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روز جـھـانـی کــودک بـی سـر و 
در .   صــدا در ایــران آمــد و رفــت

ـیـت  ـفـس انسـان ـا ن حکومتی کـه ب
ــب  ــن اصــال عــجــی دشـمــن اســت ای
ـتـه جـمـھـوری اسـالمـی  نیست؛ الب
مثل بقیه موارد خودش را از تـک 
وتا نینداخت و در این مـورد ژسـت 

ـا دو .   کودک دوستی گرفت گـوی
ــش در  ـی شــورای اسـالمــی " سـال پ

ـنـد کـه  مصوبه" شھر تھران ای داشـت
ــر  ــھ ــه ش ــران را ب ــھ ــدار " ت دوســت

و در پی ایـن !   تبدیل کنند" کودک
ـتـه ـف ای در  مصوبه امسال یـک ھ

نـمـایشـگـاھـی " گفت و گـو" پارک 
ترتیب داده شـده کـه مـحـصـوالت 
مورد نیاز کودکان ارائه شود و در 

ــه  ــار آن ب ــر، " کــن ــھ کــودک، ش
ایـن یـکـی را " ( طبیـعـت اسـالمـی

ـیـدا  دیگر به مخیله ھیچکس راه پ
کرد که طبیعت ھـم اسـالمـی  نمی

ـپـردازنـد و ! )   و غیر اسالمـی دارد ب
تجلیل از فعاالن شـعـر و " ضمنا به 

ـات و  ــ ـی ــ کـــودک در حـــوزه ادب
ـپـردازنـد"   اسالمـی تربیت ـتـه .   ب ـاگـف ن

ــد  ـن ـانـد عـنـوانـھــای دیـگـر مـان نـم
ــدی، "   -کـودک شــھــر و شــھــرون

ــل ــم ــر، ح ــھ ــل و  کــودک، ش ونــق
ـازی   -ترافیک،  کودک، شھـر، ب

کـودک، شـھــر،   -و سـرگـرمـی، 
کودک، شـھـر،  -فرھنگ و ھنر، 
کـودک، شـھـر،   -اقتصاد خانواده، 

ــارگــران  ــصــاب و اعــتــراض ك ــت اع
ھای ماھشھر بـدون شـك  پتروشیمی

ـبـش  ـتـریـن اعـتـراضـات جـن از مھـم
كارگری در چند سال گذشته بـوده 

ھــر اعــتـراض كـارگــری در .   اسـت
ای بـحـران زاده مـثـل ایـران،  جامعه

ـابـودی  چه در صنایعی كه رو به ن
اند و چه در صنایعی مـثـل  گذاشته

ـقـرات  نفت و پتروشیمی كه ستون ف
ـنـد،  اقتصاد جمھوری اسالمی ھسـت

ــد ــن ــعــت .   مـھــم ھســت ــگــاه صــن جــای
پتروشیمی، كمیت كارگرانی كـه در 
ـنـد  این مبارزه مشخص شركت داشـت
و موضوعاتی كه مطالبه كـارگـران 

ــن  ــگــاه ای ــود، جــای ــی ب ــصــاب اعــت
ـنـد اعتصاب اخیر را برجسته مـی . ك

از طرفی دیگر با عبـور خـبـر ایـن 
اعتصاب از سد سـانسـور، جـامـعـه 
وسیعا عكـس الـعـمـل نشـان داد و 
بسیـاری از مـحـافـل كـارگـری و 
ــھــادھــای چــپ و  ســازمــان و ن
كمونیست و طـرفـدار كـارگـران، از 
ایـن اعــتـصـاب حـمــایـت كــردنـد و 
ــت از آن  ــمــای ــه ح ــه را ب ــع جــام

ــدنـد ــن اعــتـصــاب .   فـراخـوان ــر ای ـب خ
ھـای  قدرتمند یك خبر مـھـم رسـانـه
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ـتـروشـیـمـی ٦٥٠٠ ـیـمـانـکـاری پ  کارگر شرکتھای پ
 مـھـر پـس از ١٧بندر امام در ماھشھر روز یکشنبه 

ـان  ـای ـنـد خـود پ دو ھفته، به اعتصاب متحد و قدرتـم
ـنـد ـازگشـت خـواسـت کـارگـران .   دادند و به سر کـار ب

اعتصابی برچیدن بساط پیمانـکـاران و عـقـد قـرارداد 
طبق گـزارش اتـحـادیـه آزاد .   مستقیم با کارفرما بود

 مھر مـعـاون فـرمـانـدار ١٥کارگران ایران، روز جمعه 
:  نفری کـارگـران اعـالم کـرد١٥٠ماھشھر در جمع 

ـار کـالن اسـت و "  خواست شـمـا یـک مسـالـه بسـی
نیازمند یک تصمیم گیری در سـطـح کـالن اسـت، 
ـاشـیـم چـرا کـه ایـن  ـاسـخـگـو ب ما نمیتوانیم به آن پ

ـتـروشـیـمـی در  مسئله خیلی فراتر از مجتـمـع ھـای پ
ھا در ایـران  ماھشھر است و مربوط به کل پتروشیمی
ـفـت اسـت طـبـق ایـن "   و تمامی بـخـشـھـای وزارت ن

ـا  گزارش روز یکشنبه فرماندار ماھشھـر در تـھـران ب
ھا دیدار داشـتـه و   معاون وزیر نفت درمورد پتروشیمی

به کارگران وعده داده شد نتایج حاصل از این جـلـسـه 
و تصمیمات اتخاذ شده، بین بیستم تا سی ام مھـرمـاه 

ـیـم .   به کـارگـران ابـالغ خـواھـد شـد کـارگـران تصـم
ـا  ـنـد ت ـان دھ ـای گرفتند به دو ھفته اعتصـاب خـود پ
ـنـد ـارزه حـفـظ کـن . اتـحـاد خـود را بـرای تـداوم مـب

ـازگشـت بـکـار مـوفـق  ـنـگـام ب کارگران اعتصابی ھ
شدند کارت سه ھمکار خود را کـه تـوسـط حـراسـت 
گرفته شده بود بازپس گیرند و ھـمـکـارانشـان را بـه 

 . سر کار برگردانند
 

 روز اعـتـصـاب ١١شش ماه قبل نیز کارگران پس از 
بزرگ و قدرتمند در چندین پتروشیمی مـاھشـھـر بـه 
ـیـرغـم تـوافـق  ـامـات عـل سر کار بازگشتنـد امـا مـق
ـا کـارگـران کـه ظـرف سـه مـاه خـواسـت  کتبـی ب
کارگران را عملی خواھند کرد، زیر قـول خـود زدنـد 
و باز ھم دو ماه مھلت خواستند و اینبار نیز زیـر قـول 

صحبت مـعـاون فـرمـانـدار مـاھشـھـر کـه . خود زدند
خواست کارگران یک مسالـه کـالن اسـت، بـه ایـن 
ـز بـه  ـی معنی است که بین بیستم تا سی ام مھرماه ن
ـاز ھـم  خواست کارگران رسیدگی نخواھند کـرد و ب

ـایـد خـود را . قصد خریدن وقت دارند و کارگران نیز ب
برای دور دیـگـری از اعـتـراض و اعـتـصـاب آمـاده 

 . کنند
 

صحبت فرماندار که خواست کارگران یـک مسـالـه 
ـز نـه  ـی کالن است، به معنی این است که کارگران ن
تنھا در ماھشھر که در سـراسـر کشـور و در ابـعـاد 

کالن باید برای تحقق خواست خود دست به اعـتـراض 
ھـای مـاھشـھـر  کارگران پتروشیمی. و اعتصاب بزنند

باید از ھمین االن برای روزھای آخر مھر و بـدقـولـی 
ـارزه مـتـحـدانـه و  بعدی مقامات، خود را آمـاده مـب
ـیـشـتـری را بـه مـیـدان  ـیـروی ب یکپارچه کننـد و ن

ـار فـعـاالنـه در  خانواده.  بیاورند ھای کارگران باید اینب
ـنـد ــر مـراکــز .   اعـتـراض شــرکـت کــن کـارگــران سـای

ـایـد از  ـان ایـن شـھـر ب کارگری در ماھشھر و جـوان
ھمین االن صفوف خود را برای حمایـت از کـارگـران 

ـنـد پتروشیمی ـز .   ھا آماده کـن ـی در سـطـح سـراسـری ن
ـفـت بـرای  کارگران مراکز کلیدی بویژه کـارگـران ن
ـنـد و در ابـعـاد  ـای ـی این خواست مشترک به میدان ب

ـنـد خـواسـت .   کالن پاسخ مقامات حـکـومـت را بـدھ
برچیدن بساط پیمانکاران و قرارداد مستقیم و رسـمـی 

کـل .   با کارفرماھا خواست سراسری کـارگـران اسـت
ـایـد  ـی این نیرو باید برای تحقق این خواست به میدان ب
تا خواست عادالنه خود را بـه کـارفـرمـاھـا و دولـت 

 . تحمیل کند
 

ھای ماھشھر و بـویـژه کـارگـران  کارگران پتروشیمی
ـیـت ویـژه ای در  پتروشیمی بندر امـام، امـروز مـوقـع

ـابـل  اند و افق تازه جنبش کارگری کسب کرده ـق ای م
ایـن .   انـد جنبش کارگری در سـراسـر کشـور گشـوده

موقعیت به آنھا امکان میدھد که نقـش مـھـمـی در 
به میدان آوردن کارگران پتروشیمی در سراسـر کشـور 
ـا  ـف و کارگران نفت و سایر کارگران مراکز کلیـدی ای

 . کنند
 

ـیـشـرو و  ـبـران کـارگـری و کـارگـران پ این کـار رھ
ھای به حـرکـت درآوردن  سوسیالیست است که زمینه

ـارزه  ـنـد، مـب نیروی عظیم طبقه کارگر را آمـاده کـن
ـنـد و کـارگـران را بـرای  ـن ـی ـب بزرگتری را تدارک ب

ـنـد ـیـسـت .   اعتصابات بزرگتر آمـاده کـن حـزب کـمـون
کارگری با تمام قوا از خواست بحق کـارگـران بـرای 

ـفـت و  برچیدن بساط پیمانکاران در پتروشیمی ھا، در ن
در کلیه مراکز کار حـمـایـت مـیـکـنـد و کـارگـران 
پتروشیمی و نفت و سایر مراکز کارگری در سـراسـر 
ـزرگ و سـراسـری بـرای  ـات ب کشور را به اعـتـصـاب

ــن خــواســت و ســایــر خــواســت ــق ای ــحــق ھــای خــود  ت
 . فرامیخواند

 
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ اکتبر ١٠، ١٣٩٠ مھرماه ١٨

 کارگران پتروشیمی بندر امام 
 به اعتصاب خود پایان دادند
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ـانـون  بحث بر سر تغییر یا اصـالح ق
كار جمھوری اسالمی بـه جـنـب و 

ھای اعتراضی بسیـاری  در  جوش
ــارگــران دامــن زد ــان ك ــی ــن .     م ای

اعتراضات رژیم را محتاط كـرده و 
ــن  بـحـث بـر سـر اجـرایــی كــردن ای
ــب  ــرس از عــواق ــرات و ت ــی ــغــی ت
ــمــاعــی آن خــود بـه مــوضــوع  ـت اج
ـبـدیـل  داغی در درون حكـومـت  ت
ــراضــات  ــد و زیـر فشـار اعـت گـردی
كارگری اخبار حاكی از تعـویـق آن 

امـا .   بمدت یكـسـال و غـیـره اسـت
موضوع ھمچنان در دسـتـور دولـت 
ـان كـارگـران  است و بـحـث در مـی

یكی از فعالین كـارگـری در .   داغ
ھمین رابطه سوالی طـرح مـیـكـنـد 
كه با توجه به اینكه نفس مـوضـوع 
ـاری از كـارگـران اسـت،  بحث بسـی
مفید دیدم در كارگر كمونیـسـت بـه 

دوسـت مـا نـظـرات .   آن پاسخ دھـم
حول این موضوع را بـه دو دسـتـه 

ـا ایـن .   تقسیم میكند و در رابـطـه ب
 :دو طیف نظرات مینویسد

ـان دو طـیـف از  در میان دوست
ـنـد. نظرات ھست : دسته اول میگـوی

گوئیم دولت سرمایـه داری  ما می" 
ـیـم شـمـا دم از اصــالح  نـمـی خــواھ

ـیـد قانون کار مـی ـانـون .   زن مـگـر ق
ـزی بـه  کار در این سالھا چـه چـی

ـا  ما داده است کـه مـی ـنـد ب خـواھ
ـانـون .   اصالح آنرا از مـا بـگـیـرنـد ق

ــھــای  ــش از ســال ــه بــی كــاری ك
متمادی بر سرنوشت مـا كـارگـران 
حاكـم بـوده و در ایـن سـالـھـا جـز 
بـدبـخــتـی، بــیـچـارگــی و فــقـر و 
ـاورده  ـی فالكت برای ما به ارمغـان ن

ـاری بـر  است و بیحقوقی ھای بسـی
ــیــل نــاامــنــی  مــا كــارگــران از قــب
ـنـوعـیـت  شغلی، ناامنی جانی، مـم
ــجــاد  ــت ای ــصــاب، مــمــنــوعــی ــت اع
تشکلھای کـارگـری ایـجـاد كـرده 

ــه مــی.   اســت ــم كــه   از جــمــل ــی ــن ــی ب

ھا بـه  شـرکـتـھـای  سپردن استخدام
پیمانکاری و گسترش قـراردادھـای 
موقت و كار روز مـزدی زنـدگـی 

ــاه كــرده اســت ــب ــارگــران را ت و .   ك
ــرداخــت  خــالــصــه كــالم ایــنــكــه پ
دستمزدھای زیر خط فقـر و اخـراج 
ـــجـــمـــعـــی و  ـت ــ ـای دس ـــھــ ـازی ســ
ـزی جـز  ـاری چـی بازخریدھای اجـب
ـانـون کـار فـعـلـی  ثمره و حاصل ق

ـانـون .   نیست بنابراین حرف زدن از ق
ــارگــران  کــاری کــه بــرای مــا ک
ـیـجـه اش   ـت وجود خارجـی نـدارد، ن
كشانـدن  کـارگـران بـه  دفـاع از 
قانون کار خواھد بود و این خـاک 
ــر چشــم مــا کــارگــران  ــدن ب پــاشــی

ـقـدنـد كـه .   است ـت ـان مـع این دوسـت
نباید بـه ایـن اصـالحـیـه اعـتـراض 

ـیـت .   كرد ـل چون اعتراض ما به  ك
این رژیم است و بایـد بـه كـارگـران 
نشان داد كـه دیـگـر حـرف زدن از 

ـنـون .  اصالحات بیھوده است زیـرا اك
بیش از ھشتاد درصـد از كـارگـران 
دیگر به حكومت توھمی نـدارنـد و 
ــر حــركــت كــارگــران را  ــد مســی ــای ب

 . مشخص كرد تا به خود بیایند
ــر ضــرورت  ــف دوم ب ــا طــی ام

" اصـالحـیـه ھـا" اعتـراض بـه ایـن 
تاكید دارند و معتقدند كه  بـه ھـر 
ـا سـرنـوشـت  حال ایـن اصـالحـیـه ب

ـایـد  کارگران بازی می ـب کند و  ن
ـال  ـا بـی خـی در مقابل آن سکوت ی

ـیـرات .   شویم ـی معتقدند كه  ایـن تـغ
از جملـه سـپـردن .   بسیار جدی است

ــوافــق  ــه ت ــارگــر ب ــار ك ــات ك ســاع
كارگر و كـارفـرمـا و زدن بـرخـی 

 ٢١مزایا مثل كاھش تعطیالت بـه 
روز و غیره تـعـرض بـه زنـدگـی و 

ــارگــران اســت ــا ك ــار م و اگــر .   ك
ــر  ــم، فــردا دی ــی امـروز ســكــوت كــن

بدین ترتیب ایـن دوسـت . خواھد شد
ـای  ـا طـرح ایـن نـظـرات جـوی ما ب

ـاسـخ .   نظرات مـا شـده اسـت امـا پ

 .چیست و واقعیت كدامست
از نظر من ھر دو طـرف بـحـث 
در برخورد به مسالـه طـرح اصـالح 
در قانون كار از سـوی  جـمـھـوری 
اسالمی، به شرایط بـرده وار حـاكـم 
بر جامعه و تـعـرض ھـر روزه ایـن 
رژیم بـر كـارگـران و كـل جـامـعـه 

امـا بـرای رسـیـدن بـه .   معترضـنـد
پاسخ درستی در مقابل این مسـالـه 
ــل از ھــر چــیــز الزمســت كــه  قــب
جایگاه و اھمیت خود این مـوضـوع 
ـیـر در  و پیش كشیده شدن بحث تغی
قانون كـار جـمـھـوری اسـالمـی را 

ـتـوان در .  برای خود روشن كنیم تا ب
رابطه با آن  به استنتـاج عـمـلـی و 

 .مبارزاتی درستی رسید
من قبال ھم در نوشته دیـگـری 
توضیح دادم كه قانون كـار مـوجـود 
محـصـول تـوازن قـوایـی اسـت كـه 
ـاریـخ  جـمـھـوری اسـالمـی در آن ت

ــای  ــی ســالــھ ــن ــع ــا ٦١ و ٦٠ی  ب
سركوب خونین خـود تـوانسـتـه بـود 
انقالب را به شـكـسـت بـكـشـانـد و 

ـنـد در .   خفقان را بر جامعه حـاكـم ك
آن  سالھایی كه رژیم توانسـتـه بـود  
تشكلھا و شـوراھـای كـارگـری را 
در ھم بشـكـنـد و كـارگـران و كـل 

ـیـن رو .   جامعه را عقب براند از ھـم
ــه  ــرچ ــر اگ ــع كــارگ ــوق در آن م
توانستند در مقابل قانون کـار انـدر 
ــد، اگــرچــه  ــن بــاب اجــاره بــایســت
ـیـن  ـیـه قـوان توانستند طرحـھـای اول
ـان اسـالمـی را  ـی كار دستپخت جـان
ـنـد،  ـزن یكی بعد از دیگری عقـب ب
ــجـام آنـچــه كــه بصــورت  امـا سـران
قانون كار جـمـھـوری اسـالمـی بـه 
ـزی جـز  تصویب رسید، اسـاسـا چـی
ـثـمـار و بـردگـی كـارگـر  قانون است
نیست و در آن حـق تشـكـل، حـق 
اعتصاب، و حق قراردادھای دسـتـه 

ـایـه تـریـن حـقـوق  ای جمعی بعنوان پ
. كارگر به رسمیت شناخته نمیـشـود

اساس این قانون بر اسالم و تبعیـض 
جنسیتی و قومی بنا شده اسـت و 

ـتـه . انـد كارگران ھیچگاه آنرا نپـذیـرف
اما نفس اینكه این رژیـم از ھـمـان 

ابتدا ناگزیر شد به وجود قانون كـار 
و تعیین مـحـدوده و ضـوابـطـی بـر 
ــھــد،  ــط كــار كــارگــر گـردن ن شـرای
ــارزات  ــراضــات و مــب ــجــه اعــت ــی ــت ن
كارگران بود، نتیجه قد عـلـم كـردن 
ـتـی بـود كـه  كارگران در بـرابـر دول
ـانـون انـدر  اولین طرح قانون كارش ق
ـانـگـزار  ـی ـن باب اجاره بود و خمینی ب
ـیـن حـرفـش  جنایتكار این رژیـم اول
ـای خـر  ـن این بود كه اقتصاد زیـر ب
ـا از ھـمـان  است و ھمه كارگرند، ت
اول منكر وجـود كـارگـر و حـق و 

 .حقوقش گردد
ــوری  ــھ ــم ــن رو  ج ــمــی از ھ
اسالمی از ھمان آغاز تحت عـنـوان 
ــرای  ــون كــار ب ــن قــان ــكــه ای ایــن
كارفرمایان و سـرمـایـه داران سـود 
آور نیسـت، تـالش كـرده اسـت كـه 
ــھــارچــوب و  ــل چ ــداق ــمــان ح ھ
ـار بـر شـرایـط  ضوابطی كه قانون ك
ـقـرر كـرده  كار و زندگی كارگران م

ـزنـد بـطـوریـكـه از ھـمـان .   را كنار ب
ـنـج  ابتدا كارگران كارگاھھای زیر پ
ـیـت  ـفـر از مشـمـول نفر و بـعـد ده ن
ھمین قانون ضد كارگـری مـوجـود 

ــد ــار گــذاشــتـه شــدن ـن ــعــدا ھــم  .   ك ب
دیدیم كه استخدام بخـش عـظـیـمـی 
ــارگــران بشــكــل قــراردادی و  از ك
ـا تـكـه تـكـه  موقت تبدیل شد و ب

ھای كـار و واگـذاری  شدن محیط
ھر بخش آن به پیمانكاری، شـرایـط 

ھـای كـار  برده وار كنونی در محیط
بطوریكه امروز بیـش .     حاكم گردید

از ھشتاد درصد كـارگـران بصـورت 
ـنـد و  قراردادی و پیمانی كار میكن
ھیچ قانـونـی بـر شـرایـط كـارشـان 

ـتـر .   حاكم نیسـت ـارت روشـن بـه عـب
اینھا ھـمـه تـھـاجـمـاتـی اسـت كـه  
ـار بـه  ـانـون ك تحت عنوان اصالح ق
اجرا گذاشته شده  است و كـارگـران 
ــھــاجــمــات  ــن ت ــر ھــمــه ای ــراب در ب

ـانـون  ایستاده اند نه بخاطر اینكه از ق
كار ارتجاعی جـمـھـوری اسـالمـی 
ـلـكـه از  ـاشـنـد، ب طرفداری كـرده ب
زنـدگــی و مــعــیـشــت خـود دفــاع 

ـان خـانـه .   اند كرده طبعا در ایـن مـی
كارگر و شوراھای اسالمی ھـمـواره 

ـارزات كـارگـران  تالش داشته اند مـب
علیه تھاجمات ھر روزه حكومـت را 
ــار  ــانــون ك ــاع از ق زیــر پــرچــم دف
ـا  ـنـد ت ـن جمھوری اسالمی تعبیر ك
ـان دعـواھـای  جایگاه خود را در می
ـاشـنـد . درون حكومت محكم كرده ب

ــارگــر و  ــانــه ك ــا امــروز ھــم خ ام
شوراھای اسالمی و ھم قانون كـار 

ـاخـتـه تـر از  جمھوری اسالمی آبـروب
ــن جــای  ــری ــكــت ــوچ ــه ك ــد ك ــن آن

ــی ــه بــاشــد نـگــران . ای وجــود داشــت
جنبش تعرضی سراسـری مـا حـول 
خواستھای فوری سـراسـری مـان، 
تالش ما برای ایـجـاد تشـكـلـھـای 
ـنـوان حـق مسـلـم مـاسـت،  خود بـع

 . پاسخ ھمه اینھا را داده و میدھد
بعالوه در طول حیات ایـن رژیـم 
ھیچگاه قانون كار رابطه كـارگـر و 
ـیـن نـكـرده اسـت و  ـی كارفرما را تع
ـارزه  كارگر ھمواره با اعتراض و مـب
ــاجــمــات رژیــم  ــھ ــل ت ــاب اش در مــق

از جملـه اگـرچـه در .   ایستاده است
ــار جــمــھــوری اســالمــی  ــانــون ك ق
كارگر از حق اعـتـصـاب و تشـكـل 
محروم است امـا کـارگـران مـرتـب 

ایـن .   دست بـه اعـتـصـاب زده انـد
رژیم كارگر را بخـاطـر اعـتـصـابـش 
دستگیر و زندانی كرده و تجـمـعـات 
ــرار  ــورش ق ــورد ی كــارگــری را م
ــا و  ــق ــرای ب ــدھــد، و كــارگـر ب مـی
معیشتش ھمواره دست به اعـتـراض 
ـیـسـت  و مبارزه زده است و روزی ن
ـارزه  كه ما شـاھـد اعـتـراض و مـب
كارگر و اعـتـصـاب و تـجـمـعـاتـش 

ـیـم  و ھمین امـروز مـی.   نباشیم ـن ـی ب
ـارزاتشـان  كه كارگران به قـدرت مـب

اند تشكلھای خود را شـكـل  توانسته
دھند و بعنوان سنگری برای حفـظ 

ــگـنـد آنـھـا مـی ـن ـنـكـه بــا .   ج ـا ای ی
اعتصابات و مبارزات ھر روزه خـود 

اند نفس اعتـصـاب كـردن را  توانسته
ـنـد ـن ـیـل ك بـدیـن .   به این رژیم تحـم

ترتیب جنبش اعتـراضـی كـارگـری 
ھمواره یك عرصه دائمی به چالـش 
كشیدن این حكومـت بـوده اسـت و 
به روشنی  میتوان دید كـه رابـطـه 
ــا ایــن رژیــم را ھــمــواره  كــارگــر ب
ـیـن كـرده  ـی ـارزه  تـع اعتراض و مـب

و ھمه این مولفه به روشـنـی .   است
اصـالح " جایگاه مبارزه علیه  طرح 

رژیم و اعتراض در بـرابـر "   قانون كار
 .  این تھاجم را روشن میكند

رژیم اسالمی با طرح تغییر در 
قانون كار میخـواھـد كـارگـر را در 
. مقابل تعرض جدیـدی قـرار بـدھـد

ــوری  ــھ ــم ــون كــار ج ــره قــان بــاالخ
ـار  ـثـر سـاعـت ك اسالمـی از حـداك

 " اصالح قانون كار"
 طرحی برای حمله به 
 معیشت و زندگی كارگران

 )در پاسخ به یک سئوال(
 شھال دانشفر

 

 



 4  ١٣٩٠  مھر  ١٩ کارگر کمونيست

ـزان حـداقــل  ـیـن مـی ـی كـارگـر و تـع
ـتـه  دستمزد ساالنه و غیره سخن گف
است و اگرچه این دولـت از ھـمـان 
ابتدا عمال زیـر ھـمـه ایـن مـوازیـن 
تعیین شـده زده اسـت، امـا وجـود 
ــابــان  ــرای جــن ــون ب ــھــا در قــان آن
ـال گــردن  كـارفـرمـایــان و دولـت وب
است و از ھمین رو یك نكتـه مـھـم 
ــون كــار  ــان ــرات در ق ــی ــغــی طــرح ت
جمھوری اسالمی، سـپـردن سـاعـت 
ـارگـــر و  ــ ـــق ك ـــواف ـــه ت ـار ب ــ ك

ـا .  كارفرماست حكومت میخواھـد ب
این كار ساعات طوالنی كار را بـه 

ھـای كـار  شكل رایج كار در محیط
این یعنی شرایطـی كـه .   تبدیل كند

ــا  ــوافــق ب ــوان ت ــن ــحــت ع كــارگــر ت
ـافـــت  ـاطـــر دریــ ـــخــ ـا، ب ـارفـــرمــ ــ ك
ـقـر  دستمزدھای یک چھارم خط ف
ـز بـه تـن دادن بـه سـاعـات  ناگـزی

شرایطی كـه .   تر كار میشود طوالنی
ــای مــوقــت و  ــار قــراردادھ ــن در ك
پیمانی دسـت كـارفـرمـا را ھـرچـه 
بیشتر باز میگذارد كه كـارگـران را 
. مثل یك برده مطلق به كـار گـیـرد

ـانـون  نكات دیگر این تغییرات در ق
ـای زدن از ھـرگـونـه  كار، در راسـت
ــه  ــد ب ـتـوان ـایــی اسـت كـه مــی مـزای
كارگر تعلق گـیـرد، مـثـل كـاھـش 

ھـا، قـطـع  حق شیفت و نوبت كـاری
 درصد دستمزد بیشـتـر بـه ٤٠تعلق 

كار در روزھای تعطـیـل و اضـافـه 
ــه  كـاری ، كـاھـش مـرخصـی سـاالن

تغییراتی كه اسـاسـا .   كارگر و غیره
دست كارفرمایان را بیشتر و بیشـتـر 
ـانـه و بـرده وار  برای استثمار وحشی

 .كارگر باز میگذارد
ـان  طبعا مـن ھـم مـثـل دوسـت
ـانـون كـار  ـقـدم كـه ق دسته اول معت
ـانـون ضـد  جمھوری اسالمی، یك ق

اساسش بر اسـالم و .   كارگری است
ـتـی، قـومـی،  ـبـعـیـض جـنـسـی بر ت

ـا شـده اسـت و .   نژادی، مذھبی بن
تریـن حـقـوق  ای در آن كارگر از پایه

خود، حق اعتـصـاب، حـق تشـكـل، 
ـنـدگـی  ـای حق تجمع كردن، حـق نـم
شدن و غیره و غیره محروم اسـت و 
ـانـون بـردگـی كـارگـر . این یعنی ق

ـان  بازھم من نیز ھماننـد ایـن دوسـت
معتقدم كه اعتراض ما كـارگـران و 
ما مـردم بـه كـل مـوجـودیـت ایـن 
حكومت جنایتكـار ضـد كـارگـر و 

بنابـرایـن جـمـھـوری .   ضد بشر است

ـیـن ضـد  اسالمی باید با ھمـه قـوان
ــه  كـارگــری و ضــد بشــری اش ب

 . زباله دان تاریخ سپرده شود
ـار" اما طرح  ـانـون ك " اصـالح ق

ھمانطـور كـه اشـاره كـردم طـرحـی 
برای تعرض بیشتـر بـه زنـدگـی و 
ـا  ـایـد ب معیشت كارگران اسـت و ب
ــراســری از ســوی  ــراضــی س اعــت

جـمـھـوری .   كارگران پاسـخ بـگـیـرد
ـلـه بـه  ـانـطـور كـه حـم اسالمی ھـم
ـاضــت  ـیـشـت مــردم و طـرح ری مـع
اقتـصـادی خـود را تـحـت عـنـوان 

جـلـو "   ھدفمند كردن یارانه ھا" طرح 
ــه  ــشــتـر ب ـی ــه ب ـل ــد، طـرح حــم كشـی
معیشت و شرایط كـار كـارگـران و 
ــرده وار  ــط ب ــرای ــردن ش ــرار ك ــرق ب

ھـای كـار را  بیشتـری در مـحـیـط
اصـالح " میـكـوشـد تـحـت عـنـوان 

حـكـومـت .   به پیش ببرد"   قانون كار
اسالمی ھمیشه ایـن كـار را كـرده 
ــكـنـد كــه  ـی اسـت، چـون جــرات نـم
صراحتا از تعرضی كـه قـرار اسـت 
ــامــعــه  ــارگــران و بــه كــل ج ــه ك ب

چـون .   صورت گیرد سـخـن گـویـد
ــراضــی كــارگــری را  ــش اعــت ــب جــن

روشن است كـه .   مقابل خود میبیند
در این میان مزدوران خـانـه كـارگـر 
و شوراھای اسالمی ھمـواره تـالش 

اند، در برابر چنیـن تـعـرضـاتـی  كرده
ــراضــات كــارگـران را دفــاع از  اعـت
ــار جــمــھــوری اســالمــی  ــانــون ك ق
تعریف كنند تا اعتراضات كـارگـران 

ـز ھـمـه .   را مھار بکننـد ـی ایـن را ن
میدانیم كه بعد از سـی و دو سـال 
تحمیل فقر و فالكت و سركـوب بـر 
كارگران و مردم، دیگر توھـمـی بـه 
ـان مــردم بــاقــی  ــم در مــی ایـن رژی

 .نمانده است
ـــر  ـــی ب ـت ـــه درســ ـان ب ــ ـت دوســ
ـیـد  ـاك سرنگـونـی كـل حـكـومـت ت
میگـذارنـد و ایـن حـرف دل ھـمـه 

ـبـه .   مردم ایـران اسـت ـن امـا یـك ج
ـیـه ایـن  ـارزه عـل مھم كار ما در مب
رژیم ایستادن در مقابل تعرضـات و 

چـون .   تھاجمات این حكومت اسـت
بطور واقعی سرنـگـونـی جـمـھـوری 
اسالمی از دل یك جنگ ھـر روزه 
با این رژیم و به چالش كشـیـدن آن 

ـبـرد بـه جـلـو  در تمام عرصه ھای ن
ـارزات  مـیـرود و در تـداوم ایـن مـب
است كه امروز جمھـوری اسـالمـی 
ـفـی قـرار  ـی ـقـطـه ضـع ـیـن ن در چـن

 . گرفته است
بنابراین روشن است كه بایـد در 

ـاد . برابر تھاجـمـات ایـن رژیـم ایسـت
روشن است كه باید كارگران و كـل 
مردم حول خواستھای فـوری خـود 
متحد شوند، باید این رژیـم را زیـر 
حلقه مبارزات خود له كرد و جبـھـه 

در .   به جبھه این رژیم را عقب رانـد
ـلـه  ـاب نتیجه تا آنجا كه به مساله مق
ـانـون كـار جـمـھـوری  با تغییر در ق
اسالمی برمیگـردد، بـحـث بـر سـر 
عقب زدن تھاجـمـی اسـت كـه ایـن 
رژیم تحت این عنوان به زندگـی و 
معیشت كـارگـران و كـل جـامـعـه 

اعتراض ما بـه .  میخواھد وارد كند
کل قانون كار جمھوری اسالمی و 
ھرگونه تعرضی بـه زنـدگـی مـان 

ـابـل .   است ـق ھرگونه سكوتی در م
چنین تعرضاتـی، عـمـال راه را بـر 
وارد كردن فشار بیشتر بـر كـارگـران 
ــراضــی  ــت ــبــش اع ــن ــیــف ج و تضــع

ـنـجـاسـت .     كارگری باز میـكـنـد ای
كه من نیز مثل دوستان دسـتـه دوم 
ـنـھـا  سـكـوت در  معتقدم كه نه ت
ــاتــی بــه  ــاجــم ــھ ــن ت ــی ــل چــن ــاب مــق
ھیچوجه جایز نیست، بلكه به نـظـر 
ــحــت عــنــوان  ــھــاجــم رژیــم ت مــن ت

ــار"  ــانــون ك ــا "   اصــالح ق ــایــد ب را ب
ـاسـخ .   تعرضی سراسری پاسخ داد پ

ـارزات  ما به ھمه این تھاجمـات مـب
تعرضی ما و متحد شدن مـا حـول 

ـایـد .   خواستھای سراسری مـاسـت ب
اعالم كرد كه ما برده نیستیم و زیـر 
ــردگــی  ــن ب ــون كـار و ای ـار  قــان ب

اجازه نمیدھیم كه زنـدگـی .   نمیرویم
ـیـش از ایـن بـه  و معیشت ما را ب

ـار گـرانـی و .   چپاول بكشیـد زیـر ب
ـا  زندگی زیر خط فقر نمی رویم و ب

متحد شدن حول خواستھای فـوری 
ــوری  ــش ف ــواھــان افــزای ــود خ خ

ـاه .   دستمزدھـا بشـویـم خـواھـان كـوت
ـانـكـاران  شدن دست واسطه ـیـم ھا و پ

خـواھـان .   ھای كار شـویـم از محیط
آزادی فـوری كـارگـران زنـدانـی و 
ـاسـی از زنـدان  ـان سـی ـی ھمـه زنـدان

ـیـم كـه  تشـكـل، .   شویم ـن اعالم ك
ــم مــاســت و  ــصــاب حــق مسـل اعـت
تشكیل منظـم مـجـامـع عـمـومـی 
ـیـم  مان را بعنوان محلی برای تصـم
گیری و متحـد كـردن صـفـوفـمـان 
ـیـب جـواب  تحمیل كنیم و بدین تـرت

ـیـم این گستاخی در .   ھایشان را بـدھ
ـایـد  ـنـھـا، در عـیـن حـال ب کنار ای
جست و خیزھای خـانـه کـارگـر و 
. شوراھای اسالمـی را افشـا کـرد

حداقل باید کارگران جوانی را کـه 

احتماال این دار و دستـه را کـامـال 
ـاسـنـد مـطـلـع کـرد و ایـن  نمیـشـن
ـارگـــری و  ـای ضـــدکــ ــ ـادھ ــ ـــھ ن
سیاستھای ارتجاعی آنـھـا را رسـوا 

باید توضیح داد کـه ایـن دار .   کرد
و دسته کسانی ھستند که ھـمـواره 
فعالین کـارگـری را بـه رژیـم لـو 
داده اند و برای جلوگیری از ایجـاد 
تشـکـل کـارگـران دسـت بـه انـواع 
جنایت زده اند که یک نـمـونـه آن 
بریدن زبان اسانلو در جریان تشکـیـل 

ـــود ـای واحـــد ب ـــکــ ـــدی ـن ایـــن .   ســ
ـیـشـگـی ایـن دار و  تاکتیک ھـم
ـانـون کـار و  دسته است که سـر ق
ـال آن  تعیین حداقل دستمـزد و امـث
ـا  ـنـد ت جلو میافتند و شلوغ میـکـن
ــراضـات کـارگـری را  ـتـرل اعـت کـن
بدست بگیرند که آنرا بـه شـکـسـت 

اینـھـا عـوامـل سـرکـوب .   بکشانند
ـنـد و  رژیم در محیطھای کار ھسـت
ـایـد از کـارخـانـه ھـا و تـمـامــی  ب
ـیـرون  محطیھای کار جارو شوند و ب

 . انداخته شوند
و باالخره باید تاکیـد کـرد کـه 
ـا  نفس اینكه جمھـوری اسـالمـی ب
ـتـمـانـی از زنـدگـی و  ـیـن گـف چن
معیشت كارگر و كل جامعه سـخـن 
میگوید یك بیحرمـتـی آشـكـار بـه 
ــد  ــای ــارگــران و مــردم اســت و ب ك
ـاسـخ  قاطعانه از سـوی كـارگـران پ

امروز جمھوری اسالمـی در .   گیرد

شرایطی تالش مـیـکـنـد دسـت بـه 
چنین تھاجمی بزند كه اعـتـراضـات 
ـان كـارگـران  در جـامـعـه و در مـی
ــطــی  ــرده اســت، و در شــرای ــت گس
ھستیم كه مردم ھر لحظه در كمیـن 
ــان اعــتــراض و  ــی فــرصــت بــرای ب

ـیـش كشـیـدن .   مبارزه خود ھستند پ
ــوی  ــی از س ــھــای ــرح ــن ط ــی چــن
ـا آتـش  ـازی ب جمھوری اسالمـی ب

ــر .   اســت ــی ب ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
وخامت اوضاع واقف است و بـرای 
ــدا طــرح را  ــت ھــمــیــن اســت كــه اب
ـانـی  ـانـونـھـای اسـت محرمانـه در ك
شوراھای اسالمـی بـه گـردش در 
ــه  ــھــاجــم خــود ب آورد تــا صــف ت

و وقتی ھـم .   كارگران را متحد كند
ھـای بـه  دید ھوا پس است، زمزمـه
 . تعویق افتادن طرح بلند شد

. حرف ما كارگران روشـن اسـت
ـا تـعـرض  ـایـد ب تھاجمات رژیم را ب

جای جمھوری اسـالمـی . پاسخ داد
ـانـون كـار و  با قانون اسـاسـی و ق
ـاریـخ  ـالـه دان ت ھمه قوانینش در زب

. جمھوری اسالمی باید بـرود.  است
ـا تـعـرض  ـایـد ب تھاجمات رژیم را ب

ـتـریـن فـرصـت .   پاسخ داد امروز بـھ
اســت كــه بــا مــتــحــد شــدن حــول 
خواستھای سراسـری مـان خـود را 
ـیـكـر  برای زدن ضربـه كـاری بـر پ

ـایـد فـرصـت را .   رژیم آماده كنیم نب
 .*از دست داد
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جنبشی که با اعتراض چـنـد صـد 
ـام  وال اسـتـریـت را اشـغـال " نفر با ن

 ١٧حدود سه ھفته پیش، در " کنیم
سپتامبر، در مقابل وال استـریـت در 
نیویورک شـروع شـد اکـنـون دارد 
تمام کشورھا و شھرھای جـھـان را 

ـفـر . در مینوردد وقتی چنـد صـد ن
ـان  از معترضین که اغـلـب از جـوان
ــردن  ــن ک ــھ ــه پ ــروع ب ــد ش ــودن ب
ــھــای خــود در پــارک  ــخــواب ــت رخ
ــت  ــری ــزدیــک وال اســت زاکــوتــی ن
ــدی  ــھــا را ج ــد کســی آن کــردن

ــھــای .   نـگــرفـت ـاق ــدگـان ات ـن گــردان
ـتـمـردان  فکری و سیاستمداران و دول

ھا طبق مـعـمـول کـارھـای  و رسانه
ـنـد بـی  ـت ـال گـرف روزانه شان را دنب
ــن  ــوجـھـی بـه اعــتـراض ای آنـکـه ت

ــد امــا ایــن .   جــوانــان داشــتــه بــاشــن
حرکت از ھمان آغاز مـثـل گـلـولـه 
ـیـن  برفی که از راس یک کوه پای
میغلتد و بزرگتر میشـود دور خـود 
نیرو جـمـع کـرد و ھـم بـه لـحـاظ 
ـایـی  ـی تعداد و ھم به لحـاظ جـغـراف

اکـنـون در عـرض .   گسترش یافت
ـا تـمـام  ـب ـقـری کمتر از یـک مـاه ت
ــانــادا و  ــھــای آمــریــکــا و ک ــت ایــال
ــه وال  ــی ــش عــل ــب ـن ــه ج ــا ب ــی ــرال اسـت

ـیـوسـتـه ـا .   انـد استریت پ ـی در اسـتـرال
ــدنــی  ــورن و ســی ــب ــل شــھــرھــای مــی

ـبـر ١٥تدارک تظاھرات برای   اکـت
اند و سـایـر شـھـرھـا ھـم در  را دیده

ـان . حال تدارک ھستند در انگـلـسـت
ـام  ـان" گروھی تـحـت ن ـن " خشـمـگـی

برای اشغال مراکز اقتصادی آمـاده 
ـادا .   میشوند در شھـر ونـکـوور کـان

ـبـه  ـفـر روز شـن ) پـریـروز( صدھـا ن
مجمع عمومـی تشـکـیـل دادنـد و 

ـبـر تـدارک دیـدنـد١٥برای  .  اکـت
 ٢٥٠٠انتظار میرود که بیشـتـر از 

نفر در تظاھرات شنبه آینده شـرکـت 
 شـھـر ٢٠٠تنھا در آمریکـا .  کنند

در تجـمـع .   اند به این حرکت پیوسته
چند روز پیش در نیویورک بیشـتـر 

 نفر حضور داشتند و در ٢٠٠٠٠از 
شھرھای دیگر ھم تظاھرات ھـزاران 

ـتـه .    اند نفره شکل گرفته ـف یک ھ

ـیـشـتـر از  ـیـویـورک ب پیش پلیس ن
ــل ٧٠٠ ــفــر را کــه بــر روی پ  ن

ـیـویـورک تـظـاھـرات  بروکلین در ن
ـاکـنـون  میکردند دستگیر کرد و ت

. انـد  نفر دستگیر شـده٩٠٠بیشتر از 
ـیـس از  ـل در تظاھرات واشـنـگـتـن پ
ـفـل بـرای پـراکـنـده کـردن  ـل گاز ف

ولـی ایـن .   معترضین استفاده کـرد
تھدیدھا و دستـگـیـریـھـا و تـوحـش 
ـتـرضـیـن را وحشـت زده  پلیس مـع
ـتـر  نکرد، بلکه صفوف آنھا متراکـم

ـتـر شـد چـنـد اتـحـادیـه .   و محکـم
ــود را از  ــت خ ــمــای کــارگــری ح
معترضین علیه وال استـریـت اعـالم 
کردند و در صـفـوف آنـھـا حضـور 

ای از افـراد  ھمچنین عـده.   یافتند
مشھور نظیر مایکل مور و سـوزان 
ساندرز و یکی از فرمانداران سـابـق 
ــدگــان  ــن ــن بــه صــف تــظــاھــرات ک

ـیـس .   انـد پیوسته ـامـا رئ ـاراک اوب ب
ـا  ـز ھـمـزمـان ب ـی جمھور آمـریـکـا ن
توحش پلیس اعالم کرد کـه مـردم 
ـتـی خـود را از  ـارضـای حق دارنـد ن
ـنـد ! وضعیت اقتـصـادی اعـالم کـن

نیاز به توضیح نیـسـت کـه اظـھـار 
نظر اوباما ربطی به ھمراھی با ایـن 

ـــدارد ـــش ن ـب ــ ـن ـــن شـــکـــل .   جــ ای
ـیـل  ـامـا سـه  دل موضعگیـری اوب

ـیـمـا .   دارد ـق یکی اینکه اگـر مسـت
در مقابل این جنبش موضع بگـیـرد 
ـیـشـروی  در این صورت جنبش در پ
ـز  ـی خود مستقیما در مقابل دولـت ن
قرار خواھد گرفت و این برای تمـام 
بخشـھـای حـاکـمـیـت گـران تـمـام 

دلیل دوم این است کـه .   خواھد شد
میخواھند با ابراز باصطالح حمایـت 
از این جنبش از رادیکالیزه شـدن آن 

ــد ــن ــری کــن ــوگــی ــره .   جــل و بــاالخ
میخواھند نارضایتی مردم از وضـع 
موجود را بطرف صنـدوقـھـای رای 

ــد ــن ــزه کــن ــی ــال ــری .   کــان ــگــی دســت
ـفـل بـه  معترضین و پاشیدن گاز فل
ـامـا و  سر و روی آنان بـدسـتـور اوب
ارگانھای ھیـات حـاکـمـه صـورت 

اوباما و حزب دمـوکـرات .   میگیرد
ـزب  ــ ـا ح ــ ـــوی ب ـاھ ــ ـاوت م ــ ـف ــ ت

ـا  جمھوریخواه ندارند و مشترکـا و ب
ھمکاری و تبانی ھـمـدیـگـر مـردم 
آمریکا و جھان را به این دره فقر و 

ــتــی ســوق داده ــکــه .   انــد بــدبــخ ــن ای
ــد و  ــخــواھــن ــن چــه مــی ــرضــی مــعــت

ھای این اعتراض کـدامـنـد و  ریشه
نقاط ضعف و قـوت ایـن حـرکـت 
چیست و چه چشم اندازی بر ایـن 
حرکت متصور است مسائلی اسـت 
که بطور مختصـر در ایـن نـوشـتـه 

 .مورد اشاره قرار میگیرد
 
وال "ھای حرکت  ریشه

 "استریت را اشغال کنیم
ــھــا و  ــری ــراب ــاب ــه ن ــی ــراض عــل اعــت
اجحافات سیستم اقتصادی و نـظـام 
سیاسی ھمیشـه در غـرب و شـرق 
وجود داشته است، ولـی ریشـه ایـن 
حرکت بـخـصـوص در سـه عـامـل 

ـاضـت   -١:   است بیش از دو دھه ری
ــصــادی،  ــحــران     -٢کشــی اقــت ب

اقتصـادی عـظـیـمـی کـه از سـال 
ـا شـده ٢٠٠٨ ـی  گریبانگیر مـردم دن

است و ھنوز با قـدرت تـمـام ادامـه 
ـا و   -٣دارد،  ـق انقالبات شـمـال آفـری

 .خاورمیانه
 

ــاضــت کشــی   -١ ــت ری ــاس ــی س
 اقتصادی

برای بیشـتـر از دو دھـه گـذشـتـه 
ـقـه  سرمایه داران تسمه از گرده طـب
ــش  ــک ــمــت ــر و اقشــار زح کــارگ

با فروپاشـی شـوروی و .   اند کشیده
ـام  ـن پایکوبی بر مرگ  آنچه که ب
کمونیسم معروف شده بود سـرمـایـه 
ــازانــه قــواعــد  داران دســت و دل ب
بازی در زمین کار و سـرمـایـه را 
ــنــد ــه اجــرا گــذاشــت ــد و ب ــن ــوشــت . ن

فریدمن و مکتب شیـکـاگـو طـرح 
سیاست اقتصادی نئولیبرال، که بـه 
طرح ریاضت کشی اقتصـادی ھـم 
معروف است، را ریختند که در آن 
ـتـکـش بـه  سرنوشت کارگر و زحـم
ـازار آزاد سـپـرده مـیـشـد و  دست ب

ھـا آن را بـه اجـرا  تاچرھا و ریگـان
ـیـسـم  بر ویرانه.   گذاشتند ھای کمـون

ـزی  بلوک شرق که در واقـع چـی
ــود  ـب جـز سـرمــایـه داری دولــتـی ن
. کاخھای ثروت خود را بنا کـردنـد

ــیــچ  ــســم نــوع شــوروی ھ ــی کــمــون
ـیـسـم کـارگـری،  شباھتی به کمـون
ـنـی،  ـی ـن به کمونیسم مارکسی و ل
ــال  ـب نـداشـت امـا از آنـجـا کـه بـدن
ـام  ـا شـده بـود و ن ـن انقالب اکتبر ب
ـیـن و مـارکـس را  ـن کمونیسم و ل
ــه وحشــت  ــکـشــیـد مـای یـدک مـی

ـال .   سرمایـه داران بـود ـب جـھـان بـدن
ـال جـنـگ  ـب ـبـر و بـدن انقالب اکـت
ـلـوک شـرق و  جھانی دوم به دو ب
ـقـسـیـم  غرب تقسیم شده بود و این ت
ـتـصـادی  بندی بر تمام معـادالت اق

شـبـح .   و سیاسی تاثیر میـگـذاشـت
ــه داران را در  ــســم ســرمــای کــمــونــی
ـاب مـردد  غارت بی حساب و کـت

ـاشـی شـوروی .   میکرد اما با فـروپ
ـیـن .   این شبح ھم دیگر نبود ـای ـا پ ب

کشیدن مجسمه لنین تمـام آمـال و 
ـانـه و بـرابـری  آرزوھای آزادیـخـواھ

ـال خـود( طلبانه را ھم  ـیـن )   بخی ـای پ
به تشکلـھـای کـارگـری .   کشیدند

تشکلھای کـارگـری .   حمله کردند
ـا بـه راسـت  یا خونریزی کردند و ی

ــنــد ــان ــدنــد تــا زنــده بــم ــی از .   چــرخ
ـتـمـاعـی و درمـانـی  بیمـه ھـای اج
ـنـدگـی زدنـد.   زدند ـاھ ـن . از حقوق پ

ــام  ــن ــر را ب ــگ ــران ــھــای وی ــگ جــن
دموکراسی و حقـوق بشـر بـر بشـر 

در آمد کـارگـران و . تحمیل کردند
ـا  ـایسـه ب ـق ـتـکـش در م اقشار زحـم
خرج و مخارج مدام افت کـرد امـا 
ثروت سرمایه دارن سـر بـه آسـمـان 

ـا بـه .   کشید طبقه متوسطی که بن
مـعـادالت جــھـان دو قــطـبـی دوره 

جنگ سرد اندک مـمـری داشـت 
مدام  بـطـرف کـوچـکـتـر شـدن و 

ھـای  سـرمـایـه.     فقیرتر شـدن رفـت
ھـای کـوچـک را  بزرگ سرمایـه
بـه ایـن .   تـر شـدنـد بلعیدند و فـربـه

ـیـرتـر  ـق ترتیب کارگر و زحمتکش ف
و فقیرتر شـدنـد و کـالن سـرمـایـه 
داران ثروتمندتر و ثروتمندتر شدنـد و 
ـقـر و ثـروت گشـادتـر و  دره بین ف

 درصد سرمـایـه دار ١.  گشادتر شد
ـارگـــر و ٩٩خـــون   درصـــد کــ

از .   زحمتکش را بـه شـیـشـه کـرد
ـبـش  وال اسـتـریـت را " ھمین رو جـن

ـبـش "   اشغال کنیم خود را بعنوان جـن
ــد٩٩ ــن ــک ــی .  درصــد مــعــرفــی م

ـا نشـان  ـن سرمایه داری عمال و عـل
داد که در غیاب شبح کمونیسـم و 
ــسـم چــه ھــیـوالیــی  ـی خـطـر کـمــون

 .میتواند باشد
کارگران و زحمتـکـشـانـی کـه 
ـتـر شـدن سـفـره  شاھد خالیتر و خالی
ــاکــت  ــا س ــد ام فــرزنــدانشــان بــودن

ھر جا تعرضی به حـقـوق .   ننشستند
و معیشـت انسـانـھـا وجـود داشـتـه 
باشد مقاومت و مبارزه بـرای پـس 

ـانـطـو .   گرفتن آن ھم وجود دارد ھـم
ر کــه مــارکــس مــیــگــویــد، ایــن 
مبارزه و کشاکش گاھی پنـھـان و 

ـیـه .   گاھی آشکار است ـارزه عـل مب
ــجــام  ــه داری ل ــرمــای ــش س ــوح ت
ـلـف بـروز  گسیخته به اشکال مـخـت

ـارز .   اجتماعی مییافت دو شـکـل ب
ـارزات  آن مبارزات ضد جنگ و مب
علیه گلوبالیزاسیون یا جھانی شـدن 

ـفـر در ایـن .   سرمایه بود میلیونھا ن
ـفـت  مبارزات شرکت کردند و مخـال

  درصد ٩٩طوفان خشم 
  درصد١علیه 

 

 حبیب بکتاش
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خود را با نظم نـویـن جـھـانـی کـه 
امثال تاچر و بوش بـرای مـردم بـه 

ـا .   ارمغان آرده بودند اعالم کـردنـد ب
شـروع بـحــران اقــتـصــادی در ســال 

ـقـی ٢٠٠٨ ـی  مبارزات وسیع و عـم
ــه در  ــرمــای ــه صــاحــبــان س ــی عــل

ھا و محلھـای کـار شـروع  کارخانه
ـــد ـارگــــران .   ش ــ ـــه ک ـــرانس در ف

کارفرماھا را در اداره حبس کـردنـد 
 .و به گروگان گرفتند

 
 بحران اقتصادی حاضر -٢

بحران اقتصـادی حـاضـر یـکـی از 
بزرگترین بـحـرانـھـایـی ھسـت کـه 
سیستم سرمایه داری بـرخـود دیـده 

 کـه ٢٠٠٨در ھـمـان سـال .   است
ـتـصـاد  بحران خـود را نشـان داد اق
ـا  دانان و سیاستمـداران غـرب آنـرا ب
بحران اقتصـادی عـظـیـم سـالـھـای 

طـی ایـن .    مقایسـه کـردنـد١٩٣٠
بحران میلیونھا نفر کارشان و خـانـه 

ـا .   و آشیانه شان را از دست دادنـد ب
رشد درصد بیکاری و پاییـن آمـدن 
ـا رشـد  سطح درآمدھا در مقایسـه ب
ـزل  قیمتھا مردم قادر نشدنـد وام مـن
ـانـکـھـا  ـنـد و ب خود را پرداخت کـن

از .   ھایشان را تصـاحـب کـردنـد خانه
ـزان خـریـد و فـروش  آنجـا کـه مـی
ـتـر کسـی  امالک افت کرد و کم

ھـا  قادر به خریدن خـانـه بـود، خـانـه
خالی از سکنه ماندنـد و کسـانـی 
که دنبال ھر راھی برای سیر نـگـه 
ــل  داشـتـن شـکـمـشـان بـودنـد وسـای

ــی .   ھـا را غــارت کـردنـد خـانـه حـت
ظرف شوییھا و سیم برق و ھر چـه 
ـار وانـت کـرد و بـه  که مـیـشـد ب

ـزیـون .   پولی فروخت ربوده شـد ـلـوی ت
ـنـد، از  ـیـول تصاویـری از شـھـر کـل
ایالت اوھایو، نشان میداد که مـثـل 
. صحنه جنگ بود، بدتر از کـابـل

ــرای  ــایــه داری ب ــای ســرم ــھ ــت دول
جلوگـیـری از گسـتـرش بـحـران و 
ــگــی کــامــل اقــتــصــاد  ــت ورشــکــس
ـنـد از  ـت سرمایه داری تصمیـم گـرف
کیسه مردم به بانکھا، شرکـتـھـای 
بیمه و سایر شرکتھای بزرگ کـه 
طی سالھا خون مردم را به شـیـشـه 
ـنـد . کرده بودند کمک مـالـی کـن

این کار بعنوان قرص مسکن عمـل 
کرد و تئوری بافان سرمـایـه داری 
ـنـد  نفس راحتی کشیدند و دم گرفت

امـا .   که بحران دارد رفـع مـیـشـود
ـافـت . بحران با تمام قـدرت ادامـه ی

ـنـد کـامـال  کشور کـوچـک ایسـل
ــت  ــراخ ــه شــد و از پ ورشــکــســت
ــانــکــھــای  ــای خــود بــه ب ــھ ــی بــدھ

ـنـد .   انگلستان سر باز زد مردم ایسـل
ـنـد و دولـت را  ـانـھـا ریـخـت به خیاب

ــد ــردن ــوض ک ــونــان، .   ع ــروز ی ام
ـا، پـرتـغـال و حـتـی  ـی ـال ـت اسپانیا، ای
انگلستان در خـطـر ورشـکـسـتـگـی 

ـتـصـادی قـرار دارنـد در .   کامـل اق
یونان که کمتر امیـدی بـه نـجـات 
ــه مــیــشــود کــه  ــت آن ھســت گــف
ــونــان  ــصــاد ی ــت ــگــی اق ورشــکــســت
موجودیت اتحادیه اروپا را به خـطـر 

 .مرگ فروخواھد برد
بحران اقتصادی کنـونـی مـثـل 

ای سـرمـایـه  تمام بـحـرانـھـای دوره
ــام  ــظ داری ریشــه در تــنــاقضــات ن

ـــه داری دارد ــرمــای ـا رشـــد .   س ــ ب
تکنولوزی و ابزار تولیـد نـرخ سـود 

ـنـسـت کـه .   پایین میاید دلیل آن ای
سود سرمـایـه از کـار کـارگـر در 

ــایــد ــی ــروی .   م کــارگــری کــه نــی
ـار سـرمـایـه دار  ـی ـت کارش را در اخ
قرار مـیـدھـد و بـه ازای آن مـزد 
میگیرد بسیار بیشتر از مزدی کـه 
ـیـد  میگیرد تولید میکند و این تـول
ــب  ــه جــی اضــافــی بشــکــل ســود ب

ــرود ــه دار مــی ــد .   ســرمــای بــا رش
ـزان  ـیـد مـی ـزار تـول تکنولوژی و اب
کار کارگر در مقایسه با سـرمـایـه 
ـایـد و  ـی ـیـن م ـای بکار گرفته شده پ
. بنابر این نرخ سـود افـت مـیـکـنـد

این افـت در نـرخ سـود اسـت کـه 
مدام سیستم سـرمـایـه داری را بـه 

ــرانـد ـی ــحـران م ــایـع و .   ورطـه ب صـن
مراکز کار کـوچـکـتـر در پـروسـه 
بحران ورشکسته میشوند و از دور 
خارج میشوند و صنایع بزرگتـر ھـر 

ـزرگـتـر مـیـگـردنـد بـه ایـن .     چه ب
ـیـشـتـر در  ترتیب سرمایه بیشتر و ب
دست یک عده مـعـدود مـتـمـرکـز 
ــری از  ــشــت ــی ــعــداد ب ــگــردد و ت مــی
انسانھا به صف کسانی میپیـونـدنـد 
ـزی  که جز نیـروی کـار خـود چـی

ــد ــدارن ــرای فــروش ن ــحــران .   ب امــا ب
ـا بـحـرانـھـای  کنونی از جـھـاتـی ب

امروز سرمـایـه .   دیگر متفاوت است
ـبـه ـا را  تمام سوراخ و سـن ـی ھـای دن

ـابـر ایـن رشـد  ـن فراگرفته است و ب
جغرافیایی سرمایه دیـگـر مـمـکـن 

ــســت ـی ــھــا .   ن ــال در بـحــران ســال مــث
ــان را ١٩٣٠  ســرمــایــه ایــن امــک

داشت که به کشـورھـای تـکـامـل 
ـبـل کـار  نیافته منتقل شود و از ق

ـادی  ارزان در این کشورھا سـود زی
به جـیـب زده شـود و بـحـران سـرو 

ــگــر .   سـامــان داده شــود ـاوت دی تــف
اینکه امروز کـارگـران کشـورھـای 
عقب مانده ھـم دیـگـر حـاضـر بـه 
ـنـد و بـه  ـیـسـت تحمـل کـار ارزان ن

ـا خـواسـتـه ـپ ـا آن ب بـه .   انـد مبارزه ب
ـتـر و  ـق ـی ھمین خاطر بحران اخیر عم

ــه  مـزمـن ــھـای گــذشـت ــحـران ــر از ب ت
ایـن یـک احـتـمـال واقـعـی .   است

ھست که ترکیب بحران کنـونـی و 
ــالبــات پــی در پــی در شــمــال  انــق
ـبـش وال  آفریقا و خاور میانه و جـن
استریت را اشغال کنیم در غرب بـه 
ـم سـرمـایـه داری  عمر ضد انسانی سیسـت
ــت ســرمــایــه  ــری ــرب ــخ ب پــایــان دھــد و تــاری

 .   داری برای ھمیشه دفن شود
 

سرنگونی دیکتاتورھا راه نشان  -٣
 میدھد

ـا و  ـق ـات شـمـال آفـری با شروع انقالب
ـارزات ضـــد  ــ ـب ــ ـــه م ـان ــ ـی ــ ـاورم خــ
دیکتاتوری و ضد سـرمـایـه داری 
ـاسـر  وارد فاز جدیدی شدنـد و سـرت

ـنـد ـت ـقـالب .   جھان را در بـر گـرف ان
ـا  ـارزه ب تونس و بویژه مصر راه مـب
نظامـھـای ضـد انسـانـی را بـرای 

ـا نشـان داد ـی اشـغـال .   تمام مردم دن
میدان تحریر الـگـوئـی شـد کـه از 
ـیـویـورک  ـا ن ـاریـس ت ـا پ مادرید ت

ـتـه شـد ـا بـه مصـاف .   بکار گرف ب
ــی  ــون ــگ ــرن ــدن و  س ــده ش کشــی
دیکتاتوریھای مادام العمر و تـحـت 
ـبـش اسـالم  ـا جـن حمایت غرب و ی
سیاسی مردم دنیا ھرچه بیشتـر بـه 
ـیـر  ـی ـیـجـه رسـیـدنـد کـه تـغ ـت این ن

که میشود مـیـدانـھـا .  ممکن است
و خیابانھای شھرھا را بـه صـحـنـه 
نبرد علیه ظلم و ستم و تبعـیـض و 
. دیکتاتوری و استثمار تبدیل کـرد

ـیـونـھـا انسـان  ـل ـی ترس و دودلـی م
ـاب الـمـھـدی، فـعـال .   فروریخـت رب

ـاس مصـری،  سیاسی و جامعه شـن
ھـای خـود  در یـکـی از مصـاحـبـه

میگوید که اگر پارلـمـان مصـر آن 
ــا  چــیــزی از آب در آمــد کــه م

ـیـم ـیـسـت بـه .   نمیخواھیم ما نگـران ن
ــم و عــوضــش  ــریــزی ــی ــانــھــا م ــاب خــی

. ترس ما فروریختـه اسـت.   میکنیم
ـات  این یک دستاورد بزرگ انقـالب
ـا  ـی منطقه برای مردم در سرتاسر دن

ـاد مـیـگـیـرنـد .  ھست مردم دارنـد ی
که میـشـود در مـیـدانـھـای شـھـر 
ــای قــدرت را  ــھــادھ چــادر زد و ن

  .     بطور جمعی به چالش طلبید
ویژگیھای جنبش وال 
  استریت را اشغال کنیم

 خواستھای جنبش -١
ـبـش بـر ھـزاران  خواستھای این جـن
پالکاردی که اغـلـب یـک تـکـه 
ـقـش بسـتـه اسـت . کارتون ھسـت ن

یکی از شـعـارھـای بـرجسـتـه ایـن 
یک روز فقرا ھیچ چیز جـز :  " بود

ـنـد  ثروتمندان بـرای خـوردن نـخـواھ
این شعار کنه خواسـتـھـای " .   داشت

ـان مـیـکـنـد ـی ایـن .   این جنبش را ب
جنبـش یـک حـرکـت اعـتـراضـی 
علیه وضع مـوجـود اسـت کـه در 
ـانـکـھـا و  مرکز آن اعتراض علیه ب

مـردم .   شرکتھای بزرگ قـرار دارد
ـانـکــھـا و شـرکـتـھــای  بـدرسـتـی ب
ــــی  ـل ــ ـــل اص ـام ــ ـزرگ را ع ــ ب
بدبختیھای خود میدانند و آنـھـا را 

بخصوص کـمـک .   اند نشانه گرفته
ـیـون دالری دولـت  ـل مالی صدھا بی
ـتـھـا بـه ایـن  آمریـکـا و سـایـر دول
نھـادھـای مـالـی مـردم را بشـدت 

ــی کــرده اســت ــان از یــک .   عصــب
طرف مردم شاھد از بین رفتن کـار 
ـنـد کـه  و خانه و خانواده خود ھسـت
ـتـی در  ـی ھیچ نھاد دولتی مسـئـول
ـیـکـنـد و از طـرف  برابر آن قبول نم
دیگر میلیاردرھای صاحب بانـکـھـا 
ـنـد کـه دولـت  ـن ـی و شرکتھا را میب
ـقـل  ثروت عمومی جامعه را مثل ن
ـارشـان مـیـگـذارد ـی ـت . و نبات در اخ

ـانـکـھـا و  ـیـه ب اما این اعتراض عل
شرکتھای بزرگ در حـال حـاضـر 
یک ضعف مھم ھم دارد و آن ایـن 
است که نه نفس وجود این نـھـادھـا 
و نظام موجود بلکه حـرص و آز و 
طمع این نـھـادھـا مـورد اعـتـراض 

ھای روشـن  حرص و آز مقوله.   است
ـنـد ـیـسـت ـفـی ن حـد و .   و قابل تعـری
ـیـسـت حـرص و .   حدود آنھا معلوم ن

ــط بــازار و  آز خــود ریشــه در رواب
اعتـراض .   رقابت و کار مزدی دارد

علیه حـرص و آز مـثـل اعـتـراض 

ــه ــه یــک مــوجــود افســان ــی ای  عــل
ــن .   ھسـت ــن ضــعــف اســاســی ای ای

جنبش البته میتواند در ادامـه ایـن 
ــود ــرف بش ــرط ــت ب ــرک ـــرای .   ح ب

ـتـر  پیشروی ھرچه بیـشـتـر و روشـن
ـایـد  جنبش این خـواسـت اسـاسـی ب
فرموله بشود و پارامترھای مـادی 

ــای .   آن روشــن گــردد ــھ ــت از خــواس
ـامـیـن  دیگر این جنبش میتوان به ت

ھای اجتماعی، بیمه بـھـداشـت  بیمه
ـیـمـه  ـا ب و سالمتی، تامیـن کـار ی
ـا  بیکاری، وضع مالیات متناسب ب
در آمد بر نھادھای بزرگ مـالـی، 
ـاسـت،  از بین بردن تاثیر پول بـر سـی
ـان دادن  ـای پایان دادن به جنگ و پ

ـتـی -به تاثیر کمپلکس نظامی صنع
 .بر سیاستھای اجتماعی نام برد

 
 سازماندھی و رھبری جنبش -٢

این جنبش با فراخـوان یـک گـروه 
ـاسـتـر شـروع شـد . کانادایی بنام ادب

ــر در پــارک  ـف ـتـدا چــنـد صــد ن اب
در مدت کـمـی .  زاکوتی اردو زدند

فعالین ضد جنگ و آنارشـیـسـتـھـا 
و ھکرھای اینترنتـی کـه خـود را 

ــاســھــا"  ــه آن "   نــاشــن ــد ب ــامــن ــن مــی
ـنـد ـتـدریـج اتـحـادیـه.   پیـوسـت ھـای  ب

ـفـکـران و افـراد  کارگری و روشـن
ــن  ــت خـود را از ای مشـھــور حــمـای

کار به جایـی .   حرکت اعالم کردند
ـاسـتـمـدارانـی  رسیده اسـت کـه سـی
ـاکـارانـه از ایـن  مثل اوباما ھـم ری

ـانـی کـرده ـب . انـد حرکت اعالم پشتی
ـبـش از یـک  به این ترتیب این جن
طرف اقشار مختلف ناراضی مـردم 
را در خود دارد و از طـرف دیـگـر 
بخشھایـی از دولـت، بـویـژه حـزب 
ـتـرل  دموکرات را، که ھدفشـان کـن
این جنبش و جلوگیری از رادیـکـال 
ــن حــال  ــی شــدن آن اســت و در ع
میخواھند از این اعـتـراض بـر حـق 
ـات  مردم نمدی برای خود در انتخاب

ــازنــد ــرده .   آیــنــده بس ــت شــرکــت گس
ــف مــردم کــارکــن  ــل ــار مــخــت اقش
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جامعه و سراسری شدن این حرکـت 
یک نقطه قدرت مھم و جدی ایـن 

و از طرف دیگر اگـر .  حرکت است
ــدف  ـــت" ھ ـای ــ ـاحـــی از "   حـــم ــ ـن جــ

ـامـا و حـزب  ـنـی اوب بورژوازی، یع
دمکرات، از اعتـراض مـردم مـورد 
ـتـوانـد بـه ایـن  ـی نقد قرار نگـیـرد م
ـزنـد و مسـیـر آنـرا  حرکت ضـربـه ب

واضح اسـت کـه افـراد .   تغییر دھد
و گروھھایی مانند اوبامـا و حـزب 
دموکرات که نقش بارزی در خـانـه 

ـنـد  خرابی مردم داشته اند، مـیـخـواھ
خود را قاطی حـرکـت مـردم نشـان 
ـا کـمـک سـران بـرخـی  دھند تا ب

ھا این جنبـش را بـه جـھـت  اتحادیه
ـنـد امـا .   باب میل خود سوق میـدھ

ـیـت تـالش  بھـرحـال عـالوه بـر اھـم
ــز شــدن  ــی ــاف شــدن و ت ــف ــرای ش ب
ـایـد  شعارھا و خـواسـتـھـای مـردم ب
ـیـق  تاکید کرد که بدلیل بحران عـم
اقتصادی، سراسری و جھانی شـدن 
ــن  ــی ــن اعــتــراضــات مــردم و ھــمــچ
کارنامه احزاب حـاکـم تـالـشـھـای 

اوباما و حـزب دمـکـرات "   حمایتی" 
 . شانس خیلی زیادی ندارد

ھنوز رھبری مشخـصـی بـرای 
ـامـده ایـت ـی . این حـرکـت بـوجـود ن

ــف مــردم از طــریــق  ــل اقشــار مــخــت
ـاقـات،  سایت ـف ـتـی از ات ھای اینتـرن

خواستھا و تجمعات باخبر میـشـونـد 
اما نـکـتـه .   و حضور بھم میرسانند

ــکــا  ــن حــرکــت ات درخشــان در ای
ــر در  ــردم حــاض ــن و م ــعــالــی ف
اعتـراضـات بـه مـجـمـع عـمـومـی 

این بزرگترین نقطه قوت ایـن .   است
ــش اســت ــب ــات .   جــن ــم تــمــام تصــمــی

مربوط به تجمعات از طریـق بـحـث 
ــده  ـادل نـظـر در تـجـمـعـات زن ـب و ت

ایـن ویـژگـی از .   گرفته مـیـشـود
یک طرف جنبش را از مـال خـور 

ــدن  ــدن( ش ــور ش ــرات خ ــوک ) دم
محافظت میکند و از طرف دیـگـر 
ـبـری  زمینه را برای عروج یک رھ
. منسجم و رادیکال آمـاده مـیـکـنـد

ــد کــه  ــرن ــگــی ــد یــاد مــی مــردم دارن
چگونه اوضـاع را در دسـت خـود 

ایـن حـرکـت در ادامـه و .   بگیرنـد
رشد خود در واقع آلترناتیو سـیـسـتـم 

 .دمکراسی را مطرح میکند
 

چشم انداز جنبش ضد 
  وال استریت

ـیـم" جنبش  " وال استریت را اشغال کن

در مرحله نوزادی خود است اما از 
ـار  ھمین حاال معلوم است کـه بسـی

تر و عمیقتر از آن است کـه  گسترده
ـــت ـــرف ـــده اش گ ـادی ــ ـــود ن . بش

کشمکشھا و تـالش بـرای رشـد و 
ارتقای آن از یک طرف و افـول و 
زوال آن از طرف دیـگـر شـروع شـده 

ـیـروھـای دسـت راسـتـی و .   است ن
فاشیست که در حزب جمھوریـخـواه 

ـیـه  گرد آمده اند علنا و آشـکـارا عـل
ـنـد و  ـارزه مـیـکــن آن تـالش و مـب
معترضین رایـک مشـت آدم بـی 

ـنـد ـال .   سرو پا و بیکاره میخـوان امـث
اوباما و ھمپالگیھـای او در حـزب 
ـبـش  دموکرات بـظـاھـر از ایـن جـن
حمایت میکنند تا تاب خـود را بـه 

ـنـد از آب .   آن بدھند اینھا میـخـواھ
گل آلـود مـاھـی بـگـیـرنـد و سـر 
جنبش را بطرف صـنـدوقـھـای رای 

ــد ــن ــروھــای چــپ و .   بــرگــردان ــی ن
کمونیست ھم تالش دارند خواستـھـا 
ـا  و شعارھای جنبش را عمق و غـن
بخشند و آنرا بطرف اھداف انسـانـی 

اینـکـه سـرنـوشـت ایـن .  سوق دھند
ـیـش  جنبش چـه خـواھـد شـد از پ
ــگــی بــه  ــت ــســت و بس ــی ــوم ن ــل مــع
ـبـش و  فاکتورھای درونی ایـن جـن

ــی دارد ــھــان ــوالت ج ــح ــروز .   ت ام
اینترنت و فیس بوک و تویتر ایـن 
امکان را در اختیار نیروھای چـپ 
ــال قــرار داده اســت کــه  ــک و رادی
ــھــا و   ـان ــداف، آرمــ ـــد اھ ـن ـ ــوان ـت ـ ب
تحلیلھای خود را از این جنبـش در 
ـیـونـھـا انسـان در اقصـا  ـل اختیار می

ــد ــن ــا قــرار دھ ــی ــاط دن ــه .   نــق ــی تــک
ــرکـــت  ــدگــان و ش ــدھــن ســازمــان
ــه  ــھــا ب ــظــاھــرات ــدگــان در ت ــن کــن
ـیـم گـیـری  میکروفـون آزاد، تصـم
جمعی و مجمع عمومی این امـیـد 
و این امکان را فراھم میکـنـد کـه 
ـنـد  ـتـوان نیروھای چپ و رادیکال ب
ـلـھـای خـود  افکار و اھداف و تحلی
ـنـد و  را در اختیار عـمـوم قـرار دھ

ـنـد ـزه کـن ـی در .   جنبـش را رادیـکـال
پارک زاکوتی نیویورک مـجـمـع 
ـار  عمومی و میکروفـون آزاد دو ب

ایـن امـر .   در روز بـرگـزار مـیـشـود
ـیـم  شرکت مستقیـم مـردم در تصـم

 .گیریھا را ممکن میکند
ــبــش  ــن ــانــطــور کــه ج وال " ھــم

ـیـم ـا "   استریت را اشغال کن ـب ـقـری و ت
ـتـمـاعـی کـه  ـبـشـھـای اج ـن تمام ج
ــرای  ـیـم ب امـروز شـاھـد آنـھـا ھسـت
شروع  از انقالبات منطقـه و بـویـژه 

از انقالب مصـر و مـیـدان تـحـریـر 
ـز ادامـه و  تاثیر گرفته اند، امروز نی

ـقـالب در  ـیـشـروی ان گستـرش و پ
ــگـری در  مصـر و ھـر گـوشــه دی
جھان میتواند تاثیر مشابھی داشـتـه 

ـا بـه مـیـدان .   باشد انقالب مصـر ب
آمدن طبقه کارگر توانست آتـش و 

ــر را در تــوده ــی ــی ــای  عــطــش تــغ ھ
میلیونی مردم مصر زنده و سـوزان 

با شکل گـیـری وسـیـع .  نگه دارد
ـافشـاری  تشکلھای کـارگـری و پ
بر خواستھای روشن رفـاه و آزادی 
ـا جـنـب و  و کـرامـت انسـانـی، وب
ـیـروھـای چـپ  جـوشـی کـه در ن
برای سازمانیابی وجود دارد، مصـر 
میتواند مثل حدود ده ماه گـذشـتـه 
ـتـمـاعـی  الھام بخش جنبـشـھـای اج
ـزه شـدن ایـن  ـی ـتـر و رادیـکـال وسیـع

ــشــھــا گــردد ــب ھــر درجــه از .   جــن
پیشروی انقالب مصر تاثیری مـھـم 
ـقـالبـی و از  بر سایر حرکـتـھـای ان
. جمله جنبش ضد وال استریـت دارد

ـیـن  اما طرف دیگر قضیه ھـم بـھـم
ــت ــب صــادق اس ــرتــی ــی .   ت ــعــن ی

ـبـش  گسترش و رادیکالیزه شدن جـن
ـیـم ھـم  وال استـریـت را اشـغـال کـن
ـقـالب  ـیـشـروی ان تاثیر مستقیم بر پ

ـات دارد امـروز .   مصر و سایر انقـالب
جھان واقعا یک دھکده کـوچـک 
است و سرنوشت انسانھا و تـحـوالت 
ـیـم  ـق اجتماعی بطور نزدیک و مست

 .    به ھم وصل است
 

  جھان متمدن بپاخاسته است
نظام سـرمـایـه داری از اسـاس 
. یـک نـظـام ضـد انسـانـی ھســت

اساس این نظام بر استثمار انسـان از 
ــا شــده اســت ــرابــری .   انســان بــن ــاب ن

ــھــا یــک امــر  ــصــادی انســان اقــت
بـر .   پذیرفته شده در این نظـام اسـت

پایه نابرابریھای اقتصـادی افـراد و 
گروھھای اجتماعی انواع و اقسـام 
نابرابریھا و ستمھای اجتمـاعـی ھـم 

ـابـرابـری .   بر مردم تحمیل میـشـود ن
ــژادی و مــذھـبـی و  جـنـســی و ن
جغرافیایی و غیره ھمه بر نابـرابـری 

ـا شـده جـنـگـھـای .   انـد اقتصادی بن
ــمــان ســوزی کــه ھــر روز در  خــان
ــان قــربــانــی  ــار جــھ ــن گــوشــه و ک
میگیرند، نھادھـای مـذھـبـی کـه 
ــز  ــزی ج ــی ــالــت چ ــن ح ــری ــت در بــھ
ـنـد،  بنگاھھای خرافه پراکنی نیسـت
نژاد پرستی و قوم پرستی و مـلـت 
پرستی که انسانھا را بـه جـان ھـم 

ــمــار و  ــھــای ق ــدازد، ســازمــان ــان مــی
اعتیاد و فحشا و تمام بیـمـاریـھـای 
دیگر اجتـمـاعـی ریشـه در پـول و 
استثمار و نابرابری انسـانـھـا دارنـد، 
ــن بســاط  ــگــه داشــت بـرای ســرپــا ن
استثـمـار و دزدی و فسـاد بـکـار 
گرفته میشوند، و بخشـی جـدایـی 
ناپذیر از سـیـسـتـم سـرمـایـه داری 

 .ھستند
بـخـصـوص طـی ایـن دو دھـه 
ـاشـی سـرمـایـه  ـال فـروپ ـب اخیر، بـدن
داری دولتی بلوک شرق، سرمـایـه 
داران و نظامشان افسـار گسـیـخـتـه 
اند و زندگی بیلیونھا انسـان را بـه 

ــده ــی ــاھــی کش ــد تــب ــا، .   ان ــی مــردم دن
ـا و  ـی کارگران دنیا، زحمتکـشـان دن
انسانھای آزادیخواه و برابـری طـلـب 
ـثـمـار و دزدی  دنیا از این ھمه است
ــاول و جــنــگ و  و غــارت و چــپ

دخالت مذھب در زنـدگـی مـردم و 
ـام پـرچـم و  ـن ـار انسـانـھـا ب از کشت

بـه . . .   سرزمـیـن و دمـوکـراسـی و
ـلـف  تنگ آمده اند و به اشکال مخت

ـا بـه آن خـاتـمـه  به میدان میایند ت
ـان  نـعـره.   دھند ـای ـاریـخ بـه پ ھـای ت

رسید و نظام سـرمـایـه داری ابـدی 
ـبـه  ھست و دموکراسی غربـی کـع
آمال انسانیـت اسـت کـه از طـرف 
امثال فوکویاما و فریـدمـن سـرداده 

ـلـوم .   میشد دود شد و ھوا رفت مـع
ـادر  ـنـھـا ق ـت شد که سرمایه داری ن
ــح و رفــاه و  ــن صــل ــه تــامــی ب
خوشبختی برای مردم نیست بلـکـه 
ـا را  ـی اگر به آن افسار زده نشـود دن

معلـوم .   به قعر منجالب فرو میبرد
ـات خـود  ـا از حـی شد که مردم دنی

از صلح  و رفـاه و .   دفاع میکنند
ـنـد ـات خـود دفـاع مـیـکـن . امـکـان

ـاتـوریـھـای  معلـوم شـد کـه دیـکـت
مورد حمایت غرب در خاورمیانـه و 
آفریقا آن چیزی نیـسـت کـه مـردم 

معلوم شد که گرسنـگـان .   بخواھند
و بی خانمانان و بیکاران و فقـرا در 
خود نیویورک ھـم بـه دزدی  و 

چپاول بانکھا و شرکـتـھـا تـمـکـیـن 
معلوم شد که انسـانـھـای .   نمیکنند

ـنـد بـه  ـتـوان ـی کارگر و زحمتکش م
ـتـھـا  ـیـس دول ـل جنگ با ارتش و پ
ـنـد . بروند و آنـھـا را شـکـسـت دھ

ـنـھـا  ـت معلوم شد که تاریخ بشری ن
ـازه دارد  ـلـکـه ت به انتھـا نـرسـیـده ب

معلوم شد که نـظـام .   شروع میشود
ـیـسـت  سرمایه داری نتنھـا ابـدی ن
ـان  ـی ـن بلکه ھر آن ممکن اسـت از ب
ـاریـخ  ـالـه دان ت کنده شود و بـه زب

وال استـریـت را " جنبش .   سپرده شود
ــیــم ــاس یــک "   اشــغــال کــن در اس

جنبش ضد سـرمـایـه داری ھسـت 
اگر چه ھنوز این ویژگی را بـطـور 
. روشنی بنمـایـش نـگـذاشـتـه اسـت

البته شـعـارھـایـی تـک و تـوک 
علیه سرمایه داری بچشم میخـورد 
ـیـسـت . ولی این ھنوز روند غالـب ن

ـان و  درد مردم آمریکـا و انـگـلـسـت
ـان و  ـیـل و یـون فلسـطـیـن و اسـرائ
افغانسانان و ایـران یـکـی اسـت و 

درد نـظـام .   درمان ھم یـکـی اسـت
ضد انسانی سرمایه داری اسـت و 
ـیـسـتـی  ـال درمان ھم انقـالب سـوسـی
ـایـی یـک  علیه ایـن نـظـام و بـرپ
ــمــار و  ــث جــامــعــه عــار ی از اســت

ـنـظـر مـیـرسـد کـه .   تبعیض است ب
ـا دارنـد ایـن درد و ایـن  ـی مـردم دن
ـان  ـای درمان را میشناسند و بـرای پ
دادن بـه نـظـام سـرمـایـه داری بـه 

آن جـھـان مـتـمـدنـی .   میدان میایند
ــصــور حــکــمــت  ــده یــاد مــن کــه زن
ــیــدش را داشــت و نــویــدش را  ام
ـا  ـپ ـا ب میداد و فراخوانـش مـیـداد ت
خیزد و بر جنگ تروریستھا خاتـمـه 
ـا  ـنـومـنـد پ دھد اکنون با ھیکلی ت
ـارزه گـذاشـتـه اسـت . به میدان مـب

ـتـوانـد یـک  ـی آینده نزدیک مـا م
ـاشـد ــی ب ـنـده انسـان ـای مــا .   آی ـی دن

ـزدیـک یـک  میتواند در آینده ای ن
 . به امید آن روز. دنیای بھتر باشد

  ٢٠١١ اکتبر ١٠
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 .بین المللی فارسی زبان نیز بود
ــه مــھــم دیــگــر ایــنــكــه  ــت نــك
ــن كــارگــران رســمــا  ــصــاب ای اعــت

ھـای آن  جمھوری اسالمی و برنامه
بـه ایـن .   را به چالش كشیـده اسـت

حداقل دسـتـمـزد :   تصویر توجه كنید
 تـومـان ٣٠٠ ھزار و ٣٣٠كارگران 

ــس .   اســت ــه بــیــات، رئــی ــح ال فــت
ــراردادی و "  ــه كــارگــران ق ــادی ــح ات

یكی از زیـر " (پیمانی سراسر كشور
) ھای خانـه كـارگـر رژیـم مجموعه

 درصد كـارگـران ٨٥گفته است كه 
ـنـد و  ایران قراردادی و پیمانی ھست

 درصد به این رقم اضـافـه ٥ساالنه 
ــی ــود م ــا. ( ش ــن ـل او در جــای )   ایـ

ـتـی  ـیـن رسـانـه دول دیگری در ھـم
ـیـن :  گوید می كارگران قـراردادی ب

ــی ٢٥٠ ــومــان ٣٠٠ ال  ھــزار ت
ــت مــی ــمــزد دریــاف ــد دســت ــن . كــن

ـیـش از :   گوید می در حال حاضـر ب
 درصــد از كــارگــران حــداقــل ٥٠

او در جـای .   گـیـرنـد دستمـزد مـی
ـقـر را   ھـزار ٨٠٠دیگـری خـط ف

گـویـد  كند و مـی تومان اعالم می
ـارگـــران ٨٠كـــه  ــ  درصـــد از ك

پیمانكاری كمتر از نصف ایـن رقـم 
 ھـزار تـومـان ٤٠٠یعنی كمتـر از 
ـاس .   گـیـرنـد دستمـزد مـی امـا عـب

ـــق  ـاب ـــده ســ ـن ــ ـای ــ ـــم ـــرور، ن ــن پ وط
ــران در ســازمــان  کــارفــرمــایــان ای

ـقـر  جھانی کار می گوید كه خط ف
ـیـون و شـشـصـد  ـل در ایران یک می
ھزار تومان است و تا سال آینـده بـه 

ھمـه ایـن .    میلیون تومان میرسد٢
ـا  وضعیت را جمـھـوری اسـالمـی ب
ـیـد  رواج قراردادھای مـوقـت و سـف
امضا و با راندن دستمزدھـا بـه یـك 
پنجم خط فقر رسمی، بـه جـامـعـه 

ــل كــرده اســت ــی ــتــصــاب .   تــحــم اع
ھـای مـاھشـھـر  كارگران پتروشیمـی

ـبـه  ـا مـطـال ـیـت را ب كل ایـن وضـع
ـانـكـاران و خـواسـت  اعتراض به پیم
ـا  ـیـم ب ـق رسمی شدن و قرارداد مسـت

و ایـن .   انـد شركت، به چالش كشیده
ــامــعــه ــنــی خــواســت ھــمــه ج ــع . ی
 ٨٥سیاست ضدکارگری رژیم که 

درصــد کــارگــران را قــراردادی و 
 درصد ھـم ٥پیمانی کرده و ساالنه 

ـابـد، یـعـنـی در  قرار است افزایش ی
ــرای  ــم ب ــی را رژی واقــع آن خــواب
ــا  کــارگــران دیــده بــود کــه كــه ب
قراردادی و موقـت و غـیـره بـرای 
ـفـرق و تـكـه  ھمیشه كارگران را مت
تكه كند و اتحادشان را بشکند، بـه 
ـابـوسـی بـرایشـان بـدل  یك باره به ك
ــدار  شــده اســت و مــعــاون فــرمــان

 مھر بـه كـارگـران ١٥ماھشھر روز 
ــد مــی ــک :   " گــوی ــواســت شــمــا ی خ

ـازمـنـد  ـی مساله بسیار کـالن اسـت و ن
یک تصمیم گـیـری در سـطـح کـالن 
ـیـم بـه آن پـاسـخـگـو  ـتـوان است، ما نمـی

ـلـه  ـلـی باشیم چـرا کـه ایـن مسـئ ـی خ
ھای پتروشیمـی در  فراتر از مجتمع
ــاھشــھــر اســت ــدانــنــد کــه . "   م ــی م

ــمــی  ــی ــروش خــواســت کــارگــران پــت
خواست کلیه کارگـران ایـران اسـت 
ـقـشـه ھـای  و پیروزی آنھـا تـمـام ن
ــه  ـق رژیـم را بـربــاد مــیـدھـد و طــب
ـبـرد ـی . کارگر را گـامـھـا بـجـلـو م

قطعا رژیم در مقابل این تـالش مـیـکـنـد 
ـروشـیـمـی ھـا  ـت ـایـد، امـا پ ـی ـاه ن که کـوت
مـوتـور یـک حـرکـت بـزرگ را روشـن 
ــد کــارگــران مــراکــز  ــای ــد و ب کــرده ان
ــن  ــق ای ــحـق بـزرگ و اصــلـی را بــرای ت

 .خواست بحرکت درآورد
 

پتروشیمی نساجی نیست، 
تواند  اما نساجی ھم می

 سقوط را نزدیك كند
خبرھای مربوط به بیكاری را اگـر 
ـنـد  دنبال كرده باشید، خبرھایـی مـان
ــد كــفــش،  ــی ــول ــودی صــنــعــت ت ــاب ن
تعطیلـی صـنـعـت ریـخـتـه گـری، 
ـتـو، بـحـران  تعطیلی صنعت تولید پ
ـنـی، بـحـران  ـب در كارخانجات مواد ل
ــواد  ــد م ــولــی ــجــات ت در كــارخــان
ـــودی  ـاب ــ ــران و ن ـــح ـــگـــی، ب خــان

ھا و گاوداری و مـرغـداری  نساجی
ــه اســت ــره روزان جــمــھــوری .   و غــی

ـا بـحـران در  اسالمی نـمـی تـوانـد ب
ـتـروشـیـمـی ھـمـان  صنعت نفت و پ
ـا  راحتی خیالی را داشته باشد كه ب

ـاال ایـن .   بحران در صنایع ذكر شده ب
ــصـاد جـمــھــوری  ـت یـكــی نــبـض اق

ـقـرات آن .   اسالمـی اسـت سـتـون ف
ھـای  یك روز بسته شدن لـولـه.   است

ـا سـقـوط رژیـم  نفت، بـرابـر اسـت ب
 !پوسیده اسالمی

از این سـر امـا اشـاره بـه یـك 
اعـتـصـاب .   نكته نیز ضروری اسـت

و اعتـراض كـارگـران ھـر بـخـشـی 
جمھوری اسـالمـی را بـه سـقـوط 

ـنـد، حـتـی اگـر ایـن  نزدیـك مـی ك
ـه ـارخـان ـاشـد كـه  اعتصاب كارگران ك ای ب

در مـورد .   سالھاست تـعـطـیـل شـده اسـت
ـروشـیـمـی و واحـد و مـعـادنـی  ـت نفت و پ
ـه  ـر ب ـاالت ـره ب چون مس سرچشـمـه و غـی
اختصار تـوضـیـح دادم و مـوضـوع روشـن 
ـارگـران  ـراض ك است، امـا در مـورد اعـت
ـه ایـن اسـت  ـل مثال نازنـخ و فـرنـخ، مسـئ

تـوانـد  اعتراض این كارگـران مـیكه 
ــه جــمــھــوری  ــی ــر عــل جـامــعــه را ب
اسالمی بسیج كند و دسـت مـردم 

ـیـشـكـر .  را در دست ھم بگذارد در ن
ــه دیــدیــم كــه چــگــونــه  ــپ ھــفــت ت
اعتصاب كارگران این كارخـانـه كـل 
منطقه را بر علیه مقامات مـحـلـی 
. و به دفاع از كارگران بسـیـج كـرد

ـتـم،  در نتیجه ھمچنانكه باالتـر گـف
ھر اعتـصـابـی در جـامـعـه بـحـران 

ــران كـــه مـــردم  زده ـــل ای ـث ای مــ
ــم  مــی ــن رژی ــه ت ــد ســر ب خــواھــن

ـاشـد، خـود مـی ـب تـوانـد  اسالمـی ن
ـاروتـی  نقش نزدیك شدن حریق بـه ب

 .غیرقابل مھار را بازی كند
 

 حفظ اتحاد کلید پیروزی 
ـا  اعتصاب كارگران پتروشیمـی ھـا ت
ــروزی ـی ھــای  ھـمــیـن لـحــظـه ھـم پ

ـفـع  مھمی را به دست آورده و بـه ن
ـبـت كـرده  ـبـش كـارگـری ث كل جـن

ـــت ـارگــــران .   اس ـــ ـاب ك ــــصـــ ـت ــ اع
ــن  ــی ــز كــه ھــم ــری ــب ــمــی ت ــی پــتــروش

ھـای  مطالبات كارگران پتـروشـیـمـی
ماھشھر را داشتند، راه را بـر روی 

ھـای  اعتصابات كارگران پتروشیمـی
ای را كـه  پـروسـه.  ماھشھر باز كرد

ھـای مـاھشـھـر  كارگران پتروشیمـی
ــب و  طــی كــرده ــال ــروســه ج ــد، پ ان

جـمـھـوری .   ای بـوده اسـت آمـوزنـده
خـرد  اسالمی ظاھرا دارد وقـت مـی

ـاده از  ـف ـا اسـت و با دادن وعـده و ب
توقف موقتی اعـتـصـاب كـارگـران 

برای یك دوره چـنـد روزه و چـنـد 
ماھه، مثل حكومت كردن خود، بـه 

از .   دھـد زنـدگـی خـود ادامـه مـی
ـا فـردا حـكـومـت كـردن و  امروز ت

ـزرگ اسـت كـارگـران !   فـردا خـدا ب
ھـا چـون در اعـتـصـاب  پتروشیمـی

ـتـریـن  خود محقند و حتـی مـتـوھـم
ــت و  ــخــش كــارگــران ھــم وضــعــی ب
شرایط كار در آنجا را غـیـرانسـانـی 

ـنـد، اتـحـاد  و غیرقابل قبول مـی دان
ــظ كــرده ــد خــود را حــف ــن یــك .   ان ای

پیروزی و یك ھنر اسـت كـه بشـود 
 كـارگـر را بـرای ٧٠٠٠نزدیك به 

یك دوره چند مـاھـه مـتـحـد نـگـه 
اگــر جــمــھــوری اســالمــی .   داشــت

ــی ــت م ــرای دو مــاه وق ــرد،  ب خ
ـنـد  كارگران آن وقت را به او مـی دھ

ـیـگـیـر وعـده  و یكپارچه و متحد پ
ـنـد اگـر چـنـد روز .   داده شده ھسـت
خواھند كه برونـد بـر  دیگر وقت می

ـنـد، "   مسـائـل كـالن" سر  ـزن حـرف ب
در نـگـاه .  مانند كارگران پیگیر می

ـان  ـای اول و نـگـاه سـاده، ایـن اعـتـصـاب پ
ــدســت  ــدون ب ــه اســت و كــارگــران ب یــافــت
ـار  ـه سـر ك آوردن دستآورد مـحـسـوسـی، ب
برگشته اند؛ اما واقـعـیـت ایـن اسـت كـه 

ــری ھــم كــه پــای ١٥٠ھــمــان   كــارگ
صحبتھـای مـعـاون فـرمـانـدار مـاھشـھـر 

ـیـدنـد كـه بـعـد از نشسته و  از او شن
بـه "   سطـح كـالن" تصمیم گیری در 

كارگران نتیجه این تصمیـم گـیـری 
ــه  ـی ــق ــحـد ب ابـالغ خــواھـد شــد، مـت

ــده ــان ــد م و ایــن از ھــوشــیــاری .   ان
كارگران و تصمیم بـجـای آنـھـا در 

 .مجمع عمومی شان است
اکنون برای ھـمـه روشـن شـده 
ـقـطـه قـدرت مـھـم کـارگـران  که ن
پتروشـیـمـی قـدرت اتـحـاد آنـھـا و 
حـفـظ ایـن اتـحـاد و بـکـارگـیـری 
ــشــان در مــجــامــع  ــی قــدرت جــمــع

ایـن اتـحـاد و .   عمومی بوده اسـت
ـیـد  ـنـد یـک کـل حفظ آن باید مـان
اساسی دائـمـا مـورد تـوجـه ھـمـه 
کارگران باشد چرا كه در شرایـطـی 
ـفـع جـمـھـوری  كه تـوازن قـوا بـه ن
ــن  ـازپــس گــرفــت اسـالمــی اســت، ب
پیشرویھـای كـارگـران بـدون تـوجـه 
آنھا به نقطه قدرتشـان، بـرای رژیـم 
ھاری مثل جمھوری اسالمـی كـار 

 . تواند باشد سختی نمی
خواست كارگران 

ھا، خواست  پتروشیمی
 ھمه كارگران است

ـتـم كـه طـرح حـذف  باالتر گـف

ـا  ـیـم ب ـق پیمانكاران و قـرارداد مسـت
ـیـن رسـمـی شـدن،  شركت و ھمچـن
. خواست كل جنبش كارگری اسـت

ــه پـرداخــت نشــدن  اگـر اعــتـراض ب
ای خـود بـه  دستمزدھا در یـك دوره

جنبشی تبدیل شده بود و خـواسـت 
محوری كل جنبش كارگـری بـود، 
ـتـھـای  اكنون اعتراض بر علیه شـرك
ـزیـت را  انگل پیمانكـاری، آن مـرك

و از آنـجـا كـه ایـن .   گرفته اسـت
ــش  ــب خــواســت، خــواســت كــل جــن

تـوانـد  كارگری است، در نتیجه نمی
ـاھشـــھـــر و  ـارچـــوب مــ در چـــھــ

ھای آن منطقه مـحـصـور  پتروشیمی
واضـح اسـت كـه جـمـھـوری .  بماند

ــن  اســالمــی ســعــی مــی ــد ای كــن
اعتصاب از دیگر مراكـز كـارگـری 

ـانـد ـات .   ایزوله بم ـب امـا اگـر مـطـال
ھـای مـاھشـھـر  كارگران پتروشیمـی

از طرف كارگران بخـشـھـای دیـگـر 
ـفـت،  مثل ذوب آھن، ایران خودرو، ن
ــره  ـتـورســازیـھـا و غـی ــراك مـعـادن، ت
مطرح شود، جنبش كـارگـری وارد 

اتحادیـه آزاد .   شود فاز دیگری می
كارگران ایران، البته خبر اعـتـصـاب 
ـا  ـن ـروسـی ـت ـانـكـاری پ ـیـم كارگران شركـت پ
ـتـشـر كـرده  ـادان را مـن ـروشـیـمـی آب ـت در پ

 .است كه در ھمین راستاست
ـیـن آمـده بـود  در خبرھا ھمچـن
كه مقامات جمھوری اسـالمـی بـه 
كارگران گفته بودند كه نباید اجـازه 
ــد كــه از اعــتــصــاب شــمــا  ــی بــدھ
ـنـد ـن ـاده ك ـف ـیـن نـظـام اسـت ـف . مخـال

بھرحال باید جنبش كـارگـری بـطـور 
كلی با متحد شـدن و طـرح كـردن 
ـنـد كـارگـران  ـان مطالبـات خـود ھـم

ـامـات  نساجی ھای كردستان بـه مـق
ـنـد كـه  حـقـوق مـا را " رژیم بـگـوی

ضایع نكنید و به مـا مـثـل انسـان 
ـنـد از  برخورد كنید، تا دیگران نتـوان

ـنـد ـن ـاده ك ـف ! " برخورد شما با ما است
رژیم اسالمی با كـارگـران و مـردم 

مـثـل انسـان بـرخـورد "   غیـرخـودی" 
كند و یـك زنـدگـی بـه شـدت  نمی

ـیـل كـرده  غیرانسانی را به آنھا تحـم
 . است

 
 نقش مجامع عمومی كارگران

ــمــی ــروشــی ھــای  كــارگــران پــت
ـاج بـه  ماھشھر واضح است كه احتی

ـنـد دارنـد و ھـیـچ .   تشكلی قـدرتـم
ـزرگـی و عـظـمـت  اعتصابی بـه ب
ـــران  ـارگ ــ ـــر ك ـی ــ ـاب اخ ـــصــ ـت ــ اع

 ١از صفحه 
ھای ماھشھر،  اعتصاب در پتروشیمی

 پرچمدار جنبش كارگری
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ھا، بدون درجه باالئـی از  پتروشیمی
ســازمــانــدھــی و تشــكــل مــمــكــن 

ــســت ـی ــگــر .   ن ــن اعــتـصــاب و دی ای
ـزه جـمـھـوری  ـی اعتصابات زیـر سـرن
اسالمی، با نقش ھدایتگر مـجـامـع 
ـتـه و  عمومی كارگران به پیش رف
ـیـن  موفقیتھای حاصله، حاصل ھـم

 . سازماندھی بوده است
مجمع عمومی كارگران، حـرف 

ـیـت  ھمه كارگران را می شنود، امـن
ـیـشـرو و  ھمه كارگران و از جملـه پ

ـنـد و  رادیكال را بھتر تضمین مـی ك
ــه  ـن ـیـت و نـھـادی ـب ـث ـیـروزیـھـا را ت پ

ـنـد می ـز را ھـمـگـان .   ك ھـمـه چـی
و این در مـحـیـط كـار زیـر .   دانند

ـیـشـتـر از دیـگـر  ـان، ب ـق سرنیزه خـف
ـنـد مواقع صدق می ـیـشـروان و .   ك پ

ـاب حضـور  فعالین كارگری در غـی
ـنـد  و حمایت توده کارگر شاید نتـوان
ـنـد و راه و  ـت با خیال راحت جلو بیف

ـتـی ھـمـه .   چاه نشان بدھند اما وق
ـنـد  ـاب كارگران جمع شوند و حضور ی
ـاشـنـد،  و امكان اظھارنظر داشـتـه ب

شرایطی مثل اعـتـصـاب كـارگـران 
ــمــی ــروشــی ــت ــای مــاھشــھــر رخ  پ ھ

ــیــت و .   دھــد مــی ــق ــا مــوف ــصــاب ب ــت اع
ـابـد و حـرف ھـمـه  ھوشیاری ادامه مـی ی

ــده شــده اســت و قــدرت  ــی ــن ــران ش كــارگ
 .جمعیشان تاثیر گذاشته است

ــیـت كــارگــران  ــم كـه امــن ــت گـف
ــامــع  ــال در مــج ــشــرو و رادیــك ــی پ

دلیـل آن .   شود عمومی تضمین می
ــامــع  ــن اســت كــه در مــج ھــم ای
عــمــومــی ھــمــه كــارگــران حــرف 

ـانـع  می زنند و در اظـھـارنـظـر و ق
ـانـع كـردن بـه یـك انـدازه  شدن و ق

كارگری كه نماینده دیگـر .   شریكند
شود، بـه ھـمـان انـدازه  كارگران می

دیگر كارگران شانس انتخـاب شـدن 
تصمیـمـات را .   و انتخاب كردن دارد

ھمه كارگران در مجـمـع عـمـومـی 
ــده  خـود مـی ـن ـای ــرنـد و ایـن نـم گـی

ـا ارعـاب و  كارگران نیستنـد كـه ب
تطمیع سرنوشت اعتصاب كـارگـران 

ـیـجـه .   را در دست خود دارنـد ـت در ن
ـفـر  برای رژیمی كه یك و یا چند ن
از فعالین كارگری و یا نماینـدگـان 

مـجــامـع عـمــومــی را زیـر فشــار 
تـوانـد كـارسـاز  بگذارد، سركوب نمی

ای بـوده اسـت  این ھم نـكـتـه.   باشد
ــارگــران  كــه مــجــمــع عــمــومــی ك
پتروشیمی عمال به نمایش گذاشتـه 
است كه چگـونـه كـارگـران دسـتـه 

اند و چـگـونـه  جمعی تصمیم گرفته
از كارگران دسـتـگـیـر شـده، دسـتـه 

 .اند جمعی حمایت كرده
پیروزی گام بگام كـارگـران در 

شـود و  مجامع عمومی تثبیت می
ھـر .   شـونـد این پیروزیھا نھادینه می

ــروزی ــی و  پــی ــن ــب نشــی ــق ای و ع
ـایـد مـورد بـحـث و  شكست ھـم، ب

خـود ایـن .   تبادل نظر قرار بـگـیـرنـد
ـیـروزیـھـا را  ـیـت ایـن پ موضوع اھم
ــی  ــن ــر زمــی ــشــت ــی بـرای كــارگــران ب

گفتم كه در نـگـاه اول و .   كند می
ـار بـرگشـتـن  نگاه سـاده، بـر سـر ك

تـوانـد یـك  كارگران اعتصابی، مـی
شـكـسـت بـه نـظـر بـرسـد، امـا در 
ـیـن  ـیـق تـر، كـه چـن نـگـاھـی عـم
اتفاقاتی دائم در مجامع عـمـومـی 

شـود كـه ایـن  افتند، روشن می می

بر سر كار بازگشـتـن و دادن وقـت 
خواسته شـده بـرای نشـان دادن بـه 
كارگران متوھم به وعـده و وعـیـد، 
یك پیروزی است كه باید در وجـود 

 . كارگران نھادینه بشود
اما خـود مـجـمـع عـمـومـی و 
ــد  ــای ــھــا ھــم ب ــظــم آن بـرگــزاری مــن

مجمـوع عـمـومـی، .   نھادینه بشوند
بعنوان یك تشكل قدرتمند كـارگـران 
نباید فقط در شرایـط اعـتـصـاب و 
ـایـد  اعتراض تشكیل بشوند، بلكـه ب
ـتـگـی  ـف یك بخش از كار روزانه و ھ
ـادل نـظـر  ـب كارگران، برای بحث و ت
ــارگــران و  ــرم ك ــب ــائــل م حــول مس

 .شرایط كار آنھا برگزار شوند
ــران  ــصــاب كــارگ دربــاره اعــت

تـوان و  ھای ماھشھر می پتروشیمی
ــت ــوش ــر ن ــشــت ــی ــد ب ــای زوایــای .   ب

مختلفی از این اعتصـاب روشـن و 
ـابـی  ـت نقاط ضـعـف و قـوت آن آف

این كاری است كه در .   خواھند شد
ـنـون امـا .   آینده انجام خواھد شـد اك

ای كـه مـمـكـن  باید به ھـر شـیـوه
است، این اعتصاب و مطالبات ایـن 

. اعتصاب را مورد حمایت قـرار داد
ــن  ــط كــاری ای ـایـد در ھــر مــحـی ب
اعتصاب را بـه بـحـث گـذاشـت و 

كـاری .   خبر آن را وسیعا پخش كـرد
كه كارگران پتروشیمی شـازنـد اراك 

در عین حال بھتر است كـه .   اند كرده
ـیـن كـارگـری و كـارگـران  ـال از فـع

ھای ماھشھر ھم بشنویـم  پتروشیمی
كه انتـظـارشـان از دیـگـر كـارگـران 
ــه  ــه اســت و در چ ــرت چ ــك ــن ــور ك بــط

ـاری  سطحی می ـه آن اعـتـصـاب ی توان ب
ــد ــده.   رســان ــی ــوز نشــن ایــم كــه چــه  ھــن

ــه  ــطــق ــی در ســطــح شــھــر و مــن ــدامــات اق
ــد كــرده ــواده.   ان ــت خــان ھــای  درجــه دخــال

ـم كارگران اعتصابـی را نـمـی ـی ـوز .   دان ھـن
ـا ھـمـكـاران  نشنیده ـتـظـاری ب ایم كه چه ان

 . اند رسمی خود مطرح كرده
ـا عـقـب  ـایـد ت این اعـتـصـاب ب
ـا قـدرت بـه  راندن كامل مقامات ب
ــزم  ــل ــن امــر مســت ــرود و ای ــش ب پــی
ــم چــھــارچــوب  ــكــاری در ھ ھــم

ھای ماھشھر است و ھـم  پتروشیمی
 . خارج از آن چھارچوب

 ٢٠١١ اكتبر ١٠

 

بھداشت و سـالمـتـی و کـودک، 
در "   شھر، شھـرسـازی و مـعـمـاری

این ھفته به آن پرداخته خواھـد شـد 
که البته واضح است که ھمـه ایـن 

" طبیعت اسـالمـی" مباحث نباید با 
ـاشـد ـافـات داشـتـه ب یـکـی از .   من

اعضــای شــورای اســالمــی شــھــر 
ـاد" تھران به نام خانم  " مـعـصـومـه آب

در مصاحبه با ایلنا تاکید میـکـنـد 
که مصوبه شھر دوستـدار کـودک 
برای جلوگیری از حضور کـودکـان 
ــھـا و ســر چــھــارراه  ـان ــاب ـی کـار درخ

ــد ھــمــه .   ھــاســت ــن ــان ــان بــه م ایش
نمایندگان اسالمی سرمایه گـویـی 
! از جمع آوری زباله سخن میـگـویـد

اشاره مـیـکـنـد کـه ایـن کـودکـان 
میشوند و بـعـد " جمع آوری" مقطعی 

ــن "  ــچ نـظـارتـی ای ـی ـاره بـدون ھ دوب
ـابــان ــ ـی ــه خـ ــودکــان ب ـاز  ک ــ ـا ب ھــ

ایشان کـه ظـاھـرا روح . "   میگردند
حساسی ھم دارنـد اضـافـه کـردنـد 

ـــواره ـن مـــذکـــور در ( ! )   کـــه جشــ
مورد نظر باعث شـود کـه " بوستان" 
ـــه"  ـن ـاھـــد صـــحــ ـــگـــر شــ ـای  دی ھــ

ـنـدی کـه مـادری نـوزاد  ناخـوشـای
خود را در سر چھارراه بغل کـرده و 

ـاشـیـم می) ؟( !درآمدزایی ـب . " کند، ن
ــن  مـا در شــمـاره ھــای گـذشــتـه ای

نشریه به نظریات و نگاه کـارگـزاران 
ــا  ــطــه ب اســالمــی ســرمــایــه در راب
ـیـم و  ـت کودکان کار و خیابان پرداخ
ــط  ـق ـادآوری نـظـرات ایـن خـانـم ف ی
جھت تاکید این موضـوع بـود کـه 
ـنـد کـه  ایشان چقدر بی شـرم ھسـت

ـا کـودکـان نـوزاد را  در " گدایی ب
بی شـک ھـر .  میدانند" آمد زایی

در "   در آمـد زایـی" جا اگر موضوع 
ـنـدگـان اسـالمـی  ـای ـاشـد نـم میان ب
زودتر از ھـر کسـی آنـجـا حـاضـر 

ایشـان .   ھستند که آنرا غارت کنند
اما عمدا این اصطالحـات را بـکـار 
میبرند تا خود و حکومت اسالمـی 
ـقـصـیـر جـلـوه  را در این مورد بی ت
داده باشند؛ تمام ھـم و غـم ایشـان 

ـنـد" این است که  ـاخـوشـای " ظـاھـر ن
جلو چشم ھمگان نباشـد چـرا کـه 
این ظاھر ناخوشایند نشـان مـیـدھـد 
ـاکـی از  ـن مردم به چه ورطـه ھـول

ـز  ـی فالکت سقوط کرده اند که آن ن
ـاسـتـھـای ایـن  ـیـجـه سـی ـت تمـامـا ن
حکومت در ایـن سـی ودو سـالـه 

 .بوده است
اما برای آنکه نشان دھیم شـھـر 
ــی کــه در دســت  ــون ــران کــن ــھ ت
حکومتگران اسالمی اداره مـیـشـود 
و ام القرای اسالم خوانده میشود نـه 
ـلـکـه  تنھا دوستدار کودک نیست ب
دشمن آن اسـت و کـارگـزاران ایـن 
حکومت برای اداره ایـن شـھـر جـز 
ـیـم  رسیدن به سود سرشار ھیچ تصم
دیگری نمیگیرنـد، نـگـاھـی گـذرا 
به یکی از مـحـالت مـعـروف ایـن 

" دروازه غـار" اندازیم به نام  شھر می
که نزدیک میدان شوش واقع شـده 
است؛ این مـحـلـه ھـمـان قـدر کـه 
مشھور اسـت بـه ھـمـان انـدازه ھـم 

ای کـه  فراموش شده است، مـحـلـه
یک زمانی جنوب شھر تھران بـود 
اما اکنون با توجه به وسعـت شـھـر 
میشود گفت در مرکز تـھـران واقـع 

جمھوری اسـالمـی ایـن .   شده است
ــکــی از  ــخــار ی ــه افــت ــه را ب مــحــل

ـام  تروریستھای فدائیان اسـالم بـه ن
ـامـی "  شھید ھرندی"  ـاسـد، ن میـشـن

که ھیـچـگـاه از سـوی مـردم بـه 
نام این محلـه .   رسمیت شناخته نشد

یادگار دورانـی اسـت کـه در ایـن 
ای بوده به سمت شـھـر  منطقه دروازه

ــــن دروازه   ری، در پشــــت ای
غارھائی وجود داشته؛ امـا اکـنـون 
ــیــز دســت کــمــی از یــک غــار  ن
تاریک و خوفناک نـدارد کـه در 
آن انسانھا از بدو تولد مھر بدبخـتـی 
بر پیشانی شان کوبیـده مـیـشـود و 

ــده ـن ــ ــچ آی ــاھـــی  ھــی ـب ای جــز تـ
حـکـومـت ایـن .   درانتظارشان نیست

ـاش" محله را جوالنگاه  " اراذل و اوب
ـا  ـیـن کـافـی اسـت ت میداند و ھـم
ھیچکس به خود اجـازه نـدھـد کـه 
قدمی برای بھبـود زنـدگـی مـردم 
این محله بردارد ھر چنـد کـه ایـن 

ای و  حکومت برای ھـیـچ مـحـلـه
ـاه  ـب برای توده مردم زحمتـکـش و ت

دارد امـا مـحـلـه  شده قدمی بر نمی
ــه مــجــســمــی از  ــمــون دروازه غــار ن
برخورد این حـکـومـت بـه زنـدگـی 

ـان امـا .   توده مردم است در این مـی
ــه یــکــی از  ــل ــان ایــن مــح کــودک

 ١از صفحه 
 دروازه غار، کودکان کار، حکومت جنایتکار
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ـنـد کـه  ـان خـامـوشـی ھسـت ـی قربان
پیشاپیش محکوم ھستند چـرا کـه 
والدین ایشان محکوم شـده خـدایـی 

ـنـد ـاسـان .   ھست مـفـسـران و کـارشـن
حکومـت اسـالمـی کـودکـان ایـن 

سرپرستان سنـگـدل " محله را قربانی 
ـایـت "   و خشن  ـن ـا ج میشناساننـد ت

ـال ایـن  ـب حکومت خـویـش را در ق
کودکان و سرپرستان آنھـا پـوشـانـده 

ــد ــھــای .   بــاشــن ــکــی از ســایــت ی
ـا اشـاره )   سایت فرارو(حکومتی  ب

ــه دروازه غــار " بـه کـودکــان مـحــل
ــن  مـھـم ــفـه دولـت در ای ــریـن وظـی ت

خصوص را ایجاد حق ھـویـت بـرای 
ـاسـایـی  کودکان، صدور کارت شـن

میـدانـد "  و اجازه تحصیل در مدارس
اما در عمـل جـز " و اضافه میکند 

ـتـی و  سیاست ـافـرجـام ضـرب ھـای ن
سرکوبـی گـام دیـگـری بـرداشـتـه 

به گـزارش ایـن سـایـت "   نشده است
چندی پیـش، یـکـی از اعضـای " 

ـا  کمیسیون اجتماعی مجلس نیز، ب
ـاھـی مسـؤوالن در ایـن  ـان کـوت بی
ــت  ــوان کـرد کـه دول ــنـه، عـن ـی زم
ــی  ــع مشــکــل مــال ــی رف ــوانــای ت
کـودکـان کـار و خـانـواده آنـھـا را 
ـیـن،  ندارد و نباید با استفاده از قـوان

ایـن . "   مقابل کار کردن آنھا بایستـد
نماینده مجلس حقیقت را مـیـگـویـد 
چرا که تا وقتی این حکـومـت بـر 
ــھـا ھــیـچـوقــت  ـن ـت ـاشـد ن سـرکـار ب

ھـیـچ "   توانایی رفع مشکل مالـی" 
بخشی از مردم را ندارد بلـکـه اراده 
ای ھم برای آن ندارد، چه رسد بـه 

 . کودکان
ــه  ــم ب ــدان ــجــا الزم مــی در ایــن
قسمتی از گزارشی اشاره کنم کـه 
ــشــر  ــت ــی مــن ــھــای حــکــومــت ســایــت

ای کـه ایـن  اند تا عمق فاجعه کرده
ـتـر  حکومت مسبب آن اسـت را بـھ

 : فھمیده باشیم
اینجا دروازه غار اسـت؛ دروازه " 

ـا دلـت  ندارد، غار ھـم نـدارد امـا ت
ــاد دارد ـت ـقـدر کــه .   بـخـواھـد مـع آن

ـارک و  ـان، پ ـاب ـی نتـوانـی تـوی خ
ھایش به راحـتـی  کوچه پس کوچه

. اینجا دروازه غـار اسـت.   راه بروی
ـاد  دروازه غار کودک کـار ھـم زی

از ھــر ســن و ھــر قــوم و .   دارد
ھـایـی  از ھمان سر چھار راه.   ملیتی

چسبند به شیشه ماشین و  که می
گـل فـروش، فـال .   ول کن نیستنـد

ـنـدی و بـه گـزارش . . .   فروش، اسف
جھان به نقل از مھر، تا بـه حـال از 

ھـا کـجـا  اید این بچه خودتان پرسیده
ـاه شـب را بـه  و چطور وصـلـه سـی

چسبانند؟ فکـر کـن بـه  صبح می
رنگ آرزوھای موسی چھار سالـه 
که توی جـاده بـھـشـت زھـرا گـل 

دانی جـواد پـدر و  فروشد؟ می می
مادر ندارد و مـجـبـور اسـت بـرای 

ـار عـمـه اش روزی   ١٧ماندن کن
ـاق  ـا مشـت  ١٩ساعت کار کـنـد ی

 سـال اسـت دارد کـار ١٥ساله که 
کند؟ به ناصر فـکـر کـن کـه  می

زیر شالقھای کمر بند پـدر آخ ھـم 
ـبـھـای .   گوید نمی به دستان سیاه، ل

خشک، پوستـھـای تـرک خـورده 
 ...و

خالصه اینجا دروازه غـار اسـت 
ـزھـای جـور  و تا دلت بخـواھـد چـی
ــدا  ــب غــریــب پــی ــی واجــور و عــج

ـنـجـا از سـر  بچه.   شود می ھـای ای
ـاھـی شـب کـار  سپیده صبح تا سـی

ـابـت آن .   کنند می ھر کاری کـه ب
چون از بـچـگـی .   پول خوب بدھند

اند که باید کار کننـد و  یاد گرفته
 ...بدون پول به خانه نیایند

به زباله دانی شـھـرمـان خـوش 
ـاه و یـک . آمدید با یک نگاه کوت

ــقــه ــد دقــی ــن ای  گشــت و گــذار چ
فھمی که دروازه غار وسـعـتـی  می

ھـای  دارد به اندازه ھـمـه بـدبـخـتـی
ـاجـوری کـه .   شھرمان انگارھر آدم ن

ـنـجـا  از ھر جا طرد شـده سـر از ای
ــر عــادی و .   درآورده آدمــھــای غــی

ـز از مـواد مـخـدر بـه  تن ھای لبری
ــوی کــوچــه ــی ت ــت ــرســه  راح ھــا پ

زنند و در کنار آنھا کودکـان و  می
ـازی و مـعـرکـه  نوجوانان مشغول ب

 ..."اند گیری
این گزارش نشان مـیـدھـد کـه 
ــدر دوســتــدار  ــھــران اســالمــی چــق ت

ــن گــزارش و .   کــودکــان اســت ای
گزارشھائی از ایـن دسـت اگـر از 
ـیـسـت ایـن  ـال سوی کارگزاران ژورن
حکومت منتشر میشـود نـه بـرای 
ـا ایـن کـودکـان  حتی ھـمـدردی ب
ــرای ســرکــوفــت زدن بــه  ــکــه ب ــل ب
مردمی است که دستشان از ھـمـه 
جا کوتاه است و از جـامـعـه رانـده 

ـیـد .   اند شده ـیـن کـن ـق برای اینکـه ی
ــافــی اســت در  ــن اســت، ک ــی ــن چ

دروازه غار در قرق اراذل و " اینترنت 
ـا عـمـق "  اوباش ـیـد ت را جستجو کن

کینه ورزی ایشان با ایـن مـردم را 
 . مشاھده کنید

شھر تھـران در زیـر سـایـه ایـن 
ـاده اسـت ـت ـفـس اف . حـکـومـت از ن

ــه و ســمــبــل  ــان ــار نش ــان ک کــودک
ای اسـت کـه اســالم نــاب  فـاجـعــه

محمدی برای کودکان ترتیـب داده 
ــت  ــب ــی ــار ســمــبــل مص و دروازه غ
شومی کـه ایـن حـکـومـت بـرای 
محالت فقیر نشـیـن تـھـران، بـرای 
. توده مردم زحمتکش آفـریـده اسـت

ـام  از زمـان " دروازه غـار" پایـداری ن
ناصرالدین شاه قاجار تا کـنـون بـی 

ـیـچـگـاه ایـن  جھت نیسـت چـون ھ
محله نتوانسته روی خوشبختـی را 
به خود ببیند و مردمان سـاکـن آن 
ـنـی  ـف ھیچگاه نتواستند از غار متع
که نظام طبقاتی بـرایشـان تـدارک 

ـاسـت .   دیده است خالصی یابنـد سـی
ھمیشگی دولتھای حاکم از زمـان 
ـاکـنـون در سـرکـوب   ـاجـار ت شاه ق
تباه شدگان اعماق جامعه خـالـصـه 
میشده که بـه ایـن مـحـالت رانـده 

اند و در حکومت اسـالمـی بـه  شده
ـتـه  شنیع ـاف تریـن شـکـل آن بـروز ی
ـاد ایـن .   است در اوایـل دھـه ھشـت

ـا شـادی و شـادمـانـی  حکومت ب
ـانـه  گوش فلک را پر کرد که شب
ـیـن دروازه  به یک محله شبیه ھـم
ـام خـاک  غار در شرق تھـران بـه ن
سفید حمله برده و مردم نگون بخـت 
ـاری را ھـم  را آواره سـاخـت و بسـی
ـاز جــھــت یــاد  ـازداشــت کــرد و ب ب
ــاد بــه  ــت ــف آوری در اوایــل دھــه ھ

تھران یـورش بـردنـد " محله جمشید" 
ـاره ھـم تـو  و مردمی که یک ست
ــد بــا جــل و  ــن ــداشــت آســمــان خــدا ن
پالسشان کف خیابان ریختـه شـدنـد 
و از محل خود رانده شـدنـد و بـعـد 
ـاال کشـیـدنـد و  زمینھای آنجا را ب
در این میان کسانی که بیشـتـر از 
ھمه آسیب دیدند کودکان بـودنـد و 

ــود را  ــت خ ــوم ــک ــن ح حــاال ای
میخواھد دوسـتـدار کـودک نشـان 

حکومـتـی کـه والـدیـن ایـن .   دھد
ـاش  ــ ـان را اراذل و اوب ــ ـــودک ک
ـیـدیـم و  میخواند، چنانکه بارھا شن
یا خواندیم، در ھمیـن گـزارشـھـائـی 
که در سایتھای حکومتی منتـشـر 
ـارھـا اشـاره شـده اسـت  شده اسـت ب
که این کودکـان حـتـی مشـخـص 
نیست مادرشان کیـسـت و ایـن در 
ـنـی  نگاه اسالمی سرمایه داری یـع

ــزاده"  ــن بــعــد از ارتــداد "   حــرام و ای
تـریـن اتـھـامـی اسـت کـه  سنگـیـن

ـنـد  میتوانند متوجه یک انسان کـن
ـا او را حـتـی مسـتـحـق مــرگ  ت
ــن  ـی ــد و کســانـی کــه  چــن ـن بـدان
ـیـچـگـاه  نگاھی به انسانھا دارنـد ھ

ــمــی ــخــصــوص ن ــد دوســتــدار  ب ــوانــن ت
ـلـکـه یـکـی از  ـاشـنـد ب کودک ب
دشــمــنــان قســم خــورده کــودکــان 

 .ھستند
ـنـکـه روزی دروازه  به امـیـد ای

ــار، دروازه ــاشــد بــه ســوی  غ ای ب
ـا  روشنایی و کودکان آن مـحـلـه ب
ــی کــودکـی شـان را ســر  شـادمـان
ـیـشـود  کنند و این امید محـقـق نـم
ـنـکـه جـمـھـوری اسـالمـی  مگر ای
ـاتـی  ـق سرنگون شود و کال نظام طب

 .*ریشه کن شود

  

 حقوق کودکان  
 
  . حق ھر کودک به یک زندگی شاد، ایمن و خالق -
تضمین رفاه و سعادت ھر کودک، مستقل از وضعیت  -

دولت موظف است استاندارد .  خانوادگی، با جامعه است
واحدی از رفاه و امکانات رشد مادی و معنوی کودکان 

  . و نوجوانان را، در باالترین سطح ممکن، تضمین کند
پرداخت کمک ھزینه ھای الزم و ارائه خدمات رایگان  -

پزشکی و آموزشی و فرھنگی، برای تضمین استاندارد 
باالی زندگی کودکان و نوجوانان مستقل از وضعیت 

  . خانوادگی

قرار گرفتن کلیه کودکان فاقد خانواده و امکانات  -
خانوادگی، تحت تکفل دولت و زندگی و تربیت آنھا در 

  . نھادھای مدرن و پیشرو و مجھز
ایجاد مھد کودک ھای مجھز و مدرن به منظور  -

برخورداری ھمه کودکان از یک محیط زنده و خالق 
  . تربیتی و اجتماعی، مستقل از شرایط خانوداگی

برابری حقوقی کامل کودکان، اعم از اینکه داخل یا  -
  . خارج ازدواج بدنیا آمده باشند

ممنوعیت کار حرفه ای برای کودکان و نوجوانان زیر  -
  .  سال١٦
ممنوعیت ھر نوع آزار کودکان در خانواده، مدارس و  -

.  موسسات آموزشی و در سطح جامعه بطور کلی
ممنوعیت فشار و آزار روانی . ممنوعیت اکید تنبیه بدنی

  . و ارعاب کودکان
.  مقابله قاطع قانونی با سوء استفاده جنسی از کودکان -

سوء استفاده جنسی از کودکان جرم سنگین جنایی 
  . محسوب میشود

تعقیب و مجازات قانونی کسانی که به ھر طریق و به  -
ھر توجیه مانع برخورداری کودکان، اعم از دختر و پسر، 

از حقوق مدنی و اجتماعی خویش، نظیر آموزش، تفریح، و 
شرکت در فعالیت ھای اجتماعی مخصوص کودکان 

 .  گردند
 ، برنامه حزب کمونیست کارگری"یک دنیای بھتر"از 
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 "حوادث ناشی از کار"
ـامـیـن  براساس گزارشات سـازمـان ت
اجتماعی در سـه مـاھـه اول سـال 
جاری، از فروردین تا خـرداد تـعـداد 

" حادثه ناشی از کـار"  مورد ٤٥٨١
ـاده کـه   ـت  حـادثـه ١٢١١اتفاق اق

 حادثه ١٢٠٠منجر به آسیب به پا، 
منجر به آسیب به انگشت دسـت و 

 حادثه منجر بـه آسـیـب بـه ١٠٩١
 نفر شـده ١٨دست و منجر به فوت 

 .است
شـرایـط .   گزارش تکان دھنده اسـت

ـــی و  ـن ــ ـــم ـــدم ای ـار  و ع کــ
ــمـنـی حـتـی در  ـادنـدارھـای ای اسـت

ـــدایـــی ـت ــ تـــریـــن شـــکـــل آن در  اب
ـا وجـود  محـیـط ھـای کـارگـری ی

ندارد یا آنجایی که ھسـت، بشـدت 
ــی اســت ــه.   نــاکــاف ھــا و  کــارخــان

ـلـگـاه کـارگـران  ـن محیطھای کار ق
ـبـود .   اند شده ھرگونه اعتـراض بـه ن

ایمنی کار با خطـر اخـراج و کسـر 
. مزایا و دسـتـمـزدھـا ھـمـراه اسـت

امنیت و جان کارگر برای سرمـایـه 
ــا نــدارد ــن بــه .   داران اســالمــی مــع

 ٨٨اعتقاد کارشناسان سوانح کـار 
ــود  ــن حــوادث در اثـر نــب درصـد ای

ترین امکانات ایـمـنـی کـار  ابتدایی
ـنـه ـزی ـا ھ ـاده کـه ب ـت ھـای  اتفاق اف

ــارکــم مـی ــھــا  بسـی شــد از وقـوع آن
ھـر سـال ھـزاران .   جلوگـیـری کـرد
ھـای کـار دچـار  کارگر در محیط

ـاشـی از کـار مـی . شـونـد سوانج ن
ــب  ــجـه آن پـس از آسـی ـی ـت ـیـن ن اول
ـیـت  جسمـی از دسـت دادن مـوقـع

ــاری مــی ــیــک ــلــی و ب ــاشــد شــغ . ب
پیگیریھا برای درمان و درخـواسـت 
ــان  ــکــاری ومــزایــای دوران درم بــی
ضایعات وارده، جزو روزھای کاری 

پرداخت خسـارت .   آید به حساب نمی
ـنـه.  که معنایی ندارد ھـای دوا  ھزی

ـایـد  و درمان و بسـتـری شـدن را ب
حـادثـه .   خود قربانیان متقبل بشونـد

در مـحـیـط کـار اگـر بـه مـرگ 
ـا  کارگر منجر نشود یعنی نقـص ی
ـیـکـاری و  آسیب عضو و سـپـس ب

جـمـھـوری .   رھا شدن به حـال خـود
ـاسـتـھـای  اسالمی با قوانین و سـی
ـیـم  ـق ضد کارگریـش مسـئـول مسـت

 . باشند قتل کارگران می
 

 خانه کارگر و 
 آمار بیکاری و فقر

 

 درصد، تـورم و ٢٠بیکاری باالی 
ـزایـش ٣٥گرانی باالی   درصـد، اف

دستمزدھا تقریبا صفر درصد، اینـھـا 
ــد کــه  ــن آمــار و ارقــامــی ھســت
حکومت با دستکاری آمـاری اش 

امـا .   دھـد آنھا  را کـم نشـان مـی
اخیر فتح اله بیات رئیـس اتـحـادیـه 
ـیـمـانـکـاری  كارگران قراردادی و پ
ــر و فــالکــت  ــگــری ازفــق آمــار دی

: گویـد وی می.  کارگران داده است
 درصد کارگران قـراردادی زیـر ٨٠

ـقـر مـی ـاشـنـد خطر ف ـقـط .   ب  ٢٠ف
ـا  ـیـمـانـکـاری ب درصـد کـارگـران پ

ـنـد قرارداد کار می  درصـد ٥٠.   کن
ـیـمـه  این کارگران تـحـت پـوشـش ب

ـنـد ـیـسـت ـتـمـاعـی ن  ٨٠.   تامیـن اج
درصد از كـارگـران قـراردادی زیـر 

ـافـت ٤٠٠  ھزار تومان دستـمـزد دری
 .کنند می

ـامـات  اینھا اظھارات یـکـی از مـق
خانه کارگر رژیم است که ضمنـی 
مجبور شده به فقر و فالکـت وبـی 
حقوقی کارگـران و دسـتـمـزدھـای 

ـنـکـه امـروز .   پائین اعتراف نماید ای
ھایی از رژیم و از جمله خـانـه  بخش

ـامـی  کارگریھا  چنین آمـار و ارق
ـبـه مـھـم  ارائه می ـن دھند، از دو ج

ـنـد  اول اینکه اینھا مـی.   است خـواھ
با این موضعگیریھا اعـتـراضـات و 
مبارزات کارگران برعلیه رژیـم  را 
مھار و کنترل کرده و نھایتا به نفـع 
خود مصادره کرده و بـی شـرمـانـه 

. شـونـد مدعی دفاع از کارگر مـی
ـیـت  خود اینھا در تحمیل ایـن وضـع
ــدگــی و  ــه کـارگــر و زن ـق بـه طــب

ـقـش داشـتـه انـد و  معیشت نازلش ن
ـنـھـا  .   انـد عصای دست دولت بوده ای

ـا پـرداخـتـن بـه  امروز درتـالـشـنـد ب
موضوع فقر و فالکت تحمیلی بـه 
کارگران، ضمن رد مسئولیتشان در 
ـابـل  قبال این وضعیت، فقط باند مق
حکـومـت و بـطـور ویـژه دولـت را 
مسئول این وضعیت قلمداد کـرده و 

ـاسـت ـیـه سـی ـتـصـادی  برعل ھـای اق
ـا ایـن .   دولت موضع بگـیـرنـد دوم ب

کار فضای انتخابات آتی را بـرای 
خانه کـارگـریـھـای رژیـم مسـاعـد 
کرده تا این دار و دسته حکومـتـی 

ـنـدگـان ـای جـامـعـه " را به عـنـوان نـم
ــری ــم "   کــارگ ــس رژی ــجــل وارد م

ـنـد ـای ـیـت فـرای ایـن .   نم امـا واقـع
. ادعاھای باندھای حکومتی است

ھـای  ھمه ارگانـھـا و دار و دسـتـه
ــه کــارگــر و  ــی، از خــان حــکــومــت
ـا  ـتـه ت شورای اسـالنـی کـار گـرف

ھای خودساختـه وابسـتـه بـه  تشکل
ــت  ــی ــت و کــل ـاردول ــھــا، در کــن ـن ای
جمھوری اسـالمـی، ضـد کـارگـر 
ــارزات  بـوده و  امــر ســرکــوب مــب
کارگران، بویژه جنبش مبارزه بـرای 
ـیـت  ـبـود وضـع افزایش دستمزد و بھ
معیشتی طبقه کارگـر ھـمـواره در 

ایـن را .   باشـد دستورشان بوده و می
ـیـن  کارگران ھم می دانند و بـه ھـم

خاطر وقعی برای افاضات حـق بـه 
ــاع از جــامــعــه " جــانــب در  ــز دف پ
ـتـه"   کارگـری ـپـذیـرف خـانـه .   انـد را ن

کـارگـر و شـوراھـای اسـالمـی و 
حراست و دھھا باند و دار و دسـتـه 

مشابه جزئی از ابزارھای حکـومـت 
برای سرکوب کارگران ھستند کـه 

 .باید افشا و رسوا شوند
 

  میلیونی٢خط فقر 
ـنـده سـابـق  ـای عباس وطـن پـرور نـم
ــم در ســازمــان  کــارفــرمــایــان رژی
جھانی کار پیش بینی کـرده اسـت 
ـیـون  ـل ـی که نرخ خط فقـر بـه دو م

ـتـه .   یابد تومان افزایش می وی گـف
ـقـر در کـالن :   است که نرخ خط ف

ـیـون و  ـل ـی شھرھای کشور یـک م
ششصد ھزار تومان برآورد شـده کـه 

ـان سـال  بینی می پیش ـای ـا پ شـود ت
ـیـون  ـل ـی ـقـر دو م جاری نرخ خـط ف

 . تومان افزایش یابد
ـان  ـی خود جناب وطن پرور کـه سـال
سال از دست انـدرکـاران حـکـومـت  
ـان  بوده و به عنوان نمایند کارفرمـای
از طرف دولت جمـھـوری اسـالمـی 

ـانـه سـازمـان  در نشسـت ـی ھـای سـال
جھانـی کـار شـرک کـرده اسـت، 
ــه کــارگــر  کسـی کــه بــارھــا خــان

ھای اسالمـی را بـه عـنـوان  وشورا
" واقـعـی کـارگـران" تنھا نمایندگان 

ــدگــان  ــمــایــن ــول کــرده و بــا ن قــب
ــر ســر  تشــکــل ــی ب ھــای حــکــومــت

تحمیل دستمزدھای پایئن و فقـر و 
فالکت ھر چه بیشتر بر کـارگـران 
شمشیر زده اسـت، امـروز در مـتـن 
ـاحـھـای درون رژیـم از  دعوای جـن
یک گوشه واقعیت درباره خط فقر 
و اثرات گرانی و تورم بر کـارگـران 

اظھـار نـظـر .   داد سخن سرداده است
ــت  ــی دربــاره وضــعــی ــن ــی ایــن چــن
ـا خـط  دستـمـزدھـا و رابـطـه اش ب
فقری که حکومت و دولـت اعـالم 

ای از  کرده است، اعـتـراف بـه ذره
فالکتـی اسـت کـه بـه کـارگـران 

ــل کــرده ــحــمــی ــد ت ــم .   ان ــھــا ھ ایــن
ــنـد بـرای داغ  مـوضـوعــاتـی ھسـت
ــتــی و  ــات حــکــوم ــاب ــخ ــت کــردن ان

ــدھــایــش ـان ــار .   ب ــت بســی ــعــی امــا واق
ـیـش  ـان پ مھمتر در پس ایـن سـخـن
ـا دو  ــی افــزایـش خـط فــقـر ت ـن ـی ب

اینجـاسـت .   باشد میلیون تومان می

ـا یــک حســاب ســر  ــگـر ب کـه دی
ـقـه  انگشتی بدست می آید کـه طـب

ـیـش از   ٩٠کارگر ایران و بخـش ب
ــر کــار  ــر خــط فــق درصــد آن زی
وزندگی و معیشت بخش عظیـمـی 
از ھمین درصد تا یک پنجـم خـط 

 .فقر افت کرده است
ـتـی ھـا و مـرکـز آمـار و   آمار دول

ـاکـنـون  ارگانھای رنگارنگ رژیم ت
ـیـون  ـل ـی ـا یـک م ضمنی خط فقرت

ـیـد کـرده بـودنـد ـائ ـا .   تومـان را ت ب
ـیـرامـون  اظھارات جناب وظن پرور پ
ــا  ــه ب ــت ــب ــر، و ال افــزایــش خــظ فــق

ـزدیـک بـه   ٥٠احتساب گـرانـی ن
ـای عـمـلـی آن  درصدی که مـعـن

ھای سـبـد   درصد ھزینه٥٠افزایش 
 غذایی طبقه کارگر

ـقـر و فـالکـت  می باشد، عـمـق ف
ــخــش اعــظــم  ــیــل شــده بــه ب ــحــم ت

 . کارگران آشکارتر میشود
ــکــاری را  ــی کــه آمــار بــی دولــت

کند تا وانمود بکنـد  دستکاری می
باشد، دولتی کـه  بیکاری  کم می

ھای شاخداری نظیر اشتغـال  با دروغ
ــصــادی و  ـت ــی و رشــد اق ــیـون ــل ـی م
ـا  افزایش درآمد، در صدد دست و پ
کردن مشروعیت برای سیاسـتـھـای 

باشـد،  ضد کارگری اش بوده و می
ـقـررات  ـیـن و م به ھمراه کـل قـوان
حکومتی، از قانون کـار اسـالمـی 
گرفته تا انواع و اقسام سازمانھـا و 
ـقـط و  نھادھای خودساختـه کـه ف

ـاردی  فقط مشغول دزدی ھای میلی
باشند، تمام و کمال مسئول ایـن  می

ـقـه  ـیـل شـده بـه طـب وضعیت تـحـم
ــد ــن ــه جــای .   کـارگــرھســت ــھــا ب ایــن

اشتغال میلیونی، دزدیـھـای ھـزاران 
میلیاردی را رسما سـازمـان داده و 

ـاتـالن .  کنند ھدایت می این دولت ق
و دزدانی است که اکثریت عـظـیـم 
کارگران را اینچنین به اعماق خـط 
فقر رانده است، و تا ھروقت که در 
ـیـشـتـری از  ـان ب قدرت باشند قربانی

 .*جامعه خواھند گرفت
  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی
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 حمایت از مبارزات 
 کارگران پتروشیمی 

 
 کارگر پتروشیمی بندرامام در ٦٥٠٠

 !برند اعتصاب بسر می
 ":اس. آ. ج. س"کلود ریموند ، دبیر اجرایی 

ـانـکـار و ) ٢٠١١مارس (در بھار سال جاری  کارگران پیم
ـز )   جـنـوب( موقتی کارخانه پتروشیمی در مـاھشـھـر  ـبـری و ت

برای لغو کار موقت و پیمانـکـاری دسـت بـه )   شمال غربی( 
یکی از خواستھای اصلی آنھـا عـقـد قـرارداد .   اعتصاب زدند

 .جمعی و استخدام رسمی کارگران پیمانکار بود
ـاعـث شـکـسـتـن  ـا دادن قـولـھـایـی ب کارفرما و دولـت ب

اما، نه تنھا آنھا به قول خـود عـمـل .   اعتصاب کارگران شدند
 .نکردند، بلکه شروع به سرکوب فعالین کارگری کردند

ـاره )   جنـوب(  کارگر پتروشیمی بندر امام ٦٥٠٠اینبار  دوب
 .اند با ھمان خواستھای قبلی دست به اعتصاب زده

ـتـی مـتـحـدا  قابل ذکر است که کارگران رسمـی و مـوق
ـا .   اند دست به این اعتصاب زده ـنـد کـه ت و اینبار مصمم ھست

رسیدن به خواستھایشان به اعتصاب ادامه دھند و صـرفـا بـه 
 .قولھای داده شده بسنده نکنند

جنبش سندیکاھای کارگری ژنو پیام ھمبستـگـی بـرای 
ـیـم ژنـو  کارگران اعتصابی ارسال می ـق ـان م ـی دارد و از ایـران
ـاریـخ "   کار شایسته"تقاضا دارد که در روز جھانی   ٧که در ت

 .باشد به ما بپیوندند اکتبر می
 "اس. آ. ج. س"کلود ریموند، دبیر اجرایی 

 ٢٠١١ اکتبر ٤سه شنبه 
http://www.cgas.ch/SPIP/spip.php?

article1911 
ـلـی در حـمـایـت از  ـل ـیـن الـم ترجمه و تکثیر از اتـحـاد ب

 کارگران در ایران
  

ھمبستگی کارگران فرانسوی با اعتصاب 
 کنندگان صنایع پتروشیمی ایران

ـزرگ کـارگـران فـرانسـه، کـه در  چھـار سـنـدیـکـای ب
ـا  متشکل شده «اجتماع سندیکایی مغرب و خاورمیانه» انـد، ب

ای از اعتصاب کارگران پتروشیمی مـاه شـھـر  انتشار اعالمیه
 اکتبر منتشر شـده و ٦این اعالمیه در تاریخ . اند حمایت کرده

و اونسا آن را امضـا  «سود»او، ھمبستگی . اس.ت، اف.ژ. س
 .اند کرده

 :متن این بیانیه به شرح زیر است
 ھمبستگی با اعتصاب کنندگان صنایع پتروشیمی ایران

ـان ٦٥٠٠ بیش از ٢٠١١ سپتامبر ٢٤در   تـن از کـارکـن
ھای مختلف صنایع پتـروشـیـمـی ایـران، کـه یـکـی از  بخش

ـتـصـادی کشـور اسـت، دسـت بـه  سودآورترین بـخـش ھـای اق
ـیـه شـرکـت.   اعتصاب زدند ـان عـل ـاطـعـه  اعتراض آن ھـای مـق

ـازی کـرده  «تامین کننده کارگر»کاری است که نقش  را ب
ـان  ـیـن و قـراردادھـای مـوقـت بـه آن ـائ و دستمزدھای بسیار پ

 .کنند تحمیل می
ـتـن سـرنـوشـت  اعتصاب کنندکان خواھان بـه دسـت گـرف
خود، خواستار مذاکرات جمعی و قراردادھای استخدام دائـمـی 

ھا منطـبـق بـر  کلیه مطالبات آن.   در صنایع پتروشیمی ھستند
ـان بـه مـنـظـور .   باشـنـد ھای بین المللی کار می کنوانسیون آن

ـتـه ھماھنگی بھتر فعالیت ـی ھـای  ھای اعـتـراضـی شـان، کـم
 .اند که حق مشروع آن ھاست اعتصاب تشکیل داده

ـنـدگـان یـورش  نیروھای امنیتی به اجتماع اعتـصـاب کـن
کـنـد ولـی  ھا، سه نفر را دستگیر مـی برد و پس از آزار آن می

ھـا را   سـاعـت آن٤٨در اثر فشار اعتصاب کنندگان پس از 
 .کنند آزاد می

ـتـمـاع سـنـدیـکـایـی »ما سندیکاھای فرانسوی عصو  اج
، از مطالبات اعتصاب کنندگـان ایـرانـی «مغرب و خاورمیانه

ـامـات ایـرانـی  پشتیبانی کرده، شھامت آن ھا را ستوده و از مق
 .خواھیم که به حقوق برحق کارگران احترام بگذارند می

کنیم که کـارگـران ایـران  ما یک بار دیگر یادآوری می
ھای کـارگـری  در مبارزات مطالبی شان تنھا نبوده و سازمان

متشکل فرانسوی با مبارزه ی آنان در شرایط بسیار سخـت و 
 .کنند زیر سرکوب پلیسی اعالم ھمبستگی می

 زنده باد ھمبستگی بین المللی
کلکتیو سندیکائی فرانسوی حمایت از کارگران مـغـرب و "

 "خاورمیانه
 او. اس. اف  -ت  . ژ. س

 ونسا   -     "سود"ھمستگی 
 "ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران: "ترجمه و پخش از

  
گشت در کامیاران، به حمایت  برگزاری گل

 از کارگران اعتصابی ماھشھر

گشـتـی در اطـراف شـھـر   گـل١٥/٧/١٣٩٠روز جمـعـه 
کامیاران و برای حمایت از کـارگـران اعـتـصـابـی مـاھشـھـر 

ـتـه.   برگزار شد ـی ی  در این مـراسـم جـمـعـی از اعضـای کـم
ھـای کـارگـری و  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل
 .فعالین کارگری کامیاران حضور داشتند

آمـد گـفـت و  در ابتدای مراسم، مجری به حاضرین خوش
ـیـه.   گشت را توضیح داد دالیل این گل ی  برنامه با خواندن بیان

ـتـروشـیـمـی ادامـه  کمیته در حمایت از اعتصـاب کـارگـران پ
ـام مـحـمـود صـالـحـی در  یافت و سپس یکی از حاضرین، پی

در .   حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیـمـی را قـرائـت کـرد
نویس تغییر  گشت حاضرین به بحث در مورد پیش ی گل ادامه

ـنـگـی در ایـن  ی کمیته قانون کار پرداختند و بیانیه ی ھـمـاھ
ـا بـحـث آزاد  گـل.   مورد برای حـاضـران خـوانـده شـد گشـت ب

ـفـه ـیـن  پیرامون اعتصاب و تجارب ناشی از آن و وظـی ـال ی فـع
 .کارگری در ھنگام اعتصاب به پایان رسید 

ی خود را از  الزم به ذکر است حاضرین حمایت ھمه جانبه
 .اعتصاب کارگران ماھشھر اعالم داشتند

 ١٣٩٠ مھر ١٥
ھـای  ی ھماھنگی برای کمک به ایجـاد تشـکـل کمیته
 کارگری

  

پیام مجامع عمومی شورای فازھای دھگانه 
پاالیشگاھھای پارس جنوبی به کارگران 

 اعتصابی پتروشیمی بندر امام
 ! دوستان و ھمکاران عزیز

ـال  ـب ـانـه آنـرا دن ـاق ـیـدیـم و مشـت خبر اعتصاب شما را شـن
ـاالیشـگـاھـھـای .  میکنیم ما کارگران متشکل در شوراھای پ

ـبـه بـرحـق شـمـا دفـاع و  پارس جنوبی از اعتصـاب و مـطـال
ـیـت شـغـلـی.   پشتیبانی میکنیـم ـامـیـن امـن  لـغـو  خـواسـت ت

شرکتھای پیمانکاری و کنار زدن آنھـا در رونـد اسـتـخـدام و 
 خـواسـت اسـتـخـدام  ای که بین کارگران ایجاد میکننـد تفرقه

   برخورداری از مزایای کـارگـر رسـمـی مستقیم توسط شرکت
ھـای امـروز  افزایش دستمزدھا متناسب با جوابگوئی به ھزینه

ـقـل کـه  ھای کارگری خانواده  و برخورداری از تشـکـل مسـت
دخالت ھمه کارگران را در تامین خواستھا و سـرنـوشـت شـان 

 .  خواست ھمه  کارگران ایران است جوابگو باشد
از نظر ما در این شرایط ھمه کارگران پتروشـیـمـی بـویـژه 
کارگران رسمی در منطقه ویژه اقتصادی و کارگران رسـمـی 
ـیـمـانـی  بندر امام ضروری است که از خواست شما کارگران پ

تشکل کارگری یعـنـی شـرایـطـی کـه .   حمایت عملی کنند
کارگران ھر مرکز صنعتی بتوانند در شرایط برابر و متـحـدانـه 
حرف و خواست شان را طرح کنند و نیروی جـمـعـی شـان را 

تجربه ما اگر به تشـکـل و .   ھایشان کنند وثیقه تحقق خواست
ـیـل اسـت کـه  ایجاد شوراھای کارگری منجر شده به این دل
این دیوارھائی را که بین ما کارگران فنی و مـتـخـصـص و 

شما در مـاھشـھـر و .   ساده و غیر متخصص کشیدند برداشتیم
ـیـشـروی و تـحـقـق  ـتـی بـرای پ کارگران دیگر مراکز صـنـع

ـیـد مـا .   مطالبات برحق تان ضروری است چنین اقدامی بـکـن
در اینجا در ھر موردی مجمع عمومی تشکیل دادیم و ھـمـه 

ـاعـث شـده کـه .   کارگران در آن دخالت داشتند این دخـالـت ب
شورا قوام بگیرد و تمام کـارگـران احسـاس قـدرت و حـرمـت 

 .ای که قبال وجود نداشت مسئله. کنند
 مبارزه کارگران علنی است و برای خواستـھـای مشـروع 

در این مبارزه باید کاری کرد و حـرفـی زد .   صورت میگیرد
ـاشـد و ھـمـه کـارگـران از آن  که حرف دل ھمه کـارگـران ب

ـارس .   سربلندانه دفاع کنند ما کارگران پاالیشگاھھای گاز پ
جنوبی برای اعتصاب شما آرزوی موفقیت میکنیم و توصیـه 
ـیـروی جـمـعـی  میکنیم که برای حفظ اتحادتان ھمـواره بـه ن

ـیـروزی شـمـا و تشـکـیـل . کارگران اتکا کنید چشم انتظار پ
زنده باد اتـحـاد کـارگـران .   شورای کارگران پتروشیمی ھستیم

 .پتروشیمی
  شورای کارگران پاالیشگاھای پارس جنوبی

 ١٣٩٠ مھر ١١١
  

ھای مجتمع  به کارگران اعتصابی پیمانکاری
 عمومی پتروشیمی ماھشھر و بندر امام

 دوستان و رفقای عزیز،
ای خویش کـه  اعتصاب شما برای دستیابی به حقوق پایه

اکنون بیش از ده روز است که ادامه دارد، شایسته ھر گـونـه 
 .حمایت و ھمبستگی طبقاتی است

ـنـی شـده ـی ایـد  شما در اعتصاب خود خواستار اجـرای قـوان
ایـن سـرنـوشـت .   که خود دولت نیز آن را تصویب کـرده اسـت

ـنـی  ـی طبقه غیر متشکل ما است که حتی برای اجرای قـوان
ـاچـار از اعـتـصـاب  که ظاھرا به نفع آن تضویب شده اسـت، ن

این حـق شـمـا .   اید شما خواستار قراردادھای رسمی شده.   است
ـا فـرزنـدان و  که اکنون برای کسب آن به مـیـدان آمـده ایـد ت

ـاشـنـد، در  خانواده ھایتان از زندگی کم رنـج تـری بـرخـوردار ب
ـیـه کـارگـران ایـران اسـت ھـمـه .   عین حال متضمن منافع کل

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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کارگران، بخصوص کارگران شاغل در بخش پیمانی در ایـران 
ـنـد و از آن  ـز بـدان ـی باید تالش شما را حرکتی بـرای خـود ن

ما نیز با اشتیاق تمام آرزومند پیروزی شـمـا در .  حمایت کنند
 .ایم این مبارزه

در پایان،امیدواریم که شما ھم بتوانید با ایجاد سندیـکـای 
مستقل، گامی بلند در راستای نیل به منافع کارگری خـود 

ھمانطور که یکی از دستاوردھای ایجاد سـنـدیـکـای .   بردارید
ھفت تپه،موجبات رسمی شدن تمامی کارگران مـوقـت ھـفـت 
ـبـودی  ـنـه بـھ ـی تپه را فراھم آورد سندیکای شما ھم بتواند زم

 .وضعیت زندگانی شما را فراھم آورد
  به امید پیروزی و اتحاد کارگران

 سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه
 ١٣٩٠ مھرماه ١٧
  

 .از کارگران اعتصابی ماھشھر حمایت کنیم
ـنـدر مـاھشـھـر دسـت بـه حـرکـتـی  کارگران پتروشیمی ب

ـقـه ایـن کـارگـران در .   انـد ای زده بزرگ، منسجم و بـی سـاب
ـا  اعتراض به پیمانھای که توسط  شرکت ھای پیمانـکـاری ب

ـار  کارگران منعقد می شود، دست به اعتصاب زدند و خـواسـت
ـزرگـتـریـن کـارفـرمـا در ایـران  بستن پیمان با خود دولت که ب

ـنـد می ایـن اعـتـصـاب کـه اکـثـریـت کـارگـران .   باشـد ھسـت
اند برای ما و جنبش کـارگـری  پتروشیمی در آن شرکت کرده

ـاد مـانـدنـی اسـت ـی کـارگـران .   ایران یک پیروزی بزرگ و ب
ـان   پتروشیمی ماھشھر، ما با تمام توان از شما و اعـتـصـاب ت

ـیـم حمایت خواھیم کرد و ما خود را در صفوف شما مـی ـن ـی . ب
ای در رگ جنبش کـارگـری ایـران و  اعتصاب شما خون تازه
تـر در  شما باید با آگاھی ھر چه تمـام.   جھان به جریان انداخت

مقابل سرمایه داران و حامیان آنان ایستاده و از تھدید و زنـدان 
ـیـد مـا .   آنان نباید از خواست و مطالبات خود صرف نـظـر کـن

کارگران از روزی که متولد شدیم در فقر و فالکت زنـدگـی 
ـار را سـرمـایـه داران بـه مـا  کرده ایم و این زندگی فالکت ب

اند و ھر زمان که اعتراض کنیم بالفاصله سـر و  تحمیل کرده
ـنـد کله نیروھای دولتی پیدا شده و ما را سـرکـوب مـی . کـن

ـان  شما کارگران پتروشیمی امروز به سرمایه داران و حامیان آن
تواند جـھـانـی  اثبات کردید که ھر زمان کارگر اراده کند می

ـنـکـه سـرمـایـه .   را به سود طبقه اش تغییر دھد با توجه به ای
ـبـران  داران و حامیان آنان برای به دام انـداخـتـن فـعـاالن و رھ

ـنـد جنبش کارگری ایران یک لحظه را از دست نمی پـس .   دھ
ـایـد تـمـام گـزارشـات و  رھبران اعتصابی کارگران ماھشھـر ب
مذاکراتی که با نیروھای کارفرما و یا ھـر ارگـان دیـگـری 

گیـرد بـه اسـتـحـضـار  که در طول مدت اعتصاب صورت می
ـنـد و از کـارگـران اعـتـصـابـی  کارگـران اعـتـصـابـی بـرسـان

خواھیم که با تمام قدرت از رھبران خود که جـان خـود را  می
پیروزی از آن مـاسـت .   اند حمایت کنند در کف دست گذاشته

 .زنده باشید
 ١٣٩٠محمود صالحی مھر ماه 

  
پیام کارگران ایران خودرو به کارگران 

 ھای ماھشھر اعتصابی پتروشیمی
 زنده باد اتحاد و ھبستگی کارگران

ھـای مـاھشـھـر اعـتـصـاب  کارگران زحمتکش پتروشیمی
ـان مـوجـب  ـت ـق شکوھمند شما تا رسیدن بـه خـواسـتـھـای بـرح

مـا کـارگـران ایـران خـودرو در سـنـگـر .  شادمانی ما گردید
 .مبارزه علیه حامیان سرمایه شما را تنھا نخواھیم گذاشت

 ھای ماھشھر زنده باد مبارزه کارگران پتروشیمی
 زنده باد اتحاد و ھبستگی کارگران

 جمعی از کارگران شرکت ایران خودررو

پیام جمع دیگری از کارگران ایران خودرو 
 ھای ماھشھر به کارگران اعتصابی پتروشیمی

 دوستان و ھمکاران گرامی
ھای ماھشـھـر بـرای  در روزھای اخیر کارگران پتروشیمی

 .اند ھای خود دست به اعتصاب زده رسیدن به خواسته
ای و  مھمترین خواست کارگران حذف شرکتھـای واسـطـه

 .انعقاد قراردادھای مستقیم و دائمی است
ـیـت  این خواست، خواست ھمه کارگران است، نداشتـن امـن

ـتـروشـیـمـی .  شغلی مھمترین دغدغه کارگران است کارگران پ
اند برای غلبه به این مشکل دست بـه  ماھشھر تصمیم گرفته

 . اعتصاب بزنند
ـانـی خـود  ـب ـی اینک وظیفه ما کارگران است که با پشـت

 .ھای ماھشھر را تنھا نگذاریم کارگران زحمکش پتروشیمی
 آری دوستان کارگر

ـان  ـابـل یـورش بـه کـار آن ـق تنھا اسلـحـه کـارگـران در م
ـقـه ھـای  اعتصاب و تشکل و حمایت ما کارگران از ھـم طـب

ھای مـاھشـھـر  پیروزی کارگران پتروشیمی.  باشد خودمان می
 .باشند در اتحاد و پشتیبانی ھمه کارگران ایران از آنان می

ـنـد  ما جمعی از کارگران ایران خودرو از اعتصاب شکوھم
ھای ماھشھـر حـمـایـت کـرده و از ھـمـه  کارگران پتروشیمی

ـیـم کـه  کارگران و سازمانھای مدافع حـقـوق بشـر مـی خـواھ
 .کارگران اعتصابی را تنھا نگذارند

پیروزی طبقه کارگر در اتحاد و ھمبستگی طبقاتـی مـا 
 .باشد کارگران می

  
فراخوان، حمایت از اعتصاب کارگران 

 پتروشیمی ماه شھر
ھای پتروشیمی ماھشھـر، از سـوم  پیکار کارگران مجتمع

ھـای بـرحـق  مھرماه امسال تا کـنـون ادامـه دارد و خـواسـت
ـیـمـان کـاری و عـقـد  کارگران مبنی بر لغو کار موقت و پ
ـارزاتـی شـان  قرارداد جمعی و استخدام رسـمـی بـر پـرچـم مـب

ایـن خـواسـت کـارگـری از فـروردیـن سـال .   نوشته شده است
 تا کنون مطرح شده و در جریان اعـتـصـاب شـجـاعـانـه ١٣٩٠

ـیـرغـم  کارگران مجتمع ھای گوناگون پتروشیمی ماھشھـر عـل
ـتـی  ـامـات رسـمـی و دول قول و قرارھای ظاھرا مسـاعـد مـق
پتروشیمی به سرانجام نرسیده است و کارگران ھمواره به خاطـر 

ھا با فشار و ارعاب روبرو شده و فعالین آنـھـا  طرح این خواست
 .اند مورد تھدید قرارگرفته

ـا  ـتـروشـیـمـی ب اعتصاب شکوھمند کـنـونـی کـارگـران پ
ـاگـون ادامـه دارد و   کارگر مجتمع٦٥٠٠شرکت  ھـای گـون

نکته مھم در این رابطه، ھمبستگی مبارزاتی دیگر کـارگـران 
رسمی پتروشیمی با آنان و خـودداری کـارگـران دیـگـری از 
ـیـد بـه کـار  کار است که از سوی کارفرما برای تـداوم تـول

ـابـی بـه .  اند دعوت شده دیگر ھدف آشکار این کارگران، دستی
تشکل مستقل و پایدار کارگری ست که بتواند بـه شـکـلـی 
مداوم به دفاع از حـقـوق کـارگـران در بـرابـر سـرمـایـه داران 

 .بپردازد
ـابـی ھـمـواره  پیوند بین مبارزات جاری با خواست تشکـل ی

ـایـج  ـت یکی از دست آوردھای مھم مبارزات کارگری ست و ن
این مبارزه پرشکوه، به ھر شکلی که پیش برود؛ خود تـجـربـه 
ارزشمندی برای کارگران پتروشیمی و مجموع کارگران ایـران 

ـازه ای بـرای  است تا با اندوختن دانش مبارزاتی خود، امـیـد ت
جنبش کارگری فراھم آورد و در پاسـخ بـه مـعـضـل تشـکـل 

 .یابی آنان موثر واقع شود
ـیـد جـمـھـوری اسـالمـی  ـل ھرگز در ماھیت ارتجاعی و پ

ـاسـخ  نیست که به خواست ھای برحق کارگران جـامـعـه مـا پ
. درخور بدھد و حتی اندکی از درد و رنج کارگران را بـکـاھـد

سیاست رژیم جمھوری اسالمی جز سـرکـوب و تـوسـعـه بـی 
ـیـکـار کـارگـران .   عدالتی و چپاولگری چیزی نیـسـت امـا پ

جامعه ما در ھمبستگی بین المللی خود سـرنـوشـت دیـگـری 
 .را برای رھائی از این تبه کاری رقم میزند

ـتـروشـیـمـی مـاھشـھـر و  ـارزات کـارگـران پ حمایت از مـب
ھمبستگی با این پیکار نقطه امید و دلگرمی کارگـرانـی را 

سازد که در پیکار خود، به ھمبستگی تـمـام مـردم  فراھم می
ـا شـورای حـمـایـت از .   انـد جامعه دل بسـتـه ـیـن راسـت در ھـم

استکھلم ضـمـن حـمـایـت و  -مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران
پشتیبانی از فراخـوانـھـا و اقـدامـات احـزاب و سـازمـانـھـا و 

ھای آزادیخواه و سوسیالیـسـت در دفـاع از کـارگـران،  تشکل
ـیـسـت را بـه حـمـایـت از ایـن  تمام انسان ـال ھای آزاده و سوسی

مبارزات و گردھمائی در برابر سفارت جمھـوری اسـالمـی در 
ھا و مـاھـیـت ضـد کـارگـری  استکھلم و اعتراض به سیاست

 خواند جمھوری اسالمی فرا می
ـارت جـمـھـوری ١٤:   اکتبر ساعت١٥شنبه   جـلـوی سـف

 اسالمی ـ استکھلم
 ھای پتروشیمی ماھشھر پیروز باد پیکار کارگران مجتمع

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
 نابود باد رژیم تبھکار سرمایه داری جمھوری اسالمی

  زنده باد آزادی زنده باد سوسیالیسم
ـانـه مـردم ایـران ـارزات ازادیـخـواھ  -شورای حمایت از مـب

 استکھلم
  ٢٠١١ اکتبر٤
  

آکسیون در مقابل سفارت جمھوری اسالمی 
 در استکھلم

 !زنان و مردان مبارز و آزادیخواه
ـقـالبـی و  نھـادھـای کـارگـری، سـازمـان ھـا و احـزاب ان

 !کمونیست
ھـای  ھمانـگـونـه کـه اطـالع داریـد، کـارگـران مـجـتـمـع

ـات و خـواسـتـھـای  ـب پتروشیمی بندرماھشھر، در ادامه مـطـال
ـاریـخ سـوم مـھـرمـاه  ـار دوم از ت برحق خود، مجددا و برای ب

 .اند ای را شروع کرده امسال اعتصاب گسترده
ـاج بـه  ـی ـاتشـان، احـت ـب پیروزی کارگران در کسـب مـطـال
ھمدلی و پشتیبانی کارگران، زنان و مردم انقالبی و آزادیخـواه 

 .در داخل و خارج ایران دارد
ـیـسـت ایـران در شـھـر  ما اعضا و ھـواداران حـزب کـمـون
استکھلم، ھمگام و ھماھنگ با رفقای شـورای حـمـایـت از 

ـبـه   ١٥مبارزات آزادیخواھانه مردم ایران در استکھلم ، روز شن
 بعدازظھر در آکسیون اعـتـراضـی بـه ١٤ ساعت ٢٠١١اکتبر 

داری و ضد کارگـری جـمـھـوری اسـالمـی  حکومت سرمایه
ایران، در مقابل سفارتخانه این رژیم در شھر استکھلـم شـرکـت 

 .مینماییم
ـارز و آزادیـخـواه  ما به سھم خود از تمام زنان و مردان مـب
مقیم شھر استکھلم و ھمچنین از نھادھای کارگـری، احـزاب 
و سازمانھای چپ و کمونیست تقاضامندیم به این آکسـیـون 

 .اعتراضی ملحق شوند
 پیروز باد اتحاد نیروھای چپ و کمونیست

واحـد   –تشکیالت خارج از کشور حزب کمونیست ایـران 
 استکھلم
 ٢٠١١ اکتبر ٩
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 اعتصاب و اعتراض
 

ادامه اخبار اعتراضات كارگران 
 ھای ماھشھر پتروشیمی

كارگران با گرفتن وعده، تصمیم گرفتند به 
 اعتصاب خود پایان دھند

  
ـتـه  ـی طی ھفته گذشته، اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران، كـم
ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كارگری و انـجـمـن 
صنفی كارگران برق و فلزكار كـرمـانشـاه از تـداوم اعـتـصـاب 
. متحدانه كارگران پیمانكاری مجتمع پتروشیـمـی خـبـر دادنـد

ـیـن روز ١٢اعتصاب این كارگران در روز   مـھـرمـاه وارد دھـم
ـبـل از آن ھـم، ھـمـچـون . خود شد این كارگران آنروز و روز ق

دیگر روزھای اعتصاب، با برپائی تجمع و راھپیمـایـی و سـر 
ـتـر مـرکـزی شـرکـت بـه  دادن شعار در میدان مشرف بـه دف
ـنـی بـر  اعتصاب خود ادامه داده و بر تحقق خواستھایشـان مـب
ـای  ـیـم پ ـق حذف شرکتھای پیمانکاری و عـقـد قـرارداد مسـت

ـیـش .   فشردند ـیـش از پ كارگران در این روز از عـدم تـوجـه ب
مدیریت پتروشیمی و سایر نھادھای مسئول در بندر مـاھشـھـر 

 ٣در ایـن روز، .   انـد به اعتصاب و خواست کارگران خبر داده
ـاه  ـیـش تـوسـط اطـالعـات سـپ تن از كارگرانی كه چند روز پ
ـاقـر  دستگیر و سپس آزاد شده بودند، منصور عباسی، مـحـمـدب
ـتـروشـیـمـی  باقری و جاسم بدرانی، قادر به ورود به مجتـمـع پ

 مھر، حراست مجتـمـع کـارت یـکـی ١٢روز . بندرامام نبودند
دیگر از کارگران را مصادره کرد تا وی نیز قادر به ورود بـه 
ـا اعـتـراض مـتـحـدانـه و شـدیـد  محوطه شرکت نشود امـا ب
کارگران، ماموران حراست ناچـار شـدنـد کـارت وی را پـس 

ـا .   بدھند ـن اعمال این فشارھا بر کارگران در حالی است کـه ب
بر اظھار کارگران مامـوران حـراسـت بـر خـالف روزھـای اول 
ـیـدادنـد طـی  اعتصاب که ھیچگونه تحرکی از خود نشان نم
سه چھار روز گذشته در تجمعـات کـارگـران حـاضـر شـده و 

در ادامـه آمـده اسـت كـه .   انـد حرکات آنان را زیر نظر گرفتـه
 مھر در حـالـی ١٢اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام روز 

 روزه ١٥دھمین روز خود را پشت سر گـذاشـت کـه مـھـلـت 
ھا کـه در روزھـای اول اعـتـصـاب  مسئولین سایر پتروشیمی

ـلـت بـر سـر  ـبـول ایـن مـھ ـا ق کارگران پتروشیمی بنـدرامـام ب
ـتـن اسـت و چـه  ـاف کارھایشان بازگشته بودند در حال پایان ی
ـیـن، در ایـن  بسا که در صورت خلف وعده از سـوی مسـئـول

. ھا نیز کارگران اعتصابات خود را از سـر بـگـیـرنـد پتروشیمی
ھـای  اند كه تا نرسیدن بـه خـواسـتـه كارگران باز ھم تأكید كرده

 .خود در اعتصاب بسر خواھند برند
 مھر، كارگران وارد یازدھمین روز اعـتـصـاب خـود ١٣روز 

ـتـه .   شدند در خبر امروز آمده است كه یكـی از كـارگـران گـف
ـا  ـا مشـكـالتـمـان ب است كه ما را تھدید كردند كه در رابطـه ب
ـیـم مشـكـالتـمـان را بـه  كسی صحبت نكنیم ولی ما میخواھ

كارگر دیگری گفته است كه حقوق وی .   گوش ھمه برسانیم
ـتـر اسـت٤ ـتـه .    برابر از حقوق ھمكاران رسمی وی كـم او گـف

است ھزینه ثبت نام پسرم را كه در دانشگاه قبول شده نمیتـوانـم 
 .بپردازم و در اینجا شبانه روز كار میكنم

 مھر ھم اعتصاب كارگـران ادامـه داشـت و ١٦روز شنبه 
ـافشـاری كـردنـد در حـالـی کـه .   كارگران بر مطالبات خود پ

كارگران مطابق معمول روزھای گذشته در میدان مشـرف بـه 
دفتر مرکزی دست به تجـمـع زده بـودنـد، مـعـاون فـرمـانـدار 
ماھشھر در میان کارگران حاضر شد و با اعالم اینکه پس از 
اعتصاب فروردین ماه برخی امتیازات بـه شـمـا داده اسـت از 

ـاز گـردنـد امـا .   کارگران خـواسـت بـر سـر کـارھـای خـود ب
ـار جـزئـی بـوده  کارگران اعالم کردند امتیازات داده شده بسـی
است و بر خواست خود مبنی بـر بـرچـیـده شـدن شـرکـتـھـای 

معاون فرماندار ماھشـھـر در ادامـه .  پیمانکاری تاکید کردند
ـار :  " به کارگران اعالم کرد ـلـه بسـی خواست شمـا یـک مسـئ

کالن است و نیازمند یک تصمیم گـیـری در سـطـح کـالن 
ـلـه  است، ما نمیتوانیم به آن پاسخگو باشیم چرا که ایـن مسـئ

ھای پتروشیمـی در مـاھشـھـر اسـت و  خیلی فراتر از مجتمع
ھا در ایـران و تـمـامـی بـخـشـھـای  مربوط به کل پتروشیمی

ـفـت اسـت وی در ادامـه خـبـر از دیـدار فـرمـانـدار "   وزارت ن
ـتـروشـیـمـی ( ماھشھر با معاون وزیر نفت  مسئول کل صنایع پ

تا آخر مھر ماه داد و با ابراز امیـدواری بـرای حـل )   در ایران
ـا مـعـاون وزیـر  مسئله کارگران در دیدار فرماندار ماھشـھـر ب

ـازگـردنـد امـا .   نفت، از آنان خواست بـر سـر کـارھـای خـود ب
ـاسـب از  کارگران اعالم کردند تا آنموقع و رسیـدن جـواب مـن
این دیدار، آنان ھمچنان خواھند نشست و منتظر پاسخ خواھنـد 

كارگران در اعتراض امروز خواھان برگردانـدن کـارتـھـای .   شد
 .ھایشان شدند یکی از کارگران و دو تن از نماینده
ھـایـی  علیرغم وعده:  " نویسد اتحادیه آزاد كارگران ایران می

که در پایان اعـتـصـاب فـروردیـن مـاه سـالـجـاری کـارگـران 
ـان داده شـده بـود بـه دو  پیمانکاری پتروشیمی بندرامام به آن

دادن دسـتـمـزد کـارگـران   -٢.   خواست این کارگران عمل شـد
از فروردین ماه بـه ایـن سـو ( بطور منظم در روز پنجم ھر ماه 

قبل از اعتـصـاب فـروردیـن مـاه .  به این وعده عمل شده است
ـا  سالجاری، دستمزدھای این کارگران به عنوان یـک روال ب

ـاخـیـر پـرداخـت مـیـشـد ـاده کـارگـران   -٢. )   یک ماه ت ـف اسـت
قبل از اعتصاب فـروردیـن (پیمانکاری از درمانگاه پتروشیمی 

ـاده از درمـانـگـاه را ھـمـچـون  ـف ماه، این کـارگـران حـق اسـت
کارگران رسمی نداشتند و حتی در صورت آسـیـب دیـدگـی، 
ھزینه درمانگاه را مشابه درمانگاھھای دیگر در سطح شـھـر، 

ـیـن بـه ایـن .   پرداختند باید به درمانگاه پتروشیمی می ھـمـچـن
ـانـه ـی  سـاعـت ٤٠ای  مـعـادل  کارگران وعده تعلق مبلغ ماھ

اضافه کاری داده شده بود که فقط یکماه به این وعده عمـل 
ھـای  کارگران رسمـی در مـجـتـمـع:   در ادامه آمده است. " شد

پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماھشھـر عـالوه بـر حـداقـل 
ـز ٣٧دستمزد به تناسب مھارت و سابقه،  از  ـی  آیتم حقـوقـی ن

ـان را در یـکـمـاه از یـک  برخوردارند که مجموع دریافتی آن
ـیـون )   کارگران ساده( میلیون و پانصد ھزار تومان  ـل ـی ـا دو م ت

ـزان .   رساند تومان و به باال می این در حالی است که کل مـی
ـا  دریافتی کارگران شرکتھای پیمانکاری در ازا کار مشابه ب

ـقـه( کارگران رسمی   ھـزار ٤٥٠از )   به تناسب مھارت و سـاب
تا حداکثر یک میلیون و دویست ھـزار )   کارگر ساده( تومان 
اکثریت کارگران شرکتـھـای .   است)   ماھرترین کارگر( تومان 

پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی بندرامام، کارگران مـاھـر و 
ـان  ـانـه آن ـی نیمه ماھری ھستند که مجموع کل دریافتی مـاھ

این در حالی اسـت کـه .  ھزار تومان است٨٠٠ الی ٦٠٠بین 
ـیـمـه ( میزان دریافتی کارگران رسمی در این سطح  ماھـر و ن

ـیـون ) ماھر ـل ، بین یک میلیون و ھفتصد ھزار تومان تا دو می

 .تومان است
 مـھـر خـبـر داد كـه ١٧اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز 

ـنـدرامـام پـس از "  کارگران شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی ب
: در این خبر آمده اسـت."  دو ھفته به اعتصاب خود پایان دادند

 ١٧کارگران شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی بندرامام امروز 
ـازگشـت بـر ١٤مھر پـس از  ـیـم بـه ب  روز اعـتـصـاب تصـم

ـنـد ـان کـارگـران شـرکـت .   سرکارھای خود گرفت در ایـن مـی
پیمانکاری خوارزمی ساعتی پس از پایان اعتصاب از سـوی 
ـا  کارگران سایر شرکتھای پیمانکاری برای بازگشت بـکـار ب

در ادامه این خـبـر آمـده اسـت كـه .   ھمدیگر به توافق رسیدند
ـفـت در حـوزه  ـا مـعـاون وزیـر ن فرماندار ماھشھر در تـھـران ب

ھا دیدار داشته است و به کارگـران وعـده داده شـد  پتروشیمی
نتایج حاصل از این جلسه و تصمیمات اتخاذ شده،  بین بیستـم 

 . تا سی ام مھر به کارگران ابالغ خواھد شد
ـنـگـام :   در ادامه آمده است ھمچنین کارگران اعتصابی ھ

بازگشت بکار خواھان بازگرداندن کـارت و حضـور یـکـی از 
. ھایشان  بر سر کارھایشـان شـدنـد کارگران و دو تن از نماینده

این سه نفر امروز وارد کارخـانـه شـده و بـر سـر کـارھـایشـان 
ـیـن خـواھـان .   بازگردانده شدنـد کـارگـران اعـتـصـابـی ھـمـچـن

ـام سـیـد  بازگشت بکار یکی دیگر از نماینده ھای خـود بـه ن
 از کار اخراج شده بود شدند کـه ٨٩جعفر عزیزی که در سال 

ـیـه  ـقـت اول بنابر اظھار کارگران با بازگشت بـکـار وی مـواف
 .صورت گرفته است

  
کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در 

پتروشیمی آبادان از حدود یک ماه پیش در 
 برند اعتصاب بسر می

 ١٧بنا بر گزارشی كه اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 
مھر منتشر كرده است، نزدیـک بـه یـکـمـاه اسـت کـارگـران 
شرکت پیمانکاری پتروسینا در پتروشیمی آبادان بـرای حـذف 

ـا .   اند پیمانکار و عقد قرارداد مستقیم دست به اعتصاب زده ـن ب
ـا  بر این گزارش از آنجا که قرارداد این شرکت پیـمـانـکـاری ب
پتروشیمی آبادان به پایان رسیده بود کارگران فرصت را بـرای 
عقد قرارداد مستقیم منـاسـب دیـده و خـواھـان عـقـد قـرارداد 
ـادان  مستقیم شدند اما با بی توجھی مسئولین پتـروشـیـمـی آب
مواجه شده و دست به اعتصاب زدنـد و بـر اجـرای خـواسـت 
ـنـی بـر بـرچـیـده شـدن  محوری خـود و مصـوبـه دولـت مـب

با این حال مـدیـریـت .   شرکتھای پیمانکاری، پافشاری کردند
ـا  ـق ـان بـه اب پتروشیمی با معرفی یک پیمانکار جدید، ھمچن

ـانـکـار  سیستم واسطه ـیـم ای پیمانکاری پافشاری میکنـد و پ
جدید با وعده بھبود شرایط کار و وضعیت معیشتی کارگـران 
ـنـدگـان  ـای ـا نـم وارد این کشمکش شده است و جـلـسـاتـی را ب
ـازات و راضـی کـردنشـان بـرای  ـی ـت کارگـران بـرای دادن ام

ای  بازگشت بر سر کارھایشان برگزار کرده که تاکنون نتیـجـه
ـا روز .   نداده است  مـھـر ١٦در ادامه این خبر آمده است كه ت

ـقـی  ماه این اعتصاب ھمچنان ادامه داشته است و ھنوز تـواف
 .مابین کارگران و مدیریت پتروشیمی صورت نگرفته است

  
تجمع اعتراضی کارگری در پاالیشگاه 

 آبادان
ــارگــران  ــادان ک ــشــر شــده از آب ــت ــر اســاس گــزارش مــن ب
ـاسـیـسـات  ـیـرات و ت ـز و تـعـم شرکتھای پیمانی فضای سـب

ـایـه ایـن .   انـد پاالیشگاه آبادان دست به تجمع اعتراضی زده بـرپ
گزارش، پس از آنکه پیمانـکـاران شـرکـتـھـای مـذکـور بـدون 
ھیچ گونه تسویه حسابی با کـارگـران آن اقـدام بـه فـرار و 
ـیـش از  ـتـه جـاری ب ـف متواری شدن نمودند، طی روزھـای ھ
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ـابـل  ـق یکصد تن از این کارگران با تجمعات پی در پـی در م
ـیـت خـود  دفاتر شرکتھای مربوطه خواستار رسیدگی به وضع

ـنـد تـجـمـعـات .   و دریافت حقوق و دسـتـمـزدھـای خـود ھسـت
اعتراضی کارگران شرکتھای پیمانی فضای سبز و تعمیـرات 

 . و تاسیسات پاالیشگاه آبادان ھمچنان ادامه دارد
 

اعتراض کارگران شرکت توان سیال و عقب 
 نشینی كارفرما

ـزکـار  ـل بنابر خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف
 تـن ٨٥ مھرماه منتشر كرده است، تمامـی ١٤کرمانشاه روز 

از کارگران شرکت توان سیال از پیمانکاران ذوب آھن اصفـھـان 
ـتـن ٦از روز   مـاه حـقـوق مـعـوقـه خـود ٤ مھر بـرای گـرف

بر اساس این خبر رئیس شـرکـت کـارگـران .   اند اعتصاب کرده
ـیـخـواھـد کـار  را تھدید کرده و گفته است ھر کسی کـه نـم

کـارگـران دسـتـه جـمـعـی در .   کند برود تسویه حساب کـنـد
ـنـد ھـمـه مـا تسـویـه حسـاب  جواب رئیس شرکـت مـی گـوی

کنیم و ھر یک برگه تسویه حسـاب را از امـور اداری  می
ـیـس شـرکـت مـی.   گیرند می ـنـد  کارگران سـپـس از رئ خـواھ

گـویـد  رئیس شرکت به کـارگـران مـی.   حقوقھایشان را بپردازد
ھای تسـویـه را کـه بـه  بروید فعال پول نیست، کارگران برگه

امضای مسولین شرکت رسیده بود، پاره کرده و به ھوا پرتاب 
ـقـوقـمـان را  کنند و اعالم می می کنند ما ھم تا وقتی که ح

 .نگیریم در اعتصاب خواھیم ماند 
 مھرماه ھمین تشكل خبر دیگری در ھمین رابطـه ١٥روز 

کـارگـران شـرکـت :   در این خبر آمده اسـت.   منتشر كرده است
 ١٤ روز اعتصاب در پایان روز پنجشنبـه ١٠توان سیال بعد از 

در .    مھر به سر کار بـرونـد١٦مھر قبول کردند که روز شنبه 
ـال روزھـای  ادامه آمده است که کارفرمای شرکت تـوان سـی
ـابـل  ـق گذشته کارگران را تھدید به اخراج کرده بود ولی در م
اراده جمعی کارگران ناچار به عقب نشینی و وعـده پـرداخـت 

 .حقوقھای معوقه تا یک ھفته آینده گردید
 

کارگران نساجی مازندران در مقابل 
 فرمانداری قائمشھر تجمع کردند

 ٦٠٠ مھر بیـش از ١٢در خبرھا آمده است كه صبح روز 
تن از کارگران نساجی مازندران به دلیل عدم دریافـت حـقـوق 
چندین ماه خود از مقابل کارخـانـه نسـاجـی تـالر بـه سـمـت 

ـیـمـایـی و .   فرمانداری قائمشھر راھپیمائی کردند ـپ در این راھ
ـامـات  تجمع اعتراض آمیز کارگران با دادن شعارھایـی از مـق

در ادامـه .  دولتی خواستار پاسخگویی به مشكالت خود شدند
این خبر آمده است كه فرماندار قائمشھر و مدیرعامل نساجـی 
ـیـن کـارگـران قـول رسـیـدگـی بـه  ـا حضـور در ب مازندران ب

 . مشکالت آنان را طی روزھای آینده دادند
 

اعتصاب کارگران شرکت متروی شھری 
 اھواز ادامه دارد

در خبرھا آمده است كه کارگران شـرکـت کـیـسـون اھـواز 
ھمچنان در اعتراض به عـدم پـرداخـت ) متروی شھری اھواز( 
ـنـی .    ماه حقوق خود در اعتصاب بسر میبـرنـد٧ شـاھـدان عـی

اند کارگران طی روز به محل کار میروند ولی به نشانـه  گفته
اعتراض از ادامه کار خودداری کـرده و در اعـتـصـاب بسـر 

 .میبرند
 

 ادامه اعتصاب كارگران سد گتوند در شوشتر
ـیـه  در خبرھای این ھفته آمده است كه كارگران شركت تابل

 مـاه حـقـوق ٦گتوند در شوشتر در اعتراض به عدم پرداخـت 
ایـن کـارگـران .   معوقه خود ھمچنان در اعتصاب بسر میبرنـد

 ٣٠٠اند حدود   مھر دست به اعتصاب زده١٠كه از روز شنبه 
ـتـدای سـال .   نفر ھستند  ٩٠یكی از كارگران گفته است از اب

ـا آخـر مـھـر ھـم در نـظـر .  اند  كارگر اخراج شده٨٠٠تاكنون  ت
ـزایـد او مـی.    كارگر دیگر را اخراج كنند٢٠٠دارند كه  بـه :   اف

اداره كار، اداره تامین اجتماعی،  فرمانداری گتوند و شوشـتـر 
و دانیال و ھمچنین به استانداری خوزستان اعـتـراض خـود را 
ـیـن اخـراج  مطرح كرده و از بابت حقوقھای معوقـه و ھـمـچـن

 نفر از كارگران در مـاه گـذشـتـه شـكـایـت كـردیـم، امـا ٤٠٠
 .تاكنون ھیچ ارگانی به كارگران جوابی ندادند

 
تجمع كارگران لوله سازی اھواز مقابل 

 كارخانه
در خبرھا آمده استكـه كـارگـران لـولـه سـازی اھـواز روز 

 صبح در مقابل كـارخـانـه لـولـه ٩ مھر از ساعت ١٠یكشنبه 
ـار .   سازی اھواز تجمع كردند كارگران در ایـن تـجـمـع خـواسـت
.  ماه حـقـوق مـعـوفـه خـود شـدنـد٢٣مطالبات خود از جمله 

یكی از این كارگران گفته است مسؤلین كارخانـه ھـر روز از 
ترس اوج گرفتن اعتراضات كارگران بـه مـا وعـده و وعـیـد 
ـفـراتـی بـه  ـلـه آوردن ن میدھند و با ترفندھای مختلف از جـم
ـنـد از  عنوان بازدید كننده با عنوان رسیدگی به مـا مـیـخـواھ
ـاوم بـه  ـق شدت اعتراضات ما بكاھند اما كارگران ھم چنان م

 .اعتراض خود ادامه میدھند
 

تجمع اعتراضی بیكارشدگان آجرپزی شل 
 در مقابل اداره کار رژیم در سنندج

 تـن از كـارگـران اخـراجـی ١٥در خبرھا آمده اسـت كـه 
ـتـمـاعـی  آجرپزی شل سنندج در مقابل اداره کـار و امـور اج

ـیـكـار شـدگـان روز سـه .   رژیم در این شھر تجمع كردند ایـن ب
 مھر دو خواست خود مبنی بر بازگشت بـه کـار و ١٢شنبه 

 .اند  ماه دستمزدھای معوقه را مطرح کرده٨دریافت 
 

اعتصاب کارگران کشتارگاه مجتمع کشت و 
 صنعت مھاباد

 کـارگـر ٤٥ مھر ١٧در خبرھا آمده است كه روز یکشنبه 
کشتارگاه مجتمع کشت و صنعت مھاباد كه تقریبا یكسال از 

اند، برای تحقق مطالبات معوقه خـود  دستمزدی دریافت نكرده
کـارگـران کـه :   در ادامه آمـده اسـت. دست به اعتصاب زدند

ـامـات  سال گذشته نیز دست به اعتصاب زده بودند با وعده مق
ـات  ـب مربوطه مبنی بر اخذ وام جھت پرداخت دستمزدھا و مطال
آنان، به سر کارھای خود بازگشتنـد، امـا ایـن وعـده ھـرگـز 

اینبار با آغاز اعتصاب کارگران، مقامات رژیـم .   تحقق نیافت
ـتـظـامـی و فـرمـانـداری  ـیـروی ان از جمله از اداره امـاکـن ن
سراسیمه در محل بـرگـزاری اعـتـصـاب حـاضـر شـدنـد و از 
ـنـد امـا  ـان دھ ـای ـا بـه اعـتـصـاب خـود پ کارگران خواستند ت

ھا و  کارگران اعالم کردند به اعتصاب تا دستیابی به خواست
 .مطالبات بر حق خود ادامه خواھند داد

 
اعتراضات كارگران شركت آزبست و 

 ایرانیت ادامه خواھد داشت
در خبرھا آمده است كه کـارگـران شـرکـتـھـای آزبسـت و 
ایرانیت فالورجان كه از شھرشان برای اعتراض بـه مشـكـالت 

ـتـر ١٠خود به تھران آمده و روز یكشنبه  ـابـل دف ـق  مھـر در م
ـیـت  احمدی نژاد ھمراه با سایر كارگران ایرانیت از كارخانه ایـران

ـنـد،  تھران تجمع كردند اما چون در این روز نتیـجـه ـت ای نـگـرف
 مـھـر مـجـددا در اعـتـراض بـه عـدم تـوجـه ١١روز دوشنبه 

مقامات به وضعیت کاری و شغلـی شـان دسـت بـه تـجـمـع 
ـبـه ٧در ادامه آمده است ساعت .   زدند  ١١ و نیم صبح دوشـن

ـاسـت  مھر این کارگران ابتدا به بخش روابط عمومی نـھـاد ری
جمھوری مراجعه کردند و خواستار دیدار با خود احمدی نـژاد 
و وزیر صنایع برای بیان مستقیم اعـتـراضـشـان شـدنـد كـه از 

ـا ایـن .   سوی مقامات رژیم رد شد ھمین امـر مـوجـب شـد ت
ـز  ـی کارگران در محل روابط عمومی نھاد ریاست جمھوری و ن

ـنـد پـس از .   در محل روابط عمومی دفتر کار وزیر تجمع کـن
بی توجھی مسئولین به اعتراض این کارگـران ایـن كـارگـران 
به سمت میدان پاستور حركت كردند تا اعتراضات خـود را در 

ـنـد ـن ـان ك ـا گسـیـل .   آنجا  به صورت خیابانی بی امـا رژیـم ب
نیروھای سرکوبگر و ایجاد جو رعب و وحشت مانع از تجـمـع 

ـایـع .   آنھا شد ـتـر وزیـر صـن كارگران پس از این بـه سـمـت دف
ـاسـخـی  ـز آنـھـا پ ـی حرکت كردند و آنجا تجمع كردند که آنجا ن

در ادامه آمده است كه اعتراض این کارگـران .   دریافت نکردند
 .و تجمع آنھا در روزھای اتی نیز ادامه خواھد داشت

 
 تجمع تعدادی از كارگران در مقابل مجلس

 مـھـر خـبـر داد كـه جـمـعـی از كـارگـران ١٧ایسنا روز 
ھای نازنخ و فرنخ قزوین ظھـر آنـروز در اعـتـراض بـه  كارخانه

تاخیر در پرداخت حقوق، در مقابل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع 
ـانـه ٢٤اند كه  كنندگان گفته تجمع.   كردند ـی  ماه از حقـوق مـاھ

اند و خواستار رسیدگی به وضعیت خـود  خود را دریافت نكرده
 .و راه اندازی این دو كارخانه بودند

 
تجمع اعتراضی كارگران مخابرات راه دور 

 شیراز مقابل استاندار
 مـھـر جـمـعـی از ١١در خبرھا آمده است كه روز دوشنبه 

 مـاه ٢٩كارگران شركت مخابرات راه دور شیراز در اعتراض به 
ـانـداری شـیـراز تـجـمـع كـرده و  ـابـل اسـت ـق حقوق معوقه در م

ـنـدگـان .  خواستار پرداخت مطالبات خود شدند ـای دراین تجمع نم
كارگران با مقامات استانداری صحبت كرده و تـھـدیـد كـردنـد 
كه در صورت عدم پاسخگویی، بـه اعـتـراضـات خـود ادامـه 

 .خواھند داد
 

 نامه کارگران ارج به سازمان صنایع تھران
در خبرھا آمده است كه كارگران شـركـت ارج، وابسـتـه بـه 
ـانـك مـلـی ایـران، در  سرمایه گذاری توسعه ملی ایـران و ب

ای به سازمان صنایع استان تھران از احتمال تعطیلـی ایـن  نامه
ـا شـده در .   انـد شركت خبر داده و خواستار اقدامی در این راسـت

ـا :  بخشی از این نامه آمده است شرکت ارج شـرکـتـی اسـت ب
ـیـن و  ھفتاد و پنج سال سابقه؛ شـرکـتـی کـه بـه عـنـوان اول

ـنـده لـوازم خـانـگـی ـانـه  بزرگترین تولیدکن ـی  کشـور و خـاورم
ـانـکـی دارد  میباشد، اکنون به تصور سھامداران چون بدھی ب

متاسفانه بـرخـی بـه .    قانون تجارت میباشد١٤١مشمول ماده 
سـر و صـدا و  دنبال تعطیل کردن و نابود کردن آن بصورت بی

انتقال شرکت آن به استان قزوین ھستند تا از تعھـدی کـه بـه 
 رھـا شـده و از زمـیـن   ما پرسنل رسـمـی مـجـمـوعـه دارنـد

مساعدی که در بھترین نقطه شھر تھران میباشد و به فـروش 
رساندن آن به اھداف چند ساله خود که انـحـالل شـرکـت ارج 

ـیـل .  میباشد برسند عمده مشکل این است که متاسفانه به دل
ـانـک مـلـی  ـلـق بـه ب اینکه بیشترین سھام این شرکـت مـتـع

ـابـود شـدن مـا و خـانـواده ھـایـمـان را  میباشد کسی صدای ن
 .شنود نمی

 
ھای بخش  اعتصاب رانندگان اتوبوس
 شھرویران از توابع مھاباد

ـاھـای بـخـش  ـنـدگـان روسـت در خبرھا آمـده اسـت كـه ران
ـان بـه  شارویران از توابع مھاباد در اعتراض به انتقال ترمینال آن
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افزاید كـه در  این خبر می. اند خارج شھر دست به اعتصاب زده
نتیجه تداوم این اعتصاب که موجب اختـالل در امـر رفـت و 
آمد ساکنین روستاھای واقع در بخش شارویران گـردیـده اسـت 
قرار بود روز چھارشنبه شھردار مھاباد با رانندگان اعـتـصـابـی 
که برای رفع مشکالت آنان دیدار نماید که این وعده عمـلـی 

انتقال ترمینال مذکور به خارج از شـھـر عـالوه .   نگردیده است
ـقـرون بـه  بر اینکه برای رانندگان اتوبوس ھای بخش مذکور م

ـز بـرای  ـی صرفه نیست موجب بـروز مشـکـالت مـتـعـددی ن
ـاھـای واقـع در ایـن بـخـش  مسافران که عمدتا اھالی روسـت

 . باشند، شده است می
 

وضعیت نامناسب معیشتی کارگران کارخانه 
 آزمایش مرودشت

در خبرھـا آمـده اسـت كـه كـارگـران کـارخـانـه آزمـایـش 
 ماه دستـمـزدھـای مـعـوقـه ٦مرودشت به دلیل پرداخت نشدن 

ـیـشـتـی قـرار دارنـد کـارگـران ایـن .   آنھا در وضعیت وخیم مع
کارخانه برای دریافت دستمزدھای معوقه خود چندین بار بـه 

اند ولی با بی توجھی آنان روبـرو  مقامات دولتی مراجعه کرده
ـفـر از ایـن کـارگـران کـه ٨٠عالوه بر این بیش از .   شدند  ن

ھمگی در وضعیت نامناسب معیشتی قرار دارند، برغم آنـکـه 
ـامـات مـربـوطـه ھـیـچ  مشمول بازنشستگی میشوند امـا مـق

 .اند اقدامی در این زمینه برای آنان انجام نداده
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

ھای سبد   درصدی ھزینه٢٥افزایش 
 خانوارھای کارگری

ایلنا از قول علیرضا حـیـدری، یـكـی از اعضـای خـانـه 
گوید كه نرخ تورم افزایش یافته كـه مـوجـب  کارگر رژیم می

. افزایش مجدد سبد ھزینه خانوار کارگری در ایران شده اسـت
ـنـه خـانـوار کـارگـری طـی شـش :   گوید او می نرخ سبد ھزی

ـا ٢٠ماھه نخست سال جاری مابیـن  ـزایـش ٢٥ ت  درصـد اف
ـتـه اسـت ـیـت رکـود .   یاف ـا اشـاره بـه وضـع وی در ادامـه ب

به دلیل وضعیـت :   اقتصادی شدید در کشور متذکر شده است
ای   رویـه واحدھای بحرانی نرخ تورم در کشور بـه شـکـل بـی

 .افزایش یافته و قابل کنترل نیست
 

مانع تراشی در بازنشسته شدن كارگران در 
 ھای استان گیالن كارخانه

ـیـن در ٤٠٠در خبرھا آمده است كه از  ـل  كارگر ایـران پـوپ
ـا ١٨٠رشت  ـنـد ولـی ب ـازنشـتـگـی ھسـت  نفر واجـد شـرایـط ب
ـازنشـسـتـگـی مـحـروم كـرده بھانه . انـد ھای پوشالی آنھا را از ب

ـتـه اسـت ـادی از :   یكی از كارگران این كارخانه گف تـعـداد زی
ـقـه كـار ٢٥ تا ٢٣كارگران رسمی این كارخانه باالی   سال ساب

ـان  دارند كه با توجه به اینكه كار ما جزو كارھای سخت و زی
 سال بازنشسته میشدیـم ٢٠آور محسوب میشد بایستی بعد از 

ھای مختلف مانع از  ولی متاسفانه بیمه تحت عناوین و بھانه
ـثـر :   وی افـزود.   بازنشسته شدن كارگران مـیـشـود مشـكـل اك

كـارگـران .   ھای گیالن ھمیـن مـوضـوع اسـت كارگران كارخانه
ـیـه ھـمـه ایـن  كارخانه ـق ـیـن و ب ـل ھای پوشش، ایران برك و پوپ

ـارش بـرف .   مشكل را دارند كارگران كارخانه كنف كار بدلیل ب
سنگین، از طرف خود كارخانه اجبارا كـارگـران بـه مـرخصـی 

در حال حاضر آنھا ھم بیمه بیكاری شان مانـده .   فرستاده شدند
 سـن ٥٠ھر كدام از ما بیش از .   توانند بازنشسته شوند و نمی
. اكثرا كارمان سنگین است و دیگر توان جسمی نـداریـم.   داریم

خیلی از كارگران دچار مشكالت دست درد، پادرد و كـمـردرد 

ـنـھـا بـه . اند و انواع و اقسام بیماریھا دچار شده ھیچكس نـه ت
ـایـه ـز مـحـروم  داد ما نمیرسد بلكه مـا را از حـقـوق پ ـی ای ن

ـیـسـت.   میكنند . این موضوع حتی مختص كارخانه مـا ھـم ن
ـان تـعـطـیـل شـده ـا  كارخانجات دیگر ھـم كـه در اسـت انـد و ی

 .تولیدشان متوقف شده مشكل شان ھمین است
 

 ماه دستمزد ٣٢كارگران ریسندگی كاشان 
 طلب دارند

در خبرھا آمده است كه کارفرمای كـارخـانـه فـرش راونـد 
 کـارگـر ایـن کـارخـانـه ١٢٠٠كاشان از پرداخت دستمزدھای 

 مـاه اسـت كـه ٣٢این كارگران بیـش از .  ورزد خودداری می
 .اند دستمزد دریافت نكرده

 
ھای پیمانی در  دستمزد كارگران شرکت

شود و كارگران ھم  آبادان پرداخت نمی
 شوند بیكار می

در خبرھا آمده است كه طی یک ماه گذشته شماری از 
ھای پیمانی مختلف در آبادان در تـداوم عـدم  صاحبان شرکت

پرداخت حقوق و دستمزد کـارگـران شـاغـل در آن شـرکـتـھـا، 
ـان در  ـا احـداث اتـوب ـبـط ب کارفرمایان شرکتھای پیمانی مرت
مسیر فلکه فرودگاه و احداث پل ھـوایـی در مسـیـر مـیـدان 
طیب، متواری شده و دھھا کارگر شاغـل در ایـن شـرکـتـھـا 
بدون دریافت دستمزد، کار خود را نیز از دست داده و به خـیـل 

 . اند انبوه کارگران بیکار در این شھر پیوسته
 

 ١٥كارگران كارخانه صنایع تبدیلی الوند 
 ماه حقوق نگرفته اند

گزارش منتشره به نقل از یکی از کـارگـران شـاغـل در 
 مـاه ١٥کارخانه صنایع تبدیلی الوند ھمدان از عدم پـرداخـت 

در ادامـه .   دستمزدھای معوقه در این کارخانه حـکـایـت دارد
آمده است كه کارفرمای کارخانه مذکور که بزرگترین تولیـد 

 پـس از ١٣٨٢باشد و از سال  کننده نشاسته در خاورمیانه می
ـتـه اسـت،  خصوصی  سازی کنترل این مرکز را بر عھده گـرف

ـیـل ٣٢ کارگر این کارخانه را به ١٨٠تاکنون مجموع   نفر تقل
ـز ١٥داده و از پرداخت  ـی  ماه دستمزدھای این تعداد کـارگـر ن

 . نماید خودداری می
 

عدم پرداخت دستمزد كارگران و بیكاری 
  كارگر فرش مخمل٣٥٠

 تن از كارگران در كـارخـانـه ٣٥٠در خبرھا آمده است كه 
ـا  فرش مخمل كاشان بیكار شده  ٥٠اند و این كارگران ھمـراه ب

ـیـش از سـه مـاه اسـت كـه   كارگر باقیمانده از این شـركـت، ب
 .اند حقوق خود را دریافت نكرده

 
مشكالت در ورود مواد اولیه كارخانجات 

 نساجی و پرداخت نشدن دستمزدھا
ـتـه اسـت مـواد :   یكی از كارگران كارخانجات نساجی گـف

پلی اسـتـر صـد درصـد از آلـمـان .   اولیه عموما وارداتی است
قیمت این مواد چـنـد .   پشم از اندونزی و ونزوئال.   وارد میشود

ـبـال وارد مـیـكـردنـد .   برابر شده است بعنوان مثال پشم را كه ق
 دالر بود ولی در حال حاضر قیمت خریداری شـده ١٠كیلویی 

 ١٥٠٠ھمچنین پلی استر را كه قبال كیلویـی .  دالر است٢٣
 ٥٥٠٠ تومان میخریدند در حال حاضر قیمت آن بین ٢٠٠٠تا 
این موضوع و مـجـمـوعـه مسـائـل و .    تومان است٦٠٠٠تا 

ـارچـه  ـیـدی پ مشكالت دیگر باعث شده كه كارخـانـجـات تـول
ـا ركـود و بـحـران مـواجـه شـونـد وی در ادامـه .   فاستونی ب

 مـاه حـقـوق ٨در حال حاضر من بعنوان یك كارگر :   گوید می

 .معوقه دارم كه ھمچنان مانده است
 

 ماه حقوق كارگران كارخانه تولیدی ٢
 نوشاب پرداخت نشده است

در گزارشی آمده است كه كارخانه تولیدی نوشـاب دارای 
ـیـه ٧٠ كارگر است كه حدود ١٦٠ ـق  كـارگـر آن رسـمـی و ب

 ماه است كه حقوق كارگـران ٢این كارخانه .   قراردادی میباشد
خود را پرداخت نكرده است و در وضعیت بـحـرانـی قـراردارد و 

یكـی از .   ھر آن ممكن است كه با تعطیلی كامل مواجه شود
این شـركـت در حـال حـاضـر : كارگران این كارخانه گفته است

ـادی بـه ٣٠تنھا با   درصد ظرفیت كار میكند و بدھیھای زی
ـتـمـاعـی دارد در ادامـه .   بانك ملت، اداره مالیات و تامین اج

ـنـد كـه  آمده است كه ھمه كارگران معترض ھستند و میخـواھ
 .بھر ترتیب شده اعتراض خود را برسانند

 
 درصد کارگران قراردادی ٤٠بیش از 

 کنند حداقل مزد را دریافت می
ـیـس اتـحـادیـه  ـات، كـه او را رئ ـی ایلنا از قول فتح اللـه ب
کارگران قراردادی و پیمانـی سـراسـر کشـور مـعـرفـی كـرده 

ـیـش از :   است، نوشته است  درصـد از ٥٠در حـال حـاضـر ب
ـتـه اسـت.   اشتغال کشور ناپایدار است ـیـن گـف نـرخ :   او ھمـچـن

ـیـت ـا واقـع ھـای  اعالمی بیکاری مرکز آمار ایران منـطـبـق ب
در حـال حـاضـر :   گـویـد بیات در ادامه مـی. بازار ایران نیست

 درصد از کارگران قراردادی حـداقـل دسـتـمـزد را ٤٠بیش از 
 .کنند دریافت می

 
 ماه حقوق كارگران كارخانه ایران برك ٨

 در رشت پرداخت نشده است
ـنـده  ـن در خبرھا آمده است كه كارخانه ایران برك كه تولید ك
نخ فاستونی بوده و در شھر رشت واقع است در مجموع نزدیـك 

 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٨این كـارخـانـه .    كارگر دارد٢٨٠به 
 . كارگران خود را پرداخت نكرده است

 
 گیرند کارگران شرکت آبرود شمال دستمزد نمی

 کـارگـر در شـرکـت ١٥٠در خبرھا آمده است كه حدود 
آبرود شمال که به بخش خصوصی متعلق اسـت و در رشـت، 
ـیـت  ـال چمخاله و حسن رود در زمینه پل و جـاده سـازی فـع

این كارگـران دسـتـمـزدھـای . باشند کند، مشغول بکار می می
در ادامه این خـبـر آمـده .   اند چھار ماه گذشته خود را نگرفته

ـان سـال :   است ـفـر از کـارگـران در پـی ٨٩در پای ـزده ن ـان ، پ
اعتراض به تعویق دستمزدھایشان از شرکت اخـراج شـدنـد کـه 

 . ھنوز در راھروھای اداره کار شھر رشت سرگردانند
 

 حقوق پرداخت نشده كارگران نیل آبی زرجوب
شرکت پیمانکـار :   در گزارشات خبری این ھفته آمده است

نیل آبی زرجوب خدمات شھری در ناحیـه یـک از مـنـطـقـه 
 ٢٠٠در ایـن مـنـطـقـه حـدود .   کـنـد یک رشت فعالیت می

ـنـد ـا قـرارداد .   کارگر مشغول بکار ھست کـارگـران ھـمـگـی ب
ـفـر ٥٠در بین این کارگران حدود .   موقت کار میکنند  ٢٠ ن

کارگران ھنوز دستمـزد مـرداد و .   سال سابقه کار دارند٣٠تا 
ـابـت ٢٨٠در ضمن .   اند شھریور را دریافت نکرده  ھزار تومـان ب

 .ھا پرداخت نشد بن ماه رمضان کارگران به آن
 

 گیرند کارگران شرکت نقش گستر ھم دستمزد نمی
 کـارگـر ٣٠در خبرھا آمده است كه در حال حاضر حدود 

ـان ٤در شرکت نقش گستر مشغول بکارند که دستمزد   ماه آن
. مربوط به خرداد تا شھریور ماه سالجاری پرداخت نشـده اسـت
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کارفرمای این شرکت به دنبال اعتراض کارگـران نسـبـت بـه 
 نفر از آنان را در فـروردیـن مـاه ٧عدم پرداخت دستمزدھایشان، 

 .امسال از کار اخراج کرد
 

سه ماه توقف تولید در كارخانه فارسیت 
 درود و عدم پرداخت حقوق آنھا 

ـا   ٤٥٠در خبرھا آمده است كه كارخانه فـارسـیـت درود ب
 كارگر رسمی در حال حاضر یـك مـاه ١٥٠كارگر پیمانكار و 

ایـن كـارخـانـه كـه .   است كه حقوق كارگران را نپرداختـه اسـت
 مـاه اسـت كـه از ٣تولید كننده سقف ایرانیت و لولـه اسـت، 

 كـارگـر ایـن كـارخـانـه در ٧٠٠ادامه تولید خود بازمانـده و 
ـنـوعـیـت .   برند شرایط بیكاری بسر می ـیـد مـم علت توقف تول

ورود ماده اولیه آزبست از سوی سازمان محیط زیسـت اعـالم 
 .شده است

 
كاركنان و كارگران كارخانه بازیافت 

 كھریزك امنیت شغلی ندارند
ـنـد  در خبرھا آمده است كه شركتھـا و كـارخـانـجـاتـی مـان
ـان و كـارگـرانـش نـه رسـمـی و نـه  ـن ـارك بازیافت كھریزك، ك

به گفته یكی از كـارگـران .   قراردادی و نه پیمانكاری ھستند
ھیچ نوشته بین آنھا و پیمانكار و یا مسئول كارخـانـه نـوشـتـه 
ـنـد و  نشده كه گویای این باشد كه آنھا در اینجا كـار مـیـكـن

 ماه یعنی یك روز مانـده بـه ٢٩تواند روز  حتی صاحبكار می
ـنـد ایـن افـراد از روی .   پرداخت حقـوقشـان آنـھـا را اخـراج ك

ـا دسـت  ناچاری و بیكاری مجبور به این كار ھستند آن ھم ب
ھـر .    ھـزار تـومـان و روزی ده سـاعـت كـار٣٠٠مزد زیـر 

كارگری كه در صدد اعتراض بر بیاید با اخراج روبـروسـت بـه 
ـا كـارگـرانـی جـدیـد  ھمین خاطر ھر ماه كـارگـران قـدیـمـی ب

 .تعویض میشوند
 

 ماه حقوق ٢٣كارگران كارخانه سازمایه 
 معوقه طلب دارند

ـیـش از  ـفـر از كـارگـران ١٠٠گزارش شده اسـت كـه ب  ن
كارخانه سازمایه كه درمنطقه پاكدشت در تھران واقـع اسـت و 

ـیـش از   مـاه اسـت كـه ٢٣تولید كننده آجر و سفال میباشد ب
 .اند حقوق خود را دریافت نكرده

 
كارگران كارخانه تولید قطعات پالستیكی 

 تھران، مشكل دستمزد و بیمه
ـیـد ٧٠در خبرھا آمده است كه   تن از كارگران كارخانه تـول

ـا مشـكـل عـدم پـرداخـت حـقـوق  قطعات پالستیكی تـھـران ب
 ٢در ادامه آمده است كـه مـدت .   ماھیانه و بیمه روبرو شدند

ماه است كه حق بیمه كارگران پرداخت نشده است و عـالوه بـر 
انـد   ماه حقوق خود را دریافت نـكـرده١آن كارگران این كارخانه 

 .و كلیه كارگران از این وضعیت ناراضی و معترض ھستند
 

 بی حقوقان در دزفول
ـز و  در خبرھا آمده است كه كارگران قسـمـت فضـای سـب

ـانـكـاری . . .   آتش نشانی و  ـیـم دزفول كه عمدتا از كـارگـران پ
در ادامـه ایـن خـبـر آمـده .    ماه حقوق معوقه دارنـد٤ھستند 

است كه كارگران شھرداری تاكنون در اعتراض عـدم پـرداخـت 
ـز  حقوق معوقه چندین بار تجمع اعتراض داشته ـی اند و یكبار ن

انـد،  در مقابل فرمانداری دزفول دست به تجمع اعتـراضـی زده
 .اما ھمچنان بالتكلیفند

 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 اعتراف به افزایش شمار بیکاران در ایران
ایلنا بنقل از حمید حاج اسماعیلی، مشاور کـانـون عـالـی 

ـیـون انجمن ـل ـی ھـا  ھای صنفی کارگری رژیم گفته است كه م
 ٣او گفته است در ایران دسـتـکـم . بیکار در ایران وجود دارند

ـیـکـار وجـود دارد٥٠٠میلیون و  وی افـزود نـرخ .    ھزار نفر ب
ـیـکـاری ٢٠بیکاری فارغ التحصیالن بیش از   درصد و نـرخ ب

 . باشد  درصد می٥٠زنان جویای کار بیش از 
 

 درصد دارندگان مدرک لیسانس ٢٠بیکاری 
 در ایران

ـتـه  وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعـی رژیـم اسـالمـی گـف
ـیـکـار ٢٠است كه   درصد دارندگان مدرک لیسانس در ایران ب

 .ھستند
 

 شھروند درودی از بیكاری رنج ٣٠٠٠٠
 برند می

ـیـش از   ٢٠٠گزارش شده است كه در شھرستان درود با ب
در ادامـه .   بـرنـد  نفر از بیكاری رنج مـی٣٠٠٠٠ھزار جمعیت 

ـز در مـعـرض  ـی آمده است كه اكنون كارخانه فارسـیـت درود ن
ـتـه اسـت و در  احتضار و تعطیلی و اخراج كارگران قرار گـرف
ـان بـه خـیـل عـظـیـم  صورت تعطیلی این كارگران و خانواده آن

 .بیكاران این شھرستان خواھند پیوست
 

  درصدی بیکاری در ایران٣٠اعتراف به نرخ 
ـنـدھـای  ـای ایلنا نوشته است كه داریوش قنبری یکی از نم

در حال حـاضـر نـرخ :  مجلس اسالمی از شھر ایالم گفته است
ایلنا ھمچنیـن .  رسد  درصد می٣٠واقعی بیکاری در ایران به 

آمارھای رسمـی کـه در خصـوص :  از قول ایشان نوشته است
ـانـک  ـا آنـچـه از سـوی ب نرخ بیکاری اعالم شـده حـتـی ب

 .شود نیز مغایر است مرکزی جمھوری اسالمی اعالم می
 

نرخ بیکاری اعالمی مركز آمار در خصوص 
 بیكاری منطبق با واقعیت نیست

ـانـون  ـات مـدیـره ك ایلنا از قول علی دھقان كیا عضـو ھـی
ـیـكـاری :  شوراھای اسالمی كار استان تھران نوشته است نرخ ب

او ھم گفته است كـه .    درصد است١٤در حال حاضر فراتر از 
ـا  ـیـكـاری مـنـطـبـق ب نرخ اعالمی مركز آمار در خصـوص ب

در صـورت عـدم اجـرای : در ادامه گفته است. واقعیت نیست
ـنـده  سیاستھای حمایتی دولت از واحدھای تولیدی در سـال آی
ـیـدی اخـراج  تعداد زیادی از كارگران فعال در واحـدھـای تـول

 .خواھند شد
 
  كارگر كارخانه كرمانیت در معرض اخراج٢٠٠

ـان  در خبرھا آمده است كه كارخانه كرمانیت واقـع در اسـت
ـفـر از آنـھـا قـراردادی ١٦٠ كارگر دارد و ٢٠٠كرمان كه   ن

ـیـه كـارخـانـه  ـیـل جـلـوگـیـری از ورود مـواد اول میباشند بدل
 .درمعرض تعطیلی كامل قرار دارد

 
 درصد كارگاھھای ٨٠تعطیلی بیش از 

 تولیدی كفش
ـتـه اسـت  یكی از اعضای ھیئت امنای كفش تـھـران گـف

ـیـدی کـفـش بـه . ٨بیش از  درصد واحدھا و کارگاھھای تول
 .اند تعطیلی کشیده شده

 

ھا در   درصد كارخانه٥٠تعطیلی بیش از 
 شھرك صنعتی موچه خورت اصفھان

یكی از مدیران كارخانه رنگ و رزین در شھرك صنـعـتـی 
ھـا و واحـدھـای  مورچه خورت اصفھان گفته است تولیدكننده

تولیدی در شـھـرك صـنـعـتـی مـوچـه خـورت كـه یـكـی از 
ـیـن  ـزرگ در سـراسـر ایـران اسـت از ب ـتـی ب شھركھای صنع

ھـا تـعـطـیـل   درصد كارخانـه٥٠بیش از : گوید او می.  اند رفته
ـاردھـا  شده ـی ـل ـی ـا م اند، واحدھای بزرگی مثل استوا و حایرد ب

تومان سرمایه گذاری مشكالت جدی دارند و تا سـال دیـگـر 
 .ھا میشود ادامه این وضعیت منجر به تعطیلی تمام كارخانه

 
 ناامنی محیط كار

 
مرگ كارگران كارخانه ایرانیت تھران بعلت 

 بیماری ریوی
ـیـت تـھـران،   مـاه ٢در خبرھا آمده است كه كارخانـه ایـران

 كـارگـر آن ١٣٠است بعلت نداشتن مواد اولیه تعطیل شده و 
مدیریت كارخانـه در نـظـر .  در بیكاری و بالتكلیفی قرار دارند

ـنـد٨٠دارد تا آخر مھر  .  كارگر باسابقه این كارخانه را اخراج ك
ـقـه ایـن :   یكی از كارگران گفتـه اسـت ـاسـاب ـثـر كـارگـران ب اك

ـیـمـاریـھـای صـعـب  كارخانه بدلیل نوع كاری كه دارند دچار ب
ـثـرا از ٨٠منجمله . العالج ھستند  كارگر این كارخـانـه كـه اك

ـبـرنـد در مـعـرض  ـی بیماریھای ریوی بر اثر كار با مواد رنج م
تاكنون تعداد قابل توجھی از كارگر ایـن .   اند اخراج قرار گرفته

ـیـمـاری ٢٠كارخانه با بیش از  ـلـت ب  سال كار در كـارخـانـه بـع
 .اند ریوی جان خود را از دست داده

 
وقوع ھزاران سانحه شغلی در سه ماھه 

 نخست سالجاری
ـان خـردادمـاه  ـای ـا پ ایلنا نوشته است كه طـی فـروردیـن ت

 مورد حادثه ناشی از کـار بـه شـعـب ٤٥٨١سالجاری تعداد 
در ادامه آمـده .    اجتماعی سراسر ایران گزارش شده است تامین
ـتـر آمـار :   است براساس گزارش رسمی اعالم شده از سوی دف

ـتـمـاعـی  و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اج
طی سه ماھه اول سالجاری بیشترین افزایش سـوانـح شـغـلـی 

ـزایـش بـوده اسـت٣٤مربوط به استان کرمانشاه با  .  درصد اف
حوادث ناشی از کار طی سه ماھه اول سالجاری مـنـجـر بـه 

ــی ١٨مــرگ  ــل ــادگــی ک ــت ــاراف ــر، از ک ــف ــر، از ٣٩ ن ــف  ن
ـادگـی ٦٢ درصدی ٦٦ تا ٣٣کارافتادگی  ـت  نفر و از کـاراف

 . نفر شده است١٧٧ درصد ٣٣کمتر از 
 

 شوند  کارگر در ایران کشته می٤روزی 
ـزشـکـی :  در خبرھا آمده است بر اسـاس اعـالم سـازمـان پ

ـال حـوادث ٦٣٩قانونی ایران در پنج ماه امسال  ـب ـفـر بـه دن  ن
ایـن آمـار نشـان .   ناشی از کار جان خـود را از دسـت دادنـد

ـیـجـه حـوادث ٤دھد كه روزانه در ایران بیش از  می ـت  نفر در ن
ـنـد ناشی از كار جان خود را از دست مـی بـر اسـاس ایـن .   دھ

ھای ناشی از حوادث کار پنـج مـاه   مورد از مرگ٢٦٤خبر 
ایـن آمـار نشـان .   امسال در نتیجه سقوط از بلندی بوده اسـت

دھد كه روزانه دو نفر در نتیجه سقوط از بلندی جان خـود  می
ـایسـه :   در ادامه این خبر آمـده اسـت.   دھند را از دست می ـق م

 نفری مرگ به دلیل سقوط از بلندی در پنـج مـاه ٢٦٤آمار 
ـیـش، ١٩٦امسال با آمار   نفر در مـدت زمـان مشـابـه سـال پ

ـالـه ایـن خـبـر .   دھـد  درصد رشـد را نشـان مـی٣٤.٧ ـب در دن
بعد از سقوط از بلندی، بـرخـورد جسـم سـخـت، بـرق :   آید می

گرفتگی، سوختگی، چاه گرفتگی و سـایـر مـوارد، دالیـل 
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ـا جسـم .    نفر را گرفتند٣٧٥دیگری بودند که جان  برخـورد ب
 نفر در پنج ماه نخسـت ١٥٥ درصد رشد از ١٢.٩سخت ھم با 

 نفر در ھمین بازه زمانی در سـال جـاری ١٧٥سال گذشته به 
 .رسید

 
 کشته و مجروح در یک پروژه شھرداری ٦

 قزوین
خبرگزاری دولتی فارس از قزوین خبر داده اسـت كـه در 

ھای شھرداری قزوین سـه  ھای سازمان آرامستان یکی از پروژه
: گـویـد ایـن خـبـر مـی.   کارگر کشته و سه نفر مجروح شدند

ـفـر از  ـزویـن شـش ن ـان ق بدلیل ریزش دیوار قدیمی در آرامسـت
ـیـت  ـال کارگران ساختمانی که در مـحـل حـادثـه مشـغـول فـع

نجاتگران سازمان آتش نشـانـی .   اند اند زیر آوار گرفتار شده بوده
قزوین پس از تالش زیاد کارگران گرفتار زیر آوار را از مـحـل 

 نفر از کـارگـران خـارج شـده از زیـر ٣حادثه خارج کردند كه 
آوار در این حادثه به علت شدت جراحات جان خود را از دسـت 

 . دادند
 

 مرگ یک کارگر ساختمانی در سنندج
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـبـه   مـھـر ١٣کارگری در خبری اعالم كرد كه روز چھـارشـن
 ٦٠یک کارگر ساختمانی به نام اسماعیل ابراھیـمـی حـدود 

 طبقـه ٥ساله که مشغول کار کردن در بالکن یک ساختمان 
واقع در محله ویال شھر سنندج بود بر اثر سقوط از سـاخـتـمـان 

 .جان خود را از دست داد
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 تعین وثیقه سنگین جھت آزادی شاھرخ زمانی

اعـالم كـرده اسـت كـه "   کمیته حمایت از شاھرخ زمـانـی" 
دستگاه قضایی رژیم اسالمی جھـت آزادی شـاھـرخ زمـانـی 

در ادامـه .    میلیون تومان وثیقه تعیین کـرده اسـت٢٠٠مبلغ 
ـاتـوانـی در  ـیـل ن این خبر آمده است كه شاھرخ زمانـی بـه دل

 . تامین میزان وثیقه تعیین شده ھمچنان در زندان بسر میبرد
 

تعلیق مختار اسدی از تدریس در مدارس 
 استان کردستان

ـان  در اخبار آمده است كه اداره  کل آموزش و پـرورش اسـت
ـار  کردستان با کارشکنی در پـذیـرش و سـازمـانـدھـی مـخـت
ـیـق قـرار داده  اسدی در مدارس این استان وی را به حالت تعل

علیرغم گذشت نیمی از مھـر مـاه :   در ادامه آمده است.   است
ـفـی  و آغاز سال تحصیلی مختار اسـدی عضـو انـجـمـن صـن
معلمان کردستان به شکلی نامتعارف در حالت تعلیق بـه سـر 

  معلمان سنندج با امضا طومـار:   آید در ادامه خبر می.   برد می
از مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان خواستند ھـرچـه 

ـنـدج سـازمـانـدھـی  تر مختار اسدی را در زادگـاھـش زود  سـن
 .کنند
 

 محمد جراحی آزادی شد
ـیـه شـمـاره "   کمیته حمایت از شاھرخ زمانی"  ـان ـی  ٢٣در ب

در بـخـشـی از .   خود خبر آزادی محمد جراحی را منتشر كرد
محمد جراحی یکی از پنج متھم پـرونـده :  این بیانیه آمده است

تبریز، کارگر اخراجی عسلویه، عضو کمیته پیگیـری ایـجـاد 
ـا ٩٠ خـرداد ١٨تشکلھای کارگری که در تاریخ   ھـمـراه ب

 روز ٧١شاھرخ زمانی در تبریز دستگـیـر شـده بـود پـس از 
بازجویی و شکنجه و آزار و پرونده سازی با یک پروند مملـو 

 روز ٢٢حـدود .   از دروغ و اتھامات واھی به دادگاه برده شـد
پس از برگذاری دادگاه حکم آنھا صادر شده و محمد جراحـی 

در ھمین حال بـرای آزادی .  سال زندان محکوم کردند٥را به 
ـیـون ١٠٠موقت او تا بررسی اعتراض به حکـم صـادره  ـل ـی  م

 ١١٧ پـس از ٩٠ مھر ١١وثیقه صادر کردند اما او را امروز 
 . روز زندانی بودن آزاد کردند

 
آزادی دو تن از اعضای انجمن سبز چیا با 

 قرار وثیقه
ـز  در خبرھا آمده است كه دو تن از اعضـای انـجـمـن سـب

ـقـه آزاد ٥٠چیا پس از نزدیک به  ـی ـا قـرار وث  روز بازداشت ب
ـازداشـت ھـمـزمـان .   اند شده ـفـر از ٣برپایه این خبر در پی ب  ن

 انجمن سبز چیا در اول مـردادمـاه سـال  اعضای ھیات مدیره
ـقـه ـی   جاری، محمد ایرج قادری و بھروز داروند پس از تودیع وث
تعیین شده تا زمان محاکمه که زمان آن نامعلوم عنـوان شـده 

ـاجـور، دیـگـر .  اند است، بطور موقت از زندان آزاد شده شریـف ب
ـان  فرد بازداشتی ھمچنان در بازداشت اداره  اطالعات شـھـرسـت

ـیـت وی خـبـری در دسـت   سر می مریوان به برد و از وضـع
 .نیست
 

 اطالعیه
 

 اوین به ٣٥٠بیانیه دو معلم زندانی در بند
 مناسبت روز جھانی معلم

ـلـمـان  ـفـر از مـع ـیـمـان، دو ن محمد داوری و علی پور سل
 اوین به مناسبت فرا رسیدن روز جـھـانـی ٣٥٠زندانی در بند 

در .   انـد ای را از داخل زندان به بیرون ارسـال کـرده معلم، بیانیه
سازمان معلمان ایران و کـانـون :  بخشی از این بیانیه آمده است

ـفـی و مـدنـی  ـلـمـان بـه عـنـوان دو تشـکـل صـن صنفی مع
ـزرگـداشـت  فرھنگیان، سعی و کوشش بسیاری داشته ـا ب اند ت

ــی  ــه کـنـد و حـت ـن ـیــات مسـووالن نـھـادی ایـن روز را در ادب
ھـای اخـیـر اجـرا  ھایی را در حد تـوان خـویـش در سـال برنامه

ـیـه اقـدام کـردنـد  کردند و نسبت به انتشار نشریه و صدور بیان
ـزایـش فشـار و  اما واکنش مسووالن با نگاه امنیتـی، جـز اف
محدودیت و ادبیات تھدید و ارعاب نتیجه دیگری را در پـی 

 .نداشت
 در حـالـی فـرا رسـیـده کـه ٩٠روز جھانی معلم در سال 

ـیـش  ھنوز ھم معلمان ایرانی در پیچ و خم مسـائـل سـاده و پ
ـیـشـت و رفـاه  افتاده ای چون رسـیـدن بـه یـک حـداقـل مـع

اند و کسی نیست که پاسخگوی مطالبات روز افـزون  درمانده
آنان باشد، مسووالن و وزیر آموزش و پـرورش ایـن دولـت بـه 

ھا و خألھای کمـرشـکـن  جای پاسخگویی و رفع این نگرانی
ـال  ھای غلط می زندگی، ھر روز آدرس دھند، بـه عـنـوان مـث

ـیـمـه  ـاری، ب ـب طرح و بزرگنمایی مسائلـی چـون کـارت اعـت
ھای مقاطع تحصیلـی  ھا، تغییر سال طالیی، تعطیلی پنجشنبه

ـادر    و  ـب ـت جز فرافکنی چه چیز دیگـری را بـه اذھـان م
ـا گـذشـت  می سازد؟ در حالی که آمـوزش و پـرورش مـا ب

 .سالھا ھنوز فاقد یک سازمان نظام معلمی است
روز جھانی معلم در حالی فرا رسیده که معلـمـان ایـرانـی 
بر خالف بسیاری از کشورھای دنیا حتی کشورھـای عـقـب 
افتاده و در حال توسعه، از داشتن حق تشکـل، حـق اعـتـراض 
ـتـر از ھـمـه از حـق داشـتـن  مسالمت آمیز و قانونی و مـھـم

ـقـل  اند و با معدود تشکل محروم)  اتحادیه(سندیکا  ھای مسـت
ـتـی  ـی ـن و منتقد و فعاالن آنھا، برخوردھـای اطـالعـاتـی و ام

 . گیرد صورت می
ـز ھـمـچـون  ـی امیدواریم روزی برسد تا معلمان کشور ما ن
سایر معلمان در سرتاسر جھان، دغدغه معیشت نداشـتـه و بـه 

ھـا و  یک رفاه نسبی دست یابنـد و ضـمـن کسـب مـھـارت
ھای ایفای نقش معلمی بتوانند آزادانه و آگاھـانـه و  صالحیت

ـاوانـش  ـنـد و ت بدون ترس و لکنت زبان، انتقاد خود را بیان کـن
ھای زندان و محرومیت از حرفه معلـمـی  ماندن در پشت میله

 .نباشد
ـیـمـان؛ اعضـای شـورای   –محمد داوری  عـلـی پـورسـل

 مرکزی سازمان معلمان ایران
  اوین٣٥٠بند  – ١٣٩٠مھرماه 

 
ی جمعی از زنان آزادیخواه و برابری  بیانیه

 طلب سنندج به مناسبت روز جھانی کودک 
ـات انسـانـی  کودکان را به درست گل» ھای طبیعـی حـی
 «.اند نامیده

روز جھانی کودک یادآور تـالش کـودکـانـی اسـت کـه 
ـار  برقراری صلح و پایان خشونت و جنگ را از جھانیان خواست
شدند تا بتوانند در آرامش و امنیت بـه خـواسـتـھـای انسـانـی 

پـس از گـذشـت سـالـھـا ارمـغـان نـظـام .   خویش پاسخ گویند
ـبـعـیـض و  طبقاتی برای تمامـی کـودکـان جـھـان بـه جـز ت
ـاد،  ـی ـقـر، فـحـشـا، اعـت نابرابری، خشونت، جـنـگ، فسـاد، ف

ـبـوده و نـخـواھـد ...  حقوقی و  استثمار و بی چیزی دیگری ن
ـا  داری می بود چون اینھا ھمزاد سیستم سرمایه باشند و تنھا ب

ـالـطـبـع  تغییر این نظام می ـایـی شـایسـتـه انسـان و ب ـی توان دن
ـارزات مـتـحـدانـه  شایسته کودکان بنیاد نھاد و این مھم با مب

داری  زنان و مردان طبقه کارگر در جھت محو سیستم سرمایـه
ـارزه.   باشـد طبقه امکان پذیر می و احیای نظام بی ای کـه  مـب

ـانـه کـارگـران و  ـب نمود آن را در تمامی اعتراضات برابری طـل
مـا .   توان مشاھده نـمـود زنان جھان و اعتصابات کارگری می

زنان آزادیخواه و برابری طلب سنندج ضمن اعالم ھمبـسـتـگـی 
ـانـه و ضـد  خود با تمامی حرکتھا و جنبش ـب ھای برابری طـل

داری در تمامی کشورھا روز جھانـی کـودک را بـه  سرمایه
تمامی کودکان جھان و سنندج تبریک گفته و تمـامـی ھـم 

ی راسخ و ھمگام در جـھـت  ھای خویش را به مبارزه ای طبقه
ـا در آن کـودکـانـمـان چـھـره ای  نیل به دنیایی آزاد و بـرابـر ت

ھایی سرخ و شور زندگی را به تصویر بکشـنـد  شاداب و گونه
 :داریم فراخوانده و مطالبات خویش را اینگونه اعالم می

ما خواستار تدوین قوانین مورد نیاز جھت حـمـایـت از   -١
ـاه و ارائـه خـدمـات  ـن کودکان خیابانی، شناسایی، ایجاد سـرپ

 .الزم به آنان ھستیم
عدالتـی مـحـسـوب  کار کودکان نوعی استثمار و بی  -٢
 سـال در کـار ١٨شود باید به کارگیری کـودکـان زیـر  می
 .ای ممنوع و غیرقانونی اعالم شود حرفه
شناسنامه باید از تمامی حـق و  کودکان مھاجر و بی  -٣

حقوق انسانی اعم از آموزش، بھداشت، امنیت، رفاه نسـبـی و 
 .حمایت قانونی برخوردار گردند

قاچاق و خرید و فروش کودکان امری غیرانسانـی و   -٤
ـانـه  ـاطـع وحشیانه است آن را محکوم نموده و خواھان برخورد ق

 .دولتھا با عامالن این جنایت ھستیم
 . سال باید غیرقانونی اعالم گردد١٨ازدواج افراد زیر  -٥
ھر نوع خشونت علیه کودکان را در خـانـواده، مـدارس   -٦

کنیم باید عامـالن ایـن خشـونـت مـورد  و اجتماع محکوم می
پیگرد قانونی قرار گرفته و این کودکان آسـیـب دیـده تـحـت 

 .حمایت روانی و جسمی قرار گیرند
ـنـه( ناقص سازی   -٧ ـت کـودکـان را عـمـلـی کـامـال )   خ

ـانـونـی اعـالم کـردن ایـن  غیرانسانی دانسته و خواستار غـیـرق
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 .باشیم سنت غلط می
با توجه به وضعیت نابسامان بـھـداشـت و درمـان کـه  -٨

سالمت احاد جامعه خصوصا کودکـان را در مـعـرض خـطـر 
ـای  قرار داده خواھان نظارت بر دستگاھھای مربوطـه در راسـت

 .باشیم بھبود شرایط بھداشتی و تامین سالمت جامعه می
ـیـعـی و مسـلـم   -٩ آموزش و پـرورش رایـگـان حـق طـب

باشد و دولت موظف بـه فـراھـم نـمـودن شـرایـط  کودکان می
مناسب جھت تحصیل کودکان تا پایان دوره مـتـوسـطـه بـدون 
ـادی و  ـق ـاحـث اعـت ھرگونه جداسازی جنسیتی و آموزش مـب

 .باشد ایدئولوژیک می
 ١٨صدور و اجرای حکم اعدام خصوصا  افـراد زیـر   -١٠

ـیـن حـقـوق بشـر و کـنـواسـیـون حـقـوق  سال نقض آشکار قوان
ـاشـد کودک که ایران نیز از امضاء کنندگان آن است، می . ب

ما آن را مـحـکـوم و خـواھـان لـغـو تـمـامـی احـکـام اعـدام 
 .باشیم می

با این باور که زندان تاثیری مخرب بر شخـصـیـت و   -١١
روان انسان دارد زندانی کردن کودکان را تـحـت ھـر عـنـوانـی 

 .کنیم محکوم می
کودکان قربانیان اصلی جنگ، خشـونـت و حـوادث  -١٢

ـار بـرقـراری صـلـح،  طبیعی در جھان می باشند لذا ما خـواسـت
 .باشیم امنیت و حمایت جھانی از آنان می

خواھان لغو ھرگونه فعالیـت راکـتـورھـای اتـمـی و   -١٣
فرستنده امواج پارازیت که بیشترین تاثیر سوء را بر کـودکـان 

 .باشیم و جنین دارد می
آلودگی ھوا کودکان را در معرض انواع بیماریـھـای   -١٤

ریوی، گوارشی، پوسـتـی و کـاھـش ضـریـب ھـوشـی قـرار 
ـتـھـا در ایـن رابـطـه .   دھد می ما خواھان اقدامات فـوری دول
 .باشیم می

رویـه  ھرگونه تخریب محیط زیست و اسـتـخـراج بـی -١٥
ـاشـد مـحـکـوم نـمـوده و  ذخائر که سرمایه آینده جامعه مـی ب

ـیـق بـر اسـتـخـراج آنـھـا  خواستار حفظ این ذخائر و نـظـارت دق
 .باشیم می

ـانـی خـود را از اعـتـصـاب   -١٦ ـب ما ھمبستگی و پشتی
کارگران پتروشیمی ماھشھر تا دستیابی به تمام خـواسـتـھـا و 

 .داریم شان اعالم می مطالبات انسانی و طبقاتی
 ١٣٩٠ مھر ١٦
 ٢٠١١ اکتبر ٨
 

ھای کارگری و حزب چپ دانمارک  اتحادیه
خواھان آزادی فعالین كارگری در تبریز 

 شدند
ھای کارگـری دانـمـارك و  در اخبار آمده است كه اتحادیه

ای خطاب به مقامـات  حزب اتحاد چپ در دانمارک در نامه
رژیم ایران خواستار آزادی فعالین کارگری بازداشتی در شـھـر 

ـنـگـی :   در ادامه این خبر آمده است.   تبریز شدند مرکـز ھـمـاھ
ھای ساختمان و ارتباطات در دانـمـارک کـه شـامـل  اتحادیه

ھای مختلف از جمله اتحـادیـه کـارگـران   شعبه از اتحادیه١٩
ـاھـا،  ـن برق کار، اتحادیه کارگران نقاش ساختمـان، اتـحـادیـه ب
ـزکـاران اسـت در  ـل اتحادیه کارگران ساخـتـمـان و اتـحـادیـه ف

ای به وزیر کار و امور اجتماعی جمھوری اسالمـی کـه  نامه
ـز  ـی رونوشت آن به قوه قضائیه، ریاست جمھـوری و مـجـلـس ن
فرستاده شده است، خواستار آزادی فوری فعالین کارگـری و 

ـامـه.   دانشجویان زندانی در تبریز شده است ای  این مرکـز در ن
ـار  جداگانه از اتحادیه ـا خـواسـت ھای دیگر نیز خواسته اسـت ت

ـیـن کـارگـری زنـدانـی در ایـران شـونـد ـال . آزادی فوری فـع
ـز در  اتحادیه ـی ـنـھـاک ن ـان کـپ ھای نقاشان و برق کاران اسـت

ـیـن  ھایی جداگانه از جمھوری اسالمی خواسته نامه اند تا فعال

حزب اتحـاد .   کارگری دستگیر شده درتبریز را فورا آزاد کنند
ـامـه ـز در ن ـی ـامـات  چپ دانمارک ن ای اعـتـراضـی بـه مـق

 . جمھوری اسالمی خواستار آزادی کارگران زندانی شده است
 

 نامه ی بھنام ابراھیم زاده به مادرش
 

 :به نام رفیق اول و آخر 
 مادرعزیز

ـان را  روزھای آخر تابست
ـز و خـرم  با یاد تابستان سـب

کـنـم  شھر و دیارم طی مـی
ـاده  کـــه آن زنـــدگـــی ســ
روستایی ھمراه پدر و مـادر 
و برادرانم مشـغـول داشـت و 

ـاری ـی ـانـه،  برداشت محصوالت کشاورزی بـودیـم، آب ھـای شـب
ـا  ـتـه ت بذرکاری با دستگاه و تراکتور از چغندر و گندم گـرف

ـار    ھـای ھـرز و  نخود و لوبیا، وجین کردن عـلـف در کـن
کارگران جوان روستایی ھمه و ھمه یک به یک از خـاطـرم 

 . گذرد می
چند روزی بیشتر به اول ماه مھر و روز جـھـانـی حـقـوق 

ـانـده اسـت) مھر١٦(کودک  ـاقـی نـم اول مـھـر سـرفصـل .   ب
ـا  چه آن سال.  جدیدی در زندگی من بوده است ھایی که تو ب

ـا خـوانـدن  شور و شوق بسیار مرا به مدرسه مـی ـادی ت فـرسـت
ھایی کـه  ونوشتن بیاموزم و برای خودم کسی شوم و چه سال

کردم و خـود در آرزوی روزی بـودم  برای کودکان کار می
 .که ھیچ کودکی از تحصیل محروم نماند

آن روزھا خواندن و نوشتن را آموختم اما متاسفانه شـرایـط 
سخت زندگی و فقر و فالکت اجازه نـداد کـه وارد دانشـگـاه 

ـنـھـا مشـاھـده.  شوم  و  دوست داشتی معلم شوم ولی نشدم و ت
ـبـدیـل بـه مـدافـع حـقـوق  لمس نابرابری ھای اجتماعی مـرا ت

 .کارگران و کودکان کرد
ـیـن بـردن  اکنون فرزندت که با عشق و عالقه بـرای از ب

کرد، برای دومین سال پیاپـی اول مـھـر  ھا تالش می نابرابری
در ایـن دو سـال .   کند را دور از مدرسه و کودکان سپری می

ـنـد کـه  رویای بودن در کنار کودکان و شما عزیزان را می ـی ب
 .دھد ھای زندان امکان تعبیر این رویا را نمی متاسفانه سلول

ـاد مـھـر تـو و  مادرم امسال ھم می ـا ی خواھم مـھـر را ب
ـاد روزھـایـی :   خاطرات شیرین دوران کودکیم سپری کنم ـا ی ب

ــنـی ام روانـه ی مـدرســه ام  کـه در روســتــای دوســت داشــت
ی تـو، آن  چه شور و شوقی بود در نگاه مادرانـه.   کردی می

ی شادی کودکان و نوجوانان مـعـصـوم  زمان که مرا در حلقه
ھـایـی را  حتما فراموش نـکـردی آن شـب. دیدی شھرمان می

مـان عـمـو مـراد  گرفتی و به خانه ھـمـسـایـه که دستم را می
ـاد بـگـیـرم بردی تا درس می آن .   ھایم را خوب مرور کـنـم و ی
ـان  سال ھای سخت سبب شد عشق به رھایی کودکان و نوجوان

 .سوادی و ناآگاھی در دلم جوانه زند از بند بی
ـنـد  ـل آری مادر عزیزم، امروز در پشـت ایـن دیـوارھـای ب

ھای خاردار و نگاه نگھبانان بر سر حصارھـا گـمـارده، در  سیم
ـزم  ـان عـزی آرزوی تکرار روزھای خوش گذشته با شما و دوست

ـنـم و لـحـظـه شـمـاری .   و کودکان و مردم شھر و دیارم ھسـت
ـیـن  می کنم برای روزی که فریادھای کودکان در گوشم طن

لـحـظـه .   ھای آنان باشم انداز شود و در کنار آنان شاھد شیطنت
ـز و  شماری می کنم برای بودن در کنار فرزندم، نیـمـای عـزی

 )آوات، و آرزو، نگین و آمانج(ھایم برادرزاده
ـا و  مادر عزیزم سالم و درود مرا به ھمه ـق ی دوستان و رف

مردم شھر و دیارم برسان و به آنان بگو کـه قـدر زنـدگـی در 
ی آن  کنار کودکان و بودن با آنھا را بدانند و از لحظه لـحـظـه

 .توان یافت ای نمی بھره ببرند که زیباتر از آن، لحظه
ـتـه و دسـت ماه مھر که فاصلـه ـان رف ھـای  ھـای از مـی

خورد یادآور درس بـرابـری و  کودکان مھربانانه در ھم گره می
ـیـت اسـت ـیـم .   انسانیت و امـن ـایـد امـتـحـانـی را پـس بـدھ ب

مـادرم از پـدرم .   ای درخشان از خود بر جای بگذاریـم کارنامه
ـاریـخ  ـلـم ت آموختم که باید شاگرد خوب زمانه باشم و از مـع

ـاپـذیـرنـد و  بیاموزم که بعضی از فرصت ـیـر ن ـی ھا یگانه و تـغ
ـا جسـارت  ـایـد ب برای قبولی در آزمـون ایـن فصـل سـخـت ب

 .ی افتخار را بدست آورد ی مقاومت را برگزید و رتبه گزینه
ـا  مادر صبور و مھربانم به تـو کـه لـحـظـه بـه لـحـظـه ب

ـابـل سـخـتـی ـق ھـا را  مقاومت و صبر به من ایستادگی در م
ای کـه  تویـی کـه در آن لـحـظـه.   کنم آموختی، افتخار می

ام، برافروخته نشـدی و   سال حبس محکوم شده٢٠شنیدی به 
 ."کنم به تو افتخار می: "به من گفتی

ـان .   ی دوست داشتنی تو را دوست دارم چون شایسته دسـت
ـاکـت را  فشارم و بر آنھا بوسه می گرمت را می ـلـب پ زنم و ق

 .زنده و پایدار باشی. ی مقاومتی چون اسطوره. بویم می
  ، زندان اوین٩٠بھنام ابراھیم زاده مھر 

 
 بساط حراست باید از مراکز کار برچیده شود
کارگران پتروشیمی ماھشھر ھمچنان به 

 اعتصاب ادامه میدھند
ـلـف بـه کـارگـران  علیرغم تھدیـدھـا و فشـارھـای مـخـت
پتروشیمی بندر امام، اعتصاب متحدانه آنھا کـه از روز سـوم 

کارگران عـالوه بـر .  مھر شروع شده است، ھمچنان ادامه دارد
اعتصاب ھرروز مقابل دفتر مرکـزی ایـن شـرکـت دسـت بـه 

خواست کـارگـران .   تجمع و راھپیمائی میزنند و شعار میدھند
ـا کـارفـرمـا  برچیدن بساط پیمانکاران و عقد قرارداد مستقیم ب
ـیـن کـارگـری  و پایان دادن به تھدید و احضار و فشار به فعال

 . است
ـفـر از کـارگـران مـنـصـور  قبال حراسـت کـارخـانـه سـه ن
ـازداشـت کـرده  عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی را ب
و به اداره اطالعات برده بود که با فشار کارگران ھمـان شـب 
ـز طـبـق گـزارشـی کـه  ـی آنھا را آزاد کردند و روز گـذشـتـه ن
اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است، اداره اطـالعـات 

ـز کـارت ١٢کارت آنھا را مصادره کرده و روز  ـی  مـھـرمـاه ن
یکی دیگر از کارگران توسط حراست گرفته شده و این چنـد 

ــدارنــد ــه را ن ــه کــارخــان ــر امــکــان وارد شــدن ب ــف حــراســت .   ن
ـتـکـار وزارت اطـالعـات و  شاخک ھای وزارت کثیف و جنای

ارگان مستقیم سرکوب کارگران، شناسائی و دسـتـگـیـری و 
ھـا، دانشـگـاھـھـا و  تھدید آنھا است و باید بساطش از کارخانه

 . کلیه مراکز کار برچیده شود
ـا خـواسـت خـود را کـه  این اعتصاب باید تقویت شـود ت
. خواست میلیونھا کارگر در سراسر کشور است متحقق کـنـد

ھـای  دست زدن به اعتصاب توسط کارگران سایر پتـروشـیـمـی
ماھشـھـر کـه در اعـتـصـاب فـروردیـن مـاه دوش بـه دوش 
ـنـد و  کارگران پتروشیمی بندر امام در اعتصاب شرکت داشـت

ھای کارگران اعتصابی در تجمعـات کـارگـران  شرکت خانواده
دو عامل مھم در گسترش اعـتـصـاب و اعـتـراض کـارگـران 

ـیـسـت کـارگـری، .   پتروشیمی بنـدر امـام اسـت حـزب کـمـون
ـان و ھـمـه مـردم  کارگران مراکز مختلف کارگری، دانشجوی
آزادیخواه بویژه کارگران و مردم ماھشھر را به حمایت فعال از 

 . این اعتصاب فرامیخواند
 حزب کمونیست کارگری ایران

 ٢٠١١ اکتبر ٥، ١٣٩٠ مھرماه ١٣
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 
رشد بی سابقه اعتصابات و اعتراضات : اردن

 کارگری
بر طبق گزارشی که  The Jordan Timesبه گزارش 

ـنـی از اول ٩ اکتبر منتشر شده، در ١روز شنبه   ماه اخیر، یع
 ٦٠٧نـظـیـر  سال میالدی جاری تا پایان سپتامبر، تـعـداد بـی

ـتـه اسـت . اعتراض و اعتصاب کارگری در اردن صورت گرف
این گزارش که توسط مرکز مطالعات فینیکس و مـوسـسـه 

ـتـه اسـت،  Ebert Stiftung (EFS)آلمانی  صـورت گـرف
پیشنھاد میدھد که دولت اردن علت این اعتراضات وسـیـع را 

ـیـکـس .   بر رسی بکند ـن ـی احمد عواد مدیر مرکز مطالـعـات ف
معترضین کارگرانی ھستند که وقتی ھمه راھـھـا :   گوید  می

این .   بینند، دست به اعتراض میزنند را به روی خود بسته می
موسسه به دولت پیشنھاد میدھد که به خواستھای کـارگـران 

 ٣٢٣ھا را با توجه به خط فقر  توجه بیشتری بکند و دستمزد
ایـن .   را افزایـش دھـد)    نفری٦برای ھر خانواده (دینار اردنی 

ـات  موسسه در واقع بشدت نگران عواقب بی ـب توجھی به مطـال
نگران این اسـت کـه شـایـد ایـن اعـتـراضـات . کارگران است

تبدیل به موجـی بشـود و حـکـومـت اردن را بـه سـرنـوشـت 
 .حکومتھای مصر و تونس دچار بکند

 
تظاھرات برای اعتراض به ریاضت : پرتغال

 کشی اقتصادی
 CGTPبـه دعـوت  Associated Pressبه گزارش 

 اکتبـر، ھـزاران ١بزرگترین اتحادیه کارگری پرتغال روز شنبه 
ـیـسـبـون و  نفر در دو تا از بزرگترین شھر ـنـی ل ھای پرتغال یـع

ـان ـاب ـا اعـتـراض خـود را نسـبـت بـه  پورتو به خی ھـا آمـدنـد ت
ـنـد سیاست بـر روی .   ھای ریاضت اقتصادی دولت اعـالم کـن

ھایی که توسط تظاھر کنندگان حمل میشد نـوشـتـه شـده  بنر
ـتـھـا:   " بود ـابـودسـازی سـیـسـتـم " ، " نه به افزایش قیم نـه بـه ن

ـیـن  (IMF)نه به دخالـت " و " بھداشتی و درمانی صـنـدوق ب
ـنـدگـان مـی".  المللی پول مـن بـه :   " گـویـد  یکی از تظاھر کن
ام تا از حق بازنشستگان دفاع بکنـم، کسـانـی کـه  اینجا آمده

ـزیـت دکـتـر را نـدارنـد " . پول برای تھیه دارو و پرداخت حق وی
اند که اواخر این مـاه دسـت  ھای کارگری اعالم کرده اتحادیه

 .به اعتصاب عمومی یک ھفته ایی خواھند زد
ـارد دالر ١٠٦پرتغال چندی پیش درخواست کمک  ـی  میل

برای جلوگیری از ورشکستگی مالـی خـود کـرده بـود کـه 
صندوق بین المللی پول ایـن درخـواسـت را بـه شـرط اجـرای 

ـلـه ایـن .   یکسری برنامه ریاضت اقتصادی پذیرفته بود از جـم
ھا، منجمد کردن دستمزدھا، کاھش خدمات درمانـی و  برنامه

 .بھداشتی، کاھش حقوق بازنشستگی و غیره بوده است
 

احکام زندان طوالنی مدت برای : بحرین
 مخالفین حکومت

 ٢٠دادگاه نظامی در بـحـریـن  Gulf Newsبه گزارش 
ـیـه بـحـریـن بـه کـار  ـان دکتر و پرستار که در بیمارستان سلیـم

آنـھـا .    سال زنـدان مـحـکـوم کـرد١٥ تا ٥مشغول بودند را به 
ایـن .   انـد متھم ھستند که قصد براندازی حکـومـت را داشـتـه

ـان ١ نفر دیگر را به اتھام قتل ١٤دادگاه ھمچنین   نفر در جـری
. ھای ماه مارس به حبس ابـد مـحـکـوم کـرده اسـت نا آرامی

 ١٥ دانشـجـو را بـه ٦ اکتبر نیز ھمین دادگاه ٣روز دوشنبه 
 سـال زنـدان مـحـکـوم ١٨سال و یک دانشجوی دیگر را به 

اتھام ھمه این محکومین شرکت در اعتراضات و تـالش .  کرد
ـلـی از .   برای براندازی حکومت است ـل ـیـن الـم سازمانـھـای ب

انـد و خـواھـان  جمله سازمان ملل این احکام را محکـوم کـرده
سـازمـانـھـای .   اند بازبینی حکومت در احکام این متھمین شده

 اعـتـصـاب ١٤ تن از ٢مدافع حقوق بشر ھمچنین نگران حال 
ـیـت شـان دسـت بـه  غذا کننده که اخیرا در اعتراض به وضع

گویند که مسئولین زندان مـانـع   اند، ھستند و می این کار زده
 .رسیدن دارو و خدمات درمانی به این زندانیان میشوند

 
 Cerroاعتصاب کارگران معدن مس : پرو

Verde 
اعـتـصـاب کـارگـران عضـو   Dow Jonesبه گزارش 

کـه  Cerro Verdeاتحادیه کارگری معادن استخراج مس 
ـا   سپتامبر با خواست افزایش دستـمـزد ٢٩از روز  آغـاز شـده ت

 Leoncio.    اکتبر ھمچنان ادامه داشته است٣روز دوشنبه 
Armudio  ـا ـتـه اسـت اعـتـصـاب ت مدیر این اتـحـادیـه گـف

وی گفتـه اسـت .   دستیابی به مطالباتشان ادامه خواھد داشت
ـا ادامـه  در اثر این اعتصاب از ظرفیت تولید کاسته شـده و ب

معـدن مـس .  اعتصاب از ظرفیت تولید باز ھم کاسته میشود
Cerro Verde  میلیون ١٧٠ مبلغ ٢٠١١ ماه دوم سال ٣در 

ـا سـال  ـایسـه ب ـق  ٢٠١٠پوند مس تولید کرده است که در م
 . میلیون پوند بیشتر از سال قبل بوده است٤تولید این معدن 

 
 معدن ٢ کارگر در ٢٨کشته شدن : چین

 جداگانه
 حـادثـه ٢در  China Labour Bulletinبه گزارش 

ـبـر رخ داد ٥ و ٤جداگانه که در روزھای   کـارگـر ٢٨ اکت
انفجار مخزن گاز در مـعـدن .   معدن جان خود را از دست دادند

 ٤در جنوب غرب چین که در روز  Guizhouذغال سنگ 

 معدنـچـی و مـجـروح ١٧اکتبر روی داد، باعث کشته شدن 
ـبـر در حـادثـه ایـی در ٥روز .    تن دیگر گردید١١شدن   اکت

 کارگر کشتـه و ١١ Nanjingکارخانه پاالیش سنگ آھن 
این حادثه دلخراش ھنگامـی رخ داد .   یکنفر ناپدید شده است

طبق .   که آھن ذوب شده به سر و بدن این کارگران پاشیده شد
 تلفات و مرگ و مـیـر در ٧٩٥٥٢آمار رسمی سال گذشته 

 حـادثـه ٢٤٣٣ھنگام کار در چین رخ داده است، که تـعـداد 
ـیـن ده.   فقط در معادن ذغال سنگ بوده است ھـا ھـزار  ھمچن

اند که در اثر آلودگـی مـحـیـط  کارگر مبتال به امراضی شده
 .کار بوده است

 
تظاھرات عظیم کارگران ترکیه علیه : تركیه

 تغییر قانون کار توسط  دولت
کنفدراسیون سنـدیـکـاھـای ( DISKروز شنبه با فراخوان 

ـفـدراسـیـون سـنـدیـکـاھـای (  KESK، ) کارگران انقالبی کـن
ـزشـکـان (  TTB، ) زحمتکشان خدمات دولتی اتـحـادیـه ی پ

ھای مھندسان و  اتحادیه ی موسسه(  TMMOBو )  ترک
تـرکـیـه ی بـرابـر، آزاد و " با شعـار اصـلـی )   معماران ترک

یک گـردھـم آیـی "   دموکراتیک برای یک زندگی انسانی
ـا سـی ھـزار .  عظیم در شھر آنکارای ترکیه برگزار شد ـب ـقـری ت

بـرای حـذف )   حزب حاکم در تـرکـیـه(  AKPنفر علیه اقدام 
ضمانت پرداخت حق سنوات کـار بـه کـارگـرانـی کـه اخـراج 

ـیـکـار شـده شده انـد تـجـمـع و  اند یا به دالیل مختلف از کار ب
ـاکـت .   راھپیمایی کردند حذف این حق سـنـوات بـخـشـی از پ

قانونی جدید تـرکـیـه اسـت کـه قـرار اسـت از طـرف دولـت 
سندیـکـاھـای کـارگـری و . اردوغان به تصویب مجلس برسد

ـانـونـی را  ـاکـت ق گروھھا و سازمانھای چپ این برنامه و پ
ـیـر  حمله ـب ای ھمه جانبه به حقوق کارگران و زحمتـکـشـان تـع
تر از سابق خـواھـد بـود و سـقـف  ساعت کار نامعین.   اند کرده

ـتـه خـواھـد  مزدھا به نسبت منطقه ھای متفاوت در نظر گـرف
ـار قـراردادھـای کـاری بسـتـه بـه .   شد ـب ھمچنین مدت اعـت

طبق قانون فعلی کـه در .   خواست کارفرما تغییر خواھد کرد
دستور کار دولت قرار دارد کارگری که به طور مثال ماھانـه 

کند، موقع اخراج از کار پرداختی بـرابـر   لیر دریافت می٦٠٠
ـقـه کـاری  با دستمزد یک ماه کارگر به او بـه عـنـوان سـاب

اما بر اساس قانون جدید این پرداخت به شکلـی .   انجام میشود
انجام میشود که سی درصد به کارگر پرداخت میشود و سـه 
ـانـکـی  درصد از ھفتاد درصد باقی مانده به شکل سپرده در ب
ـازنشـسـتـگـی بـه کـارگـر پـرداخـت  ذخیره میگردد تا بعد از ب

 .شود
 "اتحاد"برگرفته از سایت 

 
 

 اخبار بين المللی

 !روز جھانی اعتراض برای آزادی کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران: پنجم نوامبر
 

ھـای کـارگـری  ھا و میزھای اطالع رسانی در مراکز شھرھا و تماس با سازمـان ھای اعتراضی تا برپایی پیکت ای از اقدامات از تھیه نامه مجموعه. ..   
ـلـی .   ایم در کشورھای مختلف را در دستور قرار داده ـل از شما دعوت میکنیم در ھر کجای جھان ھستید با ما ھمراه شوید و بـه ایـن اعـتـراض بـیـن الـم

ھا و فعالین سیاسی و کارگری شھرتان تماس بگیرید و برپایی اجتماع اعتراضی در پنجم نوامبر را  یا اینکه خود دست به کار شوید و با تشکل.   بپیوندید
 .تر کنید برعھده بگیرید و خواست آزادی فوری و بی قید شرط کارگران زندانی و ھمه زندانیان سیاسی در ایران را پر طنین

 از اطالعیه تشکیالت خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران


