر ویگان، آقای كوول در 
رھبر كارگران در پرستون در یـك مـیـتـیـنـگ عـمـومـی 
اعالم كرده است كه برای آنچه كه در ویگان اتفاق افتـاده 

او مـتـأسـف بـود كـه مـردم .   است، بسیار متأسف اسـت
فھمند كه بـه شـیـوه خـراب كـردن  ویگان بھتر از این نمی

بی معنا بود كـه كـارگـران امـوالـی را كـه .   روی آوردند
آن امـوال و .   اند، جمع كنند و از بین ببرند خود تولید كرده

ھا، خودشان ھیچگونـه ضـرری بـه آنـھـا نـرسـانـده  دارائی
بودند؛ ستمگران كسانی بودند كه آن اموال را در تصـاحـب 

بگذار به دارائی و جان انسانھا احترام بگذارنـد و .  داشتند
با دست زدن به اقدامات به شیوه مسالمت آمیز، منظـم و 

ای اتكا كنند كه در نھایت بـه  آرام، ممكن است به مبارزه
 .نفع آنھا تمام خواھد شد

من از خشونت كور معدنكاران ویگان، كه بھای آن را 
اند، به ھیچـوجـه  با خون ھفت تن از ھمكاران خود پرداخته

اما در عین حال، من متوجـه ھسـتـم کـه .   كنم دفاع نمی
بخصوص برای عناصر تحتانی طبقه کارگـر، کـه بـدون 
شک معدنکاران جزو آنھا ھستند، یک مشـکـل جـدی 

وجـود "   مسالمت آمیز، منظم و آرام" برای پیش بردن شیوه 
دارد زیرا آنـھـا بـخـاطـر فـقـر مـطـلـق و بـخـاطـر اھـانـت 

. انـد کارفرمایانشان به ارتکاب اعمال دیوانه وار رانده شـده
تحـریـك شـده )   كارفرمایان( این شورشھا توسط این آخریھا 

بودند كه به بھانه آن نیروی نظامی را، ھـمـچـنـانـكـه در 
انـد، بـرای سـركـوب ھـمـه  ویگان نـیـز ایـن كـار را كـرده

ھای كارگران با دستـور حـاكـمـیـن بـه مـیـدان  گردھمائی
شورشی كه در شھر ویگان در بعدازظـھـر جـمـعـه .   بیاورند

ـلـسـه بـزرگ رؤسـای  به وقوع پیوست، ھمزمان بود بـا ج
معادن ذغال سنگ در ھتل سلطنتـی وایـتـسـایـد، بـرای 
كنكاش كردن در باره مطالبات كارگران معدن، و تصـویـب 

. ای برای رد كردن ھرگونه سـازش بـا كـارگـران قطعنامه

، (Haigh)"   ھـی" ھای چوب بری در  حمله به كارخانه
نزدیك ویگان، كه دوشنبه اتفاق افتاد، معدنكاران خارجـی 

ـلـز  بـرای  ... (Wales)را ھدف قرار داده بود كه از وی
 .تعویض دھانه گودال ذغال آورده بودند

قطعا معدنكاران كار درستی نكردند كه با زور جلـوی 
كارگران ھمقطار خود برای انجام كـاری را بـگـیـرنـد كـه 

بینیـم  اما وقتی كه رؤسا را می.   خود آن را ول كرده بودند
شونـد كـه  كه به ھمدیگر با قول جرائم سنگین متعھد می

lock-out  ) الك آوت اعتصابی است كـه مـدیـریـت از
. آورد ورود كارگران به محل كار ممانـعـت بـه عـمـل مـی

توانیم از بكارگـیـری  خود را عملی كنند، آیا می)  مترجم
تر و كمتر ریاكارانه متـعـجـب بشـویـم، كـه  شیوه گستاخانه

 این افراد سعی كنند اعتصاب خود را عملی كنند؟

عصیان مردم انگلیس در ماه اوت كـه جـرقـه 
آن توسط اعتراض به قتل یـك جـوان تـوسـط 
پلیس در منطقه تاتنھام لنـدن زده شـد، خـود 

بـه .   به موضوع مورد مجادله حادی بدل شـد
ـان" معنای واقعی كلمه این واقعه یك  " عصـی

ـان "   عصیان" و ھمین كلمه .  بود یك روزه دوسـت
ـان مـردم را در دو كـمـپ مـتـضـاد  و دشمن

 .روبروی ھم قرار داد
گفتنـد اراذل و !  گفتند كه اینھا تبھكارند

ـیـسـت؛ !   اوباشند اعتراضشان به وضع موجود ن
ـنـد ھا را غارت می مغازه بـگـذار آنـھـائـی .   كن

ـیـس  ـان انـگـل كه در این تعبیر از عصیان جوان
ـا  با بی بی سـی و دیـویـد كـامـرون، حـال ب

ــق درجــه ــی ــد و راه  ای رق ــد بــرون ــن تــر، شــریــك
بگذار آنھائـی كـه !   مسالمت و نظم را بپیمایند

از ناامنی خیابانھا و درھـم ریـخـتـن نـظـم و 

قانون اظھار نگرانی میکنند، بروند زیر شـنـل 
ــونســون،  ــی ــت ــدن، پــال اس ــس لــن ــی ــل ــس پ ــی رئ

 . ناخنھایشان را بجوند
ـنـد و آن را  ـان ریـخـت مردمی كه به خیاب
ـنـگـونـه  ناامن كردند، مگر چكار كردند كه ای

ـنـد ـت حـتـی اگـر .   مورد بی مھری قرار گـرف
ـبـوده كـه  غارتی كـردنـد، بـدتـر از غـارتـی ن
شبانه روز در آن جامعه تحت عناوینی چـون 

Bill out در واقـع اگـر !   گـیـرد صورت مـی
ـیـشـتـر از  دست به چنین كاری زده باشنـد، ب
سر اعتراض به آن غارتھای واقعی اسـت كـه 
. سرمایه داری قانونا در حال انـجـام آن اسـت

ـاردھـا پـونـد و دالر از  ـی ـل ـی مگر نه اینكه م
ـانـكـھـا و  مردم چاپیده می شود و به جـیـب ب

ـنـكـه !   شود؟ بانكداران ریخته می مـگـر نـه ای
ـاشـھــای  ــپ ـارســال پـرده از بـریــز و ب ــن پ ـی ھـم

ـنـدگــان  گسـتـرده ـای ــم ــرداشـتـه شــد كـه ن ای ب
پارلمان انگلیـس، از گـوردن بـراون و دیـویـد 
ـنـدگـان  ـای ـاری از نـم ـا بسـی كامرون گرفته ت
ــای  ــر خــرجــھ ــب ــی ــزب ل عضــو و طــرفــدار ح
ـیـس  ھنگفتی را از جیب مردم زحمتكش انگل

ھـای  ھای پورنوگـرافـی، مـھـمـانـی خرج فیلم
ـاغـھـای  ـاق خـوابـھـا و ب ـیـن ات ـزئ شبانـه و ت

ــحـی شــان كــردنـد؟ ـفـری حــتـی اگــر بشــود !   ت
ـیـورپـول و  ـنـگـام و ل ـیـرمـی اعـتـراض مـردم ب

ـام گـذاشـت،  منچستر را غـارت مـغـازه ھـا ن
جامعه را متوجـه غـارت دیـگـری كـرد كـه 
ـاویـن  شبانه روز از ایـن جـامـعـه تـحـت عـن

ـیـن آن اعـتـراض .   شود قانونی می اگـر در ب
ھزاران نفری چند نفری ھم دسـت بـه غـارت 

ای زدند، گویا قرار است تبلیغـات حـول  مغازه
ـیـن و  ـاول روت کار آن چند نفر غـارت و چـپ
ــه داران و  ــمــارش ســرمــای ــل ش ــر قــاب غــی

 !سیاستمداران آن كشور استتار شود
ـا  وقتی كه جامعه ای در فقـر دسـت و پ

ـیـون خـرج مـراسـم  می ـل ـی ـیـون م ـل ـی زنـد و م
شود، مردم حـق  عروسی شاھزاده و ملكه می

ـنـد ـن . دارند كه به این بپاش و بریز اعتـراض ك
ـتـل ـن ـامـد و از  چرا كسی از این ج ـی مـنـھـا ن

غارت و چپاولی كه در آن مـراسـم عـروسـی 
ـزی  از مـردم شـد، اعـتـراضـی نـكـرد و چـی

ـا .   نگفت مردم حق دارند كه این وضعیت را ب
ای كه جلـوی دسـتـشـان ھسـت، بـه  ھر شیوه

 . چالش بكشند
ماركس در این مقاله كوتاه، جـواب ھـمـه 

اگر برای كارگـران و مـردم . دھد اینھا را می

ـاقـی  عاصی از وضعیت موجود راه دیگری ب
ـنـد  مانده باشد، به ھمان راھكارھا آویزان خـواھ

ـنـد و  شد؛ اما فعال دارند آنچه را كه مـی دان
گـیـرنـد كـه  دم دستشان ھست، بـه كـار مـی

ھیـچ كسـی .   خشم خود را به نمایش بگذارند
ـنـد،  اگـر راه ابـراز اعـتـراض او را سـد نـكـن

ـیـم و  ھایش را به زائده اتحادیه ای برای به تسل
ـان شـب  تمكین كشاندن جامعه بدل نكنند و ن
فرزندش را به گرو نگریند، سینه اش را سـپـر 

ـنـد ھای سرمایـه نـمـی گلوله ـیـچـكـسـی .   ك ھ
ـلـه  دوست ندارد با قضات و پلیس و دیگر عم
ـیـس روبـرو  و اكره دست به سینه ملكـه انـگـل

اما راه دیـگـری بـرای ابـراز وجـود و .   شود
ـتـكـش و  ابراز اعتراض كارگران و مـردم زحـم

ـلـه بـه .   انـد فقیر باقـی نـگـذاشـتـه حـتـی حـم
ھائی كه حاصل دسترنج كارگران را در  مغازه

دھند مـردمـی كـه  اند و اجازه نمی ویترین كرده
ـاده  ـف به آن كاالھا احتیاج مبرم دارند از آن اسـت

ھمانقـدر بـحـق اسـت كـه .   كنند، به حق است
ـانـی در  ـاب ـی حمله به بانكھا در اعـتـراضـات خ

ـقـدر بـحـق . ھا٢٠ و جی ٨اجالس جی  ـان ھـم
است كه اعـتـراض مـردم مصـر بـه حسـنـی 

مـردم در .   ھـا مبارك و اعتراض به ساركـوزی
ــد كــه  ــراضــات لــنــدن كــاری كــردن کــل اعــت

ـات  می ـقـالب ـاری از ان تواند نقـطـه آغـاز بسـی
و درست از ھمین سر ھم بود كـه ھـمـه .   باشد

ـیـن  حافظین نظم حاضر بر علیـه آن ایـن چـن
 .بسیج شدند

 ناصر اصغری
 ٢٠١١ سپتامبر ١١

 شورشھای 
 ویگان

 
 كارل ماركس

 ناصر اصغری:  ترجمه

 

 مقدمه مترجم

 شورشهاي ویگان
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 اعتصاب و اعتراض
 

 اعتصاب کارگران متروی اھواز ادامه دارد
خبرھای این ھفته ھم از اعتصاب كارگران متـروی اھـواز 

 روز از اعتصـاب کـارگـران ١٠در پی گذشت . حكایت داشت
ـاسـی و  ـاعـتـی مـدیـرکـل سـی ـن پروژه متروی اھواز، حمید ق

شـرکـت :   تقسیمات کشوری استانداری خوزستان اعـالم کـرد
بـه تـعـھـد خـود )   پیمانکار پروژه قطار شھری اھـواز( کیسون 

 ماه از حقوق معوق کارگران پروژه عـمـل ٢مبنی بر پرداخت 
ـانـکـار :   ایسنا به نقل از قناعتی گفته اسـت.   نکرده است ـیـم پ

ـایـد ادعـاھـای او  پروژه با کارفرما مناقشاتی دارد و البتـه ب
ـانـکـار پـروژه :   قناعتی ھچمین گفتـه اسـت.   اثبات شود ـیـم پ

ھای خـود از روش  قطار شھری اھواز برای رسیدن به خواسته
شرکت کیسـون ھـم .  کند اعمال فشار بر کارگران استفاده می

کـارگـران پـروژه .   ھای پرداخت حـقـوق کـارگـران را دارد توان
 ماھـه در پـرداخـت ٦قطار شھری اھواز در اعتراض به تاخیر 

 .اند حقوق، از روز پنجم شھریور دست از کار کشیده
عباس ھالکویی، مدیر عامل سازمان قطار شھری اھـواز 

مـنـطـقـی :   در گفتگو با خبرگزاری ایسنا عنوان کـرده اسـت
ـیـل   نیست که پروژه ای بزرگ مانند قطار شھری اھواز بـه دل

. اند به حال خود رھا شـود اینکه کارگران حقوق دریافت نکرده
او اعتصاب کارگران را غیرواقعی دانسته و مـدعـی گـردیـده 

کارگری که در حال اعتصاب است در محل مشـاھـده :   است
ـانـکـار، کـارگـرھـا را .   شود  نمی ـیـم اعتقاد بر این است کـه پ

 .مرخص کرده تا با اعمال فشار پول بیشتری دریافت کند
 

 دیگر ھیچ چیزی را نمیشود كنترل كرد
ھا كارد به استخوان مردم و كـارگـران رسـانـده  حذف یارانه

 است
یكی از كارگران كارخانه ریخته گری ایران در ساوه گفتـه 

ھا وضع مـردم و  از زمان اجرایی شدن طرح حذف یارانه:   است
قرار بود مـثـال .   ایم كارگران بشدت بدتر شده است و فقیرتر شده

ـاشـد، االن  این طرح به نفع قشر ضعیف جامعـه و كـارگـران ب
میخواھیـم .  قبضھای گاز و برق و تلفن چندین برابر شده است

. یك كیلو میوه بخریم میبینیم قیمت آن چندین برابر شده اسـت
با این وضعیت مـردم . ھای حمل و نقل دو برابر شده است كرایه

دیگر تحمل نمیكنند و وای به روزی كه مردم رودرروی اینھا 
ـیـشـود .   بدلیل این فشارھا بیاستند ـزی را نـم دیگر ھیـچ چـی

 .كنترل كرد
 

 اعتراض کارگران جھاد سازندگی 
ـبـه   شـھـریـور ١٥در خبرھا آمده اسـت كـه روز سـه شـن

در اعتراض به عدم پرداخـت "   جھاد سازندگی مشھد" کارگران 
دستمزدھای معوقه خود دست به یـک حـرکـت اعـتـراضـی 

 ٥واقـع در "   جھاد سازندگی مشـھـد" کارگران معترض .   زدند
انـد   ماه دستمزد دریافـت نـکـرده١١کیلومتری شھر آبادان که 

در یک حرکت اعتراضی جاده آبادان به شـادگـان را مسـدود 
 .نمودند و خواستار دریافت دستمزدھای معوقه خود شدند

تجمع كارگان نساجی بافت بلوچ مقابل اداره كار 
 و دفتر نماینده مجلس اسالمی از ایرانشھر

ـافـت ١٥در خبرھا آمده است كه روز   شھـریـور كـارگـران ب
بلوچ در ادامه تجمعات خود مقابل تامین اجتماعی ایـرانشـھـر 

 سال كـار و ٢٠این كارگران كه ھمگی با سابقه .   تجمع كردند
ـیـگـیـری  اخراج شده از نساجی بافت بلوچ بودند به مـنـظـور پ
ـازنشـسـتـگـی،  مطالبات خود و اعتراض به اجرا نشدن قانـون ب

ایـن كـارگـران .   مقابل تامین اجتماعی این شھر تجمـع كـردنـد
ـنـده مـجـلـس  ـای ـتـر نـم روز قبل از آن در مقابل اداره كار و دف
اسالمی تجمع كرده بودند و بنا به گفته كارگران قـراربـود كـه 
ـایـد و در  ـی یك ھیئت از تھران برای حل مشكالت كـارگـران ب

 .جمع كارگران حاضر شود اما این وعده ھم عملی نشد
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ذوب 
 فلزات ابھر

در اخبار آمده است کارگران کارخانه ذوب فلزات ابـھـر در 
اعتراض به عدم دریافت حـق و حـقـوق خـود طـی دو سـال 

ـانـداری زنـجـان ١٤گذشته بعد از ظھر روز   شھریور مقابل است
ـارھـا بـه :   یکی از تجمع کنندگان گفته اسـت.   تجمع کردند ب

اند، ولی ھیـچ جـوابـی  فرمانداری شھرستان ابھر مراجعه کرده
انـد كـه کـارگـران  این تجمع کنندگان گفتـه. اند دریافت نکرده

انـد،  کارخانه ذوب فلزات ابھر ھمه مراحل قانونی را طی کـرده
ـافـت نشـده اسـت، چـرا کـه  ولی نتیجه  قابل محسوسی دری

 . شود مرتب به کارگران وعده حل مشکل داده می
 

كارگران كارخانه تبد قزوین برای ادامه 
 روند اعتراض خود به تھران می

 ١٥٠طبق گزارشات منتشر شده، روز اول شھـریـور حـدود 
ـزویـن در اعـتـراض بـه ادامـه  ـبـد ق نفر از كارگران كارخانـه ت
تعطیلی كارخانه و پرداخت نشدن حقوق معوقـه آنـھـا، در ایـن 

ـنـد ـا شـكـایـت از .   كارخانه تجمع اعتراضـی داشـت كـارگـران ب
مدیریت و ھمچنین بنیاد مستضعفان كـه زیـر نـظـارت والیـت 
فقیه است به این بی توجھی به مشكـالت كـارگـران و عـدم 

كـارگـران .    ماه از حقوق معوقه خود اعتراض كردنـد٤دریافت 
تھدید كردند در صورت عدم پاسخگویی به مطالبات خـود بـه 

 .تھران خواھند رفت
 

اعتراض كارگران كارخانه نشاسته یاسوج به 
 مطالبات دریافت نشده

در خبرھا آمده است كه كارگران كارخـانـه آرد و نشـاسـتـه 
ـات ١٥یاسوج روز  ـب ـافـت مـطـال  شھریور در اعتراض عـدم دری

در ادامـه ایـن خـبـر .   خود دست به تـجـمـع اعـتـراضـی زدنـد
 .ھمچنین آمده است كه این كارخانه تعطیل شده است

 
 تجمع كارگران مجتمع گوشت فارس

 شھریـور از سـاعـت ١٩در خبرھا آمده است كه روز شنبه 
 تن از كارگران مجتمع گوشت فارس كـه ٥٠ صبح بیش از ٩

ـانـداری و اداره جـھـاد  ـابـل اسـت ـق در مرودشت واقع است در م
كـارگـران .   انـد كشاورزی شیراز دست به تجمـع اعـتـراضـی زده

ـات و  ـب معترض با در دست داشتن پالكاردھایی خواستار مطال
 .ھای معوقه خود شدند حقوق
 

تعطیلی بیش از دو ماه كارخانه فالورجان 
 اصفھان و اعتراض كارگران

ـیـل  در خبرھا آمده است كه دو مـاه اسـت  كـارخـانـه بـدل
نداشتن موارد اولیه و ممانعت دولت از ورود آزبسـت تـعـطـیـل 

ـاشـنـد٤٠٠میباشد و  ـب ـی ـفـی م ـی ـل .  كارگر آن در حالت بالتكی
كارگران  قبل از ماه رمضان دست به تجمع اعـتـراضـی زدنـد 

كه در جواب آنھا دولت و نماینده مجلس اسالمی از فالورجـان 
قول داد كه مسئله ورود مواد اولیه را حل خواھند كرد ولی تا 
ھمین لحظه ھیچ كاری انجام نشده است و ادامه این وضعیـت 

 .باعث تجمعات اعتراضی بیشتر كارگران خواھد شد
 

كارگران ایران خودرو دیزل در  تجمع 
 مقابل دیوان عدالت اداری

ـزل  در خبرھا آمده است كه كارگران شركت ایران خـودرو دی
در مقابل دیوان عدالت اداری بخاطر نبود امنیت شغلی دسـت 

 .به تجمع اعتراضی زدند
 

اعتراض كارگران كارخانه قند ورامین به 
 ھا وحذف مزایای عدم پرداخت بموقع حقوق

ـنـد ورامـیـن كـه  گزارش شده است كه كارگران كارخانـه ق
 كارگر دارد و كمتر از نیـمـی از آن رسـمـی و ٥٠٠نزدیك به 

بقیه قراردادی ھستند یك ماه است كه حقوق معوقـه دارنـد و 
یـكـی از .   حقوق آنھا مستمر با تاخیر زیاد پـرداخـت مـیـشـود

برای گرفتن حقوق ما را جان به لب میكننـد، : كارگران گفت
عالوه براین امكانات و مزایایی مثل كفش، لبـاس، دسـتـكـش 

انـد و كـال بـه  كه قبال به ما میدادند تماما حذف كـرده...   و 
ـبـال داده مـیـشـد در . اند فراموشی سپرده ھمچنین بن را كه ق

ـزان ھـم كـه  حال حاضر با یك سال تاخیر داده میشود و ھر مـی
ـیـكـه ایـن.   دلشان میخواھد میدھند ھـا حـق و حـقـوق  در حـال
  . شناخته شده كارگربوده

اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھا در 
 کارخانه گل پسند قزوین

ـیـش از  در خبرھا آمده است كه دستمزدھای تیر و مرداد ب
 نفر از کـارگـران کـارخـانـه گـل پسـنـد واقـع در شـھـر ١٢٠

کـارگـران ایـن .   صنعتی کاسپین قزوین پـرداخـت نشـده اسـت
کارخانه ضمن اعتراض به عدم دریافت مطالبات معوقه خـود 
ـزایـش دسـتـمـزدھـای  خواستار دریافت فوری مطالباتشان و اف

 .باشند خود می
 

 ٦اعتراض كارگران شركت آبیاری شوش به 
 ماه حقوق معوقه

ـاری ٦٠گزارش شده است كه بیش از  ـی  كارگـر شـركـت آب
ـاطـق  سیویل اكسین شوش كه با لوله ھای فشار قوی بین مـن

آب را منتقل میسازد از فروردین ماه سال جاری تاكنون ھیـچ 
ـانـكـاری مـذبـور از اول .   اند حقوقی دریافت نكرده ـیـم شركت پ

 نفراز كارگران این شـركـت ١٠فروردین تعطیل گردیده و حدود 
این كـارگـران . را  بدون پرداخت حقوق و مزایا اخراج كرده است

ـات  ـب در روز اول شھریور در مقابل اداره كار شوش بـرای مـطـال
 . خود دست به تجمع اعتراضی زدند

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
 یابد  نرخ خط فقر به دو میلیون تومان افزایش می

ـنـده سـابـق  ـای در خبرھا آمده است كه عباس وطن پرور، نـم
ـزایـش    کارفرمایان در سازمان جھانی کار  درصـدی ٢٠ از اف

ـتـه ٦نرخ خط فقر طی   ماھه گذشته در ایران خبر داد و گـف
ـیـون و :   است ـل ـی ـزرگ یـک م نرخ خط فقر در شـھـرھـای ب

شـود  پیش بینی مـی   : او افزود.   ششصد ھزار تومان برآورد شد
ـیـون تـومـان  ـل ـی تا پایان سال جاری نرخ خط فقر به نـرخ دو م

نـرخ تـورم در سـبـد ارزاق  :   گـویـد در ادامه مـی.   افزایش یابد
ـزان  عمومی خانوار طی شش ماھه نخست سال جاری بـه مـی

ـتـه اسـت٥٠ ـاف ـزایـش ی  و  تـورم در بـخـش ارزاق.    درصـد اف
ـابـل تـوجـھـی  امالک و مشتغالت در سال جاری به میزان ق

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی



 9 ١٧٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

  .افزایش یاقته است
 شیوه جدید بیگاری در كارخانجات ایران

ھـای مشـھـد،  در خبرھا آمده است كه در برخی از كارخانه
كارگران نه تنھا استخدام نیستند بلكه به شیوه جدیدی به كـار 

یكی از كارگران كارخـانـه ایـمـن خـودرو در . شوند گرفته می
كارگران را نه حـتـی روزمـزد :   مشھد در این رابطه گفته است

بلكه بصورت كارمزد بـه خـدمـت مـیـگـیـرنـد؛ كـه كـارفـرمـا 
چنانچه ھمه مشكالت كارخانه اش حل باشد و كـار و مـواد 
اولیه كار داشته باشد و خالصه اگر كارگر كار كند حقـوق بـه 
ـیـسـت . او داده میشود و از ھیچ مزایای دیگری بـرخـوردار ن

اما اگر به خاطر مشكالت كارخانه یا ھر موضوع دیـگـر كـه 
در كارخانه امكان كار نباشد به كارگر این كـارخـانـه حـقـوقـی 

 .تعلق نخواھد گرفت
 

وضعیت نپرداختن دستمزدھا و بیگاری 
 كشیدن از كارگران شھرداری مشھد

 مـاه ٣در خبرھا آمده است كه كارگران شھرداری مشھـد 
ـتـه.   اند است كه حقوقی دریافت نكرده انـد كـه  این كارگران گـف

انـد كـه  كارگران گفته.   اند حتی از پرداخت كرایه خانه ھم مانده
كنیـم بـه  ھر زمان به عنوان اعتراض به مسئولمان مراجعه می

ـیـد بـرویـد تسـویـه  ما می گویند از این وضعیت ناراحت ھسـت
ـیـچـگـونـه :   یكی از كارگران گفته اسـت.   حساب كنید مـا ھ

تعطیلی نداریم و بابت كار كردن در تعطیالت مبلغی به عنـوان 
شـود و اگـر روزی ھـم بـخـاطـر  اضافه كاری پرداخـت نـمـی

 ٣ روز مرخصی باید ١مشكلی مرخصی بگیریم به ازای ھر 
ـیـم  ایـن .   روز به مدت چھار ساعت كار بدون حقوق انجام دھ

ـم و  كارگران گفته اند كه به اداره كار و شورای شـھـر ھـم مـراجـعـه كـردی
ـه مـا  اعتراض خود را به آقای ارغیانی گفته ایم ولـی ایشـان درجـواب ب

 .گفت ما فقط میتوانیم به شھرداری نامه بدھیم
 

 ماه حقوق معوقه كارگران قراردادی و ٤
 پیمانی در پاالیشگاه آبادان

 كـارگـر قـراردادی و ٣٠٠٠گزارش شده است كه حـدود 
پیمانی در قسمتھای مختلف پاالیشگاه آبادان مشغول بـه كـار 

 مـاه ٤ھستند اما پیمانكاران شركتھای مربوطـه از پـرداخـت 
یكـی از كـارگـران .  حقوق معوقه این كارگران امتناع میكنند

در خصوص اینكه آیا در این رابطه پیگیری و اعـتـراضـی از 
از آنجا كه تا كنون ھـر :   جانب كارگران صورت نگرفته؟ گفت

ـا دسـت بـه كارگری كه حق و حقوق  ـبـه كـرد و ی خود را مـطـال
ـا تـوجـه بـه بـحـران  تجمع اعتراضی زده، بالفاصله اخـراج گـردیـد، ب
ـنـكـه از كـار و  بیكاری در كشور، كارگران از ترس اخراج شـدن و ای
ـیـز  شغلی كه دارند محروم نشوند به فشارھای سـخـت مـعـیـشـتـی ن

ـا سـاخـتـمـان اند و البته بارھا در مقابل درب  تن داده پاالیشگاه و ی
ـا جـانـب  ـب اداری پاالیشگاه تجمع كرده بودند اما متاسفانه غـال

 .كارفرما گرفته شد تا اینكه مشكلی از كارگران حل شود
 

 ھزار تومان ٣٠٠ سال سابقه تنھا ٢٠با 
 حقوق میگیریم

اتحادیه کارگران پیمانی و " در خبرھا آمده است كه رئیس 
ـا :  گفته است" قراردادی سراسر کشور  ٢٠کارگران پیمانـی ب
ـنـھـا  ـافـت ٣٠٠سال سابقه کار ت  ھـزار تـومـان دسـتـمـزد دری

در حـال حـاضـر کـارگـران :   گـویـد در ادامـه مـی.   کنند می
ـیـدی ٣ تا ٢روزمزد با   سال سابقه فعالیت در واحـدھـای تـول

 ٥٠در حال حاضر کمتـر از    .کشور تحت پوشش بیمه نیستند
ـامـیـن  درصد از کارگران روز مزد تحت پوشش بیمه سازمان ت

ـیـل اجـرای :   گـویـد او در ادامـه مـی.  اجتماعی ھستند بـه دل
ـا  قانون ھدفمندی یارانه ھا کارگران در تامین معیشت خـود ب

 .اند ای مواجه شده مشکالت عدیده
 

 ماه ٨كارگران و پرسنل مخابرات دزفول 
 حقوق طلب دارند

در خبرھا آمده است كه كارگران مخابرات دزفول از بـھـمـن 
 .اند  تاكنون حقوق و مزایای خود را دریافت نكرده٨٩ماه سال 
 

 ماه دستمزد معوقه کارگران شرکت نفت و ٢
 گاز ایتوک ایران 

ـفـر از کـارگـران ١٥٠٠در خبرھا آمده است كه بیش از   ن
ـز و  شرکت نفت و گاز مستقر در پروژه ھای اصفھان، قم، تبـری

دارخوین خـرمشـھـر بـعـلـت کـارشـکـنـی عـوامـل کـارفـرمـا 
دستمزدھا و مبالغ اضافه کاری مربوط به تیر و مـرداد مـاه 

 . اند را دریافت ننموده
 

 ماه ٣كارگران تاسیسات دریایی خرمشھر 
 حقوق معوقه  طلب دارند 

 كارگر شركت تاسیـسـات ١٧٠گزارش شده استكه بیش از 
ـانـكـاری  دریایی خرمشھر كه از كـارگـران  شـركـت ـیـم ھـای پ

 .اند  ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده٣باشند  می
 

 ماه دستمزد معوقه کارگران کارخانه گل ٢
 پسند قزوین

ـیـر و مـرداد مـاه  در خبرھا آمده است كه دستـمـزدھـای ت
 نفر از کارگران کارخانه گل پسند واقع در شـھـر ١٢٠بیش از 

 . صنعتی کاسپین قزوین پرداخت نشده است
 

تعطیلی كارخانه كارتن كار و عدم پرداخت 
  ماه حقوق به كارگران٦

ـام  ـارتـن بـه ن ـیـدی ك در خبرھا آمده است كه كارخانه تـول
 كـارگـر داشـت، از ٧٠٠شركت كارتن كار كه در ابتدا حـدود 

فروردین ماه جاری بطور كامل تعطیل گردید و كـارگـران ایـن 
شركت از فروردین ماه تاكنون حقوق و مزایای خود را دریافـت 

 . كارگر داشت١٠٠این كارخانه در مقطع تعطیلی حدود . اند نكرده
 

مطالبات معوقه کارگران لوله سازی 
 خوزستان ھنوز پرداخت نشده است

ـامـات رژیـم و کـارفـرمـای  در خبرھا آمده است كـه مـق
 ماه دستمزدھـای ٢٣کارخانه لوله سازی خوزستان از پرداخت 

 .نمایند معوقه کارگران این کارخانه خودداری می
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 دولت و جوانان و فارغ التحصیالن بیکار
ـیـكـاری در  در خبرھای این ھفته آمـده اسـت كـه نـرخ ب

 بـرابـر كسـانـی اسـت كـه در ١٠التحصیالن دانشگاھی  فارغ
در عین حال دولت ھـم .   كشور تحصیالت دیپلم و زیردیپلم دارند

ـنـد از مسئولیت در برابر اینھا شانـه خـالـی مـی وزیـر کـار .   ك
ـتـه ١٧تعاون و رفاه اجتماعی رژیم اسالمی روز   شھریـور گـف

ـتـه:   است انـد  برخی وزارت کار را با وزارت اشتغال اشتباه گـرف
ـیـسـت ـا .   در حالی که وظیفه این وزارت خانـه اشـتـغـال ن او ب

ھای وزارت علوم، و با اشاره به نرخ بیـکـاری  انتقاد از سیاست
ـاسـتـھـای  فارغ التحصیالن دانشگاه ھا خواستار بازنگری در سی

 .ھا شده است پذیرش دانشجو و نظام آموزشی دانشگاه
ـلـی  عباس وطن پور، نماینده سابق ایران در اجالس بین المل

ـتـصـادی نـرخ :   " کار گفته اسـت بـه عـنـوان یـک فـعـال اق
ـاالی   درصـد ٣٠بیکاری کل کشـور را در حـال حـاضـر ب

 درصـد و ٤٠دانم و معتقدم این نرخ در بین جوانان باالی  می

ـیـش از   درصـد ٦٠در بین فارغ التحصیالن دانشگاھی ھـم ب
ـیـشـتـر از آن چـه کـه . " است او آمار بیکاری در ایـران را ب
 .داند اند می ھای دولتی و بین المللی اعالم کرده نھاد

 
 درصد از واحدھای تولیدی ٧٥تعطیلی 

 پس از اصالح قانون کار
 شھریور آمده اسـت كـه داوود اخـوان، ٢٠در خبرھای روز 

ھای حـل اخـتـالف  یكی از عوامل خانه كارگر رژیم در ھیات
 درصد از واحدھای تولیدی کشـور ٧٥ادارت کار از تعطیلی 

ـا :   او در ادامـه افـزود.     پس از اصالح قانون کار خـبـر داد ب
اصالح قانون کار امینت شغلی کارگران از بین خواھـد رفـت 
و ما شاھد افزایش تـعـداد کـارگـران اخـراجـی از واحـدھـای 

 . تولیدی کشور خواھیم بود
 

 خداحافظ كارگر استخدامی
در خبرھا آمده است كه ناصر برھانی، دبیر کـانـون عـالـی 

ـزایـش تـعـداد   شوراھای اسـالمـی کـار سـراسـر کشـور  از اف
ـا دو سـال :   کارگران قراردادی در کشور خبـر داد و گـفـت ت

 . آینده کارگر استخدامی نخواھیم داشت
 

 اتفاق خاصی نیافته است كه اشتغال ایجاد شود
در خبرھا آمده است كه نماینده رژیم در مجلـس اسـالمـی 

ـیـکـاری در :   از آستانه اشرفیه گفته است وضعیت اشتغال و ب
: گـویـد او مـی.  کشور به ویژه گیالن بسیار نگران کننده است

 شغـل در ٥٠٠ میلیون و ٢وعده رئیس جمھوری برای ایجاد " 
تریـن دالیـل  وی مھم. "   سال جاری، به ھیچ وجه شدنی نیست

ھـای الزم و  عدم تحقق این وعده را فراھم نـکـردن زیـرسـاخـت
 . گذشت نیمی از سال و روی ندادن اتفاقی خاص عنوان کرد

 
 ھا در شرکت جنرال مکانیک اخراج سازی

گزارش شده است كه کارفرمای شرکت راه و سـاخـتـمـان 
 نفر دیـگـر از کـارگـران ٢٠جنرال مکانیک در غرب تھران، 

ـانـه شاغل در بخش ھـای  ھای مختلف این کارخانـه را بـه بـھ
ـاد .   واھی از کار اخراج کرده است این شرکت تحت پوشش بنی

ـیـش از  ـا ب ـا ١١٠مستضعفان رژیم ھـم اکـنـون ب  کـارگـر ب
ــرارداد  ــیـد امضـا، در حـال حـاضــر طــرف ق قـراردادھـای سـف

ـان و پـل ھـای  شھرداری تھران و مجری و سـازنـده انـواع اتـوب
 .روگذر در غرب این شھر است

 
 كارگر شركت سراب بافت به ١٧اخراج 

 خاطر اعتراض
ـفـر از كـارگـران ٢٥در اخبار این ھفته آمـده اسـت كـه   ن

ـافـت بـه  ـنـدگـی سـراب ب ـت ـاف معترض شركت ریسندگی و ب
ـا  مدیریت شركت به خاطر مشكالتی كه داشتند و در رابـطـه ب
عدم دریافت مطالبات خود شكایت كرده بـودنـد كـه مـدیـریـت 
ـا  مزبور آنھا را وادار كرد یا شكایت خود را پـس بـگـیـرنـد و ی

 ١٧یكی از كارگران معتـرض گـفـت كـه .   اخراج خواھند شد
كارگر مقاومت كرده و شكایت خود را پس نگرفتـه بـودنـد از 

 .شھریور از طرف مدیریت كارخانه بطور كامل اخراج گردیدند
 

ھای شھرك  تعطیلی قسمت اعظم كارخانه
 صنعتی ساوه

ـزرگـتـریـن شـھـركـھـای  شھرك صنعتـی سـاوه یـكـی از ب
ـا تـعـداد ٤٠٠صنعتی ایران است و بیش از  ـزرگ ب  كارخانه ب

ـنـد در خـبـرھـا آمـده .   زیادی كارگر در آن مشغول به كـارھسـت
است كه طی چند سال اخیر و بطور خاص از شروع سال جدیـد 

ھا و گران شدن حاملھـای انـرژی بـخـش  بدلیل موضوع یارانه
اند و بخش دیـگـری ھـم  زیادی از این كارخانجات تعطیل شده
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ـیـن  ـیـل ھـم ـنـد بـدل كه با مشكالت بسیار مشغول بـكـار ھسـت
ـا  مشكالت بعضا كارگران حقوقھای معوقه چند ماھه دارند ی

 .موارد اخراج كارگران بشدت باال رفته است
 

 كارگر كارخانه ٢٠٠بیكار شدن بیش از 
 فرش مخمل كاشان

ـال  ـق در خبرھا آمده است كه از شروع ماه رمضان دستور انت
نیمی از كارخانه فرش مخمل كاشان به بیرون از شـھـر كـاشـان 

ـال دسـتـگـاھـھـا و راه .  داده شد ـق ـت در ادامه آمده اسـت كـه ان
اندازی مجدد كارخانه تا پایان سال جاری طول خواھـد كشـیـد 

 كـارگـر ایـن كـارخـانـه از كـار ٢٠٠و به ھمین دلیل بیش از 
 .اند بیكار شده

 
 ھای مواد لبنی سراب وضعیت بحرانی كارخانه

ـارانـه ھـای شـیـر و  به دنبال بحث اجـرایـی شـدن حـذف ی
ھای لبنی را در نـوردیـده، در سـراب  بحرانی كه ھمه كارخانه

ـیـش از   كـارگـر داشـت ١٠٠كارخانه مواد لنی امـروز كـه ب
تعطیل گردید و كارخانه مواد لبنی آالچـیـق، كـارخـانـه مـواد 

ـنـد... لبنی ھنر و  كـارخـانـه .   با یك سوم ظرفیت كـار مـیـكـن
ـارانـه٨٠آالچیق بیش از  ھـا   نفر كارگر داشت كه بعد از بحث ی

ـنـھـا  ـفـر مشـغـول ٤٠بیش از نصف كارگران اخراج شده و ت  ن
ـه ـه خـواسـت ـه شـده كـه اگـر دولـت ب ـت ـه آنـھـا ھـم گـف ھـای  بكارند كه ب

 .كارخانه دارھا رسیدنگی نكند بقیه كارگران را اخراج خواھند كرد
 

 اخراج کارگران نیک پارس قزوین
در خبرھا آمده است كه در یکماه گذشته به دستور مـدیـر 

 نفر از کـارگـران از ١٠٠کارخانه نیک پارس قزوین بیش از 
ـا  عوامل مدیریت گفته.  اند کار اخراج شده ـنـده ٣انـد ت  مـاه آی

ـفـر از کـارگـران از کـار ١٠بطور متوسط ھر ماه بایستی   ن
 !اخراج شوند تا کارخانه به شرایط متعادل مالی برسد

 
 تعطیلی گاوداریھا در شھرستان سراب

در خبرھا آمده است كه بدنبال حذف یارانه از شیـر حـداقـل 
 گاوداری در شھرستان سراب آذربایـجـان شـرقـی تـعـطـیـل ١٠

 .اند گردیده
 

 ناامنی محیط كار
 

اعتراض به عدم مداوای یک کارگر مصدوم 
 در پاالیشگاه آبادان

ـیـمـانـی ١٤روز  ـقـالنـی از کـارگـران پ  شھریور مـحـمـد ب
ـات ایـمـنـی در  ـیـل عـدم وجـود امـکـان پاالیشگاه آبادان به دل
ـتـگـی شـده و بـه شـدت  محیط کار دچار سانحه بـرق گـرف

پرسنل آمبوالنس اعزامی به دلیل پیـمـانـی .   گردد مصدوم می
ـیـت او  بودن وضعیت کاری نامبـرده از رسـیـدگـی بـه وضـع

این اقدام مـوجـب خشـم و اعـتـراض سـایـر .  نمایند امتناع می
شـود ایـن کـارگـر مصـدوم در  گفته می.  گردد کارگران می

ـقـل  نھایت با تالش ھمکاران و سایر کارگران به بیمارستان منت
 .گردیده است

 
  سوزی در پاالیشگاه آبادان آتش

ـیـسـیـون انـرژی  ـیـس کـم در خبرھا آمده است كه نایب رئ
کـراکـر قـدیـم  مجلس اسالمی از آتش سـوزی در واحـد کـت

 مـجـروح بـر ٤این حـادثـه :   پاالیشگاه آبادان خبر داد و گفت
ـادان  واحد کت.   جای گذاشته است ـاالیشـگـاه آب کراکر جدید پ

ـاح تـوسـط احـمـدی  ـت ـت نیز در سوم خرداد امسال ھمزمان با اف
 مـجـروح بـر ٢٤سوزی شد که یک کشته و  نژاد دچار آتش
 .جای گذاشت

 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی
 

بازداشت و اعمال فشار بر کارگران 
 اعتصابی تراکتورسازی تبریز

در خبرھا آمده است كه در پی اعتصاب کارگران رسـمـی 
و قراردادی شرکت آھنگری تراکتورسازی تبریز كه حـدود دو 

ھای خـود  ھفته پیش در اعتراض به وضعیت اقتصادی خانواده
و عدم دریافت چندین ماه حقـوق، دسـت از کـار کشـیـده و 
ـیـروھـای  اعتصاب کردند، جمعی از ایـن كـارگـران تـوسـط ن

در .   انـد امنیتی بازداشت و با اتھامات سنگینی روبـه رو شـده
ـتـی ـی ـن اطـالعـاتـی   -ادامه این خبر آمده است كه نیروھای ام

ـا تـھـدیـد و بـی  وارد کارخانه شده و عده ای از معترضان را ب
ـال دادنـد . حرمتی دستگیر نموده و به اداره اطالعات تبریز انتق

ـتـھـای " این کارگران در حین بازجویی با اتھاماتی چون  فعالی
ـیـت مـلـی" ، " ضد نظام حـمـایـت از سـوی " ، " اقدام علیه امـن
ـیـن بـه مـقـدسـات " ، " اختالل در امنیت ملی" ، " بیگانگان تـوھ

ـاه .   مواجه شدند...  و"  نظام ـیـن اقـدام بـه کـوت ماموران ھمچـن
ـزی  ـیـرآمـی ـار تـحـق کردن موی سر این كارگران بـه طـرز بسـی

بازداشت شدگان پس از سه روز بازداشت در سلولھـای .   نمودند
ـیـد  انفرادی، تا زمان تشکیل دادگاه به طـور مـوقـت و بـه ق

این کارگران تا روز تشکیـل دادگـاه از كـار .   وثیقه آزاد شدند
 . اند خود اخراج شده

ـانـداری  در ادامه آمده است كه مسئوالن فرمانداری و اسـت
آذربایجان شرقی در مقابل مراجعه و اعـتـراض کـارگـران بـه 

ـازداشـت  چنین رفتارھایی با بی ـائـی بـرخـورد کـرده و ب ـن اعت
ـه ـه نـمـوده و تـھـدیـد  شدگان را ملزم به سکـوت رسـان ـن ای در ایـن زمـی

 . کردند در صورت انتشار اخبار مجددا بازداشت خواھند شد
 

 محکومیت دو فعال حقوق کودک به زندان
در خبرھا آمده است كه دو فعال حـقـوق کـودک سـاكـن 
شھر مشھد، ضیائیـه اسـحـاقـی و فـرھـاد امـری، از سـوی 
دادگاه اسالمی به اتھام احداث مھد کودک غیر قانونـی بـه 

دو .    سال مـحـکـوم شـدنـد٥یک سال حبس تعزیری در طی 
ـازداشـت و پـس از ٨٩ بـھـمـن مـاه سـال ١٢فعال فوق الذکر در   ٦٥ ب

ـه . روز به قید وثیقه آزاد شدند ـر کـمـک ب ـف ـری ایـن دو ن دلیل دستـگـی
 .تحصیل کودکان روستای حاجی آباد از توابع مشھد بود

 
 بازداشت فرانک فرید فعال حقوق زنان در تبریز

ـان  در خبرھا آمده است كه فرانک فرید فـعـال حـقـوق زن
 شھریور ھمزمان با تجمعی که از سوی فعالیـن ١٢روز شنبه 

ـاچـه  محیط زیست در اعتراض به خشک شدن تدریـجـی دری
ـتـی در سـه راه  ـی ـن ارومیه برگزار شده بود، توسط ماموران ام

 . امین تبریز بازداشت شد
خبر دیگری از ضرب و شتم شدید فرانك توسط مـأمـوران 

در نتیجه این ضرب و شتم بازوی وی بـه .   زندان حكایت دارد
شدت آسیب دیده و ھمچنین پرده گوش چپ وی نیز صدمـه 

شود وی شـنـوایـی  به طوری که گفته می.   جدی دیده است
براساس اخبار منتشر شده فـرانـک .   خود را از دست داده است

ـادی را تـوسـط  ـازداشـت سـاعـات زی فرید در چند روز اول ب
ماموران اداره اطالعات تبریز مورد بازجویی قرار گرفته اسـت 

تبلیغ علیـه نـظـام جـمـھـوری " ، " توھین به رھبری" و اتھامات 
 .به وی تفھیم شده است" اقدام علیه امنیت ملی"و " اسالمی
 

 بازداشت دو تن از فعالین جنبش زنان
ـان در  ـبـش زن بنا بر خبر منتشر شده دو تن از فعالیـن جـن
شھر آمل با نامھای فرشته شیرازی و الھام محسنـی تـوسـط 
ـازداشـت شـدنـد . ماموران دستگاه امنیتی رژیم در این شـھـر ب

 نفر دیـگـر ٦ماموران امنیتی رژیم عالوه بر بازداشت این دو، 
ـتـشـر  را که تاكنون اطالعی از ھویت و علت بازداشت آنان من

 .اند نشده است، دستگیر و روانه زندان آمل کرده
 

ھایده تابش  محکومیت مھرنوش اعتمادی و
  ماه حبس تعلیقی٩به 

در خبرھا آمده است صبح روز ھفتم شھریـور مـاه، دادگـاه 
ھایده تابش از فعاالن کمپین یـک  نھایی مھرنوش اعتمادی و

میلیون امضا، در اصفھان برگزار شد که طی آن اتھام ایـن دو 
در ادامه این خـبـر آمـده اسـت . تن تبلیغ علیه نظام عنوان شد

ھـا را مـجـرم   دادگاه رژیم در اصفھـان آن١١كه قاضی شعبه 
شناخت و دفاعیاتشان را خالی از حقیقت دانست و به مـوجـب 

 ماه حبس تعلیقی به مـدت سـه سـال ٩ھمین، این دو نفر به 
الزم به یادآوری است كه مھرنـوش اعـتـمـادی .   محکوم شدند
 روز ١٥ در منزل خود دستگیر شد و پـس از ٨٨در آذر ماه 

ـز  . میلیون تومانی آزاد شد١٠٠به قید وثیقه  ـی ـابـش ن ھـایـده ت
ـیـد ٤٨ ھمان سال به مدت   آذر ماه ـازداشـت و بـه ق  سـاعـت ب

  .وکالت آزاد شده بود
 معلمان

 
ھیچ تعھدی برای : وزارت آموزش وپرورش

 استخدام معلمان شرکتی نداریم
ـز اطـالع رسـانـی و روابـط  در خبرھا آمده است كـه مـرك
عمومی وزارت آموزش و پرورش در واکنـش بـه اعـتـراضـات 

ھای گذشته مقابل مجـلـس، نـھـاد  معلمان شرکتی طی ھفته
ـتـه اسـت... ریاست جمھوری و  ـلـمـان حـق :   گف تـمـامـی مـع

ـیـف  ـیـن تـکـل ـی التدریس و آموزشیاران نھضت سـوادآمـوزی تـع
ـال  شده ـب اند و این وزارتخانـه ھـیـچ تـعـھـد اسـتـخـدامـی در ق

ــای شــرکــتــی نــدارد ــیــروھ ــیــچ :   در ادامــه آمــده اســت.   ن ھ
آموزشیاری از نھضت سوادآموزی در کشور وجود نـدارد کـه 

ـیـف  براساس مصوبه ھای مجلس شورای اسالمی تعیین تـکـل
مقرر بود طبق مصوبه مجلس شـورای اسـالمـی، .  نشده باشد

ـامـه ٧٠٠٠  نفر از آموزشیاران نھضت سوادآموزی در یک بـرن
ـا در سـال   ١٣٨٩پنج ساله استخدام شوند که در ھمین راسـت

 نفر از این آموزشیاران استخدام شدند و در مـھـر ٣٠٠٠بیش از 
 نفر دیـگـر از ایـن گـروه اسـتـخـدام ٧٠٠٠ماه سال جاری نیز 

 .خواھند شد که اسامی آنھا نیز پیش از این اعالم شده است
 

 اطالعیه
 

داوود رضوی به شعبه شش دادسرای زندان 
 اوین احضار شد

ـار رسـیـده بـرابـر تـمـاس  طبق اخب
ـنـی آقـای داوود رضـوی عضـو  ـف تل
ھیئت مدیره کارگـران شـرکـت واحـد 
اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه، جـھـت 

ای سواالت باید خـود را  پاسخ به پاره
ـبـه شـش  ـیـن فـرصـت بـه شـع در اول

 .دادسرای زندان اوین معرفی کند
 سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 ١٣٩٠ شھریور ١٩
 

 کنیم بازداشت کوروش بخشنده را محکوم می
کورش بخشنده فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگـی 
ـتـه  ـف برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری بیش از دو ھ
ـنـدج بسـر  ـتـی شـھـر سـن ـی ـن است که در بازداشت نیروھای ام

اتھام وارده به این فعال کارگری، نشر اکاذیب عنـوان .   برد می
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این اتھام بـه ھـیـچ .   شده است
وجه واقعی نیست، چون ظاھرا 

ای از فشـار و  ھر افشـاگـری
اعمال بی حـقـوقـی از جـانـب 
کارفرمایان بر کارگران از نظـر 
ـیـن آنـھـا،  کارفرمایان و مدافع
نشر اکاذیب محـسـوب شـده و 

ـیـن اقـدامـی  ھر کارگر و فعال کارگری ای که دست به چـن
 .بزنند باید بازداشت و شکنجه گردد

ـازداشـت  انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، ب
کوروش بخشنده را شدیدا مـحـکـوم نـمـوده و خـواھـان آزادی 

 .باشد فوری و بدون قید و شرط وی می
 ١٣٩٠ شھریور ١٩
 

ھای صنعت  آیا باید کارگران در زیر چرخ
 قربانی شوند؟

ھای اخـیـر کـارگـران  بنا بر گزارش خبرگزاریھا طی ھفته
ـا  ای بوده شرکت فوالد کاویان شاھد وقوع حادثه اند کـه گـوی

ھای فـاضـالب  ھنگام پاک کردن حوضچه حاوی پس مانده
در دھانه لوله ورودی آن سه تن از کارگران تحت تأثیـر فشـار 
گاز متان قرار گرفته و در نھایت تنـھـا یـکـی از آنـھـا جـان 

 .سالم به در برده است
ای کـه در مـجـتـمـع  ھا حاکـی اسـت حـوضـچـه گزارش

ـان قـرار دارد در روزھـای اخـیـر  تولیدی شرکت فوالد کـاوی
 تن از کـارگـران ایـن شـرکـت بـوده کـه بـه ٩روزانه پذیرای 

 متـری آن نسـبـت بـه ٨دستور ریاست خدمات، باید در عمق 
گرفتگی مسیر دفع فاضالب اقدام و دھانه لوله ورودی ایـن 

 .حوضچه را پاکسازی کنند
ـنـه رعـایـت  در این بین نبود حداقلھـای مـمـکـن در زمـی
ـنـکـه  استانداردھای ایمنی و بھداشت صنعتی و با علـم بـه ای

ھـای  فعالیت در مکانی که توام با حجم متراکمی از روغـن
باشد باعث مـرگ دلـخـراش  صنعتی و گاز کشنده متان می

و نیز مصدومیت تعدادی از کارگرانی شده که نه تنھا اجـازه 
بیان مشکالت مذکور را به مدیران ندارند بلکه در صورت ھـر 

 .شوند گونه اعتراضی با تھدید اخراج از شرکت مواجه می
ـیـوز طـی  ـبـرنـگـار بـورس ن گفتنی است طی گـزارش خ
تماس با دفتر علی اصغر گنجیان مدیر عامل شرکت فـوالد 
ـاقـات  ـف کاویان خواستار ارایه پاسخ در خصوص کم و کیـف ات
رخ داده برآمد که به دلیل نامساعد بودن شرایط جسمی وی، 
طناب ترکی مدیرکل فروش این شرکت به عنـوان سـخـنـگـو 

ـیـن حـادثـه ای  معرفی و ضمن اعالم بی خبری از وقـوع چـن
ـتـی پـر :   اظھار داشت اگر چه بروز حادثه در واحدھای صـنـع

نماید اما قطعا  مسائـل ایـمـنـی در  مخاطره اجتناب ناپذیر می
 .فرایند تولید شرکت رعایت شده است

ـیـن  ـابـت چـن وی با اعالم اینکه ھنوز ھیچ مدرکی از ب
ـتـشـر نشـده  حادثه ای در کارخانه فوالد کاویان شھر اھواز مـن

در صورت واقعیت این موضوع از منظـر انسـانـی :   است افزود
توان ابراز تأسف کرد که بـه ھـر حـال بـرای حصـول  تنھا می

ـاد ایـن حـادثـه بـه رویـت  نتیجه نھایی باید مـدارک و اسـن
 .مدیریت شرکت برسد

در عین حال خاوری، معاونت مالی و اقتصـادی شـرکـت 
ـنـه عـلـت  فوالد کاویان نیز با بیان اینکه پاسخگویی در زمـی
ـنـھـا  ـرار دارد ت وقوع این حادثه تنھا در حیطه مدیر عامل ایـن شـرکـت ق

 .به ابراز تأسف و ھمدردی با بازماندگان این حادثه پرداخت
این مقام مسئول از تداوم روند سود آوری شـرکـت فـوالد 

شـرکـت :   کاویان در سال مالی جاری نیز سخن گفت و افـزود
ـیـت مـاده  بنا دارد در آینده ای نزدیک ضمن خـروج از شـمـول

ـز در ١٤١ ـی  قانون تجارت، اجرای برنامه افزایش سرمایـه را ن
 .دستور کار قرار دھد

دھـد در  ھای بورس نیوز در شھر اھواز نشان مـی پیگیری
ـا  ـان ت پی بروز سانحه گاز گرفتگی در شرکت فـوالد کـاوی
ـفـر سـوم  کنون دوتن از کارکنان جان خود را از دست داده و ن

 .نیز پس از انتقال به بیمارستان پس از درمان مرخص شده است 
ـا روشـن شـدن  پر واضح است که پیگیری این موضـوع ت
کامل ابعاد آن بر عھده سازمانھای نظارتی است و مـردم حـق 

 .دارند که در جریان جزییات این امر قرار گیرند 
ـازه بـه  این یک نمونه از جنایت سرمایه داران نو کیسه ت
ــارگــران رابــه کــام مــرگ  ــد کــه ک ــن قــدرت رســیــده ھســت

 .فرستنند وحاضر به جوابگوئی ھم نیستند می
کارگران شرکت فوالد کاویان شرایط خود را توضیح داده 

اند تا صدای آنھا را بـه گـوش  و از ھمه مردم کمک خواسته
ـا کـارگـران فـوالد  ھمه برسد و ما ضمن اعـالم ھـمـدردی ب

ـیـم  کاویان از ھمه کارگران آگاه و فعالین کارگری مـی خـواھ
ـان را بـه گـوش ھـمـه  فریاد رسـای کـارگـران فـوالد کـاوی

ھـای شـغـلـی  کارگران برسانند تا با اعتراض علیه نا امنینـی
وجانی اجازه ندھند ھر روز کارگری در فوالد کاویان به کـام 

 مرگ فرستاده شوند
نامه کارگران شرکت فوالد کاویان را منتشر کنید و بـر 

 .علیه شرایط غیر انسانی آن اعتراض کنید
 جمعی از کارگران ایران خودرو

 
 

 
اعتصاب کارگران شرکت سازنده : زامبیا

  Muliashiمعدن مس 
 کـارگـر یـک شـرکـت ١٢٠٠به گزارش رویترز حـدود 

 MULIASHIپیمانکاری که در حال سـاخـت مـعـدن مـس 
ـافـت   ـاھـار و دری ھستند، با خواست دریافت پول بابـت حـق ن

ایـن کـارگـران .   وسایط نقلیه مناسب دست به اعتصـاب زدنـد
ـلـق مـی می ـا آنـھـا تـع ـیـت   گویند ناھاری که ب ـف گـیـرد کـی

ـنـد ـاھـار ھسـت . مناسبی ندارد و خواھان دریافت پول بـجـای ن
ـاده مـی ـف شـود   ھمچنین برای ایاب و ذھابشان از کامیون اسـت

ـالشـان  که آنھا خواھان دریافت اتوبوس ـق ـت ھای مناسب بابـت ان
ـنـی در دسـت .   ھستند این معدن که توسط یک شرکت چی

ـان ٣٠ساخت است، قرار است با ظرفیت  ـای  ھزار تن در سـال، پ
 .امسال میالدی شروع به کار بکند

 
 اعالم اعتصاب عمومی یک روزه: ایتالیا

به گزارش گاردین به دعوت بزرگترین اتحادیه کـارگـری 
ـفـر در ٦روز سه شنبه  CGILایتالیا  ـیـونـھـا ن ـل ـی  سپتامبر م

ھای ریاضت کشی اقتصادی دولت دسـت  اعتراض به سیاست
ھـا و  ھا، قطار در اثر این اعتصاب فرود گاه.   به اعتصاب زدند

ـتـی  اتوبوس ھا تعطیل شدند و اغلب ادارات و مـو سـسـات دول
ـامـه جـدیـد .   بسته ماندند پارلمان ایتالیا قرار است این ھفته برن

بـر .   دولت برای صرفه جویی اقتصادی بـه تصـویـب بـرسـانـد
ـا سـھـولـت  طبق یکی از مواد این برنامـه اخـراج کـارگـران ب

دولت قصد دارد تا پایان سـال .   بیشتری امکان پذیر خواھد بود
 . میلیارد یورو صرفه جویی بکند٤٥.٥ میالدی مبلغ ٢٠١٣
 

اعالم اعتصاب کارگران پار چه و : مصر
 بافندگی محله

ـار چـه و ٢٢٠٠٠بـه گـزارش اھـرام آنـالیـن   کـارگـر پ
ـیـه ـان ـی انـد کـه بـرای  اعـالم کـرده ای  بافندگی مـحـلـه در ب

ـامـبـر دسـت بـه ١٠دستیابی به مطالباتشان از روز شنبه   سپت
ـافـت .   اعتصاب نامحدود خواھند زد این کارگران خـواھـان دری

ـبـود شـرایـط کـار  دستمزد معوقه، افزایش دسـتـمـزد ھـا و بـھ
ـتـشـر شـده  ای  در اطالعیه.   ھستند که توسط این کارگران من

ـیـت کـاری خـود  آمده است که آنھا فقط خواھان بھبود وضـع
نیستند، بلکه میخواھند شرایط و دستمزد کارگران در سـراسـر 

این کارگران با مبارزت مداوم خـود چـه در . مصر بھبود یابد
دوره مبارک و چه بعد از آن از اعتبار خـاصـی در جـامـعـه 
برخوردار ھستند و نقش بسیار مھمی در سرنگونی حـکـومـت 

 .اند حسنی مبارک ایفا کرده
 
 اعتصاب وسیع کارکنان اداره پست: مصر

ـاسـیـس  به گزارش اھرام آنالین به فراخوان اتحادیه جدید الت
 سپتامبـر، ھـزاران کـارگـر اداره ٣کارگران پست از روز شنبه 

پست با خواست افزایش دستمزد و تغییر مدیریت دست از کـار 
ـا،   درصد ادارات پست در منطقه٥٠.   کشیدند ھای غربیه، غـن

ـیـوم،  ـنـی سـویـف، ال ف اسماعیلیه، سینای شمالی، شرقیه، ب
لکسور و اسوان در اثر اعتصاب تعطیل شدند و قرار است کـه 
ـیـونـدنـد ـپ . ایاالت اسکندریه و کفر الشیخ نیز بـه اعـتـصـاب ب

 درصـد ٢٠٠ درصد اضـافـه دسـتـمـزد و ٧کارگران خواھان 
ـتـخـاب ٦کارگران یک ھیأت .   پاداش سالیانه ھستند ـفـره ان  ن

 .اند که با دولت راجع به مطالباتشان مذاکره بکنند کرده
ـایـی چـنـدیـن  بعد از سقوط مبارک کارگران پست با برپ
اعتراض خواھان برکناری مدیران فاسـد از راس ادارات خـود 

 .شدند
 

اعتصاب یکروزه کارگران شرکت : برزیل
 جنرال موتورز

ـامـبـر ٦روز سه شنبه  FOX BUSINESSبه گزارش   سپت
ـنـرال مـوتـورز در  کارگران کارخانه ـیـل ج  تولید کننده اتـومـب
SAN PAULO  پایتخت این کشور دست به اعتصاب یکـروزه

 درصـد بـود ١٧.٤٥خواست آنھا افزایش دستمزد معدل .   زدند
ـیـن ٩.٤که کارفرمایان فقط با   درصد موافقت کردند، به ھم

نتیجه ماندن مذاکرات، کارگران دست از کـار  دلیل بعد از بی
ـنـده ٩٠٠٠   این کارخانه.  کشیدند ـیـد کـن  کارگـر دارد و تـول

چندین مدل اتومبیل جنرال موتورز بـرای مصـرف داخـلـی و 
 .ھای دیگر است صادرات به کشور

 
 اعتصاب كارگران ھتلھا : ایاالت متحده آمریكا
ـتـشـر  PEOPLES’ WORLDبنابه خبری كه سایت  مـن

 درصـد از كـارگـران عضـو اتـحـادیـه ٩٠كرده است، بیش از 
UNITE HERE  مشغول بكار در ھتلھای شركتHYATT 

ـفـرانسـیـسـكـو،  در چند شھر آمریكا، از جمله لوس آنجلس، سان
ـازه، دسـت  ھانولو و شیكاگو در اعتراض به نداشتن قـرارداد ت

 سال اسـت كـه ٢این كارگران اكنون حدود . اند به اعتصاب زده
قرارداد دسته جمعی شان بـه سـر آمـده و بـدون یـك قـرارداد 

تنھا در شھر شیكـاگـو  HYATTھتلھای . جمعی تازه ھستند
ــار دارنــد ــك ــش از ھــزار كــارگــر را در خــود مشــغــول ب . بــی

ANNEMARIE STRASSEL  نماینده كـارگـران اعـتـصـابـی
ـبـول  ـابـل ق گفته است كه شرایط مدیریت برای كارگران غـیـرق
ـلـھـا در  ـت است و این ھتل بدترین ركورد را نسبت بـه دیـگـر ھ

 اخبار بين المللی
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یـكـی از كـارگـران یـكـی از .   برخورد به كارگران خـود دارد
ـتـه اسـت كـه روزی   ١٤ھتلھای مزبور در سانفراسیسكو گف

در ادامه ایـن خـبـر آمـده اسـت كـه در .  كند اتاق را تمیز می
ـاق ٣٠بعضی از شھرھا، كارگران ھتل مزبور روزی بیش از   ات

ـیـن .   را مجبورند كه تمیز و آماده كنند اتحادیه كارگران ھمچـن
ـتـی كـرده و  ـارضـای ـار ابـراز ن از وضعیت بد ناامنی محیط ك
گفته است كه شكایتی را در ایـن خصـوص در حـال تـدارك 

 .دیدن است
 

مفقود شدن چندین کارگر یک : مكزیك
 سکوی نفتی

ـیـج  ـتـی خـل ـف بر اثر وقوع حادثه در یکی از سـکـوھـای ن
ـاپـدیـد ١٠مکزیک دستکم   کارگر شاغل در ایـن مـکـان ن

شرکت نفتی بیمکـس وابسـتـه بـه دولـت مـکـزیـک .   اند شده
ـتـی  ـف اعالم کرد که بر اثر سرنگون شدن یکی از سکوھای ن
در خلیج مکزیک که در نتیجه امواج شدید این منـطـقـه رخ 

ـال وقـوع .  داد ده تن از کارگران این شرکت ناپدید شدند به دنب
این حادثه چند کشتی برای جستجوی کارگران ناپـدیـد شـده 
به محل حادثه اعزام شدند اما به سبب شـرایـط دشـوار آب و 

 .اند ھوایی در این منطقه ھنوز این کارگران پیدا نشده
 

 تظاھراتھای گسترده: یونان
ـلـف  دھھا ھزار نفر از کارگران و کارکنان بخش ھای مخـت

تولیدی، صنعتی و آموزشی کشور یونان در تـظـاھـرات ضـد 
این تظاھرات به فراخوان و با حضـور . حکومتی شرکت کردند
ھـا و سـنـدیـکـاھـھـای دانشـجـویـی و  فعال اعضای اتحـادیـه

ـیـه  ـان عـل کارگری، احزاب سیاسی و اقشار مختلف مردم یون
ایـن .   سیاست ریاضت اقتصادی دولت این کشور بـرگـزار شـد

ـلـی  ـل ـیـن الـم تظاھرات در آستانه مراسم گشایش نـمـایشـگـاه ب
ـیـک واقـع در شـمـال  اقتصادی که قرار است در شھر تسالون

 .یونان بر پا شود، برپا گردید
 

تظاھرات در اعتراض به كاھش : استرالیا
 خدمات اجتماعی

 سپتامبـر تـظـاھـرات ٨در اخبار آمده بود كه روز پنجشنبه 
ـفـر  گسترده ای در مرکز شھر سیدنی با حضـور دھـھـا ھـزار ن

ھـای   در این خبر آمده است كه به فراخوان اتحادیـه.   برگزار شد
ـفـر در مـرکـز شـھـر سـیـدنـی و سـایـر  کارگری دھھا ھزار ن
شھرھای ایالت نیوساوت ولز در اعتراض بـه کـاھـش بـودجـه 
ـیـکـاری ھـزاران  خدمات اجتماعی، کـاھـش دسـتـمـزدھـا و ب

 .*کارگر برگزار گردید

ـاال آنـھـم ٥٠و گرمای   در جه به ب
ـات  بدون داشتن ھیـچـگـونـه امـکـان
رفاھی، تنھا مـوجـب شـیـوع انـواع 

ھای ریوی و قلبی مـنـجـر  بیماری
ــه مــرگ شــده اســت کــارگــران .   ب

ـنـد در ایـن  سالھای زیادی نمی توان
کـارگـران .   شرایط بکار ادامه دھنـد

ـنـمـی  مترو اھواز در این شرایط جـھ
ـافـت  کار کردند و  دستـمـزدی دری

ــه .   نــکــردنــد ــارگــران را ب دولــت ک
ـانـکـار  ـیـم پیمانکار پاس میدھد و پ

ـانـه قـرار  ھم بدھی ھای زیاد را بـھ
ـا دسـتـمـزد کـارگـر را  داده است ت

صـدای کـارگـران .   پرداخت نـکـنـد
اعتصابی مترو اھواز را باید رسـاتـر 

ــھــای .   کــرد ــن و تشــکــل ــعــالــی ف
کارگری باید به ھر شیوه مـمـکـن  
ـاری  به کـارگـران مـتـرو اھـواز  ی
ـا قـدرت  ـنـد ب ـتـوان رسانند تا آنـھـا ب
بیشتر دستمزد معوقه خود را وصول 

 . کنند
 

 داروی مرگ 
ھفته گذشته سایت انتخاب گزارش 
داده است که در بیمارستان شـرکـت 
ــه  ـی ـفـت تـھـران در یـک روز کـل ن
ـان   ـیـمـارسـت بیمارانی کـه در ایـن ب
ـنـد،  ـت تحت عمل جراحی قـرار گـرف
ھرگز به ھوش نیامدند و ھـمـگـی 

ــد ــری .   فـوت کـردن پــس از پــیـگــی
ـلـوم شـده کـه عـلـت  خانواده ھا مـع

ــق داروی  ــراد تــزری ــن اف ــوت ای ف

بیھوشی چینی قبل از عـمـل بـوده 
جـمــھـوری اســالمـی تــالش .   اسـت

نمود که این خبر به بیرون درز پیـدا 
اینکه در یک جـامـعـه بـه .   نکند

چه میزان کاال مصـرف مـیـشـود، 
چه نوع کاالیی مصرف میشـود و 

ای از  چگونه مصرف میشود، آیینه
مکان شھروند و میزان حق و حقـوق 

جان انسـان .  شھروند در جامعه است
تحت حاکمیت جمھـوری اسـالمـی 
به کاالیی تبـدیـل شـده اسـت کـه 
بسیار ازان است و میتـوان بـراحـتـی  

ـیـن .   آنرا از شھروند گـرفـت بـه ھـم
که عمـده "     کمپ آقازاده ھا"علت 

ورود کاال بـه کشـور را در دسـت 
ـال  گرفته ـا فـراغ ب اند، براحتـی و ب
ترین کاالھای تولیـدی چـیـن  بنجل

ـازار سـرازیـر  را وارد میکنند و بـه ب
ـا .  میکنند داروی بیھوشی تقلبی ی

ـیـت کـه مـوجـب مـرگ  ـف بی کی
ـنـھـا  چندین شھـرونـد شـده اسـت، ت

ــیــســت در .   مــورد از ایــن دســت ن
ـاری  روزنامه ھای دولتی مرتبا اخـب

مانند برنج فاسد سرطان زا، تـوزیـع 
ھای تاریخ مصرف گذشتـه،  گوشت
ــه مــواد  سـبــزی ــوده شــده ب ھــای آل

تمامـی .  درج میشود... شیمیایی و
اینھا کاالھایـی اسـت کـه تـوسـط 
وابستگان دولتی جمھوری اسالمـی 

ــد ــون ــش ــور مــی ــی .   وارد کش حــت
ـا تـحـت  کاالھای فاسد شده عـمـدت
ـا زد و  عنوان کاالی درجه یک ب

ـنـد  ـاالتـریـن ارگـانـھـا مـان ـا ب بند ب
وزارتـحـانـه و گـمـرگ وارد و در 

تاکـنـون .   نھایت بدست مردم میرسد
تمامی موارد افشا شده مـنـجـر بـه 

امــروز .   مــرگ مــردم شــده اســت
بخشی از اقتـصـاد چـیـن بـر روی 
ـیـت  شاخ سفارش کاالھای بی کیف
. برای جمھوری اسالمی میـچـرخـد

سرمایه داران .   تقلبی در کار نیست
ــنــی از جــمــھــوری اســالمــی  ــی چ
سفارش میگیرند کاالھای ارزان و 

از جـانـب دیـگـر .   بنجل تولید کنند
ـارشـات کـه تـوسـط  عمده ایـن سـف

ھای دولتی رژیم اسالمـی  وزارتحانه
ــوان  ــحـت عـن ــرد، ت ــگـی صـورت مـی
کاالی درجه یک با قیمت چندین 
ـیـمـت واقـعـی، بـه  برابر گرانتر از ق

ـیـن .   ثبت میرسد ایـن روش بـه روت
ـبـدیـل  روزانه کار در وزارتخـانـه ھـا ت

ـقـه .   شده است رژیم اسالمـی و حـل
بـرای کسـب "   ھای اسالمـی شازده" 

سود بیشتر اینگونه روزانه شھرونـدان 
ـنـد . جامعه را بکام مرگ میفـرسـت

از جانب دیگر جمـھـوری اسـالمـی 
ـای خـود و بـرقـرای  ـق برای حفظ ب
نوعی توازن قوا در سـطـح جـھـان، 
رسما به  دولت چین ایـن اجـازه را 
ــی  ــن و ب ــری ــت ــجــل ــن داده اســت تــا ب

ترین کاالھای خود را بطرف  کیفیت
ایـن دسـتـمـزدی .   ایران روانـه کـنـد

ــت  ــاب ــن ب ــت چــی اســت کــه  دول
ـافـت  حمایتش از رژیم اسالمی  دری

آنچه که برای ھیـچـکـدام .   میکند
ــسـت، جــان  ـی ــن مــطـرح ن ـی از طــرف
ـقـه  ـی مردمـی اسـت کـه روزانـه وث

باندھای اسـالمـی "   تجارت مرگ" 
مردم در ایران نتنھـا بـرای .   میشوند

رفاه، آزادی و برابری، بلـکـه بـرای 
ـتـکـار  ـای ـن ادامه حیات خود رژیـم ج

 . اسالمی را باید بزیر بکشند
 

خط فقر دو میلیون 
 تومانی 

ـنـده سـابـق  ـای عباس وطن پـرور، نـم
کارفرمایان در سازمان جھانی کـار 

ـنـی مـی پیش:   " میگوید ـا  بی شـود ت
ـقـر بـه  پایان سال جاری نرخ خـط ف

" . نرخ دو میلیون تومان افزایش یابد
ـار  چند ماھی بیشتر نیاز نبود تا آث
حذف سوبسیدھا بـر زنـدگـی مـردم 

ــده .   آشــکــار شــود ــمــایــن ــن ن ھــمــی
کارفرماھا میگوید کـه نـرخ تـورم 

 در صــد ٥٠در ارزاق عــمــومــی 
ھمیـن سـرعـت .   افزایش یافته است

ھای دیگر  تورم را میتوان در عرصه
ـقـل ھـم  مانند مسکن و حـمـل و ن

کار دارد بـه جـایـی . مشاھده کرد
میرسد که حداقل دستمـزد کـارگـر 
حتی کفاف خوردن نان خالی را ھم 

ــمــزد .   نـدھــد ــه حــداقــل دســت فـاصــل
کارگران با دو میلیون تومان، یک 
دریا زندگی اسـت کـه جـمـھـوری 
اسالمی آنرا با فقر و گرسنگی پـر 

ـنـھـا بـه .   کرده اسـت گـرسـنـگـی ت

علت نبـود ارزاق عـمـومـی حـاکـم 
نمیشود، بلکه زمانیکه ھـم  مـردم 
ــه  ــحــتــاج اولــی ــد مـای تـوانــایــی خــری
زندگی خود را ندارند، گـرسـنـگـی 
ـیـل  بسرعت به زندگی مـردم تـحـم
میشود یعنی ھمین شـرایـطـی کـه 
ـیـم . امروز در ایران با آن روبـرو ھسـت

دریایی از ثروت و کاال در جـامـعـه 
ـاد  انباشته شده است اما باالی ھشت
ـامـیـن  در صـد مـردم در حسـرت ت

ــه ــی ــای خــود بســر  اول ــازھ ــی تــریــن ن
میلیـونـھـا تـن از فـرزنـدان .   میبرند

کارگران امروز بعلت فقر حـتـی از 
حـداقـل .   انـد تحصیل ھم محروم شده

دسـتـمـزد ســیـصـد و شـصـت ھــزار 
ـیـونـھـا  ـل ـی تومانی ادامه زنـدگـی م
کارگر را نامـمـکـن کـرده اسـت و 
. حیاتش را بـخـطـر انـداخـتـه اسـت

ـار مـرز دو  افزایش دستمزدھا و اینب
میلیون تومان، پرچـمـی اسـت کـه 
فعالین کارگری میتوانند در پـرتـو 
آن بخشھای مختلف طبقه کـارگـر 
ــع و  ــی ــارزه وس ــب ــرای یــک م را ب

ـارزه .   سراسری متحد کنند ایـن مـب
تنھا یک مبارزه صرف  اقتصـادی 

ایـن .   و برای افزایش دستمزد نیست
مبارزه ایی اسـت در دفـاع از حـق 

ـارزه ای  تحصیل فرزندان کارگر، مـب
ـا،  ـق است در دفاع از حق حیات و ب

ای است در دفاع از حـرمـت  مبارزه
انسانـی کـارگـر کـه حـق داشـتـن 
ـاال را  ـانـداردھـای ب ـا اسـت زندگی ب

ـارزه ای اسـت  دارد، و باالخره این مب
برای جاکن کردن فقـر از زنـدگـی 

 .*کارگر

 ١از صفحه 
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