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.  سـال دارم٣٨اسمم شھین است و " 
چند سال پیش شوھرم فوت شـد و 
ـنـھـا  ـا ت ـی من و پسرم را در ایـن دن
ـاچـار بـرای داشـتـن  گذاشت و به ن
سرپناھی ولـو کـوچـک مـجـبـور 
ـار پـدرم را  شدم که زندگی در کـن

بـدتـر .   برای دومین بار تجربه کـنـم
از ھمه چیز، این است که پدرم ھـم 
ـتـال شـده  به بیماری العـالجـی مـب
است و پزشکان از وی قـطـع امـیـد 

پدرم در یـکـی از مـحـالت .   کردند
ای  قدیمی شـھـر کـرمـانشـاه، خـانـه

کوچـک داشـت کـه چـنـد سـال 
پیش سند آن بـه عـنـوان ضـمـانـت 
ـانـک  یکی از آشنایان زیـر رھـن ب

رود ولی بی خبر از ھـمـه جـا،  می
وام گیرنده ھیچ یک از قسطـھـای 

ـا حـکـم  خود را نمی دھد و بانک ب
قوه قضائیه، خانـه مـا را بـه سـود 

کـنـد و مـا در  خود مصـادره مـی
بدترین شرایط ممکن، آواره کـوچـه 

ـبـل از . شـویـم  و خیابان می پـدرم ق

ــرگــاه دوچــرخــه  ـی ـفــاق، تـعــم ایـن ات
ســازی داشــت ولــی بــعــد از ایــن 
مریضی اش شدت گرفـت و حـاال 
ــز ھــمــراه مــن و پســرم آواره  ــی او ن
ـفـری  کوچه و خیابان است و سـه ن
در کنار ھـم شـبـھـای طـوالنـی و 
ـیـل  سرد زمستان را در پشت اتـومـب

ـیـم فرسوده مـان بـه روز مـی . رسـان
ـامـده  ـی ھیچ مسئولی به سراغمان ن

 "است
نمونه دیگری اسـت از "   شھین" 

او یاد آور مـیـشـود .  چھره سیاه فقر
که ھـیـچ مسـئـولـی سـراغـی از 
ـتـه اسـت و ایـن ابـدا  ایشان نـگـرف

مسئوالنی که خـود . عجیب نیست
واضع وحافظ  قوانینی ھستند کـه 
ـیـن و  ـقـرشـھ نتیجه اش مـیـشـود ف
ــد ھــم  ــای خــانــواده کــوچــک او، ب

مسئـولـی .   سراغی از ایشان نگیرند
که به دینی معتقد است کـه امـام 

خـویشـتـن داری، :   " اولش میـگـویـد
ـاس گـزاری  زینت فقر اسـت و سـپ

ـایـد ھـم "   زینت غنا و تـوانـگـری ب
ناپدید باشـد، گـیـرم ھـم کـه سـرو 
کله اش پیدا شود جـز آنـچـه امـام 

ـان نـمـی . رانـد اول ایشان گفته به زب
که مانند احـمـدی نـژاد " مسئولی" 

مدعی اسـت در ایـران ھـیـچـکـس 
ـیـگـذارد  شب سر گرسنه بر بالین نـم

ـزنـد اگـر .     چرا باید به شھین سـر ب
" مسـئـوالن" از یکی، از این مـثـال 

ـان راجـع بـه زنـدگـی  بپرسید نـظـرت
ـیـه ایـن  شھین چیست؟ چیزی شـب

الحمـداالالـه  یـک :   " خواھید شنید
ــد کــه ایــن  ــمــرغ دارن ــن ســی مــاشــی

آھـوی "   ماشین مشھـور اسـت بـه 
ـان ـاب ـی کـه ھـر "   بیابان و عـروس خ

ـلـی ھـا تـو خـواب  کسی ندارد، خـی
ــن را ھــم  ــاشــی ــن م شــب شــان ای

خدا را شکر بدون ھـیـچ .   بینند نمی
ـفـری   ١٣٥زحمتی ماھیانـه سـه ن

ـارانـه  ھزار تومـنـی ھـم کـه پـول ی

اخبار یك ھفته گذشته حـكـایـت از 
ــیــری  ــیــن ٤دســتــگ ــال  تــن از فــع

كارگری به نامھای مظـفـر صـالـح 
ــنــی، شــریــف  ــی ــا، مــحــمــد حس ــی ن
ـثـم نـجـاتـی دارد ـی ـاه و م . ساعدپن

ـز بـه دادگـاه  ـی مجید حمیـدی را ن
ــده ــوان ــراخ ــد ف ــن از .   ان ــرای دو ت ب

اعضای سـنـدیـكـای واحـد، عـلـی 
اكبر نظری و مـرتضـی كـمـسـاری 
ــی و  ــون ــھــای قــان ــمــت ــم مــزاح ھ

ــاھــی ایــجــاد كــرده رضــا .   انــد دادگ
شھابی ھنوز در زنـدان اسـت و از 
درد آرتــروز و دیســك و گــردن و 

ــام .   پــیـچــیـد غـیـره بـخــود مـی ـن ــھ ب
ـیـم مـددی ھـم  ابراھیم زاده و ابـراھ

عـلـی نـجـاتـی .  ھمچنان در زندانند
ــدان در رفــت و  ــوز در راه زن ھــن

ــش .   بـرگشــت اسـت ــب ــن جــن فـعــالــی
ــلــی  ــداغــی، ع ــان، رســول ب ــم ــل مــع
ــار و  ــت ــاشــم خــواس ــان، ھ ــم ــی ــورســل پ
ـان در زنـدان  تعدادی دیگر ھـمـچـن

ــد ــن ـت ــن مـــدت .   ھسـ در طـــول ای
ـقـط رو بـه  اعتراضات كـارگـری ف

ــوده ــی از .   رشــد ب ــع ــخــش وســی ب
ــجـات و كـارگــاھـھــا در آن  كـارخـان

. انـد جامعه به تعطیلی كشـیـده شـده
دھھـا ھـزار كـارگـر كـارشـان را از 
دست داده و صدھا ھزار دیـگـر ھـم 
ــت  ــمــزدی دریــاف ــوق و دســت حــق

ـا .  اند نكرده ـنـون ب ھیچ كارگـری اك
 ساعت كار بـه ٨خیال راحت بعد از 

ـیـت . رود خانه نمی یكی نگـران امـن
ـان .   شغلی اش است یكی نـگـران ن

دیگری نـگـران .  شب فرزندش است
ـای كـارش  دستمزد و بیمـه و مـزای

 . است و ھمه نگران آینده شان
تـوانـد شـكـم  ھیچ رژیمی نـمـی

گرسنه شھروندان جامعه را با بگـیـر 
ـنـد ھـیـچ رژیـمـی .   و ببند سـیـر ك

ـان آن  نمی تواند آینده كودكان و جـوان

 گرایشات درون جنبش کارگري
 ٥صفحه 

با دستگیری فعالین كارگری 
 معضل جمھوری اسالمی 

 شود حل نمی
 ناصر اصغری

 اخبار کارگری
 ١١صفحه 

 ٥صفحه 

هزاران کارگر 
 هاي ماهشهر  پتروشیمی

 به پیروزي نسبی رسیدند
 ٢صفحه 

 نکته اصلی 
 تحریم و معیشت مردم* 
 پتروشیمی ھشدار کارگران * 
 واقعی سازی قیمت دالر* 

 ٣صفحه 

 اي که یک انقالب را براه انداخت عمل شجاعانه
 ٩صفحه 

 بیداد فقر، قاعده نظام سرمایه داری 
 یاشار سھندی

 ٤صفحه 
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ـتـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر دولـت و  پس از ده ماه کشمکش و اعتراض و اعتصاب، ھزاران کارگر پ
ـنـد ایـن .   مدیران را وادار به قبول بخشی از مطالبات خود کردند و به یک موفقیت نسبی دست یافت

پیروزی حاصل عزم و اتحاد کارگران، دو اعتصاب طوالنی و قدرتمند، تھدید به اعتصاب بـزرگ و 
ـاری و جسـارت  متحدانه دیگر در روزھای اخیر، توھم نداشتن به  قول و قرارھای مسئولین و ھـوشـی

ـا  ھای خود دست نیافتـه کارگران ھنوز به ھمه خواست.   رھبران کارگران است ـارزه ت انـد امـا ایـن مـب
ـزرگـی بـرای کـل طـبـقـه  ھمینجا یک پیروزی مھم برای کارگران محسوب میشود و درس ھـای ب

 . کارگر ایران دارد
 

ھای ماھشـھـر تـھـدیـد بـه  طبق گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از اینکه کارگران پتروشیمی
اعتصاب و تجمعات اعتراضی مجدد کرده و تا بیستم دیماه به مدیریت مھـلـت دادنـد، سـرانـجـام روز 

ـتـروشـیـمـی  دیماه طی مذاکرات نمایندگان کارگران شرکت١٨ ـا  ھای پیمانکاری پ ھـای مـاھشـھـر ب
ھای بـحـق کـارگـران  ای از خواست ھای ماھشھر و رئیس اداره کار این شھر، گوشه رئیس پتروشیمی

 ھزار تومان به کارگرانی کـه ٧٠ تا ٥٠صدھزار تومان به دستمزد اکثر کارگران و بین . پذیرفته شد
ـبـل از .   ھزار تومان بیشتر است اضافه شد٦٠٠دستمزد پایه آنھا از  ھمچنین قرار شد که کارگران ق

ـتـروشـیـمـی و  پایان سال جاری مشمول حق جذب، حق بدی آب و ھوا، استفاده از بیمارستان صنایـع پ
 . اجرای تورھای مسافرتی شوند

 
ـاه کـردن دسـت شـرکـت بدین ترتیب و ھرچند خواست اصلی کارگران پتروشیمی ھـای  ھا یعنی کـوت

ـیـت مـھـم بـرای  پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم ھنوز متحقق نشـده اسـت امـا ایـن یـک مـوفـق
ـیـمـانـکـاران را ھـمـوارتـر  کارگران محسوب میشود و راه پیروزی ھای بیشتر از جمله برچیدن بساط پ

 . کرده است
 

ـان  ھـای مـاھشـھـر و خـانـواده حزب کمونیست کارگری این پیروزی را به کارگران پتروشمی ھـای آن
ـتـی  این یک موفقیت نه تنھا برای کارگران پتروشیمی.  تبریک میگوید ـی ھای ماھشھر بلکه موفق

ـیـن درسـھـا و تـجـارب  مبارزه کارگران پتروشیمی.   برای کل طبقه کارگر است ھای ماھشھر ھمچـن
ـابـل آنـھـا گـذاشـت مھمی را برای کل طبقه کارگر به ارمغان آورد و الگوی ارزنـده اتـحـاد .   ای مـق

ھـای کـارگـری در  کارگران و عزم و اراده آنھا، اعتصابات قدرتمند و طـوالنـی، ھـمـراھـی خـانـواده
ـات  تجمعات اعتراضی کارگران، درایت و ھوشیاری رھبران کارگران در مذاکرات و ھدایـت اعـتـصـاب
ـیـشـنـھـادات و دخـالـت دادن آنـھـا در  کارگران و مطلع نگھداشتن توده کـارگـران از مـذاکـرات و پ

 . ھای این مبارزه برای کل طبقه کارگر است تصمیمات از جمله درس
 

این موفقیت در عین حال نشان داد که میتوان جمھوری اسالمی را در کلیـه مـراکـز کـارگـری بـه 
ـات مـتـحـد و  باید خواست.   عقب راند ھای خود را ھمه جا به پیش کشید و با اعتراضات و اعـتـصـاب

 . یکپارچه به دولت و کارفرماھا تحمیل کرد
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ٢٠١٢ ژانویه ٩، ١٣٩٠ دیماه ١٩

 ھای ماھشھر  ھزاران کارگر پتروشیمی
 به پیروزی نسبی رسیدند

  
 . دستمزد کارگران افزایش یافت

 با برخی دیگر از مطالبات آنان نیز موافقت شد
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 تحریم و معیشت مردم
ـا تـحـریـمـھـای ٢٠١٢شروع سال   ب

ـیـشـتـر رژیـم  اقتصـادی ھـر چـه ب
تحریـم .   اسالمی مصادف شده است

بانک مرکزی پس از تصـویـب در 
کنگره امریکا و تایید آن از جـانـب 
اوبامـا، شـکـل رسـمـی و عـمـلـی 

ـا .   بخود گرفته اسـت اتـحـادیـه اروپ
پـس از چـنـدیـن نشـسـت، بـر ســر 
تحریم نفت به توافقات اولیـه دسـت 

ــه اســت ــد .   یــافــت ــن مــوج جــدی ای
ـیـت ورشـکـسـتـه  تحریمھـا و وضـع
اقتصادی رژیم اسـالمـی، مـوجـب 
ـتـن شـدت تـورم شـده  سرعت گـرف

ـان سـقـوط .   است ـال آنـچـن قدرت ری
ـازار ارز، دالر  کرده است کـه در ب
ــت اعــالم شــده اســت ــم ــی قــی . ب

فروشنـدگـان بـرای فـروش بـرخـی 
کاالھا فاکتور را بـه دالر حسـاب 
میکنند و حتی برای خرید بـرخـی 
ــر و  ــیـوت ـپ ــد کــام از کــاالھـا مـانــن
ـایـد دالر  ـایـل، مـردم ب گوشی مـوب

ــد ــن ــرداخــت کــن ــواد .   پ ــمــت م قــی
ـتـه  خوراکی و بھداشتی در چند ھف
ـیـمـت  اخیر تا سی درصد افزایـش ق

ـیـرات .   داشته است ـاث ایـن شـرایـط ت
مخربی بر معیشت مردم گـذاشـتـه 

در برابـر ایـن شـرایـط بـر دو .   است
 :نکته مھم باید تاکید نمود

ــت، :   یــک ــد نــف ــم خــری ــحــری ت
ـتـصـادی مـردم  بسرعت وضعیت اق

ـایـد .   را به ویرانی خـواھـد کشـانـد ب
در برابر این تبین دست راستی کـه 
گویا وضعیت اقتصادی مردم بـدون 
ـزی  تحریم ھم در نقطه فاجـعـه آمـی
ـیـر  ـی ـفـت تـغ قرار دارد و تـحـریـم ن
ملموسی در معیشت مـردم ایـجـاد 

ـاد ایـن یـک .   نخواھد کـرد، ایسـت
تبیین ارتجاعی و ضـد  مـردمـی 
ــرا افشــا کــرد ــد آن ــای . اسـت کــه ب

تحریم اقتصادی بر متن جـنـگ و 
ـا کـمـپ دول  جدال رژیم اسالمی ب

ھـر دو .   غربی صورت گرفته است
ـیـشـبـرد  طرف این جـنـگ بـرای پ
مقاصد سیاسی خود، جامعه را بـه 

ـای ( لبه پرتگاه گـرسـنـگـی  بـمـعـن

ـیـصــال )   اخـص کـلـمــه ـقـر و اسـت ف
ـا .   اند کشانده غرب تالش میکـنـد ب

ـیـل   ـا تـحـم فشارھای اقتصادی و ب
ــی ــن ــب نشــی ــم  عــق ــه رژی ــی ب ھــای

ھـا  اسالمی در بـر خـی از عـرصـه
ــلـه ھسـتـه ـنـد مسـئ ای، اســالم  مـان

ـابـــت ـاســـی را در رقــ ــ ـی ـای  ســ ھــ
ــب  مـنـطـقـه ای رام و وادار بـه عـق

ـات .   نشینـی نـمـایـد ـقـالب ـام و ان ـی ق
ـیـن اسـالم  منطقه ای، توازن قوا مـاب

ـقـطـه ای  سیاسـی و غـرب را بـه ن
ــده اســت کــه ادامــه بــازی  رســان

ـنـی"  را یـکـسـره "   چماق و نان شیری
ھر دو طـرف .   ناممکن ساخته است

ـلـی  ـب دعوا آگاھند که به سنگـر ق
این کشمـکـش . توانند بازگردند نمی

ـیـف رسـیـده  ـیـن تـکـل ـی به نقطه تـع
جنـگ و کشـمـکـش رژیـم .   است

اسالمی و دول غربی، ھیچ ربـطـی 
 .به منافع مردم ندارد

رژیم اسالمی از ھم اکنـون :   دو
ـزاری بـرای  تحریمھای آتی را به اب
ــامــعــه  ــظــامــی کــردن فضــای ج ن

ھـا  دسـتـگـیـری.   تبدیل ساخته است
ـتـه  ـف افزایش یافتـه اسـت، چـنـد ھ
است که اینترنت را بـر روی مـردم 

ـام شـرایـط  بسته ـن و "   حسـاس" اند، ب
ـیـون "  ویژه"  ـل ـی میخواھند یارانه ده م

ـنـد بـه  ـنـد، مـیـگـوی نفر را قطع کن
ـیـم بـودجـه  علت تـحـریـم مـیـخـواھ

تنظیم کنیم، برای خالـصـی "   سایه" 
ــارد  ــی ــل ــد ھـزار مــی از کســری چــن

راه "   جـنـگ دالر" تومانی بودجـه، 
اند که موجب خـانـه خـرابـی  انداخته

ھرچه بیشتـر مـردم شـده اسـت، و 
ــھــا از  ــات" ھــمــه ایــن ــرک یــک "   ب

ـنـوز  ھفته ای تحریمی اسـت کـه ھ
رسمـا شـروع نشـده اسـت و در راه 

 . است
ــم اســالمــی  ــطــع رژی بــطــور ق
عنقریب در اسفند ماه تـحـت لـوای 

ـان " و "   مملکـت تـحـریـم اسـت"  کـی
ـزایـش " اسالم در خطر است ، یا از اف

ـا  دستمزدھا سر باز خـواھـد زد و ی
ـزایـش  ـا یـک اف بمانند سال پیش ب
ـقـر  چند در صدی تک رقـمـی، ف

ـقـه  گسترده و عمیقتر ی را بـه طـب
 . کارگر تحمیل خواھد کرد

ــم  تشــکــالت کــارگــری از ھ
ــرای ایــن  ــد ب ــای اکــنــون خــود را ب

ــرای .   شـرایـط آمـاده ســازنـد ـایـد ب ب
جامعه افشا شود که چگونه رژیـم 

ــوای  ــحــت ل ــط " اســالمــی ت شــرای
ـلـه "   تحریم به معیشت کارگران حـم

ـا .   برده است جـمـھـوری اسـالمـی ب
ــاه  ــاظــی و گ ــب ــق ســیــاســت گــاه ان
ـان  انبساطی در مـورد دالر، آنـچـن
سرعت افزایش تورم را تسریع کـرده 
ـقـد  ـن است که ھمین االن و دسـت ب
ــمــالــی  ــد درصــد افــزایــش احــت چــن
دستمزد کارگران را، فـاقـد قـدرت 

ــد کــرده اســت ــل و .   خــری مــحــاف
ـا  ـنـد ب ـتـوان ـی تشکالت کارگـری م

ھایی با توضیح عواقـب  انتشار بیانه
ـقـه  اقتصادی شرایط کـنـونـی، طـب
ــارگــر را بــرای جــدال آتــی در  ک

تـعـرض .   اسفند ماه مـتـحـد سـازنـد
ـایـد در  رژیم به معیشت مـردم را ب

 .ھم شکست
 

ھشدار کارگران 
 ھای  مجتمع

 پتروشیمی ماھشھر
ـتـشـار  ـا ان اتحادیه آزاد کـارگـران، ب

ــه ــی ــان ـی ــصــاب  ب ــمــال اعــت ای از احــت
کارگران پتروشیمی ماھشـھـر خـبـر 

در ایـن اطـالعـیـه امـده . داده است
کـارگـران شـرکـتـھـای :   " است کـه

ـتـروشـیـمـی  پیمانکاری مستقر در پ
بندر امـام  و دیـگـر شـرکـتـھـای 
ــژه  ــه وی ــطــق ــمــی در مــن ــروشــی ــت پ

انـد  اقتصادی ماھشھـر اعـالم کـرده
در صورتی که تا روز بیـسـتـم دی 
ــھــایشــان  ــه خــواســت مــاه جــاری ب
بصورت عملی رسیدگی نشـود در 
ــصــاب  ــه اعــت ــت ب ــن روز دس ای

ـنـد زد گستـرده در ایـن " .   ای خـواھ
اطالعیه کارگران پتروشیمی ضمـن 
ـات  ـب تاکید بر اولتیماتوم خود، مطـال
ــمـزد و  ـزایـش دسـت خـود شــامـل اف
حذف شرکتھای پیمانکاری را بـه 

ـتـروشـیـمـی  مدیریت مجتمـع ھـای پ
 . اند گوشزد کرده

ــوم کــارگــران  ــمــات ــی ــت صــدور اول
ـار  ـبـه بسـی ـن پتروشیمی از چـنـد ج

ـیـش .  مھم است ـیـشـا پ اوال اعالم پ
قصد اعتصاب از جانـب کـارگـران، 
ـایـج آن، خـود یـک  صرفنظر از نت

ـاســی اســت ــروزی ســی ـی از ســال .   پ
شصت تا کـنـون بـعـلـت سـرکـوب 

ـیـچـگـاه  مداوم، جنبش کارگری ھ
در شرایطی قرار نگرفت که بتـوانـد 
از قبل و با صدور بیانیه اعـتـصـاب 

ایـن شـکـل از .   خود را اعالم کنـد
ـتـوانـد مـورد  ـی برپایی اعـتـصـاب م

ـقـه  استفاده بـخـش ھـای دیـگـر طـب
ـیـدی بـودن .   کارگر قرار گیـرد کـل

صنعت پتروشیمی و ھمگانی بـودن 
ــتــصــاب  اعــتــصــاب در ھــمــه ( اع

ـا شـرکـت  بخشھای پتروشیمی و ب
این امکان را بـرای )   ھمه کارگران

کارگران پتروشـیـمـی بـوجـود آورده 
ــارھــای  ــرغــم فش ــی اســت کــه عــل
ـیـن  ـال مضاعف رژیم اسالمی بر فـع
کارگری، اعتصاب خود را از قبـل 
ـــرآورده شـــدن  ـــرای ب اعـــالم و ب

ـیـن  خواسته ـی ھـای خـود، زمـان تـع
شـکـلـگـیـری ایـن حـرکـت .   کننـد

قطعا توازن قوای کنونی را بـر ھـم 
ـا شـدن  ـی خواھد زد و مـوجـب مـھ
ــری بــرای  ــت ــھ ــاســی ب ــی شــرایــط س
ـقـه  برپایی اعتصاب، برای کل طـب

ــن .   خــواھــد شــد ــری ای ــگــی شــکــل
اعتصاب از آنجاییکه مدت زمـانـی 
ـتـوانـد  ـی به پایان سال نمانده است، م
ــر  ـیـشـت مـوجـب تشـویـق تـحـرک ب
تشکـالت کـارگـری بـرای بسـیـج 
کارگران بر سر مسئله دستـمـزد در 

 .اسفند ماه گردد
مطالبـه بـرچـیـدن شـرکـتـھـای 
پیمانکاری و افزایش دسـتـمـزد، از 

ـقـه  جمله مھمترین خواسته ھای طـب
کارگر در چـنـد سـال اخـیـر بـوده 

میتوان گفت کـه کـارگـران .   است
ـقـه،  پتروشیمی به نیابت از کل طـب
ـات را در دسـت  ـب پرچم این مـطـال
گرفته  و در صـف مـقـدم، بـرای 
کسب آنھا به یک مبارزه جدی و 

ـیـن و .   بزرگ روی آورده است فعال
ــد   ــوانــن ــت ــری مــی ــران کــارگ رھــب
بخشھای دیگر طبقه کارگر را بـه 
ـانـی از ایـن اعـتـصـاب فـرا  پشتیب
ــدن  ــان ــد و در بــه ثــمــر رس ــن خــوان
ــد ــن ــن ــازی ک ــش ب ــق ــقــش، ن .  مــوف

ـتـروشـیـمـی در  موفقیت کارگران پ
ـیـمـانـکـاری  برچیدن شـرکـتـھـای پ
ــطــعــا مــوجــب خــواھــد شــد کــه  ق
ـزرگ و  کارگران بویژه در صنایع ب
کلیدی مانند نفـت و گـاز، دسـت 
به اقدام مشابھی بزنند و بدینگـونـه 
ــن  ــرآورده شــدن ای ــرای ب راه  را ب

 .  خواسته مھم ھموار سازند
 
 

 واقعی سازی قیمت دالر
ــال  ــب ــدن ــر و ب ــه اخــی ــت ــد ھــف در چــن

 در صدی قیـمـت دالر، ٤٠افزایش 
ـان دلسـوز" برخـی از  ـتـصـاد دان " اق

ــظــام  ــه( ن ــم  از روزنــام ھــای رژی
اسالمی تا صدای امـریـکـا و بـی 

ـیـمـت دالر را ) بی سی ، افزایش ق
ـلـکـه آنـرا "   مضر" نتنھا  ندانستنـد، ب

ــی کــردنـد ــد ھــم ارزیــاب ــی ـف امــا .   م
ـنـی  ـیـمـت دالر یـع واقعی سازی ق
ـایـد  چه و چرا از نظر این جماعت ب
ـیـمـت آن خـوش آمـد  به افزایـش ق
ـیـمـت  گفت؟ اینھا میگویند کـه ق
ــون بــا زور و ضــرب  دالر تــاکــن
سوبسید دولتی پایین نـگـه داشـتـه 

ـتـه اخـیـر ھـر ( شده است  در سه ھف
ــان بــه ٩٧٠دالر از   ١٧٠٠ تــوم

و بـدیـن )  تومان افزایش یافته است
ـال در بـرابـر  علت  قدرت ارزش  ری
ـنـده قـدرت و  دالر، مـنـعـکـس کـن
ــران  ـتـصــاد ای ــعـی اق ـایــی  واق تـوان

ـنـھـا دو نـرخـی .   باشد نمی از نظر ای
ــد کــردن آن  ــی ــودن دالر و ســوبس ب
ــدات  ــی ــشــود کــه تــول ــی مــوجــب م
ــی  ـازرا جـھـان بـورژوازی ایـران در ب

ـیـمـت( قدرت رقابت  ـا )   از نـظـر ق ب
مابقی رقبا  را از دست بـدھـد  و 
ـزایـش  در نتیجه،  این شرایط بـه اف

تر نسبـت بـه  با قیمت پایین(واردات 
ـیـد )  تولیدات داخلی و تعطیلـی تـول

از نـظـر .   در کشورانـجـامـیـده اسـت
ـیـمـت دالر مـوجـب  اینھا افزایش ق
گرانتر شدن قیـمـت واردات خـواھـد 
شد و لـذا سـرمـایـه گـذاری بـرای 
ــرای  ــد در کشــور، ب ــولــی ــا ت احــی

تـر  سرمایه داران داخلی، بـه صـرفـه
ــکــه .   خــواھــد شــد ــن مضــاف بــر ای

ـتـر  افزایش قیمت دالر مـوجـب ارزان
ـیـروی کـار" شدن  خـواھـد "   بھـای ن

سـرمـایـه " شد که این خـود قـدرت 
ـتـھـای جـھـانـی، "  محلی ـاب را در رق

نقطه عـزیـمـت .     افزایش خواھد داد
بحث این مشاورین نظام در بـررسـی 
ـیـمـت دالر، بـدون  ـزایـش ق مسله اف

ــچ واســطــه ــه داران  ھــی ای، ســرمــای
ـاشـد" داخلی"  ـب ـنـکـه سـقـوط .   می ای

ـیـمـت تـورم چـه  ـزایـش ق ریال و اف
آورد، ھـیـچ  بالیی بر سر مردم مـی

ـنـھـا "   تز" جایگاھی در  اقتصادی ای
ــدارد ـــت .   ن ـل ـا عــ ــعــ ـا واق ــ امــا آی

ورشکستگی رسمی سرمایـه داری 
ـیـدی، (    ـلـی واحـدھـای تـول تعـطـی

  

 نکته اصلی
 محمد رضا پویا
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ــورم  ـزایــش ت ــکـاری، اف ـی ـزایـش ب اف
ـــه  ـای ــ ـــرم ـای س ــ ـــھ ـــرم ـاالی ن ــ ب

در ایران وجـود دالر دو ...) داری، 
نرخی  و عدم توانایـی  بـورژوازی 

ھای جھـانـی بـوده  محلی در رقابت
است؟ موارد یاد شده از جانـب ایـن 

خود معلول بن بست و "   اقتصادیون" 
ـنـد عـلـل .   فروپاشی اقتصادی ھست

ـزان  پایه ای تری صرف نـظـر از مـی

قدرت ریال در مقابل دالر، در ایـن 
ــود دارد ــه وج ــن ــت .   زمــی ــن بس ب

اقتصادی رژیم اسـالمـی، راه حـل 
ھیچـوقـت نـداشـتـه . اقتصادی ندارد

ـات  در ھیچ بـرھـه.   است ای از حـی
ـیـکـه  رژیم اسالمی حتـی در زمـان
ــمــت  ــی قــیــمــت دالر یــک دھــم ق

توان با مراجعه بـه  کنونی بود، نمی
ــی،  ــھــان ــدرت ریــال در بــازرا ج ق
ـتـصـاد  تصویری واقعی از شرایط اق

ـتـی" بـی .   ایران را ارائه نمـود ـیـم " ق
ــران، عــمــال  ـازار ای ارزش دالر در ب
ـال  ـیـمـت ری ـاور شـدن ق بمعنای شـن

ـقـه ای از یـک  است و این خود حل
ـتـصـادی  بحران عمیق و العـالج اق

صحبـت کـردن .   است و نه علت آن
ـتـصـادی" از  ـنــای " بـحـران اق ، بـمـع

ـا  تلطیف کردن شرایط اسـت، مـا ب
ـتـصـادی  ـیـق اق یک فروپاشی عـم

ـاسـی در .   روبرو ھستیم روبنای سـی

ایران یعنی اسالم سیاسی، حـکـمـت 
ــصــاد  ــت ــت خــود را از اق ــی ــاکــم ح
ـتـه اسـت . سیاسی ان جامعه نـگـرف

ـام  ـی بلوک قدرت در ایران پس از ق
ــرای ٥٧ ـزاری ب ـابـه اب ـنـھـا بـمــث ، ت

. سرکوب مردم انقـالب کـرده، بـود
ـاسـی  این بخش از جنبش اسالم سـی
که رژیم اسالمی در راس ان قـرار 
ــوانســت و  ــت ــیــچــگــاه ن گــرفــت، ھ

ـازار جـھـانـی  نمی تواند در زنجـیـره ب

ــد ــمــای ــر ن ــود .   خــود را جــاگــی وج
ـزرگـتـریـن  جمھوری اسالمی خود ب
ــون  ــگــراســی ــن انــت ــرای ای ــع ب مــان

ــام .   اقــتــصــادی اســت ــزایــش لــج اف
ـیـچـارگـی  گسیخته قیمت دالر و ب
ھرچه بیشتر مردم، که در دستـگـاه 

" مـحـتـرم" فکری این اقتصاد دانان 
ـا خـونسـردی در  جـایـی نـدارد و ب
ـلـول  موردش حرف میزنند، خود مـع

 .*این بن بست اقتصادی است

 

ـفـن  ـل میگیرند، ھزینه آب و برق و ت
و گاز ھم که ندارند، اگر پتو و از 
ـنـد  ـتـوان ـی این جور چیزھا نـخـرنـد م

آنقدر آدمـھـای .   پس انداز ھم بکنند
ـاج تـر از ایشـان  بدبخت تری و محـت

ـیـد . . . ! "   ھستنـد ـیـکـن ـاور نـم اگـر ب
ـزنـد،  کسی چنین وقیحانه حـرف ب
ـبـر  ـای مـن ـار پ کافی اسـت یـکـب
ـیـد  ـیـد؛ نـخـواسـت ـن یک آخوند بنشی
ــک  ــه ســخــنــان ی ــد ب ــی ــوان ــت مــی
ـیـد،  کارشناس اقتصادی گوش کـن
اگر باورتان نشد و از تـعـجـب شـاخ 
ـان  ـیـد بـه سـخـن ـتـوان در نیاوردید می
مثال اپوزیسـیـون ایـن نـظـام تـوجـه 

ـنـد مـاھـی   ٤٥کنید که مـیـگـوی
ــدر  ـق ـقـدی آن ــومـان یــارانـه ن ھـزار ت
ھست که راحـت صـد سـالـی ایـن 
حکومت با آن بـرای خـودش عـمـر 
ــه  ـن ـیـن سـی ـال شـھ خـریـده کـه امـث

ـنـھـا !   چاک احمدی نژاد ھستند ای
کسانی ھستند که جامعه سرمـایـه 

ـنـد"   خـاکسـتـری" داری را  ـن ـی ـب ـی . م
ــد  ــی ــاش ــکــر ب ــف ــن ــلــی اگــر روش خــی
ـفـکـرانـه  ـان روشـن میتوانید به سـخـن

ـنـی اش گـوش ( ! )    آنھم از نوع دی
ـنـگـونـه  ـقـر را ای ـیـد کـه ف فرا دھ

ــد ــی ــن ــک ــی ــخــواھــم  :   " تــعــریــف م ــی م
ــم ــگــوی ــه جــا ســر . . .   ب ــر ھــم فــق
ـیـسـت، . ..   میكشد فقر، گرسنگی ن

ـزی .. .   عریانی ھم  نیست فقر، چـی
ـز "   نداشتـن" را  اسـت، ولـی، آن چـی

ـیـسـت...   پول نیست . . . طال و غذا ن
فقر، ھمان گرد و خاكی اسـت كـه 
ــك  ــابـھـای فـروش نـرفــتـه ی ـت بـر ك

ـفـروشـی مـی ـاب ـنـد كت ـقـر،  . . .   نشـی ف

ـافـت  تیغه ـازی ھای بـرنـده مـاشـیـن ب
ھای برگشتـی را   كه روزنامه است،

ـبـه سـه . . .   خرد میكنـد ـی ـت ـقـر، ك ف
ای اســت كــه روی آن  ھـزار ســالـه

فقـر، پـوسـت . . .   اند یادگاری نوشته
ــجــره یــك  مــوزی اســت كــه از پــن
ــه  ــت ــداخ ــابــان ان ــه خــی ــل ب ــی اتــومــب

ــا ســر . . .   مــیــشــود ــر، ھــمــه ج ــق ف
بـی غـذا " فقر، شب را . . .     میكشد

بـی " ، روز را . . . سر كردن نیسـت"   
ـتـی" ( سر كردن است"   اندیشه ) شـریـع

واین دقیقا افکـاری اسـت از روی 
ـنـد  شکم سیـری؛ اگـر ھـم بـخـواھ
ـنـد چـون خـود را  خیلی خطـر کـن

کـار " میدانند میخواھنـد "   حسینی" 
کنند و ما، سی و دو سـال "   زینبی

ـبـی  ـن است که ھم حسینی و ھم زی
ای جـز  آنرا تجربه کردیم که نتیـجـه

ـاورده  ـی ـار ن جنایت و فقر و نکبت بب
 .است

ـیـداد مـیـکـنـد چـنـگـال .   فقر ب
عفریت فقر با خشونت تمـام بـر تـن 

ـقـر امـا از .   جامعـه فـرو مـیـرود ف
ــشــود ــی ــم ــازل ن ــان ن " قســمــت.   " آســم

نیـسـت، "  بی فکری والدین"نیست؛ 
ـیـسـت، "   فکر اقتصادی"  نـداشـتـن ن

ای اسـت کـه جـامـعـه  فقـر پـدیـده
ـیـد مـیـکـنـد و  طبقاتی مدام بازتول

در نـظـام .   مذھب توجیه اش میکند
ــر عــمــق  ــق ــا ف ــایــه داری ام ســرم
ـتـه اسـت چـرا کـه  ـاف ـیـشـتـری ی ب

ـقـدر آزاد !   ظـاھـرا فـرد آزاد اسـت آن
ـتـی جـان در بـدن دارد  ـا وق است ت
کـار کـنـد اگـر ھـم کـار نـداشــت 

ــه ــوش ــک گ ــد ی ــوان ــت ای از  مــی

ـیـرد . گرسنگی مچاله شـود و بـم
ــت  ــن" گــزارشــگــر وضــعــی ــھــی " ش

ـتـم بـه دیـدن او  مینویسد وقتی رف
ـزرگ ٨فرزند  ـا پـدر ب  ساله اش ب

ـال جـمـع  ـب ـتـه بـودنـد دن بیمارش رف
ـان خشـک . آوری پالستیـک و ن

گزارشگر خبرگزاری مھر با کـمـال 
ـاکـیـد مـیـکـنـد پـدر  بی شرمـی ت

 ساله اش را به جـای ٨نوه " بزرگ 
ـا  ـازی ب ـادن بـه مـدرسـه و ب فرست
ھمساالنش، با خود بـه جـمـع آوری 
ـا  پالستیکھای کھنه بـرده اسـت، ت
در این سن، واقعیتھای زنـدگـی را 

ـفـھـمـد گـویـی پـدر . "   از نزدیـک ب
بزرگ امکانـش را دارد و از سـر 
سنگدلی و یا نادانی نوه اش را از 

امــا .   مـدرسـه مــحـروم کــرده اسـت
 ٨واقعیت زندگی بـرای کـودک 
ـالـه ـان زب ھـا  ساله پرسه زدن در مـی

ـتـوانـد  ـیـکـی ب است تا مگر پالـسـت
ـا واقـعـا ایـن .   جمـع آوری کـنـد آی

است واقعیت زنـدگـی بـرای یـک 
 ساله؟ واقعیت زنـدگـی ٨کودک 

ـیـن بـه  در این نظام شوم  برای شـھ
ـتـی  عنوان یک زن ایـن اسـت وق
ـاه و  ـن ھمسرش فـوت کـرده بـی پ
سرگردان باشد و این نظام بـه انـدازه 
ــت  ــی احسـاس مســئـولــی سـر سـوزن

این تمـام آزادی فـرد و .     کند نمی
حق انتـخـاب در جـامـعـه سـرمـایـه 

آدمھا آزادنـد کـه ھـر "داری است، 
ایـن ! ! " .   جور خواستند زندگی کنند

ـنـی واقـعـی  آزادی فـردی بـه مـع
ـنـی اسـارت، اسـیـر سـود  کلمه یـع

در ایـن نـظـام اگـر .   سرمایـه بـودن
توان این را نداشته باشی کـه کـار 
ــی کــه بــا  ــی مــحــکــوم ھســت کـن

ـقـر روبـرو "   واقعیت زندگی"  یعنی ف
ــی  ــر یــعــن ــق ــار " شــوی و ف ــض احــت

فقر یعنی نکبت به تـمـام " .   فضیلت
ـاه شـدن انسـان؛ و  معنی، یعنی تب
ـزی  جامعه سرمایه داری تنھـا چـی

را که تضمین میـکـنـد کـه مـثـال 
ـاه  ـب افراد آزاد از آن برخوردار شونـد ت

ـنـگـام .   شدن است و بس تباه شدن ھ
کار کردن، نابودی ھنگـامـی کـه 
ھیچگـونـه کـاری نـداری یـعـنـی 
ــره ات  ــی بـر ســر ســف ــی غـذای حـت
نیست که حداقل شکم گرسنـه ات 
را سیر کنی و سقفی باالی سـرت 
ـیـت کـنـی . نیست که احساس امـن

آنسوی سود سرمایه فقر اسـت کـه 
ـنـد،  اکثریت جامعه گرفتار آن ھسـت

ـیـن، .   محکـوم بـه آن شـدنـد و شـھ
یک نمونه آن است مانند میلیونھـا 

ـیـن و .   و میلیون نمـونـه دیـگـر شـھ
ـاعـده  ـائـی بـر ق ـن ـث خانواده اش اسـت
نیست این قاعده زنـدگـی در نـظـام 

 .سرمایه داری است
مسوالن اما تمام مدت بـه ایـن 
ـنـی  ـی فکر میکننـد چـگـونـه قـوان
ـاھـی  ـب ـقـر و ت ـا ایـن ف بگذراننـد ت

ـقـر افـراد را .   تضمین شـود چـون ف
ـقـر .   مستاصل و درمانده میـکـنـد ف

را در چـنـگـال خـویـش "   فرد آزاد" 
ـاقـی  ـزی از او ب نابود میکند چـی
نمیـگـذارد و ایـن بـرای مسـئـوالن 
ــت اســت کــه بــا  ــن حــال ــری ــھــت ب

ـاشـنـد  جامعه ای سرو کار داشـتـه ب
ــه یــک  ــد ب ــن ــوان ــت کــه افــراد آن ن
ـنـد،  ساعت دیـگـر خـود فـکـر کـن
ھیچ امیدی نداشته باشنـد، ھـیـچ 
رویایی در ذھن شان نپرورانند و بـه 
ــد کــه مــیـشــود  ـن ایـن فــکـر نـکــن
زندگی بھتری داشـت و ایـن حـق 

ـیـن  .   مسلم ھر فرد است زندگی شھ
ـیـمـارش  و فرزند خردسالش و پـدر ب
ـاکـیـد مـیـکـنـد ایـن  یکبار دیگر ت
نظام لعنتی را باید سـرنـگـون کـرد 
ـاھـی  ـب ھر دقیقه دوام این نظام بـه ت

 .* انجامد ھا می بیشتر شھین

 ١از صفحه 
 بیداد فقر، 

 قاعده نظام سرمایه داری 
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در این گفتگو :   کارگر کمونیست
ـیـم بـه بـررسـی گـرایشـات  میخواھ
ـبـش کـارگـری  ـلـف درون جـن مخت
ـا  بپردازیم، اما ابتدا این نکته را لطـف
توضیح بدھید که چـرا گـرایشـات 
ـنــبـش کـارگــری  ـاگــون در ج گـون
ـا افـــراد و  ــ ـی ــ ـان ــ ـــد، ث وجـــود دارن
ـاره  گروھھائی بحث و بـررسـی درب
گرایشات درون جنبش کارگـری را 
به ضـرر اتـحـاد کـارگـران تصـویـر 

 میکنند، نظر شما چیست؟ 
ـلـف :   ناصر اصغری گرایشات مخت

ـابـی از  ـازت درون جنبش كـارگـری ب
ـتـمـاعـی  جنبـش ـتـر اج ھـای وسـیـع

ھستند كه در جامعه افـق و چشـم 
ــدھــی  ــرای ســازمــان ــی ب ــدازھــائ ان
ـتـمـاعـی و  سیاسی، اقتصـادی، اج

ـبـش .   غیـره دارنـد ـال جـن بـرای مـث
ــی كــه گــرچــه در  ــت ــس ــی ــال ــی ســوس

ھائی در جامعه قـوی بـوده و  دوره
ـان  در دوره ـبـش آنـچـن ھایی ھـم جـن
ـیـشـه و  قوی ای نبوده، اما شما ھم

ـاب ایـن  ـازت با ھمان ضرب آھنگ ب
افق وسیعتر را در جنبش كـارگـری 
و یا بعبارتی گرایش سوسیالیسـتـی 
ــم  ــش كــارگــری را ھ ــب درون جــن

ـنـكـه در .   بینید می ـال دیـگـر ای مث
نیمه اول قرن نوزده و مشـخـصـا در 

ــش ــب ــی  اروپــا، جــن ــورژوائ ھــای ب
لیبرالیسم و ناسیونالیسم داشتیـم كـه 
ـیـه  در اپوزیسیـون بـودنـد و بـر عـل

ـارزه مـی . كـردنـد سلطه فئودالی مب
ـبـش ـبـش  بازتاب این جـن ھـا در جـن

كـارگــری ھــم بصــورت گــرایشــات 
ـلـی  ـیـسـتـی خـی ـال لیبرالی و ناسیـون

بنظر من توجه به ایـن .   قوی بودند
مسئله بنوعی مھم است؛ چـرا كـه 

ـیـن ادعـا مـی شـود كـه  گاھا چـن
ـنـد  كارگران صنف جداگانه ای ھسـت

انـد و  و تنھا كاری كه ھمیشه كـرده
ــا  ــن راســت الزم اســت كــه در ھــمــی
. بمانند، چسبیدن به كاله خود اسـت

اما اگر از این سر به مسئلـه نـگـاه 
بینیم كه مبارزه كـارگـران  كنیم، می

در ھمان چھـارچـوب كـارخـانـه ھـم 
ـامـرئـی  انگار با ھزار و یك رشتـه ن
ــارزات و کشــمــکــشــھــای  بــه مــب
. وسیعتر در جامعـه مـتـصـل اسـت

ـبـشـی راه مـی ـن ـاد كـه  مثال ج ـت اف
ـیـد  میخواھد بخشـی از ثـروت تـول
ـتـه بـدون  شده به جامعه برگردد، الب
وارد شدن خللـی بـه سـیـسـتـم كـار 
مزدی، و در این رابطه فعالینـی از 

ـنـد کـه  جنبش كارگری جلو مـی آی
ـان  ـــن امـــر و در ھـــمــ ـــرای ای ب
ـنـد و  ـا کـن ـف ـقـش ای چھـارچـوب ن

 .کارگران را سازمان بدھند
ــه و  ــن ب امــا ضــرورت پــرداخــت
ـلـف درون  بررسی گـرایشـات مـخـت
ــا از  ــش كــارگــری بــرای م ــب ــن ج

ـنـھـا  آنجاست كه انتظار می رود نه ت
ـا  ـقـالبـی ب كمونیسم در تـحـوالت ان
ـلـكـه گـرایـش  قدرت ظاھر شـود، ب

ــش ــب ـن ــســتـی در ج ـی ــال ھــای  سـوســی
ـقـد گـرایشـات  ـا ن اجتماعی بتواند ب
ـبـر  ـنـوان رھ بازدارنده و مـخـرب، بـع

جامعه و تنھا آلترناتیوی كه حرفی 
تواند جامعـه  برای گفتن دارد و می

ـایـد ـی . را از این جھنم برھاند، جلـو ب
كارگران باید بدانند كه كدام گرایـش 
ـارزه كـارگـر بـرای  دارد بر سـر مـب

ـنـد رھائی سـنـگ انـدازی مـی . ك
كارگر باید بداند چگونه بـورژوازی 
توانسته است برای بیش از دو قـرن 
ـار بـر او  یك بـرده داری تـمـام عـی

ـنـم كـه  من فكر نمی.  تحمیل كند ك
ـان  ـاسـب این صرفا با زور سرنیزه و پ

ـا .   امكان پذیر بـوده بـه نـظـر مـن ب
توضیح مشخصات ھر كدام از ایـن 
ـتـر ایـن  گرایشات امكان شناختن بھ

تـر  گرایشات و امكان نقد آنھا فراھـم
 .شود می

اما اینکه آیا بـحـث و بـررسـی 
درباره گرایشات و اختالف آنـھـا بـه 
ـا نـه،   اتحاد کارگران لطمه میزند ی
ـفـی  به نظر من نه فقط جـواب مـن
است بلکه برسمیت نشناختن آنھا به 
ـزنـد ـی . اتحاد طبقه کارگر لـطـمـه م

ـبـش "بحث بر سر  گرایشات درون جن
ـــری ـارگ ــ ـــف "   ك ـــه ص ـــت، ن اس

ـیـد سـر ایـن " .   كارگـران"  اجـازه بـدھ
ـیـم ـزن . موضوع كمی بیشتر حـرف ب

ـبـش كـارگـری"وقتی از  حـرف "   جن
تـوده " زنیم، منـظـورمـان ھـمـان  می

ـا جـمـع افـرادی كـه "   كارگـران و ی
برای گذران زندگی مجبـورنـد قـوه 
كار خود را روزانه بفروشند كه ھـمـه 
ــه نــام كــارگــر  ــن افـراد را ب مـا ای

ـا ھـم .  شناسیم، نیست می این دو ب

با اینكه كـارگـر .   فرق اساسی دارند
بقول مانیفست كمونیـسـت در تـمـام 
طول عمرش، گاه صریح و آشكار و 
ــان، در حــال  ــنــی و نــھ ــاه ضــم گ
اعـتـراض بـه ســیـسـتـم بـرده داری 
طبقاتی و سرمایه داری اسـت امـا 

فعالیـن "   جنبش كارگری"منظور از 
ــارگــری،  ــای ك ــادھ ــارگــری، نــھ ك

ھـای كـارگـری، گـرایشـات  تشكـل
ــراضــات  ــت ــزاب و اع كــارگــری، اح
ـای  كارگری است نه كارگـر بـمـعـن

ــره آن ــراضــات .   عــام و روزم اعــت
كـارگــر در .   انـد كـارگــری ھــر روزه

ـیـچـوجـه از  ـاتـی بـه ھ جامعه طبق
اما ایـن .   زندگی اش راضی نیست

بدین معنا نیست كه فعالین جنبـش 
كارگری، یعنی كسانی كه معموال 
اعتراضات كارگران را سازمـانـدھـی 

ــری مــی ـب ــو  و رھ ـی ــات ــنـد، آلــتـرن ـن ك
ـبـش كـارگـری  واحدی جـلـوی جـن

ـبـش كـارگـری یـك .  گذارند می جن
ـیـسـت . پدیده یكدسـت و واحـدی ن

ـاوتـی را  افق و چشم اندازھای متف
كه فعالین كارگری جلوی كارگران 

گذارنـد بـه  و جامعه گذاشته و می
قدمت خود نظام طبقاتـی سـرمـایـه 

ـبـش .   داری است ـاریـخ جـن اگر به ت
ـیـم  كارگری نظری بیاندازیم، می بین

ـقـھـای  كه مسئله چشم اندازھا و اف
ـیـن گـرایشـات  مختلف در بین فعال
مختلف، به قدمت خود تاریخ نـظـام 
ــایــه داری اســت ــاتــی ســرم ــق . طــب

فعالین كارگری مختلف كه شـایـد 
اصال متوجه ھم نباشنـد كـه دارنـد 
ــش  ــب ــك گــرایــش را در جــن افــق ی

ـیـش مـی بـرنـد، راه  كـارگـری بـه پ
ــوده  ـفـی جـلـوی ت ــل حـلـھـای مـخـت
ــری  ــش كــارگ ــب ــران و جــن كــارگ

در نتیجه نقد و بررسـی .   گذارند می
ـاركـرد ایـن  این گرایشات، شناخت ك

كند كه اتـحـاد  گرایشات، كمك می
ـیـن كـارگـری  ـال و ھمنظری بین فع
ــك گــرایــش  ــال ی ــث ــف از م ــل مــخــت

و دوم اینكه .   مشخص، بیشتر بشود
برای من كه خودم را فعال گـرایـش 

دانم، نقد گـرایـش  سوسیالیستی می
ـا  ــ ـــی و ی ـت ــ ـــس ـی ــ ـال ــ ـــك ـــدی ـن ــ س

ـنـد  آناركوسندیكالیستی كمك مـی ك
ـنـی كـه  كه بخش بیشتری از فعالی
ـامـبـرده  درك بھتری از گـرایشـات ن
ـنـد،  ـن ـیـدا ك ـتـری پ ندارنـد درك بـھ
ابھاماتشان برطرف شود، نكاتی كـه 
ـاز شـونـد و  به آن پرداخـتـه نشـده ب

 .سالح این فعالین صیقل یابد
اما باید این نکته را نیز تاکـیـد 
کرد که نقد و بـررسـی گـرایشـات 
ـقـد  مختلف درون جنبش كارگری، ن
و یا رد اتحاد عمل بیـن گـرایشـات 

بعبارتی دیگـر ایـن .   مختلف نیست
تعبیر نادرست است كـه مـنـظـور از 
اتحـاد گـرایشـات را ھـمـان اتـحـاد 
ـیـم ـلـف بـدان ! عمل گرایشـات مـخـت

بنابراین این تفكیك الزم است و باید 
ـیـن  تاکید کرد که اتـحـاد عـمـل ب
گرایشات مختلف بمعنی اتـحـادی 
ـیـش  بین گرایشات مختلف بـرای پ
ـا  بردن یك كمپین، یك آكسـیـون و ی
یك اعتصاب و اعـتـراض و عـمـل 
ـنـكـه  مشخص است كـه جـدا از ای
ـلـق بـه كـدام  ـان را مـتـع شما خـودت

دانید، ھمه كـارگـران از  گرایش می
ــع  ــف ــاد عــمــل مشــخــص ن آن اتــح

 .برند می
 

ـانـطـور کـه :   کارگر کمونیست ھم
شما اشاره کردید اتحاد کارگـران و 
ـار  ھمچنین اتحاد مبارزاتی آنان بسی

ــالف گــرایشــات .   مــھــم اســت ــت اخ

 گرایشات درون جنبش کارگری
 مصاحبه با ناصر اصغری

 بخش اول

 

 

ـیـن  ـال جامعه را با دسـتـگـیـری فـع
ھیچ رژیـمـی .   كارگری تأمین كند

ــر كـودكــان  نـمـی ـت ــم و دف ـل ــد ق تـوان
ــه را بــا  ــع ــك جــام ــی ی ــان دبســت
ـأمـیـن  دستگیری معلمان معترض ت

ـتـوانسـتـه اسـت .  كند ھیچ رژیمی ن
با قطع آب و بـرق بـر كـارخـانـه و 

ـنـد اگـر .   كارگاه، ایجـاد اشـتـغـال ك
ـیـن  مأمورین رژیم توانستند یك چـن

ـنـد، دومـی  رژیمی را نشان ما بـدھ
 .تواند جمھوری اسالمی باشد می

جمھـوری اسـالمـی بـدانـد كـه 
سنندج پر است از مظفر و شریف و 

تھران پـر اسـت از مـحـمـد، .   مجید
ـان پـر .   رضا، میثم، ابراھیـم خـوزسـت

. است از كسانی مثل علی نجـاتـی
ــران و  ــت از كــارگ ــر اس ــران پ ای
معلمانی كه ھر كدام فردا خود یـك 

پـر اسـت از .   بھنامی خـواھـد شـد
زنانی كه منتظر فرصتـی دیـگـرنـد 
كه ھمچون ندا آقا سـلـطـان عـرصـه 
را بر شكـنـجـه گـران حـافـظ نـظـم 

مظـفـر صـالـح .   موجود تنگ كنند
ــر  ــی ــگ ــت ــال وی را دس ــث ــا و ام ــی ن

كنند كـه دیـگـران را مـرعـوب  می
ـفـر را ٧٥شود  نمی.  كنند  میلیـون ن

دیـگـر كـارد .   گرفت و زندانی كـرد
 .به استخوان ھمه رسیده است

تـرسـد  جمھـوری اسـالمـی مـی
كه این فعالین، كارگران را سـازمـان 

ـابـت !   بدھند الزم به تـرس از ایـن ب
ـا  نیست؛ خود جمھوری اسـالمـی ب
ـیـل  وضعیتی كه بر این جامعه تحـم

ــه طــرف  كــرده اســت، مــردم را ب
متشـكـل و مـتـحـد شـدن كشـانـده 

آیا استراتژیستھای ایـن رژیـم .   است
ـنـد كـه  می توانند خوابش را ھم ببین

چگونه در عرض یك ھفته صـدھـا 
ــر در ســال  ــف ــه ١٣٨٨ھــزار ن  ب

خیابانھای تھران ریختند و رژیـم را 
ـــد،  ـــردن ـا دو قـــدمـــی گـــور ب ــ ت

 ؟ !سازماندھی شد
رضا، مظفـر، مـجـیـد، شـریـف، 
ــر، مــرتضــی،  ــی اكــب ــم، عــل ــراھــی اب
ـثـم  ـی رسول، ھاشم، علی، محمـد، م
ــگــر،  و دھــھـا و صـدھــا فــعــال دی
صدھا زندانی سیاسی دیگـر در آن 
جامعه، صدای اعـتـراض مـردمـی 

ھستند كه دیگر حتی نفس كشیـدن 
صرف ھـم در آن جـامـعـه از آنـھـا 

ـارتـون خـوابـی، .   سلب شـده اسـت ك
ــا، دزدی،  ــر، فــحــش ــق ــاد، ف ــی ــت اع
ناامنی، نژادپرستی و غیره صـدای 
اعتراض ما را فقط رسـاتـر خـواھـد 

جمھوری اسـالمـی مـثـل ھـر .  كرد
ـاتـوری و خـانـمـانســوز  رژیـم دیـكــت

ـنـد كـه روی  دیگری نمی ـی تواند بب
ـیـده اسـت ـاروت خـواب . یك بشـكـه ب

ــمــی ــارش  ن ــنــد كــه شــم ــی ــب ــد ب تــوان
معكوس عمر منحوسش شروع شـده 

 . است
 ٢٠١٢ ژانویه ٩

 ١از صفحه 
با دستگیری فعالین كارگری معضل 

 شود حل نمیجمھوری اسالمی 
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ـبـش کـارگـری  ـلـف درون جـن مخت
ـاسـخ بـه  قطعا خـود را در مـتـن پ
ـلـف کـارگـری نشـان  مسائل مـخـت
ـنـوان  میدھد، با توجـه بـه ایـن، بـع
مثال چگونه و بـه چـه اشـکـالـی 
ــشـود اتـحــاد عـمــل گــرایشــات  مـی
ـارزه بـرای  مختلف را حول مثال مـب

 افزایش دستمزد تامین کرد؟
مـا از گـرایشـات :   ناصر اصغـری

ایـن .   ھـا زنیم و نه از فرقه حرف می
مسئله را بدین جھـت مـطـرح كـردم 

اگر "   گرایشی" كه اشاره كنم كه ھر 
افق و اھداف بخشی از كارگـران را 

شود بـه  نمایندگی نكند، دیگر نمی
ـلـی مـثـل .   آن گفت گـرایـش مسـائ

افزایش دستمـزد كـه یـك مـوضـوع 
ـلـه  عمومی تر و بسیار فراتر از مسئ

ـنـد خـود بـخـود  یك كارخـانـه ھسـت
شوند مسئله فعالیـن كـارگـری  می

ـا .   ھمه گرایشات ـن و ھر گرایشی ب
به اقتضاء جنبش مادر كه فراتر از 
كارخانه و محیط كار اسـت، بـه آن 

اگر در ایران فشـار .   دھد جواب می
ـلـه را روی  توده كارگران این مسـئ
ـیـجـه  ـت میز ھمه گذاشته است، در ن
ـیـن  خیلی عادی است كه ھمه فعال
ـال  ـب كارگری و از ھـر گـرایشـی دن
این بگردند كه این معضل كارگـران 
را با قدرت به پیش ببرنـد و واضـح 
است كه دنبال كسی كه مثـل آنـھـا 
در رابطه با آن مـوضـوع مشـخـص 

واضـح .   گـردنـد كنند، مـی فكر می
ـتـی  ـی ـا ن است كـه ھـر گـرایشـی ب
ـال مـعـضـل كـارگـران  ـب متفـاوت دن

ـال  اما ھیچ آدم جدی.   است ـب ای دن
انگیزه اینكه چرا فـالن گـرایـش و 
ـزایـش  فعال فالن گرایش بخـاطـر اف
ـا گـرایـش دیـگـر اتـحـاد  دستمزد ب

ــمــی ــطــور .   گــردد عــمــل كــرده، ن ب
ــم كــه  خـالــصــه مــی ــگـوی خــواھـم ب

ـیـر  ـأث ـنـی تـحـت ت ـی مسائل این چن
ــه  ــوده كــارگــران اســت ك فشــار ت
ــاعــث اتــحــاد عــمــل  ــك ب ــی ــات ــوم ات

بـرای گـرایـش .   شـود گرایشات می
ــســتــی مــھــم اســت كــه  ــالــی ســوســی
ـاعـث  اعتراض و مبارزه كـارگـران ب
اتحاد ھر چه بیشتر كارگران بگردد 
ــه اتــحــاد عــمــل در ھــر  ــل ــئ و مس

ای كه بشـود بـه آن رسـیـد،  عرصه
ـیـن  درجه ای اتحاد و ھمبسـتـگـی ب

كند و كـارگـران  كارگران ایجاد می
ـنـد را به قدرت خـود واقـف مـی . ك

ـیـسـتـی ایـن  ـال برای گرایش سـوسـی
اتحاد و ھمبستگی كـارگـران مـھـم 
است چرا كه آنـھـا را یـك قـدم بـه 

مبارزه مھمتر و دست بردن به ریشه 
ـزدیـك  مسائل و الغـا كـار مـزدی ن

 .كند می
اما اتحاد عمل بـر سـر ظـاھـرا 

ـبـش كـارگـری  بدیھی ترین امـر جـن
! ھمیشه یك فاكتور داده شده نیسـت

ـلـه  اینطوری نیست كـه چـون مسـئ
ــمــزدشــان  ــت ــه دس ــاه كــارگــران ب رف
ــجـه ھـمــه  ـی ــت بسـتـگــی دارد، در ن

ای بـر سـر آن  گرایشات در ھر دوره
ـنـد اتحاد عـمـل مـی ـن مـثـال در .   ك

ـــش  ـــن گـــرای ـی ــ ـال ـا فـــعــ آمـــریـــكــ
سندیكالیستی، از آنجا كه نبضشـان 
ـافـع عـلـی الـعـمـوم  با قانون و مـن

ــه مــی ــد، در دوره ســرمــای ــای  طــپ ھ
بحرانی ابدا مسئله افزایش دستـمـزد 
ـنـد كـرد، چـرا كـه  را مطرح نخـواھ
جنبش رفرمیستی در آن جـامـعـه، 
ـان،  ـــل در آن دوره از زمــ حـــداق
موضوعش رفاه بیشتر آحاد جامعـه 

ـا .   نیست و در نتیجه اتحاد عملی ب
ـیـسـتـی در چشـم  ـال گرایش سـوسـی
انداز ھیـچـكـدام از ایـن گـرایشـات 

آنجا شاید مسئله دیـگـری، .   نیست
ـیـه  مثل بیكارسازیھا و مبارزه بر عل
ـنـه اتـحـاد عـمـل  ـی بیكارسازیھا زم

ــاشــد كــه ایــنــجــا ھــم گــرایــش .   ب
ـیـسـم  سندیكالیستی از سر پروتكشـن

خواھد بر علیه تعطیلی شركتـی  می
كه قصد دارد بـه كشـور دیـگـری 

ــارزه مــی ــب ــد و  كــوچ كــنــد، م ــن ك
گرایش سوسیالیستی ھم معـضـلـش 
رفاه كارگران و خانواده آنھاسـت كـه 
ـارزه  ـیـكـارسـازی مـب دارد بر علیه ب

اما در ایران و از آنجـا كـه .   كند می
ــه ھــمــه  ــمــزد مشــغــل افــزایــش دســت
گرایشات است، این مـوضـوع خـود 
ــارگــری  ــالــیــن ك ــخــود ھــمــه فــع ب
گرایشات مختلف را دور ھـم جـمـع 

ـنـكـه .   میكند یك نـكـتـه دیـگـر ای
وقتی كـه مـوضـوعـی در دسـتـور 
عمل گرایش خاصی اسـت، ھـمـان 
ــد  ــح ــال مــت ــب ــش خــاص دن گــرای

گـردد كـه آن مـوضـوع خـاص  می
ـیـش  مورد نظر خود را با قدرت به پ

و به نظر مـن اشـاره بـه یـك .   ببرد
مـا .   نكته دیگر ھـم ضـرورت دارد

ـفـی كـه  ـل داریم از گـرایشـات مـخـت
بخشی از كارگران و افق بخشی از 

ـنـدگـی مـی ـای ـنـد  كارگران را نم ـن ك
شما ھیچ كارگـری .   زنیم حرف می

كنیـد كـه  را در ایران امروز پیدا نمی
بگوید من زندگی ام تحـت سـلـطـه 
ـلـی راحـت  جمھوری اسـالمـی خـی
ــزایــش  ــاجــی بــه اف ــی اســت و احــت

ـیـدا شـد .   دستمزد ندارم اگر كسی پ
ـنـده گـرایشـی در  ـای و گفت من نم

دانـم  جنبش كارگری ھسـتـم و مـی
خواھند دسـتـمـزدی  كه كارگران نمی

 ھزار تـومـان در مـاه ٣٥٠بیشتر از 
ــی ــم ــد و یــا ن ــرن ــگــی ــد  ب ــواھــن خ

ــم شــونـد، ھـمــه  قـراردادھـایشــان دائ
گـویـد و  دانند كه او دروغ مـی می

نماینده ھیچ گرایشی نیست، بلـكـه 
عضوی از شورای اسالمی كـار و 

ـیـجـه اگـر . خانه كارگر است ـت در ن
ـلـه اش  كسی و یا گـرایشـی مشـغ
ــر ســر  ـاشــد، ب ــش كــارگـری ب ـب ـن ج
حداقلھای این جنبش دنبال مـتـحـد 

ـیـش  می گردد كه امر خود را بـه پ
 . ببرد

ـان بـه  ـت شما در البـالی سـئـوال
كنیـد كـه  موضوع مھمی اشاره می

ـلـف درون  اختالف گـرایشـات مـخـت
جنبش کارگری خـود را در مـتـن 
پاسخ به مسائل مختلف کـارگـری 

اینجـاسـت كـه مـثـال .  نشان میدھد
ـیـش بـردن امـر خـاصـی  برای به پ
ـزارھـای  ـلـف بـه اب گرایشات مـخـت

شـایـد .   شـونـد مختلفی متوسل مـی
ـبـل از ھـر  فعالین گرایشـی كـه ق
چیزی به قانون متوسل میشونـد و 
ـزی را در  دنبال راه و چاره ھر چـی

گـردنـد، از اعـتـصـاب و  قانون می
ـز  اعتراض میلیتانت و خیابانی پرھی

یكی كارگران را فـرامـی .   كنند می
خواند كه اعتراضش به این وضع را 
ـیـرون  به گوش جامعه برساند و از ب
از كارخانه ھم دنبال متحد بـگـردد؛ 
دیگری به مجلس و رئیس جمـھـور 

نـویسـد و طـومـار جـمـع  نامه مـی
ـیـسـتـی .   كند می ـال گـرایـش سـوسـی

ـالـه رو گـرایـش  واضح است كه دنب
شـود و خـود را  سندیكالیستی نمی

عالف داالنھای قانونی و دادگاه و 
ـلـكـه تـالش  ھا نمی وزارتخانه كند، ب

ـیـن گـرایـش  ـال خواھد كـرد كـه فـع
سندیكالیستی و قانونگرا را و تـوده 
كارگران مخاطب آنـھـا را مـتـوجـه 
پوچی و بی نتیـجـه بـودن ایـن راه 

گرایش سوسیالیستی در .   حل بكند
دھـد كـه  چنین مواقعی نشان مـی

ـنـد كـه  قانون و وزارتـخـانـه ھـا ھسـت
انـد  كارگران را به این بردگی كشانده

و اینھا تنھا زیر فشـار اعـتـراض و 
اعتصـاب كـارگـران اسـت كـه سـر 

 ! كیسه را شل خواھند كرد
 

مھمتـریـن ایـن :   کارگر کمونیست
گرایشات کدامند و بطور خـالـصـه 

 زمینه تاریخی آنھا چیست؟
در سـطـح جـھـان :   ناصر اصـغـری

ـا دو گـرایـش اصـلـی در  ـنـون ب اك
ـیـم ـبـش كـارگـری روبـرو ھسـت : جن

گرایش سندیكالیـسـتـی و گـرایـش 
ـــی ـت ــ ـــس ـی ــ ـال ــ ـی ــ ـــوس ـــش .   س ـــرای گ

آناركوسندیكالیـسـتـی ھـم، گـرچـه 
ـنـھـای اصـلـی  ـئـوریسـی بعضی از ت
ــن گــرایــش را فــاقــد  ــه آن، ای اولــی

تـوان  دانند، اما نمـی موضوعیت می
. ای فـرض كـرد آن را تماما حاشیه

ــرھــه ــش  در ب ــب ــخ جــن ای از تــاری
كارگری، آناركوسندیكالیسـم یـكـی 

ـبـش  از قوی ترین گرایشات درون جن
ھـای  ھنوز ھـم رگـه.   كارگری بود

ای در بعضی از كشـورھـا از  قوی
خورد؛ مـثـل  این گرایش بچشم می

ـیـن ـت ـا و آرژان ـی ـنـوز .   یونان، اسپان ھ
برخورد بسیاری از سوسیالیستـھـای 
غیر آنارشیست در جنبش كـارگـری 
با معضالت جنبـش كـارگـری، بـه 
ـزدیـك  برخورد آناركوسندیكالیستھـا ن

 .است تا گرایش سوسیالیستی
ھائـی گـرایشـات مـھـم  در دوره

ـنـون  دیگری را نیز داشته ایم كـه اك
ــت  ــھــا مــوضــوعــی بســیــاری از آن

ـان را از دســـت داده ــودشــ ـــد خ . ان
بسیاری از این گـرایشـات ضـرورت 

ـبـرالـی . زمانه بودند ـی مثل گرایش ل
و ناسیونالیستی كه باالتـر بـه آنـھـا 

 . اشاره كردم
از وقتی كه شیوه تولید سرمایه 
ـا سـرعـتـی كـه  داری و مشخصا ب
انقالب صنعتی اول بـه ایـن شـیـوه 
تولید داد، طبقـه كـارگـر ھـم رشـد 
كرد و گرایشات مختلفی ھم شكـل 

گردد بـه  یعنی باز بر می.   گرفتند
ـتـر در  ـبـش وسـیـع این كه كـدام جـن
جامعه در برابـر سـیـسـتـم سـرمـایـه 
داری چه افق و آلترناتیوی را ارائه 

ــر آوردن  مــی ــر ب ــد س ــرد، شــاھ ك
ـیـن.   گرایشات كارگری بودیم ـائ تـر  پ

به این موضوع بـرمـی گـردم، امـا 
ـیـدایـش دو  ـنـه پ ـی الزم است كه زم
گرایش مھم دیگر در زمـان خـود، 
ــی و  ــرال ـب ـ ـی ـ ــش ل ــرای ــی گ ــعــن ی
ــش  ــب ــن ــی درون ج ــت ــس ــی ــال ــون ــاســی ن

 .ای بكنم كارگری ھم اشاره
ــه داری  ــد ســرمــای ــولــی ــوه ت شــی
برمی گردد به پروسـه لـغـو سـرواژ 
ـبـل از  در اروپا كه چـنـدیـن قـرن ق

امـا .   انقالب صنعتی شروع شده بود
با انقالب صنعتـی بـود كـه شـیـوه 
تولید سرمایه داری غـالـب شـد و 

ــده ــســم را بــا  پســمــان ــودالــی ھــای فــئ
سرعت انقالبی كه در صنعـت شـده 

در دل این كشـمـكـش .   بود، پس زد
ـان  ـائـی در جـری در كشورھـای اروپ

ـا كـه ١٨٥٠ ـ ١٨٤٨انقالبات   اروپ
ـنـوعـی ١٠در اكثر   كشـوری كـه ب

ــبــش  ــن ــقــالب بــودنــد، ج ــر ان ــی درگ

كارگری با چندین گرایش اصـلـی، 
لیبرالیسم، ناسیونالیسم، آنارشیسـم و 
سوسیالسیم، در كنار دانش آمـوزان، 

ـان و  ـــ ــــوی ــــج ــــه " دانش ـق ـــ ـب ـــ ط
عـنـوانـی كـه در بـرابـر "   ( متوسـط

آریستوكراتھا به بـورژوازی آن دوره 
از معترضین اصـلـی )  داده شده بود

ــودالــیــســم بــود ــســم و .   فــئ ــی ــرال ــب ــی ل
ناسیونالیسم گرایش غـالـب در ایـن 
ـبـش كـارگـری بـودنـد؛  دوره در جـن
ـا كـه  بخصوص در آن بخش از اروپ
مسئله تشكیل دولت ــ مـلـت خـود 

ـات بـود ـقـالب در .   مـحـور اصـلـی ان
آنجاھائی ھم كه فئودالیسم شكست 
ـبـشـھـای  ـن ـنـدگـان ج ـای خورده و نـم
ـیـسـم و  ـال ـاسـیـون بورژوائـی مـثـل ن
ـیـس در  لیبرالیسم در فرانسه و انگـل
قدرت بودند، گرایش سوسیالیسـتـی 
ــاال را  ــارگــران دســت ب ــن ك ــی در ب

ـیـسـتـی در .   داشت ـال گرایش سوسـی
ـیـسـم و  ـبـرال ـی مقابـل دو گـرایـش ل

ھای انقـالب  ناسیونالیسم در محدوده
ـیـسـم و  ـئـودال ـبـود ف بر سر بود و ن
ـلـی  ـی دولت ـ ملـت، جـایـگـاھـی خ
ـزه  ـی تعیین كننده نداشت، اما رادیكـال
ـیـف  شدن جنبش كـارگـری و تضـع
ـامـبـرده در  تدریجـی دو گـرایـش ن
ـیـسـتـی و  ـال مقابل گـرایـش سـوسـی
ـان  آنارشیستی و مشـخـصـا در جـری

ـات  ـقـالب ـارزه و ان ـا، ١٨٤٨مب  اروپ
را از ادامـه "   طبقه متوسطه"تجار و 

ھمكاری با جنبش كارگری دلسـرد 
كرد كه نھایتا در كنار سلطنت قـرار 
ـات  ـقـالب گرفتنـد و در سـركـوب ان
ـپـراطـورھـا  مذكور كنار ارتـش و ام

گرچه در انگلیـس و .   قرار گرفتند
ـیـسـم و  ـبـرال ـی فرانسه دو گـرایـش ل

ای در  ناسیونالیسم وزنه تعیین كننده
ــا  ــودنــد، ام ــب ــارگــری ن ــبــش ك جــن
ـیـسـم عـلـمـی بـه  ـال گرایش سـوسـی

ـیـسـت ـال ھـای  تازگی در برابر سوسی
متعدد تخیلی، دھقانی و ارتجاعـی 

ـیـسـم  ابراز وجود می ـال كرد و سـوسـی
ـار  پرولتری را بعنوان آلترناتیوی بسی

ـار آنـھـا قـرار مـی ـن . داد قوی در ك
ـفـسـت  ـی بقول اریك ھابسبام ھنوز مان
كمونیست به دست فعالین كارگری 

 شروع شـدنـد ١٨٤٨نرسیده انقالبات 
 .و شكست ھم خوردند

ــی گــرایشــات در  جــدال اصــل
جنبش كارگری در نیـمـه دوم قـرن 

مشاھده گرایشات مختلف .    بود١٩
ـان  ـبـش كـارگـری و در مـی در جن
فعالین متعدد كارگری چنان قوی 
و غیرقابل انكار بود كه انترناسیونال 
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ـلـل كـارگـران(اول  ـیـن الـم ) انجمن ب
صرفا بخاطر دور ھـم جـمـع كـردن 

ــن تشــكــل ــای  فــعــالــی ــھــادھ ھــا و ن
ــف  ـل كـارگـری از گـرایشــات مـخـت
تشكیل شـد و بـخـش وسـیـعـی از 
صورت جلسات آن حكایت از بـحـث 
ــدگــان  ــن و جــدلــھــائــی بــیــن نــمــای
گرایشات مختلفی دارد كـه امـروزه 
برای بسیاری از كارگران و فعالیـن 
ـاده و بـدیـھـی  ـت ـیـش اف كارگری پ

مثل بحـث بـر سـر سـاعـات .   است
كار، بحث بر سر افزایش دستمـزد و 

ـا ١٨٦٣اوایل سال .  تورم و غیره ، ب
ــالروس و  ــان، ب ــھــســت ــام مــردم ل ـی ق
ـپـراطـوری  لیتوانی كه بخشی از ام
ـبـران تشـكـلـھـای  روسیه بودنـد، رھ
ـیـس بـرای  كارگری فرانسه و انگـل
ـتـری  بازی كردن نقش بھتر و مـھـم

شـد  در انقالبی كه حـدس زده مـی
 در راه است، و ١٨٤٨مثل انقالبات 

ـنـدگـی در  برای فائق آمدن بر پـراك
ـال  ـاسـیـون بین صفوف كارگران، انتـرن

 را فــراخــوان ١٨٦٤اول در ســال 
 .دادند

ـا مـنـحـل  ـت انترناسیونال اول نھای
ـــن  ـــس در ای ـارك ــ ـا م ــ شـــد، ام
انترناسیونال ھم عضو ھیأت اجرایـی 
ـتـریـن  آن بود و ھـم یـكـی از مـھـم
شخصیتھـای آن در سـمـت و سـو 
ـاســیـونــال و در  ــرن ـت دادن بـه ایـن ان
منزوی كردن خطـوط و گـرایشـات 

گـرچـه مـاركـس ــ در .   دیگر بـود
ـاق دیـگـر  ـف مقایسه با قریـب بـه ات
ـنـده ھـیـچ  ـای نمایندگان ـ بعنوان نـم

ــوده ــارگــران حضــور  تشــكــل ت ای ك
ـاتـھـا  ـتـخـاب نداشت، امـا در ھـمـه ان
بیشترین آرا را بـه خـود اخـتـصـاص 

 ١٨٦٧ماركس در كنـگـره .   داد می
ـیـن  به دالئلی شركت نكرد كـه ھـم
عــدم شــركــت او بــاعــث شــد كــه 
طرفداران پرودون تماما بـر فضـا و 
ـیـدا  ـاال پ مصوبات آن كنگره دست ب
ــنـد و رد پــایشـان در تـمــامــی  ـن ك

جـدال مـاركـس، .   مصوبات پیداسـت
بعنوان سخنگوی اصـلـی گـرایـش 
ـا طـرفـداران  سوسیالیسـم عـلـمـی ب
ـارشـیـسـتـی،  باكونیـن و گـرایـش آن
ـال اول  باعث اخراج آنھا از انترناسیـون

ـا طـرفـداران رابـرت .   شد جـدال او ب
ـا ارزش  مـزد، " اوئن كه در كتـاب ب

فـرمـولـه شـده اسـت، "   بھا و سـود
نمونه دیگری از جدال او با گرایـش 
. دیگری در جنبش كارگـری اسـت

ـال اول  ـاسـیـون ـتـرن كسی كه نـدانـد ان
ــون كــارگــر را ٥بــیــش از  ــی ــل ــی  م

ـیـت ایـن  نمایندگـی مـی كـرد، اھـم
تشكل و جایگاه ماركس و گـرایـش 

تـوانـد درك  سوسیالیـسـتـی را نـمـی
ـنـجـا بـود كـه .   كند ـال ای بطـور مـث

ـقـد و  گرایشات بورژوائی تـمـامـا ن
ــد ــسـت.   طـرد شـدن ـی ـال ــون ـاسـی ھـا و  ن

ـا، طـرفـداران  ـی ـال ـت جمھوریخواھـان ای
ــن،  ــرت اوئ ــداران راب ــرودون، طــرف پ

ـارشـیـسـت ھــای  بـالنـكـیـسـتـھــا و آن
آمریكا ھمـگـی در بـرابـر گـرایـش 
ـنـد و  ـقـد ت سوسیالیسم ماركس و ن

ــه ـزوی و حــاشــی ـیــز وی، مــن ای  ت
 . شدند

ـاخـتـه  سندیكالیسم گـرایـش شـن
ـبـش كـارگـری  شده دیگری در جـن
است كه در واقـع شـایـد یـكـی از 

ـبـش  قوی ترین گـرایشـات درون جـن
ـاشـد بـه ایـن گـرایـش .   كـارگـری ب

ـز، از  ـی عناوین مختلـف دیـگـری ن
و "   رفرمیسـم" ، "تریدیونیونیسم"جمله 

این گرایش را .   اند داده" پراگماتیسم" 
ـانـونـگـرائـی  قبل از ھر چیزی با ق

ریشه این قانونـگـرائـی .  شناسند می
در جنبش كارگری ھـم بـه قـدمـت 

ـا .   خود سیستم سرمایه داری است ب
ـبـل از آن  معرفی ماشین بخار و ق

ھا از دامـداران خـرد  مصادره چراگاه
ـــــروســـــه(  ـــــه آن  پ ای كـــــه ب

Enclosure كـه )   شود گفته می
ـنـده شـدن مـردم ھـر چـه  باعـث ك
بیشتری از زمین برای فراھم كـردن 
ــن  ــی ــن ــار الزم و ھــم چ نــیــروی ك

ــنــدداری( دامــداری  ــف كــالن )   گــوس
ـایـع  ـاز صـن برای تھیه پشم مورد نی
ـیـس شـد، جـامـعـه  روبه رشد انـگـل
ـتـن بـخـش  انگلیس شـاھـد فـرو رف
عظیمی از مردم به فقر و فـالكـت 
بی نظیری شد كـه بـه نـوبـه خـود 
خشم كارگران و خلع ید شـدگـان را 

ــجــمــع.   " بــه ھــمــراه آورد " قــانــون ت
(Combination Laws)  كـه

ــال  ــان ١٧٩٩در س  تــوســط پــارلــم
ــود،  ـتـصـویـب رسـیـده ب ـیـس ب انـگـل
ـانـونـی  ھرگونه تشـكـلـی را غـیـرق
اعالم كرده و مـجـازات سـخـتـی را 
برای تالش در جھت متشكل شـدن 

ـقـر .   در نظر گرفته بـود ـا تـداوم ف ب
غیرقابل باوری كه متوسط سن در 
ــی  ــعــت ــعــضــی از شــھــرھــای صــن ب

 سال رسانـده بـود، ١٨انگلیس را به 
اعتراض در جامعه به دو شكـل در 

یكی در شـكـل الدیسـم .   جریان بود
(Luddism)  ـیـن ـپ و دیگری كـم

الدیسم كه اسم دیگـری .  برای رفرم
برای جنبش ماشین شـكـنـی بـود، 
ـقـر  فرم رادیكال اعتراض بـه ایـن ف

فـرم رفـرمـیـسـتـی اعـتـراض، .   بود

ــاقــا زاده شــده از دل  ـف ھـمــزاد و ات
دولت انگلیس در عیـن .   الدیسم بود

ــه اعــتـراض را  حـالـی كـه ھـرگـون
ــن  ســركــوب مــی ــران ای كــرد و رھــب

اعتراضات را اعدام، زنـدانـی و بـه 
كـرد، در عـیـن  استرالیا تبعیـد مـی

حال ھرگونه تجمع را ھم با اتكا بـه 
غیرقانونی اعالم كرده "   قانون تجمع" 

و در عین حالی كـه تشـكـیـل .   بود
ـانـونـی  اتحادیه ھای كارگری غـیـرق

بودند، نسبت به كمپین رفرم ھم، كه 
ــر  ــش آن را عــالوه ب ــراوالن ــشــق پــی
جلوگیری از درنده خوئی سـرمـایـه 
داری تازه دور گرفته، برای كاھش 
ــســم ھــم مـعــرفــی  ـی ــكــال ــوذ رادی ـف ن

تـعـدادی !   كردند، بی اعتنا بـود می
ــوذ در  ــداران بــا نــف ــم ــاســت از ســی
ـا اعـتـراض بـه  انگلستان آن دوره، ب
ـیـه آن  وضعیتی كه الدیستھا بر عـل

كـردنـد، مـوافـق بـوده و  مبارزه می
كـردنـد؛ امـا  احساس ھمدردی مـی

ھـای رادیـكـال ایـن  مخـالـف شـیـوه
ــد ــودن ــراض ب ــیــز .   اعــت ــدادی ن ــع ت

كمپینی البی ایسـتـی راه انـداخـتـه 
بودند كه دولت به ایجـاد یـكـسـری 

ـتـرل شـده رضـایـت  اتحادیه ـن ھای ك
ــران .   بــدھــد ــن رھــب یــكــی از اولــی

ــه نــام   Gravenerكـارگــری ب
Henson )ـنـسـن كـه )   گریـونـر ھ

ـان  بافنده ـفـوذ، ھـم در مـی ـا ن ای ب
كارگران و ھم در بین سیاسـتـمـداران 
ـا فـرانسـیـس  پارلمانی بود، ھـمـراه ب

یـكـی  (Francis Place)پلس 
دیگر از فعالین گرایش رفرمیستی 
درون جنبش كارگری، كمپین البـی 
ـاپـذیـر بـه  ایستی خود را خستگی ن
پیش بـرد و خـواھـان اجـازه ایـجـاد 

شـد "   ھای كارگـری نیمچه اتحادیه" 
ـنـد و  كه ھم تھدید الدیسم را كـم ك
ھم اجازه بـدھـد كـارگـران اعـتـراض 
ـانـونـی بـه  ـال ق ـان خود را از یـك ك

ـنـد ایـن .   گوش سیاستمـداران بـرسـان
ھای كارگری و این گرایش  اتحادیه

درون جنبش كارگری، بعدھا جزئـی 
ـبـی و دولـت  از جنبش اصـالح طـل
رفاه كه در سطحی بسیار فـراتـر از 

 .خود جنبش كارگری ھست، شدند
در جنبش كارگری متأخر ھـم، 
ـقـالب صـنـعـتـی دوم و  یادآوری ان

ھای كارگـری  شكل گیری اتحادیه
ــعـد از آن، كــه از دل  ــعــتـی ب صـن
ـیـرون آمـده  ـقـالبـی ب سندیكالیسم ان
ـتـر  بودند، به درك شكلگیـری مـدرن
ــی كــمــك  ــسـت ــكــالــی گـرایــش ســنـدی

ـا .   كند می ـتـی اول ب انقـالب صـنـع
توسعه و رشد صـنـعـت و سـرمـایـه 
ـز رشـد  ـی داری، طبقـه كـارگـر را ن

نه تنھا از لـحـاظ عـددی در .   داد
ـیـون ـل ـی ـاھـی م ھـا  مدت زمـان كـوت

دھقان از زمین كنده شده و مـھـاجـر 
ـیـد شـدنـد،  وارد این عرصـه از تـول

ای كـارگـران  ھای تـوده بلكه تشكل
ـا  نیز با ھمان آھنـگ و سـرعـت پ

ـاد .   گرفتند ـت ـف اما در اواخر دھـه ھ
، ایـن ) ١٨٠٠(  مـیـالدی ١٩قرن 

ـایـعـی كـه  رشد و تـوسـعـه در صـن
موضوع اصلی انقالب صنعتی اول 
بودند، صنایـعـی چـون آھـن و راه 
آھن، معادن و پارچه بافی، كاھـش 

ـنـدی . پیدا كرد ھمزمان با رو بـه ك
گرائیدن رشد در این صنایع، صنایع 
ــه  دیـگـری جــوانـه زدنـد و سـرمـای
گذاری در آنھا چندین برابر افزایش 

ـایـعـی .  یافت بـطـور مشـخـص صـن
چون ارتبـاطـات، مـاشـیـن سـازی، 
ـائـی و شـایـد  ـی نفت و صنایع شـیـم
مھمتر از ھـمـه بـرق كـه مـوضـوع 

خاصیـت . انقالب صنعتی دوم بودند
ـزی  این صنایع تازه، قبل از ھر چـی

ـقـالب .   " در پیچیدگـی آنـھـا بـود ان
ـبـود"   صنعتی دوم . صرفا یك اسم ن

ـا  ـت ـق ـی ـق ـز ح در شیوه پروسه تولید نی
ـنـجـا شـرح و .   انقالبی ایجاد كرد ای

ـقـالب  ـبـه دو ان مقایسـه ھـمـه جـان
صنعتی اول و دوم امـكـان پـذیـر و 

ـتـن چـنـد .   مد نظر نیسـت امـا گـف
جمله برای درك بھتـر بـحـث امـروز 
ما و اینكه در ایـن دو دوره شـیـوه 
ــیــز  ــه ن روبـرو شــدن كـار و ســرمـای

ـقـطـه .   متفاوت بود، ضروری است ن
ــالب  ــع مــوضـوع انــق ـای اتـكــاء صــن

ــی اول  ــعــت ــراع" صــن ــود"   اخــت ــا .   ب ام
ــالب  ــد در دوره انــق ــولــی پــروســه ت
صنعتی دوم، تحقیق و آزمـایـش در 

ای و مـدرن  ھای حـرفـه آزمایشگاه
ـاج بـه .   بود ـی ھمین پیچیدگی احـت

. ای به مراتب بیشتر داشـت سرمایه
ـایـعـی در  ـیـن صـن ـیـجـه چـن ـت در ن
ـار مـحـدودی از  انحصار تعداد بسـی

ـنـد ھا قرار می شركت ـیـن .   گرفت چـن
ـنـه طرح ـزی ای  ھای پیـچـیـده و پـرھ

ـنـد؛ و ایـن  ـات داشـت ـب احتیاج به ث
ـتـرل در آوردن  ـن ثبات بدون به در ك
كارگران و نیروی كار آنـھـا امـكـان 

اگر سـرمـایـه داران دوره .  پذیر نبود
ـا  ـتـی اول ھـر روزه ب انقالب صـنـع
ـز  كارگران خود در جـنـگ و گـری

ـلـه ای كـارگـران  بودند و با اخـراج ف
خود روز بعـد ھـمـان انـدازه كـارگـر 
بدون  حتی یك روز آموزش استخـدام 

كردند، و یا بدون در نظر گرفتن  می
ـیـروی  عواقب زندگی كارگران و ن
ـتـی  ـی كار فعال در جـامـعـه، وضـع
چون وضعیت طبقه كارگر انگلیـس 

را با كمك نمایندگـانشـان در دولـت 
كردند،  بر جامعه سوار و تحمیل می

ـا از  در دوره انقالب صنعتی دوم، ب
ــش  ــه ( دسـت دادن كــارگــران چــه ب

ـاامـنـی  ـیـل ن خاطر ترك شغل به دل
ــل  ــه دلــی ــی و چــه ب ــشــت ــعــی م

ھای حاصله از روابط بیـن  اصطكاك
ــد در ) كــارگــر و كــارفــرمــا ــولــی ، ت

شـد و  سطوحی دچار اخـتـالل مـی
ـایـد از آن  این مسئله ای بـود كـه ب
ھمچنین برای پرھیز .   شد پرھیز می

ھای سیاسی بیـن كـارگـران  از تنش
ـیـن  ـائ و سرمایه داران، احتیاج بـه پ
ـاامـنـی  آوردن فاكتور فقر مطلق و ن

 .اقتصادی و شغلی داشتند
ـتـی بـه انـدازه  شاید ھیچ صنع
ــطـور مشـخــص  ــعـت بـرق، و ب صـن

ـنـرال الـكـتـریـك  شركت ھائی چون ج
(GE)  ـاوس ــگ ھــ ـن ــ ـی ـ ـت و وسـ

(Westinghouse)  در شـكــل
ــه ــادی ــح ــه ات ھــای كــارگــری  دادن ب
ھـا  این شركت.   اند معاصر مؤثر نبوده

ھای مـدرنـی بـودنـد  در واقع شركت
كه سیاست لیبرالی در بـرخـورد بـه 
ـیـش  معضالت كارگران خود را در پ

ھـائـی بـودنـد  اینھا شركـت.   گرفتند
ــد ھــر شــركــت بــزرگ  ـن كـه ھــمــان
دیگری سیاست فكر شده و مـالیـم 
در برخورد به معضالت كارگری را 

ـنـد ـاسـت .   نیز داشت ـبـل از سـی ـا ق ت
لیبرالی برخورد به جنبش كارگـری، 
ــاســت  ــی ــر س ــت ــش ــی ســرمــایــه داران ب

بـجـای .   كردنـد سركوب را دنبال می
ــا  ــه شــاخ شــدن ھــر روزه ب شــاخ ب
كارگران، و حـیـف و مـیـل كـردن 
بخش عظیمی از حـاصـل دسـتـرنـج 
ـیـس،  ـل ـیـر پ كارگران به سیاسـت اج
ـاسـت  متفكرین شركتھای مدرن سـی

ـــه   Corporateمـــعـــروف ب
Labor Policy را دنبال كـردنـد .

 ٢٠بھـرحـال چـھـار دھـه اول قـرن 
ــه ــن دھ ــری ــمــت ــھ ــش  م ھــای گــرای

ـتـن و  ـا گـرف سندیكالیـسـتـی در پ
ھای كارگـری  سازمان دادن اتحادیه

تا قبل از انقـالب صـنـعـتـی .   بودند
دوم، سیاست دولت و سرمایـه داران 
ـیـن كـارگـری از  در برخورد به فعال
. ھر گرایشی، سیاست سركوب بـود

ـأت  ـتـر ھـی ـل اما سیاسـتـمـداران عـاق
ــش  ــه گــرای ــمــك ب حــاكــمــه بــا ك
سندیكالیستی ھـم در بـه حـاشـیـه 
راندن گرایش رادیكال كمك كردند و 
ـال گـرایـش رادیـكـال را  ھم پـر و ب
ـار مـحـدود  برای مانور بسته و بسی

تا قبل از آن زمـان، بـودنـد .   كردند
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ـا  شركتھائی كه اتحادیـه ھـایـی را ب
گماردن افراد خود كه كوچـكـتـریـن 
ـنـد،  اعتمادی در بین كارگران نداشت

ـیـشـتـر در  سر ھم مـی كـردنـد كـه ب
اصطالح سیاسی جنبـش كـارگـری 

ــه ــادی ــح ــه آنــھــا ات ــای شــركــتــی  ب ھ
(Company Unions) 

اما از آنجا كه خود ایـن .  گویند می
ھا ھم مـوضـوع  به اصطالح اتحادیه

كشمكش فعالین كارگری بودند، با 
در پیش گرفتن سیاسـت جـدیـد در 
ــش كــارگــری و  ــب ــه جــن ــرخــورد ب ب
ــســت درون آن،  ــرمــی ــش رف ــرای گ

ھای مزدور ھم موضوعـیـت  اتحادیه
در آمـریـكـا .   خود را از دست دادنـد
ھای كـارگـری  برای نمونه، اتحادیه

ـیـن  ـال زیادی كه عمدتا با تالش فـع
ـیـسـتـی و  كارگری گرایش سوسیال

ایجاد شـده بـودنـد،  IWWفعالین 
ــه نــام  ــی ب ــون ــدراســی ــره " ف ــگ كــن

ـتـی در  (CIO)"   سازمانھای صنع
ـابـل فـدراسـیـون ١٩٣٢سال  ـق  در م

. ارتجاعی كار آمریكا ایجاد كـردنـد
بدنبال دست باال پیدا كردن سیـاسـت 
جدید برخورد به جنبش كارگـری و 
ـبـش  گرایش سندیكالیسـت ایـن جـن
توسط بوژروازی و ھیـأت حـاكـمـه، 
گرایش رفرمیست در این فدراسیون 
ــه مــرور زمــان  قـدرت گــرفـت و ب
ـیـسـتـی و  ـال فعالین گرایش سـوسـی
رادیكال را از این فدراسیون اخراج و 

 .ای كردند حاشیه
 

اکنون به سراغ :   کارگر کمونیست
ــات گــرایشــات  بــررســی خصــوصــی
ـیـسـم  برویم، ابتدا از آنارکوسنـدیـکـال
ــرق آن بــا  ــم، اوال ف ــی شــروع کــن
آنارشسیم چیست، ثانیا خصوصیـات 
آنارکوسندیکالیسم چگونه اسـت و 
ــن گــرایــش در دوره  ــھــای ای ــاوت ـف ت
ـقـالب  گذشته و تا حداقل مقـطـع ان

 اکتبر با امروز چیست؟
ـیـد : ناصر اصغری ابتدا اجـازه بـدھ

ــد  ــن ــرای روشــن شــدن بــحــث، چ ب
ـارشـیـسـم بـگـویـم كلمه . ای درباره آن

ــســم گــرچــه شــاخــه ھــای  آنــارشــی
مختلفی دارد اما جـوھـر آن عـلـی 
العموم  در مقابل اتوریتـه و قـدرت 
متمـرکـز اسـت و در چـھـارچـوب 

ای بـدون  اجتماعی طرفدار جـامـعـه
. ساختار طبقاتی و حکومتی اسـت

آنارشیستھا خودشان را طرفدار لـغـو 
ـتـی  روابط سلسله مراتبی و بی دول

كنند و در واقع طـرفـدار  تعریف می
 laissez)سیاست عدم مـداخـلـه 

faire)  بگذار ھر كه ھـرچـه " و یا
ــد ــن ــك ــد" خــواســت ب ــن امــا .   ، ھســت

ھرج و مـرج " بورژوازی آنارشیسم را 
اطـالق .   تعریـف كـرده اسـت"   طلبی

ـارشـیـسـم از آنـجـا  این عنوان بـه آن
گیرد كه آنارشیسـتـھـا  سرچشمه می

ـفـت  با نظم سـرمـایـه داری، مـخـال
داشتند كه ھمین موضوع باعث شد 
كه آنھا بر مخالفین خـود بـرچسـب 

و یا ھمان "   عدم ناسازگاری با نظم" 
 .زدند" ھرج و مرج طلبی"

آناركوسندیكالیستھا ھم از آنـجـا 
ـاسـت  ـا سـی كه قبل از ھر چیزی ب
ـبـی در ھـر سـطـحـی  سلسله مـرات
ـیـن  ـف ـنـد و از مـخـال ـف ظاھرا مـخـال
سرسخت تحزب كمونیستی كارگران 
ھستند، در جنبش كارگری به آنـھـا 
ـان  ــ ـــم ـا ھ ــ ـــت و ی ـــس ـی ــ ـارش ــ آن

. شـود آناركوسندیكالیست اطالق می
ـیـسـتـھـا  بسیاری از آناركوسـنـدیـكـال
دوست ندارند كه خود را با باكونیـن، 
پرودون، ریگان و فـریـدمـن تـداعـی 
كنند، و ھستند كسانی از آنـھـا كـه 

گــویــنــد طــرفــداران  بــه خــود مــی
اما آناركوسندیكالیستھـا را !  ماركس

ـا  قبل از ھر چیزی در ضدیتشـان ب
شناسـنـد  تحزب كمونیستی شان می

ـیـه  تا با تئوری بافی ھایشان بر عـل
حزب ــ تشـكـل "   تز دو تشكیالتی" 

با این توضیح مقـدمـاتـی، .   ای توده
ـیـسـم  اكنون به خود آناركـوسـنـدیـكـال

 .بیشتر بپردازیم
ـنـوان  آنچه كـه امـرروزه بـه بـع
ـاخـتـه شـده  ـیـسـم شـن آناركوسندیكـال
است، فرق اساسی دارد با آنچه كـه 
ـــه آن  ـــش ب ـن ــ ـــوی ـــك در اوان ت
ـتـه شـد ـیـسـم گـف . آناركـوسـنـدیـكـال

ــول  ــمــدتــا مشــغ گــرایشــی كــه ع
سازماندھی كارگران بود و در عیـن 
ـا سـیـسـتـم  حال ھم سـر سـازشـی ب

خواسـت  سرمایه داری نداشت و می
ـنـد،  روابط كار مزدی را مـلـغـی ك
ـیـسـم  ـا سـنـدیـكـال برای تمایز خود ب
ـــوان  ـن ـــر خـــود عــ ـــك، ب ـی كـــالـــســ

گـذاشـت كـه "  سندیكالیسم انقالبی" 
ـیـسـم سـرخ  در جاھائی ھم سندیكـال

بـخـش اعـظـم .   به آنھا گفته میشـد
، ١٩تاریخ جنبش كارگری در قـرن 

ـتـــی گـــرایـــش  ـزیســ ـاھـــد ھـــمــ شــ
ـیـسـتـی و  ـیـسـم " سوسیال سـنـدیـكـال

ــی ــالب ــق ــل "   ان ــاب ــوده، كــه در مــق ب
ــك از  ــســی ــال ــم ك ــس ــكــالــی ــدی ســن
ـا  ـافـع كـارگـران ب ناسـازگـاری مـن
ـیـن  كارفرمایان حرف زده و در ھـم
ــه عــمــل و  ــارچــوب دســت ب چــھ
. اعتراض به وضع موجود زده اسـت

با جدال بر سر چـگـونـگـی تصـرف 

ــخــصـوص بــا  ـاســی و ب قـدرت ســی
ــن دو  ــر، ای ــب ـت ــالب اك ـق ــروزی ان ـی پ
گرایش ھر چه بیشتر راه خود را از 

ــد ــگــر جــدا كــردن ــا .   ھــمــدی ــد ب شــای
توضیح بیشتر بشود منظورم را بھتر 

 .بیان كنم
ـا  یكی از جدال ھای مـاركـس ب

ــت و بــقــول  ــن بــر ســر دول ــی بــاكــون
ھا اتوریته دولتی و حزبی  آنارشیست

گرچه باكونین و طـرفـداران او .   بود
ــســت ــگــر آنــارشــی ھــا یــا از  و دی

ـا خـود  انترناسیونال اخراج شدند و ی
ھـا  آن را ترك كردند، اما آنارشـیـسـت

ــا آن  ــاب" ب ــونــال " انشــع ــی ــاس ــرن ــت ، ان
ـایـه  دیگری ایجاد كـردنـد كـه بـر پ
ـا شـده بـود ـن . اصول آنارشیـسـتـی ب

ـانـكـه بـه  آناركوسندیكالیسم، ھمچـن
اختصار در باال ھم به آن اشاره كـردم 
ــی گــرایــش  ــطـق گـرچــه ادامــه مــن
ــود  ــی اســت، امــا خ ــســت آنــارشــی
ـــری دارد ـــگ ـــچــــه دی ـــخ ـاری ــ . ت

ـیـن  آناركوسندیكالیست ھا خود را چن
ـا ایـجــاد  تـعـریـف مـی ـنـد كـه ب ـن ك

ـای تـــوده تشـــكـــل ـامـــال  ھــ ــ ای ك
ـقـی در مـراكـز  غیـرمـتـمـركـز و اف
تولیدی كه توسط خود كسانی كـه 

ـبـری  ایجاد شده اند خودگردانی و رھ
ــ،  مـی ــعــنـی كــارگـران ـ ــ ی شــونـد ـ

كارگران آنچه را كه الزمه گسستن 
ـنـد را در خـود  زنجیر پاھایش ھست

ـنـد؛ مـثـل اعـتـمـاد  پرورش مـی دھ
بنفس، اتحاد، خـودسـازمـانـدھـی و 

آناركوسندیكالیسم از آنجا كـه .   غیره
ـیـد را یـك پـروسـه  پروسه كار و تول

دانـد، خـودمـدیـریـت در  انقالبی می
جنبش را تصویری از خـودمـدیـریـت 

ـــــی ـــــد م ـی ــــ ـــــول ـــــد در ت . دان
آناركوسندیكالیـسـم در واقـع ھـمـان 
ــخــود  ــالــیــســم اســت كــه ب ــك ــدی ســن

ـا  می گفت سندیكالیسم انقالبی و ی
ـابـل  ـق سندیكالیسم سرخ، یعنی در ت
ـا و افـق  ـی با سندیكالیسمی كـه دن
خــود را در چــھــارچــوب جــامــعــه 

ــدار"  ــای ــدی و پ ــایــه داری "   اب ســرم
ـیـن شـكـل و قـواره  ـا ھـم موجود ب

ـیـسـم  تعریف می كرد، آناركوسندیكـال
ـا در آوردن مـدیـریـت  افق خود را ب
تولیـد از دسـت سـرمـایـه داری و 

ــه تشــكــل ــردن آن ب ھــایــی كــه  ســپ
شوند، تعریـف  خودبخودی ایجاد می

نمونه كنترل كـارگـری در .   كند می
آرژانتین كه بطور مفصـل در چـنـد 

ـیـسـت" شماره نشریه  " كـارگـر كـمـون
ایـم، یـك نـمـونـه  درباره آن بحث كرده

 .تیپیك آناركوسندیكالیسم است
با رشد و قـوی شـدن گـرایـش 
سوسیالیستی در جنبش كارگری و 

ـادیـن در  ـی ـن ـیـر ب ـی ـیـد بـر تـغ با تأك
ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه 
و ھمچنین با تأكید بر نقش تـحـزب 
كمونیستی كارگران در ھموار كـردن 

ـیـر و اصـلـی ـی تـریـن سـالح  این تـغ
ـیـن  ـال كارگران برای خودرھائی، فـع
ـیـسـتـی گـرایـش  ـال گـرایـش سـوسـی
سندیكالیسم انقالبی را یك گـرایـش 
ـقـی كـردنـد  ـل آنارشیستی تحلیل و ت

" آناركوسندیكالیـسـم"كه بر آن عنوان 
ــد ــھــادن ــغــمــه.   ن ــی مــل ــعــن ای از  ی

ـیـسـم گـرچـه .   آنارشیسم و سندیـكـال
ـیـسـم،  ـاركـوسـنـدیـكـال عنوان اولیه آن
بعنوان نوعی التقـاط بـه طـرفـداران 
این نوع سندیكالیسم بر آنـھـا نـھـاده 
ـنـدگـان بـعـدی  ـن شد، اما تئوریزه ك
آناركوسندیكالیسم با آغوش باز ایـن 

 .ترمینولوژی را پذیرفتند
آناركوسندیكالیستھا خود را ھـر 
طوری كه تعریف كنند، اما بیشـتـر 
ـا یـك مشـخـصـه  ـزی ب از ھـر چـی

آن مشخصـه .   اند اصلی شناخته شده
اصلی ھم رد این تئوری اسـت كـه 

ـا  پافشاری مـی ـاری ـت ـنـد كـه پـرول ك
ـاتـی و  ـق احتیاج به ایجاد حزب طـب
سیاسی خود، چه در مبارزه بر سـر 
تحمیل رفرمی به ھیأت حـاكـمـه و 
چه در مبارزه برای تصـرف قـدرت 

 ! سیاسی دارد
ــــری  ــــك ـاه ف ــــگـــ ـت ـــ در دس
آناركوسندیكالیـسـم، سـنـدیـكـا قـرار 
ـیـش  است ھمه ایـن اوامـر را بـه پ

ــبــرد ــع آن .   ب ــب ــســم و بــه ت ــی ــارش آن
آناركوسندیكالیسم ھمچنین بـر ایـن 

ـز  (power)" قدرت"باورند كه  چی
ای اسـت و تـحـت ھـر  فاسد كننده

عنوان و با ھر تركیبی، كسانی كـه 
ـا  ــ ـــی و ی ـــی، حــزب ــدرت دولــت ق

ــوده تشـكـل ای را در دســت  ھــای ت
دارند، خود بـه مـرور زمـان فـاسـد 
شده و بـه جـرگـه قـدرت مـافـوق 

ـتـریـن .   پیوندند كارگران می اما مھم
ـیـسـت ایـن  جریانات آناركوسـنـدیـكـال
ـادیـن  ـی ـن باور ایدئولوژیك و اصـل ب
خود را بارھا و بارھا در عـمـل زیـر 
پا گذاشتـه و بـطـور مشـخـص در 
فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، با شـركـت 
در دولت و غیره، آنچه را كه جـھـان 
ــــع آن  ـب ـــ ـت ـــ ــــســــم و ب ـی ـارشـــ ـــ آن
ــســم را بــا آن  ــكــالــی ــدی آنــاركــوســن

ـا زده اسـت مـی ـاسـد، پشـت پ . شـن
مطالعه نوشته بسیار خواندنی جیمـز 

ــون   (James Cannon)كــان
ـتـی " تحت عـنـوان  كـارگـران صـنـع

ـان ـــرای  (The IWW)"   جـــھــ ب
درك بھتر این گرایش و محدودیتھـا 
و بن بستھایی كه با آن روبـرو شـد، 

 .بسیار آموزنده است
ـال  ــ ـــون ـی ـاســ ــ ـــرن ـت ــ ـــه ان ـاره ب اشــ
ـیـن  ـاكـون آنارشیستھای طـرفـداری ب
ـال اول در  بعد از اخراج از انترناسیـون
ـیـد بـر وجـه  ـأك ابتدای این جواب، ت
ـا  مشترك آنارشیستھای كالـسـیـك ب

 . آناركوسندیكالیسم است
گرچه در ابتدای جواب به ایـن 
سئوال شما به قسـمـت آخـر سـئـوال 
اشـاره كــردم، امــا دوسـت دارم كــه 
بخاطر اھمیت این موضوع روی آن 

ھمچنانكه گفتـم، .   كمی مكث كنم
ـا آن  آنچه را كه آناركوسندیكالیسم ب
ـا  شناخته شده اسـت، ضـدیـت آن ب
ـا  تحزب كمونیـسـتـی كـارگـران و ی

ـا قـدرت" بقول خـودشـان  " ضـدیـت ب
ـا كـــه گـــرایـــش .   اســـت ـــجــ از آن

كـه یـك  IWWآنارشیستی درون 
جریان سندیكالیستی انقـالبـی بـود، 
ــوان  ــن انشـعـاب عـن در پـی چـنـدی

IWW  ـــد و ـــب ش ـاح ــ را تص
ھمچنین از آنجـا كـه ایـن گـرایـش 
ـیـسـم خـورده  برچسب آناركوسندیكـال
ـا ھـمـان  ـیـسـم ب بود، آناركوسندیـكـال
ــداعــی  ــی ت ــســم انــقـالب ـی ــكــال ــدی سـن

اما باالتر ھم گفتم كه در .   شود می
ـقـالبـی، دو گـرایـش  سندیكالیسم ان
ــســتــی  ــارشــی ــی و آن ــالــیــســت ســوســی

تا اواخر نیـمـه .   كردند ھمزیستی می
ــرن  ـــه ١٩دوم ق ــحــادی ، جــزء ات

ــمــان یــا ھــمــان  ــھــای آل ــســت ــی كـمــون
(Communist League) 
طبقه كارگـر دارای حـزبـی بـه آن 
صورت نبود كه جدالی ھـم بـر سـر 
ـقـه  ـافـع طـب ـنـدگـی كـردن مـن نمای
ـیـن دو  كارگر تـوسـط ایـن حـزب ب
گرایش آنارشیستی و سوسیالیستـی 

ـیـن گـرایـش . در بگیرد جدالی كه ب
آنارشیستی و گرایش سوسیالیستـی 

گـیـرد،  در جنبش كارگری در مـی
تأكید بر ایـن امـر مـھـم از جـانـب 
فعالین گرایش سوسیالیستـی اسـت 
كه حزب طبقه كارگر، یك جز مھـم 

ــش كــارگــری اســت ــب ـن ــعــد از .   ج ب
انقالب اكتبر، آنارشیستھا و بتبـع آن 
آناركوسندیكالیسم ھرچه بیـشـتـر بـر 

ـبـر  این طبل كوبیده اند كه انقالب اكت
كودتای حزب بلـشـویـك بـود و نـه 

و ھمیـن امـر ھـم !   انقالب كارگری
ای را كـه  طبقه كارگـری جـھـانـی

ــر را انــقــالب خــود  ــب ــت ــقــالب اك ان
ــردن  مــی ــت، در مــنــزوی ك دانس

ـیـسـم سـھـم  گرایش آناركوسـنـدیـكـال
 .*بسزائی داشته است
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ـقـش  درباره فیس بوک، تویتر، و ن
ھای اجتماعی در دادن یـک  رسانه

چھره جوان و مدرن به خیزشی کـه 
ـان داد  ـای ـارک پ به حـکـومـت مـب

ـتـه شـده اسـت ـا .   بسیار گـف بـعـد ب
ـاسـی  دست باال پیدا كردن اسالم سـی
ـنـظـر مـیـرسـد  مواجه شدیـم، کـه ب
ـاوت  ـف مصر را در جھتی کامال مـت

 .سوق میدھد
ـقـالب  اما ریشه ھای واقـعـی ان
ـاشـد، )   محله ـ مصـر( شاید اینجا  ب
کـارخـانـه )   صـنـعـتـی( در این شھر 

ــای  نســاجــی رو بــه زوال، در دلــت
رودخانه نیل، قلب صنعـتـی مصـر، 
ـتـی  و با یک مبارزه کارگری سـن
ـیـش  بر سر دستمزد که پنـج سـال پ

 .شروع شد
ــت از  ــه یــک روای ــا ب ــن و، ب
ـان  حوادثی که اتفاق افتادنـد، داسـت
ـتـر  با یک عمل شجاعانه، که کم
شناخته شده است، از طـرف یـک 
ـانسـال شـروع  ـیـن مـی کارگر زن مـت
شد که روسری به سر میپـوشـد، و 
ـتـوانسـت گـوشـت  ـی بخاطر اینکه نم
ـنـد،  ـأمـیـن ك برای خـانـواده خـود ت

 .دست به عمل زد
این او بود که به سـازمـانـدھـی 

ای توسـط کـارگـران  اعتصاب اولیه
 کمـک ٢٠٠٦ناراضی در دسامبر 

کرد که نھایتا بـه یـک فـراخـوان 
 ٦سراسری بـرای تـوقـف کـار در 

ـاریـخ .    منجر شد٢٠٠٨آوریل  این ت
ـیـس بـوکـی  الھـام بـخـش گـروه ف

ــل"  ــشــم آوری ــرای "   ش شــد، کــه ب
ـتـرضـیـن  سازماندھی تظاھـرات مـع
ـاھـره  ماه ژانویه در میدان تـحـریـر ق

 .مورد استفاده قرار گرفت
زمانی که مردان کـارخـانـه از 
ـنـوعـه  پیوستـن بـه اعـتـصـاب مـم

ـتـکـار عـمـل  خودداری کردند، او اب
را بدست گـرفـت و ھـمـکـاران زن 
ــه  ــان ــارخ خــود را بــه مــحــوطــه ک

مردان کـجـا " با فریاد .  رھبری کرد
، بـه دور " ھستند، زنان اینجا ھستند

ـیـکـه  ـا زمـان ـنـد ت کارخانه رژه رفت
مردان از سر خجالت به آنھا مـلـحـق 

بـعـد از سـه روز کـارگـران .   شدنـد
 .پیروز شدند

ـقـالب  نقشی که کارگران در ان
ـیـر و  ـی بازی کردند در گرماگرم تغ
ـا  تحوالت یک سال گذشته عـمـدت

امـا کـارگـران .   فراموش شده اسـت
در ماه فوریه به انقالبیون در میـدان 

پیوستند و در تـمـام طـول )   تحریر( 
ــصــابــات خــود ادامــه  ــه اعـت سـال ب

ـتـی .   اند داده ـایـه صـنـع با توجه به پ
قدرتمند خـود، کـارگـران در مصـر 
ــری را، در  ــب بــزرگــت ــمــرات ــش ب نــق
ــران  ــش کــارگ ــه بــا نــق ــایس مــق
کشورھای دیگری که در آنھا ھـم 
ـازی  خیزش صورت گرفته اسـت، ب

 .اند کرده
ـنـکـه آنـھـا بـخـاطـر  با وجود ای
ـتـر پـوشـش  تظاھراتھای بمراتـب بـھ
داده شده در مـیـدان تـحـریـر تـحـت 

ـات  الشعاع قرار گرفته اند، اعـتـصـاب
ــه امـروز ادامـه داشــتـه ـا ب انـد، و  ت

دولتھای آینده مصر مجبورند بـرای 
ـاآرامـیـھـای  تحت کنترل در آوردن ن
کشور، حداقل برخی از خواستھـای 

ای را کـه بـطـور  جنبش کارگـری
ـاسـخ  ای متشکل می فزاینده شود، پ
 .دھند

ـان وداد  ــ ـت ــ ـــت داس ـــن اس ای
ــی  ــه، مــادر ٤٤دمـرداش، زن  ســال

ــی  ــالب ــد انــق ــد، و شــای چـھــار فـرزن
 .اصلی
 

محله نبض اوضاع را در 
 دست دارد

ـنـدگـی "  ـاف شرکت ریسـنـدگـی و ب
در محله بزرگترین مـجـتـمـع "   مصر

صنعتـی مصـر اسـت و یـکـی از 
ـبـه در  بزرگترین کـارخـانـه ـن ھـای پ

این شرکـت کـه در سـال .   دنیاست
 پایه گـذاری شـد، زمـانـی ١٩٢٧

ـبـه  ـن پرچمدار صنعت مصر بود و پ
با کیفیت باال تولیـد مـیـکـرد کـه 
ــروش  ــه ف ــھــان ب ــرتــاســر ج در س

 .میرفت
ـیـروی کـار  در سالھای اخیر، ن

ـفـر ٢١ ھـزار بـه ٤٠آن از   ھـزار ن
ـابـل  ـان ق ـا زی تقلیل یافته است و ب
ـیـت  ـال توجھی بـه ضـرر دولـت فـع

امـا بـرای اھـالـی مصـر، .   میکند
. ای ای اسـت افسـانـه این کارخـانـه

مشھـور "   محله" این کارخانه که به 
است، طی سالھا، با مبارزه جـوئـی 
ــه  کـارگـران آن ھــم مـعــنـی گشـت

 .است
ــحــمــالوی کــه یــک  حســام ال
بالگر و فـعـال کـارگـری ھسـت، 

ھر چه که در مـحـلـه :   " گوید می
اتفاق میافتد نبض اوضاع مصـر را 

ــد ــکــن ــم مــی ــظــی ــه " .   تــن در ادام
اگر محله به اعتـصـاب :   " گوید می

ـئـن  برود و پیروز شود، میتوان مطـم
ــه کشــور ھــم وارد  ــی ــق شــد کــه ب

 ."اعتصاب خواھد شد
ــود در سـال  ــیـن ب . ٢٠٠٦چـن

، در سـن ١٩٨٤دمرداش در سـال 
شانزده سالگی، برای کار بـه آنـجـا 

ـا انـدک تـوجـھـی بـه .   رفته بود ب
سیاست، او ازدواج کـرد و چـھـار 
فرزند بزرگ کرد؛ در حالیـکـه بـه 
کار خود بعنوان دوزنده لباس ادامـه 

ـا .   میداد ـارزه جـوئـی مـحـلـه ب مـب
ـارک خـامــوش  ــداد دوره مـب ـب اسـت

اما در حـوالـی اواسـط .   گشته بود
دھه گـذشـتـه مـحـلـه در مـعـرض 

ـنـد .  تغییر بود پنبه ارزانتر چین و ھ
قابلیت رقابت کـارخـانـه را تـھـدیـد 

تورم، قدرت خرید دسـتـمـزد .   میکرد
 پوند مصـری در مـاه را ٣٠٠پایه 

  ای که یک انقالب را براه انداخت عمل شجاعانه
 حبیب بكتاش:  ترجمه   -  (Liz Sly)  لیز سالی 

 :مقدمه مترجم
 
 "من از احزاب اسالمی نفرت دارم"

مطلبی که ترجمه آن در اختیار شماست توسط لیز سـالی نـوشـتـه شـده و 
در ایـن .    دسامبر در روزنامه واشنگتن پست درج گـردیـده اسـت٣٠بتاریخ 

ـبـش  مطلب با گوشه ـقـش جـن ـات کـارگـری مصـر و ن ھایـی از اعـتـصـاب
ـا مـیـشـویـد ـقـالب آشـن ھـای رسـمـی و حـتـی  در رسـانـه.   کارگری در ان

ـتـه  ـار گـف غیررسمی درباره نقش نسل جوان در انقالب و نقش اینتـرنـت بسـی
ـقـالب مصـر  ـقـه کـارگـر در ان شده و میشود، در حالی که اغلب نقش طب

اما تمرکز این نوشته بر چگونگی شروع اعـتـراضـات و . کم رنگ میشود
ـقـالب مصـر را ٢٠٠٦اعتصابات کارگری از سال   میباشد کـه شـالـوده ان

 .پی ریختند
ـا  ـام وداد دمـرداش آشـن ـن در این نوشته با یک رھبـر کـارگـری زن ب
میشوید که اولین اعتصاب کارگری را در شھـر صـنـعـتـی مـحـلـه شـروع 

ـزرگـتـریـن .   کرد محله بزرگترین مجـتـمـع صـنـعـتـی مصـر و یـکـی از ب
ـقـش یـک .   ھای نساجی در دنیاست کارخانه داستان وداد دمرداش داستان ن

فعال پیگیر کارگری در شرایطی ھست که از یک طرف جـامـعـه مصـر 
زیر سرکوب خشن مبارک به سکوت و سکـون کشـیـده شـده اسـت و از 
طرف دیگر شرایط زندگی و امرار معاش برای کارگران سـخـت و طـاقـت 
. فرسا گشته است و بنابراین نارضایتی و خشم کارگران زبانـه مـیـشـکـشـد

در چنین شرایطی عمل جسورانه و انقالبی یک زن خانه دار و مـعـمـولـی 
که روسری ھم میپوشد و به خرافه مذھب ھم اعتقاد دارد یک اعـتـصـاب 
ـات فـراوان  سه روزه موفقی را سازمان میدھد که الگویی بـرای اعـتـصـاب

ھای اصلی انقالب ژانویه مصر به ایـن اعـتـراضـات  ریشه.   دیگری میشود
ـقـش وداد  ـقـش نسـاجـی مـحـلـه و ن و اعتصابات کارگری و بنابراین به ن

 .دمرداش به عنوان نقطه شروع آنھا بر میگردد
ـا .   اند دو نکته دیگر در این نوشته قابل تأمل ـنـکـه دمـرداش ب یکی ای

. یک حالت نارضایتی و اعتراض به جنبش ششم آوریل بـرخـورد مـیـکـنـد
ـتـی  ـتـرن ـن این برخورد از دو فاکتور ناشی میشود؛ یکی اینکه این جنبش ای
جوانان ریشه در فراخوان سراسری برای یک اعتصاب عمـومـی در شـشـم 

 توسط جنبش کارگری دارد، که یک نقطـه عـطـف در ٢٠٠٨آوریل سال 
ھـای  ولـی رسـانـه.   مسیر تحوالتی ھست که به انقالب ژانویه منجر شدنـد

ـزرگ کـرده و  رسمی و حتی رسانه ھای اجتماعی جنبش ششم آوریل را ب
ـبـش .   نقش جنبش کارگری را کمرنگ کردند ـان جـن ـنـکـه جـوان دیـگـر ای

ششم آوریل انتخابات بعد از انقالب را تحریم نکردند و بعضا فعـاالنـه در آن 
 .شرکت کردند

نکته دوم موضـع مـحـکـم و مشـخـص دمـرداش در بـرابـر احـزاب و 
ـقـالب را  او بصراحت میگوید که اسـالمـی.   جریانھای اسالمی ھست ھـا ان

او تصـریـح مـیـکـنـد .   بسرقت بردند و میگوید که از این احزاب نفرت دارد
ـان اصـلـی  که مذھب باید از سیاست جدا باشد و اعالم میکند که صـاحـب

 .انقالب کارگران ھستند
 ٢٠١٢ ژانویه ٧
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، کـه خـود )  دالر آمریـکـایـی٦٠( 
. رقت انگیز بود، فـرسـایـش مـیـداد

ـتـه بـود کـه  ترس ھمه جا را گـرف
ــه خصــوصــی و فــروخــتــه  کــارخــان

ــل كــارگــران .   خــواھــد شــد و مــث
ـایـع دیـگـر، ھـمـه  بسیاری از صـن

 .شغلھایشان را از دست خواھند داد
ـان سـال  ـای ، ٢٠٠٦در حوالی پ

وقتی که مدیریـت بـه قـول دولـت 
مبنی بـر پـرداخـت یـک اضـافـه 

 دالر ٢٠(  پـونـدی ١٠٠پـرداخـت 
عمل نـكـرد، کـارگـران )   آمریکایی

 .محله دوباره به حرکت در آمدند
 

 قیمت مرغ
تواند توضیح دھـد  دمرداش نمی

ـزی او را وادار کـرد  که چه چـی
ـنـده در  که یک نقش رھبـری کـن
اعتصابی را به عھـده بـگـیـرد کـه 
انقالبی را شروع خواھد کـرد؛ غـیـر 
ـیـمـت  از اینکه مـربـوط بـود بـه ق

ـایـه ای کـه بـرای  مرغ، دستـمـزد پ
سالھا افزایش نیافته بـود، و یـک 
ـتـی کـه  حس سوزناک بـی عـدال

 .پرداخت نشده بود" اضافه پرداخت"
او بخاطر میاورد کـه شـوھـرش 

خـدا بـه تـو ایـن :   " به او مـیـگـفـت
ـابـل  ـق قدرت را داده است کـه در م
ـایـد راه  ـایسـتـی، و تـو ب دیگـران ب

ــری ــگــی ــش ب او " .   خــودت را پــی
ـائـی  میگوید که او در خودش تـوان
سازماندھی و اقناع را کشف کـرد 

 .که قبال سراغ نداشت
او جــزوه چــاپ کــرد و بــا 
ھمکاران خود که تمایلی به كـاری 
نداشتند که زندانی شـدنشـان را بـه 
. ھمراه داشـت، بـحـث و جـدل کـرد

ـنـده مـواد غـذایـی،  ـزای قیمتھای ف
ــد  ــان خــری گــوشــت را ورای امــک

مرغ یـک .   بیشتر مردم رسانده بود
. غذای لوكس یک بار در ماه بـود

ـاق  طولی نکشیـد کـه زنـھـا مشـت
 .پیوستن به اعتصاب بودند

ــاد  ــک اســت ــن، ی ــی ــن ــول ب ج
دانشگاه استانفورد کـه وسـیـعـا در 
باره جنبش کارگری مصر نـوشـتـه 

ـارزتـر از :  " گوید است، می زنان مـب
 ."مردان بودند

ـا فـراخـوان شـروع اعـتـصـاب،  ب
دمرداش زنان را از ساختمـان مـحـل 
کار به مـحـوطـه وسـیـع کـارخـانـه 

ـنـھـا .   رھبری کـرد آنـھـا خـود را ت
ــد ــن ــجــره.   یــافــت ھــای  از ورای پــن

ساختمانھای دیگر او مـردان مـردد 
 .را دید
ما میتوانستم ببینیم کـه آنـھـا " 

ـاده  در کنار دستگاھھای خود ایسـت
ـیـم کـه .  بودند ـن ـی ـب ما میتوانستیم ب

ـا " آنھا ھراسناک بودند ، دمـرداش ب
ـاد او  بیاد آوردن لحظـه ای کـه فـری

ـابـرایـن :   " منفجـر شـد مـیـگـویـد ـن ب
ـیـم آنـھـا را بـه ھـر  ـت تصمیـم گـرف
ـیـم تـحـریـک  ترتیبی که میتوانست

ـیـم آنـھـا احسـاس .   کنیم میـخـواسـت
 ."خجالت بکنند

مـردان .   این شیـوه کـارگـر شـد
ـا بـه اعـتـصـاب  ـنـد ت بیـرون ریـخـت

کـارگـران بـرای سـه روز .   بپیوندند
محوطه کارخانه را به اشـغـال خـود 

در روز چـھـارم مـدیـریـت .   درآوردند
ــیـم شــد و  ــرداخــت" تسـل " اضــافــه پ
 .پرداخت گردید

ــروزی بــاعــث شــروع  ــن پــی ای
ـات مشـابـه در  موجی از اعـتـصـاب

 ٢٠٠٧سرتاسـر کشـور طـی سـال 
مصـــر در یـــک دوره از .   شـــد

ـاآرامـیـھـای کـارگـری  شدیدتریـن ن
ھـا  فرو رفت که تا قبل از آن دھـه

کارگران مـحـلـه در . شاھد آن نبود
ــھــار  ــری را ٢٠٠٨ب  دوبــاره رھــب

برعھده گرفتنـد و فـراخـوان یـک 
ـا ٦اعتصاب عمومی در   آوریـل ب

ــزد  ــم خــواســت یــک حــداقــل دســت
گـروھـی .   سراسری را صادر کردند

از جوانان فعال در اینترنـت صـفـحـه 
ـاریـخ  فیـس بـوک خـود را ایـن ت

ـنـد، و در )   ششم آوریل(  نام گذاشـت
ژانویـه امسـال گـروه شـشـم آوریـل 
ـاسـر  برای برانگیختن خیزش در سرت

 .دنیا مشھور شد
ــه( عصـا  ـل ــه )   پـرچــم یــا شــع ب

ـاوت  ـف یک نسل جدید و بسیار مـت
 .از انقالبیون سپرده شده بود

ـبـش  اما برای حمالوی، که جن
ــزدیــک  ــارگــری مصــر را از ن ک
ـیـن  تاریخنگاری میکند، این آن اول
ـز را  اعتصاب بـود کـه ھـمـه چـی

دسـامـبـر :   " گـویـد مـی.   شروع کـرد
 قطعا نقطه عطفی بـود کـه ٢٠٠٦

ـقـطـه شـروع  ـنـوان ن برای ھمیشه بـع
ـبـت خـواھـد شـد و . "   آزادی مصر ث

اگر آن اعـتـصـاب :   " دھد ادامه می
ـیـروز نشـده  ـاده بـود و پ اتفاق نیافت
بود، فکر نمیکنم که شـاھـد تـمـام 

این تغییرات انقالبی کـه شـاھـدش 
 ."ایم، میبودیم بوده

 
 یک مبارز خستگی ناپذیر

نقش دمرداش نیز، خارج از ایـن 
ـتـه و فـرتـوت کـه  شھر غبار گرف
تقریبا ھمه یا در این کارخانـه کـار 
ـاسـنـد  میکنند و یا کسی را میشـن
ـا  که در آن کـار مـیـکـنـد، عـمـدت

ـنـجـا او بـه . ناشناخته مانده است ای
ـبـع  ـن یک چھره مشھور و یک م
ــل کــارگــری  مشــورت در مســائ

ـاغ .   تبدیل گشته اسـت در یـک ب
کــافـه صـرف چــایـی در ( چـای 

ــان یــک بــاغــی از درخــت و  مــی
ـزی ــ ـــکـــی از )   ســب ـار ی ــ ـن در کــ
ــل، یــک  شـاخـه ـی ــه ن ھــای رودخـان

سرایدار او را تشخیص میدھد و بـه 
او نزدیک میشود تا از وی بپرسـد 
که چگونه میتـوانـد شـرایـط کـار 

ـبـود بـخـشـد او یــک .   خـود را بـھ
از ( نسخه از قانون کار مصـر کـه 

كھنـه شـده اسـت )   بس استفاده شده
ـاورد و  ـیـرون مـی را از کیف خـود ب
سریعا ماده مـربـوط بـه امـر او را 

 .پیدا میکند
 سـاعـت ٤٨در حالی که کار 

ـال  ـب در ھفته خود در کارخانه را دن
ـارزه  میکند، خستگی ناپذیر به مـب
خود برای شرایط بھتـر کـار ادامـه 

او ھمچنین یک شـریـک .   میدھد
و یک یار پیدا کرده اسـت؛ عـمـال 

ـانـدازه ٤٤احمد سعید،   ساله، کـه ب
خودش پـرحـرف اسـت و در مـورد 

ــت ــور اس ــرش ــداف او پ ــھــا .   اھ آن
ـفـرانسـھـا و  چھره ھای آشنا در کـن

انـد  محفلھای فعالین کارگری شـده
ــرات  ــظــاھ ــرای شــرکــت در ت و ب

 .کارگری به میدان تحریر میروند
ـیـسـبـوکـی کـه  او انقالبیـون ف
صفحه خود را بنام اعتـصـابـی کـه 
ــد،  ــھــادن ــود نــام ن او شــروع کــرده ب
ــربـط رد  ـی ــورھـای ب ــوان فــاکـت ـن بـع

ـیـت :   " گـویـد می.   میکند مـن اھـم
ـاسـم شـشـم " ، " آنھا را برسمیت نمیشن

ایـن .   آوریل در محـلـه مـتـولـد شـد
یک مـعـجـزه بـود کـه ایـن رژیـم 
ــن  ــر کشــیـده شــد، و ای فـاســد بــزی

 ."بخاطر تالش کارگران بود
مبارزه اینھا از نـوع مـاركـس و 
ــای  ــھ ــل ــن ســمــب یــا چــه گــورا، ای

ھا و جماعت سكـوالر كـه بـر  چپی
فضای اعتراضـات مـیـدان تـحـریـر 

ـاق .   تسلط كامل دارند نیـسـت در ات
نشیمن دمرداش قرآنی بـه نـمـایـش 
ــلــی خــرس  ــا ك ــه شــده، ب ــت گــذاش
ـیـمـوئـی و  عروسكی صـورتـی و ل
ـیـد رنـگ،  سگھای عروسكی سـف
كه نشانی از معـصـومـیـت او دارد 
ـاره  ـبـه وی درب ـا مـطـال در رابطـه ب

 .دستمزد و شرایط كار بھتر
ـیـشـتـری  او حتی ناخشنـودی ب
ـنـوان  به احزاب اسالمی دارد که بـع
بزرگترین برندگان انقالب مصـر در 

ـا .   انـد انتخابات دور اول ظاھـر شـده ب
اینکـه او یـک مسـلـمـان مـومـن 
ـپـوشـانـد،  ـی است که موھایـش را م
فکر میکند که سیاست و مـذھـب 

مـیـگـویـد کـه .   نباید قاطی شونـد
 ."اند انقالب را دزدیده"اسالمیھا 

ـفـرت :   " میگوید مـن از آنـھـا ن
ــالب " ، " دارم ــعــی انــق ــان واق صــاحــب

 ."کارگران ھستند
ـلـی از  ـی اما با اینکه او مثل خ
ــان یــک ســال  ــای ــا، در پ مصــریــھ
پرآشـوبـی کـه کشـورش را بـطـور 
ـیـر داده  ـی غیر قابل تشخـیـصـی تـغ
ـقـالب  است، احساس میکند کـه ان
منحرف شده است، نمیتواند بـگـویـد 
ـیـھـوده بـوده اسـت . که این ھـمـه ب

ـــک شـــورش کـــوچـــک در  ی
ـارک  کارخانه، مـوقـعـی کـه مـب
سقـوط کـرد، مـدیـران جـدیـدی را 
ـــه  ـــت ب ـب ــرکــار آورد کـــه نسـ س
نـگــرانــیـھــای کــارگـران ھــمــدردی 

 .بیشتری دارند
او دیگر ھراسناک نیسـت کـه 
کارخانه خصوصـی خـواھـد شـد و 

ـات .   بفروش خـواھـد رفـت اعـتـصـاب
کارگری آن سالھای اولیه مـوجـب 

 ٥٠٠آن شد که دستمزد پایه او به 
 ٩٠٠بیشـتـر از ( پوند در ماه برسد 

پوند با احتساب مزایا و بونـوس بـه 
ــرد ــب ــانــه مــی ، و قــول حــداقــل ) خ

 پـونـد داده ١٢٠٠دستمزد سراسری 
ـنـوز بـه اجـرا  شده است؛ اگر چه ھ

 .در نیامده است
ـتـصـاد  ـیـت اق با توجه به وضـع
ــن قــول وفــا  مصـر، ایــنـکــه بـه ای

ـا نـه در ھـالـه ای از  خواھد شـد ی
مـا حـاال :   " گـویـد مـی.   ابھام اسـت

ای باال انـجـام  کار خود را با روحیه
این روزھا بـه کـارگـران " ، " میدھیم

شـود،  با احترام بیشتری برخورد مـی
چـرا کـه خـواسـت .   که بجا ھست

ـنـد  کارگران این است که کـار کـن
و نیازھای خانواده خود را بـرطـرف 

 ."کنند
ـزی  برای دمرداش، این آن چـی
ـیـشـه بـرایـش تـالش  ھست که ھـم

قطعا برای دسـتـمـزدھـا، .   شده است
ـنـده  اما ھمچنین برای احتـرام، و آی
کارخانه که او تالش یک عمر را 

چشـمـان او .   برایش گذاشـتـه اسـت
روشن میشود وقتی که او در ایـن 

 .مورد صحبت میکند
من کـارم را دوسـت :   " میگوید

کارخانه خـود را دوسـت دارم .   دارم
ـاکـم مـن صـدای .   و برایش ھـراسـن

ـتـی کـه  ماشینھا را دوست دارم وق
صبح به کار میروم، و من صـدای 
ـتـی کـه  ماشینھا را دوست دارم وق

تــا " ، " عصـر بـه خـانـه بـرمـیـگـردم
ـنـد،  زمانی که ماشینھا کار میکـن
ـیـم  ـتـوان ـی بنظر مـیـرسـد کـه مـا م
ـازھـای  ـی نیازھای خانواده خـود و ن

 ."خانه خود را برآورده کنیم
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

کارگران شرکتھای پیمانکاری در 
 ماه ١٠ھای ماھشھر پس از  پتروشیمی

کشمکش و مبارزه و اعتصاب به موفقیتی 
عملی در راستای تحقق خواستھایشان دست 

 پیدا کردند
 دی ماه خـبـر داد كـه ١٤اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

ـنـدر  ـتـروشـیـمـی ب کارگران شرکتھای پیمانکاری مستقر در پ
امام  و دیگر شرکتھای پتروشیمی در منطقه ویژه اقتـصـادی 

ـا روز  ماھشھر اعالم کرده  دی بـه ٢٠اند در صورتی کـه ت
خواستھایشـان بصـورت عـمـلـی رسـیـدگـی نشـود دسـت بـه 

در ادامه این خبر با اشاره بـه .   ای خواھند زد اعتصاب گسترده
: پروسه اعتراضات یكسال گذشته كارگران مـزبـور آمـده اسـت

ــگــر  ــدر امــام و دی ــن ــمــی ب ــروشـی ــکــاری پــت ـان ــم کـارگــران پــی
ھای منطقه ویژه اقتصادی مـاھشـھـر در اقـدامـی  پتروشیمی

اطالعـیـه شـمـاره "ای تحت عنوان  ھماھنگ و با صدور بیانیه
اند در روز بیستم دی ماه با تجمع در  اعالم کرده"    کارگری٣

ـیـم کـرد جنب دفاتر مرکزی پتروشیمی . ھا ادعای حق خـواھ
ای در  در بخشھایـی از ایـن اطـالعـیـه کـه بـطـور گسـتـرده

ھـای مـنـطـقـه ویـژه  پتروشیمی بندر امام و دیگر پتـروشـیـمـی
ـار :   " اقتصادی ماھشھر پخش شده، آمده اسـت مـا چـنـدیـن ب

ـاھـی و  برای گرفتن حقوق مدنی و شرعی خود بصورت شـف
ـایـده ـانـه ف ـاسـف ـبـخـشـیـد کتبی مذاکره نمودیم، مت حـال .   ای ن

کارگران به خود بیائید و عمومی فکر کنید و برای گرفتـن 
ـز. مطالبات و حقوق خود تصمیم جدی بگیرید ! کارگـران عـزی

ـتـروشـیـمـی٢٠ما در مورخه  ھـا   دی جنب دفاتـر مـرکـزی پ
: در ادامه آمده اسـت" .   نمائیم و ادعای حق میکنیم تجمع می

بدنبال این تصمیم از سوی کارگران و پخـش اطـالعـیـه آغـاز 
اعتصاب و تجمع در روز بیستم دی ماه، حراست و مـدیـریـت 

ـتـه پتروشیمی ـنـده ھا در جریان آن قـرار گـرف ـای ھـای  انـد، بـه نـم
ای  کارگران اعالم شده است قبل از روز بیستم دی ماه جلـسـه
ـنـد کـرد امـا .   برای رسیدگی به خواستھای آنان برگزار خـواھ

اند ما تسلیم جلساتی که ضمانت اجرایـی  کارگران اعالم کرده
ـانـچـه در  برای توافقات وجود نداشته باشد نخواھیم شد و چـن
این جلسه موارد ذیل با تمھیدات الزم برای اجرایی شدن مـورد 
توافق قرار نگیرد روز بیستم دی ماه اعتصـاب خـود را آغـاز 

 ١٥٠اضـافـه شـدن   -١:   این موارد عبارتنـد از.   خواھیم کرد
ـلـغ از   -٢ ھزار تومان به دستمزدھا، ٢٠٠الی  احتساب این مب

ـا خـواسـت   -٣اول سال نود،  در صورت این توافق، کارگران  ب
یک مھلت چھار مـاھـه دیـگـر بـرای اجـرایـی شـدن حـذف 

ـنـد کـرد ـقـت خـواھ کـارگـران .   شرکتھای پیمـانـکـاری مـواف
ـبـی  اند این توافق مـی ھمچنین اعالم کرده ـایـد بصـورت کـت ب

ـامـه از سـوی مـدیـریـت در  صورت بگیرد و به عنوان بخشـن
از سوی دیگر با از سرگیـری . تابلوھای اعالنات نصب گردد

ـنـی بـر  زمزمه ای از طرف مدیریت پتروشیمی بنـدر امـام مـب
ـتـروشـیـمـی  اینکه در صورت شروع اعتصاب، مسئولین ایـن پ
ـا اعـتـصـاب تـدارک  کارگران آماده بکاری را برای مقابله ب

اند در میان کارگران نیز زمزمه کشاندن تجمع و اعتـراض  دیده
ھا اوج گرفتـه  به بیرون از محوطه و منطقه استقرار پتروشیمی

 .است
 نیز خـبـر داد كـه روز ١٧اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 

ـا ١٦جمعه   دی مدیریت پتروشیمی بندر امام طی تـمـاسـی ب
 دی دعـوت بـه ١٧ھای کارگران، آنان را بـرای روز  نماینده

بـر .   شرکت در جلسه مشترکی در اداره کار مـاھشـھـر نـمـود
ـتـروشـیـمـی ١٦اساس این دعوت   نفر از نمایندھای کارگران پ

ھای منطقه ویژه اقتصادی ماھشھـر از  بندر امام و پتروشیمی
 صبح در اداره کار ماھشھر حاضر شـدنـد امـا  از ١٠ساعت 
ھا خبری نشـد و تـالش بـرای  ھای مدیریت پتروشیمی نماینده

ھایشان به جـایـی  پیدا کردن آنان به دلیل خاموش بودن گوشی
ھای کـارگـران در حـالـی کـه از ایـن  نرسید و نھایتا نماینده

 ظھر محل اداره کـار ١٢وضعیت بشدت ناراحت بودند ساعت 
بدنبال این وضعیت، بعد از ظھر روز .   ماھشھر را ترک کردند

ـقـر در   دی یزدانی رئیس مجموعه پتروشیـمـی١٧ ھـای مسـت
ـان بـرای  منطقه، طی تماسی با نماینـده ھـای کـارگـران از آن

وی .    دی دعـوت کـرد١٨برگزاری نشست مشترکی برای 
ـا ٩ھای کارگران اعالم کرد ساعت  به نماینده  و نیـم صـبـح ب

ـیـم ٢ھای کارگران پتروشیمی بندر امام و ساعت  نماینده  و ن
ـیـمـانـکـاری  بعدازظھر با نماینده ھای کـارگـران شـرکـتـھـای پ
ھـای کـارگـران  اما نماینـده.   ای برگزار شود منطقه ویژه جلسه

ـایـد  با رد این پیشنھاد اعالم کردند ھمه ما یکی ھستیـم و ب
ـنـدر امـام و  جلسه با حضور مشترک نمایندھای کـارگـران ب

ـال ایـن خـواسـت از سـوی .   منطقه ویـژه بـرگـزار شـود ـب بـدن
ـیـم ٢ دی سـاعـت ١٨نمایندھای کارگران، قرار شد روز   و ن

ای با شرکت نمایندھای کارگران پتـروشـیـمـی  بعدازظھر جلسه
ھای منطـقـه ویـژه  بندر امام و نمایندھای کارگران پتروشیمی

ھـا از سـوی دیـگـر بـرگـزار  از یک سو و ریاست پتروشیمی
 . شود

بنا بر گزارش دیگری كه اتحادیه آزاد کارگران ایـران روز 
ـنـده١٩ ـای ھـای کـارگـران   دی منتشر كرد جلسه مشترک نـم

ـیـس  شرکتھای پیمانکاری پتروشـیـمـی ـا رئ ھـای مـاھشـھـر ب
 و نیـم بـعـدازظـھـر روز ٢ھا از ساعت  مجموعه این پتروشیمی

 دی شروع  و تا پایان وقت اداری در محل اداره کـار ایـن ١٨
در این جلسه کـه در مـحـل اداره کـار .   شھر ادامه پیدا کرد

ھای منطـقـه و  ماھشھر و با شرکت یزدانی ریاست پتروشیمی
ـنـدھـای کـارگـران  ـای رئیس اداره کار ماھشھر از سوئی و نـم

ھا از سوی دیگر برگزار شـد  شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی
از .   نمایندھای کارگران بر خواستھای کارگران پای فشـردنـد

ـا دلـجـویـی  سوئی ریاست پتروشیمی ھای منطقه تالش کرد ب
ــده ـن ـای ـلـی از  از کـارگـران، نـم ـبـول حــداق ھـای آنــان را بـه ق

ـایـد  خواستھایشان راضی کند اما نماینده ـنـکـه ب ھا با اعالم ای
توافقات حاصله در جلسه مورد تایید کـارگـران قـرار بـگـیـرد 

ھای منطقه را بـه خـواسـت کـارگـران  توجه ریاست پتروشیمی
ـان روا  شرکتھای پیمانکاری و تبعیض ھـایـی کـه در حـق آن

ـتـروشـیـمـی.   میشود جلب کردند ـاسـت پ ھـای  در این جلسه ری
منطقه ھمچون دیگر مذاکراتی که با این کارگران در مـورد 

ـار مـدیـریـت  خواست ـی ـت ھایشان صورت گرفته است از عدم اخ
ھا در تحقق خواستھای کارگـران صـحـبـت کـرد و  پتروشیمی

ھای کـارگـران  نھایتا پیشنھادات خود را به شرح زیر به نماینده
 ھزار تومان به دستمزد کـارگـرانـی ١٠٠مبلغ  -١: اعالم نمود

ـا  ـان ت ـزارتـومـان مـیـرسـد ٦٠٠٠که مبلغ کل دریافتی آن  ھ

ـلـغ   -٢اضافه خواھد شد  ـب  ھـزار تـومـان بـه دسـتـمـزد ٧٥م
ـا زیـر ٦٠٠کارگرانی که مبلغ کل دریافتی آنان از   ھـزار ت

ـلـغ   -٣.   نھصد ھزار تومان میرسد اضافه خواھـد شـد ـب  ٥٠م
ـان  ـتـی آن ـاف ھزار تومان به دستمزد کـارگـرانـی کـه کـل دری

ایـن   -٤.   نھصد ھزار تومان و به باال است اضافه خـواھـد شـد
مبلغ از آذر ماه تا پایان سال در فیشھای حـقـوقـی کـارگـران 

 ماه آینده و قبل از پایان این ٤در طول   -٥.   منظور خواھد شد
ـاده از  چھار ماه آیتم ھای حق جذب، حق بدی آب و ھوا، استف

بیمارستان صنایع پتروشیمی و اجرای تورھای مسـافـرتـی در 
در .   حق کارگران شرکتھای پیمانکـاری اعـمـال خـواھـد شـد

ـزایـش  ادامه این جلسه نماینده ھای کارگران اعـالم کـردنـد اف
ـایـد بـه یـکـسـان در   ھزارتومان به دستمزدھا مـی١٠٠مبلغ  ب

ـاسـت  ـقـت ری مورد ھمه کارگران اعمال شود که مـورد مـواف
ـنـده پتروشیمی ـای ـا نـم ـت ـای ھـای  ھای منطقه قرار نگرفـت و نـھ

کارگران اعالم کردند در صورتی با پیشنھـادات وی مـوافـق 
ـاسـت   -١:   ھستند که ـیـن شـده از سـوی ری ـی برای مبالغ تـع
ـتـه اسـت  پتروشیمی ھا و طبقه بندی ایـی کـه صـورت گـرف

باید نه کل دستمزد دریافتی کارگران بلکه دستـمـزدھـای  می
مالیات بر این افزایش دسـتـمـزد   -٢.  پایه آنان مبنا قرار بگیرد

ھای منطقـه  در پایان این جلسه ریاست پتروشیمی. تعلق نگیرد
ضمن موافقت با این خواست نمایندھای کارگران، اعالم نـظـر 

ـا ١٩قطعی در این مورد را، به روز  ـت ـای  دی موکول کرد و نھ
ـامـه از سـوی  قرار شد مبالغ توافق شده بـه صـورت بـخـشـن
شرکتھای پیمانکاری بر تابلوی اعالنات نصب و بـالفـاصـلـه 

ـز شـود در .   مبلغ مربوط به آذر ماه به حسـاب کـارگـران واری
بنا بر آخریـن گـزارشـھـای رسـیـده بـه : ادامه این گزارش آمده

ـان جـلـسـه  ـای اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیشـب و پـس از پ
ـتـروشـیـمـی ـاسـت پ ـا ری ھـای  مشترک نمایندھای کارگران ب

ماھشھر، بخشنامه افزایـش دسـتـمـزد کـارگـران شـرکـتـھـای 
ـتـروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر صـادر و  پیمانکاری مجمـوعـه پ

بالفاصله مبلغ افزایش یافته مربوط بـه آذر مـاه بـه حسـاب 
ـلـه کـه ١٩کارگران واریز و روز  ـا ایـن مسـئ  دی موافقـت ب

ـلـکـه  ـتـی کـارگـران ب ـاف مبنای افزایش دستمزدھا نه کل دری
ـلـق  حقوق پایه آنان خواھد بود و مالیاتی نیز بر این افزایش تـع

ـیـب کـارگـران .   نخـواھـد گـرفـت اعـالم گـردیـد بـه ایـن تـرت
ھـای  شرکتھای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام و پتروشیـمـی

ـزدیـک  منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر موفق شدند پـس از ن
ـزرگ و  ـنـد و ب به ده ماه کشمکش و دو اعـتـصـاب قـدرتـم
ـتـی  ـی ـق اقدامی متحدانه برای شروع اعتصابی دیگر، بـه مـوف

 .مھم دست پیدا کنند
ـزایـش  ـایـه حـقـوق بـرای اف مبنا قرار گرفتن محـاسـبـه پ
ــکــاری مــجــمــوعــه  ـان ــم ــھــای پــی ــمــزد کــارگــران شـرکــت دسـت

ـا ١٠٠ھای ماھشھر، مبلغ  پتروشیمی  ھـزار تـومـان از آذر ت
 ھـزار تـومـان ٦٠٠پایان سال به کارگرانی که پایه حقوق آنان 

و به پایین است اضافه شد و این یعنـی اکـثـریـت قـریـب بـه 
از سوی دیگر در طـول ایـن مـدت و در .   اتفاق این کارگران

پایان آخر سال به عنوان آخرین مھلت مورد توافق، در صـورت 
ـا زمـان ٣٠تحقق حق جذب و بدی آب و ھوا حدود   درصـد ت

تحقق حذف شرکتھای پیمانکاری به دریافتی ایـن کـارگـران 
ھمچنین در پایان اعتصاب مھر ماه این .   عمال اضافه میشود

ـتـروشـیـمـی  کارگران به آنان حق استفاده از درمانگاه صنایـع پ
استفاده از بیمارستانھای صنایع پتروشیمـی کـه .   داده شده بود

در توافق حاضر به این کارگران وعده تحقق آن داده شده اسـت 
یک امتیاز بسیار مھم دیـگـر بـرای کـارگـران شـرکـتـھـای 

 .ھا در منطقه ماھشھر است پیمانکاری پتروشیمی
 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری:  بخش ایران

 داوود رفاھی :  بخش بین المللی
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 تن از کارگران کارخانه ذوب آھن ٥٠٠
 اردبیل تجمع اعتراضی برپا کردند

 تـن از کـارگـران ٥٠٠ھا حاکی از آن است کـه  گزارش
 دی در مـحـل ایـن ١٢کارخانه ذوب آھن اردبیل روز دوشنبه 

ـیـن ٦کارخانه تجمع کردند و خواستار   ماه حقوق معوقه و تعی
کارگران به استانداری مـراجـعـه کـرده  .   تکلیف کارخانه شدند

و نامه اعتراضی خود را به استانداری و سپس بـه اداره کـار 
این کارخانه که تولیدکننده مـیـل گـرد اسـت، .   تحویل دادند

 کـارگـر در ٥٢٥ کارگر داشت و در حال حاضر ١٨٠٠قبال 
 .کنند این کارخانه کار می

 
 تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی شماره یک

 دی خـبـر داد كـه ١٢اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 
شرکت مصنوعات زریـن ( کارگران صنایع فلزی شماره یک 

 صبح تا پایان وقت اداری و بـرای ٨ھمانروز از ساعت )   تھران
سومین روز متوالی در خیابان مجاور این کارخـانـه دسـت بـه 
تجمع اعتراضی زدند و با در دست داشتن پالکاردی خـواھـان 

این کارگران کـه از روز .   رسیدگی به خواستھای خود شدند
 ١١ دی تجمع اعتراضی خود را آغـاز کـرده بـودنـد روز ١٠

در ادامـه آمـده اسـت .   دی نیز به تجمع خود ادامه داده بودند
ـاق مـدیـران ١١كه روز  ـف  دی شورای اسالمی کارخانه بـه ات

ـات کـارخـانـه  میانی،  طی اطالعیه ای که آنرا بر تابلو اعالن
نصب کرده بودند با وعده پرداخت سه مـاه دسـتـمـزد مـعـوقـه 
ـازگـردنـد و  کارگران از آنان خواستند بر سر کـارھـای خـود ب

ـبـع .   دست از تجمع اعتراضی بـردارنـد در ایـن اطـالعـیـه مـن
پرداخت دستمزدھای معوقه کارگران وصول طلبھای کارخانـه 
ـزی اعـالم شـده بـود . از شرکتھای طرف قرارداد با صنایع فل

ـز اعـالم  ـی ـانـده سـال ن در مورد پرداخت دستمزد ماھھای باقیم
ـاد  ـق ـا انـع شده بود ایـن دسـتـمـزدھـا از طـریـق ایـجـاد کـار ب
قراردادھایی که نیاز به ضـمـانـت و امضـای مـدیـر عـامـل 

ـیـرغـم نصـب ایـن .   کارخانه نداشته باشد تامین خواھد شد عـل
ـانـی  ـی اطالعیه از سوی شورای اسالمـی کـار و مـدیـران م
کارخانه، کارگران صنایع فلزی توجھی به آن نشان نـدادنـد و 

در طول سـه .   دی نیز به تجمع خود ادامه دادند١٢ و ١١روز 
ـازرسـیـن اداره کـار  روز تجمع کارگران صنایع فلزی به جـز ب
ـا  که در روز اول تجمع به میان کارگران آمدند ھیچ شخص ی
نھاد مسئولی به خواسـتـھـای ایـن کـارگـران تـوجـھـی نشـان 

 دی در آخرین سـاعـت ١٢در ادامه آمده است كه روز .  اند نداده
تجمع کارگران فلزی به آنان اعالم شـد بـرای رسـیـدگـی بـه 

ھای شـورای اسـالمـی کـارخـانـه  خواستھای کارگران نماینده
ـانـداری  فردا برای شرکت در جلسه کمیسیون کـارگـری اسـت

 .اند تھران دعوت شده
 

کارگران کشت و صنعت شمال تجمع 
 اعتراضی برپا كردند

خبرگزاری مھر گزارش داد كه تعداد زیادی از کـارگـران 
 دی با تجـمـع در فـرمـانـداری ١٣کشت و صنعت شمال روز 

میاندرود خواستار رسیدگی مسئوالن به وضعیت تعطیلی ایـن 
کـارخـانـه  کشـت و :   در ادامـه آمـده اسـت.   کارخانه شدنـد

ـنـده روغـن   صنعت شمال به عنوان بزرگ ترین واحد تولیـد کـن
ـتـه ـف ھـا اسـت کـه بـه  مایع و نباتی خاورمیانه در مازندران ھ

ـلـی مـواجـه  دلیل پرونده مالی سرمایه گذار اصلی آن با تعطی
تولید این کارخانه در روزھـای اخـیـر مـتـوقـف و .   شده است

ـتـه اسـت .  اند کارگران از کار بیکار شده یكی از كارگران گـف
كه اعتراض آنھا به بیكاری است و چنـد روز گـذشـتـه روبـه 
روی استانداری مازندران تجمع کردیم امـا ھـیـچ مسـئـولـی 

ـا :   وی ادامه داد. حاضر به پاسخگویی نشد ـبـل ب پنج سـال ق
ـیـد داشـت امـا ٧٠٠ پرسنل کارخانه در روز ١٤٠٠  تـن تـول

 کـارگـر ٧٥٠اکنون با زور و فشار مدیران و تنھا با داشـتـن 
ـا .    تن خروجی تولید است١٠٠٠روزانه   ١٥كارگر دیـگـری ب

 ٤٥ھـم اکـنـون :   گوید سال سابقه خدمت در این کارخانه می
روز است که حقوقی دریافت نکرده ام و بدتـر ازآن ھـم  ایـن 

 . است که ھیچ کس پاسخگوی ما نیست
 

 عدم پرداخت حقوق کارگران پتروشیمی تراکم
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـتـروشـیـمـی تـراکـم واقـع در  کارگری خبر داد كه شـرکـت پ
ـفـر پـرسـنـل ٦٠روستای سرینجیانه از توابع سننـدج دارای   ن

 مـاه اسـت کـه حـقـوق ٢کـارگـران ایـن شـرکـت .   باشد می
شـان،  اند و در اعتراض به عدم پرداخت حـقـوق مـعـوقـه نگرفته

 ساعت دست از کار کشـیـده ٢ دی بمدت ١٤روز چھارشنبه 
 .و در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند

 
کارگران قراردادی پتروشیمی اروند موفق 

 شدند به سر کارشان بر گردند
 ١٤انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز 

 نفر از کارگران پتروشیمی ارونـد کـه در ٥٠دی خبر داد كه 
پی اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگـران مـنـطـقـه ویـژه 
ـیـن  اقتصادی ماھشھر برای حذف شرکتھای دالل و ھـمـچـن

 ھفته قبـل اخـراج ٣ھای دیگرشان حدود  تحقق بعضی خواسته
ـتـه تـالش و ٢ دی بـعـد از ٦شده بودند، روز سه شنبه  ـف  ھ

پیگیری از طریـق مـجـاری اداری و تـجـمـعـات اعـتـراضـی 
این کارگـران در .   ھمزمان موفق شدند به سر کارشان برگردند

دوره اعتصابات اخیر کارگران منطقه ویژه مـاھشـھـر شـرکـت 
 . فعال داشتند

 
 ماه ٧كارگران شركت ھوكامه در زنجان 

حقوق معوقه و بیمه كارگران را نپرداخته 
 است

 دی كارگران كارخانه ھوكامه در زنجـان ١٣روز سه شنبه 
 مـاه حـقـوق مـعـوقـه شـان بـه اداره كـار و ٧جھت پیگری 

ـتـه انـد  فرمانداری مراجعه كردند اما كـارگـزاران مـربـوطـه گـف
 .كاری از دست شان برنمیاید و كاری نمیتوانند انجام دھند

 
  ساعته کارگران ذوب فوالد مالیر٢٤اعتصاب 

خبرگزاری دولتی ایلنا خبر داد كه کارگـران ذوب فـوالد 
 مـاه از حـقـوقشـان دسـت بـه ٦مالیر به دلیل عدم پرداخـت 

در ادامه این خبر آمـده اسـت كـه .   ساعته زدند٢٤اعتصابی 
جعفری مدیر این کارخانه ضمن تکذیب اعـتـصـاب کـارگـران 

مشکل کوچکی بود که در صحبت با کارکنان حـل :   گفت
شد و قرار شد حقوق معوقه آنان به صورت ھفتـگـی پـرداخـت 

ـنـھـا :    ماه حقوق را تائید نکرد و گفت٦وی نپرداختن .   شود ت
ـقـی کـه ٤  ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده که طبق تواف

ـتـه حـقـوق مـعـوقـه ٤صورت گرفت قرار شد در  ـف  مـاه ٤ ھ
 . پرداخت شود

 
كارگران نساجی مازندران اعتراض به عدم 

  ماه حقوق١٣پرداخت 
 نفر از كارگران كارخانه نساجی مازندران و كـارخـانـه ٣٠٠

ـان  وابسـتـه بـه مـدیـریـت كـارخـانـه نسـاجـی ( نساجی طبرست
ـابـل ١٨ صبح روز یكشنبه ٩از ساعت )  مازندران ـق  دی در م

كارخانه نساجی طبرستان در قائمشھر در اعتراض بـه پـرداخـت 

ماه حقوق معوقه و مشكالت بیمه دست بـه تـجـمـع ١٣نشدن 
كارگران قصد داشتند كه در جـلـوی مـجـلـس . اعتراضی زدند

در تھران تجمع كنند ولی فرماندار مانع از رفتن كـارگـران بـه 
تھران شده و میگوید در این شرایط انتخاباتی نباید بـه تـھـران 

ـتـه بـه تـجـمـع خـود در  كارگران گفته.   بروید اند كه تا آخر ھف
قائمشھر ادامه میدھند و در صورت حل نشـدن مشـكـالتشـان 
در آخر ھفته برای تجمع اعتراضی درجلوی مجلس بـه تـھـران 

  .خواھیم رفت 
 ھای گاز پارس جنوبی اعتصاب کارگران پاالیشگاه

 دی منتشر شـده اسـت، روز سـه ١٥طبق خبری كه روز 
ـا ١شنبه ھفته قبل کارگران و کارمندان رسمی فـازھـای   ت

. ھای گاز پارس جنوبی دست به اعتصاب زدنـد  پاالیشگاه١٠
این اعتصاب که بمدت یکروز طول کشـیـد در اعـتـراض بـه 
وضعیت نامناسب غذا، پائین آمدن کیفیت و نـحـوه سـرویـس 

ـتـن غـذا .   غذا صورت گرفت کارگران و کـارمـنـدان از گـرف
امتناع کردند که متعاقب آن کارفرما ناچار شد به اعـتـراض 

  .پاسخ دھد و به وضعیت غذا و رستوران رسیدگی کند
تجمع کارگران شرکت کارین صنعت در 

 مقابل اداره کار شھرستان دھگالن
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

کارگری خبر داد كه کارگران شـرکـت کـاریـن صـنـعـت در 
مقابل اداره کار شھرستان دھـگـالن تـجـمـع کـردنـد و اعـالم 
کردند تا رسیدن به خواست و مطالبات خود به تـجـمـع ادامـه 

شرکت کارین صـنـعـت در شـھـرک صـنـعـتـی .   خواھند داد
 کارگـر ٧٠ واقع در پانزده کیلومتری دھگالن دارای ٢شماره 
 نفر از آنھا اداری ٢٠ نفر آنان کارگر ساده و ٥٠باشد که  می
ـبـر گـالس را .   باشند می ـای این شرکت وسائل پیش ساختـه ف

 کارفرمای ایـن شـرکـت اعـالم ٨٩در اسفند . کند تولید می
ورشکستگی کرده و این در حـالـی اسـت کـه کـارگـران بـه 

  .اند  را دریافت نکرده٨٩ ماه حقوق سال ٩مدت 
 اعتصاب کارگران کارخانه کاشی و سرامیک گیالنا
ـنـگـی بـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  كمیته ھماھ

 دی خبر داد كه حدود یک سال اسـت کـه ١٣كارگری روز 
کارخانه کاشی و سرامیک گیالنا دچـار بـحـران گـردیـده و 

 ماه حقوق معوقه خـود ٧کارگران این کارخانه در حال حاضر 
حـدود ( این کارخانه ابتدای شھر منجیـل .   اند را دریافت نکرده

 کارگر در چھـار ٢٥٠واقع شده و )    كیلومتری شھر رشت٧٠
در ادمـاه آمـده اسـت .   باشند شیفت کاری مشغول به کار می

ـابـل  ـق ـادی از کـارگـران در م ـتـه گـذشـتـه تـعـداد زی كه ھف
ـار رسـیـدگـی بـه  استانداری گیالن تـجـمـع نـمـوده و خـواسـت

ـنـده ـانـع کـن ای از  مشکالت خود شدند اما پاسخ درسـت و ق
به گفته چند تـن از . طرف مسئوالن مربوطه دریافت نکردند

کارگران، سھامدارن این کارخانه در گذشته وامھـای کـالنـی 
اند و حـاال بـه مـا  دریافت نموده و اقساط آن را پرداخت نکرده

ـانـداری  آورند و می کارگران فشار می ـنـد بـرویـد بـه اسـت گوی
شکایت کنید تا از این طریق مجدد بتوانند وامھای دیـگـری 
ــه  ــن در شـرایـطــی اســت کــه کــارخـان ــنـد و ای ـافـت کـن دری

کرد و بـه اصـطـالح  محصوالت خوب و با کیفیتی تولید می
این کارگران در آخـریـن اقـدام خـود بـرای .   سود ده بوده است

بدست آوردن حقوق معوقه، تصمیم گرفتند در داخل کـارخـانـه 
ـنـد و  و پای دستگاه ھا اعتصاب نموده و تولید را متوقف کـن

ـزی  ـاچـی ـار ن در پی این اقدام، کارفرما مجبور شد بخش بسـی
از حقوق کارگران را پرداخت نماید تا کارگـران راضـی شـونـد 

 .مجدد به کار خود بازگردند
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کارگران واگن سازی پارس اراک مقابل 
 وزارت راه تجمع کردند

خبرگزاری دولتی مھر خـبـر داد كـه کـارگـران شـرکـت 
 دی در اعـتـراض بـه عـدم ١٩واگن سازی پارس اراک روز 

ـیـد شـده ایـن شـرکـت   میلیارد تومان ترنست١٢٠دریافت   تول
ـابـل  توسط راه آھن و تـعـویـق حـقـوق پـرداخـتـی آن ـق ھـا در م
 .ساختمان وزارت راه و شھرسازی تجمع کردند

 
 عدم پرداخت حقوق کارگران سد سردشت
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

کارگری گفته است كه کـارگـران واحـد شـن و مـاسـه سـد 
 ماه حـقـوق در ٤سردشت در حال حاضر به دلیل عدم پرداخت 

ـا زمـان پـرداخـت  برند و عنوان کـرده اعتصاب به سر می انـد ت
 ٢٢سد سردشت در .   حقوق معوقه به کار باز نخواھند گشت

ـان  ـان سـردشـت در اسـت کیلومتری جـنـوب شـرقـی شـھـرسـت
 شـروع ٨٨ساخت این سد از سـال .   آذربایجان غربی قرار دارد

 کارگر زیـر نـظـر شـرکـت ٥٠٠شده و در حال حاضر بیش از 
پیمانکاری مربوطـه و بصـورت قـراردادی مشـغـول بـه کـار 

کارگران و رانندگان مشـغـول بـكـار در ایـن واحـد .   باشند می
 .اند ماھھاست که ھیچ حقوقی دریافت نکرده

 
تحصن كارگران اداره آب و فاضالب 

 شھرستان جم در مقابل فرمانداری
در اداره آب و فاضالب شھرستان جم در استان بوشھر بـجـز 
ـان بصـورت قـراردادی در ایـن اداره  ـن ـارك ـیـه ك رئیس اداره، بق

 مـاه اسـت کـه بـه آنـھـا حـقـوقـی ٦مشغول بکارند و مدت 
بھمین دلیل در ھفته اول دی كاركنان ایـن .   پرداخت نشده است

ـیـت  اداره با تحصن در مقابل فرمانداری این شھر به این وضـع
 . اعتراض کردند

 
: كارگران كارخانه سامان كاشی بروجرد

 حقوق معوقه 
ـفـر ٤٠٠ ماه است كه به ٣كارخانه سامان كاشی بروجرد   ن

. از كارگران این كـارخـانـه دسـتـمـزدی پـرداخـت نـكـرده اسـت
ایـن .    ماه واریز حق بیمه كارگران انجام نشده اسـت٧ھمچنین 

ـفـه و  ـیـج وق درحالی است كه كارخانه در حال كار اسـت و ھ
ـنـد و .   تعطیلی در كار نبـوده اسـت ـتـرض ھسـت كـارگـران مـع

خواستار تعیین تكلیف حقوق معوقه خـود از سـوی صـاحـب 
 .كارخانه ھستند

 
تجمع کارگران شرق اصفھان در مقابل اداره 

 کار و امور اجتماعی 
به دنبال تعطیلی کل معادن شن و ماسـه مـنـطـقـه شـرق 

 نفر از کارگران این مـنـطـقـه ١٠٠ دی ١٩اصفھان صبح روز 
ـان اصـفـھـان تـجـمـع  در مقابل اداره کار و امور اجتماعی اسـت

یکی از مسئوالن خانه صنعت و معدن استان اصفھـان .   کردند
با اشاره به تعطیلی کل معادن شن و ماسه در منـطـقـه شـرق 

ـیـد ایـن واحـدھـا :  اصفھان، گفت در حال حاضر توقف خط تول
 .ھزار نفر از کارگران منطقه شرق اصفھان بیکار شدند

 
 اعتراض کارگران مجتمع صنعتی سما

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
ـفـر از کـارگـران ٣٠ دی خـبـر داد كـه ١٧کارگری روز   ن

کارخانه گونی بافی مجتمع صنعتی سما به عـلـت پـرداخـت 
 طـی ٩٠ و حقوق معوقه سال ٨٩نشدن عیدی و سنوات سال 

 دی به اداره کار شھرستان دھـگـالن از ١٣شکایتی در تاریخ 
 . توابع شھر سنندج، خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند

کارگران مخابرات راه دور شیراز ھمچنان 
 در بالتکلیفی

 دی نـوشـتـه بـود كـه کـارگـران کـارخـانـه ١٢ایلنا روز 
شـیـراز بـه مـنـظـور رسـیـدگـی بـه  (ITI)مخابرات راه دور 

 روزه خود، مقابـل ١١مطالبات خود ھمچنان با ادامه تجمعات 
ـنـد ـاتشـان ھسـت ـب یـكـی از .   استانداری فارس پی گیر مـطـال

: كارگرانی كه خود در این تجمعات حضور داشته گفتـه اسـت
ـافـت ٢٦کارگران بیش از   ماه است کـه حـقـوق خـود را دری

ـیـت  نکرده ـئ اند و این در حالی است که در سفرھای گذشته ھ
ـقـدی  دولت به استان فارس رئیس جمھور درخواست کـمـک ن

ـنـوز کـم تـریـن  به کارگران این کارخانه را مصوب کرده اما ھ
 .مبلغی به دست این كارگران نرسیده است

 
اخراج گسترده کارگران شرکت مشاورین 

 فجر و توسعه
کارفرمای شرکت مشـاوریـن فـجـر و تـوسـعـه کـه زیـر 
مجموعه دانشگاه علم و صنعت است، علیرغم عـدم پـرداخـت 

 ماه دستمزدھای معوقه به کارگران، طی روزھای گذشتـه ٥
ـان نـمـوده ٢٠٠اقدام به اخراج دسته جمعی دستکم   تـن از آن

 دیـمـاه اعـتـراض و ١٤برپایه این خبر تا روز چھاشنبه .   است
ـتـی  شکایات و مراجعات کارگران اخراجی به ارگـانـھـای دول
جھت پیگیری وضعیت خود بی نتیجه بوده و حتی کـارگـران 
اخراجی موفق به تسویه حساب و دریافت دستمزدھای معـوق 

 .اند نیز نشده
 

اعتراض کارگران کارخانه لنت سازی به 
 عدم پرداخت مطالباتشان

کارگران کارخانه لنت سازی نـوشـھـر واقـع در اول جـاده 
ـانـداری رژیـم  سیاھرود، ضمن ارسال نامه ای اعتراضی به اسـت

در .   در مازندران، خواستار رسیدگی به مشکالت خـود شـدنـد
ـان بـه  این نامه کارگران کارخانه لنت   ٤٠سازی که تعداد آن

 مـاه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه، ٧رسد خواستار دریافت   نفر می
ـیـمـه خـود ٨٩مزایا، عیدی و پاداش سال   و پـرداخـت حـق ب

ـیـف .  اند توسط کارفرما شده ھمچنین کارگران از ادامه بالتکل
 .اند و سرگردانی خود ابراز نگرانی کرده

 
کارفرما از پرداخت دستمزدھای کارگران 

 زند ساخت تونل مترو تھران سرباز می
 تن از کارگران تونل مـتـرو تـھـران مـنـطـقـه ٣٥٠بیش از 

 ماه دستمـزدھـای ٣تجریش وابسته به شرکت بتن سازان مھر، 
ـتـن .   اند معوقه خود را تاکنون دریافت نکرده مـدیـر شـرکـت ب

ـتـه اسـت ـان گـف ـتـرض بـه آن : سازان در جواب کـارگـران مـع
شھرداری و دولت پولھای ما را نمیپـردازنـد، مـن بـرای شـمـا 
کارگران نه پولی دارم و نه چاره و راه حـلـی، شـرایـط بـدیـن 

تـوانـد کـار  شکل است، اگر کسی ھم نیز شکایتی دارد مـی
 .نکند

 
تجمع كارگران شركت مجتمع گوشت 

 مرودشت مقابل جھاد كشاورزی
 نفـر از كـارگـران شـركـت مـجـتـمـع گـوشـت ٨٠بیش از 

مرودشت به عدم پاسخگویی مقامات استانداری و نـھـادھـای 
ـابـل  ـق ـتـه آذرمـاه در م ـف حكومتی به مطالباتشان در آخرین ھ

ـا كـردنـد كـارگـران .   جھاد كشاورزی شیراز تجمع اعتراضی بـرپ
ـیـف  ـیـن تـكـل ـی ـات و تـع ـب ـار مـطـال مجتمـع گـوشـت خـواسـت

 .بازنشستگی خود شدند
 

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه ریسندگی 
 بافندگی قدس اصفھان مقابل استانداری

 دی خبر داد كه دھـھـا ١٣خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 
تن از اعضای تعاونی مسکن کارخانه قدس اصـفـھـان جـھـت 
احقاق حقوق از دست رفته خود در مقابل استانداری اصـفـھـان 

ـا ١٣٧٥به گفته کارگران معترض، در سال .   تجمع کردند ـن  ب
بر اعالم مدیر عامل وقت تعاونی مسـکـن قـدس، کـارخـانـه 

 میلیـون تـومـان بـه حسـاب ٥٠٠قدس اصفھان مبلغی حدود 
ـز نـمـوده انـد  تعاونی مسکن جھت خرید یک قطعه زمیـن واری

 سال و با توجه به اینکه فـروشـنـده زمـیـن در ١٤که پس از 
تر رسمی اسناد افراد عضو را امضا نـمـوده اشـت  یکی از دفا

 .نماید از تحویل زمین خودداری می
ـتـشـر شـد ١٥روز   دی خبر دیگری در ھمین خصوص من

كه بر پایه آن این کارگران برای دومین بار طی ھفتـه جـاری 
ایـن .   در مقابل استانداری اصفھان تجمع اعتراضی برپا کردنـد

ـامــات  ــه مــق ــه آن ب ـا امضـای طــومـاری و ارائ کـارگـران ب
ھـای  استانداری خواستار رسیدگی با مشکل تـحـویـل زمـیـن

خریداری شده توسط تعاونی مسکن ایـن کـارخـانـه بـه خـود 
 . شدند

 
اعتراض به دستمزد : كارگران صنایع فلزی

 ھای دروغ پرداخت نشده و وعده
كارگران کارخانه صنایع فلزی كه در منطقـه جـاده قـدیـم 
ــوازم اداری و  ــنــه ســاخــت ل کــرج واقــع اســت و در زمــی

 مـاه حـقـوق و مـزایـای ٤ھای فلزی فعالیت دارد،  کانکس
پرداخت نشده از کارفرما طـلـب دارنـد و نسـبـت بـه وعـده و 

 .وعیدھا ناامید و معترض ھستند
 

 اعتصاب کارگران مسکن مھر کامیاران
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـاران كـه از  کارگری خبر داد كه كارگران مسكن مھـر كـامـی
ـیـت ٨٩سال  ـیـل، مسـئـول  به پیمانکاری شـرکـت صـلـب اسـت

 واحد مسکونی را در این شھرستان به عـھـده دارد، ٤٢ساخت 
ـافـت نـكـرده انـد و در حـال  چندین ماه است که حقـوقـی دری

ـیـل پـرداخـت نشـدن ٣٠حاضر   نفر از کارگران این واحد به دل
این کـارگـران روزھـای .   برند حقوقشان در اعتصاب به سر می

ـا زمـان   دی دست از کار کشیده و اعالم کرده١٨ و ١٧ اند ت
 .پرداخت حقوق معوقه به سر کار باز نخواھند گشت

 
خشم و اعتراض کارگران شرکت ایلیا فوالد 

 عسلویه
ـتـشـر شـده اسـت، طـی ١٤طبق خبری كه روز   دی مـن

 ١١روزھای اخیر و با برمال شدن دزدی و اخـتـالس مـعـادل 
ـا فـوالد عسـلـویـه، خشـم و  ـی ـل میلیارد تومان در شـرکـت ای

ایـن .   اعتراض کارگران شاغل در این شرکت باال گرفته است
دزدی و اختالس در حالی صورت گرفته است کـه شـمـاری 
از کارگران این شرکت حتی ھنوز دستـمـزدھـای مـربـوط بـه 

 .اند سال گذشته خود را دریافت نکرده
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

دستگیری یکھزار دستفروش و کودک کار 
 در مترو تھران

ـیـروی  خبرگزاری حکومتی مھر خبر داد كـه مـامـوران ن
ـتـه  ـف انتظامی رژیم مستقر در مترو تھـران در مـدت یـک ھ



 14  ١٣٩٠  دی ٢٠ کارگر کمونيست

ـفـروش و کـودک کـار را دسـتـگـیـر  بیش از یـکـھـزار دسـت
ـتـه کـارگـزاران رژیـم، .   اند کرده بر پایه این گزارش و بـه گـف

ماموران حکومتی در چارچوب اجرای طرح ضربتی بـرخـورد 
ـفـروشـان،  با این نـوع كـارگـران در مـتـرو تـھـران شـامـل دسـت
متکدیان و کودکان کار با ھرگونه فعالیت دستفروشان حـتـی 

کنند و مـانـع از کسـب و  بصورت خرده فروشی برخورد می
 .شوند کار آنان می

 
وضعیت بحرانی كارخانجات در اردبیل و 

 عدم پرداخت حقوق كارگران
ھای تولیدی در استان اردبیل در شـرایـط  ھا و واحد كارخانه

ـلـی قـرار  بحرانی قرار دارند و  یك به یك در مـعـرض تـعـطـی
ھای مھم این استان ھمـچـون ذوب  كارگران كارخانه.   اند گرفته

 ماه حقوق و ٢١ تا ٦آھن اردبیل؛ آرتاویل تایر؛ آرتا ماشین از 
 . اند دستمزد خود را دریافت نكرده

 
 سال ١٨كارگران شبكه مخابرات باسابقه 

  ھزار تومان حقوق شان است٤٠٠ماھیانه 
ـانـه ١٨كارگران مخابرات با سابقه  ـی ـقـط مـاھ  سال كـار ف

 مـاه اسـت ٦ ھزار تومان حقوق شـان اسـت كـه آن ھـم ٤٠٠
  . پرداخت نشده است

 ماه است كه ٥کارگران لوح زرین مالیر 
 اند حقوق دریافت نكرده

مرتضی سلطان محمدی رئیس اداره کار شھرستان ھـمـدان 
ـا ٥٠شرکت لوح زرین مالیر دارای :   گفت  کارگر بوده کـه ب

 کـارگـر ٢٥تعدیل نیمی از این كارگران در حال حاضر دارای 
 . اند  ماه حقوق دریافت نكرده٥است که 

 
کارگران نیرو رخش از اول سال تا کنون 

 دستمزدھای خود را دریافت نکرده اند
 دی خـبـر داد كـه ١٣اتحادیه آزاد کـارگـران ایـران روز 

ـنـدج از اول سـال  کارگران کارخانه نیرو رخـش در شـھـر سـن
ایـن درحـالـی .   انـد تاکنون دستمزدھای خود را دریافت نـکـرده

است که کارفرمای این کارخانه برای به تـمـکـیـن واداشـتـن 
ـان ٨کارگران، طی روزھای گذشته اقدام به اخراج  ـفـر از آن  ن

این کارگران بالفاصـلـه پـس از اخـراج از سـوی .  کرده است
ـیـرو .   اند کارفرما به اداره کار سنندج شکایت کرده کارگـران ن

رخش در پی عدم پرداخت دستمزدھای خـود طـی مـاھـھـای 
گذشته به اداره کار سنندج شکایت کردند و ھیئت تشـخـیـص 
این اداره، کارفرما را مکلف به پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه 

ـا ھـدف کـش دادن پـرداخـت .   کارگران کرد اما کـارفـرمـا ب
دستمزدھای معوقه کارگران، در اعـتـراض بـه ایـن رای بـه 
ـزودی جـلـسـه  ھیئت حل اختالف شکایت کرد که قرار است ب

 .ھیئت حل اختالف برای صدور رای تشکیل شود
 

حقوق کارگران خدمات شھرداری مھاباد 
 شود پرداخت نمی

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه  بنابه گزارشی كه کمیته ھماھ
 دی منتشـر كـرده اسـت، ١٧ھای کارگری روز  ایجاد تشکل

بعد از واگذاری خـدمـات شـھـرداری بـه بـخـش خصـوصـی، 
پیمانکاران این بخش فشارھای زیادی را بر کارگران متحـمـل 

ساعات کار کارگران را افزایش داده و به آنھا خـاطـر .   اند نموده
ـایـد در مـحـل کـار  نشان کرده ـز ب اند که روزھای جمعه را نی

حاضر باشند، البته نه به عنوان ساعات کار اضافی که مـزد 
ـیـن از دادن . تعلق بگیرد بلکه بدون مزد اضافه کاری ھمچـن

ـال  عیدی و سنوات طفره رفته و اعـالم نـمـوده ـب انـد کـه در ق
ـنـد  ـتـی را بـه عـھـده نـخـواھ ـی پرداخت این مزایا ھیچ مسئول

 .گرفت
 

عدم پرداخت دستمزد كارگران كارخانه 
 ماشین سازی پارس

 نفر از كارگران كارخانه ماشین سازی پارس در حـال ٣٥٠
 . اند  ماه است كه حقوق خود را دریافت نكرده٦حاضر 
 

 ھزار راننده تاکسی در تھران، بیش از ٢
  سال سن دارند٧٠

ـنـده مـدیـر عـامـل  ایلنا گزارش داد كه محمد احمـدی ـاف ب
ـنـدگـان  ـلـی از ران ـی ـتـه اسـت خ سازمان تاکسیرانی تھران گـف

 سـال ٨٠ای داریم که با  تاکسی بیمه ندارند و در تھران راننده
سن در حال کار است در حالی که نه بیمه درمانی دارد و نـه 

ـا وجـود .   بیمه بازنشستگی به گفته وی، رانندگان تاکسـی ب
ـنـد او .   شغل طاقت فرسایشان عـمـومـا فـاقـد مسـکـن ھسـت

ـیـش از ٢گوید كه در تھران  می  ھزار راننده تاكسی داریم كه ب
 . سال سن دارند٧٠

 
 اعتراف به تضییع حقوق كارگران قراردادی

به اعتراف دبیر کانون عالی شوراھای اسالمـی کـار بـه 
 ٩٠دلیل انعقاد قرارداد موقت در مشاغل دائم، حقوق بیش از 

ـیـع  درصد کارگرانی که کارشان جنبه استمـراری دارد، تضـی
 .شود می

 
 عدم دریافت ٩: كارگران كارخانه پرریس

 دستمزد
 مـاه اسـت كـه حـقـوق ٩كارگران كارخانه پرریس سنندج 

ـنـھـا ٨٩به این كارگران از اسفند سال .  اند نگرفته ـا امـروز ت  ت
ـاداش  یك ماه حقوق داده شده است كه با احتساب عیـدی و پ

 .  ماه حقوق به كارگران پرداخت نشده است١٠بیش از 
 

عدم پرداخت دستمزدھای کارکنان مرکز 
 باستانی تخت سلیمان

ـانـی  بر اثر اختالفات بین مقامات رژیم و مدیر مرکز باست
ـایـجـان غـربـی،  تخت سلیمان و سازمان میراث فرھنـگـی آذرب

 ماه دستمزدھای کارگران ایـن ٦مدیریت این مركز از پرداخت 
 .نماید مجموعه خودداری می

 
اخراج سازی و عدم پرداخت دستمزد در 

 کارخانه لوح زرین مالیر
ـلـومـتـر   ٤مدیریت کارخانه لوح زرین مالیر واقـع در کـی

اراک، ضمن خودداری از پرداخت دسـتـمـزدھـای   -جاده مالیر
معوقه اقدام به اخراج نیمی از کارگران شاغل در این شـرکـت 

 نفر از کارگران شـاغـل ٢٥این مدیریت در حالی .   نموده است
 ماه دستمـزدھـای ٥در این کارخانه را از کار اخراج نموده که 

 .معوقه آنان را نیز پرداخت نکرده است
 

 اخراج و بیكارسازیھا
 

 دولت متولی ایجاد اشتغال نیست: فروزنده
لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و منابـع انسـانـی 
احمدی نژاد با اشاره به لزوم کوچک سـازی دولـت تصـریـح 

ـز :  کرد ـی دولت متولی ایجاد شغل نیست و در حـال حـاضـر ن
 . اضافه نیرو دارد

 

ھای کود شیمیایی   ھزار کارگر کارخانه١٠
 اند ماکرو اخراج شده

ـنـدگـان کـود  ـیـد کـن محسن سیروس عضـو انـجـمـن تـول
ـا کـنـون ٨٥از سال :  شیمیایی ماکرو اعالم کرد  ھـزار ١٠ ت

ـایـی مـاکـرو  نفر از کارگران کارخانه ـی ـیـد کـود شـم ھای تول
 .اند اخراج شده

 واحد تولیدی در ١٨٠تعطیلی بیش از 
 تھران

ـا خـبـر داده اسـت كـه در پـی  خبرگزاری حکومتی ایلن
ھا و افزایش قیمت برق، گـاز  اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه

 واحد تولیدی در شھر تھران در ١٨٠و مواد سوختی، بیش از 
 .اند مدت یکسال گذشته تعطیل شده

 
ھای صنعتی به دنبال افزایش  تعطیلی واحد

 قیمت دالر
: علیرضا محجوب، رئیس خانه كارگر دولتی گفتـه اسـت

ھا به دلیل گرانی ارز و کـاھـش قـدرت  دار بسیاری از کارخانه
ھای انرژی مجبور  ھای باالی حامل خرید مواد اولیه و ھزینه

به تعطیل کردن واحد صنعتی خود شدند و این موضوع باعث 
 .کاھش اشتغال و افزایش بیکاری نیز شده است

 
 درصد از واحدھای تولیدی شھرك ٥٠

 صنعتی اشتھارد تعطیل ھستند
علی دھقان كیا دبیر كانون عالی شـورای اسـالمـی كـار 

ـنـد در :   البرز گفته است مسئولین استان از ارائـه آمـار مسـت
ـاب مـی ارتباط با واحدھای تولیدی بحران ـن ـنـد زده اجـت ـن او .   ك

 درصد از واحدھای تولیدی شـھـرك صـنـعـتـی ٥٠:   گوید می
ھای صنعتی در كشـور  اشتھارد كه یكی از بزرگترین شھركت

 . اند است، تعطیل شده
 

  درصد صنایع برق٤٠خطر تعطیلی 
محمد کبیری نایب رئیس ھیئت مدیره سندیکای صنعت 

ـتـر فـکـری بـه حـال :   گفته است اگر دولـت ھـر چـه سـریـع
 درصد صنایـع بـرق تـعـطـیـل ٤٠پیمانکاران صنعت برق نکند 

ـا :   وی ادامه داد.  خواھند شد ـاعـث شـده ت ـنـگـی ب نبود نقـدی
ھای بزرگ صنعت برق که با پنج ھزار نفـر مشـغـول  کارخانه

به تولید ھستند به حالت تعطیلی کشیده شوند و نیـروی کـار 
 . ساعت در روز چھار ساعت کار کنند٨آنھا به جای 

 
 کارخانه تولید کننده انواع ٣تعطیلی 

ظروف پالستیکی و نایلون و بیكاری حداقل 
  كارگر٣٠٠

در استان چھار محال و بختیاری سه کارخانه تولید انـواع 
پاکت پالستیکی و نایلون و سایر ظروف پالستیکی به عـلـت 
افزایش قیمت مواد اولیه و کـاھـش فـروش مـحـصـوالت بـه 

ھا اعـالم  یکی از صاحبان این کارخانه.   تعطیلی کشیده شدند
ـیـکـار ٣٠٠کرد تاکنون   نفر از کارگران ایـن کـارخـانـجـات ب

 .اند شده
 

  كارگر شركت ماكارونی٣٠٠اخراج 
كارخانه زر ماكارون تولید كننده ماكارونـی واقـع در جـاده 
كرج ھشتگرد كه روزانه ده تـن گـنـدم مصـرف دارد بـعـد از 
ـیـل آنـكـه از بـرزیـل گـنـدم وارد  تحریم بانك مركزی و به دل

ـیـم  میكرده و اكنون این گندم را نمی دھند این كـارخـانـه تصـم
 . كارگر خود را اخراج كند٣٠٠دارد به دلیل كمبود گندم 
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اخراج کارگران از بزرگترین خودرو سازی 
 وابسته به سپاه

ـا  بزرگترین کارخانه خودرو سازی سپاه به نام گروه بھمن ب
ھا و عدم تحویل قطعـات در حـال تـعـطـیـل شـدن  توجه تحریم

 .باشند باشد و پرسنل و کارگران در حال تعدیل آرام می می
 

  كارگر شركت ماموت٢٠٠اخراج 
 نفر از كارگران شركت ماموت كه پخش كننـده ٢٠٠تعداد 

ـیـرا از كـار اخـراج شـده یـكـی از .   انـد مواد غـذایـی اسـت اخ
ـنـده :  كارگران شركت گفته است ـز در آی ـی كه تعداد بیشتـری ن

 .نیز اخراج خواھند شد
 

 اخراج در شركت صنعتی مھرآباد
ـاد تـھـران قصـد دارنـد در  مسئولین شركت صنعتی مھرآب

ـیـرا .  كارگر تعطیل كنند١٤٠آینده نزدیكی این شركت را با  اخ
ھمچنیـن .   اند مدیریت شركت چند تن از كارگران را اخراج كرده

انـد  ای از كارگران با سابقه را مجبور به خانه نشینی كـرده عده
ھـای   درصد حقوق شان با تھدید روانـه خـانـه٥٠و كارگران با 

 .خود شدند
 

رشد نگران کننده بیکاری در میان فارغ 
 التحصیالن دانشگاھی

ـات مـجـلـس  ـق ـی ـیـسـیـون آمـوزش و تـحـق یک عضو کم
گـفـت كـه  "   خـانـه مـلـت" اسالمی به خبرگزاری حکـومـتـی 

افزایش بیکاری در میان فارغ التحصیالن دانشگاھـی نـگـران 
ـیـش از :   او در ادامه گفت.   کننده است در وضعیت کنونـی ب

ھـا در سـالـھـای اول فـارغ  نیمی از فارغ التحصیالن دانشگـاه
ـلـی  التحصیلی موفق به یافتن شغل متناسب با رشته تـحـصـی

 .شوند خود نمی
 

 بیكارسازی در كارخانه ایران ترانسفو
ساعت اشتغال به کار کارگران کارخانه ی ایران تـرانسـفـو 

 ٦ھای استان زنـجـان بـه  به عنوان یکی از بزرگترین کارخانه
ـیـن .   ساعت در روز کاھش پیدا کرده است این كارخانه ھمـچـن

ھمین گـزارش .   ھای اجباری میفرستد کارگران را به مرخصی
 سـاعـت در ٦افزاید با اجرای کم کردن ساعت کـار بـه  می

ـز  روز و تعطیلی شیفت ـی ھای شب، ارائه صبحانه، نھار و شام ن
 .تعطیل شده است

 
 اخراج كارگران آلومینیوم سازی دورال

ـان  مدیریت كارخانه آلومینیوم سازی دورال قصد دارد تا پای
 قرارداد كلیه كارگران خود را لغو كنـد و كـارگـران را ٩٠سال 

 تـن از ٣٠پیش از این در یكماه اخـیـر .   از كارخانه اخراج كند
 .كارگران با سابقه این كارخانه اخراج شدند

 
 تن از کارگران شرکت ساختمانی ٥٠اخراج 
 چوالب

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
 دی خبر داد كه شرکت ساختمانی چـوالب ١٧کارگری روز 

ـیـت  كه در استان گـیـالن و در پـروژه ـال ھـای راه سـازی فـع
نماید و ھمچنین دارای چندین کارگاه از جملـه در شـھـر  می

ـاشـد، حـدود  تالش و شھر انزلی مـی ـفـر از کـارگـران  ٤٠ب  ن
ـزلـی را در  كارگاه انزلی خود را که پروژه کمربنـدی شـھـر ان
. دست ساخت دارند، در دی مـاه امسـال از کـار اخـراج كـرد

ـالـش کـه پـروژه ١٠ھمچنین حدود   نفر از کارگران کارگاه ت
ـز از کـار  ـی راه رضوانشھر به تالش را در دست ساخـت دارنـد ن

در ادامـه آمـده اسـت كـه اکـثـر کـارگـران ایـن .   اخراج شدند

شرکت قرارداد یک ماھه دارند و پرداخت حقوق به کـارگـران 
 .گیرد  ماھه صورت می٣ الی ٢با تاخیر 
 

 نفر از کارگران کارخانه قند ٦٠بیکاری 
 موکریان در مھاباد

ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل
ـان ١٤کارگری روز  ـنـد مـوکـری  دی خبر داد كه کـارخـانـه ق

ـاد دارای  ـاب ـتـی مـھ  ٩٠ الـی ٨٥واقـع در شـھـرک صـنـع
ــه کــار  ـفـت کـاری مشــغـول ب کـارگـراســت کـه در دو شــی

ـتـه اسـت .  باشند می ـف در ادامه آمده است كه بیش از یـک ھ
 تن از این کارگران به بھانه نبود شکـر از کـار ٦٠که تعداد 

ـز .  اند اخراج گشته و بیکار شده ھمین حقوق ناچیز و روزمزد نی
 .بیش از سه ماه است که به کارگران پرداخت نشده است

 
اخراج یکی از کارگران مجتمع گاوداری 

 حسن آباد روانسر
یکی از کارگران مجتمع گاوداری شھرک حسن آباد بـه 

 ١٨وی با داشـتـن . نام نورالله بھرامی از کار اخراج شده است
سال سابقه كار، به دلیل درگیری لفظی با مدیر مـجـتـمـع، از 

 . دی از کار اخراج شده است١٥تاریخ 
 

 ناامنی محیط كار
 

كارخانه شیشه كاوه با اخذ رضایتنامه از 
كارگران مسئولیت حوادث ناشی از كار را 

 پذیرد نمی
گروه صنعتی شیشه کاوه با اخذ تـعـھـدات مـحـضـری از 
کارگران، ھر گونه ادعا علیه کارفرمای خود را در خصـوص 

 . بروز حوادث ناشی از کار سلب کرده است
 

ارتباط مستقیم فقدان امنیت شغلی و 
 حوادث محل کار

دبیر نھاد دولتی خانه کارگر در خوزستان گفته اسـت كـه 
ـاعـث  نبود امنیت شغلی و انعقاد قراردادھای موقت کـاری ب
افزایـش دلسـردی، سـرخـوردگـی کـارگـران، سـلـب آسـایـش، 
افزایش استرس و باال رفتن سطح و تعداد حوادث کـاری شـده 

 .است
 

 جان باختن یک کارگر در محل کار
ـا   سـالـه٢٥ دیماه کارگر ١٢بعد از ظھر روز دوشنبه  ای ب

نام سیوان محمودی به دلیل سقوط از سـاخـتـمـان در درسـت 
سـیـوان مـحـمـودی اھـل .   ساخت جان خـود را از دسـت داد

ـتـن  ـاف روستای ژنین منطقه ژاوه رود سنندج بـود كـه بـرای ی
وی در حالی که مشغول سنـگ . كاری راھی تھران شده بود

ـاغ  کاری بود، از یک ساختمان در دست ساخت در مـحـلـه ب
 .فیض تھران به پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد

 
سوختگی شدید دو کارگر در پاالیشگاه 

 شازند اراک 
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشـاه خـبـر داد 

 بعد از ظھر ھنگام الیروبی یکـی از ٥ دی ساعت ٦كه روز 
ـاالیشـگـاه شـازنـد اراک، بـه  مخازن نفت خام در فاز یک پ

 ٢علت تجمع گاز و بروز جرقه برق، انفجار مھیبی رخ داده و 
طـبـق ایـن .   انـد کارگر قراردادی دچار سوختگی شـدیـد شـده

 درصد اسـت و ٨٠، ٧٠خبر، درصد سوختگی کارگران حدود 

 . در وضعیت بسیار وخیمی قرار دارند
 

 انگشتان یك كارگر در سایپا قطع شد
یكی از كارگران شیفت شب ایـران خـودرو در مـجـمـوعـه 
پرسی ایتكوپرس سایپا به نام شھریاری ھفته پیش در حالیکـه 

ـنـی  مشغول کار بود ـقـص ف  بطور ناگھانی بعلت خـرابـی و ن
سیستم چشمی پرس، دستگاه پرس چند تنی بر روی دستـش 

کـارگـران دسـت از .   فرود آمد و چھار انگشت او را قطع كرد
سـرانـجـام .   کار کشیده و در محل با اعتراض جمع شده بـودنـد
ـاری  پس از کلی اھمال و کارشکنی از جانب کارفرما  شـھـری

ـقـل شـد ـت ـن مـدیـر .   به درمانگاه درجـه چـنـدمـی در کـرج م
ـتـکـو پـرس  ایتکوپرس تلویحا گفته است بروز این سوانح در ای
ـاقـات بـی تـوجـھـی و بـی  عادی بوده و دلیل اصلی این اتف

 . دقتی خود کارگران در حین انجام کار است
 

 مرگ بر اثر فشار از عدم دریافت دستمزد 
ـیـرضـا  ـام عـل ـن ـارس ب یكی از كارگران مـاشـیـن سـازی پ

 فـرزنـد، ٣ سال سبقه كار، دارای ٢٧ ساله و با ٤٢حسنعلی، 
 ماه حقـوق خـود در روز ٦در اثر فشار ناشی از عدم پرداخت 

 ٦:   ھمسر وی گفـت.   دی سكته كرد و درگذشت٨پنجشنبه 
ماه حقوق ھمسرم را ندادند تا اینكه بر اثر فشار ناشی از ایـن 
موضوع در حالی كه در خانه خـواھـرش بـود سـكـتـه كـرد و 

ـافـت :   وی افزود.   درگذشت ـابـت عـدم دری ھمسرم بشدت از ب
 .حقوق تحت فشاربود

 
 گزارش

 
گزارشی از وضعیت کارگران مجتمع 

 صادراتی بندر ماھشھر
 ١٥انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کـرمـانشـاه روز 

ــمـع صــادراتــی  ــت كـارگــران مـجــت ـی دی گــزارشــی از وضــع
مـجـتـمـع :   در این گزارش آمده اسـت.   بندرماھشھر منتشر كرد

ـادان و بـرای  صادراتی بندر ماھشھر زیر نظر پاالیشگاه نفت آب
ایـن مـجـتـمـع .   کند صادرات محصوالت نفتی آن فعالیت می

 کارگر است که به طور قراردادی مشـغـول ٣٥٠دارای حدود 
ـتـه یـکـی از .   اکثر این کارگران جوانند.   کار ھستند بـه گـف

 سـال اسـت کـارگـران را از حـق ٧کارگران، کارفرما مدت 
 روز در ماه معادل یـک ٥/٢( برخورداری از مرخصی ساالنه 

که در قانون کار ھم این حق به رسمیت شناختـه )   ماه در سال
ـان  شده است، محروم  کرده و آشکارا دست به غارت حقـوق آن

 سال به جیب زدن حـق مـرخصـی تـوسـط ٧بعد از . زده است
کارفرما، کارگران چندی پیش به این چپاول اعتـراض کـرده 
و خواھان استفاده از مرخصی یا دریافت دسـتـمـزد مـعـادل آن 

کارفرما زیر فشار اعتراض کارگران قبـول کـرده بـود .  اند شده
که حق استفاده از مرخصی استحقاقی را به آنان بـدھـد، ولـی 
عمال زیر قول خود زده و فقط به کسانی به تشـخـیـص خـود 

ـز .   دھد مرخصی می ـی این کارگران از نظر عیدی و سنـوات ن
ـتـه . انـد مورد سؤاستفاده و کالھبـرداری کـارفـرمـا قـرار گـرف
کـنـد  کارفرما ماھیانه مبالغی را از حقوق کارگران کسر می

تا در پایان سال به عنوان عیدی و پاداش به آنان برگرداند، بـه 
شـود  این ترتیب نه تنھا عیدی و سنوات به کارگران داده نمـی

بلکه معادل آنھا را ھم تا پایان سال از کارگران کسر کـرده و 
از طرفی دیگر حق بن، مسکن و غـیـره .   به جیب خود میزند

ـنـد  نیز به کارگران پرداخت نمـی شـود و وسـایـل ایـمـنـی مـان
ـزان  دستکش که به خاطر نوع فعالیت مصرف زیاد دارد به می

کارگران این مـجـتـمـع . مورد نیاز در اختیار آنان قرار نمیگیرد
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به دلیل عدم امنیت شغلی و ترس از اخراج تاکنـون اعـتـراض 
ای نسبت به اجحافـاتـی کـه کـارفـرمـا در حـقـشـان  گسترده

 .اند کرده، صورت نداده
 

گزارشی از وضعیت کارگران نیرو رخش 
 کردستان

ـامـه ـتـه  یکی از کارگران نیرو رخش طـی ن ـی ای بـه کـم
ھای کارگری گفتـه  ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکل

 ماه است کـه حـقـوق ١٠کارگران نیرو رخش کردستان :  است
ـافـت  نگرفته ـار دری اند و بارھا دست به اعتراض زده و خـواسـت

ـانـه.   اند حقوق معوقه خود شده ای از  اما کارفرما ھر بار به بھ
كند و با تـھـدیـد  پرداخت حقوق کارگران شرکت خودداری می

به اخراج کارگران قراردادی به خصوص کـارگـران زن، مـانـع 
شده است که کارگران دست از کار بـکـشـنـد امـا کـارگـران 
ـانـداری  ناچار دست به شکایت کتبی زده و با مراجعه به اسـت

ـا .   انـد و اداره کار شکایت خود را به این دو ارگان طرح کرده ب
انـد نـه  اینکه حدود سه ماه است که کارگران شکـایـت کـرده

تنھا کاری انجام نشده بلکه جـھـت جـلـوگـیـری از شـکـایـت 
کارگران با راھنمائی کردن کارفرما بر علیه کارگران توطئـه 

ـیـش از شـروع فصـل .   اند کرده ـنـکـه چـنـد روز پ از جملـه ای
   نفر از ماموران اداره کار به شرکت مـراجـعـه کـرده٣زمستان 

ـا  ای ظاھرا از کارفرما تعھد شفاھی گرفته و طی جلسه انـد ت
در اسرع وقت جھت پرداخت حقوق عقب افتاده کارگـران اقـدام 
کنند اما جلسه با این وعده کاذب به پایان رسـیـد و دو روز 

ـانـه ـی ای پشـت  بعد ماموران اداره ضدکارگری کار جلسه مخف
ـنـده کـارگـران بـرگـزار  ـای درھای بسته شرکت بدون حضور نـم
کرده و با ھمکاری ھم تصمیم گرفتند جـھـت جـلـوگـیـری و 
پس گرفتن شکایت کارگران دست به اخراج بزنند و ایـن کـار 

 ٨ آذر حـکـم اخـراج ٣٠و در نھایت روز .  را ھم عملی کردند
نفر از کارگران قدیمی به آنھا ابالغ شد بدون اینکـه حـقـوق و 

 . مزایای عقب افتاده آنھا پرداخت شود
 

 راكدشدن خرید و فروشھا
خرید و فروشـھـا :   یك تاجر كاغذ در بازار تھران گفته است

ـنـد . راكد شده و ھمه دنبال این ھستند كه قیمتھا ثبات پیـدا ك
در چند روز اخیر اسـاسـا .   كسی تمایل به خرید و فروش ندارد

كـاغـذی .   اصال فروشی نداریـم.   شود كاغذ خرید و فروش نمی
 ھـزار ٤٠خـریـدیـم االن بـه   ھزارتومان می٣٢را كه ھر منی 

 .تومان رسیده است
ـابسـامـان  یك تاجر پوشاك در مورد وضعیت بھم ریخته و ن

ایم و با شركتھـا  ای كه با دوبی كرده ما ھر معامله:  بازار گفت
انـد و  قرارداد بستیم االن كاالھای خریداری شده را نگه داشـتـه

ـیـشـتـر  ـایسـتـی ب اعالم كردند كه قیمت دالر زیاد شده و االن ب
ـاوت جـنـس را ٣٠-٢٠مجبوریم با .  بدھید ـف ـت  درصد ما بـه ال

 .تحویل بگیریم
ـیـش ایـن  در بازار كفاشھا و پارچه فروشھا كه تا چندی پ
ـیـت  صنف در اعتصـاب بـودنـد ھـمـه مـغـازه دارھـا از وضـع

 .نابسامان ارز و ركود بازار معترض و ناراضی ھستند
ـتـه  یك مغازه دار فروشنده كفش در بازار كفاشان تھران گـف

مـثـال .   قیمت جنس خارجی بی سابقه گران شـده اسـت:   است
ـزایـش ١١٠٠٠ تومان بوده به ٧٠٠٠چرم خارجی كه   تومان اف

یافته است، بدلیل كسادی بازار وعدم توان رقابت با كفشـھـای 
ھایشان را پایین كشیـدنـد یـعـنـی  ھا كركره مغازه%   ٦٠چینی 

 . مغازه كفش فروشی دربازارتھران بسته است ٦ مغازه ١٠ھر 
کار ما بسـتـگـی : یکی از بنكداران پارچه در بازار گفت

ـنـدگـان اصـال  به وضعیت تولید دارد ولی االن اوضاع تولیدکـن

ـارچـه دسـت ٧٠ تا ٦٠خوب نیست   درصد از تولیدکنندگان پ
ـتـه انـد  از كار کشیده و دنبال اجناس دوخـتـه شـده خـارجـی رف

ـات  ـی چون قیمت جنس و ھزینه کارگر باالست و موضوع مـال
ھمه باعث شده که درآمدی تولید كننـده ...  و وضعیت برق و 

ـلـی .   نماند این بنكدار پارچه افزود، ھر چند در این مسیر خـی
ـیـد  از کارگران بیکار شده اند ولی در کشـورھـای دیـگـر تـول

ـنـجـا  کنندگان از طرف دولـت حـمـایـت مـیـشـونـد امـا در ای
ـنـد  تولیدکننده پشتیبانی ندارد تعداد زیادی از بنكداران میگوی
ـا چـنـد سـال  صنف پارچه فروش عمرش تـمـام شـده اسـت ت

ـاس .  دیگراین صنف جمع میشود وی در خصوص واردات اجـن
ـیـد  ـازار تـول چینی به داخل كشور و تاثیرات نابود كننـده بـر ب

ـنـی  مشکل اصلی در بازار ورود جنس:   داخلی گفت ھای چـی
ـیـن اسـت  ـای است که عمدتا غیر استاندار و با کیفیت بسیار پ

ـادی  آالن عرضه و تقاضا با ھم نمیخواند جنس ھای دوختـه زی
ـارچـه مـیـگـذارد ایـن .   وارد میشود و تاثیرش را در فـروش پ

بنكدار افزود تمامی کارگاھھای کوچک تولیدی تـعـطـیـل 
در :   وی در مورد پرداخت مالیات صنف خودشان گفـت.  شدند

این وضعیت نابسامان ركود و ھرج و مـرج دولـت مـیـخـواھـد 
ـازاری!   مالیات بگیرند ھـا از  از کجا بیاوریم بدھیم خیلـی از ب

ـبـوده درآمـدی .   مسئله مالیات ناراضی ھستند چون فروشی ن
بـخـاطـر .   انـد نبوده سودی نداشتند که ھیچ بلکه ضرر داشـتـه

ـلـی سـنـگـیـن اسـت . این مسئله برایشان پرداخت مالیـات خـی
 .كسی مالیات به دولت نخواھد داد

قیمت آھـن : در بازار آھن فروشان تھران یك تاجر آھن گفت
ـازار آھـن در حـال رکـود اسـت و  روز به روز باالتر میرود و ب

ـیـسـت ـزایـش نـرخ دالر .   خرید و فروشی در آھن آالت ن ـا اف ب
بطوری كه فروش آھن .   قیمت آھن نیز روز به روز باالتر میرود

یكی دیـگـر از .  آالت نسبت به سه سال پیش بسیارخراب است
ـتـصـاد كشـور و  آھن فروشان با اشاره به وضعیت نابسـامـان اق

با ركود بیسابقه در بازار مسـكـن، ركـود :  ھا گفت تاثیر تحریم
تورم و تحریمھا باعـث شـده .   در بازار آھن نیز تشدید شده است

كه واردات آھن در حال حاضر بیشتر از چین و روسـیـه انـجـام 
وی گفت كه امیـد در .   گیرد که کیفیت بسیار پایین نیزدارد
 .بین مردم نیست كه بازار رونق بگیرد

 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
مظفر صالح نیا عضو ھیئت مدیره اتحادیه 

آزاد کارگران ایران در محل کارش 
 دستگیر شد

 
ــه آزاد  ــحــادی ات
کارگران ایـران روز 

 دی خـبـر داد ١٥
ــت  ــه ســاع  ١١ك

ـانـروز   ٥صبح ھـم
ــن  ـفـر از مــامـوری ن
ـتـی در شـھـر  امنی

سنندج به محل کار مظفر صالح نیا از اعضای ھیئت مـدیـره 
اتحادیه آزاد کارگران ایران مراجعه و پس از تفتیش آنجـا، وی 
. را دستگیر و جھت تفتیش منزل، مظفر را به خانه اش بـردنـد

از آنجا که مامورین بطور توھین آمیزی اقدام به تفتیش منزل 
مظفر کردند این امر باعـث اعـتـراض شـدیـد وی و تـعـرض 

ـیـجـه  ـت مامورین به مظفر در مقابل چشمان دخترش شـد در ن
 مامـور حـاضـر در ٥این عمل کاپشن مظفر پاره شد و نھایتا 

ـقـطـه  ـا خـود بـه ن آنجا با ضبط كیس کامپیوتر او، وی را ب
در ادامه این خبر آمده است كه پـس .   نامعلومی منتقل کردند

از دستگیری مظفر و اطالع دوستان و اعضـای خـانـواده وی 
از این موضوع، ھمسر ایشان جـھـت کسـب اطـالع از مـحـل 
نگھداری مظفر به ستاد خبری وزارت اطالعات و اطـالعـات 
نیروی انتظامی مراجعه کرد امـا ھـر دوی ایـن نـھـادھـا از 

 .محل نگھداری مظفر اظھار بی اطالعی کردند
 ھفته پیش، پس از مشاھده یک ٢مظفر صالح نیا حدود 

ـار سـرد ٣٥کارتن خواب   ساله که شـبـھـا و در ھـوای بسـی
ـیـد از  سنندج در مقابل محل کارش در کنار خیابان مـیـخـواب
اداره بھزیستی سنندج خواھان سرپرستی وی شـد امـا پـس از 
دو روز از انتقال وی به بھزیستی بار دیگر وی شـبـھـا را در 

این امر اعتراض شدید مظفر و اھـالـی .   کنار خیابان میخوابید
ـانـداری  ـا اسـت محل را برانگیخت و مـظـفـر طـی تـمـاسـی ب

ایـن :   ھای خبری در شھر سنندج اعالم کـرد کردستان و رسانه
چه مملکتی است که یک انسان بی پناه در شـبـھـای سـرد 
ـان بـخـوابـد و خـواھـان  ـاب ـی زمستانی ناچار میشود در کنار خ

بدنبال ایـن اعـتـراض از سـوی .   رسیدگی به این موضوع شد
ـار  مظفر صدھا نفر در محل زندگی مرد کارتن خواب در کـن

ـز در مـحـل حـاضـر  خیابان گرد آمدند و رسانه ـی ھای خبری ن
ـبـرداری  ـلـم ـی شدند و از وضعیت مرد کارتن خواب اقـدام بـه ف

ـز  کردند و نھایتا این خبر در  شبکه ـی ھای تلویزیونی محلی ن
 .پخش شد

ـا را دو  ـی قاضی کشیک، بازداشت موقت مظفر صالح ن
 روز دیگر تمدید کرد

 دی نیز خـبـر داد كـه ١٧اتحادیه آزاد کارگران ایران روز 
 صبح مظفر صالح نیا را به ١١ دی ماه ساعت ١٦روز جمعه 

محل دادگستری سنندج منتقـل و قـاضـی کشـیـک بـدون 
ـازداشـت مـوقـت وی را  روشن کردن اتھامات مظـفـر، قـرار ب

 روز دیگر تمدید کرد و سپس مظفر را از دادگستـری ٢بمدت 
: در ادامه آمـده اسـت.   به زندان مرکزی سنندج منتقل کردند

ـتـن خـبـری اتـحـادیـه آزاد  در تفتیش منزل مـظـفـر چـنـد بـول
 .کارگران ایران توسط مامورین امنیتی ضبط شده است

 
محمد حسینی فعال کارگری فیروزکوه 

 بازداشت شد
ـزکـار  ـل بنابر خبری كه انجمن صنفی کـارگـران بـرق و ف

 دی منتشر كرده است محمد حسینی فعـال ١٥کرمانشاه روز 
ـیـروھـای  ـبـل تـوسـط ن ـتـه ق ـف کارگری فیروزکوه حدود دو ھ

در ادامـه آمـده .   اطالعاتی شھر فیروزکوه بازداشت شده اسـت
ـیـن .   بـرد است كه وی ھم اکنون در زندان دماوند بسر مـی ھـم

 دی طی خبر دیگری اعالم كرده طبـق ١٦نھاد كارگری روز 
ـنـی بـه  ـازداشـت مـحـمـد حسـی آخرین خبری که در رابطه با ب
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه رسـیـده اسـت، 
ـزل او  وی دو ھفته قبل در محل کارش بازداشت و سپس مـن

ـا .   اند را تفتیش کرده ـبـه ی براساس این خبر، قرار است روز شـن
محمد حسینـی ھـم اکـنـون .   یک شنبه او را به دادگاه ببرند

 .در زندان دماوند زندانی است
 

 میثم نجاتی 
 بازداشت شد

بنابه خبری كه کمیته گزارشگران حقوق بشر منتشر كـرده 
است، میثم نجاتی عارف، دانشجـوی دانشـگـاه آزاد و فـعـال 

ـتـی ١٣کارگری، روز سه شنبه  ـی ـن  دی، توسط مـامـوران ام
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ــی  ــحــل ــه م ــت و ب بــازداش
ـقـل شـده اسـت . نامعلوم منت

ـثـم نـجـاتـی، دانشـجــوی  ـی م
دانشگـاه آزاد واحـد کـرج و 
فــعــال کــارگــری شــرکــت 
سایپا، بعد از ظھر سه شنبه، 
زمان خـروج از کـارخـانـه و 
عزیمت به دانشگـاه، تـوسـط 

چند تن از ماموران امنیتی که در حراست کـارخـانـه وی را 
ـلـوم  ـامـع با بلندگو احضار کرده بودند، دستگیر و به محـلـی ن

ماموران امنیتی ساعاتی بعد از دستگـیـری .   شود منتقل می
ـازرسـی بـه  میثم نجاتی عارف، وی را با دستبند و جـھـت ب

 و ضمن توھین و اھانت به خانواده وی، کامپیوتـر  منزلش برده
و بخشی از وسایل این دانشجو و فعـال کـارگـری را ضـبـط 

ـقـل کـردنـد ـت ـن ـازداشـتـگـاه م ـا وی بـه ب ـیـل .   کرده و ب از دل
دستگیری، محل بازداشت و سرنوشـت ایـن فـعـال کـارگـری 

ھای خانواده وی در مراجعه بـه  خبری منتشر نشده و پیگیری
 .دادگاه انقالب و مراکز انتظامی، بی نتیجه بوده است

 
شریف ساعد پناه عضو ھیئت مدیره اتحادیه 

 آزاد کارگران ایران بازداشت شد
ـادیــــه آزاد  اتــــحـــ
کارگران ایران خبر داد 

 و ربـع ٩كه سـاعـت 
 ٤ دی، ١٨صبح روز 

ـاس  ـب مامور امنیتی ل
شـخــصــی وارد مــنــزل 
ـاه از  ـن شریف سـاعـد پ

اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران شدند و پـس 
از تفتیش منزل و ضبط برخی کتابھای موجود در خانه، وی 

 ١١را به نقطه نامعلومی منتقل کـردنـد  و سـپـس سـاعـت 
ـبـه  در ایـن دادگـاه .    آوردنـد٥ظھر، شریف را به دادگـاه شـع

شریف ساعد پناه در باره بولتن خبری اتحـادیـه آزاد کـارگـران 
ـقـه  ـی ایران مورد بازجویی قرار گرفت و پس از صـدور قـرار وث

ـقـل ٨٠ ـت ـن  میلیون تومانی، وی را به زندان مرکزی سنندج م
 . کردند
 

محكومیت دو نفر از اعضای سندیكا به 
 جزای نقدی

سندیكای كارگران شركت واحد اتوبوسرانی تھران و حومـه 
 دی اعالم كرد كه دو نفر از اعضای این سندیكـا بـه ١٨روز 

ـاریـخ  نامھای علی اكبر نظری و مرتضی كمساری  كه در ت
 از طرف بازپرسی شعبه دوم امنیت مستقر در اویـن ٨٩ آذر ٢

ـالـت ازاد ٣٦احضار و بازداشت شدند و پس از  ـف  روز با قیـد ك
ـا  شده بودند، پس از رسیدگی در دادگاه ویژه كاركنان دولـت ب
محكومیت سه میلیون ریال جزای نقدی مواجه شده  كه بـعـد 
از اعتراض علی اكبر نظری و مرتضی كمـسـاری در دادگـاه 

 .تجدید نظر این حكم تایید و با حضور نامبردگان  اجرا شد
 

 احضار مجید حمیدی به دادگاه سنندج
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

ـبـه ١٥کارگر روز   ١٤ دی خبر داد كه صبـح روز چـھـارشـن
ـیـن کـارگـری بـه دادگـاه  ـال دی مجید حمیدی یکی از فـع
ـات  خـود را  انقالب شھر سنندج  احضار شد تا آخرین دفاعـی

ـا قـرار ٨٨وی در سال . ارائه دھد  در شھر سنندج دستگیر و ب
ـیـن او روز .   وثیقه از زندان اداره اطـالعـا ت آزاد شـد ھـمـچـن

 با شلیک چندین گلـولـه مـورد ٨٦ مھر ٢٦پنجشنبه مورخ 
سوء قصد قرار گرفت و در این اقدام تروریستی جان سالم بـدر 

ھای بر جای مانده در سـرش، سـالمـتـی  برد، اما ھنوز گلوله
کند و احتمال فلج شدن او  شنوایی و بینایی اش را تھدید می

ـزشـک . دھد را افزایش می در ادامه آمده است بنا به گفتـه پ
ھا که از پشـت سـر بـه وی اصـابـت  معالج، یکی از گلوله

کرده، روی عصبی که در ارتباط با چشم و دھان است، قـرار 
گرفته که به دلیل حساسیت عمل، شدت جراحـت و احـتـمـال 
تاثیر منفی روی قسمتی از صـورت او، عـمـل جـراحـی بـه 
تعویق افتاده است و ھمین امـر، سـالمـتـی جسـمـی مـجـیـد 

ـاز .   حمیدی را شدیدا به خطر انداخته است ـی ـیـدی ن مجید حـم
پـس .   به مراقبت جدی و فضای امن جسمی و روحـی دارد

ھر گونه  شوک  فیزیکی و یا عصبی سالمتی وی را بـه 
 تا بـه ١٣٨٨دادگاھی مجید حمیدی از سال . اندازد خطر می

 .حال برگزار نشده است
 

 تسلیت به خانواده ھمکاران
ای ھولناک در فـوالد  متاسفانه با خبر شدیم اینبار حادثه

 کارگر شده است و دھھا کارگر دیـگـر ١٨یزد باعث مرگ 
ـبـرنـد ـی ـان بسـر م مـا .   بشدت مجروح و ھم اکنون در بیمارسـت

شورای مجامع عمومی فازھای دھگانه در عسلویه مـراتـب 
ـا خـانـواده ھـای ھـمـکـاران و  تسلیـت و ھـمـدردی خـود را ب
ـزد ابـراز مـیـداریـم ھـمـکـاران مـا و .   ھمسرنوشتھا در فوالد ی

ـتـی و سـود جـوئــی  خـانـواده ـانـی بـی مسـئـولــی ھـایشـان قـرب
 .کارفرماھا شدند

در چند ماھه اخیر دھھا کارگر دیـگـر جـان خـود را در 
 کـارگـر در ١٣از مـرگ .   محیط ناامن کار از دست دادند

ـیـگـذرد ـنـھـا .   جریان غرق شدن شناور کوشا مدت زیادی نـم ت
چند روز بعد از این حادثه در فاز یک کـارگـر دیـگـری در 

کـارگـری در .   یکی از چاھھا دچار خفگی شد و جان باخت
ـبـدیـل بـه .  دچار حادثه میشود١٥فاز  مـحـیـط کـارمـان  ت

اعتراضات کارگران به ناامن بـودن مـحـیـط . قتلگاه شده است
ھـا گـزارشـات و  کار و حوادث اخیر باعث شـده اسـت رسـانـه

مھر ماه سـال گـذشـتـه .   آماری از قربانیان حوادث کار بدھند
 نفر بوده ١٢٩٠شدگان حوادث کار در کشور  تعداد کل فوت 

در ادامـه ایـن .    نفـر زن بـودنـد١٩ نفر آنان مرد و ١٢٧١که 
 مـاه اول سـال جـاری از کـل افـراد ٦گزارش آمده است در 

ـفـر مـرد و ٧٧٠شده در حوادث کار نیمه اول امسـال  فوت   ن
ـا  ـیـب ب مابقی زن ھستند که استانھای تھران و اصفھان به ترت

ـبـه١٠١ و ١٠٧ ھـای اول و دوم مـرگـھـای   نفر فوتی در رت
ـیـمـه .   ناشی از حوادث کار قرار دارد در آذربایجان شرقی در ن

ـایـد .    کارگر جان خود را از دسـت دادنـد٦٥اول سال جاری  ب
ـنـھـا در یـکـی دو  گفت آمار جان باختن دھھا کارگر دیگر ت

ـانـونـی .   ماه اخیر ھنوز اضافه نشده اسـت ـزشـکـی ق مـرکـز پ
 درصد افزایش مرگ در محیط کار را اعالم کـرده ١٨رسما 
 .است

ـافـت ٤١قربانیان حوادث کار در فارس  ـزایـش ی  درصـد اف
ـیـمـه اول .  است ـان فـارس در ن تعداد قربانیان حوادث کار اسـت

ـافـت٤١.٥امسال  بـه گـزارش خـبـرگـزاری .    درصد افزایش ی
مھر، اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در ایـن خصـوص 
ـان فـارس در  اعالم کرد که تعداد قربانیان حـوادث کـار اسـت

 ٤١ درصد افزایش یافت یعنی از رقـم ٤١.٥نیمه اول امسال 
ـیـھـای .    نفر رسـیـد٥٨به  نفر مدت مشابه سال قبل  کـل فـوت

ـیـکـه  حوادث کار شش ماھه نخست امسال مرد بودند در حـال
ـانـی حـوادث ٤٠در نیمه اول سال گذشته   مرد و یک زن قـرب

قربانیان حوادث کار استان فارس در سال گـذشـتـه .   کار شدند

اینھا تنھا آمـار .   اند  مرد و یک زن بوده١٠٨ نفر شامل ١٠٩
ـزرگ  کارگرانی ھست که رسمی ھستند و یا در شھرھـای ب

ـنـد ـت ـاخ در طـول سـال جـاری دھـھـا .   و مراکز صنعتی جان ب
ـنـد  کارگر ساختمانی حفاری و آجرپزی در حین کار جان باخت

ـیـسـت ـام واقـعـی .   که اسامی آنھا جزو این آمار ن آمـار و ارق
 .اما با این حال ھمین آمار ھم وحشتناک است. نیستند

ما شورای کارگران فازھای دھگانه به ھمکاران خود در 
ـاامـنـی  ـایـد بـرای ن سایر مراکز صنعتی اعالم میکنیم که ب

ـا مـرگ ھـر کـارگـر  محیـط کـار چـاره ـا ب ـیـم ت ای بـجـوئ
ھمکاران عزیز در اولین فرصت مجامـع . ای نابود نشود خانواده

ـان را ایـجـاد  عمومی خود را برگزار و شوراھای واقعی خـودت
برای اینکه محیط کار ایمن باشد الزم اسـت سـیـسـتـم .   کنید

ـا بـر  ـب ایمنی کار استاندارد شود و نماینـدگـان کـارگـران مـرت
 .امنیت محیط کار نظارت داشته باشند
 شورای کارگران فازھای دھگانه

 ١٣٩٠ دی ١٧
 

 اطالعیه
 

تجمع در مقابل دادگاه جمھوری اسالمی در 
سنندج در اعتراض به دستگیری شریف 

ساعد پناه و مظفر صالح نیااز اعضای ھیئت 
 مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 

در اعتراض به دستگیری مظفر صالح نیا و شریف ساعـد 
پناه دو عضو اتحادیه آزاد كارگران ایران و دو فعـال كـارگـری 

ـا ٩ دیماه از ساعـت ١٩سرشناس در شھر سنندج، امروز   ١ ت
ـفـر از اعضـای  ـزدیـك بـه صـد ن ـتـی ن ـی بعد از ظـھـر جـمـع

ـابـل  خانواده ـق ـنـدج در م ھای دستگیر شدگان و مردم شھر سـن
دادگاه انقالب جمھوری اسالمی در این شھر دست به تـجـمـع 

 . زده و خواھان آزادی فوری این دو كارگر زندانی شدند
ـیـن شـده ٨٠برای شریف ساعد پناه وثیقه  ـی  میلیـونـی تـع

است اما او اعالم كرده است كه جرمی مرتكب نشده است كـه 
در قبال وثیقه آزادش كنند و خواھان آزادی بدون قیـد و شـرط 

ـا و شـریـف .   خود شده است ـی امروز قرار بود كه مظفر صالح ن
ساعد پناه را برای محاكمه به دادگاه ببرنـد، امـا آنـھـا را در 

ھای مظفر و شـریـف و دوسـتـداران  خانواده.   زندان نگاھداشتند
اند كه تا وقتی آنـھـا از زنـدان  حمایت كننده از آنان اعالم كرده

ـنـد داد .  آزاد نشوند به تجمعات اعتـراضـی خـود ادامـه خـواھ
ـفـر از ١٨ و ١٧قبل از این نیز در روزھای   دی مـاه دھـھـا ن

بستگان و مردم شھر سنندج در اعتراض به این دسـتـگـیـریـھـا 
 .در ھمین محل تجمع داشتند

 دیماه و ١٨الزم به یادآوری است كه شریف ساعد پناه در 
مـحـمـد .   انـد  دی مـاه دسـتـگـیـر شـده١٥مظفر صالح نیا در 

حسینی یكی دیگر از كارگران زنـدانـی اسـت كـه حـدود دو 
ـازداشـت شـد كـارگـران .   ھفته قبل در شھر دماوند دستگیر و ب

 .زندانی و ھمه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند
ما از تجمعات اعتراضی اعضای خـانـواده و مـردم شـھـر 
ـیـم و از مـردم  سنندج در مقابل دادگاه این شھر حمایت میكن
شھر سنندج میخواھیم كه وسیعـا در ایـن تـجـمـعـات شـركـت 

ـان .   كنند ـی تنھا با تجمعات اعتـراضـی خـود و فشـار بـر جـان
ـان  ـی اسالمی است كه میتوان كارگـران زنـدانـی و ھـمـه زنـدان

 . سیاسی را از زندان رھا كرد
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١٢ ژانویه ٩، ٩٠ دی ١٩
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مظفر صالح نیا از اعضای ھیئت مدیره 
اتحادیه آزاد کارگران ایران به زندان 

 سنندج انتقال یافت
ـا ٢٣در اطالعیه شماره  ـی  گزارش كردیم كه مظفر صالح ن

 ١٥از اعضای ھیات مدیره اتحادیه آزاد كـارگـران ایـران روز 
دی ماه توسط مامورین امنیتی جمھوری اسالمی در مـحـل 

ـفـر از .   كارش دستگیر شد امروز با خـبـر شـدیـم كـه دھـھـا ن
خانواده او و مردم شھر سننـدج در اعـتـراض بـه دسـتـگـیـری 
ـنـد كـه سـاعـت ده  مظفر در مقابل دادگاه سنندج تجمع داشـت
ـنـد . صبح وی را در حالیكه به دادگاه میبردند، مشاھده میكن

مظفر صالح نیا شب گذشته در بازداشتگاه اطالعات بسر بـرده 
و قاضی كشیك امروز دستور بازداشت موقت وی صادر كـرده 

 .و او را به زندان مركزی سنندج در فیض آباد انتقال دادند
مظفر صالح نیا یك فعال كـارگـری اسـت كـه بـه خـاطـر 
ـار  ـن ـارتـن خـواب در ك اعتراض انسانی اش به خوابیدن یـك ك
. خیابان و در ھوای سرد زندانی بازداشت و زندانی شـده اسـت

 .مظفر صالح نیا باید فورا از زندان آزاد شود
 كمپین برای آزادی كارگران زندانی

 ٢٠١٢ ژانویه ٦، ٩٠ دی ١٦
 

تجمع دوباره دھھا نفر از وابستگان مظفر 
صالح نیا و  مردم شھر سنندج در اعتراض 

به دستگیری وی در مقابل دادگاه جمھوری 
 اسالمی

ـا از اعضـای  ـی در اعتراض به دستگیری مظفر صـالـح ن
 ٨ھیات مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران امروز نیز از ساعـت 

 بعد از ظھر دھھا نفر از وابسـتـگـان وی و مـردم شـھـر ١تا 
سنندج در مقابل دادگاه جمھوری اسالمی در این شھر تجـمـع 

 بعد از ظھر به ھمسر مظفـر خـبـر ١سرانجام در ساعت .   كردند
 دی مـاه وی را بـه دادگـاه ١٨داده شده كه فردا یكشنبـه 

 . و احتماال به قید وثیقه از زندان آزاد خواھد شد. خواھند برد
ھای قبلی گزارش كردیـم مـظـفـر  ھمانطور كه در اطالعیه

 دی ماه در محل كـارش دسـتـگـیـر ١٥صالح نیا ، صبح روز 
او یك فعال كارگری است كه بخاطر دفاعـش از حـقـوق .   شد

ـارتـن خـواب  كارگران و اعتراض انسانی اش به خوابیدن یـك ك
ـا .   در كنار خیابان و ھوای سرد، زندانی و بازداشت شده اسـت ب

تمام قدرت ھمراه با خانواده و دوستان مظفر به دستگیری وی 
 .مظفر صالح نیا باید فورا از زندان آزاد شود. اعتراض كنیم

 كمپین برای آزادی كارگران زندانی
  ٢٠١٢ ژانویه ٧، ٩٠ دی ١٧
 

 علیه بازداشت فعالین کارگری وسیعا اقدام کنیم
امسال برای کارگران ایران عالوه بر تحمل فقر و فـالکـت 
ـا سـرکـوب و  و گرانی سر سام آور و بی سابقه، سالی توأم ب
ـیـن کـارگـری بـوده  ـال بازداشتھای و اذیت آزارھای مکرر فـع

ھا مورد بازداشت، محاکـمـه و  از ابتدای سال تاکنون ده.  است
ایـن .   صدور احکام سنگین علیه فعالین صورت گرفتـه اسـت

تعرض و سرکوبھا در حالی رو به فـزونـی گـذاشـتـه کـه بـه 
موازات آن اخراج و بیـکـارسـازی، عـدم پـرداخـت حـقـوقـھـای 

ـیـمـت ٥ناچیز و   برابر زیر خط فقر، تورم و افزایش ھـر روزه ق
مایحتاج که قدرت خرید کارگران را چند برابر نسبت به سـال 

ـیـش از ایـن .   گذشته کاھش داده است ـا ب ـن ـئ این شرایط مطم
ـیـجـه،  ـت برای طبقه کارگر ایران قابل تحمل نخواھد بود، در ن
ـار کـه امـروز  اعتراضات گسترده به این وضعیـت فـالکـت ب
ـیـسـت، امـری  ـتـظـار ن ھیچ امیدی برای بھبودی آن قابـل ان

ـازداشـتـھـای . حتمی و اجتناب ناپذیر خواھد بود بدون شـک ب

گسترده و پی در پی فعالیـن کـارگـری تـالـشـی در جـھـت 
اما شـرایـط رو .   پیشگیری از وقوع اعتراضات کارگری است

ـا  ھا میلیون کارگر پدیده به وخامت زندگی ده ای نیست که ب
ـتـرل  ـابـل کـن بازداشت فعالین برای ایجاد رعـب و وحشـت، ق

 .باشد
ـابـی  بنابراین وظیفه مبرم ما جھت دفاع از زندگی و دستی
ـیـن  ـال ـانـی از فـع ـب ـی به حقوق ابتدائی خـود، حـمـایـت و پشـت

ای گسترده بـرای آزادی  کارگری و ھمچنین اقدام به مبارزه
ـتـه .   ھمه فعالین بازداشت شـده و زنـدانـی اسـت ـف طـی دو ھ

گذشته دو نفر دیگر از فعالین کارگری به نامـھـای مـحـمـد 
ـئـت  ـی ـا عضـو ھ ـی حسینی در شھر فیروزکوه و مظفر صالح ن
ـازداشـت  ـنـدج ب مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در شـھـر سـن

ـیـن کـارگـری دیـگـر .   اند شده ـال جرم این دو نفر مانند ھمه فع
ـایـد .   چیزی غیر از دفاع از حقوق خود و ھمکارانشان نیست ب

به این بازداشتھا متحدانـه اعـتـراض کـرده و خـواھـان آزادی 
فوری محمد حسینی و مظفر صالح نیا و ھمه کسانی دیگـر 

 .که در زندان ھستند، شویم
ـزکـار کـرمـانشـاه و  ـل ـفـی کـارگـران بـرق و ف انجمن صن
ـاران،  جمعھائی از فعالین کارگری شھرھای سنندج و کـامـی
از ھمه کارگران، تشکلھا، سازمانھا و احـزاب مـدافـع حـقـوق 

خواھند شـدیـدا بـه  کارگر در داخل و در سطح بین المللی می
بازداشت محمد حسینی و مظفر صالح نیا اعـتـراض نـمـوده و 

 .خواھان آزادی آنھا و بقیه فعالین در زندان شوند
 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

ـنـدج و  ـیـن کـارگـری شـھـرھـای سـن ـال جمعھائی از فـع
 کامیاران

١٦/١٠/١٣٩٠ 
 

دستگیری شریف ساعد پناه را محکوم 
 کنیم می

ـاه از  ـن ـافـت شـده، شـریـف سـاعـدپ بر اساس خبرھای دری
ـازداشـت و بـه  اعضای ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کـارگـران ب

پیش از این نیز مـظـفـر صـالـح .   زندان سنندج منتقل شده است
نیا، در تاریـخ چـھـادھـم دی مـاه تـوسـط مـأمـوریـن وزارت 

ھمچنیـن .   اطالعات دستگیر و به ھمین زندان منتقل شده بود
ـیـن کـارگـری شـھـر  ـال با خبر شدیم که مجید حمیدی، از فع
ـازپـرسـی  سنندج نیز به دادگاه احضار شده و مورد سـئـوال و ب

 .قرار گرفته است
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای 
کارگری این گونه فشارھا به کارگران و فـعـاالن کـارگـری 
ـان بـه  را که در جھـت خـامـوش کـردن صـدای اعـتـراض آن
ـافـع  وضعیت اسفبار زندگی و کار این طبقه و حمایت از مـن

گیرد به شدت محکوم نموده و دفـاع  سرمایه داران صورت می
ـافـع  ـا مـن ازآنان را که جرمی جـز ھـمـراھـی و ھـمـسـویـی ب

انـد از وظـایـف  کارگران و دفاع از مطالبات این طبقه نداشـتـه
اصولی و پیش روی خود دانسته و خواستار آزادی بی قیـد و 
ـیـن کـارگـری و رفـع فشـار و  ـال شرط کلیه کارگران و فـع

 .باشد  تعقیب قضایی از آن می
ھـای  کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل

 کارگری
 ٩٠ دی ماه ١٩
 

  کمیته دفاع از رضا شھابی١٣اطالعیه شماره 
ـاتـریـس، یـکـی از اعضـای  ـئ پیام رضا شھابی به خانـم ب

 %٩٩جنبش ضد سرمایه داری 
با خبر شدم که یکی از دانشجویان جنبش ضـد سـرمـایـه 

ـام پـرمـھـر و %   ٩٩داری  ـی ـاتـریـس پ ـئ انگلیس به نام خانم ب
این پیام بسیار مـن را .   اند حمایت آمیزی برای من ارسال کرده

شاد کرد و بر خود الزم دیدم تا از این دوست جنبش كارگـری 
تشکر کنم و بدین وسیله بار دیگر حمایت و ھمبستگی خـود 
ـیـه  را با تمامی کارگران و مردمی که تحت این جنبش، عـل

ـلـف جـھـان  استثمار و ستم ـاط مـخـت ـق ھای سرمایه داری در ن
 .کنند اعالم کنم اعتراض می

 !بئاتریس گرامی و دیگر كارگران
ھای گوناگون اعتـراض  سال ھاست که کارگران به شکل

ـنـد ـثـمـارگـر اعـالم مـیـکـن و .   خود را علیه این سیـسـتـم اسـت
ـیـه سـتـم %   ٩٩خوشحالم كه اكنون نیز در جنبـش  مـردم عـل

 .فریاد میزنند
ـز از حـدود  ـی ـیـش كـه ٦من و ھمکاران دیگرم ن  سـال پ

ـیـن حـرف ـتـمـان را شـروع كـردیـم ھـم ـی : زدیـم ھـا را مـی فعال
ھا را ما اکثـریـت جـامـعـه  گفتیم که تمام کارھا و زحمت می
رود و  ای انـدک مـی کشیم و سودش تنھا به جیب عـده می

ـیـل دفـاع از  ـا بـه دل ـق ـی شرایط و گرفتاری امروز من نیز دق
برای رھایی از ستمھای سرمایـه داران، . حقوق ھمکارانم است

ـا ھـم  ـایـد ب کارگران و مردم زحمت کش در سـراسـر جـھـان ب
ـنـد؛  ـارزه کـن متحد شوند و برای گرفتن حق و حقوق خود مب
ـیـسـت جـز حـقـوق  ـزی ن حقوق بشر واقعی از دیدگاه من چـی

ـیـد  زحمت کـش جـامـعـه کـه تـمـام ثـروت%   ٩٩ ھـا را تـول
بـرنـد، نـه حـقـوق  ای از آنـھـا نـمـی کنند اما خودشان بھره می

ھای سـرمـایـه داری کـه ھـیـچ کـاری  کذایی معدود انسان
 .کنند ولی ھمه چیز در اختیارشان است نمی

ھایی کـه  به گرمی دست شما دوست عزیز و دیگر انسان
در سراسر جھان از حقوق کارگران و زحمتکشان دفاع کـرده و 
ـارزه  ـانـه ی سـرمـایـه داری مـب علیه مناسبات استثـمـارگـرای

 .فشارم کنند، می می
 !علیه سرمایه داری بجنگیم كه پیروزی از آن ماست 

 با بھترین درودھا
 ٩٠ دیماه ١٨ -کارگر زندانی رضا شھابی 

عضو ھیئت مدیـره و خـزانـه دار سـنـدیـکـای کـارگـران 
 شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه

 
اصل پیام خانم بئاتریس دانشجوی ساکن 

 :لندن و عضو جنبش ضد سرمایه داری
ـتـن  ـی بئاتریس دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه مـتـروپـول

جنبش اشـغـال ضـد  (٩٩لندن در روایت چھل و ھشتم کمپین 
در حالی که پیامش و عکس رضا شھابی را )   سرمایه داری

یـک جـھـان، :   " در دست دارد و باالی این نوشته آمده اسـت 
 "یک نبرد 

 :این پیام را برای رضا شھابی ارسال کرده است 
من دوست دارم به تو بـگـویـم تـو یـکـی از جسـورتـریـن " 

ـبـسـتـگـی .   مردانی ھستی که درباره ات شنیده ام مایلم تا ھم
حتی اگر این تنھا کاری باشـد کـه .   خود را با تو اعالم کنم

امیدوارم پیام من از رنج تو و خـانـواده ات . توانم انجام دھم می
شـنـوم از  ھایی چون تـو را مـی من زمانی که روایت.   بکاھد

ـالـم این که انسانم بـه خـود مـی ـارزات  آرزو مـی.   ب کـنـم، مـب
ـبـدیـل  ـتـری ت مختلف ما، ھمه ی ما، جھان را بـه جـای بـھ

 ."کند
 

سن تراسش حمایت کامل خود را از رفقای 
 کند سندیکالیست ایرانی در بند اعالم می

در اعتراض به حکومت ایـران در مـورد وضـیـعـت رضـا 
شھابی سندیکالیست زندانی و عضو ھئیت مدیره سنـدیـکـای 
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شرکت واحد حمل و نقل تھران و حومه سن تراسش، اتـحـادیـه 
ـیـن بـه  ـن سراسری کارگران خدمات بھداشتی انسـان کشـور ب

ت ، . ژ. ،ث.   ت. د. اف. ھمتایان فرانسوی خود سندیکاھای س
 .پیوندد آ، می.ن.اس.یو، سولیدرو یو.اس.ف

 سن تراسش
خواستار آزادی بی قید و شرط رفیق رضا شھابـی کـه   -

 باشد؛ سالمتی اش در معرض خطر است، می
ـیـم   - تقاضای آزادی دیگر رفقای زندانی از جمله  ابـراھ

 مددی، علی نجاتی و بھنام ابراھیم زاده را دارد؛
 باشد؛ ھا می خواستار رعایت حقوق بشر و حقوق اتحادیه -
ــازمــان یــافــتــه اعضــای   - ــری س ــی ــگ ــت ســرکــوب و دس

ھـای کـارگـری تـوسـط  دولـت ایـران را مـحـکـوم  اتحـادیـه
 کند؛ می

ـایـه ایـی را خـواھـان  احترام به آزادی  - ھای اساسـی و پ
 .است

 معاون دبیر کل سن تراسش
 مارسل جبھیتین کونوھو

 :ترجمه و تکثیر از
 "پاریس –ھمبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران "
 –اتحاد بین المللی در حمایـت از کـارگـران  در ایـران " 
 "پاریس
 

 
اعتصاب کارگران کارخانه تولید لوازم : چین

 یدکی اتومبیل
ــزارش  ــه گ  ٢٧روز  CHINA LABOUR WATCHب

ـیـل  دسامبر صد ھا کارگر کارخانه تولید لوازم یـدکـی اتـومـب
ALEI SITI  در شھرGOUNGZHONG  در جـنـوب چـیـن

ـبـل دسـت از کـار  ـتـر از سـال ق ـاداش کـم ـافـت پ بدلیل دری
 ماه دستمزد به عـنـوان ٢این كارگران ھر سال معادل .  کشیدند

پاداش دریافت میکردند ولی امسال متـوجـه شـدنـد کـه ایـن 
ـتـه اسـت١.٥مبلغ به  ـاف ایـن کـارگـران .    ماه دستمزد تقلیل ی

آیـد کـه   گویند این تقلیل پاداش ھنگامی به اجرا در مـی می
ـنـد آنھا را مجبور به ساعت ایـن .   ھای طوالنی کار ھم میـکـن

کارگران در ماه آوریل نیز با خواست افزایش دستمزد دسـت از 
 دالر بـه ٤٧برابر با  RMB ٣٠٠کار کشیدند و موفق شدند 

 کارگر دارد و ١٥٠٠این کارخانه . دستمزد خود اضافه کنند
ـیـسـان و  مھمترین مشتریان آن شرکت ـا، ن ھای ھـونـدا، تـویـوت

 .سوزوکی ھستند
 

 اعتراض معلمان در شھر  وان: ترکیه
 معلـم در شـھـر وان ٥٠٠به گزارش روزنامه حریت حدود 

در اعتراض به دستمزد آندک و نبود امکانات زندگی دسـت 
ـبـل از شـروع . به اعتراض زدند این اعتراض دقیقا چند روز ق

ـنـی   دسـامـبـر صـورت ٢٩مدارس در شھر زلزله زده وان یـع
 اکتبر که زلزله در این شھر روی داد، مـدارس ٢٣از .  گرفت

ـازگشـایـی ٢تعطیل شدند و قرار است روز   ژانـویـه مـدارس ب
ھـای مـوقـت و   معلم در خـانـه٥٠٠٠به ھمین منظور .  شوند

شـان   اند ولی آنھا از شرایـط زنـدگـی ھا اسکان داده شده کانتینر
ـنـد کـه ایـن شـرایـط  در این مراکز شاکی ھستند و می گـوی
 .بسیار نامناسب و غیرانسانی ھستند

اعتصاب وسیع رانندگان وسایط : پاکستان
  نقلیه عمومی
روز اول   GULF NEWS GULF NEWSبه گـزارش 

ـیـه عـمـومـی در کـراچـی ـل ـق ،  ژانویه ھزاران راننده وسـایـط ن
بزرگترین شھر پاکستان در اعتراض به افزایش قیمت بنزیـن و 
گاز دست از کار کشیدند و شھر را به حالت نیمه تعطـیـل در 

اند که این یـک اعـتـصـاب اخـطـاری  آنھا اعالم کرده.   آوردند
ـیـده  است و چنانچه صدایشان توسط مقامات حکـومـتـی شـن

ـا ایـن .  نشود، دست به اعتصاب نامحدود خواھند زد ھمزمان ب
ـتـل رسـیـدن یـکـی از  اعتصاب بیمارستان ـیـل بـه ق ھا نیز بدل

گویند ایـن سـومـیـن  آنھا می. پزشکان دست به اعتصاب زدند
آصـف .   پزشکی است که در ماه دسامبر به قتل رسیـده اسـت

ـنـه را  ـی علی زرداری رئیس جمھور دستور تحقیق در ایـن زم
 .صادر کرده است

 
ھای کارگری به  تھدید اتحادیه: نیجریه

 اعتصابات و اعتراضات وسیع
ـنـی  GLOBAL POSTبه گزارش  بدنبال اعالم دولت مـب

 اتـحـادیـه ٢بر حذف سوبسید مواد سوختی در شب سال نـو، 
اند که ظرف  اعالم کرده TUCو  NLCاصلی نیجریه یعنی 
ـات و  چند روز آینده برنامه ھای خود را برای شـروع اعـتـصـاب

ـنـد کـرد ـتـه .   اعتراضات خیابانی وسیع اعالم خواھ دولـت گـف
ـارد ٨تواند   است که با حذف یارانه سوخت ھر سال می ـی ـل ـی  م

 نیز دولت قصد حـذف ٢٠٠٤در سال . دالر صرفه جویی بکند
یارانه مواد سوختی را داشت که با اعتراضات گستـرده مـردم 

ـنـده . این نقشه شکست خورد نیجریه بزرگترین کشور تولید کن
ـیـل فسـاد و سـو   نفت در آفریقا بشمار مـی رود، ولـی بـه دل

ـفـت را نـدارد و مـواد  مدیریت ظرفیت کافی برای پاالیش ن
 .  کند سوختی خود را از خارج وارد می

 
 معدنچی در ٧٩جان باختن حداقل : ترکیه
 ٢٠١١سال 

ـاق  BIANETبه گزارش  بر طبق گزارشی که از سوی ات
 منتشر شده، در ٢٠١١برای سال  (MMO)مھندسین معدن 

 مـعـدنـچـی ٧٩ در معادن ترکـیـه، ٢٠١١ حادثه در سال ٨٦
 ٤بر طبق ایـن گـزارش در . اند  تن مجروح شده١١٧کشته و 

 معدنچی جـان خـود را ٨٠.٥سال اخیر ھر سال بطور متوسط 
کند که تعداد کشـتـه   این گزارش تاکید می.   اند از دست داده

شدگان و مجروحین بیش از این میتواند باشد، چـون آنـھـا بـه 
. ھمه اطالعات مربوط به حـوادث مـعـادن دسـتـرسـی نـدارنـد

MEHMET TORUN  ــس اتــاق مــھــنــدســیــن مــعــدن ــی رئ
تـوان از  اطالعات علمی ثابت کرده است کـه مـی:   گوید  می
ـاده از تـکـنـولـوژی ٩٩ ـف ـا اسـت  درصد حوادث ناگوار کـار ب

ـاق و سـرنـوشـت  ـف پیشگیری کرد و این حوادث ربـطـی بـه ات
 .ندارد

 
 اعتصاب کارگران نظافتچی در ھلند: ھلند

ـبـه  RNWبه گـزارش   ژانـویـه کـارگـران ٢روز دوشـن
ـیـت خـود  نظافتچی در ھلند کمپین وسیعی برای بھبود وضع

ـتـر کـاری در .   آغـاز کـردنـد ـاسـب خـواسـت آنـھـا شــرایـط مـن
ـابـت مـرخصـی  ھای دسته جمعی قرارداد ، دریافت دسـتـمـزد ب

ـیـشـتـری  بیماری از روز اول بیماری و در نظر گرفتن زمـان ب
ـیـمــاری اسـت ــود ب ـب ــتـه.   بـرای بـھ ـان گـف ــن  کـارفـرمــای انـد ای

ھا در این شـرایـط بـحـران، غـیـر مـنـطـقـی اسـت و  درخواست
ـقـدار  چنانچه با خواست کارگران موافقت شود، ھزینه آنھا بـم

ـنـد ٣یابد و آنھا بیش از   درصد افزایش می١٢ ـتـوان ـی  درصد نم

ھای قطار شـروع  این اعتصاب روز دوشنبه از ایستگاه.   بپردازند
شد و قرار است به بانکھا، مدارس و دفاتر شرکتھا گسـتـرش 

 تـن ٢٠٠٠تعداد شرکت کننده در این اعتصـاب حـدود .   یابد
 .تخمین زده میشود

 
اعتصاب وسیع رانندگان تاکسی و : سنگال

 اتوبوس
رانندگان تاکسی و اتـوبـوس در دکـار  AFPبه گزارش 

ـیـمـت ٢پایتخت سنگال روز دوشنبه   ژانویه در اعتـراض بـه ق
باالی بنزین و گازوئیل دست به اعتصاب زدند و شـھـر را بـه 

ـیـمـه   آنھا می.   حالت فلج در آوردند گویند ھزینـه سـوخـت و ب
ماشین بشدت باالست و ھمچنین بطور مـداوم مـورد اذیـت و 

از اتحادیه مـلـی  ALION SOUM. گیرند  آزار پلیس قرار می
 درصد رانندگان از این اعـتـصـاب ٩٨:   حمل و نقل گفته است

قرار است کابینه سنگـال بـرای بـررسـی ایـن .  اند حمایت کرده
ـتـه اسـت .  موضوع تشکیل جلسه دھد اتحادیه حمل و نقل گف

ـاشـد، دسـت بـه  ـب ـنـده ن چنانچه تصمیم کابینـه امـیـدوار کـن
 .اعتصاب نامحدود خواھند زد

 
 کارگر مھاجر به عدم ٥٠٠اعتراض : عمان

 دریافت دستمزد
ـبـه  GULF NEWSبه گزارش   ژانـویـه ٤روز چـھـارشـن

ـنـد، در ٥٠٠حدود  ـنـد ھسـت  کارگر مھاجر که اکثر آنان از ھ
 کیلومتری شـمـال مسـقـط دسـت بـه ١٣٠منطقه سوویق در 

گویند کارفرما ھر ماھه مـقـداری از   آنھا می.   اعتراض زدند
به آنـھـا  کند و بابت اضافه  کاری پولی دستمزد آنھا را کم می

این کارگران که برای شرکـت سـاخـتـمـان سـازی .  پردازد نمی
AL RADIC ـانـون جـدیـد کـار کـه  کار میکنند گفته اند ق

ـان را مـوظـف بـه اجـرای  ـتـه ٥کارفرمای ـف  روز کـار در ھ
ـتـه کـار ٦شود و آنـھـا  کند، شامل آنھا نمی می ـف  روز در ھ

ـنـد و ھـیـچ دسـتـمـزد اضـافـه ـافـت  میـکـن ـابـت آن دری ای ب
ـیـس بـالفـاصـلـه در مـحـل .   کنند نمی ـل بدنبال این اعتراض پ

ـانـچـه ھـر چـه  حاضر شد و کارگران را تھدید کرد کـه چـن
ـا .   زودتر متفرق نشوند، بازداشت خواھند شـد ـقـی بـعـد ب ـای دق

ـقـل  ـت وساطت وزارت کار، کارگران به جلوی این وزارتخانه من
شدند و قرار است مسئولین این وزارتخانه بـه مشـکـالت آنـھـا 

 .رسیدگی بکنند
 

 : نیجریه
 ھا اعتصاب عمومی بر سر حذف یارانه

 )بنقل از سایت بی بی سی فارسی(

ـارانـه ھـای سـوخـت در  اعتصاب عمومی بر سـر حـذف ی
 .تعطیل کرده است نیجریه، این کشور را نیمه

ھـا،  در اولین روز از اعتصاب نامحدود در نیجـریـه، مـغـازه
ـزیـن در سـراسـر ایـن کشـور  ادارات، مدارس و پمپ ـن ھـای ب

 .تعطیل بودند
ـفـر در  ـیـجـریـه، ھـزاران ن در الگوس و دیگر شـھـرھـای ن

 .اند ھا تظاھرات کرده اعتراض به حذف یارانه

 اخبار بين المللی
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ھای سوخت در نیـجـریـه دو بـرابـر  ھا، ھزینه با حذف یارانه
 .شده است

در شھر کانو در شمال نیجریه، نیروھای پلیـس بـه سـمـت 
ھا دو نفر کشـتـه  براساس گزارش.   اند معترضان تیراندازی کرده

 .اند و بسیاری دیگر زخمی شده
ـا  در الگوس ھم یکی از تظاھرکننـدگـان در درگـیـری ب

ـتـخـت تـجـاری .   پلیس کشته شده است ـای در این شـھـر کـه پ
 ھزار نفـر در اعـتـراض بـه ١٠رود، حدود  نیجریه به شمار می

ھای سوخت راھپیمایی کرده و تعـدادی از آنـھـا  افزایش قیمت
 .اند با نیروھای پلیس درگیر شده

ـتـرضـان در دسـت  در پالکاردھایی که شماری از این مع
ـا  ـیـجـریـه، ب ـیـس جـمـھـور ن ـان، رئ ـات داشتند، گـودالک جـان

زده بـه تصـویـر کشـیـده  ھای بیـرون ھایی شیطانی و دندان شاخ
 .شده بود

ـتـدپـرس گـفـت : یکی از معترضان به خبرگزاری آسـوشـی
ـقـط بـه فـکـر .   ھا نیستنـد ای رھبران ما نگران نیجریه"  آنـھـا ف

 ."خودشان ھستند
ـیـجـریـه  ـزرگ ن در اعتراضھای کانو که دومیـن شـھـر ب

ـفـرق .   انـد  نفر زخمی شـده٣٠کم  است، دست ـیـس بـرای مـت ـل پ
آور شلیـک کـرده و  کردن معترضان در این شھر، گاز اشک

 .دست به شلیک ھوایی زده است
ــتـه ــی گـف ــخـش درمـان ــری در ب ــابـع خـب ـن ــد کــه دو  م ان

تظاھرکننده ھم که زخمی شده بودند، جـان خـود را از دسـت 
 .اند داده

ـیـجـریـه، تـظـاھـراتـی از  در عین حال، در ابوجا، پایتخت ن
ھای مدنی سازمـانـدھـی  ھای کارگری و گروه سوی اتحادیه

ـلـی .   شده است معترضان فرودگاه این شھـر را ھـم بـه تـعـطـی
 .اند کشانده

ـیـت دارد کـه ١٦٠نیجریه نزدیک به  ـفـر جـمـع  میلیون ن
 دالر در روز زندگی خود را ٢ای کمتر از  بیشتر آنھا با ھزینه

 گذرانند می

 سوخت قاچاق
ـتـدای مـاه  با حذف یارانه ـیـجـریـه از اب ھای سوخـت در ن

ھای سوخت و حمل و نقل در این کشور دو برابر  ژانویه، ھزینه
 .شده است

ـاری از  افزایش این ھزینه ـیـت بسـی ـان ھا، آشفتگی و عصب
 .مردم نیجریه را به دنبال داشت

ـیـت دارد کـه ١٦٠نیجریه نزدیک به  ـفـر جـمـع  میلیون ن
 دالر در روز زندگی خود را ٢ای کمتر از  بیشتر آنھا با ھزینه

ـارانـه می ـاگـھـانـی ی ـیـل حـذف ن ھـای  گذرانند و به ھمین دل
 .سوخت، آنھا را به شدت شوکه کرده است

ـان کـنـگـره کـارگـران  کریس اویوت، یکی از سـخـنـگـوی
ـیـمـت:   " گوید نیجریه، می ـزایـش ق ـنـه با ایـن اف ـزی ھـای  ھـا، ھ

ـیـمـت مـواد  حمل ونقل ھم زیاد شده است و به ھمین ترتیـب، ق
 ."غذایی و ملزومات اولیه زندگی افزایش پیدا کرده است

ـیـجـریـه، از اتـحـادیـه الباران ماکو، وزیر اطالع ھـا  رسانی ن
او گـفـت کـه دولـت . خواسته است تا به اعتصاب پایان دھند

 .وگو است آماده گفت
ـنـی ٢٠٠٣اعتصاب مشابھی در سال   میالدی، عقب نشی

نسبی دولت را به دنبال داشت و دولت نیجریه به جـای حـذف 
 .ھا، فقط از مبالغ آنھا کم کرد کامل یارانه

ـفـت خـام  نیجریه با آن که یکی از تولیدکنندگان اصلی ن
ھـای الزم بـه  رود، بـرای ایـجـاد زیـرسـاخـت دنیا به شمار می

گـذاری  ھای نفتی موردنیـازش، سـرمـایـه منظور تولید فرآورده
ـاز خـود را وارد  ـی نکرده و ناگزیر است بیشتر سوخت مـورد ن

 .کند
ـاعـث مـی پیش از این، پرداخت یارانه شـد  ھـای سـوخـت ب

تـر از کشـورھـای  ھای نفتی در نیجریه به مراتب ارزان فرآورده
ھـا بـه  ھمسایه باشد و به ھمین دلیل بخـشـی از ایـن فـرآورده

 .شد کشورھای ھمسایه قاچاق می
ـیـس جـمـھـور ایـن کشـور  نمایندگان پارلمان نیجریه از رئ

ھای سوخت بازبینی کنـد،  اند تا در حذف کامل یارانه خواسته

ولی آقای جاناتان در سخنانی که روز شنبه، ھشـتـم ژانـویـه، 
 .ھا دفاع کرد از تلویزیون دولتی پخش شد، از حذف یارانه

ـیـم: " او گفت . باید در راستای منافع عمومی حرکت کـن
ـا  ـایسـه ب ـق ھرقدر ھم سخت باشد، دردھای امروز اصال قابل م

 ."منافع آینده نیست
ـتـریـن  او گفت که آزادسازی قیمت ھا در بخش انرژی، بـھ

ـتـصـادی  راه برای مقابله با فساد و اطمینان یافتن از رشـد اق
 .نیجریه است

 درصـد ٢٥او گفت که مقامھای ارشد دولتی ھم امسال 
کاھش حقوق خواھند داشت و از حـجـم سـفـرھـای خـارجـی 

 .شود دولتی ھم کاسته می
ھا در نیجریه، در شرایطـی  ھای پس از حذف یارانه ناآرامی

ـاره از  ھای فرقه دھد که خشونت رخ می ای در این کشور دوب
ـتـه شـده اسـت گـروه اسـالمـگـرای بـوکـوحـرام در .   سر گـرف

ـار  ھفته ـلـه مـرگـب ھای اخیر در شمال شرق نیجریه به چند حم
ـلـه گروه. دست زده است ھـا  ھای مسیحی ھدف بیشتر این حـم

 .اند بوده
ـلـه  ـا حـم در عین حال، روز دوشنبه، نھم ژانویه، جمعیتی ب
به یک مسجد در شھر بنین، در جنوب نیجریه، ایـن مسـجـد 

ـتـه.   اند را به آتش کشیده انـد  مسئوالن صلیب سرخ جھانـی گـف
 .اند  نفر زخمی شده٤٠که در این حمله بیش از 

ھای شریف ساعد پـنـاه و   دیماه جمعیتی از مردم سنندج به ھمراه خانواده١٩روز دوشنبه 
 بعدازظھر در مقابل دادگـاه سـنـنـدج تـجـمـع كـردنـد و ١ تا ٩مظفر صالح نیا از ساعت 

قـرار بـود روز دوشـنـبـه شـریـف و .  خواھان آزادی بی قید و شرط كارگران زندانی شدند
. مظفر را به دادگاه بیاورند ولی این قرار را عملی نکردند و آنھا را در زندان نگه داشتنـد

در ضمن طی تماسی از داخل زندان، شریف ساعدپناه اعالم كرد کـه او حـاضـر نـیـسـت 
 چرا كه او مرتكب ھیچ جرمی نشـده و خـواھـان  ای برای آزادی خود بپردازد ھیچ وثیقه

 .آزادی بی قید و شرط خود شده است
 

 !کارگران، مردم مبارز سنندج
نباید گذاشت فعالین کارگری که به کارتن خـوابـی و .   به تجمعات خود گسترش دھید

بـایـد .   فقر و محرومیت اعتراض میکنند در دستان مشتی جانی و آدمکش اسیر باشنـد
شـریـف . تجمعات را ادامه داد تا رژیم مجبـور بـه آزادی عـزیـزان دسـتـگـیـر شـده بشـود

مظفر صالح نیا این اسـت کـه بـه " جرم"ساعدپناه بدون ھیچ جرمی دستگیر شده است و 
. ارگانھای دولت اعتراض کرده که چرا برای کارگران کارتن خواب فکری نـمـیـکـنـنـد

ھـای  سرکوبگران باید بدانند که با دستگیری ھر فعاال کارگری صدھا نـفـر بـه تشـکـل
. کارگری میپیوندند و توده ھرچه وسیعتری در دفاع از آنھا دست به اعـتـراض مـیـزنـنـد

تجارب ارزنده و گرانبھای شما در مقابل سرکوب گریھای رژیم و در دفـاع از زنـدانـیـان 
از تجارب حرکتھای گذشته استفاده کنید، تمام شھـر را .   سیاسی بر ھمگان روشن است

. صفوف رژیم شکنـنـده اسـت.   باخبر کنید و تجمعات مداوم و ھرچه بزرگتری برپا دارید
میتوانیم با فشار خود عزیزانمان را از چنگ آنھا رھا کنیم و مانع دستگیری و اذیت و 

 .آزار فعالین کارگری و فعالین سیاسی شویم
 

مظفر صالح نیا، شریف ساعد پناه و ھمه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و 
 .بدون قید و شرط آزاد شوند

 
 کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران

 ٩٠ دیماه ١٩
 ٢٠١٢ ژانویه ٩

 مردم سنندج به تجمعات اعتراضی برای آزادی فعالین کارگری ادامه میدھند


