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ـتـه  ـلـوی گـف یک جائی رضـا پـھ
ـتـصـادی :   بود فساد نشانـه رشـد اق
ـتـه ایشـان ایـن نشـانـه را !   است ـب ال

ـنـده خـویـش داده  برای حکومـت آی
بود و در عـیـن حـال از حـکـومـت 
ــوی خــویــش دفــاع نــمــوده بــود . اب

اصطالحـی اسـت "   فساد اقتصادی" 
ـاسـان بـورژوازی بـکـار  که کـارشـن
میبرند تا کل نظام سـرمـایـه داری 

ـاد مصـون نـگـه داشـتـه  ـق ـت را از ان
گویا کارکرد نظام سـرمـایـه .   باشند

ــه ســود و  ــر پــاشــن داری کــه ب
صرفیدن میچرخد کارکرد طبیـعـی 
یک جامعه است که از ابـدالـدھـر 
ھمین بوده و بودند کسانـی کـه از 

ـاده" این موقعیت  کـردنـد "   سوء استف
و وقتی ثروت زیاد بوده و کنتـرلـی 
ـبـوده  ـاظـر ن درست و حسابی بر آن ن

ـا مـامـور  ـقـص داشـتـه ی یا قانون ن
ـانـون بـوده ایـن  قانون خود ناقـض ق
ـاده  ـف کسـان از ایـن فـرصـتـھـا اسـت
ـاال کشـیـدنـد ! کردند و پـولـی را ب

ـاشـنـد  حاال اگر مردم شانس داشته ب
ــه ــرو دار دســت ــن گــی ــای  و در ای ھ

ــی و مســلــط بــر ثــروت  ــت حــکــوم

سیستـم سـرمـایـه داری در بـحـران 
ـا مـی تـمـام .   زنـد عمیقی دست و پ

ــحــران ــه دربــاره ب ــی ك ھــای  كســان
اقتصـادی گـذشـتـه ایـن سـیـسـتـم 

انـد، بـر ایـن  مطالعه و تحقیـق كـرده
باورند كـه بـحـران اخـیـری كـه بـه 
بحران مالی معروف شـده اسـت، از 

ــریـن بـحـران ـت ـی ـق ــم  عـم ھــای سـیـسـت
ـیـچـگـونـه  سرمایه داری بـوده و ھ
چشم اندازی ھم بـرای بـرون رفـت 

ـیـسـت ایـن بـحـران .   از آن در افـق ن
ــه  ــد را ب ــن ــون كشــور ایســل تــاكــن

ـا .   ورشكستگی كشانده است یونان ت
ــادی  ــگــی راه زی ــت اعــالم ورشــكــس

ـلـی ھـم .   ندارد ـنـد خـی وضع در ایـرل
ـیـسـت ـا، .   بھتر از یونان ن ـی ـان ـپ در اس

ــا ھـم وضـعـشــان  ـی ـال پـرتـغــال و ایــت
ــیـس را ھــم .   تـعـریــفـی نـدارد ــگـل ان

ـتـه اسـت . بحرانی عمیق فـرا گـرف
آمریكا ھم در چـنـد قـدمـی اعـالم 

امـیـدشـان بـه !   ورشـكـسـتـگـی بـود
ـتـه انـد كـه  چین بود؛ آنھم اخیرا گـف

ــدی  رشــد اقــتــصــادی رو بــه كــن
ـیـچـكـس دیـگـر .   گذاشتـه اسـت ھ

ـنـد و  نمی تواند از این وضع دفاع ك
آن را بـرای كـس دیـگـری تـوجـیـه 
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ھای اخـیـر فشـار بـر روی  در ھفته
فعالیـن كـارگـری در ایـران شـدت 

ـتـه اسـت ـاف جـمـھـوری .   بیشتـری ی
اسالمی با صدور احكـام سـنـگـیـن 
ـیـن كـارگـری و  ـال زندان بـرای فـع

ــالــیــن عــرصــه ــلــف  فــع ھــای مــخــت
ــران تــالش دارد،  ــمــاعــی در ای اجــت
ــارگــری و  ــراضــی ك ــت ــبــش اع جــن

ـزنـد از .   مبارزات مـردم را عـقـب ب
 اوت در ١٨جمله رژیم اسالمی در 

ـیـن  ـال ـفـر از فـع ـز سـه ن ـبـری شھر ت
ــن  ــر از فــعــالــی ــف كـارگــری و دو ن
دانشـجـویـی را دادگـاھـی كـرده و 
تحت عنـوان تشـكـیـل گـروھـھـای 
مخالف حكومت و تبلیغ علیه نظام 
ـنـی صـادر  برای آنھا احكام سـنـگـی

یكـی از ایـن كـارگـران .   كرده است
ـتـمـانـی  شاھرخ زمانی كارگـر سـاخ
عضو كمیته پیگیری بـرای ایـجـاد 

ھای كارگری اسـت كـه بـه  تشكل
ـزی مـحـكـوم  یازده سال حبس تـعـزی

محمـد جـراحـی كـارگـر .   شده است
ـیـن  زندانی دیگری است كه در ھـم

ـتـه ٥دادگاه   سال حكم زنـدان گـرف
است و برای دو دانشـجـوی دیـگـر 
ـقـوب و سـاسـان واھـبـی  نیما پوریع

 سـال و شـش مـاه ٥وش به ترتیب 
 سال حـكـم ١١.  حكم داده شده است

زندان بـه یـك فـعـال كـارگـری بـه 
خاطر مبارزاتش برای متشكل شدن 
و برای خواستھای برحـقـش ھشـدار 
دھنده است و اقدامی اضطـراری را 

 .طلبد می
ـیـن رژیـم اسـالمـی در  ھمـچـن
ـان اعـتـراضـات  ھمین روزھا در جـری
ـتـورسـازی  ـنـگـری تـراك كارگران آھ
تبریز در اعتراض به دسـتـمـزدھـای 
ــدامــی  ــرداخــت نشــده شــان، در اق پ
جنایتكـارانـه تـعـدادی از كـارگـران 

آنـھـا را .   اعتصابی را دستگیر كـرد
. در سلولھای انفرادی نـگـاھـداشـت

برای تحقیـرشـان مـوی سـرشـان را 
كوتاه كرد و بعد ھم حكم اخـراجشـان 
را صادر كرد و سرانجـام زیـر فشـار 
اعتراضات كارگران با قرار وثیقه از 

 .زندان آزادشان كرد
ـانـه  ـز در آسـت ـی ـلـم ن فعالین مع
بازگشایی مدارس زیـر فشـار قـرار 
گرفته و به دادگاه احضـار شـده و 

بعضا حكم تبعید و یا اخراج از كـار 
ــه ــت ــداغــی از .   انــد گــرف و رســول ب

ـفـی  اعضای ھیات مدیره كانون صن
 سـال حـكـم در زنـدان ٦معلمان با 

است و اخیرا حكم اخراجـش از كـار 
 را نیز صادر كرده اند

ـیـن بـرای آزادی كـارگـران  كمپ
زندانی با اعالم كارزاری جھانـی از 
ــای كــارگــری و  ــھ ــان ــازم ھــمــه س
نھـادھـای انسـانـدوسـت در سـراسـر 
ـبـسـتـگـی  جھان میخواھد كه با ھـم
خود با كارگران ایران بـه جـمـھـوری 
ــن  ــد كــه ای ـاورن ــی اسـالمــی فشــار ب

مـا از .   ھا فورا متوقـف شـود فشار
سازمانھای كارگـری و نـھـادھـای 
ـتـظـار  انساندوست در سراسر جھـان ان
داریم كه به ھر شكلی كه میتواننـد 
ما را در پیشبرد كـارزاری جـھـانـی 

 .علیه این تھاجمات یاری رسانند
احكام سنـگـیـن زنـدانـی بـرای 
فعالین كارگری و دور جدید تھدیـد 
و فشار بر روی فعالین كارگری و 

ـتـمـاعـی در  دیگر عـرصـه ھـای اج
ـبـل  حالی صورت میگیرد كـه از ق
ـلـه رضـا  تعدادی از كارگران از جـم
شھابی، ابراھیم مددی از كـارگـران 
ـام  ـن سندیكای شـركـت واحـد و بـھ
ـیـگـیـری  ابراھیم زاده عضو كمیته پ
برای ایجاد تشكلھای كارگـری در 
ـتـه اخـیـر  ـف ـیـن ھ زندانند و در ھـم
كورش بخشنده از فعالین كـارگـری 
ــگــاه  ــه بــازداشــت ــدج ب ــن شــھــر ســن
ـال داده شـده  ـق ـت اطالعات سنندج ان
ـات  است و علی نجاتـی عضـو ھـی
ـپـه  مدیره سندیكای نیشكر ھـفـت ت
نیز با یـكـسـال حـكـم زنـدان بـرای 
اجرای حكم خـود احضـار گـردیـده 

ـیـن داود رضـوی از .   است ھـمـچـن

اعضای ھیات مـدیـره سـنـدیـكـای 
واحد به دادگاه احضار شده اسـت و 

 سـال ٤منصور اسانلو را نیز پس از 
ـیـت  ـیـكـه در وضـع زندان ، در حـال
جسمی وخـیـمـی قـرار دارد تـحـت 
عنوان مرخصی از زندان آزاد كـردنـد 
ـان  تا چماق زندان و دستگیر ھمـچـن

 .بر روی سرش باشد
جمھوری اسالمی با این یـورش 
ـا تـالش  در واقع تشكلھـایـی كـه ب
خود كارگران شكل گرفته اسـت را 
ـا مـانـع  ـتـه اسـت ت زیر حمله گـرف
. سازمانیابی مبارزات كارگران شـود

ـیـن احـكـام سـنـگـیـن و  صدور چن
ای بـرای كـارگـران و  جنایتـكـارانـه

ـیـن  چنین یورش گسترده ای به فعال
ـتـرض در  ـیـن مـع ـال كارگری و فـع
عرصه مختلف اجتماعـی در ایـران 

بایست با اعتراضی جـھـانـی  را می
 .پاسخ داد

ــھــای  ــه ســازمــان ــم مــا از ھ
كارگری در سراسر جھان میخواھیـم 
ـانـی وسـیـع  ـب ـی كه با حمایت و پشـت
خود از این كارزار ما را در پیشـبـرد 
این خواستھای اضطـراری و آزادی 
ـان  ـی فوری كارگران زندانـی و زنـدان

ـنـد ـا .   سیاسی در ایران یاری رسـان ب
ـامـه ھـای اعـتـراضـی بـه  نوشتـن ن

جمھوری اسالمی و محكـوم كـردن 
ـیـن  ـال صدور احكام سنگین برای فع
كارگری و خـواسـت آزادی فـوری 
ـاسـی  كارگران زندانی و زندانیان سـی
ــن كــارزار  ــدان مــا را در ای از زن

 .ھمراھی كنید
 

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی 
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ــد ھــای اصــلــی  حــتــی رســانــه.   كــن
ــدســی افــكــار ھــم كــه جــز  ــن مــھ
ـزی  ـنـجـل چـی چرندیات و تحلیل ب

دھند، در تـوجـیـه  بخورد كسی نمی
این وضعیت چیزی ندارند كه خـود 

 .را با آن برای مدتی مشغول كنند
ــاددانــان  ــتــص جــوابــی را كــه اق
ـیـت  سیاسی سیستم برای این وضـع
ـتـصــادی  ـاضـت كشـی اق دارنـد، ری

ـیـشـتـری اسـت یـكـی از .   ھرچـه ب
نھادھای دولت آمریكا تحت عـنـوان 

ـاسـخـگـوئـی دولـت"  ـیـرا "   دفتر پ اخ
ـیـن  گزارشی منتشر كرده است كه ب

ـا ٢٠٠٨سالھای  ، دولـت ٢٠١٠ ت
ـیـون (  تریلیون ١٦آمریكا فقط  ـل تـری

برابر است با ھزار میلیارد، یا یـک 
ـانـكـھـای ) میلیون میلیون دالر به ب

ایاالت متحده و اروپا تحـت عـنـوان 
bail out  ) كمـك بـرای نـجـات از

ــگــی  stimulusو )   ورشــكــســت
programs  )ـامـه ھـای تـحـرك  برن

چـنـد .   كمك كرده اسـت)   اقتصادی
ــل آوت  ــی ــون دیــگــر خــرج ب ــی ــل ــری ت
ــن ســازی در  ــاشــی ــھــای م شــركــت
آمریكا كرده، و چند تریلیون دیـگـر 

ـتـصـادی برنامه" خرج  " ھای تحرك اق
در چین، اروپا، آمریكای جنوبی و 

ـات نشـان .   غیره كرده است مـحـاسـب
ـیـشـتـر از  می  ٢٠دھند كه بسیار ب

ـیـن از جـیـب  تریلیون  دالر این چـن
ـتـكـش صـرف كـمـك بـه  مردم زحم
. بانكھا و كارخانه داران شـده اسـت

تولید ناخالـص مـلـی آمـریـكـا در ( 
ـیـون ١٤.٥٣ فقط ٢٠١٠سال  ـل  تـری

از " امـا عـالوه بـر ایـن . )   دالر بود
، كـرور كـرور " كیسه خلیفه بخشیـدن
ـنـد، بـخـش  كارگران را بیكار می كن

ــراردادی  زیــادی از كــارھــا را ق
ـالـكـل از  كرده اند، امنیت شغلی را ب

انـد، از خـدمـات  جامعه سلـب كـرده
ــمــاعـی و رفـاھــی مـی ـت ــد،  اج ــن زن

ھای اجتماعی را به مرز صـفـر  بیمه
ــده ــمـزدھــا را ھـرچــه  رسـان انـد، دسـت

ــاھــش داده ــر ك ــت ــیــش ــمــت  ب ــی انــد، ق
ــدگــی را  ــحــتــاج زن کـاالھــای مــای

اند و ھزار و یـك مـورد  افزایش داده
ـتـصـادی  دیگر از ریاضت كشـی اق

ــحـمــیـل كـرده ــه جــامـعــه ت ــد را ب . ان
ــانــك  ــس ب ــی ــنــگ، رئ ــی مــارویــن ك
مركزی انگلیس در ماه مـه امسـال 
ـار ایـن بـحـران بـر  گفته بـود كـه ب
دوش مردمی است كه در ایجاد آن 

 .اند كوچكترین تأثیری نداشته
 

 مقاومت
ــه جــامــعــه و كــاھــش  فشــار ب

ـیـمـه ـتـمـاعـی،  خدمات و ب ھـای اج
ـتـظـار مـی رفـت بـدون  ھمچنانكه ان

ایـن .   مقاومت به پیش نرفتـه اسـت
ـا  مقاومت در اروپا و آمریكا، امـا ب
درجه تعرضی كه به سطح معیشـت 
جامعه و ریختن درآمد جـامـعـه بـه 

ــب ســرمــایــه داران مــی ــی شــود،  ج
گـرچـه شـاھـد .  ھمخوان نبوده است

اعـتـراضـات رادیـكـالـی در یـونــان، 
ـیـل،  فرانسه، انگلیس، اسپانیا، اسـرائ

ایـم، امـا ایـن  آمریكا و غـیـره بـوده
اعتراضات تا عقب رانـدن مـطـلـوب 
ــه ســطــح  ــعــرض ب بــورژوازی از ت

ـبـوده . انـد معیشت جامعه ادامه دار ن
ـتـه بـود  ماروین كینگ ھمانجا گف

در تعجبم كه خشم و اعـتـراض :  "كه
ـتـه اسـت . " مردم از ایـن فـراتـر نـرف

جنبش كارگری فـاقـد تشـكـلـھـای 
ای بوده و آنچه را ھـم  رادیكال توده

كه دارد، یا به وضعیت جامعه بـی 
ـنـد كـه  خیال بـوده و فـكـر مـی ـن ك

توانند با چسبیدن به كاله خـود،  می
سالم از این وضعیت جان سـالـم بـدر 
ببرند و یا دائم در حال توجیه كـردن 

ـیـت ـال .   انـد این وضـع احـزاب سـوسـی
دمكرات و اروكمونیـسـت ھـم دفـاع 

ــتـی ای كـه از وضـعــیـت رفــاه  سـن
ــت رفــاه  ــی كــارگــران و دول نســب

ـتـه می انـد و  كردنـد، فـاصـلـه گـرف
ـبـول  كارشان شده دعوت جامعه به ق

ـلـخ " و " عوض شدن دوران"  ـایـق ت حق
ــود " !   تــازه ــوج ــه م ــحــادی ــه از ات ن

ــه از احــزاب چــپ  كــارگــری و ن
ــی كــه ھــر دو جــزئــی از  ــمــان پــارل
ـنـد،  سیـسـتـم سـرمـایـه داری ھسـت
ــرای ســازمــان دادن  ــظــاری ب ــت ان
تعـرضـی قـوی، حـتـی تـدافـعـی، 

ھیچـكـدام از آنـھـا بـرای .   رود نمی
این امر درست نشده و در سـیـسـتـم 

ـنـی .   اند ادغام نشده ـی ـال نسلی از فـع
ای طـوالنـی دل بـه  كه بـرای دوره

نھادھای موجود، چه احزاب چـپ 
ــادیــه ــانــی و چــه اتــح ــای  پــارلــم ھ

كارگری خوش كـرده بـودنـد، دارنـد 
ـایـد  به این واقعیت پی می برند كه ب

كار دیگری كـرد و چـاقـو دسـتـه 
 . برد خود را نمی

مقاومت از جنس انقالباتی كـه 
ـیـن  در تونس و مصـر در كـل ھـم
ـتـصـادی  بحرانھا و ریاضت كشی اق

ـا گـذاشـتـن  بیرون آمدند، می تواند ب
ـبـش كـارگـری،  راه حلی جلوی جـن
جھان را از ایـن مـنـجـالت نـجـات 

منتـھـا خـود آن جـوامـع ھـم .   دھد
ـیـسـت  ھنوز از نبود یك حزب كـمـون

. بـرنـد رادیكـال كـارگـری رنـج مـی
ھنوز در آنجا ھم خطر موش دوانـی 
نیـروھـای مـرتـجـعـی چـون اخـوان 

ـبـش .   المسلمین وجـود دارد امـا جـن
ـلـی  ـی كارگری مشخصا در مصر خ
قدرتمند وارد مـیـدان شـده و اجـازه 

ـقـالبـش را مـالخـور  نمی دھد كـه ان
ـادی .  كنند تشكلھای كـارگـری زی

در عرض چند ماه گذشته تشكیـل 
ھنوز جای خالی یك حـزب .  اند شده

ــی كــارگــری  ــت ــس ــكــال كــمــونــی رادی
باید منتظر مـانـد .   شود احساس می

و دید حوادث پرتالطـم در مصـر و 
ـنـد شـد و  تونس به كجا ختم خـواھ
چه درسھائی را برای ما بر جـائـی 

 .*خواھند گذاشت

ـانـک صـادرات، دعـواھـای  اختالس بزرگ سه ھزار میلیارد تومانـی ب
ـانـدھـای حـکـومـتـی بـه ھـم . باندھای حکومتی را تشدید کرده است ب

یـک طـرف .   چنگ و دندان نشان میدھند و یکدیگر را متھم میکنند
ای، قوه قضائیه، بـخـشـی از مـجـلـس و کـیـھـان  این دعوا، بیت خامنه

را در دست داشتن در این اختالس مـتـھـم "  جریان انحرافی "شریعتمداری 
میکند و در طرف دیگر، احمدی نژاد از دولت خـود دفـاع مـیـکـنـد و 

مـجـلـس اسـالمـی .   تھدید کرده است که سکـوت را خـواھـد شـکـسـت
بدنبال بحث در جلسه غیر علنی خـود اعـالم کـرد کـه اظـھـارات وزیـر 

ـفـر ١٩تا کـنـون .   اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، قانع کننده نیست  ن
ھـا بـه جـدال  اند و شـاه مـھـره تر این پرونده دستگیر شده ھای فرعی از رده

 . لفظی با یکدیگر مشغولند
ھـای  ھـا و دزدی پیشتر شاھد افشای موارد متـعـددی از اخـتـالس

ـیـون تـومـانـی ١٢٣سران و کاربدستان حکومت بوده ایم؛ اختالس  ـل ـی  م
ـاد  ـی ـن ـیـس وقـت ب ـیـق دوسـت رئ دھه ھفتاد که مرتضی و مـحـسـن رف
ـزرگ اواخـر  مستضعفان و فاضل خداداد از متھمان آن بودند، اخـتـالس ب

 که شھرام جزایری متھم اصلی آن بود و بذل و بـخـشـش او بـه ٧٠دھه 
ـاعـث شـد کـه بـی  مقامات و ترس از روشدن دست برخی از مقامات ب
ـقـود  سر و صدا از زندان آزاد شود، ماجرای یک میلیارد دالری که مـف
ـزدار  ـی ـال شد و باالخره کسی در مورد آن پاسخگو نشد، افشـاگـریـھـای پ

ھـا،  ھـا و آیـت الـه از فساد مالی دھھا نفر از سران رژیم و امـام جـمـعـه
 و نیم میلیارد دالر پـول و طـال کـه ١٨کشف و ضبط کامیون حاوی 

ـیـف گـردیـد، افشـای ٨٨در سال   از ایران خارج شد و در تـرکـیـه تـوق
ھای خصوصی سپاه برای ورود کاالھای قاچاق تـوسـط احـمـدی  اسکله

ـازگـی ١٢نژاد، و اختالس  ـت  میلیارد دالری مازاد درآمدھای نفت کـه ب
ـاده  افشا شده، فقط نمونه ـت ـیـرون اف ـا کـنـون از پـرده ب ھائی است کـه ت

ـبـدیـل شـده اسـت  اگر برخی اختالس.  است ـنـی ت ھا روشده و به بحث عل
ـیـه حسـاب ـاحـی  بخاطر استفاده باندھای حکومتی برای تصـف ھـای جـن

ـلـو از اخـتـالس و دزدی و  است و گرنه، تاریخ جمھوری اسالمـی مـم
ـوده اسـت ھـای   ابـعـاد واقـعـی دزدیـھـا و اخـتـالس.   رشوه و انواع دیگر فساد مالـی ب

 . این جانیان، تازه پس از سرنگونی شان آشکار خواھد شد
جمھوری اسالمی حکومت دزدان و چپاولـگـران سـرمـایـه دار اسـت 

ای چـنـدیـن  که اکثریت کارگران و مردم را به فقر و فالکت و زندگـی
افشای ایـن دزدیـھـا عـزم ایـن تـوده وسـیـع .   اند مرتبه زیر خط فقر رانده

بـه زیـر .   تر مـیـکـنـد برای به زیر کشیدن این دزدان و مفتخوران را راسخ
ـقـالب مـردم اسـت کـه  ـا ان کشیدن حکومت اسالمی سـرمـایـه داران ب
میتواند کثافات ناشی از سه دھه حکومت دزدان و قاتالن و شـکـنـجـه 

در فردای سرنگونی حـکـومـت اسـالمـی، .  گران را از جامعه جارو کند
ھـمـه .   ھای چپاول شده را باید از حلقوم دزدان بیرون کشـیـد اموال و ثروت

ـاز  ـایـد بـه ایـران ب ـنـد ب دزدان جنایتکار را ھر کجای جھان که فرار کـن
ـیـرون  ـقـوم آنـھـا ب گرداند، محاکمه کرد و کلیه امـوال دزدی را از حـل

 . کشید و صرف رفاه مردم نمود
 مرگ بر جمھوری اسالمی 

 !زنده باد انقالب انسانی برای حکومتی انسانی
 !زنده باد سوسیالیسم 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٢، ١٣٩٠ شھریور ٣١

دزدان ھزاران میلیاردی 
عامالن فقر و محرومیت 

 میلیونی مردم

 ١از صفحه 
 

 بحران، ریاضت كشی، مقاومت
 

 کارگر کمونيست 
را تکثير کنيد و آنرا بدست 
 !دوستان و آشنايانتان برسانيد



 4  ١٣٩٠  مھر  ٥ کارگر کمونيست

ـاشـنـد  جامعه با ھم مشکل داشته ب
ـا و رسـمـا  و مجبور شده باشند علن

" فسـاد" با ھم درگیر شونـد پـرونـده 
ـلـوم مـیـشـود کـه  رو میشود و مـع
یک کسـانـی یـک جـاھـائـی از 

ھـای  ثـروت" قانون تخلف کـردنـد و 
را بـه تـمـلـک خـود در "   باد آورده

آورند و البتـه واضـح اسـت کـه از 
ـاد  ـادآورده را ب قدیم ھم گفته انـد ب

مـرد " یک وقتھائی یـک !   میبرد
ــه "   شـجــاعــی ــشــود و یــق ــدا مــی پــی

" ق ران آخـر" فاسدان را میگیرد و تا 
ـان مـیـکـشـد  ـقـوم غـاصـب را از حـل
بیرون؛ اگر الزم باشد جان طـرف را 

ـا پـرونـده بـعـد ایـن !   ھم میگیرنـد ت
ای است که مـدام در نـظـام  چرخه

ــشــود ــی ــکــرار م . ســرمــایــه داری ت
جمھوری اسالمی ھم از این قاعـده 
مستثنا نیست، البته این بمانـد کـه 
ـیـن ایـن  یک رویه مـعـمـول و روت

بیجھت نیـسـت کـه . حکومت است
ھر دولتی که در این حکومت سـر 
کار است مدعی است با مـفـسـدان 
ـیـن؛  اقتصادی چنان میکند و چـن
ــت ایشــان  ــشــود دول و مــدعــی مــی

ـاریـخ ایـران کـه "   پاکتریـن دولـت"  ت
ـقـول مـفـسـران  بماند جھان است و ب
ـیـب  جمھوری اسالمی بـه ایـن تـرت
خود ائمه اطھار و پیغمبـر اسـالم را 

 !ھمه یکجا زیر سوال میبرد
فسـاد " ھمانگونه که اشاره شد 

ــصــادی جــزئــی از کــارکــرد "   اقــت
طبیعی نظام سـرمـایـه داری اسـت 
ـا  که گویا میشود کنترلش کـرد ت

یـکـی !   کار به جاھای بدتر نکـشـد
ــس شــورای  ــدگــان مــجــل ــن ــمــای از ن

ـتـی بـدنـه :   " اسالمی مـیـگـویـد وق
ھـای تـخـصـصـی از افـراد  دستگاه

ــتــی  مــتــخــصــص تــھــی شــود، وق
ھا قدرت نقدشـان را از دسـت  رسانه

ـقـد   ـقـدان اجـازه ن ـت ـن بدھند، وقتی م
دلسوزانه پیدا نكنند، وقتی مجلـس 
ـیـعـی خـود در  نتوانـد كـاركـرد طـب
ـنـد؛  ـا ك ـف دفاع از حقوق ملت را ای
ــعـی نـدارد و  ـاركـرد واق مـجـلـس ك
ــی مســووالن قضــایــی  ــت ــی وق حــت

گیرند و نتوانند بـه  تحت فشار قرار 
ـنـد،  پرونده ـن ھای مھم رسـیـدگـی ك

ـیـن رویـدادھـایـی  انتظار وقـوع چـن
ـایـد .   بسیار طبیعی است از این رو ب

ـــه ـات  ریش ــ ـف ــ ـل ــ ـــخ ـــن ت ـای ای ــ ھ
ـاسـی شـود آسـیـب ـیـرضــا . "   ( شـن عـل

ــتــگــو بــا روزنــامــه  ــف ــش در گ تــاب
ـان را در )  اعتماد ایشان ایـن سـخـن

ـارد ٣ارتباط با اختالس  ـی ـل ـی  ھزار م
تومانی که این اواخـر بـرمـال شـده 
: بیان داشته است و تاکید مـیـکـنـد

موارد مشابھی نظیر اخـتـالس سـه " 
ھزار میلیارد تـومـانـی وجـود دارد، 

ـیـم  ولی چون گفته اند سخنی نگـوی
ـنـم از بیان آنھا صـرف نـظـر مـی . ك

ـارد  ـی ـل ـی شبیه به تخلف سه ھـزار م
ـاز ھـم وجـود دارد، امـا  تومانـی ب
عزمی بـرای رسـیـدگـی بـه آنـھـا 

گویـم  ببینید وقتی می.   وجود ندارد
ــس كــاركــردش را از دســت  مــجــل

ــه . . .   داده  ــس چ ــجــل ــن م از ای
ــی ــظــاری م ــت ــوان داشــت ان یــا .   ت

ــایــی اگــر كــاركــرد  ــاه قض ــگ ــت دس
ـاری از  طبیعی اش را داشـت، بسـی

ـاق نـمـی ـف ـات ات ـف ـاد، پـس  تـخـل ـت اف
ـلـول  ـایـد مـع تخلف بزرگ اخیر را ب

ھـای آن تـوجـه  دانست و بـه عـلـت
نــقــش افــكــار عــمــومــی در .   كــرد

ـاره ابـعـاد اخـتـالس  اطالع رسانی درب
ـارد تـومـانـی نـظـام  ـی ـل ـی سه ھزار م

ایشان ھم بـرمـال . "   بانكی مھم است
ــالس  ــارد ٣شـدن اخـت ــی ـل  ھـزار مــی

تومانی را نتیجه دعواھای درونـی 
بـه :   " حکومت میداند و مـیـگـویـد

عقیده بنده مطرح شدن ایـن تـخـلـف 
در شرایط فـعـلـی كشـور، انـحـراف 
افــكــار عــمــومــی از بســیــاری از 

ـاالخـره (   وقایع پشـت پـرده اسـت  ب
معلوم نیست باید افکـار عـمـومـی 

و بـه ! )   با اطالع بشوند یا منـحـرف
توان گفت پشت صـحـنـه  جرات می

ـایـد .   این قضیه بر متن غلبه دارد ب
ـا  ـتـد ت ـف بگذارید گذر زمان اتفاق بی
ـقـدیـم  ـت درباره آن مسائلی كه ما مع

ــی ــر و مــتـن اصـل ــوان  ت ــت ــر اســت ب ت
مـا امـیـدواریـم ایـن .. . . صحبت كرد

ھای درونـی و  پرونده تسویه حساب
ـاسـی و  برخوردھای گروه ھـای سـی

ـاشـد . " نھادھای كشور با یكدیگر نب
این نقل قولھا را یاد آور شـدیـم کـه 
ـاکـیـد کـرده  مشت نمونه خروار را ت
ـنـده  ـای باشیم، ایـن نـه نـظـر ایـن نـم
مجلس اسالمی بلکه یـک اصـل 
ــه  ــم ــده در نــزد ھ ــه ش ــرفــت ــذی پ

ــورژوازی اســت ــاســان ب از .   کــارشــن
ـا رادیـو  کارشناس بی بـی سـی ت
فردا تا فالن آقا که اپوزیسیون ایـن 
ــن  حـکـومــت اسـت نـظــرشـان بــا ای
جناب فرق اساسی ندارد؛ ھـمـگـی 
تاکید میکنند چون دولـت، دولـت 
قوی نیست، چون مجلس کـارکـرد 

" جـمـھـوری" درستـی نـدارد، چـون 
و ھـمـه "   والیت اختـالس" شده است 

ـاده کـه  ـت اینھا گویا وقتی اتفاق اف
ـات تـخـلـف ٨٨در سال  ـتـخـاب  در ان

ـز تـحـت نـظـر  شده است و ھمه چـی
ـفـر بـه  یک نفر است و آن یـک ن
ھیچ جا  و ھیچ کس ھم جوابگـو 
نیست و نتیـجـه اش مـیـشـود سـه 

 .ھزار میلیارد تومان اختالس
ـتـه شـد  شاید ھم اینھا که گـف

ـقـط رونـد  فسـاد " باشد، اما ایـن ف
را تسـریـع مـیـکـنـد نـه "  اقتصادی

ــکــه عــلــت آن بــاشــد در ایــن .   ایــن
حکومت این نمـونـه کـوچـکـی از 

در .   دزدی است که رو شـده اسـت
ھمین روزھـا گـزارش کـردنـد کـه 

 میلیارد تومـان پـول کـه از ٧٧٠٠
ھـا بـه صـنـدوق دولـت  حذف یارانـه

ـنـد بـه  واریز شده و قـرار بـوده بـدھ
ـاپـدیـد شـده اسـت" بخش صنعت"  . ن

گزارش شده در دانشـگـاه اصـفـھـان 
ـزرگـی اخـتـالس شـده  ـلـغ ب ـب نیز م

ــس .   اســت ــده مــجــل ــایــن ــم تــابــش ن
ـا  میگوید سھـام عـدالـت کـه گـوی
ـلـوم  قرار بوده به کارگران بدھند مـع
نیست به کی دادند و چرا دادنـد و 
ــد  ــن ــک ــی ــاکــیــد م ــان ت ــن ایش ــی ھــم

ھای دیگری ھـم ھسـت کـه  پرونده
گفتند درباره اش حق نـداریـد حـرف 

خالصه اینکه سی و دوسـال .   بزنید
ــون  حــکــومــت در دســت اســالمــی

ـیــزکـار و پـاک دسـت"  ــوده "   پـرھ ب
ولی تمام درآمد این سـی و دوسـال 
ـتـه و بـرای  معلوم نیست کـجـا رف

ـتـه از .   چی مصرف شـده اسـت ـب ال
ــد مــوردی  ــم  چــن ــگــذری حــق ن
مشخص است که باید آنھا را ذکـر 

ـیـم ـیـروھـای .   کن ـز ن ـی یـکـی تـجـھ
نظامی و انتظامی با آخرین وسـایـل 

سرکوب و کشتار، یکی ھم پـروژه 
ای اسـالمـی،  ساخت بـمـب ھسـتـه

ـان بـه  ـاب ـی ـان و خ البته چند تا اتـوب
اضافه انبوھی از مسجد و پـرورش 
ـال پـر  ـا سـری آخوند و طلبه؛ چھار ت
ھزینه راجع به ائمه و پیامبران تـمـام 

و .   دستاورد این حکومت بوده اسـت
ـنـھـا بـه تـمـامـی طـول  در ازای ای
ــا  ــه ت ــن ســی و دو ســال ــخ ای تــاری
ـا  بخواھید پرونده دزدی و اختالس ی

دیـگـری "   فساد اقتـصـادی"ھر نوع 
ـیـد در ایـن  ـتـوان که  میشناسید می

ــیــد ــن ــاب .   حــکــومــت ســراغ ک ــن ج
ـیـن  توکلی با یادآوری عمل مسئـول
ـا ایـن  دولت ژاپن که در مـواجـه ب

ھا خودکشی کردند خطـاب  رسوایی
: به دولت احـمـدی نـژاد مـیـگـویـد

ـفـعـا  ـان، اسـت خودکشی پیشکـش ت
ـــد ـی ـا در !   دھــ اگـــر در ژآپـــن یــ

کشورھای غربی مسـئـوالنـی کـه 
متھـم بـه ایـن فسـادھـا مـیـشـونـد 
ـا  ـف حداقل کاری که میکنند استـع
است امـا در جـمـھـوری اسـالمـی 
ــاده و  مــحــکــم ســرجــایشــان ایســت

اند ما خودمـان از اخـتـالس  مدعی
ــا اگــر راســت  ــم شــم ــی ــت ــر داش ــب خ

ـیـد اگـر !   میگوئید اسمشان را بگـوئ
در آنجا استعفا مـیـدھـد بـرای ایـن 
ـنـد  است که یکی را قربانی میکـن
تا بقیه نظام مصون بماند و این ھـم 
ـارزات دو قـرن اخـیـر  در نتیجه مـب
مردم ممکن شده اسـت نـه از سـر 

امـا .   عذاب وجـدان و خـیـرخـواھـی
ـانـد و  اگر در جمھوری اسـالمـی ب

ـتـصـادی" فرد  نـخـود " و "   فـاسـد اق
بر سرکار است و مـدعـی "   درشتھا

ھم ھست باین دلیل است که تـمـام 
این افراد بـه خشـونـت و سـرکـوب 
بی محابای دولت در ایـن سـی و 

آنـھـا .   دو سـال تـکـیـه کـرده اسـت
ـتـی شـلـوغ  فکر میکنند چـنـد وق
ـز سـر جـای  میگردد بعد ھمه چـی
ـانـدی کـه بـه  خودش است و ھر ب
ــاشــد او  ــط ب ــل قــدرت اجــرایــی مس
سازمـانـده ایـن دزدیـھـا و غـارتـھـا 
میشود و آنقدر از ھمـدیـگـر پـرونـده 
ـال راحـت و بـدون  ـا خـی دارند که ب
دغدغه پاسخگویی به چپاول خـود 

ـنـد و ایـن را  آقـای .   ادامه میـدھ
توکلی بھتر از ما میداند امـا اگـر 
ـایـد کـل  ـاشـد ب با توصیه ایشـان ب
ــه  ــل عــوامــل حــکــومــت و از جــم
ـا  خودشان یا باید خودکشی کنند ی

ـزد !   استعفا دھند ـزی در ن امـا چـی

ـاد اسـت  آخوند و آخـونـد مـنـش زی
پـرونـده .   وقاحت و بی شرمی اسـت

ـتـی رو ٣  ھزار میلیارد تومانـی وق
ــد  ـان ـنـد ب شـده اسـت کـه مـیـخـواھ
احمدی نژاد را کنترل و رام سـازنـد 
و گـرنـه بـه اعـتـراف ھـمـه دسـت 
اندرکاران این حکومت، از سـازمـان 
ـنـده  ـای ـا فـالن نـم مثال بازرسـی  ت
ـاسـت جـمـھـوری و  ـا ری مـجـلـس ت
ــس بــانــک مـرکــزی مــاھــھــا  ـی رئ
ــن  ــد کــه ای ــن ــدان ــی ــاســت م ــالــھ وس
ـان اسـت و  اختالس معیـن در جـری
ــودنــد، االن  ــاکــت ب ــان س ھــمــه ش
ـاقـی  ـف یکباره یادشان آمده یـک ات
ــه  ــت ــب ــاده اسـت و ایـن اواخــر ال ـت اف

ــارد ٣مشـخـص شـده  ـی ــل ـی  ھـزار م
ـتـصـد  ـف نبوده، بلکه  یـکـھـزار و ھ
میلیارد بوده که بـحـمـدالـه و حـول 
ـتـه و  قوه الـھـی جـای دوری نـرف
ھمین کنار و گوشه ھاست که بـه 
ــع آوری  ــم یــاری امــام زمــان ج

بھرحال کارکرد روتیـن ایـن !   میشود
ـاول  حکومت بر اساس دزدی و چـپ
ـتـصـادی شـیـرازه  است و فسـاد اق

 .اقتصاد این حکومت است
ـتـصـادی" اصطالح  را "   فساد اق

وقتی میتوان پذیرفت که کـارکـرد 
ـیـعـی نـظـام سـرمـایـه داری را  طب
ـبـول کـرده  ـنـی ق پذیرفته باشیم یـع
باشیم که دنیا بر اساس سود یـک 
ــکــه  ـا اســت وایــن ــرپ ــت ب ـی عـده اقــل
اکثریت باید تمام عـمـر بـی ھـیـچ 
ــتــرس و  ــا اس ــده و ب ــن ــد و آی ــی ام
تشویش از فردای خود بسر ببرند و 
ــمــه نــانــی  ــق ــرای بــدســت آوردن ل ب
ـازه  ـفـروشـنـد ت نیروی کار خود را ب

ـتـی .   اگر این نظام نیاز داشـت و وق
ـایـد خـود  ھم نیاز نـداشـت طـرف ب
یک گ لی بر سر خـودش بـگـیـرد؛ 
ـا ھـفـت  ـاال رود ی ـا از دیـواری ب ی
تیری را به روی صاحـب پـولـی و 

زندان و اعـدام را بـه .   مالی بگیرد
انگشت نما شود و تـمـام .   جان بخرد

. عمر شرم دزدی را با خود بـکـشـد
اینکه اکثریتی با وجود آنکـه کـار 
میکنند اما امکـان دسـتـرسـی بـه 
ـات بـھـداشـتـی و  ـتـریـن امـکـان کم
ـا وجـود  پزشکی را نداشته باشـد، ب
اینکه به جامعه منفعت مـیـرسـانـد 
ـتـوانـد  اما سال به سال بگذرد و او ن
ـال آسـوده رود، او  یک سفر با خـی
ـا  ـی آروزی دیدن بسیاری از نقـاط دن
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ــرد، تــا دم  ــه گــور ب را بــا خــود ب
مرگ نگران ھمـسـر و فـرزنـدانـش 
باشد که بعد از مرگ او چـه بـر 

ـنـکـه فـرزنـد .   آیـد سرشان می ـا ای ی
ــه ســر کــار  ــه خــود را ب ـنـج سـال پ
ـا شـش مـاه و  ـبـرد ی ساختمـانـی ب
ـاشـد . یکسال از دستمزدش خبری نب

ـتـن  شاھد باشیم کارگر بـرای گـرف
ــد و  ــکـن ــراض مـی ــمـزدش اعـت دسـت
دولت برای ایجاد ارعاب و سـکـوت 

 سـالـه اش را گـروگـان ٩او فرزند 
ـیـم کـنـد . بگیرد که خودش را تسل

ـلـه ـی ھـای  کارگر خودش را پشت م
زندان ببیند چرا که دست یاری بـه 
ســوی کــودکــان کــار دراز کــرده 

 ٨١اســت و  کــارگــر در ســن 
سالگی خودش را در ته چاه ذغـال 
ـاشـد  ـیـت ھـم ب بیابد و شاکر وضـع

و در یک کالم برای یـک . . .     و
ـان  ـن ـی لحـظـه از فـردای خـود اطـم
ـنـھـا را  نداشته باشد؛ اگـر ھـمـه ای
ـیـعـی  قبول کنیم که کـارکـرد طـب
ـتـوان  ـی یک جامـعـه اسـت بـعـد م
ــرفــت اخــتــالس یــک فســاد  پــذی

ــشــود  ــصــادی اســت کــه مــی اقــت
ــوی آنــرا  ــل ــا ج ــرلــش کــرد ی ــت ــن ک

ھمه آنچه بیان شد گـوشـه .   گرفت
ـاھـی و فسـادی  ـب کوچکـی از ت
است که کـارکـرد نـظـام سـرمـایـه 

 .داری بازتولید میکند
ـاھـی  ـب جواب حکومت به این ت
ـبـی و  کـه رو شـده جـز عـوامـفـری

ـاشـد جنایت نمی شـخـصـی .   تـوانـد ب
ای را مسـئـول  مانند محسـنـی اژه

. رسیدگی بـه ایـن پـرونـده کـردنـد
ـیـدانـد ایشـان خـود  فعال کسـی نـم

ــاجــرای ــدر در م ــق ــدن  چ ھــای دزی
ثروت مردم دست داشتـه اسـت امـا 
ـنـد کـه سـر و تـه  ایشان را گذاشت

ـار کـه .   ماجرا را جمع کند اولیـن ب
ــاد  ــانــھــا افــت ــان بــر ســرزب ــام ایش ن
ــالس اخــوی ســردار  ــت مــاجــرای اخ

ـیـق دوسـت  یـکـی از ( محسـن رف
ــانــش بــه خــون  ــت ســرداران کــه دس

ـنـد  شریف ترین مردم آلوده اسـت مـان
) ھمه سرداران دیگر ایـن حـکـومـت

 میلیارد تومان را در دھـه ١٢٣که 
ـاال کشـیـده بـود  ـاد شـمـسـی ب ھفت
ـیـم خـود  ـق ـا کـمـک مسـت البتـه ب

ـان .   سردار سر کسی که در این مـی

به باد رفت شخصی به نام فـاضـل 
خداد بود که اعدام شـد و حـاجـی 
محسن بیگناه شناخته شد و بـرادر 
ــورات  ــجــارت ام ایشــان در امــر ت
ــھـا در ســفـرھــای  ـازرگــانـی زنـدان ب
کاری بـه خـارج کشـور مـحـکـوم 

ـاب شـیـخ کـه در گـاز !   شدنـد جـن
ـار  گرفتن متھمان شھره عام اسـت ب
ـان  ـی دوم مامور شد که حـال اطـراف
ـیـن  رفسنجانی را بگیرد، بـرای ھـم
کرباسچی شھـردار وقـت تـھـران را 
ـان نـه  محاکمه کـرد، در ایـن مـی
معلوم شـد کـی دزد اسـت و نـه 
مشخـص گـردیـد پـولـھـای دزدی 

و شیخ حاال گویا قـرار .   کجا رفته
ـارد  ـی ـل ـی است تکلیف این سه ھزار م

ــف .   تـومـان را روشــن کــنـد ـی تـکــل
روشــن اســت، اگــر احــمــدی نــژاد 
ساکت شد سه ھزار میلیارد تـومـان 
پیدایش میشود اگر نشد سر یـکـی 
از عوامل برای عبرت دیـگـران بـر 

ایـن شـیـوه رسـیـدگـی .   دار میشود
مثال به فسادی است که خـودشـان 
ـنـد فسـاد اسـت و آخـر ھـم  معترف

اما از سـوی . اعدام جواب آن است
دیگر احمدی نژاد ھم آنقـدر پـرونـده 

دارد که رو کند کـه شـایـد شـیـخ 
ـان ایـن حـکـومـت اسـت  که دادست

ــه بــاشــد ــداشــت ــر ن ــه اش .   خــب ــمــون ن
ــه نــام  ــھــای شـخــصــی ب ـی ــران سـخــن

ـزدار"  ـی ـال کـه از سـوی احـمــدی "   پ
با آمـاری کـه .   نژاد حمایت میشد

مردان خـدا " ایشان داد ثابت شد که 
ــد ــقـه پــنـدار را دریـدن ـل ــرای "   ح و ب

ــا" بـدســت آوردن  ــی ــه ھــر "   مــال دن ب
ـا .   جنایتی دسـت زدنـد ـن ـئ و مـطـم

ـایـت شـان مـحـکـوم  ـن بزرگتریـن ج
کردن میلیونھا انسان به گرسنـگـی 
ـان . و حقارت بدست آوردن کـفـی ن

ھمین مواردی که در دو سـه سـال 
گذشته از دزدیھـا و کـالـشـیـھـای 
این حکومـت رو شـده اسـت نشـان 
میدھد که چقدر ثروت بـرای رفـاه 
و آسایش مردم فراھم است امـا بـه 

" اراده ای" قول مـفـسـران بـورژوازی
وجــود نــدارد کــه در ایــن جــھــت 

ــود ــن .   مصــرف ش ــی تــا ای ــعــن ی
ـاتـی سـرمـایـه  حکومت و نظام طبق
داری اسـت ھـیـچ وقـت ایـن اراده  

 .شکل نمیگیرد
جواب جامعه به تبھکاریـھـائـی 
ــی  ــگــون ــرن کــه رو شــده اســت س

فسـاد .   " حکومت و رفاه مردم است
ـان خـود "     اقتصادی ـای وقتـی بـه پ

ـاتـی  ـق میرسد که اسـاس نـظـام طـب
ـان رسـد ـای ـا .   سرمایه داری بـه پ ت

ـتـی  ـی ـل وقتی انبوه ثروت در دست اق
ـان ایـن ثـروت  ـب است و خود را نگھ
میداند و بـرای مـحـافـظـت از آن 
ــده خــدا ھــم  ـن ــی خــود را نـمــای حـت
ـتـی رویـگـردان  میداند از ھیچ جنای

ـیـن .   نخواھند بود اینھا کارکـرد روت
ـیـت  این نظام است و تمام ھدف و ن

شیخـھـائـی مـثـل .   شان ھمین است
ـاز  اژه ای ھمیشه در این حکومـت ب

ـا  ـنـکـه ب تولید شده اند نـه بـرای ای
ـنـد  ـارزه کـن مفسدان اقتصـادی مـب
ـنـکـه  بلکه درست برعکس برای ای

ـنـد و از "  مفسده"این  را تضمین کن
سوی دیـگـر ضـمـانـت مـحـکـمـی 
ـاھـی زنـدگـی تـوده  ـب باشـنـد بـر ت

ــھــا .   مــردم ــه "   اراده ای" تــن کــه ب
تباھی و فساد نقطه پایانی نـھـد و 
آسایش مردم را تضمیـن کـنـد اراده 
ـیـه ایـن  خود مردم و انقالب آنھا عل
حکومت و این نظام بردگـی اسـت، 

 .*راه دیگری نیست

 

ــه ٢٤دیــروز،  ــادی ــر اتــح ــب ــام ــت ــپ  س
ــن مصــر یــک  ــمــی ـل سـراســری مــع
ـا  ـزرگ از تـحـریـر ت راھپیـمـائـی ب

ایـن .   ساختمان کابینه بـرگـزار کـرد
ــصــاب  ــمــائــی در ادامــه اعــت ــی ـپ راھ
سراسری معلمین بـرگـزار شـد کـه 
ـتـه گـذشـتـه در  ـف در تمـام طـول ھ

 .جریان بود
ـتـه گـذشـتـه،  در طول یک ھف

ـیـف تـریـن  حکومت نظـامـی از کـث
ھای تبلیغی بـرای تـحـریـک  شیوه

ترین بـخـش جـامـعـه و  عقب افتاده
ــاده کــرده  افــکــار عــمــومــی ــف  اســت

رسـد حـکـومـت  به نـظـر مـی.  است
ـات  نظامی که زیر فشـار اعـتـصـاب
رادیکال و گسترده و تـظـاھـرات در 
ــش  ــش از پــی ــر مصــر بــی ــراس س
مستاصل مـیـشـود و مـیـرود کـه 
کنترل اوضاع را از دست بـدھـد، در 

ـنـه را بـرای  ـی تالش اسـت کـه زم
ـقـالبـی سرکوب خشن ـبـش ان   تـر جـن
ــد ــظــامــی .   آمـاده کــن مــحــاکــمــه ن

فــعــالــیــن ســیــاســی و کــارگــری، 
زندانی کردن آنھا و تھدیـد دیـگـران 
ـانـونـی  به محاکمه و زندان و غیر ق
ـات کـارگـری  اعالم کردن اعتـصـاب
ــدات  ـی ـلـه ایـن تـمـھ ـایـد از جـم را ب

اما استیصال حـکـومـت از .   دانست
ـارکـی  پشت پروپاگانـدای نـوع مـب
ـان  حکومت نـظـامـی کـامـال نـمـای

 .است
ــد کــرد کــه  ــای ــب فــرامــوش ن
حکومت انتقالی که قوانین شرایـط 

العاده زمان مبـارک را اسـاس  فوق
ـقـالبـی   تنظیم رابطه خود با جنبش ان
قرار داده، از این نظر برای سـرمـایـه 
ــورد  ــوب و م ــطــل داری غــرب م
حمایت بوده است که تصور مـیـشـد 

ارتـش " قادر است با تکیه به تـوھـم 
ــرادر مــاســت ــک زمــان "   ب و ایــن

آرامش است و انتخابات آینـده ھـمـه 
چیز را درست خـواھـد کـرد، خـتـم 
ـقـالب را  انقالب را اعالم کنـد و ان

 !خفه کند
ـــری،  ـارگ ــ ـات ک ــ ـاب ــ ـــص ـت ــ اع
ــاســی و ســرعــت  ــی اعــتــراضــات س
ــدھــی  گـرفــتـن تشـکــل و ســازمـان
ـقـالبـی   کارگران که اینک مردم ان
ـتـی  ـی ـار در ظـرف را بار دیگر و اینب
ـاسـت  دیگـر بـه جـلـو صـحـنـه سـی

ـقـالب ادامـه " آورد، با شـعـار   می ان
 افقـی و عـجـز سـرمـایـه  بی"   دارد

داری را در ادامه کنترل اوضـاع بـه 
 .نمایش میگذارد

حکومت نـظـامـی دیشـب ھـم 
تــالش کــرد کــه بــا وارد کــردن 
ـتـی بـه صـحـنـه و  ـی ـن نیروھای ام
ایجاد جو ترس معلمین را مـرعـوب 

 .کند

ـا  در پایان راھپیمایی دیـروز و ب
 :توجه به اینکه

ــن امــروز   -١ ــمــی ــش مــعــل ــب جــن
 در  تبدیل به یک فکتور اسـاسـی

صحنه سیاسی جـامـعـه شـده کـه 
 صدایش شنیده میشود،

 کـه  ھایی تعھدات و تضمین  -٢
 دولت موقت داده است،

ــن  ـی ــم ـل اتـحــادیـه سـراســری مــع
تصمیم گرفت کـه بـطـور مشـروط 
اعتصاب سراسری را خاتـمـه بـدھـد 
ـنـه دولـت مـوقـت ایـن  ـی و بـه کـاب
فرصت را اعـطـا کـنـد کـه طـبـق 
ـنـدی شـده بـه  یک برنامه زمان ب

 .تعھدات خود عمل کند
 
 :ھای معلمین عبارتند از خواسته

ـیـه   -١ برکناری وزیر علوم و تصـف
ـنـدگـان حـزب  ـای وزارت علوم از نـم

ـاسـی و  میھنی کـه زنـدگـی  سـی
فضای آمـوزشـی مصـر را فـاسـد 

 .کرده
ـیـن را   -٢ ـلـم حقوق عادالنه که مع

از شر آمـوزش خصـوصـی خـالص 
 .کند
ـاسـت  -٣ ھـای  تعیین اھـداف و سـی

ـقـالب  ـا مضـمـون ان آموزشی که ب

 .تناسب داشته باشد
 ٦،٥افزایش بودجه آموزش بـه   -٤

 . در صد تولید ناخالص ملی
ـاسـب بـرای  -٥ ایجاد مـحـیـط مـن

 .آموزش
ـارغ   -٦ ـــخـــدام فــ ـت ـــن اســ ـی ــ تضـــم

 .التحصیالن تربیت معلم
ــه  ــان ــق ــاقــی رفــی ــی ــت ــا اش ــا ب م

ـقـالبـی رویداد  مصـر  ھای جنبـش ان
  برای نان، آزادی و کرامت انسـانـی

بـرای کـارگـران .   کنیم را دنبال می
ـیـت انقالبی ھـای   مصر آرزوی موفق

 .کنیم روز به روز بیشتری می
ـزان ھـم رای  ـا شـمـا عـزی ما ب
ـیـن  ھستیم که جنبش انقالبی معلـم
ــه  ــطـه، مــوازن ــق ــن ن مصـر تــا ھــمــی
نیروھای سیاسی دوسـوی صـحـنـه 
ـفـع  سیاسی جامعه و انقالب را به ن
کارگران برھم زده و موفقیـت شـمـا 
ـنـد  ـیـن ب عزیزان تنھا در تـحـقـق اول

ھایتان، انقالب مصـر را بـه  خواسته
ـار عـالـی تـر خـواھـد   سطوحـی بسـی

 .برد
 .زنده باد انقالب

 .زنده باد انقالب مصر
  سپتامبر٢٥

 معلمین مصر 
 ! خواستار برکناری وزیر ھستند

 !انقالب ادامه دارد
 احمد فاطمی 
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اعتصابات در روزھای 
 :بازگشت به مدرسه

جنبش کارگری مصر 
ضربات سختتری فرود 

 میآورد
 

یکشنبه شـاھـد مـوج جـدیـدی از 
اعتصابات بود که با ھـمـکـاری و 
ــھـا بـطــور  ــگـی در خــواسـت ـن ھـمــاھ

ــه ــق ــســاب ــی ــش کــارگــری  ب ــب ای، جــن
ــو ســوق  ــای مصــر را بــه جــل ــوپ ن

 .میدھد
ـا شـروع اعـتـصـابــات مـتـحــد  ب
معلمان، استادان دانشگاه، کـارگـران 
حمل و نقل عمومی، و کـارمـنـدان 
اداره پسـت یـک نـمـایـش واقـعـی 
ـنـمـایـش در  ـبـه ب قدرت در یـکـشـن

با پشت سـر گـذاشـتـن .  خواھد آمد
ــاه رمضــان،  آرامــش نســبــی در م
ـات  یک مـوج پـرصـدای اعـتـصـاب
ــه، یــک  ــت ــتــه گــذش طــی دو ھــف
انرژی جدیدی به جنبش کارگـری 

 . رو به رشد مصر داده است
ــده ای از  یــک ســطــح فــزایــن

ــان  ــخــصــوص در مــی ھــمــکــاری، ب
معلمان، کارگران پست و صـنـعـت 
نساجی؛ و خواسـتـھـای مشـتـرک 
ــک  ــی را دربــاره ی ــھــا ســواالت آن
اعتصاب عمومی در بین ناظـران و 
ـبـش کـارگـری  اعضای فـعـال جـن

با فـراخـوانـھـای .   مطرح کرده است
ــرای روز  ــصــاب ب ــراســری اعــت س
ـبـش  یکشنبه، امواج رشد یابنده جـن
کارگری نشانی از فروکش کـردن 

 .ندارد
ـات، کـه  امواج اخـیـر اعـتـصـاب
بیشتر در بخش عمومـی مـتـمـرکـز 
شده است، قولھای شکسته شـده و 
کابینه  نخست وزیـر عصـام شـرف 

ـتـه .   را به چالش طلبیده است در ھف
  کـارگـر در ٢٢٠٠٠اول سپتامبر 

ـنـدگـی،  ـاف کارخانه ریسندگی و ب
ـلـحـاظ تـعـداد  بزرگترین کارخـانـه ب
کارگران، در دلتای مصر، در شـھـر 
ــه الـکــبـرا، یـک اعــتـصــاب  مـحـل

ـال .   نامحدود آغاز کـردنـد ـب امـا بـدن
ـا وزیـر  ـز ب ـیـت آمـی مذاکرات موفق
نیرو، احمد البرایـی، فـراخـوان خـود 

ـا وزیـر .   را پس گرفتند کـارگـران ب
ـای آنـھـا  به توافق رسیدند که مـزای

 درصد افزایش یابـد، کـه ایـن ٢٠٠
ــن  ـی ــدی در ب ـی یـک خـواســت کــل

 .کارگران بخش عمومی ھست
عالوه بر آن، کارگران پسـت در 
سراسر کشور دسـت بـه اعـتـصـاب 
زدنـد و خـواھـان حـداقـل دسـتـمــزد 
ـانـه شـدنـد ـای مـاھ . باالتر و مـزای

کارگران خدمات اجتمـاعـی مصـر، 
ــر کــارگــران بــخــش  ــت ــش ــی ــل ب ــث م
ــه  ــی ــار تصــف ـت ــواسـ ــی، خ ــوم ــم ع
مقامھای کلیدی مـدیـریـت شـدنـد 
که تاکنون توسط بـوروکـراتـھـایـی 

ـات  اشغـال شـده ـتـصـاب انـد کـه از ان
ــده ــی مــبــاک بـجــا مــان ــد حسـن . ان

ـلـمـان،  گستره امـواج سـراسـری مـع
ـاه،  ــد دانشـــگــ ـی ــ ـات ـان، اســ پــزشـــكــ
ـیـمـایـی مـدنـی، و  کارمندان ھـواپ
کارگران حمل و نقـل عـمـومـی را 
ھمراه با سایر اقشار جـامـعـه بـرای 

ـیـج  ـی ـزه( عمـل تـھ ـی کـرده )   گـالـوان
ــه، .   اســت ــحــل ــل کــارگــران م مــث

ــدان  ــت و کــارمــن ــران پس کــارگ
ـات خـود  ھواپیمایی مدنی اعتـصـاب
ــر  ــی ب ـن ـال قــول دولـت مـب را بـدنــب
ـیـق  ـل برآورده کردن خواست آنھا به تع

 .اند در آورده
ـتـریـن  ـقـه دولـت در بـھ اما سـاب
ــد ــزن ــگــی بـه دل نـمــی ــت چـن . حـال

ــاظــران  ــن و ن ــی ــاری از فــعــال ــی بس
چندین دوجین قول شکسته شـده و 
ـتـه تـوسـط  فرصتھای از دسـت رف
دولـت را عــامـل جـھــش اخـیـر در 
ـال یـک  ـب تحرک کـارگـری، بـدن
آرامـش نسـبـی کـه در مـاه اوت، 
طی ماه رمضان شـاھـد آن بـودیـم، 

علی فتوح، رھبر اتحـادیـه .  میدانند
ـقـل عـمـومـی،  مستقـل حـمـل و ن
معتقد است که رونـد رو بـه رشـد 
ــن  ــاطــر ای ــارگــری بــخ ــبــش ک ــن ج
ـیـن  ضمانتھای شل و ول و ھـمـچـن

 . بخاطر نبود برخورد برابر است
دولت گـفـت کـه :   " او میگوید

مزایای ماھانه را برای کـارمـنـدان 
 درصد افزایـش ٢٠٠بخش عمومی 

ـیـم  خواھد داد امـا بـعـدا ایـن تصـم
شامل حال بعـضـی بـخـشـھـا نشـد، 
ـلـمـان و ھـیـچ  مثل بخش ما و مع

 .دلیلی ھم ارائه نشد

 مقدمه مترجم
ـنـدگـان  نوشته ـار شـمـا خـوان ـی ـت ای که ترجمه آن در اخ

عزیز قرار میگیرد از یاسین گابر و مروا حسـیـن اسـت 
 سپتامبر نوشته شده و در سایـت االھـرام ١٨که بتاریخ 

عـنـوان نـوشـتـه از مـن .   آنالین به چاپ رسیده اسـت
نکات زیادی در این نوشته کوتاه مـطـرح اسـت .   است

ـبـش کـارگـری  که از جمله میتوان به رشد سـریـع جـن
ــراضــات (  ــھــای کــارگــری و اعــت ــش تشــکــل افــزای

ـا دولـت و ) کارگری ، کشمکش دائـمـی کـارگـران ب
ـارک، خـواسـتـھـای کـارگـران و  مقامھـای دوره مـب

ایـن .   مطرح شدن مسئله اعتصاب عمومی اشـاره کـرد
ـبـش کـارگـری  ـاره جـن نوشته یک نوشته تحلیلی درب

ـات .   مصر نیسـت ـیـشـتـر یـک گـزارش از اعـتـصـاب ب
سراسری در روز بازگشایی مدارس و عواملی کـه بـه 

ـبـه .  آن منجر شد است ـامـبـر، ٢٥امـروز یـکـشـن ـت ـپ  س
ـاشـد ـب . یعنی یک ھفته بعد از نگارش این نوشته، مـی

بیشتر نکات مـطـرح شـده در ایـن نـوشـتـه در عـرض 
ـیـوسـتـه ـیـت پ ـبـش .   انـد ھمین یک ھفتـه بـه واقـع جـن

کارگری مصر ھیبت و ھیکل بلند و توانمنـد خـود را 
ھـم اکـنـون مصـر در .   با قدرت بنمایش گذاشته اسـت

ــات کــارگــری  ــصــاب ــت ــاب اعــتــراضــات و اع تــب و ت
ـار مـربـوط .   میسوزد من فقط به لیست کردن تیتر اخب

به اعتراضات و اعتصاباتی کـه شـرح آنـھـا در اھـرام 
 . آنالین بچاپ رسیده بسنده میکنم

 
تیتر اعتصابات و اعتراضـات کـارگـری مصـر در 

 . ای که گذشت ھفته
یک اتحادیه مستقل در صنعت حـمـل :  ٢٥مارس 

ـقـل . ...  و نقل پا به صحنه گذاشت صنعت حـمـل و ن
عمومی بوجود آوردن یک اتحادیه مستقل کـارگـری 
را در جلسه سه شنبه اعالم میکند و بر خـواسـت خـود 

ھـای کـارگـری  فـدراسـیـون اتـحـادیـه"مبنی بر انحالل 
 .، که تحت کنترل دولت میباشد، پای میفشرد"مصر

ـلـمـان وارد روز :   ٢٠سپتامبر  اعتصاب تاریخی مـع
اھرام آنالین از برخی کسانـی کـه .  چھارم خود میشود

معلمان از پاییـن بـودن : .. . در آن دخیل ھستند میشنود
ـبـود سـرمـایـه گـذاری در آمـوزش و  دستمـزدھـا و ن
ـات الزم و  پرورش که به کالسھای درس فاقد امـکـان
محیط نامناسب برای آموختن منجر میشود، شکـایـت 

 .میکنند
ـاھـره تـھـدیـد بـه :   ٢٠سپتامبر  رانندگان اتوبـوس ق

ـنـد ـبـه مـیـکـن . اعتصاب عـمـومـی در روز چـھـارشـن
ـنـد کـه . . .  کارمندان حمل و نقل عمومی تھدید میکن

ـان امـروز  ـای ـا پ اگر یک تصمیم رسمی در باره مزایا ت
ـبـه زمـیـن  صادر نشود، تمام اتوبوسھا را در چـھـارشـن

 .گیر خواھند کرد
رانندگان اتوبوس قاھره اعـتـصـاب را :  ٢١سپتامبر 

ـنـد ـنـدگـان در .   . .   در سرتاسر شھر گستـرش مـیـدھ ران
ــزایــش  ــراض ســه روزه خــود بــرای اف ــت ــخــت اع ــت پــای
ـتـر بـرای عـمـوم را تشـدیـد  دستمزدھا و خـدمـات بـھ

 .خطاب کرد" اوباش"کردند، ولی دولت آنھا را 
ـنـدگـان مصـر، :   ٢٢سپتامبر  با ادامه اعتصـاب ران

سر زدن به ایستگاه اتوبوس تبـدیـل بـه یـک صـحـنـه 
با شروع سخـتـی اعـتـصـاب، .   . .   بحث سیاسی میشود

اھرام آنالین از ناامیدی، کنارکشیـدن، و گـیـج سـری 
 .در ایستگاه اتوبوس مرکز قاھره میشنود

ـلـمـان : ٢٤سپتامبر  گارد نظامی نخست وزیری مع
ـا راه را  ـنـد ت معترض را مورد ضرب و شتم قرار میدھ

 .برای خروج نخست وزیر باز کنند
ـز را بـرای : ٢٥سپتامبر  ـال سـوئ کارگران بندر کان

ـنـدنـد چھارمین روز مـتـوالـی مـی ـیـکـه .   . . . ب در حـال
کارمندان و مدیریت بر سر توافق نھایی دست و پنـجـه 
ـنـدر  ـنـھـا ب ـارگـیـری در ت ـات ب ـی ـل ـنـد، عـم نرم میـکـن

برای چھارمـیـن روز "   عین سوخنا" خصوصی مصر در 
 .اند منجمد شده

معلمان مصر تحصـن را بـه تـعـویـق :   ٢٥سپتامبر 
ـنـد می . اندازند امـا بـه اعـتـصـاب خـود ادامـه مـیـدھ
تصمیم به تعلیق تحصن در مقابل ساختمان نـخـسـت . . . 

ـقـل  وزیری منجر به انشعـاب در بـدنـه اتـحـادیـه مسـت
 .معلمان میشود
ـیـه : ٢٥سپتامبر  ـزشـکـی عـل متخصـصـان امـور پ

ـات مـوضـعـی  ـنـد و اعـتـصـاب کابینه اعتراض مـیـکـن
ـزشـکـی .   . . . سازمان میدھند ھزاران متخصـص امـور پ

علیه عصام شرف در خارج از ساختمان نخسـت وزیـری 
اعتراض میکنند و تھدید به اعـتـصـاب عـمـومـی در 

 .صورت بر آورده نشدن خواستھایشان میکنند
رانندگان اتوبوس اعـتـصـابـی عصـام :  ٢٥سپتامبر 

ـنـد ـزرگ تـھـدیـد مـیـکـن ـا اعـتـراضـات ب . شرف را ب
ـابـل . ..  ـق ـبـه در م یک ھزار راننده اتوبوس روز یـکـشـن

مرکز نخست وزیری تظاھرات کردند و تـھـدیـد کـردنـد 
 . کارگر را به تحرک در خواھند آورد٤٥٠٠٠که 

 حبیب بكتاش
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٥

*** 

 مصر 
 در طوفان اعتصابات

 
 یاسین گابر و مروا حسین
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ــل  ــل و نــق ــم ــدان ح کــارمــن
آ، فــراخــوان . تــی.   عــمــومــی، پــی

اعتصاب را در آخرھای اوت، بـعـد 
ـیـن اعـالم کـردنـد  از اینکه مسئـول
که مزایای ماھانه پرداخت خـواھـد 

ــد ــن اعــتــصــاب .   شــد، پــس گــرفــت
ـقـل عـمـومـی  کارگران حـمـل و ن
ـلـی  ھمزمان با اولین روز سال تحصی
خواھد بود، روزی کـه اخـتـالل در 
ـتـوانـد  ـی ـقـل م ترافیک و حمل و ن

 .یک عامل فشار مھم باشد
علی فتوح گـفـت، اعـتـصـاب 
ـاد  ـت تنھا زمانی به تعلیق خواھـد اف
که دولت تاریخ مشخصی را بـرای 
ــای قــول داده شــده  ــرداخــت مــزای پ

ـنـصـورت . معین گرداند در غـیـر ای
 . اعتصاب به وقوع خواھد پیوست

ـلـمـان  ـقـل مـع سندیکـای مسـت
ای صـادر کـرد  ھفته گذشته بیانیه

ـاکـیـد  که بـر خـواسـتـھـای خـود ت
استعفای وزیـر آمـوزش :   میگذاشت

و پرورش، احمد جمالـدیـن مـوسـی، 
ــزدھــا، و تضــمــیــن  ــم افــزایــش دســت

اعـتـصـاب .  امنیت شغلی کارمندان
ـا آغـاز  ـز كـه ب ـی سراسری معلمان ن
سال تحصیلی ھمزمان خواھـد شـد، 
ـتـوانـد اخـتـالل زیــادی  ـی ـاز ھـم م ب

ھای زمـیـن بـرای  بچه.  بوجود آورد
آر، یـک . اچ.   ای . حقوق بشر، سی

ــــداد .   او. جــــی. ان ــــع مصــــری، ت
ـات را   عـدد در مــاه ٦٥اعـتـصــاب

 در مـاه ٩٧ در ژوئیه، و ٧٥اوت، 
 .ژوئن شمارش کرده است

ـارک  بعد از پایین کشیـدن مـب
از قدرت، کارگرانی کـه گـرسـنـه 
تغییر بودند در بیست روز اول سـال 

ــراض ٢٠١١ ــداد اعــت ــع ــمــان ت  ھ
سازمان دادنـد کـه در تـمـام طـول 

.  قادر به انجام آن بـودنـد٢٠١٠سال 
 ١٦٨در ماه فـوریـه مصـر شـاھـد 

ــصــن،  ــح ــصــاب، ٧٧ت  ٥١ اعــت
 ٢٧ اعـتـراض و ١٤٨تـظـاھـرات، 

در عـیـن حـال .   تجـمـع بـوده اسـت
 .  ایم  اخراجی داشته٤٢٠٠

بعد از یـک آرامـش نسـبـی، 
ـاب  جنبش کارگری دوباره دارد شـت

ــرد ــگــی ــھــا .   مـی ــه تــن ــراضــات ن اعــت
اند بلـکـه  بلحاظ تعداد افزایش یافته

ـزرگـتـر شـده انـد و  بلحاظ وزنه ھم ب
ــن  نشــانــه ــی ــاری ب ــایــی از ھــمــک ھ

ــایــی  کـارگــران در نــقــاط جــغــرافــی
مختلف و شاید در بین بـخـشـھـای 

 . مختلف کارگری وجود دارد
ھای زمـیـن  حشام فواد، از بچه

ـاد  ـق برای حقوق بشـر، بـر ایـن اعـت
است که یک اعتصاب عـمـومـی 

ـیـعـی آنـچـه کـه ھـم "  نتیـجـه طـب
ـتـد اسـت ـاف ـاق مـی ـف . اکنون دارد ات
ـنـده " . اما نه حاال، در چـنـد مـاه آی

اعتصابات حول دو خواست اسـاسـی 
ـیـن حـداقـل و :   متمرکز اسـت ـی تـع

ـیـت  ـامـیـن امـن حداکثر دستمزد و ت
 .شغلی

ـا بـه نـظـر  ـن وضعیت حـاضـر، ب
ــی نــاکـافــی  ـاســخـگـوی فـواد، از پ
ـاسـی  دولت و ھمچنین از غیـر سـی
ــوســط  ـنــبـش کـارگــری ت کـردن ج
اکثریت اپوزیسیون، ھم لیبرال و ھـم 

پاسخ دولـت .   مرتجع، ریشه میگیرد
ـنـھـا و  ـت یکسری به تـعـویـق انـداخ
بازیھای دولتی بوده است که خـود 
ـات  ریشه در تـعـریـف ایـن اعـتـصـاب

و .   ای دارد بعنوان اعتصابات فـرقـه
اگر چیزی کارگر نشـد از کـارت 

قانـون ضـد  -ژوکر استفاده میشود 
اعتصـاب کـه اعـتـراضـات مـحـل 

 . کار را جنائی میکند
او اضافه میكند كه لیبرالھـا و 
ـفـسـیـرھـای  ـا اتـخـاذ ت مرتجعیـن ب
ـــه، خـــود را از حـــرکـــت  ـاب مشــ

ــده ــد کـارگــری دور کشــی ــر .   ان صــاب
برکات، یک عضو سابق اتـحـادیـه 
و یک فعـال کـارگـری، فـاصـلـه 
ـبـش  ـبـش کـارگـری و جـن بین جـن
ـقـد  ـت ـنـد ولـی مـع ـی سیاسی را میب
ـبـود  ـیـجـه ن ـت است که این مسئله ن
تشکل در دو طرف بخاطـر مـیـراث 
طوالنی ممنـوعـیـت و مـحـدودیـت 

 .میباشد
ـتـمـاعـی  کارگران و فعالیـن اج
ـا  ـنـد کـه ب با خطراتی مواجه ھسـت
ـیـت  ـازعـه و مـوقـع نقش مورد مـن

ای آنـھـا شـدیـدتـر  سیاسی حـاشـیـه
ـا " حشام میگـویـد .   میشود دولـت ب

سکوت تماشا نخواھد کرد، دخـالـت 
خواھد کرد و سـعـی خـواھـد کـرد 
ـانـون ضـد  ـنـد ق ـنـی مـان ـی که قوان
ـــون اضـــطـــراری  ـان ــ ـــراض، ق ـت اعــ

را اعـمـال کـنـد و آنـرا )   فوریتی( 
ـبـش  ـبـران جـن برای دستـگـیـری رھ

 ."بکار گیرد
ـــت،  ـای دول ــ ـــوردھ ـــرخ وزن ب
تاکنون، در سطـح مـحـدودی بـوده 

در حقیقت، اولین بار در مـاه .   است
ـیـن حـکـم  ژوئیه جنبش شـاھـد اول
ـنـج  ـیـه پ توسط دادگاه نظامـی عـل

ـابـل  ـق کارگر بخاطر اعتـراض در م
مسـئـول اتـحـادیـه .   وزارت نفت بـود

ـتـوح،  حمل و نقل عمومی، علی ف
ــجــرم  ــی ب ــون ــگــرد قــان را مــورد پــی

امـا .   تحریک به اعتصاب قرار داد
ــه کــرد ــرئ ــوح را تــب . دادگــاه فــت

ـاشـیـم  ھمچنین باید توجه داشـتـه ب
ــز ضــد  ــگــی ــرت ان ــف ــون ن ــان کــه ق
اعتصاب، که در مـارس تصـویـب 
ــدرت بـکــار گـرفــتـه شــده  ـن شـد، ب

ـتـی ادامـه .   است اعتراضات صـنـع
ـانـون تـحـت  دارد، باوجود این، این ق
ـیـشـتـر از  ـزی ب ـاد شـدیـد، چـی انتق
اینکه در پشت صحـنـه وجـود دارد 

 .نیست
ـــوق  ـق ــه حـ ـن ــ ـی امــا  در زمـ

ـاوردھــایـی وجــود  اتـحـادیـه ای دسـت
یک قانون جـدیـد در .   داشته است

ـاره آزادیـھــای اتـحــادیـه ای مــورد  ب
ـتـه  تصویب کابینه مصر قـرار گـرف
ـتـظـار  است و در حـال حـاضـر در ان

ـاشـد ـایـد .   تصویب نھایی میب ایـن ب
بتواند بسیاری از محدودیتھـایـی را 

ھـای کـارگـری،  که برای اتحادیـه

) ١٩٧٦  ( ٣٥زیر نظر قانون شمـاره 
اعـمـال مـیـشـده را حـذف کـنـد و 
ھمچنین باید بتواند اجازه دھـد کـه 

ــار از ســال  ــرای اولــیــن ب  ١٩٥٦ب
ھـای کـارگـری  پلورالیسم اتـحـادیـه
ـیـسـم ( وجود داشته باشد  ـی = پلـورال

ـارک .   انواع مختلـف در زمـان مـب
تنھا یک اتحادیه وابسته بـه رژیـم 

بعـدھـا سـه اتـحـادیـه .   وجود داشت
ـیـل  مستقل توسـط کـارگـران تـحـم

ـنـکـه ) .   شدند اما قانون غـیـر از ای
یک پوشش قانونی به آنـچـه کـه 
در میـدان عـمـل انـجـام مـیـگـیـرد 

ــاربــردی نــدارد ــاال در مصــر .   ک ح
ــل ١٥٠حــدود  ــق ــه مســت ــحــادی  ات

کارگری وجود دارد، که تنھـا سـه 
ـقـالب تشـکـیـل  تای آنھا قبل از ان

 .شده بودند
از نــظــر صــابــر بــرکــات، کــه 
ـیـرا  بخشی از کمیتـه تـدارکـات اخ
ــون  ــی ــیــل شــده بــرای فــدراس تشــک

ــه ــحــادی ھــای کــارگــری مصــر  ات
ـبـش بـدسـت  ھست، قدرتی که جـن
ـتـر  میاورد نتیجه سـازمـانـدھـی بـھ

 اتـحـادیـه ١٤٠حـاال حـدود .   اسـت
مستقـل وجـود دارنـد کـه بـه ھـم 
ــر  ــی اگ ــد، حــت ــن ــوط ھســت ــرب م
ـیـشـه آشـکـار  تاثیرگذاری آنھـا ھـم

ـتـر .   نیست بعضی ارتبـاطـات وسـیـع
ـنـد رابـطـه .   از ارتباطات دیگر ھسـت

ـــه ـادی ــحــ ـــن ات ـی ـ ـــم و  ب ـــدی ـای ق ھــ
ھای جدید، در جاھایی کـه  اتحادیه

ــد، از  ھـر دو ھـمــزمــان وجـود دارن
یک بخش و مـورد بـه بـخـش و 

ـاوت اسـت ـف در .   مورد دیگـری مـت
مورد کارگران نسـاجـی مـحـلـه و 
کارگران توریسم، کمیته تـدارکـات 
ــا  ــادیــه قــدیــم را ب ــادر بــود اتــح ق
اتحادیه جدید متحد کـنـد، صـدای 
جمعی آنھا را قویتر سازد و تمـرکـز 
را بر خواسـتـھـای مشـتـرک آنـھـا 

در مورد اتحادیه کـارگـران .   بگذارد
ــم  ــدی ــه ق ــادی ــح پســت، اعضــای ات
ـنـد و  کامال با مدیریت متحد ھست
ـقـل  ـا اتـحـادیـه مسـت از ھمکاری ب
ــل شــده ســر بــاز  ــدا تشــکــی جــدی
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اعتصاب کارگران 
 پتروشیمی ماھشھر

 
کارگران پتروشـیـمـی مـاھشـھـر در 
پی عملی نشـدن وعـده کـارفـرمـا 
برای حذف شرکتھای پیمـانـکـاری 
ـبـه  در موعد مقرر،  از صبح یکشن
سوم مھر دست به اعتـصـاب زده و 
در مقابل دفتر دفتر مـرکـزی ایـن 

ـابـل .  مجتمع اقدام به تجمع کردند ق
ذکر است که کارگران پتروشـیـمـی 
ـزرگ  چند ماه پیش با اعتصـاب ب
ــھــای  خـود خـواســت حـذف شــرکـت
ـیـل  پیمانکاری را به کارفرما تـحـم

ـلـی قـرار .   نمودند ـب طبق توافقات ق
ای بـرای   شھریور جلسه٣٠بود روز 

ــھـای کــارگـران بــا  تـحـقـق خـواسـت
ــدگـان کـارگــران و  ـایــن ــم شـرکــت ن
ــود، امــا  ــرگــزار ش ــرمــا ب کــارف
ــمــع  ــت ــریــت مــج ــان مــدی ــدگ ــن ــای ــم ن
ــمــی اعــالم کــردنــد کــه  ــی ــروش ــت پ

 روزه ١٥خواھان تمدید یک مھلت 
ــد ــن ــت ــارگــران .   ھس ــان ک ــایــنــدگ ــم ن

ــن درخــواســت  ــمــی بــا ای ــی ــروش ــت پ
ـــد و طـــی   ـــت کـــردن ـف ــ ـال ــ مـــخ
اولتیماتومی سه روز بـه مـدیـریـت 
پتروشیمـی بـرای اجـرای خـواسـت 

ـنـدگـان .   کارگران مھلت دادند ـای نـم
مدیریت با حضور در مـحـل تـالش 
ــد  ــد  کـارگــران را بـه تـمــدی کـردن

ـنـد کـه ١٥مھلت   روزه متقاعد کن
ــد ــدن ــق نش ــوف ــن رو .   م ــمــی از ھ

ـبـه صـبـح  کارگران از روز یـکـشـن
 .   اعتصاب خود را آغاز نمودند

ــر  ــھــای اخــی ــژه در ســال ــوی ب
ــخــش  ــکــاری ب ــھــای پــیـمــان شـرکــت
ـزرگ را در  ـایـع ب عظیمی از صـن

ــه ــد و ســودھــای  دســت گــرفــت ان
ـایـع .   انـد ای کسب کـرده افسانه صـن

ــه،  ــول ــورد ل ــن، ن فــوالد، ذوب آھ
ـفـت و گـاز  پتروشیمی و صنعـت ن
تماما میان پیمانکاران تقسـیـم شـده 

این شرکتھا عمدتا با ثبـت و .   است
ــره صـوری در دســت  ــت مــدی ــی ـی ھ
وابستگان حکومتی و بویژه عـمـال 

ـاسـداران اسـت ـنـه .   سپاه پ ـا نـھـادی ب
شدن پدیده پیمـانـکـاری در چـرخـه 
اقــتــصــادی جــمــھــوری اســالمــی، 
ـیـد امضـا و  مسئله قردادھـای سـف
نپـرداخـتـن حـقـوق کـارگـران بـطـور 
ــافــت و بــه  ــرش ی ــت ــعــی گس وســی
ـتـصـاد  بخشی از سوخت و سـاز اق
ـبـدیـل گـردیـد . جمھوری اسالمی ت

این شرکتھا نتنھا وسیـعـا دسـتـمـزد 
ــارگــران را بــه گــرو  ــانــه ک ــی مــاھ
میگیرند، بلکه با تقسیـم کـارگـران 
ــه  ـتـصــادی ب ـزرگ اق واحـدھـای ب
جـمـعـھــای کـوچــکـتـر، یـکـی از 
ـارگـــران در  ـاد کــ ـــحــ ـــع ات مـــوان

از .   باشنـد اعتصایات اعتراضی می
ـارزه  ـیـروزی مـب ھمین رو تاثیرات پ
ـنـھـا  کارگران پتروشیمی ماھشھر ت
ـاقـی  در چھارچوب این مـجـتـمـع ب

ـــد ــخـــواھـــد مــان ـای .   ن ـــھــ ـت شـــرکــ
ــم  ــت رژی ــای ــا حــم ــاری ب ــمــانــک ــی پ
ـنـد  جمھوری اسالمی تالش میـکـن

ترین شـرایـط،  با تحمیل ضد انسانی

اردوگـاه " محیط کار را بـه یـک 
ـنـد کـه در آن "   بردگان ـای تبدیل نـم

ــتــدائــی یــک  ــای اب حــتــی نــرمــھ
ــه داری را ھــم  ــای ــصــاد ســرم ــت اق

این شرکـتـھـا .   شناسند برسیمت نمی
نتنھا دستمزد کارگـران را پـرداخـت 

ـلـکـه از پـرداخـت حـق  نمی کنند، ب
ـاع  ـن بیمه درمانی کارگران ھـم امـت
ـیـن خـود مـوجـب  میکنند که ھـم
بخطر افتادن سـالمـت و بـھـداشـت 

. ھای کـارگـری شـده اسـت خانواده
در نتیجه نداشتن بیمه و بـه عـلـت 
افزایش سرسام  آور ھزینه درمـان و 
ـان، آرام آرام  ـزیـت بــیـمـارسـت حـق وی
مسئله درمان از دسـتـرس کـارگـر 

حذف شرکـتـھـای . خارج خواھد شد
ـبـه ای  پیمانکاری بـطـور ھـمـه جـان

ـقـه  شرایط را برای مبارزات آتی طب
ــل خــواھــد کــرد ــارگــر تســھــی . ک

ـــران  ـارگ ــ ـارزه ک ــ ـب ــ ـــروزی م ـی ــ پ
ـا  پتروشیمی موجـب خـواھـد شـد ت
ـای  ــھــ ـت ــرکـ ــذف ش ــه ح ــطــالــب م
ــور کــار  ــکــاری در دســت ــمــان پــی
بخشھای دیگر طبقه کـارگـر قـرار 

  . گیرد
 ھا  ترس از ناشناخته

 
ـبـل  صندوق بین المللی پول ھفتـه ق

ـنـی خـود در مـورد  رشـد " پیش بی
ـا را "   اقتصادی در آمـریـکـا و اروپ

ــاھــش داد و اعــالم کــرد کــه  ک
مرحـلـه جـدیـد " اقتصاد جھانی وارد 

ــطــرنــاکــی ــن .   شــده اســت"   و خ ای

گزارش میگوید که ایـن نـگـرانـی 
وجود دارد کـه کشـورھـای عضـو 

ـادر بـه مـھـار  بـحـران " حوزه یورو ق
ـاشـنـد " بدھی ـب ـیـور .   ھای خـود ن ول

بالنچارد، اقتصاددان ارشد صـنـدوق 
ـازار بـه :   " بین المللی پول میگویـد ب

ـایـی  طور روشـن در خصـوص تـوان
بسیاری از کشـورھـا بـرای ایـجـاد 
ثبات در بدھی عمومی خود تردیـد 

ـــرس از "   دارد ـــد ت ـــگـــوی ـی وی مـ
 .ھا باالست ناشناخته

دول اروپایی بـرای حـفـظ سـود 
سرمایه داران، حمـالت بـی امـانـی  
ــردم را آغــاز  ــه ســطــح رفــاه م ب

ـز کـردن دسـتـمـزدھـا، .   اند کرده فـری
ـزایـش  اخراجھای دسته جمعی و اف
ـیـه زنـدگـی، راه  قیمت مایحتاج اول
ـایـی بـرای  حلی است که دول اروپ

ـتـخـاب کـرده در .   انـد حـل بـحـران ان
پارلمان دول اروپایی ایـن روزھـا بـه 
صراحت شنیده مـیـشـود کـه مـردم 
ــدوش  ــحــران را ب ــن ب ــد بــار ای ــای ب

اما شرایط کـنـونـی یـک .   بگیرند
ـلـی  ـب تفاوت اساسی با بحرانھـای ق

ـلـی دول  اگر در دوره.   دارد ـب ھای ق
ـالـی آسـوده ـی ـا خ تـر کـل  اروپایی ب

پروژه حذف رفاه اجتماعی مـردم را 
ـنـد، امـروز ایـن  به اجرا مـیـگـذاشـت

امـروز .   آسودگی خیال وجـود نـدارد
ــن  ــک تــفــاوت بــزرگ مــابــی ی
ــرای  ــت ب ــرئ مصــوبــات دول و ج

ـام .   اجرایی کردن آن وجـود دارد ـی ق
ــونــان کــل دول اروپــایــی را در  ی

ھای اقتـصـادی خـود  اجرای برنامه

تـرس از .   دست به عصا کرده است
ھای متـخـصـص صـنـدوق  ناشناخته

بین المللی پول، قیام مردمی اسـت 
ـلـی کـل بسـاط  که بدون اعالن قب
ـتـوانـد بـه ھـم  ـی ـایـی را م دول اروپ

ـام" پـدیـده .   بریزد ـی ـنـظـر از "   ق صـرف
ـاسـی  نتایج آن، میتواند سیمای سـی

ـیـر دھـد خـروج از .   کل اروپا را تغی
ـنـد  پروسه ـاخـتـه شـده مـان ھای شـن

انتخابات و تشـکـیـل سـنـدیـکـا و 
ـیـم  ـق اتحادیه و ورود به مبارزه مسـت
برای کسب مطالبات، رابطـه مـردم 
ــر  ــی ـی ــغ ـا دولـت را دچــار یــک ت ب
اساسی خواھد نمود که تاثیـرات آن 

ـا بـر جـا  می تواند تا دھـھـا سـال پ
ـایـی .   بماند به ھمین علت دول اروپ

ـاردھـا یـورو بـه  حاضر شده ـی ـل اند می
ـا مـگـر  اقتصاد یونان پمپاژ کنند ت
ـزش تـمـام و  ـلـه از ری به ایـن وسـی
ـــن کشـــور  ـاد ای ـــصــ ـت ـال اقــ کـــمــ

عاقبـت " این .   جلوگیری بعمل آورند
ـایـی ربـطـی بـه "   انـدیشـی دول اروپ

ـتـصـادی  اعطـای کـمـک ھـای اق
معمول به کشورھـای عضـو حـوزه 
ـلـه ور شـدن  یورو ندارد، ترس از شع
مجدد قیام مردم یونان و سرایـت ان 
ــگــر اســت کــه  بـه کشــورھـای دی

ــورژوازی را  ــد" ب ــمــن کــرده "   ســخــاوت
ــده ســاده .   اســت ــک مشــاھ در ی

ـافـت کـه مـردم  میتوان بخوبی دری
ـنـد  در سراسر جھان اینبار نمـی خـواھ

ـان" نقش  ـی ـان ـتـصـادی "   قرب بـحـران اق
ـام .   سرمایه داری را بازی کنند ـی ق

ــف  ــل مــردم در کشــورھــای مــخــت
ـام  ـی ـا، ق ـق خاورمیانه و شـمـال افـری
ـان و اعـتـراضـات رادیـکـال در  یـون
ـیـن  ـلـی ھـمـگـی مـب اسپانیا و شـی

ـبـود :   یک امر است مردم برای بـھ
ـیـم  ـق ـارزه مسـت زندگی خود بـه مـب

 .*اند خیابانی روی آورده

  اعتصاب کارگران پتروشیمی ماھشھر* 
 ھا  ترس از ناشناخته* 

 محمدرضا پویا

 

. کمونیسم کارگری جنبشی جدا از کل طبقه کارگر نیست و منافعی جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نمیکند
تفاوت جنبش کمونیسم کارگری با سایر جنبشھا و احزاب کارگری در اینست که اوال، در مبارزه طبقاتی در ھر کشور، 

پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جھان را بر میافرازد و ثانیا، در مراحل و جبھه ھای مختلف مبارزه 
کمونیسم کارگری الجرم جنبش پیشرو ترین بخش . طبقه کارگر، مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمایندگی میکند

طبقه کارگر است که شرایط و ملزومات پیروزی و ھدف نھایی مبارزه طبقاتی را بدرستی میشناسد و میکوشد بخش 
  . ھای مختلف طبقه کارگر را به میدان بکشد
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 ٣اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران روز 
ای خـبـر از  مھرماه در گزارش ویژه

ــصــاب كــارگــران  آغـاز مـجــدد اعـت
ھای پتروشیمی منطقه ویـژه  مجتمع

در ایـن .   اقتـصـادی مـاھشـھـر داد
ــر آمــده اســت كــه کــارگــران  خــب
ـنـدرامـام در  ـتـروشـیـمـی ب مجتمع پ
پایان مھلت توافق شده برای حـذف 
ـیـمـانـکـاری در ایـن  شرکـتـھـای پ
مجتمع و خلف وعده کـارفـرمـا در 
ـبـه  این مورد، از صبح امروز یکشـن
سوم مھـرمـاه دسـت بـه اعـتـصـاب 

ای زده و اقدام به تجمـع در  گسترده
ــن  ــرکــزی ای ــر م ــل دفــت ــاب ـق مـ

ــد ــمــی کــردن ــروشــی ــر .   پــت در اواخ
فروردین ماه امسال و پس از شـش 
ماه كشمكش بین كـارگـران از یـك 
طرف و مدیـریـت و دولـت و امـام 
جمعه و حراست ھم از طرف دیگـر، 

ــت  و وعــده ــری ــدی ــمــپ م ھــای ك
ــق  ــق ــح ــر ت ــنــی ب ــب پــتــروشــیــمــی م
مطالبات كـارگـران، قـرار بـود روز 

ـان   شـھـریـورمـاه جـلـسـه٣٠ ای مـی
ـنـدگـان كـارگـران و كـارفـرمـا  ـای نم
بـرای تـحـقـق خـواسـت كـارگـر در 
ـان  ـای ـنـی پ موعد تـوافـق شـده، یـع

امــا .   شــھــریــورمــاه، بــرگــزار شــود
نمایندگان كـارفـرمـا اعـالم كـردنـد 
برای تمدید مھلت تعیین شده بـرای 

ــره ١٥ ــذاك ــت م ــھ ــگــر ج  روز دی
ھای کـارگـران کـه  نماینده.   اند آمده

ــد  ــمــدی ــن وقــت کشــی و ت از ای
ـلـت ھـای مـکـرر بـرای تـحـقـق  مھ

مطالبات خود به خشم آمـده بـودنـد 
ـتـن بـه  با خواست کـارگـران از رف

جلسه مذاکره خـودداری کـردنـد و 
ھای مـدیـریـت  به این ترتیب نماینده

ـا ١٠از ساعت   بـعـد از ٤ صبح ت
ظھر و با  امید برای بـه تـمـکـیـن 
واداشتن کارگران در محل مـانـدنـد 
ــیـجـه و بــا  ـت ــت بـدون ن و در نـھـای
ـان  اولتیماتومی که کارگـران بـه آن
ــد ــرک کــردن ــجــا را ت ــد آن . دادن

ـیـمـاتـوم اعـالم  ـت کارگران در این اول
ـانـچـه پـس از  کرده بودند که چـن

ـا صـبـح ٣پایان   روز تعیطالت و ت
 مـھـرمـاه خـواسـت ٣روز یکشنبـه 

ـارچـه  آنان متحقق نشود بطـور یـكـپ
ـــر  ـای ــ ـارگـــران س ـا کــ ــ ـــراه ب ھـــم

ــه ویــژه  پــتــروشــیــمــی ــق ــط ھــای مــن
اقتصادی ماھشـھـر دسـت از کـار 

 .خواھند کشید
ـیـن تشـكـل  دقایقـی بـعـد، ھـم
ـیـن  ـلـی در ھـم ـی كارگری خبر تكم
ـتـشـر  رابطه را در سـایـت خـود مـن

ـلـی آمـده .   كرد ـی در این خـبـر تـكـم
 مھرماه راس سـاعـت ٣است امروز 

 صبح و ھمراه با حضور کارگـران  ٨
روزکار و طبق روال اعـتـصـابـھـای 
گذشته، کارگران شیفت شبکـار از 
ـا  شب قبل در مجـتـمـع مـانـده و ب
ھمراھی نفرات شیفت صبـحـکـار و 
روزکار، پس از ثبت کارت سـاعـت 
ـاق سـاعـت بـه  ـابـل ات ـق خود، از م
طرف ساختمان مـرکـزی مـجـتـمـع 
پتروشیمی بندرامام حرکت کـرده و 
ـا  در میدان روبروی این ساخـتـمـان ب

ــه  ــق ــی ســاب ــجــمــع ب ــفــره ٦٠٠٠ت  ن
ـابـر ایـن .   اعتصاب را آغاز کردند بن

گزارش در حالیکه امروز و به نحـو 

ـفـر  بی سابقه ای بیش از شش ھزار ن
ــارچــه و  ــکــپ ــطــور ی از کــارگــران ب

ــه ــحــدان ــت ــر  م ــل دفــت ــاب ــق ای در م
ـتـروشـمـی  مرکزی این مـجـتـمـع پ
ـیـه  دست به تجمـع زده بـودنـد، کـل
ــمــی  واحـدھــای مـجــمــتـع پــتـروشــی
بندرامام خالی از کـارگـران بـود و 
تـمــامـی کــارھـای تـعــمــیـراتــی و 
ـز بـه طـور  ـی ـبـی ن سرویسھای جـان

ــود ــل ب ــعــطــی ــصــاب .   کــامــل ت اعــت
متحدانه کارگران این مـجـتـمـع در 
حالی از صـبـح امـروز آغـاز شـده 
است که قرار بود از دھم مھـر مـاه 

این مجتمع از سرویـس  PVCواحد 
خارج و تعمیرات اسـاسـی آن شـروع 
گردد که با شـروع ایـن اعـتـصـاب 
ـیـف مـانـده اسـت . این امر بـالتـکـل
انـد  کارگران این مجتمع اعالم کـرده

ـلـی کـامـل و از  اعتصاب تا تعطی
سرویس خارج شـدن کـامـل دیـگـر 
واحدھای مـجـتـمـع ادامـه خـواھـد 

 . داشت
ــر کــارگـران مـجــتـمــع  عـالوه ب
پتروشیمی بندرامام، کارگران سـایـر 

ھای پتروشیمی منطقه ویـژه  مجتمع
ـلـه ارونـد،  اقتصادی ماھشھر از جم
ـز از  ـی ـان ن ــدگـوی ـن ـیـر و ت امـیـرکــب
ساعات اولیه صبح امروز سوم مھـر 
ـا  ماه اعتصاب خـود را ھـمـزمـان ب
کارگران پتروشیمی بندرامـام شـروع 
کردند و قـرار اسـت فـردا چـھـارم 
مھرماه کارگران اعتصابی تمـامـی 

ھـای  ھا از مـجـتـمـع این پتروشیمی
ـتـروشـیـمـی  خود خارج و به طرف پ
ــه  ــرکــت کــرده و ب ــدرامــام ح ــن ب

ــمــع  ــی مــجــت ــارگــران اعــتــصــاب ک
 .پتروشیمی بندرامام بپیوندند

ــه  ــه یــادآوری اســت ك الزم ب
 ٤اتحادیه آزاد كارگران ایـران، روز 

مرداد ماه امسـال گـزارش داد كـه 
ـان مــھـلـت سـه مـاھــه  ـای ـال پ ـب بـدن
ـنـدرامـام بـه  کارگران پتروشـیـمـی ب
کارفرما برای تحقق عـقـد قـرارداد 
ـان  مستقیـم و کشـمـکـشـھـای مـی
کارگران و کارفرما برای عمل بـه 
ــن  وعــده داده شــده، کــارگــران ای
ـاز از  ـی ـت ـتـن ام ـا گـرف پتروشیمی ب
ـا دادن دو مـاه مـھـلـت  کارفرما ب
. دیگر به کارفرما موافقت کـردنـد

ـان مـھـلـت  ـای این اعتصاب پس از پ
ـتـروشـیـمـی  سه مـاھـه کـارگـران پ
بندرامام به کارفرمـا بـرای تـحـقـق 
ـنـی بـر  موافقت صورت گرفته مـب
ـان  ـای عقد قرارداد مستقیم کـه در پ
اعتصـاب ایـن کـارگـران در اواخـر 
ــه صــورت  ــن مــاه گــذشــت فــروردی
گرفت، کارفرما چـنـد روز مـانـده 
ـان  ـای به اول مـرداد مـاه کـه روز پ
مھلت داده شده از سـوی کـارگـران 
ــه  ـان را وادار ب بـود تـالش کـرد آن
گرفتن دو ماه مھلت دیـگـر بـرای 
ـتـه  عمل بـه تـوافـق صـورت گـرف
بکند، اما با مقاومـت کـارگـران و 
ـان  زمزمه اعتصاب مـجـدد در مـی
ـاچـار  ـا ن ـت ـای آنان مواجه گشت و نھ

ھای کـارگـران اعـالم  شد به نماینده
کند در صورت موافقـت کـارگـران 
ـان  ـای با دو ماه مھلت بیشـتـر کـه پ
شھریور خواھد بود تا آنزمان مـعـادل 

ــه ٤٠ ــاری ب ــافــه ک ــاعــت اض  س

. دستمزد آنان اضـافـه خـواھـد کـرد
کارگران پس از چند روز صـحـبـت 
ـا مـھـلـت  ـا ب ـت ـای ـادل نـظـر نـھ ـب و ت
خواسته شده از سوی کارفـرمـا در 

ــق مــعــادل  ــال تـعــل ـب  ســاعــت ٤٠ق
ــه دســتـمــزدھــای  اضـافــه کــاری ب
ـا  ماھیانه خود موافقت کـردنـد و ب
قاطعیت اعالم نمودند ایـن مـھـلـت 
ـان بـه کـارفـرمـا  ـلـت آن آخریـن مـھ
ـان مـھـلـت  ـای خواھد بود و آنان در پ

ـال )   آخـر شـھـریـور( دو ماھه  ـب در ق
ـز حـــذف  ـازی جــ ــ ـی ــ ـت ـــچ امــ ـی ھــ
ـیـمـانـکـاری و عـقـد  شرکتـھـای پ
ـتـی  ـل قرارداد مستقیم، با تمدیـد مـھ

 .دیگر موافقت نخواھند کرد
این آخرین اعـتـصـاب كـارگـران 

ـــمـــی ـی ـــروشــ ـت ـاھشـــھـــر،  پـ ـای مــ ھــ
اعتراضـات كـارگـری را وارد یـك 

كنـد، چـرا كـه بـه  نقطه عطف می
رژیم و عوامـلـش در مـحـیـطـھـای 

ـا  كاری ثابت كرد دیگر نمی توانند ب
وعده و وعید و یا تطمیع و فـریـب 
و غیره، خیال خود را از اعتـراضـات 

ــد ــن ــارگــری راحــت ك ــارگــران .   ك ك
ــودنــد  ــومــی را كــه داده ب ــمــات ــی ــت ال
عملی كردند و این یك نقـطـه قـوت 

این اعـتـصـاب .   دیگر كارگران است
و نتیجه تاكنونی آن نشان از درجـه 
ــحــاد  ــدھــی و ات بــاالی ســازمــان

 . كارگران است
 

 : تنظیم گزارش
 ناصر اصغری

 ھای پتروشیمی ماھشھر آغاز مجدد اعتصاب بزرگ کارگران مجتمع

ـتـشـر شـده از سـوي  بنا به خبر مـن
ـنـگـي بـراي كـمـك بـه  كميته ھمـاھ
ايجاد تشكل ھاي كـارگـري کـورش 
بخشنده از فعالين كارگري در شـھـر 
سنندج و عضو اين كميتـه کـه بـه 

ـنـدج ٢٢مدت   روز در اطالعات سن
ــازداشــت بــود در تــاریــخ   ٢٧در ب

ـیـون ٧٠شھریور با قرار وثیقه  ـل ـی  م

 .تومانی آزاد شد
ـاسـبـت آزادي جـمـعـي از  به من
طرف كميته ھماھنگي و جمعـي از 
ـنـدج  فعالين كارگـري در شـھـر سـن
مراسمي برگزار گرديد و حـاضـريـن 
با حلقه ھاي گل از كورش بخشنـده 

 .استقبال كردند
آزادي كورش بخشنده را بـه او، 

به خانواده و بستگانش و بـه ھـمـه 
ـيـم  انسانھاي آزاديخواه تبريك ميگـوي
ــدانــي و ھــمــه  ھــمــه كــارگــران زن

زندانيان سياسي بايد فـورا از زنـدان 
ــد ــده ھــاي قضــايــي .   آزاد شــون پــرون

ـيـن كـارگـري  تشكيل شده براي فعال

ـايـد فـورا  ـاسـي ب و ھمه فعالين سـي
فشار و تـھـديـد بـر روي .   لغو شود

 .فعالين كارگري بايد متوقف شد
 

  كارگر زنداني، 
 زنداني سياسي آزاد بايد گردد

 
 كمپين براي آزادي كارگران زنداني

 ٢٧، ١٣٩٠ مھر ٥
 ٢٠١١ سپتامبر 

 كورش بخشنده 
 از زندان آزاد شد
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اجرای طرح حـذف سـوبسـیـدھـا در 
 باع  گرانـی سـرسـام آوری ٨٩سال 

شدە و قیمت کاالھا مرتبا در حـال 
باشد و این در شرایـطـی  افزایش می

است ک دستمزد کارگران در سـال 
ـزایشـی مـعـادل ٩٠  در ٩ تنـھـا اف

 ـا وجـود ایـن ھـم صد داشت که ب
ــه ــگــوی پــای ــی جــواب ــن  ای گــران ــری ت

ــوادە ـان ـازھــای روزان خــ ــ ـی ـ ـای  ن ھــ
ـیـسـت عـالوه بـر ایـن .     کارگران ن

وضعیت گـرانـی کـمـر شـکـن، در 
کنار فسـاد وبـی حـد و حصـر و 

ــت  دزدی ــئ ــیــاردی ھــی ــل ــای مــی ھ
حاکمه شاھد اخراج و بیـکـارسـازی 

ھـا  ھا و کـارخـان و تعطیلی کارگاه
بیکاری و بـی بضـاعـتـی .  ایم بوده

ھای کارگری سال بـه سـال  خانواده
ـاامـنـی و عـدم  تشدید می شود و ن

امنیت شغلی به یـک امـرعـادی 
از ھـمـان .   در ایران تبدیل شده اسـت

 ٥٧سالھای آغازین پس از انقـالب 
بدلیل حاکمیت سیاه رژیم اسـالمـی 
سال به سال قدرت خـریـد کـارگـران 
و مزدبگیران افت کرد و مـتـعـاقـب 
ـا شــروع جـنـگ  خـانـمــان  آن و ب
برانـداز تـوسـط حـاکـمـان تـھـران و 
بغداد ، بی توجه به تـورم روزافـزون 
و به بھانه جنگ، حقوق کـارگـران 

و در سالیان پـس از .  افزایش نیافت
ــش نــاچــیــز  ــز افــزای ــی ــگ ن جــن
ـزان تـورم  ـابـل مـی ـق دستمزدھا در م
ــد  ـقـط افـت قـدرت خـری ـاال نـه ف ب
ـلـکـه آنـرا  کارگران را جبران نکرد ب

ــش داد ــت .   افــزای در دوران  دول
ــجــانــی، طــرح قــراردادھــای  ــن رفس
ـالـغ بـر  موقت ریخته شد و اکنون ب

 درصد کارگران با قـراردادھـای ٨٠
موقت و بخشا سفید امضا مشـغـول 

کار ھستند که باعث شـده وحشـت 
ـیـکـار شـدن را دائـمـا  از اخراج و ب

 .باالی سر کارگران بگیرد
امروز در تمام دنیـای سـرمـایـه 
ـانـگـیـر  ـب داری، با بحرانی که گـری
این نظام فاسد و ضد انسانی شـده، 
حاکمان و دولتھای حافظ سرمـایـه 
ـنـد  داری با تمام توان سعی مـیـکـن
تا افت سودشان را سر نیـروی کـار 

از سطح دسـتـمـزد و . سرشکن کنند
ـنـد و  ھای اجتماعی مـی بیمه کـاھ

به ساعت کار و سن بازنشسـتـگـی 
امـا در ایـران ایـن . اضافه میکنند

ـتـصـادی  بحران ھم سیاسی و ھم اق
ـان گـذاری سـیـسـتـم  از روز اول بنی
ــه وجــود آمــده اســت و  حــاکــم ب
ـیـمـا تـحـت اوضـاع و احـوال  مستق
ـیـسـت . فعلی بحران سرمایه داری ن

ـاسـی درایـران چـون  ـیـت سـی حاکم
ـقـالب  حاصل شکست دادن یک ان
ـانـه بـوده  ـب آزادیخواھانه و برابری طل
ــی  ـاقضـات درون ـن ـتـدا دچـار ت از اب
خود بوده و ھم در رابطه با جـامـعـه 
ــم در ارتــبــاط بــا خــارج از  و ھ
مرزھای ایران نتـوانسـتـه بـه یـک 
رژیم متعارف سرمایه داری تبـدیـل 

که بتواند به توسعه سـرمـایـه .   شود
ــگــر  ــد دی ــن ــران ھــمــان داری در ای
ـا  ـی بخشھای سـرمـایـه داری در دن

ـنـه پـس .   بپردازد ـزی ـیـجـه ھ ـت و در ن
افتادگی خود از دیگر بـخـشـھـای 
ـیـروی  سرمایه داری دنیا را برسـر ن
ــار ســرشــکــن کــرده و در ھــر  ک

ای بر سطح معیشت کـارگـران  دوره
ـیـل داده  ـل ـق ـبـرد زده و آن را ت دست

ــنــاســب .   اســت عــدم افــزایــش مــت
ھـا و  دسـتـمـزدھـا، حـذف سـوبسـیـد

ـفـع  ـانـون کـار بـه ن اخیرا اصـالح ق

 .کارفرمایان در ھمین جھت است
ـــل  ـاص ــ ـــون را ح ـان ــ ـــر ق اگ
ــمــاعــی دو طــرف  زورآزمـایــی اجــت
ــوای  ــوازن ق ــوا و حــاصــل ت دع
ـارویـی و  اجتماعی بدانیم، ایـن روی

ای  کشمکش اجتماعی در ھـر دوره
به نفـع یـکـی از دو طـرف دعـوا 
ـلـی  تغییر میکند و بالطبع قانون قب
ــت خـودش را از دســت  مـوضـوعـی
ــگــری  ــون دی ــدھــد و بــا قــان مــی

اخـیـرا طـرحـی .   شـود جایگزین مـی
ـانـون کـار از سـوی  برای تغییـر ق
دولت در حال بررسـی بـرا ی ارائـه 
ـان  به مجلس و تصویب آن در جـری
ـلـه جـدیـد و  است که ھـدفـش حـم
سازمان یافته دیگری بـه زنـدگـی 

در واقـع . و معیشت کارگـران اسـت
زمینه ایـن تـعـرضـات بـه ھسـتـی 

ھایشان به تـدریـج  کارگران و خانواده
ایجاد شـده و در بـرخـی ابـعـاد از 
ـیـد  جمله قراردادھای موقـت و سـف

ھا عملی شـده  امضا و اخراج سازی
ــا .   اســت ــرار اســت ب کــاری کــه ق

تر جـدیـد  تصویب قانون ضدکارگری
ــه اصـطــالح  ــبـه ب ـن انـجـام شــود، ج
ـیـت ایـجـاد  قانونیت دادن بـه وضـع
ـنـد  شده موجود و تکمیل ایـن فـرای

گــویــی ســرمــایـه داری در .   اسـت
ایران تنـھـا از طـریـق بـھـره کشـی 
ھرچه شدیـدتـر از کـارگـران اسـت 
ـتـه  ـاف ـای خـود را ی ـق که شانـس ب

ـــرات .     اســـت ـی ــ ـی ــ ـــغ ـــه ت ـل ــ از جـــم
پیشنھادی در ایـن طـرح، کـاھـش 
حق شیفت و نـوبـت کـاری، قـطـع 

ـیـشـتـر در ٤٠  درصدی دسـتـمـزد ب
روزھای تعطیل و اضاف کـاریـھـا، 
ــال اخــراج  ــب ــوات ب دن کـاھــش ســن
کارگران،  تعلق نگرفتن مستـمـری 

از کار افتادگی و یا بازنشستـگـی 
ـتـمـاعـی،  ـأمـیـن اج کارگر توسط ت
ـاقـی  تعلق نگرفتن مرخصی استحـق
ـتـر از یـک  ب کارگرانی ک کـم
سال سابق کاری دارند، کـم کـردن 
مـرخصـی سـاالن، و واگـذارکــردن 
ــار ب تــوافــق  ــات ک ــاع ــزان س ــی م

ـا  می. کارگر و کارفرما ـنـد ت خواھ
آنجا ک امکان دارد خون کـارگـران 

ـا .  را بمکند سعی شده اسـت کـه ت
حد ممکن بی سروصـدا و آھسـتـه 
ـنـد  این طرح را به قانون تبدیـل کـن
ـنـده  ـایـدار و شـکـن ـاپ تا در شرایط ن
ـیـت، بـه چـالشـی  وضعیت حـاکـم
جدید در سطح سیاسی واجتـمـاعـی 

ــود ــر نش ــج ـــن .   مــن ــود ای بــا وج
حکومت، تعرض بر شرایط فالکـت 
ـیـل شـده بـر  بار و غیر انسانی تحم

 . کارگران  تمامی ندارد
جمھوری اسالمی در طی ایـن 
ــش  ــت ــش از ســی ســال حــاکــمــی بــی

ایـم ک چ  محک خوردە و دیـده
ـیـل  فقر روز افزونی را ب مردم تحم

اساسا فلسـفـه وجـودی .   کردە است
ـیـروی  جمھوری اسالمی استثمـار ن
کار و سرکوب کردن تمام جـامـعـه 
ــه  ـامـیـن سـودآوری سـرمـای بـرای ت

ــت ــر و .   اس ــار فــق ـن ــر در کـ اگ
ــه  ــرای مــردم ب ــچــارگــی کــه ب بــی
ارمغان آورده سـرکـوب مـیـکـنـد و 

کشد و اعدام میکـنـد و نـظـام  می
آپارتایـد جـنـسـی بـرقـرار کـرده بـه 

 . ھمین خاطر است
ادامه حاکمیت ایـن حـکـومـت 
سرکـوبـگـر کـه اجـازه ھـیـچ نـوع 
ـیـدھـد و  تشکلی بـه کـارگـران نـم
ــشـروان را  ـی ـبـران کـارگــری و پ رھ
ـیـب و زنـدان قـرار  ـق شدیدا مورد تع
میدھد، علیرغم مبارزه و اعـتـراض 
ــا بــه  ــج ــن ــمــی کــارگــران تــا ای دائ

ھای پـی در پـی سـرمـایـه  تعرض
داری بر طبقـه کـارگـر انـجـامـیـده 

ـیـسـت.   است . اما این تمام داستان ن
ـاومـت  آستانه تحمل اجتماعی و مـق
کارگران در مقابل این ھمـه یـورش 

به ھستی شان محدود بـه حـدودی 
ــی از  ـت ـارضــای ــار ن اسـت و در کـن
ــاســی و  ــیــت عــمــومــی ســی وضــع
اقتصادی جامعه به انفجـار خـواھـد 

تاکنون نیز کارگران گـوشـه .   رسید
ھائی از قدرت خـود را نشـان داده 
ـابـل ایـن دسـت  ـق اند و قطعـا در م
درازی به سفره خالی خـود جـوابـی 

ـنـد داد کـارگـران ب .   درخور خـواھ
میدان خواھند آمد و انقالبی شکـل 
 به کل جـامـع  خواھد گرفت ک

ـا شـل شـدن .   راه نشان خواھد داد ب
ـبـداد و  پیچ و مھره ھای پیکره اسـت

ــارگــران در تــمــامــی  ســرکــوب، ک
ھای جـامـع دسـت بـه کـار  بخش

" نـه" سازمان دادن بـه اعـتـراض و 
ـی  بزرگ خود می شونـد و بـر عـل

این ھم فقر و بـردگـی مـتـشـکـل 
 ھمیـشـ خواھند شد، ھمان طور ک
ـاتـی  ـق ـارزات طـب در طول تاریخ مـب
ــم و شــاھــد دســت  ــودی شــاھــد آن ب
ــاق  ــرای احــق آوردھــای کــارگــران ب

. ایـم حقوق تمام آحـاد جـامـعـه بـودە
ـق ب ایـن شـرایـط  پاسـخ ایـن طـب
ـیـشـت و  تحمیل شـدە دفـاع از مـع
ــرابــر غــول  ــانــھــا در ب ــزلــت انس مــن

ــه داری اســت مــا قــدرت .   ســرمــای
عظیم میلیونھا کارگر و مردم جـان 
ـیـروی  ب لب رسیدە را داریـم ک ن
ـقـالب را درون خـود  عظیم یک ان

ـیـف ایـن .   دارد ـیـن تـکـل ـی تـمـام تـع
ـیـن  ـی جامـعـه بـر مـیـگـردد بـه تـع
ــا اردوی  ــار ب ــیــف اردوی ک ــل ــک ت

ــه ــض ایـن تـحــول .   سـرمـای ـب ــد ن ـای ب
ـا  بزرگ اجتماعـی را گـرفـت و ب
تدارک صـحـیـح و کـافـی بـرای 
ـقـه کـارگـر،  انقالب اجتمـاعـی طـب

ای نو ساخت و به امیدھـای  جامعه
 .ای داد بشریت امروز جان تازه

 
 زنده باد انقالب کارگری

 زنده باد سوسیالیزم
 ٩٠ شھریور ٢٩

دست اندازی به سفره خالی 
 !کارگران بی جواب نخواھد ماند

 اسرین واصلی

 

 کارگر زندانی،
 زندانی سیاسی
 !آزاد باید گردد
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 اعتصاب و اعتراض

 
کارگران پتروشیمی ھای ماھشھر اعتصاب 

 خود را شروع کردند
بنا به گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، کـارگـران 
ـان مـھـلـت  ـای مجتمع پتروشیمی بندر امام در مـاھشـھـر در پ
توافق شده برای حذف شرکتھای پیمانکاری در این مـجـتـمـع 
ـبـه  و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبـح روز یـکـشـن
ـابـل  ـق سوم مھر دست به اعتصاب زده و اقدام به تـجـمـع در م

 .دفتر مرکزی این پتروشیمی کرده اند
بدنبال اعتصابات بزرگ ھزاران کارگر چندین پتروشیـمـی 
ماھشھر در اواخر فروردین، میان کارگران، مدیرعامل شرکـت 
و نماینده مجلس اسالمی در ماھشھر توافق شد که کارگـران 
ـای کـارگـران رسـمـی شـدنـد و  پیمانی مشمول بـرخـی مـزای
ـانـکـار و  خواست اصلی آنھا که برچیدن بساط شرکتھای پیـم
عقد قرارداد مستقیم با کارفرما بود ظرف سـه مـاه مـتـحـقـق 

ـا کـارگـران بـرای اجـرای .  شود دو ماه قبل طرف مـذاکـره ب
ـا آخـر شـھـریـور فـرصـت  خواست برچیدن بساط پیمانـکـاران ت

ـنـدر ٣٠روز .   خواست  شھریور بار دیگر مدیریت پتـروشـیـمـی ب
 روز دیگر مھلت خواست و کارگران خشمگین از ایـن ١٥امام 

وقت کشی ھا از روز سوم بھمن دست به اعتصـاب و تـجـمـع 
 .اعتراضی زدند

بنا بر آخرین گزارشھای كه این اتحادیه منتشر كرده اسـت 
ـا حضـور کـارگـران ٨ مھر راس ساعت ٣روز   صبح و ھمراه ب

ـفـت  روزکار و طبق روال اعتصابھای گـذشـتـه، کـارگـران شـی
ـفـرات  ـا ھـمـراھـی ن شبکار از شب قبل در مجتمع مـانـده و ب
شیفت صبحکار و روزکار، پس از ثبت کـارت سـاعـت خـود، 
از مقابل اتاق ساعت به طرف سـاخـتـمـان مـرکـزی مـجـتـمـع 
پتروشیمی بندرامام حرکت کـرده و در مـیـدان روبـروی ایـن 

ایـن .    نفره اعتصـاب را آغـاز کـردنـد٦٠٠٠ساختمان با تجمع 
ـتـر  ـابـل دف ـق کارگران بطور یکپارچه و مـتـحـدانـه ای در م
ـیـه  مرکزی این مجتمع پتروشمی دست به تجمع زدنـد و کـل
واحدھای مجمتع پتروشیمی بندر امام خالی از کارگـران بـود 
و تمامی کارھای تعمیراتی و سرویسھای جانبی نیز به طـور 

کارگران گفته انـد در طـول اعـتـصـاب و .  کامل تعطیل بود
تجمع و راھپیمایی ماموران حراست کارخانه کامال خود را از 
کارگران کنار کشیده بودند و در حالی که کارگران اقدام بـه 
ـیـچـگـونـه مـداخـلـه ای  دادن شعار و راھپیمایی میکـردنـد ھ

 .نکردند
در ادامه این خبر آمده است كه عالوه بر کارگران مجتمـع 
پتروشیمی بندر امام، کارگران سایر مجتمع ھای پتـروشـیـمـی 
ـیـر و  منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر از جمله ارونـد، امـیـرکـب
تندگویان نیز از ساعات اولیه صبح سوم مھر اعـتـصـاب خـود 
را ھمزمان با کارگران پتروشیمی بندرامام شروع کردند و قـرار 
ـتـروشـیـمـی  است چھارم مھر کارگران اعتصابی تمامی این پ
ـنـدرامـام  ھا از مجتمع ھای خود خارج و به طرف پتروشیمی ب
ـتـروشـیـمـی  حرکت کرده و به کارگران اعتصابـی مـجـتـمـع پ

 .بندرامام بپیوندند
 

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران 
 شھرداری قشم

در خبرھا آمده است كه کارگران شھـرداری قشـم کـه در 
 ماه دستمزد معوقه خـود دسـت از ٤اعتراض به عدم پرداخت 

کار کشیده و اعتصاب کرده بودند پس از گذشت یک ھفتـه 
و با پیگری جدی در برابر کارفرمایان و مدیـریـت شـھـرداری 
ـان را مـجـبـور بـه پـرداخـت  رژیم در جزیره قشـم، سـرانـجـام آن

این کارگران پس از دریافت کـامـل . دستمزدھای خود نمودند
 .دستمزدھای معوقه خود به سر کارھای خود بازگشتند

 
تجمع اعتراضی کارگران متروی کرج بدلیل 

  ماھه پرداخت حقوقشان٧تاخیر 
ـانـكـار ( در خبرھا آمده است كه كارگران شركت سابير  ـيـم پ

ـابـل کـارگـاه مـتـروی ٣٠روز ) قطار شھري كرج ـق  شھریـور م
يـكـي از ایـن .   کرج در ميدان امام حسـيـن تـجـمـع كـرده انـد

 ماه ھست كه حقوق خـود را از ٧مدت :   كارگران گفته است
شركت سابير دريافت نكرده ايم و در تأمين مـعـشـيـت خـود و 

در ادامه این خـبـر آمـده .   خانواده ھايمان دچار مشكل شده ايم
 كارگر براي شركت سابير در كارگاه ھـاي ١٢٠٠بيش از :  است

 .مختلف قطار شھري كرج در حال فعاليت ھستند
 

تجمع اعتراضی كارگران شركت آونگان 
 اراک مقابل مجلس

در خبرھا آمده است كه كارگران شـركـت آونـگـان اراك در 
 ماه حقوق و دستمزد خـود صـبـح ١٨اعتراض به عدم پرداخت 

 شھریور در مقابل مجلس اسالمی تجـمـع اعـتـراضـی ٢٩روز 
در این خبر آمده است که شـرکـت آونـگـان چـنـد .   برپا كردند

ـاریـخ  سال پیش به بخش خصوصی واگذار شده است و از آن ت
ـا مشـکـل  تاکنون کارگران در رابطه با دریافـت حـقـوقشـان ب

کارگران شرکت آونگان طـی ایـن چـنـد سـال . مواجه ھستند
 .حرکات اعتراضی متعددی را در ھمین رابطه سازمان داده اند

 
ابراز نارضایتی کارگران شرکت زراعی 

 دشت ناز مازندران
در خبرھا آمده اسـت كـه جـمـعـی از کـارگـران شـرکـت 
ـیـت شـغـلـی خـود ابـراز  ـانـدرود از وضـع ـی زراعی دشت ناز م
نارضایتی کرده و از مسئوالن استان و کشور تقاضای تـوجـه 

ـیـت .   و رسیدگی کردند این کارگران که به دلیل نداشتن امـن
ترین مشـکـل خـود را  شغلی نخواستند نام آنھا ذکر شود عمده

نداشتن قرارداد با این شـرکـت و کـار بـه صـورت روزمـزدی 
 .عنوان کردند

 سال است کـه در ایـن ١٢: یکی از کارگران گفته است
ـامـیـن  شرکت کار می کنم و زنـدگـی مـن از ایـن شـغـل ت

ـا مـن و دیـگـر  می شود اما مدیـران ایـن شـرکـت طـوری ب
کنند که انگار ما این شغل را به عنـوان  کارگران برخورد می

ھر وقت کـه کـار : وی افزود. ایم شغل دوم خود انتخاب کرده
ـیـم و  شرکت عقب باشد ما باید به صـورت فشـرده کـار کـن

 ٣٨حتی در مواقعی که مقتضیـات شـرکـت ایـجـاب کـرده 
ایم اما بالفاصـلـه بـعـد  ساعت بدون استراحت و وقفه کار کرده

از آن به ما گفته شده که فعال با شما کار نداریم و بـه شـمـا 
کارگر دیـگـری .    ساله ماست١٢دھیم و این شغل  اطالع می

ـایـد :  در این زمینه بیان داشت ھر وقت که به ما اعالم شود ب
ـیـت  ـیـن مـوقـع در شرکت حاضر باشیم و در غیر اینصورت ھم

ـیـکـاری در  پاره وقت نیز از ما سلب می شود و با توجه بـه ب
منطقه سریعا شخص دیگری بـدون عـقـد قـرارداد جـایـگـزیـن 

 .شود می
 

طومار اعتراضی ھزاران کارگر شرکت واحد 
 به اصالحیه قانون کار

در خبرھا آمده اسـت كـه ھـزاران کـارگـر شـرکـت واحـد 
 شھریور خطاب به وزیـر ٢اتوبوسرانی با امضای طوماری روز 

کار و امور اجتماعی رژیم اسالمی اعتراض خـود را نسـبـت 
ـلـه .   به اصالحیه قانون کار اعالم کردند ـامـه از جـم در ایـن ن

ـیـرات :   آمده است ـی ـیـرامـون تـغ آقای وزیر، در پی نظرخواھی پ
ـنـدگـان شـرکـت واحـد  ـان کـارگـران و ران ـب قانون کار اینـجـان
اتوبوسرانی تھران و حومه اعالم میداریم سالـھـاسـت قـرار بـود 
که فصل ششم قانون کار تغییر کند و حـق آزادی تشـکـیـل 
ـاخـتـه شـود امـا  ـیـت شـن تشکلھای مستقل کارگری به رسم
متاسفانه طرح پیشنھادی موادی از قانون کار که قرار اسـت 
جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایتھای قانونی کـار 
از کارگر را نشانه گرفته و عمال امنیت شغلی کـارگـران را 

 .به خطر می اندازد
 

كارگران كشت و صنعت نيشكر كارون 
 خواستار حل مشكالت خود شدند

در خبرھا آمده است كه عليرغم بـرگـزاري جـلـسـات فـوق 
ـيـسـيـون  العاده كميسيون كارگري استان خوزستان و جـلـسـه كـم

اي كـه در مـحـل  كارگري در شھرستان شوشتر در آخرين جلسه
فرمانداري شوشتر تشكيل شد كه ظاھرا برای حـل مشـكـالت 
كارگران كشت و صنعیت نیشكر كـارون بـود، بـه عـلـت عـدم 

 ٤٠٠رسيدگي و ادامه مشكالت، گروھي از كارگران كه بين 
ـار ٥٠٠تا   نفر بودند با اجتماع در دفتر مركزي بار ديگر خواست

 .حل مشكالت خود شدند
 

 ماه حقوق ٩كارگران شركت ساردو، 
 اند دریافت نکرده

در خبرھا آمده است كه شـرکـت راه سـازی سـاردو واقـع 
 مـاه اسـت کـه حـقـوق ٩ديوانـدره، مـدت   –درجاده سنندج 

در ايـن شـركـت .   کارگران این  شرکت را پرداخت نکرده اسـت
در ادامه ایـن خـبـر آمـده .    كارگر مشغول بكار مي باشند٥٠
ــه :   اســت ــدگــی ب ــی کــارگــران شــرکــت مــذکــور جــھــت رس

ـتـی مـراجـعـه کـرده امـا ھـیـچ  مشکالتشان، به مـراکـز دول
 .اقدامی صورت نگرفته است

 
 اعتراض كارگران كارخانه كشمش سازي درقوچان

در شھرستان قوچان كارگران  دو كارخـانـه مـھـم كشـمـش 
ـافـت نـكـرده و ٣سازي گل وش و قرباني   ماه است حقوق دري

ـانـه  ـي  ھـزار ١٠٠بجاي پرداخت حقوق ماھيانه به كارگران ماھ
كارگران ايـن كـارخـانـه .  تومان علي الحساب پرداخت مي شود

ـنـد  ھا از اين شيوه كار مديران كارخانه ناراضي و معترض ھست
ـاشـنـد . و خواستار پرداخت حقوق كامـل مـعـوقـه خـود مـي ب

ھمچنين بخشي از كارگران كارخانه ھاي كشـمـش سـازي ايـن 
ـان كـارخـانـه در .  شھر را زنان كارگر تشكيل مي دھند صـاحـب

ـقـط ١٢ازاي   ١٥٠ ساعت كار آنھا در اين كارخانه ماھيانـه ف
 .ھزار تومان به آنھا پرداخت مي كنند

 
 حقوق و دستمزد پرداخت نشده

 
عدم پرداخت دستمزد کارگران پرریس و 

 شرایط مشقت بار زندگی
بنار گزارشی كه اتحادیه آزاد کارگران ایران منتـشـر كـرده 
است، کارگران کارخانه ریسندگی پرریس از اول سـال جـاری 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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تاکنون فقط دستمزد فروردین ماه خود را دریافت کرده انـد و 
ـاضـافـه عـیـدی سـال ٥مدت  ـان ب  ماه است دستـمـزدھـای آن

در ادامه این خبـر آمـده اسـت .  گذشته آنھا پرداخت نشده است
كه کارفرمای این کارخانه از پرداخت بیمه این کـارگـران بـه 
ـاعـث  سازمان تامین اجتماعی خودداری کرده و ھمیـن امـر ب
عدم تمدید دفترچه ھای درمانی آنان از سوی سازمان تامین 
ـا  اجتمـاعـی شـده اسـت و ایـن کـارگـران در حـال حـاضـر ب

ـنـد ـابـرایـن گـزارش .   مشکالت عدیده درمانی مواجه ھسـت ـن ب
کارگران این کارخانه در شرایط حاضر به دلیل عـدم پـرداخـت 
ـام  ـبـت ن دستمزدھایشان از سوی کارفرما با مشکل مـالـی ث
ـانـی مـواجـه شـده انـد و  ـیـش دبسـت فرزندان خود در مقطع پ
ـلـی  تاکنون نتوانسته اند فرزندان خود را در این مقطع تـحـصـی

ـاری .  ثبت نام کنند در صورت ادامه این وضعیت و بدلیل اجـب
ـام در سـال اول  ـبـت ن ـان بـرای ث ـیـش دبسـت بودن طی دوره پ
دبستان، فرزندان این کارگران در ھمین اوان کودکی از ادامـه 

 .تحصیل باز خواھند ماند
 

اخراج و تضییع حقوق کارگران کارخانه 
 آجرپزی شل

ـزی شـل  طبق خبر منتشر شده، کارفرمای کارخانه آجـرپ
ـیـع حـقـوق  واقع در جاده سنندج ـ کـرمـانشـاه عـالوه بـر تضـی

در ادامـه .    تن از آنان نـمـوده اسـت٨کارگران، اقدام به اخراج 
ـیـن از  این خبر آمده است كه مدیریت ایـن کـارخـانـه ھـمـچـن

ـیـمـه کـارگـران ٨پرداخت   ماه دستمزدھای مـعـوقـه و حـق ب
از سوی دیگر این مدیـریـت بـه .   شاغل خودداری ورزیده است

کارگران اعالم كرده که کارخانه ورشکست شـده اسـت و در 
 . آینده نزدیک تعطیل خواھد شد

 
 ددرصد از کارگران پیمانکاری زیر خط فقر ھستن   

ـيـس اتـحـاديـه : "   ایلنا نوشته است كه ـات، رئ ـي فتح الله ب
در حال حـاضـر :  كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور گفت

ـيـشـت ٨٠ ـقـر گـذران مـع  درصد از كارگران پيماني زير خط ف
 ھزار تومان اسـت ٨٠٠او گفته است كه خط فقط . " کنند می
 ھـزار تـومـان ٤٠٠ درصد از كارگران قـراردادی زیـر ٨٠اما 

 .دستمزد دریافت می كنند
 

قریب به اتفاق كارگران كارخانه ماشین 
 سازی اراك قراردادی ھستند

 كارگر كارخانه مـاشـيـن ١٧٣٠در خبرھا آمده است كه از 
ـقـه ھـاي ١٣٠سازي اراك فقط   نفر كارگر رسمي و بقيه با ساب

 .طوالني قراردادي ھستند
 

 وضعيت كارگران در شھرك اشتھارد كرج
ـيـچ و مـھـره  در خبرھا آمده است كه كارگران كـارخـانـه پ

 ماه است حقوق  خـود ٢صنعتي در شھرك اشتھارد كرج مدت 
در .   را دريافت نكردند و در وضعيت معيشتي بدي قـرار دارنـد

شھرك صنعتي اشتھارد در حال حـاضـراغـلـب كـارخـانـه ھـا و 
واحدھاي توليدي تعطيل يا در حال احتضار  و بحراني بسر مـي 
برند و كارخانه پيچ و مھره صنعتي نيز يكي از ايـن كـارخـانـه 

 .ھاست كه در وضعيت بحراني بسر ميبرد
 

ھيچ قانوني براي حمايت از كارگران وجود 
 !ندارد

يكي از كارگران كارخانه ماشين سازي اراك كه از كارخانـه 
ـيـش از   كـارگـر ١٧٠٠ھاي قديمي و بزرگ اراك با حـدود ب

حقوقي كه من االن دريافت ميكنم كفاف :   ميباشد گفته است
پول تلفن و برق من را ھم نميدھد و ھر مـاه بـدھـكـارھسـتـم و 

ـانـونـي بـراي حـمـايـت از .   دارم مستمر قرض ميگيرم ھـيـچ ق

در شـركـت حـادثـه .   من تازه رسمي ھستـم.   كارگر وجود ندارد
ـيـشـود شـكـايـت .  درصدي ھستم٤٥ديده  به ھيچ جايي ھم نم

بدليل اينكه من حرفم را ميزنـم .   كرد، چون قانوني وجود ندارد
چندين بار كميته انضباطي مرا خواسته و تھديد كردنـد و زور 

ـيـه كـارگـران را .   ميگويند كه ساكت باشم و اعتراض نكنم ـق ب
 .ھم چون قراردادي ھستند به محض اعتراض اخراج ميكنند

 
وضعيت معيشتي نامناسب كارگران كارخانه 

 نساجي پاكريس
ـيـل  ـاكـریـس بـدل در خبرھا آمده است كه كارخانه نساجـي پ
ـقـط  بحراني كه صنعت نساجي را فرا گرفته در حال حـاضـر ف

ـنـد١٠با  ـيـن عـلـت .    درصد ظرفيت خود كـار مـي ك بـه ھـم
. كارخانه از مدتي پيش دست به اخراج كارگران خود زده اسـت

 كارگر داشته است ولي در حال حـاضـر ٨٠٠اين كارخانه قبال 
 كارگر كار مي كند و از پرداخت حـقـوق كـارگـران بـه ١٤٠با 

 .بھانه ھاي مختلف امتناع مي شود
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

با اصالح قانون كار، كارگران بیشتری 
 اخراج خواھند شد

علی راستگو، دبير اجرايی خانه کـارگـر رژیـم از شـيـراز 
ـانـون کـار :  گفته است ـيـش نـويـس ق ـيـد و تصـويـب پ ـاي با ت

ـانـون .   شود مشکالت واحدھای صنعتی حل نمي ـا اجـرای ق ب
ـيـدی کشـور  ھدفمندی يارانه ھا بخش زيادی از واحدھای تول

ـتـه .   اند با بحران تامين نقدينگی مواجه شده وی ھمچنین گـف
ـيـش نـويـس شـاھـد اخـراج بـی رويـه :   است با تصويب ايـن پ

ـيـدی  کارگران به خصوص کارگران قراردادی از واحدھای تول
 . خواھيم بود

 
گری ايران در آستانه تعطيلی  صنايع ريخته

 قرار دارد 
ایلنا نوشته است كه یكی از عوامل شورای اسالمي کـار 

   گری ايران از قطع برق اين شرکـت از سـاعـت  صنايع ريخته
ـيـل :   او گفته است.  شھریور خبر داده است٢٩صبح روز  به دل

ـنـدگـان قـطـعـات خـودرو و  ـيـد کـن عدم حمايت دولت از تـول
ھـای انـرژی بـرای  مشکالت ناشی از افزايش قيمـت عـامـل

سومين بار برق اين شرکت که وابسته به گـروه بـھـمـن اسـت 
 كـارگـر ٦٠٠او گفته است شركت فوق كـه حـدود .   قطع شد

ـیـون تـومـان بـه شـركـت بـرق  دارد، یك میلیارد و دویست میل
ـتـه : او گفته است. بدھكار است مديريت کارخانه تصميم گـرف

 . است تا زمان وصل برق شرکت را تعطيل کند
 

 اخراج کارگران شرکت آنتن سازی کیھان
در خبرھا آمده است كه شـرکـت کـیـھـان واقـع در شـھـر 
صنعتی رشت که از چند سال قبل درحال تولید آنتن تلویزیـون 
و آیفون تصویری است و اخیرا ھم تصمیم گرفته کـه المـپ 
روشنایی تولید کند و خط تولید آن ھـم در حـال راه انـدازی 

 تن از کارگران را بدون پرداخت حق سنوات و سـایـر ١٥است، 
ـقـه کـاری دارنـد، اخـراج ٣ ماه تا ١٨مزایا که از   سـال سـاب
 .نموده است

 
بیکاری در خرمشھر و وارونه سازی رسانه 

 ھای رژیمی
ـان  ـیـكـاری در شـھـرسـت در خبرھا آمده است كه وضعیت ب

رسانه ھای رژیمی و .   خرمشھر به درجه انفجاری رسیده است
ھمچنین نمایندگان رژیم در مـجـلـس شـورای اسـالمـی ایـن 

 .ربط داده اند" نیروھای غیربومی"مشكل را به بكار گرفتن 
 

 اغلب شركتھای تولید پتو با تعطيلي مواجه ھستند
ـاعـث ادامـه  ـادی ب در خبرھا آمده است كه مشـكـالت زی
ـتـو در ایـران مـی شـونـد كـه  كاری كارخانجات توليدكننده پ
ـا  ـتـو ب ـيـدي پ اينموضوع باعث شده كارخانه ھا و واحدھاي تـول

 .مشكل ادامه كاری روبرو شوند
 

 ناامنی محیط كار
 

 جانباختن یک زن کارگر در سنندج
در خبرھا آمده است كه زن كارگر متاھلی به نام خاور كـه 

ـنـدج ٤دارای   فرزند و در محلـه کـانـی کـوزه لـه شـھـر سـن
ـنـگـام پـاک ٢٨زندگی می کرد، روز دوشنبه   شـھـریـور ھ

 طبقه که در آن مشـغـول ٣کردن شیشه ھای یک ساختمان 
 .بکار بود، از بلندی سقوط کرد و جان خود را از دست داد

 
 مرگ يک کارگر در پی سقوط دکل جرتقيل 

 شھریور خبر دادنـد ٣٠رسانه ھای جمھوری اسالمی روز 
 شھریور ھنگام افزودن يک قطعه بـه دکـل ٢٩كه عصر روز 

ـا  جرثقيل، که بعلت آزاد شدن ترمز جرثقيل اين قطعه ھـمـراه ب
کابل باالبر آن سقوط کرد و روی يـکـی از کـارگـران جـوان 
افتاد که در محل گودبرداری شده در خیابان سیدجمال الـدیـن 
اسدآبادی، پشت بیمارستان حضرت فاطمه در تـھـران مشـغـول 

 . این كارگر در جا جان خود را از دست می دھد. کار بودند
 

 ساله در آمل بر اثر سقوط از ٢٢کارگر 
 ساختمان جان باخت
 ٢٢ مھر كارگـر ٢ صبح روز ١٠ایلنا خبر داد كه ساعت 

ساله ای در آمل كه مشغول باال كشیدن مصالح ساختمانی به 
ـلـس،  طبقات از طریق دستگاه باالبر بود، با گیر كردن سیم بوك
باالبر واژگون شد و این كارگر از طبقه سوم ساختـمـان بـه بـه 

  .پائین پرتاب شد و جان باخت
 پرستاران

 
اعتصاب چند ساعته پرستاران بخش دیالیز 

 بیمارستان امام
خـانـه " در خبرھا آمده است كه محمد شريفي مقدم دبیركل 

پرستاران بخش دياليز بيمارستان امـام روز :   گفته است"   پرستار
و به دنبال اعتراضاتـي کـه نسـبـت بـه )   شھریور٢٨(گذشته 

او .   کمبود نيرو در اين بخش داشتند، دست از کـار کشـيـدنـد
ـاري در کشـورھـاي تـوسـعـه :   می افزاید استاندارد نيروي پرست

در حـالـي کـه .    بيمار دياليزي است٢يافته به ازاي ھر پرستار 
ـار بـراي   ٦ الـي ٥اين وضعيت در بيمارستان امام يک پرسـت

 .بيمار دياليزي است
ـان امـام بـه : او می گوید ـيـمـارسـت پرستاران بخش دياليز ب

ـا وعـده ٢مدت حدود   و نیم ساعت دست از کار کشيدند و ب
 .مسئولين بيمارستان به پايان رسيد

 
 معلمان

 
تجمع اعتراضی معلمان اخراجی در مناطق 

 مختلف تھران
ـلـی  خبرگزاری موج گفته است كه در آستانه سال تـحـصـی
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 به دسـتـور وزارت آمـوزش و   ھزاران نفر از معلمانی که سال 
ـاط  ـق پرورش رژیم اخراج شـده انـد، طـی روزھـای اخـیـر در ن

ایـن .   مختلف تـھـران تـجـمـعـات اعـتـراضـی بـرگـزار کـردنـد
ـا  اعتراضات ابتدا در مقابل مجلس رژیم برگزار گردید، امـا ب

پس از آن گـروھـی از .  بی اعتنایی مقامات رژیم مواجه شد
ـا  ـتـمـاع کـردنـد کـه ب معلمان در مقابل دفتر احمدی نژاد اج

این اعـتـراضـات کـه .   تھدید کارگزاران رژیم مواجه شده بودند
با حضور معلمان سایر شھرھا برگزار شده بود به نمایندگی از 

 ھزار معلم اخراجی که تحت عـنـوان شـرکـتـی در وزارت ٢٠
 .آموزش و پرورش مشغول بکار بودند، صورت گرفته است

 
 تجمع اعتراضی معلمان سوادآموزی در مشھد

در خبرھا آمده است كه معلمان نھضت سوادآموزی مشھـد 
که پس از منحل شدن این سازمان با برگزاری یـک آزمـون 
ـا  به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند، تجمع اعتراضی بـرپ

 شھریور به نشانه اعتراض بـه ٢٨این معلمان در تاریخ .  کردند
احکام مربوطه در محل اداره آموزش و پرورش مشھـد تـجـمـع 

 . کردند
 

تجمعات اعتراضی معلمان درآستانه 
 بازگشایی مدارس

خبرگزاری رژیمی فارس گزارش داده است كه جمـعـی از 
ـبـه  معلمان شرکتی وزارت آموزش و پرورش صبح روز سـه شـن

.  شھریور در مقابل ساختمان مجلس اسالمی تجمع کـردنـد٢٩
معلمان شرکتی که پیش از ایـن :   در ادامه این خبر آمده است

ـا  ده ـز ب ـی ھا بار در مقابل مجلس تجمع کـرده بـودنـد، امـروز ن
به گـزارش .  تجمع مجدد حل مشکالت خود را خواستار شدند

ـلـمـان شـرکـتـی آمـوزش و  ھمین خبرگزاری تعـدادی از مـع
 شھریور در اعتراض به اخـراج شـدنشـان ٢٨پرورش نیز دوشنبه 
ـابـل مـجـلـس  و عدم استخدام آن ـق ھا در آمـوزش و پـرورش م

یکی از این معلمان تجمع کنندگان را .  اسالمی تجمع کردند
ـار :   نماینده معلمان سراسر کشور دانسـت و گـفـت مـا خـواسـت

ـایـد .   رسیدگی به حق و حقوق خود ھستیم آموزش و پرورش ب
 .کرد نه اینکه ما را اخراج کند ما را استخدام می

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

 
رضا شھابى تحت فشار بازجو و دچار 

 مشكالت جسمى جديد 
ـیـت رضـا شـھـابـى، فـعـال  بر اساس خبر جدیدى از وضـع
كارگری و عضو ھیأت مدیره سـنـدیـكـای كـارگـران شـركـت 
ـامـات  واحد، وی به دليل نامه نگاریھای خـانـواده او بـه مـق
قضايی از سوى مامورين اطالعات تحت فشار قرار گرفته و 
ھمچنين به دليل ايجاد اختالالت عصبی در اوضـاع جسـمـى 

در ایـن خـبـر .   وى مشكالت جديدى برای وی درست شده انـد
ـامـه نـگـارى ھـاى   آمده است كه يك مامور اطالعات كه از ن

ـاراضـى بـوده  رضا شھابى و خانواده  اش به مقامات قضايـى ن
 است با مراجعه به وی و براى تضعيف روحيه او به وى گفته

قاضى و مـراجـع .   اى ندارد است اين نامه نگارىھا ھيچ فايده
ـيـم كـه سـرنـوشـت و  اند و ما تعيين مى قضايى ھيچ كاره كن

: در ادامه این خبر آمـده اسـت.   احكام افراد به چه شكل باشد
در اثر ايجاد فشارھاى گوناگون توسـط مـامـوريـن اطـالعـات 
رضا شھابی از نظر اعصاب دچار مشكالت و اختالالتى شـده 
ـزشـك مـتـخـصـص در زنـدان بـراى وى داروھـاى  است و يك پ

ـاد فـكـر " اعصاب تجويز كرده و به وی گفته است  ـايـد زي ـب ن

ـيـن در "   شـود تحمل كن، انشاءالله درست مى!  كنى او ھـمـچـن
ـلـه آسـيـب  قسمت سمت چپ گردنش دچار عوارضى از جـم
ديدگى اعصاب و درد شده است كـه بـعـد از عـكـس بـردارى 

رضا شھابى .   ھنوز علت اين مشكالت به وى اعالم نشده است
ـيـه اش دچـار درد و   كماكان در ناحيه كمر و گردن، كبد و كل

 .برد نارسايى است و به شدت از اين موارد رنج مى
 

 بازداشت سه عضوانجمن صنفی معلمان کردستان
 

در خبرھا آمده اسـت 
كه بدنبال احضار سه تـن 
ـــجـــمـــن  ـای ان از اعضــ
ــمــان  ـل ــعـ ــی م ــع ــف صــن
كردستان، پیمان نودینیان، 
ــا و بــھــا  ــی ــن زنــدن ــی رام
ملكی، ظھر روز دوشنبه 

 شھریور این سـه تـن ٢٨
ــه  ــه ب ــع ــراج ــس از م پ

دادگاه، دستگیر و به زنـدان 
ـنـی .   منتقل شدند در این خبر آمده است كه گفته می شود ت

چند از فعاالن فرھنگی این شھر در مقابل دادگـاه حـاضـر و 
 . پیگیر وضعیت ھمکاران بازداشتی خود شده اند

 شھریور منتشر شده است، ایـن ٣٠در خبر دیگری كه روز 
 . میلیون تومانی، از زندان آزاد شدند ۵ سه نفر با قرار وثیقه 

 
 سلیمان، معلم زندانی برگزاری دادگاه علی پور

در خبرھا آمده است كه نخستین جلسه دادگـاه رسـیـدگـی 
ـلـم و  به اتھامات علی پورسلیمان، مدیـر وبـالگ سـخـن مـع

 ٢١عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، روز دوشنبـه 
 دادگاه رژیم با حضور مینا جعفـری وکـیـل   شھریور در شعبه 

اتھام وی، تبلیغ علیه نـظـام از طـریـق . مدافع وی برگزار شد
ـامـه مـحـمـد  انتشار مطلب در وبالگ سخن معلم و ارسـال ن

بـر .   داوری به دبیرکل سازمان ملل متحد، عنـوان شـده اسـت
اساس این خبر، قاضی دادگاه به مادر و ھمـسـر ایشـان اجـازه 

ی  نداد در جلسه دادگاه حضور یابند و آنھا پشت درھای بستـه
ـیـمـان .   دادگاه به انتظار نشستند در پایان جلسه نیز علی پورسل

ـلـی  ضمن تشریح وضع شغلی و نزدیک بودن آغاز سال تحصی
و وضع وخیم جسمی و روحی پدرش، درخـواسـت صـدور قـرار 

ـیـسـه روبـه ـق رو  کفالت را مطرح کرد که با مخالفت قاضی م
 . شد

 
 آزادی كورش بخشنده

ـتـه  ـی در خبرھا آمده است كه كـورش بـخـشـنـده عضـو كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلـھـای كـارگـری كـه بـه 

ـازداشـت بـود در ٢٢مدت   روز در اداره اطالعات سنندج در ب
.  میلیون تومانـی آزاد شـد٧٠ شھریور با قرار وثیقه ٢٧تاریخ 

كورش بخشنده در طول بازداشت در زندان انفرادی و در شرایـط 
ـتـی سـاعـت   ٣٠ و ١نامناسب زاندانی بوده و مأمورین امنی

دقیقه بعداظھر و بدون اطالع دادن به خانواده ایشان، وی را از 
 .در بیرون از شھر سنندج رھا كرده بودند

 
 غالب حسینی تبرئه شد

ـنـی كـه بـه  طبق خبر منتشر شده از سنندج، غالب حسـی
دلیل عضویت در کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد 
تشکل ھای کارگری و فعالیت ھـای کـارگـری از سـوی 
نیروھای امنیتی رژیم در سنندج بازداشت شده بـود سـرانـجـام 

 .تبرئه شد
 

 اطالعیه
 

کارگران پتروشیمی بندر امام در ماھشھر 
 اعتصاب خود را شروع کردند

بنا به گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران ایـران، کـارگـران 
ـان مـھـلـت  ـای مجتمع پتروشیمی بندر امام در مـاھشـھـر در پ
توافق شده برای حذف شرکتھای پیمانکاری در این مـجـتـمـع 
ـبـه  و خلف وعده کارفرما در این مورد، از صبح امروز یکـشـن
سوم مھر ماه دست به اعتـصـاب زده و اقـدام بـه تـجـمـع در 

 . اند مقابل دفتر مرکزی این پتروشیمی کرده
بدنبال اعتصابات بزرگ ھزاران کارگر چندین پتروشیـمـی 
ـان کـارگـران، مـدیـر  ماھشھر در اواخر فـروردیـن امسـال، مـی
عامل شرکت و نماینده مجلس اسالمی در مـاھشـھـر تـوافـق 
ـای کـارگـران  شد که کارگران پیمانی مشـمـول بـرخـی مـزای
رسمی شدند و خـواسـت اصـلـی آنـھـا کـه بـرچـیـدن بسـاط 

ھای پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم با کـارفـرمـا بـود  شرکت
ـا .  ظرف سه ماه متحقق شود ـبـل طـرف مـذاکـره ب دو مـاه ق

ـا  ـانـکـاران ت ـیـم کارگران برای اجرای خواست برچیدن بساط پ
طـبـق گـزارش اتـحـادیـه آزاد .   آخر شھریور فـرصـت خـواسـت

ـنـدر ٣٠کارگران، روز   شھریور بار دیگر مدیریت پتروشیـمـی ب
 روز دیگر مھلت خواست و کارگران خشمگین از ایـن ١٥امام 

ھا از امروز دست به اعتصاب و تجمع اعـتـراضـی  وقت کشی
 . زدند

ـیـم کـه در اواخـر فـروردیـن مـاه، ھـزاران  یادآوری میکـن
کارگر چندین پتروشیمی ماھشھر دست به یـک اعـتـصـاب 
متحد مدت زدند که یازده روز به طـول انـجـامـیـد و تـوافـق 

ـانـکـار از  بعمل آمد که پس از سه ماه بساط شرکت ھای پیـم
 . ھمه این مراکز جمع شود

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از خـواسـت کـارگـران 
ـنـی بـر جـمـع کـردن بسـاط  پتروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر مـب

ھـای کـارگـران حـمـایـت  ھای پیمانکار و سایر خواست شرکت
ـیـوسـتـن بـه  میکند و کارگران کلیه مراکز کارگری را بـه پ

ـانـکـار در  این مبارزه برای جمع کردن بساط شرکت ـیـم ھای پ
 . سراسر کشور و سایر مطالبات بحق خود فرامیخواند

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٥، ١٣٩٠ مھرماه ٣
 

پیام معلمان زندانی عبدالله مومنی، محمد داوری 
 و علی پورسلیمان به مناسبت اول ماه مھر

ـادمـان آورد  بار دیگر شمیم مھر ورزیـدن گـرفـت و بـه ی
روز گشوده شدن دروازه ھـای .  خاطرات روز آغازین آموختن را
روز بـرافـراشـتـه شـدن پـرچـم .   دانش آموزی و مـھـرورزی را

آگاھی و نواخته شدن پرچم آگاھی و نـواخـتـه شـدن سـرور و 
 .محبت

ـبـرانـش  گام نھادن به مسیر آمـوزش بـرای رھـروان و راھ
ضرورتی است و مداومت در آن موھبتی است کـه بـه دسـت 

ـاشـی مـی .   نمی آید جز آنکه عاشق باشـی ـنـگـونـه ب اگـر ای
ـاشـی و  توانی عمری شاگردی کنی بی آنکه در مـدرسـه ب
معلمی کنی اگر به جبر حکم حاکم از مدرسه رانده شوی و 

 .ما اینگونه ایم
ـاپـی زنـگ  ـی چه باک که اکنون برای سومیـن سـال پ
آغاز مھرماه را از پشت دیوارھای بلند زندان اوین می شنـویـم 

ـیـم ـیـم کـه .   که ما شیفتگان آموزگاری مـان ھسـت چـه کـن
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ـان مـعـرفـت و  ـی ـن ـاد بـر ب امیدمان در ساختن ایرانی آزاد و آب
ـنـوز در  آگاھی کم رمق شده است که ما سنت آموختن را ھ

ـنـمـان .   خاطر داریم ما کوشیدیم رویای فردای بھتر برای مـیـھ
ـامـوزیـم و  ـی را از پشت صندلی ھای مدرسه به شاگردانمـان ب
ـاوان  ـم و امـروز ت ـراض کـردی ـم اعـت ھمگام با آرمانھای سبز ملت به ظـل
ـریـن  ـه دردآورت ـیـک انـدیشـی را را ب آشفتن خواب دشمنان خردورزی و ن

 .وجه اش که فراغت از معلمی است می پردازیم
اما خشنودیم که ھم ما و ھم شاگردانـمـان پـس از خـلـق 
حماسه ھای عظیم و جنبش سبز ملت ایـران بـر سـر عـھـدی 

امـروز آحـاد . که در پیشگاه آموزگار بشریت بسته ایم پایداریم
ملت بزرگ ایران در مسیر آگاھی تا رھـایـی گـام بـر مـی 
ـان مـان  دارند و ما مفتخریم که در این مسیر ھمگام ھـمـوطـن

 .ھستیم
آغاز ماه مھر را گرامی می داریم و بـرای ھـمـکـاران و 

 .دانش آموزان عزیز میھنمان مان آرزوی سالی پر ثمر را داریم
 عبدالله داوری، محمد داوری و علی پورسلیمان

  زندان اوین ۵ بند 
 

 
  کارگر اعتصاب کننده۶  بازگشت به کار :   بحرین

 GULF AIRبه گزارش رویترز شرکت ھواپیمایی بحرین 
 تـن از کـارگـران ایـن ۶   سپتامبر اعالم کرد  روز چھارشنبه 

شرکت که در جریان اعتراضات اخیر از کار اخراج شده بـودنـد 
در جریان اعتراضات چند مـاه .   را به سر کار باز گردانده است

ھای وسـیـع بـود،  پیش که بحرین شاھد تظاھرات و راه پیمایی
ـتـی از کـار اخـراج     بیش از  ـلـف دول  تن، از شرکتھای مـخـت

ھا برای اخراج، حاضر نشـدن کـارگـران  بھانه این شرکت.   شدند
 تـن از شـرکـت    از ایـن تـعـداد .   بر سر کار خود بـوده اسـت
ـنـد کـه در اثـر GULF AIRھواپیمایی ایـن کشـور   ھسـت

ـان بـه کـار ۶  ھای داخلی و بین المللی، تعداد  فشار  تن از آن
 .باز گردانده شده اند

 
اعتراض کارگران ھمزمان با جلسه : لھستان

 وزرای مالی اتحادیه اروپا
 ھـزار تـن ٥٠حدود  ASSOCIATED PRESSبه گزارش 

ـا در شـھـر  ـا جـلـسـه وزرای مـالـی اتـحـادیـه اروپ ھمزمـان ب
WROCLAW  ـان در اعـتـراض بـه اخـراج در جـنـوب لـھـسـت

ـیـمـایـی  ھا و دسـتـمـزد سازی ـپ ـاکـافـی دسـت بـه راھ ھـای ن
ـال، .   اعتراضی زدند ـق ـا، پـرت ـی ـان ـپ این فعالین از کشورھـای اس

ایتالیا، آلمان، نروژ، مجارستان، لیتونی و اسلونی خـودشـان را 
به محل برگذاری این جلسه رسانده بودند تا اعتراض خـود را 

ـا  ھای ریاضت کشی نسبت به سیاست اقتصادی اتـحـادیـه اروپ
ـاسـت.   اعالم بکننـد ھـای جـدیـد کشـورھـای عضـو ایـن  سـی

ـاعـث  اتحادیه که مبتنی بر ریاضت کشی اقتصادی اسـت، ب
ھا شـده اسـت و  ھای روزافزون بر کارگران در این کشور فشار

به ھمین دلیل کارگران بطـور مـداوم در حـال اعـتـراض بسـر 
ـا ھـیـچ کشـور عضـو ایـن .   میبرند ـب ـقـری در ماھھای اخیر ت

 .اتحادیه از اعتراضات کارگران در امان نبوده است
 
  اعالم اعتصاب وسایط نقلیه عمومی: ھلند

ـزارش  ـــــه گــــ RADب IO  NETH ERLAN DS  
WORLDWIDE  ـامـبـر کـارگـران وسـایـط   روز دوشنبه ـت  سپ

ـنـی آمسـتـردام،  نقلیه عمومی در بزرگترین شھرھای ھلند یـع
روتردام و الھه اعالم کردند در ماه اکتبر دست بـه اعـتـصـاب 

 ABVAKABOاتحادیه کارگران حمل و نقل . یکروزه میزنند
ـیـجـه ای  ـار  گفته است با توجه به اینکه اکسیون قبلی نت ـب ب

نیاورده و دولت حاضر به بازبینی اقدامـات خـود نشـده اسـت، 
ـانـده اسـت آنـھـا خـواھـان .   آنھا راھی جز اعتصاب بـرایشـان نـم

ـنـد و  متوقف ساختن برنامـه اخـراج سـازی ھـای دولـت ھسـت
ـات خـود بـه  می ـب گویند اعتصاب تنھا راه برای تحمیل مطـال

 . تاریخ دقیق روز اعتصاب ھنوز اعالم نشده است. دولت است
 
کارگران برای  اعالم اعتصاب عمومی: لبنان

 افزایش حدآقل دستمزد
کنفدراسیون عمـومـی  THE DAILY STARبه گزارش 

ـا خـواسـت   کارگران لبنان اعالم کرده است که روز  ـبـر ب  اکـت
افزایش حدآقل دستمزد به یک میلیون و دویست ھزار لیره در 

سعدالدین حمیـدی .   ماه دست به اعتصاب عمومی خواھند زد
سکر رئیس ھیأت مدیره این کنفدرسیون گفته است فقط رقـم 

 میلیون پذیرفته میشود و ما به ھیچ مبلغ دیگری رضایت  . 
ـیـم بـه :  وی گفته است. نخواھیم داد ـتـوان ـی ما بیش از این نـم

دلیل شرایط کشور دھانمان را ببندیم و مطالباتمـان را مـطـرح 
ھـای کـارگـری  آنھا در نظر دارند تا با تمامی اتحادیه.   نکنیم

ـا بـه ایـن  در این مورد مذاکره کنند و آنان را تشویق کننـد ت
 .حرکت اعتراضی به پیوندند

 
  میلیونی توسط معلمان اعالم تظاھرات : مصر

روز سـه  THE DAILY NEWS EGYPTبه گـزارش 
 سپتامبر اتحادیه مستقل معلـمـان اعـالم کـرد کـه در   شنبه 

.  سپتامبر اسـت۴  میلیون نفره در روز شنبه  تدارک تظاھرات 
ـلـمـان  این اقدام در حالی صورت می گیرد که اعـتـصـاب مـع

ـلـمـان  وارد چھارمین روز خود شـده و ھـر روز بـر تـعـداد مـع
معلمان خواھان برکنـاری وزیـر .   اعتصاب کننده افزود میشود

ـنـد آموزش، افزایش دستمزد . ھا و بھبود شرایط کار خود ھسـت
ـنـکـه  از مدارس آفیش در بعضی ـنـی بـر ای ھایی پخش شده مب

ـا سـه مـاه  معلمانی که دست از کار بکشند ممکـن اسـت ت
ـنـوعـیـت اعـتـصـاب .   زندانی شوند این بر طبق قانون جدید مم

است که اخیرا توسط حاکمین نظامی مصر به تصویب رسیـده 
ـایـه ای.   است  خـود بـرای  ولی مردم ھمچنان بـر خـواسـت پ

ـا  ـنـد و حـت دستیابی به یک زندگی بھتر پافشـاری مـیـکـن
ـات و .   یک ذره ھم از مطالباتشان عقب ننشسته اند اعـتـصـاب

ـاتشـان  اعتراضات مردم در ابعاد وسیع برای دستیابی به مطالب
ـنـی .   وقفه ادامه دارد بی ـان ب ـیـمـارسـت ھم اکنون پزشکان در ب

ـان  سویف در اعتصاب ھستند و پرستاران و کارمندان بیمـارسـت
ـنـد کـارگـران شـرکـت .   بنھا نیز به اعتصاب خود ادامه مـیـدھ

ـنـد کـه   -ایتالیایی  مصری حمل کانتینر در حال تحصن ھست
ھمچنین کـارگـران شـرکـت .    کارگر اخراج شده اند تا به حال 

OLYMPIC GROUP   ـبـرنـد و خـواھـان ـی در تحصـن بسـر م
 .دریافت سھم بیشتری از شرکت ھستند

 
تظاھرات معلمان در اعتراض به : ترکیه

 ھای پائین دستمزد
ـبـه  به گزارش خبرگزاری شینه ـامـبـر   وا، روز دوشـن ـت ـپ  س

ـزرگـتـریـن  تعدادی از معلمان ترکیه تظاھراتی را در استانبول ب
شھر این کشور در اعتراض به دستمزدھای پایین خود بـرگـزار 

ـان .   کردند ـاب ـی ـتـرضـیـن در خ به نقل از این خـبـرگـذاری، مـع
ـفـر از اعضـای "   استقالل"  شھر استانبول گردھم آمـده و سـه ن

ـان تـظـاھـرات  (CHP)حزب مردمی جمھوری ترکیه  در مـی
ـیـه ای .   کنندگان به چشم می خوردند ـان ـی ـتـرضـیـن در ب مع

اعالم کردند که دولت به وعده ھـای خـود عـمـل نـکـرده و 
ـنـد امـرار  ـتـوان درآمد آنھا به اندازه ای نیست که به راحـتـی ب
ـنـجـه نـرم  ـتـصـادی دسـت و پ معاش کرده و با مشکالت اق

ـبـه .  کنند    این تظاھرات در حالی برگزار می شود که دوشـن
ـلـم پـس از     میلیون دانش آموز و ۶ سپتامبر حدود   ھـزار مـع

پایان تعطیالت تابستانی باید راھی کالسھای درس شـونـد و 
 .سال تحصیلی جدید را آغاز کنند

 
 اطالعیه اتحادیه مستقل کارگران 

 سخنه  بندر عین ال
 ٢٠١١ سپتامبر ٢٤مصر 

ـقـل کـارگـران  اطالعیه زیر از سوی رھبری اتحادیه مسـت
 .سخنی منتشر شده است بندر عین ال

ـیـجـی  ـال( بندر توسط شرکت خل ـاشـن ـتـرن ـن اداره )   دوبـی ای
 .میشود که کامال با حکومت نظامی ھمدست است

 نفر است و خواھان بھبود شـرایـط کـار و     تعداد کارگران 
 .افزایش دستمزد ھستند

رھبران را در یک توطئه مشترک مـدیـریـت شـرکـت و 
حکومت برای مذاکره به دفتر فرماندھی ارتش فرا میخواننـد 

 از  و دست به تھدید و بدرفتاری و حتی کتـک زدن یـکـی
نمایندگان میزنند اما پس از مقاومت نمایندگـان مـجـبـور بـه 

 .آزادی ھمه آنھا میشوند
 :خواسته ھای کارگران به این شرح است

  سوانح مشابه بندر شرق پورت سعید تضمین بیمه -١
 ماه کامـل ۵  مزایای پایان خدمت معادل  قبول رسمی -٢

 .که مبنی آن آخرین ماه است
به رسمیت شناخته شدن اتحادیه از سوی کارفرما بـه   -٣

 .عنوان نماینده کارگران
 و حقوقی بین کارفـرمـا   مناسبات مالی تدوین رسمی  -٤

 .و کارگران
کارفرما ورود کارگران را به محوطه بندر ممنوع کرده و 

 .*کارگران در حال حاضر دست به تحصن نامحدود زده اند

 اخبار بين المللی

 


