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ــر  ٢٠٩ در شــمــاره   ــه کــارگ  نشــری
کمونیسـت نـوشـتـه ای از رفـیـق  
ـتـشـر شـد کـه   مرتضی فـاتـح مـن

یـک تـجـربـه و  " عنوانش این بود  
مرتضی فاتح با طـرح  ".  چند سوال 

یک تجربه از مبـارزات کـارگـران  
ـران در حـدود   ـفـت ای   ٨٠ صنعت ن

سال پیش، مطرح نمود که فـعـاالن  
ـیـت  " کارگری آن روزگار   بـا فـعـال

فشرده ومخفی در مدت کوتاھـی، 
ـرده و  )  موفق شدند (  تشکلی گست

ـفـت   ھماھنگ در میان کارگران ن
ـنـد  بـا  .  و خانواده ھایشان ایجاد کـن

توجه به شرایط امنیتی ایجاد شـده  

توسط ارتش انگلیس وایران در ایـن  
مناطق، سطح پائین سواد در مـیـان  
کارگران، بی بھره بودن از وسـائـل  
ـتـــی در   ـــاط جـــمـــعـــی حــ ـب ارتــ
ــانــداردھــای آن روزگــاروجــوان   اســت
بودن طبقه کارگر در صنایع نفتـی  
ـرده وار   و شرایط به غایت دشوار وب

این فعالیـن  "   زندگی این کارگران 
در ادامه به سازماندھی اعتـصـاب  
دست میزنند که در روزنامه تایـمـز  

تحرکـات سـرخ در  "  از  ١٩٢٩ سال  
ـران  ــاد مــیـشـود "  ای سـوالــی کــه  .  ی

 مرتضی فاتح پیش روی ما  

ــتــی  " جــریــان   ــالــیــس ــی اتــحــاد ســوس
مـحـفـل رضـا مـقـدم ـ  " ( كارگری 

، نویسنده ای دارد بـه  ) ایرج آذرین 
وی در آخـریـن  .  نام احمد شقایقـی 

شــمــاره نشــریــه ایــن مــحــفــل در  
ـیـو   ـرنـات ـت ـبـی، بـه جـدال بـا آل مطل
ــه   ــه اســت، ك ــی پــرداخــت پــروغــرب
یادآوری چند نكته در حاشیه ایـن  

ــی از فــایـده نــیـســت "  جـدال "  . خـال
نوشته مزبور ابتدا با ایمـا و اشـاره  
به چند نفـر و جـریـان اشـاره مـی  
كند و در جـائـی ھـم، از نـوشـتـه  
ـرج آذریـن   مشترك رضا مقـدم و ای

ــســت   ــا حــزب كــمــونــی ــطــه ب در راب
كارگری كه آن را متھم به گرفتـن  
پول از اسرائیل کرده بـودنـد، یـادی  

نكته جالب، به نظر مـن،  .  می كند 
در این نوشته ارجاع به نوشـتـه ای  

خـطـر  " از رضا مقدم تحـت عـنـوان  
ـران  " فساد در جنـبـش كـارگـری ای

است كه تمام عمارت خـطـر فـاسـد  
ـبـدیـل   شدن جنـبـش كـارگـری و ت
شدن فعالین كـارگـری  بـه جـاده  
ـر   صاف کن آلترناتیو پروغربـی ، ب

 .روی آن بنا شده است 
 

 آفتاب آمد دلیل؛ سایه ھا
ـقـی ایـن   حسن نوشته احـمـد شـقـای
است كه تصویر روشـنـی از بـحـث  
ـرج آذریـن از   جریان رضا مقدم ــ ای

را، بـه  "  سالیدریتی سنتر "الم شنگه  
ـتـا بـایـد  .  خواننده می دھـد  ـق ـی حـق

بگویم كه تا قبـل از خـوانـدن ایـن  
نوشته، فكر می كـردم كـه شـایـد  

ـقـی در بـحـث   ـتـی  " حقای ـیـدری سـال
ـتـه بـاشـد "  سنتر  و  .  این محفل، نھف

گرنه یك جریانی كه برای خـودش  
احترامی قـائـل اسـت، خـودش را  

 در جستجوی جواب به یک سوال
 یاشار سھندی  

ـتـاب   اخیرا دو جلد از سـه جـلـد ك
ـراضـات كـارگــران  "  مسـائـل و اعـت

ـتـشـر  "  ١٣٨٧ ایران در سـال   را مـن
این مطلب كوتاه در مـورد  . كرده ام 

ــاب اســت  ــن كــت ــاخــت از  .  ای شــن
ــه   ــن ــت كــارگــران در زمــی وضــعــی
اعتراضات، مكانیسم شكل گیـری  
ـرات   ـی یك اعتصاب كـارگـری، تـاث
كار مشترك اعتـصـاب و تشـكـیـل  
مجمع عـمـومـی،  كـار و رابـطـه  

ـیـكـه كـارمـزدی   كارگران در مكـان
بشكل ھار و افسار گسیخـتـه ای  
ـرات   ـی در جریان است، بازتاب و تـاث
ـلـخـی   اعتصابی موفقیت آمـیـز، ت
ـر در   ـر، بـازتـاب فـق زندگی در فق
زنگی  خـانـواده ھـای كـارگـری،  
وضعیت جوانان و فرزنـدان خـانـواده  
ـیـان سـوانـح   ـربـان ھای كارگری و ق

 مسائل و اعتراضات كارگران 
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ــت ســر ھــم   ــای پش ــواھ فــت
ـیـه   آخوندھای فسیل حکومتی عـل

اجـرای  "  اتـھـام " شاھین نجـفـی بـه  
ــگ  ــک آھــن ــی و    ی ــون  اوج زب

درماندگی این حكومت در مقـابـل  
ــش عــظــیــم فــكــری      یــک جــنــب

 فرھنگی و ضـدمـذھـبـی    سیاسی 
. در ایران را بار دیـگـر عـیـان كـرد 

آھنگ شاھـیـن نـجـفـی و یـورش  
ـیـه    وسیعـی كـه مـتـعـاقـب آن   عـل

ـتـكـار   فتواھا و آیت الله ھای جنـای
ــی و   ــالم ــت اس ــوم ــك ــل ح و ك
مقدسات آن و علیه حامیان خجـول  

 فـقـط    و صریح آن براه افتاده اسـت 
یکی از بروزات اعتراضی جـامـعـه  
ای است که دارد شخم میخورد و  

 .به مصاف كل این ارتجاع میرود 
ـرش   این مبـارزه را بـایـد گسـت

ـرای پـایـان  .  داد  این مـبـارزه ای ب
    دادن به خرافه و عـقـب مـانـدگـی 
اعالم صریح و بی تخفیف خواسـت  
ـیـان و   ـیـد و شـرط ب آزادی بـی ق

 خواست بی قیـد و شـرط    اعتراض 
آزادی نقد مـقـدسـات مـذھـبـی و  
غیر مذھبـی واعـالم جـنـگـی نـه  
تنھا علیه جـمـھـوری اسـالمـی و  
ـیـن   قوانین و مقدسات آن كـه ھـمـ ن
ـبـش مـلـی   ـیـه كـل جـن جنگی عل
اسالمی و احزاب و نھادھـای ایـن  

 سـال اسـت از  ٣٣ جنبش است كه  
قبل حاكمیت زندان و شكنجـه ایـن  
حكومت ارتزاق میكند و از پـایـه  

ـرود  . ھای این حكومت بشمـار مـی
این در عین حال جدالی بین قـطـب  
 پ جامعه با كـل قـطـب راسـتـی  
ــن   ــی تــری ــدائ ــه از ابــت ــت ك اس
    خواستھای مردم، از آزادیـخـواھـی 

ـقـد    رھائی فکری   سكوالریسـم و ن
مذھب، از آزادی بی قید و شـرط  
ـرای   بیان و از جنبش عظیم مـردم ب
خالصی از شر مذھب و حاکمـیـت  

ایـن  .  مذھبی تماما بیگـانـه اسـت 
ـقـی اسـت كـه مـاھـیـت   جدال عمی
ـــورژوای   ـــان ب ـی ـــدعــ ـــی م ـــع واق
ـیـوسـازی و حـقـوق بشـر و   ـرنـات آلت
ــز بــه   دمــکــراســی و غــیــره را نــی

سـكـوت و  .  ھمگان نشان مـیـدھـد 
ـیـل   لكنت زبان این جریانات بـی دل

 .نیست 
ـیـن مصـاف جـمـھـوری   این اول
ـیـسـت كـه از   اسالمی با جوانـان ن
ـر خـود دارد  . ابتدا مھر شكـسـت ب

حجاب اسـالمـی یـكـی دیـگـر از  
مظاھر مصاف حكومت بـا نسـلـی  
است كه علیرغم سـی و سـه سـال  

 علیرغم ھزاران فـتـوا    جنایت ھرروزه 
ـنـه   ـرغـم صـرف ھـزی ـی و قانون و عل
ــل آن  ــحــمــی     ســرســام آور بــرای ت

ـر بـار    قھرمانانه ایستادگی كرده   زی
ـنـار   نرفتـه و حـجـاب را عـمـال ك

این نسلی است كـه  .  گذاشته است 
برای آخوند و اسالم و فتوا و جـادو  

ـره خـورد نـمـیـکـنـد  ایـن  .  وجنبل ت
 در  ٨٨ نسلی اسـت كـه در سـال  

ابعاد میلیونی برای سرنگونی ایـن  
حكومت به میدان آمد و باز ھم بـه  

ــدان خــواھــد آمــد  ــی  .  مــی ــودھــن ت
محكمی كه در  ند روز گذشته بـه  
حكومت و حامیان خجول و صـریـح  

 بخشی از رونـد آمـاده    فتوا زده شد 
ــعــدی در   شــدن بــرای مصــاف ب

 .خیابان ھا است 
ـر   جمھوری اسالمـی بـایـد بـزی
كشیده شود و حمله به ایـدئـولـوژی  
و قوانین و مقدسات این حـكـومـت  
از ابتدائی ترین حقوق مردم و جـزو  
ـرای   الینفـك و ضـروری مـبـارزه ب

دوره  .  سرنگونی این حكومت اسـت 
ــوا و   ــت حــكــومــت مــذھــبــی و ف
. تروریسم اسالمی تمام شـده اسـت 

ــردم آزادیــخــواه را   ــه م ــی ــل حــزب ك
فرامـیـخـوانـد كـه قـاطـعـانـه و بـا  
صدای بلند جمھـوری اسـالمـی و  
فتواھا و تقالھای تروریسـتـی اش  

ـیـد    را محكوم كنند   از آزادی بی ق
ـقـد مـذھـب دفـاع   و شرط بیان و ن
ـیـگـرد   كنند و خواھان محاكمه و پ
ـلـی صـافـی   ـیـن الـمـل قضائی و ب

ـر    گلپایكانی   مكارم شیرازی و سـای
ـتـكـاران   فتوا دھندگان و كلیه جنـای

 .حاكم بر ایران شوند 
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اینچنین درگیر مـوضـوعـی نـمـی  
ـنـد  احــمـد شـقـایــقـی در مــورد  .  ك

ـیـن   ارتباط سالیدریتی سنتر با فعال
كارگری و فاسد كـردن آنـھـا مـی  

ـیـل  : " نویسد  بـه ھـر شـکـل بـه دل
موردھای مشخصی در این رابطـه  
ـیـن کـارگـری در داخـل   که فعـال
کشور با آنھا برخورد داشتند و یـا  
ـیـدنـد و بـعـدھـا   از آنـھـا مـی شـن
ـر از   ـف افشاگری که تـوسـط دو ن
فعالین کارگری در خـارج کشـور  
انجام شد، یداله خسرو شـاھـی در  
ـتـی   ـیـداری ارتباط با مـاھـیـت سـول
ـرداخـت و   ـر بـه افشـاگـری پ ـت سـن
وارطـان تـوضـیـح داد چـگـونـه از  
طرف این تشکیالت آمریکـایـی و  
توسط شخص مھدی کوھسـتـانـی  
نژاد و یک نفر دیگر با او تـمـاس  
ــه مــی   ــه شــده و چــگــون ــت ــرف گ
ـراری   خواستند با پرداخت پول و برق
ـرای   روابطی مشخص نظـر او را ب
ــلــب نــمــایــنــد، کــه   ھــمــکــاری ج
خوشبختانه او نه تنھا به این رابطه  
ــه افشــای آن   ــداد، بــلــکــه ب ــن ن ت
پرداخت و پس از آن مجـددا بـحـث  
در این رابطه باال گرفـت و روشـن  
شد که نه تنھا این واقعـیـت طـرح  
ـیـسـتـی   شده از جانب اتحاد سوسیال
ـلـکـه   کارگری موضوعیت دارد ب
خـطـر بـزرگـی اسـت کـه مـبـارزه  

ــمــی بــا آن ضــروری اســت  .".  دائ
توجه می كنید كه تـمـام عـمـارت  
این بحث روی شنیده ھـایـی اسـت  
ـر در   ـف كه احمد شقایقی از چنـد ن
ایران شنیده است و بعد از آن ھم بـا  
افشاگریھای یداله خسروشـاھـی و  

تکمیل شده و مركـز ھـمـه  !  وارطان 
اینھا ھم مھدی كوھسـتـانـی نـژاد  

من ابدا قصد انـکـار نـدارم،  !  است 
ـیـن   كامال مـمـكـن اسـت كـه چـن

آنـچـه  .  چیزی اتفاق افتـاده بـاشـد 
كه در این بین جای سـئـوال اسـت،  
ـــل   ـف ـــك مـــحــ ــن اســـت كـــه ی ای
ــی كــه ھــفــتـش گــرو   ــول غـیــرمسـئ
ــاســی   ــش اســت، مــبـارزه سـی ھشـت
كارگران در یك جامعه را به لـجـن  

ـرای ایـن  "  اسـتـداللـش " كشیـده و   ب

ـراكـنـی واقـعـا بـه یـك تـار   لجن پ
ـم كـه  .  موئی بند اسـت  مـی گـوی

مبارزه سیاسی كارگران را به لجـن  
ـبـه   كشیده، چرا اظھاراتشان و شـائ
ـلـه   ھایی كه پراكنده اند، دائما مسئ
ـیـن كـارگـری   ـرای فـعـال امنیتی ب

ـقـی  .  درست كرده است  احمد شـقـای
ــحــث   ــن ب ــی ــد مــخــالــف مــی گــوی

،  " محفل ایشـان  "  سالیدریتی سنتر " 
ــی   ــت ــی ــر امــن خــود را پشــت خــط
مرتبطین بـا مـرکـز ھـمـبـسـتـگـی  

و  "  آمریکایی در ایران پنھان کردند 
ـتـھـا در  .  آن را انكار می كنند  مـن

ھمین نوشته به این موضوع دامـن  
ـنـده   ـن زده است كه باز ھم نـگـران ك

ـر ایـن بـا  : "می نویسد . است  بنا ب
ـیـن   تالشی مضاعف از سوی فعـال
جنبش کارگری در داخـل کشـور  
باید دست این اشخاص در محـیـط  
ـیـن کـارگـران   کار و فعالیت، در ب
رو شود و دست نھادھای سـرمـایـه  
داری از جنبش کـارگـری کـوتـاه  
گردد و آلترناتیو پروغرب و راسـت  
ــای   ــکــھ ــه کــم ــوان ــه پشــت کــه ب
ـری   امپریالیستی در حال شکل گـی

بار دیـگـر بـه  .".   است افشا گردد 
اینھا ھشدار مـی دھـم كـه نـمـی  
ـران ایـن   شود با جـان آدمـھـا در ای

نمی شـود رفـت  .  چنین بازی كرد 
و در حضور جاسوسان خانه كـارگـر  
ـیـن چـیـزی را در   و حراست، چـن

راه  .  رابطه با افـرادی مـطـرح كـرد 
ـرو غـرب در   ـفـوذ پ پس زدن خطر ن
جنبش كارگری، اگر كسی واقـعـا  
ـیـن مـنـظـوری داشـتـه بـاشـد،   چن
ـنـاع   متشكل كـردن كـارگـران و اق
ــری بــه راه حــل   ــن كــارگ ــی فــعــال
سوسیالیستی است و نـه مـعـرفـی  

 !آنھا به حراست و اداره اطالعات 
 

 آوردن دلیل
دلیل و تحلیلی را كه محفل رضـا  
ـرای در نـظـر   مقدم ـ ایرج آذریـن ب
ـبـش   ـفـوذ آمـریـكـا در جـن داشتن ن
ـــق مـــھـــدی   ـری ـری از طــ كـــارگــ
كوھستانی نژاد دارند، پـارانـویـائـی  

ـقـی مـی  . محض است  احمد شقـای
تـالش نـھــادھـای دســت  : " نـویســد 

ــرای   ــه داری ب ــرمــای ــی و س راســت

مطرح نمودن مھدی کـوھسـتـانـی  
ـبـش   نژاد و چسـبـانـدن آن بـه جـن
ـفـاقـی و نـه   کارگری ایران نـه ات
ـر   موضوعی ساده بلـکـه کـامـال ب
ـردی   اساس نقشه و سـیـاسـت راھـب
امپریالیستی در جنبـش کـارگـری  

ـیـن  .".   ایران است  اینھا كه یك چـن
الم شـنـگـه ای بـه پـا كـرده انـد،  
حتی به خود زحمـت نـمـی دھـنـد  
بروند و درباره راه و روش و تاریخ و  
ـر در   ـت ـتـی سـن تجربه نفوذ سالیـدری
جنبش كارگری كشورھـای دیـگـر  

ـنـد  ـن ـیـق ك از نـظـر  .  مطالعه و تحق
اینھا، چون در مورد لھستان مراكز  
كمك مالی آمـریـكـا بـا اتـحـادیـه  
ھمبستگی در تـمـاس بـودنـد، در  

فقط یك  !  ایران ھم چنین می شود 
ـنـكـه  !  مثال خشك و خالی  بـدون ای

بدانند در لھستان و اروپای شرقی،  
ـر   ـــگــ ـری و دی ـــش كـــارگــ ـب ــ ـن جــ
ــا چــه   ــشــھـای اعــتــراضـی ب ــب جـن
ـنـھـا   ـرای ای موانعی روبرو بودنـد، ب
كافی اسـت كـه خـر خـودشـان را  

خـطـر فسـاد در  " در نوشتـه  ! برانند 
ــارگــری ایــران  ــش ك ــی  "  جــنــب م

ــد  ــالـشـی را کــه  : " نـویسـن تـمــام ت
ــون   ــگــی  " اکــن ــســت ــمــب مــرکــز ھ
برای تماس گیـری بـا  "  آمریکایی 

ـنـش   ـی جنبش کارگری ایران و فعال
ــجــام مــی دھــد در زمــان شــاه   ان
سفارت آمریکا در ایران انجـام داده  
ـیـن   است، از قبیل فـرسـتـادن فـعـال
سندیـکـاھـای زرد دوران شـاه بـه  
آمریکا برای شرکت در سمینـارھـا  
ـری   و آموزش دیدن بمنظور فـراگـی
فوت و فن تبلیغات و توطئه علیـه  
ــش   ــسـت جـنــب ــن سـوســیـالــی ـی فـعــال
کارگری، ساختن اتحـادیـه ھـایـی  
که با سوسیالیستھا و کمونیستـھـا  
ـلـه کـنـد، و   در طبقه کارگر مقـاب
جنبش کارگری ایران را از تـمـاس  
ـــای   ـــھ ـــازمـــان ـــا احـــزاب و س ب
ـر حـذر   سوسیالیست و کمونیست ب

فعالیتھای سفـارت آمـریـکـا  .  دارد 
ـیـن   از محدوده نماینـدگـان و فـعـال
سندیکاھای دوران شاه فراتر نرفـت  
ــش   ــن جــنــب ــالــی ــان فــع و در مــی
کارگری ایران که تاریخا چـپـگـرا  
ـم شـاه و حـکـومـت   و مخالف رژی

ـتـوانسـت مـوفـق   سلطنتی بـودنـد ن
خـود  .".  گردد و الجرم ناکام مـانـد 

این محفل با برشمـردن تـالـشـھـای  
ـرای   مراكز غربی در زمـان شـاه ب
نفوذ در جنبش كارگری، می دانـد  
كه با یك نفر و یك آرزو نمی تـوان  
در جنبش كـارگـری یـك كشـوری  

كرد؛ اما با ایـن  "  فاسد "نفوذ و آنرا  
ـیـغـات   ھمه، تصمیم گرفته  كه تبل

مـھـدی  .  ناسالم خود را تكرار كنـد 
ــل دھــھــا   ــث ــژاد م ــی ن ــان كــوھســت
سندیكالیست دیگـر، مـی خـواھـد  
ـیـسـم و گـرایـش   جلوی نفوذ كـمـون
كمونیستی در جنبش كـارگـری را  
سد كند، و راه و روش گـرایشـات  
ـبـش ھـمـوار   بورژوائی را در آن جـن

كـل اعضـای مـحـفـل رضـا  .  كند 
ـیـن و   مقدم ـ ایرج آذریـن، از فـعـال
پادوھای نھادی بودند كه یكی از  
بنیانگذاران اصلی آن ھمین مھدی  

ــود  ــژاد ب ــی ن ــان ــوھســت ــد  .  ك ــم اح
ــا گــرایــش   ــی ب ــی مشــكـل ــایــق شـق
سیاسی مھدی كـوھسـتـانـی نـژاد  
ــكــه  بــا شــخــص وی   ــل ــدارد؛ ب ن
مشکل پیدا كـرده و حـاضـر اسـت  
ـران   بابت آن كل جنبش كارگـری ای

 . را به لجن بکشد 
 

چرا محفل احمد شقایقی 
به این سیاست روی 

 آورده است؟
ـرسـد كـه   كسی اما شاید از خود بپ
این چه فرھنـگـی اسـت كـه ایـن  
. محفل وارد اپوزیسیون كـرده اسـت 

و چرا؟ این محفل، متأسـفـانـه، در  
ـم بـه خـط   چند سال گذشـتـه، دائ
سیاسی حزب توده و شـیـوه ھـای  

احسـاس نـزدیـكـی  "  تـوده ایسـتـی " 
تـمـام آسـمـان ریسـمـان  .  كرده اسـت 

ـرای تـوجـیـه ایـن   كردنھایش ھـم ب
احــمــد  .  احســاس نــزدیــكــی اســت 

خـطـر  " شقایقی در ھـمـان نـوشـتـه  
ـران  " فساد در جنـبـش كـارگـری ای

ــد  ــویســن ــعــریــف  : " مـی ن ــه ت ــا ب بــن
ــســت   ـی ــال گـرایــش چــپ و ســوسـی
ـیـه   جنبش کارگری و فعالینش عل
ـران   تبدیل شدن جنبش کارگـری ای
ــای   ــھ ــاســت ــزار اجــرای ســی ــه اب ب
امپریالیـسـتـی آمـریـکـا قـاطـعـانـه  

ایـن مـحـفـل راه  .".  خواھند ایستاد 
ــل  اجــرای   ــاب ــادن در مــق ایســت
ـیـن   سیاستھـای فـوق را ھـم، چـن

بـخـشـی از  : " تـوضـیـح مـی دھـد 
ــش   ـب ـیـن گـرایـش راســت جـن فـعـال
ـقـه حـمـایـت از   کارگری که سـاب
ـیـسـم اردوگـاھـی دارنـد و   سوسیال
ـیـسـت مـی   ھنوز خود را سـوسـیـال
دانند و در سـیـاسـتـھـایشـان رگـه  
ھایی از یـک ضـد آمـریـکـایـی  

ایـن گـروه از  .  گرایی وجـود دارد 
ــش   ـب ـیـن گـرایـش راســت جـن فـعـال
کارگری مستقـل از اخـتـالفـاتـی  
ـــش چـــپ و   ـرای ـــا گــ کـــه ب
ـبـش کـارگـری   ـیـسـت جـن سوسیـال

و ھم اکنون حول ماھیـت و  ( دارند  
نحوه تشکیل تشـکـلـی اسـت کـه  
ــد،   ــن ــاش ــایــد داشــتــه ب ــران ب کــارگ

، اما بر سر ممانعت  ) متمرکز است 
از نفوذ نھـادھـای آمـریـکـایـی در  
ـران در کـنـار   جنبش کـارگـری ای

یعنی بـا  .".   گرایش چپ ھستند 
ـتـی ھـا، راه تـوده   ـری توده ایھا، اكث
ای ھا، فریبرز رئیس دانا، حسـیـن  
ـره   اكبری، راه كـارگـری ھـا و غـی
متحد می شود و راه و روش آنـھـا  
ـنـد، امـا خـجـالـت   را اتخاذ می ك
می كشد این را با ھمین صـراحـت  
بگوید؛ مجبور است برایش بـھـانـه  
ـبـش   ای بیاورد كه بعله منافـع جـن

ـم  ایـن  !  كارگری را مـد نـظـر داری
ایـن  .  دالئل زیادی نـاشـیـانـه اسـت 

رگه ھـایـی از یـك ضـد  " سیاست  
جـھـان سـومـی  "  آمریكایی گرایـی 

ـر از   است که عاقبت و آخرتی بھت
 .این نخواھد داشت 

 
جایگاه گرفتن پول از 

 خارجی ھا
احمد شقایقی اتـھـام پـول گـرفـتـن  
ــری از   ــیــســت كــارگ حــزب كــمــون
اسرائیل را بـه مـا یـادآوری مـی  

ھمان زمان این اتھام جـواب  . ( كند 
ــام  .)  در خــورش را گــرفــت  ــھ ات

ــی   ــال ــمــك م ــول و ك ــن پ گــرفــت
قدمتی  "   اجنبی ھا " كمونیستھا از  

  دفاع از توده ایسم به بھانه جدال با امریکا 

 ١  از صفحه  
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ــی دارد  ــر  .  طــوالن ــوی ھــا ھ پــھــل
كمونیستی را با این اتـھـام كـه از  
ــاه   شـوروی پـول گـرفــتـه، در سـی
چالھایشان بازجوئی، شـكـنـجـه و  

ــد  جــمــھــوری  .  اعــدام مــی كــردن
ـیـس و   ـیـل، انـگـل اسالمی، اسـرائ
ـیـسـت پـھـلـوی   آمریكا را ھم به ل

جای ھیچ افتخـاری  . اضافه كرد 
نیست كه كسی در بحث سیـاسـی  
ـیـن   ـف ـیـن جـبـونـانـه مـخـال این چـن
ــجــه   ــه شــكــن ــاســی خــود را ب سـی

ـرسـتـد   ـف كـه اصـال الزم  ( گاھھا ب
نیست كسی در لباس اپـوزیسـیـون  
رژیم اسالمی این كـار را بـكـنـد،  
ـم در حـال   ـم دائ چرا كه خـود رژی
پاپوش دوزی برای مخالفیـنـش و  
از جمله فعالین جنبـش كـارگـری  

 ). از ھمین طریق است 
ـقـالب   در خود روسیه قبل از ان
اكتبر، تزار، منشویـكـھـا و دیـگـر  
مخالفین ھم، لنین را بـه گـرفـتـن  

طـرف  ( پول و اسـلـحـه از آلـمـان  
اصلی روسیه در جنـگ جـھـانـی  

ــه  )  اول  مـتـھـم مـی كـردنـد كـه ب
ــال خــود، او را   ــی اصــطــالح و خ

این سیـاسـت زشـت  .  منزوی كنند 
ـرایشـان   اما نگرفت و روسیاھـی ب

كسی این ھمـتـاھـای  .  باقی ماند 
ایرانی آنھا را مجبور بـه گـرفـتـن  
. یك چنین سیاستی نـكـرده اسـت 

خودشان خود را این چنیـن دچـار  
 . *مخمصه كرده اند 
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 وجود سرمایه دار و کارگر در ایران راه حل نیستانکار 
 ناصر اصغری  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد

 
دفاع از توده ایسم به 
 بھانه جدال با امریکا 

جوابی كوتاه به یك 
 اظھارنظر

 
ــرمــی در ســایــت   ــت ــده مــح ــن خــوان

ــه   ــن زیــر نــوشــت ــاالتــری چــگــونــه  " ب
ـنـده   ـراك اعتراضات خودبخودی و پ
ـم اسـالمـی   كارگران می تواند رژی

كامنتی گذاشـتـه كـه  "  را بیندازد؟ 
در انتھای این نـوشـتـه آورده شـده  

ـر  *.  است  در یك توضیح كـوتـاه زی
ھمان كامنت ایشـان، در وبـالگـم،  
چند كلمه در باره مسائل نامربـوط  
در آن كامنت خطاب به نـوشـتـه ام  

وجـود  " برای ایشان نوشتم و جـواب  
و یا عدم وجود كارگر و سـرمـایـه  

ـران را بـه  " دار  در جامعه امـروز ای
در آن كـامـنـت  .  بعد موكول كـردم 

ھمچنین آمده است كه اگـر فـكـر  
ـنـد   ـم كـارگـران مـی تـوان ـن می ك
جمھوری اسالمی را بیاندازنـد، در  

ـم  در ھـمـان نـوشـتـه  .  اشتبـاه ھسـت
ــل و نــحــوه ای كــه   مــذكــور دالی
ـنـد جـمـھـوری   كارگـران مـی تـوان

 بیـان كـرده ام  ، اسالمی را بیاندازند 
و با كامـنـت ایشـان نـظـرم عـوض  

 . نشده است 
: در آن كامنت از جمله آمـده اسـت 

صاحب این قلم دوستی اسـت کـه  " 
 بر افـروخـتـه  » دانسته شما « از این  

ـرام از دوسـتـان   و بـا عشـق و احـت
به حداقل یـک  .  دعوت می کند 

ــن جــواب   ــری ــن کــوچــکــت گــزاره ای
ـیـد  ـرمـائ آیـا در  .  عـلـمـی ارائـه بــف

ـقـه   ـران امـروز اصـال  طـب جامعه ای
سرمایدار ـ بورژازی کالـسـیـک ـ  

و یا اصال  طبقه کارگر ـ پرولتـاریـا  
 "ـ باقی مانده است؟ 

این كامنت مـتـأسـفـانـه روشـن  
نمی كند كه اینكه از نـظـر ایشـان  

ـنـد جـمـھـوری  "  كارگران نمـی تـوان
ـلـش  " اسالمی را بیاندازند  ـی ، آیـا دل

این است كه كـارگـران كـال قـدرت  
متحد شدن و ظاھـر شـدن بـعـنـوان  
یك طبقه را از دست داده انـد، یـا  
ــزم   ـی ــظـر ایشــان مـكــان ـنـكــه از ن ای
ـم   انداختن رژیمھا و از جـمـلـه رژی
جـمـھـوری اســالمـی عـوض شــده  

 !است؟ 
منظور ایشان ھـر چـه بـاشـد،  
اما بعد از تغییر و تـحـوالتـی كـه  
در شیوه زندگی كارگران به وجـود  
آمده است و بخصوص اینكه دیگـر  
ــثــل   ــتــی م ــی ــر شــاھــد وضــع ــت كــم
وضعیت كارگران صنعتی سالھـای  

ـم، كـه در  ١٨٠٠  ـی ـیـا ھسـت ـتـان ـری  ب
" وضع طبقه كارگر انگلیـس " كتاب  

ـر   اثر فـردریـك انـگـلـس بـه تصـوی
ـیـجـه گـرفـتـه   كشیده شده است، نت
می شود كه پرولتاریا و بـورژوازی  
كالسیك دوره شان به سر رسـیـده و  
در نتیجه كارگـر جـایـگـاه اصـلـی  
مبارزه در انداختن سیستم سـرمـایـه  

فرمول پول ـ كـاال ـ  . داری را ندارد 
پول و تمام آن پروسه ھایی كـه در  
این فرمول نھفتـه اسـت را از یـاد  
می برد و بـه فـرمـول پـول ــ پـول  
ـرد كـه   می رسد و نتیجه می گـی

حرف زدن از تضاد بین پرولتاریا و  " 
ــت اســت  ".  بـورژوازی حــرفــی مــف

منظور گوینـده جـمـالت فـوق ھـر  

چه باشد، یك چـیـزی تـخـطـئـه و  
انکار میشود كه در این جامـعـه و  
ــل   ـقـه ای در مــقـاب ـم، طــب سـیـســت
ــمــزدی نــاچــیــز، كــل ثــروت   ــت دس

مـنـظـور  .  جامعه را تولید می كند 
ـم سـرمـایـه داری   مدافعین سیـسـت
ــا ارجــاع   ــن اســت كــه ب ــا ای غــالــب

ــه   ــورژوازی و  " مـاركســیـســتـھــا ب ب
، سـاخـتـن یـك  "پرولتاریای كالسیك 

ـتـه ھـای مـاركسـیـسـم   دین از گـف
ـیـای   كالسیك است و چونـکـه  دن
امروز ما با دنیایی كه آن آیات در  
آن دوره نازل شدند، متفـاوت اسـت،  
ــن   پـس بـھــتــر اســت بـه دنــبـال دی

 .  دیگری برویم 
ــد در مــورد   كســی مــی تــوان
خاص جمھوری اسـالمـی بـگـویـد  
كه سوخت و ساز سیستم سـرمـایـه  
ـم،   داری و تولید زیر سیطره این رژی
با سیستم سرمـایـه داری جـھـانـی  
ـرمـتـعـارف اسـت  . جور نیست و غی

كسی می تواند در تقـابـل بـا ایـن  
ــم   ــی ھ ــاقــا خــیــل ــد كــه اتــف ــگــوی ب
ـثـمـار   متعارف است و صـرفـا اسـت
كارگر را نشان بدھد و یـا  سـعـی  
نماید قانع كند كـه  جـامـعـه ای  
مثل ایران  بر سركوب صرف تكـیـه  
ــارگــر ارزش   دارد و از گــرده ك
اضافی میكشد، ھمیـن اسـت كـه  

شـدن  "  متعارف " می بینیم و انتظار  
ــم اســت  . بــیــش از ایــن یــك تــوھ

اختالفات ھر چه بـاشـنـد و ریشـه  
در ھر چیزی داشته بـاشـنـد، امـا  
یك واقعیت را نمی توان انكار كـرد  
ـران   كه موتور مـحـركـه جـامـعـه ای
ــاتــی و   ــق ــم، مــبــارزه طــب امــروز ھ
ـیـن بـورژوازی و   مشخصا مبارزه ب

كسـی كـه ایـن را  .  پرولتاریا اسـت 
اصـال  " انكار كند، صـرف ادعـای  

ــورژوازی   ـقـه سـرمــایـه دار ــ ب طـب
ــه كــارگــر ـ   ــق ــ و طــب ــك ـ كــالــســی

كسـی  "  پرولتاریا ـ باقی نمانده است 

باید زحمت  .  را نمی تواند قانع كند 
 .*بیشتری بكشد 
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دوستان محترم و نـویسـنـده  *  

 :محترم یادداشت لینک شده 
 سالم 

واقـعـیـت ایـن اسـت کـه اگــر  
ــد كـه كــارگـران مــی  «  ـی مـی دان

ــد جــمــھــوری اســالمــی را   ــن تــوان
 »بیاندازند 

مطلبی به غـایـت نـادرسـت را  
ــــد «  ـی ـــ ــــمــــاال   .  » مــــی دان ـت احـــ
ـری ھـم داشـتـه  » توھمات «   بیـشـت

ــای   ــق روش ھ ــد و مــطــاب ــاشــی ب
ـلـی سـالـھـای    عـمـده  ١٣٥٠ تحلی

ـر اسـاس   ـلـی را ب تحوالت بین المل
ـر اسـاس   ـیـسـتـی ب ـریـال اھداف امـپ

ــحــه «  مــی  «    و » فــروش اســل
 .»دانید 

صاحب این قلم دوسـتـی اسـت  
 بــر  » دانسـتـه شـمـا « کـه از ایـن  

ـرام از   افروخته و بـا عشـق و احـت
ــد  ــن بــه  .  دوســتــان دعــوت مــی ک

ـــن   ـــزارهء ای ـــک گ ـــل ی ـــداق ح
کوچکترین جـواب عـلـمـی ارائـه  

 .بفرمائید 
آیا در جامعه ایران امروز اصـال   

ــدار   ــه ســرمــای ــق ــورژازی    –طــب ب
ـقـه    –کالسیک   و یـا اصـال  طـب

باقی مانـده    –پرولتاریا    –کارگر  
 است؟ 

ـم بـعـد از ایـن   فکر مـی کـن
طرح بحث خواھیم توانست بـه ھـم  
ـنـه ھـا و غصـه   نزدیک شده کـی

 تبدیـل کـرده  »خشم «ھایمان را به  
 .چراغ راه روشن کنیم 

ـتـظـر   پس بـا عـالقـمـنـدی مـن
دریافت پاسخی شیرین به سئوالـی  

 .که طرح کردم، می مانم 
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کـدام  :"  میگذارد ایـن اسـت کـه  

ـیـن   شرایط باعث میشود که فـعـال
ـقـه   اجتماعی وسیاسی امروزین طـب
کارگر از ایجاد تشـکـلـھـای تـوده  
ــی   ای کـارگــری کــه ابـزار اصـل
اعمال اقتدار اجتماعی و سـیـاسـی  
طبقه کارگر در جدال بـا سـرمـایـه  

ــد؟  ــاشــن ــوان ب ــات ــد، ن ــن در  "  ھســت
جستجـوی جـواب بـه ایـن سـوال،  

:" مرتضـی فـاتـح اشـاره مـیـکـنـد 
فشار اقتصادی و سرکوب عـریـان  
فعالین و جریان ھای کارگری در  
این دوره از عواملی اسـت کـه بـه  
ھیچ وجه نمی توان آنھا را نـادیـده  
ـرای پـاسـخ بـه ایـن   گرفت، اما ب
مـعـضـل اگـر ازایـن دالیـل شــروع  
ـم فـقـط خـود را بـه یـافـتـن   ـی کن
پاسخی سریع وآسان دلخوش کـرده  

ـبـل  .  ایم  به ھمین دلیل بھتر است ق
از پیش کشیدن ایـن پـاسـخ عـلـل  
ــز جســتـجــو   ـی ـر دیـگــری را ن مـوث

ایشان تاکید میکند جـواب  ."  کرد 
ــزدیــک  "  را  ــه ن ــد در گــذشــت ــای ب

سیاسی و اجتماعی طبقه کـارگـر  
مرتضی فاتح اشاره  ".  جستجو کرد 

ـقـالب   بـی  "  ٥٧ میکـنـد درپـی ان
ــده   ــاکــم ش ــخــش ح ــن ب پــرواتــری

این فـرصـت را یـافـت  "  بورژوازی 
ــران   ــرمــایــه داری در ای " کــه س

گریبان خود را از جنبش کارگـری  
و سوسیالیستی  که طـی سـالـھـا  
" نتوانسته بود از آن خالـصـی یـابـد 

اشـاره مـرتضـی فـاتـح بـه  .  برھاند 
درست به نکته مھمی است وقتـی  

لحظه تولد بورژوازی بـه  :"  میگوید 
عنوان یک طبقـه اجـتـمـاعـی در  
ـــش   ـب ــ ـن ــ ـــا حضـــور ج ـران، ب ــ ای
ـران   سوسیالیستی کـارگـری در ای

و ایـن بـاعـث  ."  وجھان ھمراه است 
شده بـود کـه سـرمـایـه داری در  

تشـخـص سـیـاسـی و  " ایران نتواند  
ھـژمـونـی  " از  "  اجتماعی خـود را 

ــت   ــی ــبــول ــق ــری و م ــاســی نــظ ــی س
اجتماعی آرمانھا واھداف و جـھـان  

رھا سـازد تـا  " نگری طبقه کارگر 
ـر  ٦٠ مقطع سال    که موفـق شـد ب

ــریــان و   ــرکــوب ع پــایــه یــک س
ــعـد از   ــای ب ـی تـحـوالت بـعــدی دن
جنگ سرد کامال از این مخمصه  

ـتـه ایـن جـواب  . خالـصـی یـابـد  ـب ال
کاملی از سوی رفیق مان نیـسـت  
خود او ھنوز سوال را بـاز مـیـدانـد  
که باید در جستجوی جـواب بـود  
و به نـظـر مـن ھـم بـایـد بـه ایـن  
ــخ داد  ــاس ــی پ ــاس . مــوضــوع اس

مشکل براستی کجاست؟ چـرا بـا  
، و بـا  " ارتبـاطـات امـروزی " وجود  

ـفـی   وجود گستـرش کـمـی و کـی
ــر، و ســطــح ســواد   ــه کــارگ ــق طــب
ــران مــا شــاھــد   عــمــومــی کــارگ

 تشکالت توده ای کارگری نیستیم؟ 
بر خالف مـرتضـی فـاتـح مـن  
تاکید دارم اتفاقا باید از گـذشـتـه  
ــه امـروز مــاجـرا را پــی   دور تـا ب
گرفت تا به جواب روشـنـی دسـت  

ـیـش  ٨٠ آنچه که در  .  یافت   سال پ
ـتـاده، نشـان   یا پیشتر از آن اتفاق اف
ـقـه   ـری طـب میدھد که شکـل گـی
کارگر ایران ھـمـراه بـوده اسـت بـا  
ــی   ــســت ــالــی ــش ســوســی حضـور جــنــب

ـیـن  .  کارگری در جھان  اولین فـعـال
ــاثــیــر   ــحــت ت کــارگــری ایــران ت
ـنـد یـا   بلشویکـھـای روسـیـه ھسـت
ــا ایشــان ھـمــکــاری   ــا ب ــقـمــی مسـت

ـر رنـگ  . داشتند  این نقش چنان پ
بوده که یکی از راھھـای اصـلـی  

ارگان حزب  (  رسیدن نشریه ایسکرا 
ـــه   ـی ـرات روســ ـــال دمـــوکــ ـی ســـوســ

ـریـز  )  بلشویک آینده (  ـب از طریق ت
کـارگـران  " و بـاکـو بـوده اسـت و  

نفش مھمی در ایـن  "  مھاجر ایرانی 
ـنـد  ـر در ایـن  .  ارتباط داشـت ـیـشـت ب

ـم و   ـی مقطع زمانی مکث نمی کن
به ھمان تجربه کـه رفـیـق مـطـرح  

ـم  ـی اعـتـصـاب  .  میکند اشاره میکن
  ٢٠ درآبـادان  در سـال آخـر دھـه  

ـرد   میالدی  زمانی شکـل مـیـگـی
ـقـالب   ـر ان ـی که کل جھان تحت تاث
کارگری در روسـیـه اسـت و ایـن  
ـقـی در   واقعه مھم چنان تاثیر عمی
ایران دارد که حتی به گفته رفیـق  
ـیـمـا   ـق مان بورژوازی در ایران مسـت
تحت سیطره  ھژمونی سـیـاسـی و  
نظری و مقبولیت آرمانھا و اھداف  
. و جھان نگری طبقه کارگر اسـت 

اما چنانکه ھمه میدانیم آنچـه در  
روسیه اتفاقا از اواخر سالھای دھـه  

ـــالب  ٢٠  ـــگــر انــق  روی داد دی
ــکــه شــروع   ــود بــل کــارگــری نــب
ــود و   ــالب ب ــن انــق شــکــســت ای
بورژوازی روسیه ھم تحت سـیـطـره  
ـقـه   این ھژمونی مستقیما با نام طب
کارگر و حزب کمونیست خـود را  
سازمان داد و به شدت به سرکـوب  

ـرخـواسـت  از  .  انقالبیون بلشویـک ب
ــالب کــارگــری   تــرس یــک انــق
ـریـن   دیگر، بورژوازی به وحشیانه ت
روشھای سرکوب که تا آن زمـان  
میشناخت متوسل شد؛ گسیل نـاو  

جنگی به آبادان و مـحـاصـره ایـن  
شھر و سـرکـوب شـدیـد کـارگـران  
نشانه این ترس است و نیز ھمزمـان  
ـرخـی از   عقب نشینی در مقـابـل ب
خواسته ھـای کـارگـران از تـرس  

، تاکیدی بر دلـھـره  "تحرکات سرخ " 
 .بورژوازی است 

ـــه و   ـــان ـی ــ ـــوب وحش ـرک ــ  س
ــرط الزم   ــان ش ــری ــوری ع ــات ــت ــک دی
انباشت سرمایه در ایران و تضمـیـن  

بـه نـظـر  .  سود بورژوازی بوده است 
من این یک جواب ساده به یـک  

سرکوب را امـا  .  سوال مھم نیست 
فقط نباید در سرکوب خشن پلیس  

پی آمـد آن  .  امنیتی خالصه کرد 
ــن در   ــونــی ــوب خ ــه  " ســرک روســی

ـتـاریـا  "   استالینی  ـرول که بـه نـام پ
ـر   تمام شد، عروج یک چـپ غـی
کارگری و غیر مارکسیستی بـود  
که اتفاقا ھژمونی خـودش را بـه  
ـیـز   چپ سوسیالیستی کارگری ن

به مرور از مـارکـس  .  تحمیل کرد 
و انگلس و لنین یک کاریکـاتـور  

ــه شــد  ــه  .  سـاخـت مـتـد مـارکــس ب
ـیـک "  ـیـل  "  ماتریالیسم دیالـکـت ـل ـق ت

ـنـج   یافت، جبر تاریخی و گذر از پ
ـیـک   ـرات مرحله تـاریـخـی جـای پ

گویا ھر جـامـعـه  .  انسان را گرفت 
ـر تـکـامـل خـود را   ای باید مسـی
کامال طی کند بـعـد کـه خـوب  
ــد   ـن ــکـروز اعــالم کــن رشـد کــرد ی

چـه کسـی بـایـد ایـن کـار را  (  
ــد  جــامـعــه کــامــال  !)  بـکــنـد بـمــان

سرمایه داری شده و از االن سـوت  
ـیـسـتـی زده   شروع مبارزه سـوسـیـال
شده است، تازه این ھم نبـود، چـون  
ــه داری   ــای اول قــرار اســت ســرم
ــجــاعــی   ــعــدا ارت ــاشــد ب مـتــرقــی ب

این را ھـم بـه مـارکـس  ! ( میشود 

تازه آنوقت باید روی  )  نسبت دادند 
آگاھی طبقاتی طبقه کارگر کـار  

در ھمه این سالھـا مـارکـس  .  کرد 
آمـوزش داده مـیـشـد، کـتـابـھــای  
زیادی بیرون آمد که مـارکـس را  

کند اما نتیـجـه اش؟  "  عامه فھم " 
از خـود مـارکـس دیـگـر چـیـزی  

 .باقی نماند 
 مـیـالدی  ٢٠  در اواخر دھـه  

ــالب   ــق ــوز امــا مــارکــس و ان ــن ھ
ـیـا را تـحـت   کارگـری روسـیـه دن

و آنچه در آبـادان  .  تاثیر خود داشت 
 گذشت به شدت تحـت  ١٩٢٩ سال  

ـیـن  .   بـود ١٩١٧ تاثیر انقالب   فـعـال
کارگری آنزمان آدمھای عـجـیـب  
و غریبی نبودند، ھمانگونه که ما  
ــای   ــی دســت و پ ــای ب ــھ انســان

اما جـامـعـه آن دوران بـا  .  نیستیم 
ـر   انقالب کارگری روبرو بود کـه ب

ــد  ــی ــیــدرخش ــا م ــی ــارک دن امــا  .  ت
جامعه این زمـان بـعـد از تـجـربـه  
چندین دھه حـکـومـت وحشـت بـا  
ـقـالب، بـه چشـم خـود   نام ھمان ان
دید که  فروپاشی و سرکوبـگـری  
آن نظام بـه حسـاب مـارکـس زده  
ـتـھـایـش پـایـان   شده است، و در ان
. تاریخ و مارکس حک شده اسـت 

اگر ھر وقت در جھان آنروزگـار یـا  
حتی تا سی سال پیش، ھر گوشـه  
ـرچـم   جھان اعتراضی بلند میشد، پ
ــه داس و چــکــش   ــا نشــان سـرخ ب

امـروز امـا حـتـی  .  نشانـه آن بـود 
 درصدیھا که جلـوه ای  ٩٩ جنبش  

ازجنبش طبقه کارگر است بـه جـز  
به ھمت اعضای حزب کمونیـسـت  
کارگری ھیچ نشانی از مارکـس  

ـیـد  ـن ـی ایـن ثـمـره  .  را در آن نـمـی ب
ــکــصــد ســال   ــمــر ی سـرکــوب مســت

 . *گذشته بوده است 
 

 در جستجوی جواب به یک سوال
 ١ از صفحه  

محور اساسی انقالب کمونیستی، لغو مالکیت خصوصی بر وسائل کار و تولید، و تبدیـل آن بـه دارایـی جـمـعـی کـل 
بـازار، .  انقالب کمونیستی به تقسیم طبقاتی جامعه خاتمه میدھد و نظام مزد بگیری را از میان برمیدارد. جامعه است

بجای تولید برای سود، تولید برای رفع نیازھای ھمه مردم و بـرای رفـاه ھـرچـه .  مبادله کاالیی و پول حذف میشوند
کار، که در جامعه سرمایه داری برای اکثریت عظیم مردم تکاپویـی نـاگـزیـر و چشـم .  بیشتر ھمه انسان ھا مینشیند

بسته و فرسوده کننده برای امرار معاش است، جای خود را به فعالیت خالق و داوطلبانه و آگاھانه مردم بـرای ھـرچـه 
ھرکس، به اعتبار انسان بودن و چشم گشودن به جامعه انسانی، به یـکـسـان از .  غنی تر کردن زندگی انسانی میدھد

  .کلیه مواھب زندگی و محصوالت تالش جمعی برخوردار خواھد بوداست
 )، برنامه حزب کمونیست کارگری”یک دنیای بھتر“از (
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میحط كـار، درد دل و آرزوھـای  
ـتـاب را   كارگران در این سه جلد ك
ــا   ــوان بـخــوبــی مشـاھــده و ب ــت مـی
لحظات خوب و خوش آنـھـا آشـنـا  

در سـی سـال  .  شد و انس گـرفـت 
گذشته از جانب فعالین كـارگـری  
ـــاســـی چـــپ و   ـی و احـــزاب ســ
ـرای   كمونیستی تالشھای زیادی ب
شناخت از وضع طبقه كارگر انجام  

ـتـن و  .  شده است  تعداد زیـادی بـول
ـرسـشـنـامـه كـارگـری   خبرنامه و پ

ـتـاب در  .  تھیه شده است  صدھـا ك
معرفـی مـراكـز كـار و در مـورد  

روزانـه  .  كارگران تھـیـه شـده اسـت 
اخبار مبارزات كارگران در سایتـھـا  

و امـروز  .  و نشریات منتشر میشود 
ـر و فـیـس بـوك و   ـت بـه یـمـن تـوی
ـتـی، اخـبـار   ـرن ـت ـن امكانات وسیع ای
كارگری از ھمان لحظات شروع تـا  
پایان، از طریق مدیای اجـتـمـاعـی  
زیر پوشش خبر رسانی و حـمـایـت  

بـا وجـود تـمـام ایـن  .  قرار میگیرد 
امكانات، به نظر من انتشار كتـاب  
ـبــنـدی مســائـل كـارگــران   و جـمــع

 .   امری ضروری است 
ادبیات كارگری، دسترسـی بـه  
آن، وجود اطالعات زنـده در مـورد  
ـیـد، تـھـیـه   محیط ھای كار و تـول
ـتـا در   شناسـنـامـه كـارگـری، سـن
جنبش كارگری و كمونیستی رایـج  

ــه ھــر انــدازه ھــر فــعــال  .  اســت  ب
سیاسی و ھر حزب سیاسی جـدی  
ـیـن   در این رابطه فعال و بـطـور روت
در ارتباط با مكانیسـم ھـای زنـده  
جنبش كارگری عمل كـرده اسـت،  
ـر   در تنظیم ارتباط با كارگران مـوث

 .واقع شده است 

با توجه به این مـھـم، در سـال  
ـتـشـار  ١٣٨٧    فعالیتم را بر روی ان

 «روز شمار اعتراضات كارگـری »
كـه ثـمـره ایـن كـار  .  متمركز كردم  

یكساله، در كتاب سه جلدی اسـت  
ـبـع   كه فكر میكنم بعنوان یـك مـن
ـنـاد در مـورد   خـوب و قـابـل اسـت
مسائل و اعتراضات كارگـری، در  
ـیـد خـواھـد   دسترس قرار دادنش مف

 .  بود 
ــراضــات  ٨٧ ســال   ــت ، ســال اع

گسترده طبقه كارگر و رودررویـی  
ــت   ــا دول ــارگــران ب ــیــم ك ــق مســت

كـمـیـت  .  جمھوری اسـالمـی اسـت 
 از صـدھـا  ٨٧ اعتراضـات  سـال  
ـر مــركــز  .  مـورد بــبـاال اســت  كــمــت

ـروژه ھـای   تولیدی و صنعتی و پ
ـم كـه در   ساختمانی را سـراغ داری
آنھا اعتراض، در شكل اعـتـصـاب،  
ـراضـی   تظاھرات و راه پیمایی اعـت

در یـك  .  كارگران بر پا، نشده باشد 
كالم خصلت برجسته ایندوره جنبـش  
ـیـمـایـی،   كارگری اعتصاب و راه پ

و بـطـور  .  تجمع و تحصن بوده است 
ــه داران،   ــت وســرمــای ــو دول ــی ابـژكــت
ـران مـحـلـھـای   كارفرمایان و مـدی
ـتـه   كارگری بطور متوسط ھـر ھـف
ـیـدی   دو تا سه مورد در مراكز تـول
و صنعتی  با اعتراضات كـارگـران  

 . روبرو بوده اند 
به ھر مـیـزانـی کـه شـدت و  
ـرده   حدت اعتراضات كارگران گسـت
و وسیع بوده و مطالبات پـایـه ای  
ـرداخـت حـقـوقـھـای   آنھا از قبیل پ
معوقه، افزایش دستمزدھا، ایمـنـی  
ـرای ایـجـاد   محیط كـار، تـالش ب
تشكل و بر پایی مجمع عـمـومـی  
مطرح شده،  بـه ھـمـان مـیـزان و  

شدت دولت و كارفرما در حـمـایـت  
نیروھای پلیسی و امنیتی سپـاه و  
ـرار داشـتـه و بـا   اوباش كارفرما ق
توسل به سركوب و نـظـامـی كـردن  
مراكز تولید و محـلـھـای كـار، در  
مقابل اعتراضـات كـارگـران صـف  
ـر   آرایی كرده و كارگران را دسـتـگـی

 .  و به زندان انداخته اند 
ـراضـات    در اكثریت مطـلـق اعـت
كارگری، امنیت شغلـی، افـزایـش  
دستمزدھا، لغو و توقف اخراجھـا و  
بازگشت كارگران اخراجی بـه سـر  
كار و حق برخورداری از تشـكـل و  
ــھــای   ــل ــجــاد ســنــدیــكــا و تشــك ای
كارگری، مجمع عـمـومـی و حـق  
اعتصاب، بیمه ھای اجتمـاعـی و  
تامین ایمنی مـحـیـط ھـای كـار،  
ــدر   ــان، در ص ــودك ــار ك ــو ك ــغ ل
 . مطالبات ایندوره قرار گرفته است 

 طـبـق روال ھـر  ١٣٨٧ در سال  
ــران بــا   ســالــه، رودر رویــی كــارگ
ـر   مقامات دولت و رژیم اسالمـی ب
ـقـل   سر برگزاری مراسمھـای مسـت
ــارگــری در روز اول مــه روز   ك
جھانی كارگر بـا شـدت تـمـام در  

ـرغـم مـقـاومـت و  .  جریان بود  ـی عـل
ــی ھــای پــی درپــی و   كــارشــكــن
ـیـن   دستگیریھای نسبتا وسیع فعـال
و رھبران جنبش كارگری از جـمـلـه  
منصـور اسـالـو و شـیـث امـانـی،  
اعمال فشارھای روحی و جسـمـی  
بر محمود صالحی و مـمـانـعـت از  
آزادی او از زندان، مراسمھـای اول  
مه در تعدادی از مراكز تولیدی و  
پروژھای ساختمـانـی و در مـیـان  
مـحـافــل وســیـعــی از جـمــعـھــای  
كارگران ھمراه با خـانـواده ھـایشـان  
ـبـل از   در شكل گلگشت ھـای ق

 . روز جھانی كارگر، برگزار شد 
آزادی محمود صالحی قبل از  

) ١٣٨٧ ســـال  ( اول مـــه امســـال 
ـیـن   ـرای فـعـال ـیـت خـوبـی ب ـق موف
ـتـور   كارگری بود، كه خود بـه فـاك
ــه و   ــاال بــردن روحــی مـھــمــی در ب
اعتماد به نفس كارگران و از جملـه  
فعالین كارگری كه دست انـدركـار  
سازماندھی مـراسـمـھـای اول مـه  

 .  بودند، تبدیل شد 
ھمچنین آزادی شـیـث امـانـی  
از رھبران كارگری و اتحـادیـه آزاد  
ـراضـات   كارگران، تحت فشـار اعـت
بخشھای وسیـعـی از كـارگـران و  
ــر   ــف ــدج در س ــن ــارز ســن ــب ــردم م م
ـیـه بـه   شاھرودی رییس قـوه قضـای

 . سنندج  
ـرده  ١٣٨٧ شروع سـال   بـا گسـت

ـر و فـالكـت و كـم   شدن دامنه فـق
رونق شدن سفره خالـی كـارگـران و  

فـالكـت  .  خانواده ھایشان، توام بـود 
ـیـه   بی سابقه و گرانی مایحتاج اول
زندگی، در كنار اخراجھای دسـتـه  
جمعی و بیكاری وسـیـع، زنـدگـی  

ـرای كـارگـران و  ٨٧ در سال    را ب
ـر و بـا   خانواده ھـای آنـان دشـوارت
مشكالت عدیده فشار اقتصادی و  

ــمــاعــی مــواجــه كــرد  افــق و  .  اجـت
ــل و   ــصــی ــح ــه ت ــای ادام ــم دورن
ـفـاده و   شكوفایی استـعـداد و اسـت
ــدگــی و   ــدی از یــك زن بـھــره مــن
ـرای خـانـواده ھـای   ـر ب دنیای بھـت
ـره   ـی كارگران و بویژه فرزندان آنھـا ت
و تارتر شده و ھـر روز بـه تـعـداد  
بیكاری جوانان و ترك تحصیل آنھا  

طبقه كارگر تـحـت  .  افزوده میشود 
شرایط فالكت بار كنونی، بیشتریـن  
ــمــاعــی و   ــطــمـات اجــت ــه و ل ضـرب
ــمــام   ــصــادی را خــورده و از ت ـت اق
اقشار و طبقات اجتماعی جـامـعـه  

ـری مـیـدھـد  ـیـشـت سـال  .  قربانیان ب

 به ھمین دلیل سال فـالكـت  ١٣٨٧ 
طبـق  ( و فقر، سال بیكاریھای وسیع 

ـیـون   ـل آمار تا كنون بیش از نیـم مـی
كارگر اخراج شـده انـد و ھـر روزه  
اخراجھای دسته جمـعـی كـارگـران  
در مراكز تولیدی و صنعتی ادامـه  

 ، نام گذاری شده است  )دارد 
ــار   ــوارب ــگــزارش ســازمــان خ ب

 ھـر  ١٣٨٧ در سـال  )  فائو ( جھانی 
ـر در  ٨٠٠ روز بیش از   ـف ـیـون ن ـل مـی

 . جھان بدلیل فقر، گرسنه بوده اند 
ــر  ١٣٨٧ ســال   ــح پ  ســال ســوان

ـقـه كـارگـر بـوده   ـرای طـب تلفات ب
سازمـان بـھـداشـت جـھـانـی  .  است 

اعـالم کــرده ســاالنـه یــک صــدو  
بیست میلیـون حـادثـه شـغـلـی در   
جھان اتفاق می افـتـد، و سـاالنـه  
ــیــون و پــانصــدھــزار از   ــل ســه مــی
کـارگـران جـان خـود را از دســت  

 . میدھند 
ــه  ــب چــھــارم خــردادســال  ( یـكــشــن

در شھرستان شازند که در  )  ١٣٨٧ 
 کیلومتری اراک واقـع شـده  ٣٣ 

ـران   ـیـمـیـاگسـت در  دو كارخانـه  ك
ــمـیـاگـران امـروز كــه   ـی سـپـھـر و ك
ــواد   ــد م ــولــی ــای ت ــه ھ ــان ــارخ ك
پتروشیمی و شـیـمـیـایـی ھسـتـد،   
انفجاری بوقوع پیـوسـت کـه طـی  

 نفراز كارگـران آن كـارخـانـه  ٢٦ آن  
ـنـد و     ٥٠ زنده زنده در آتش سـوخـت

نفر نیز بـا جـراحـت ھـای عـمـیـق  
 .روانه بیمارستان شدند 

 
 

  مسائل و اعتراضات كارگران 

 ١ از صفحه  

یک شرط حیاتی شکل گیری و پیروزی انقالب اجتماعی طبقه کارگر، پیدایش احزاب کمونیستی کارگری است که 
ایـن احـزاب کـه .  چنین افقی را پیشاروی طبقه کارگر بگذارند و نیروی طبقه را در این مبارزه بسیج و ھدایت کنـنـد

باید قبل از ھر چیز تشکل متحد کننده آگاھترین و فعالترین رھبران مبارزات کارگری بـاشـنـد، بـایـد در کشـورھـای 
سرمایه داری نظامی جھانی است، طبقه کارگر طبقه ای جھانی است، کشمکش طبقه کار بـا .  مختلف شکل بگیرند

بورژوازی کشمکشی ھر روزه در مقیاسی جھانی است، و سوسیالیسم آلترناتیوی است که طبقه کارگـر در بـرابـر کـل 
 )برنامه یک دنیای بھتر(جنبش کمونیسم کارگری نیز باید در مقیاسی جھانی سازمان یابد. بشریت قرار میدھد
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ـرده در   این روزھا یك جنبـش گسـت
دفاع از شاھین نجفی و در دفـاع  
ـقـد مـذھـب بـه جـریـان   از آزادی ن

ــاده اســت  ــای  .  افــت ــدھ ــون زیــرا آخ
ـتـل   جمھوری اسـالمـی فـتـوای ق
ـنـده جـوان را   شاھین نـجـفـی خـوان

صـادر  "  توھین به مقدسـات " بخاطر  
ـلـه  .  كرده اند  آیت الله بعد از آیت ال

ــایـگــانـی، مـكــارم   ـپ ــه گــل از جــمـل
ــی،   ــان ــوی گــرگ شــیــرازی، عــل
ـیـه او   ملكوتی، جعفر سبحانی عـل
فتوا صادر كرده و مرتـدش خـوانـده  

طبـعـا بـاب شـدن كـاری كـه  .  اند 
شاھین نجفی كرد، برای جمھـوری  
اسالمی كه پایه ھایش بر مـذھـب  
و اسالمیت گذاشته شده است، بـه  
. معنای یك ضـربـه مـرگ اسـت 

كمپین گسترده علیـه ایـن فـتـوا و  
در دفاع از عمل شاھـیـن نـجـفـی،  
ـم   اوضاع را برای كل حكومت وخـی

از جمله در فـاصـلـه  .  تر كرده است 
ای كوتاه بعنوان اعتـراض جـھـانـی  
علیه این فـتـوا ھـا، یـك صـفـحـه  
ـره بـه   ـف فیس بوكی چندین ھـزار ن
راه افتـاده اسـت، و ھـمـه شـواھـد  
ـنـسـت  كـه مـوضـوع   حاكی از ای

چـرا  .  فراتر از شاھین نجفی اسـت 
ـبـشـی   كه بطور واقعی موضوع جـن
ـیـه مـذھـب و   است قـدرتـمـنـد عـل
ــی،   ــجــاعــی اســالم ــن ارت ــوانــی ق
جنبشـی سـكـوالر و انسـانـی كـه  
جمھوری اسـالمـی را بـه چـالـش  

ـر  .  كشیده است  ـت به عـبـارت روشـن
 جنبش خالصی فرھنـگـی      موضوع 

و عصیان جوانان علیه سی و سـه  
ـیـن ارتـجـاعـی   سال حاكمیـت قـوان

ـر جـامـعـه اسـت  ـرانـه  .  اسالمی ب ت
شاھین نجفی یكی از جـلـوه ھـای  

از جـمـلـه  .  این جنبش عظیم اسـت 
ــه ھــای   ــه تــران ــن فــاصــل در ھــمــی
ـقـد و ھـجـو مـذھـب   دیگری در ن
سروده و  خوانده شـدنـد و  بـحـث  
ھای بسیـاری در سـطـح مـدیـای  
اجتماعی بر سر نقد مذھب، بر سـر  
مقدسات و حد و حصر آزادی بیـان  
و بی قید و شـرط بـودن آزادی و  

ـیـب  . غیره در گرفته است  ـرت بدین ت
ـیـه سـی   بطور واقعی رنسانسی عل
ـر   و سه سال حاكمیت سیاه مذھب ب

ـرد  در  .  جامعه دارد شـكـل مـیـگـی

ــزرگــی،    ــاق ب ــف ــن ات ــی ــن ــل چ ــاب مــق
ــانــات   ــری ــاری از احــزاب و ج بســی
راست، نگران از خارج شدن اوضـاع  
ـیـه   از كنترلشان، بعد از سكـوت اول
ـبـش   سرانجام در برابر قدرت این جـن
. ناگزیر به عـكـس الـعـمـل شـدنـد 

از حـق  .  فتوا را مـحـكـوم كـردنـد 
امـا در  .  آزادی بیان صحبت كردند 

عین حال تالش كـردنـد بـازھـم بـه  
نوعی حدود و ثغـورشـان را حـفـظ  

صحبـت از ایـن كـردنـد كـه  . كنند 
جمھوری اسالمی باعـث و بـانـی  
مذھب گریزی مردم شـده اسـت و  

دسـت  .  از اسالم راستینشان دم زدند 
آخر ھم ملت را به خـدای بـزرگ  
ـردنـد و فـتـوا را ھـم مـحـكـوم   سپ
ــاالخــره خــود را   ــد، چــون ب كــردن

ــده انــد  ــان  .  ســكــوالر خــوان ــی در م
ــم كــه خــود را چــپ   ــفــی ھ طــی
ـم   میدانند، جریاناتی را شاھـد بـودی
كه ضمن مـحـكـوم كـردن فـتـوای  
آیت الله ھا، از اینكه توھین كـردن  
ـنـد  ـت . ھم خوب نیـسـت سـخـن گـف

ـیـن   ـر چـن ـنـكـه در بسـت خالصه ای
جدالی است كـه ھـمـه چـیـز دارد  

 . محك میخورد 
نكته ای كه اینجا مـیـخـواھـم  
تاكید كنم اینست كه برخالف آنچـه  
برخی ھا در كم اھمیت جـلـوه دادن  
ـبـش   موضوع میگویند، این یك جـن
مـھـم اسـت و بـه ھـمـه كـارگــران  

دفـاع از  .  مستقیما مـربـوط اسـت 
ـیـسـت كـه   حقوق كارگر فقط این ن

كـه  .  از افزایش دستمزد دفاع كنیـم 
طبعا ایـن بسـیـار و بسـیـار مـھـم  

ــت  ــه  .  اس ــت ك ــن اس ــه ای ــال مس
ھركارگـری بـایـد بـدانـد كـه اگـر  
ــد   ـق ـتـوانـد ن جـمـھـوری اسـالمـی ب
ــوع   ــن ن ــا ای مـذھــب و اسـالم را ب
فتوای قتل ھا عقب براند میتـوانـد  
ـرانـد  . كارگر معترض را ھم عقب ب

بنابراین میخواھم بحثم را از ھمـیـن  
 .نکته مھم دنبال میکنم 

واقعیت اینـسـت کـه مـذھـب،  
ــت ارضــی،   وطـن، پــرچـم، تـمــامـی
ـیـت مـلـی، ھـمـه و   ناموس،  امـن
ھمه مقدساتی ھستند کـه تـحـت  
عنوان خـدشـه دار شـدن آنـھـا در  
تاریخ جنایتھا شده است و ھـمـواره  
ـقـات حـاکـم   ابزاری در دسـت طـب

برای سـرکـوب جـامـعـه و ایـجـاد  
خفقان و چپاول زندگی و معیـشـت  

ـرون وسـطـا  .  مردم بـوده اسـت  در ق
کلیسا ھا نیز انسانھای آزادیـخـواه  
ـیـسـا و   را بخاطر مخالفتشان با کل
مذھب کشتار کـردنـد و بـه آتـش  
ـر سـر ایـن مـوضـوع   کشاندند و ب

 . جنگھا برپا شد 
ــھــا   ــه ســال ــجــرب ــن ت ــی ھــمــچــن
حاکمیت شاھنشاھی و جـمـھـوری  
اسالمی نیز نشـان داده اسـت کـه  
ــن   ــی ــوان ھــم ــن چــگــونــه تــحــت ع
ـر حـمـلـه و   مقـدسـات مـردم را زی
ـریـن   تھاجم قرار داده و بساط سیاه ت
ــد  ــا كــرده ان ــان ھــا را بــر پ ــف . خــف

ــن   ــاوی ــن عــن ــحــت ای ــه ت چــگــون
زندانھایشان را پر كرده ، فـتـوا داده  
ـفـاده   و  كشتارھا كرده اند، و با اسـت
از ھمین مقدسات اسـت كـه  حـق  
اعتراض كردن را از مـردم گـرفـتـه  
ـرایـمـان   اند و چنین جـھـنـمـی را ب
ــر و   ــق ــه انــد كــه در آن ف ــت ســاخ
ـیـداد مـیـكـنـد و ایـن   گرسنگی ب
ــر اســت، ایــن وضــع   وضــع كــارگ
كودكان مـاسـت و ایـن وضـع كـل  

از جمله در سـالـھـای  .   مردم است 
 نیز جمـھـوری اسـالمـی  ٦٧  و  ٦٠ 

ھزاران انسان شریف و آزادیـخـواه را  
به عنوان محاربه با خدا به جـوخـه  
ھای اعدام  سپرد و ھـمـیـن امـروز   

كـه  "  توھین علیه نظام "تحت عنوان  
ــه مــقـدســات اســت،   ـل خـود از جــم
ــی و شـكـنـجــه   كـارگـران را زنـدان

در ھمیـن راسـتـاسـت کـه  .  میكند 
امروز فرمان قتل شـاھـیـن نـجـفـی  

ـرغـم ھـمـه  .  صادر میشود  ـی اما عل
اینھا کسانی پیـدا مـیـشـونـد کـه   
در برابر فرمان قتل شاھین نـجـفـی  
به ما میگویند زیاد ھم شـلـوغـش  
نکنید و با حواله دادن کـارگـر بـه  
مسایل مھمتری، عـمـال او را از  
ــاســت و از دخــیــل شــدن در   ــی س
سرنوشت خود و جـامـعـه اش دور  
کرده و  نسخه بردگی بیشترش را  

 . می پیچند 
ـقـط در   گویی سرمایه داری ف
کارخانه اسـت کـه کـارگـر را بـه  
استثمار میکشد و سرمایه داری را  
ـا کـل مــاشـیـن دولــتـی اش، بــا   ب
ـنـد کـه   سرکوب و زندانش نمی بین

ـنـد  . بر جامعه حاکم  است  ـن نمی بی
که در ایـران چـگـونـه جـمـھـوری  
ــاعــی   ــن ارتــج ــی ــا قــوان اســالمــی ب
ـا کـردن بسـاط   اسالمی اش، با برپ
آپارتاید جنسی و کشیدن چـادر بـر  
ـا سـنـگـسـار و اعـدام و   سر زن، ب
قوانین قصاص و فتواھایش سـی و  
سه سال است که بر گرده جـامـعـه  

 .حاکم است 
اینھا ھمان کسانی ھستند کـه  
ــدن   در ھــمــان اوان روی کــار آم
ـز، در بـرابـر   ـی جمھوری اسـالمـی ن
ـیـه حـجـاب   تظاھرات ھزاران نفره عـل
ــھــران،   ــھــای ت ــان ــاب اجــبــاری در خــی
ـاال شـھـری ھـا   گفتند که اینـھـا ب
ھستند که شکمشان سـیـر اسـت و  
ـقـط حـجـاب اسـت و   مساله شان ف
ندیدند که چگونه رژیم اسالمی با  
ـاری و   برافراشتن پرچم حجاب اجـب
با  قوانین ارتجاعـی اسـالمـی اش  
ـایـد   ـارت میخواھد بساط حاکمیـت آپ

 . جنسی را برپا کند 
ـیـن کسـانـی و   بی ربطی چـن
چنیـن دیـدگـاھـھـای بـه زنـدگـی  
ــعــی کــارگــر روشــن اســت و   واق
ــعــی   ــارزه واق ــی ھــم در مــب مـکــان

اما سـخـن مـن رو  .  کارگران ندارد 
به کارگران و اھمیت دخالـت فـعـال  
آنھا در جدالی است کـه امـروز بـر  
ـتـل   ـتـوای ق ـیـه ف سر اعتراض عـل
ـیـن نـجـفـی و دفـاع از   علیه شـاھ
ـقـد و   آزادی بیان و عقیده، آزادی ن
ھجو مذھب و رنسانسی اسـت کـه  
علیه حاکمیت مذھب بر جامعه بـر  

 . پا شده است 
واقعیت اینست که  كـارگـر در  
از بین رفتن ھمه این خـرافـه ھـا و  
داشتن جامعـه ای آزاد و انسـانـی  
بیش از ھر بخشی از جـامـعـه ذی  

آزادی بدون قید و شـرط  .   نفع است 
ــاد،   ـق ـت ــده و آزادی ان ـی ـان و عـق ـی ب
آزادی داشتن و یا نداشتن مذھب و  
ـنـوان یـک   نقد و ھجو مـذھـب بـع
عقیده، آزادی بر پا کردن تـجـمـع و  
حق اعتصاب و تشکل و در یـک  
ــد و شــرط   ــدون قــی کــالم آزادی ب
سیاسی مثل نفـس کشـیـدن بـرای  
کارگر و برای مردم مھم و حیاتـی  

ـتـدا بـر ایـن  .  است  طبقات حاکـم اب
ـایـه ای جـامـعـه تـعـرض   حقـوق پ
میکنند تا بتوانند کـارگـر و کـل  
جامعه را بـه بـردگـی و فـالکـت  

ـایـد در  .  بکشانند  ـقـه کـارگـر ب طب
صف مقدم مبارزه در برابر ھر گونه  
تھاجمی به این حقوق پایه ای خود  

 . باشد 

به عبارت روشنتر طبقه کارگـر  
ـایـد   برای اینکه خود را رھا کند، ب

باید در صحـنـه  . جامعه را رھا کند 
سیاسی جامعه نقش ایفا کند و در  
ـایـه ای   برابر تعرضاتی که حقوق پ
جــامــعــه و نــقــض آزادی صــورت  
ــاشــد و بــه   مــیــگــیــرد، مــدعــی ب

اینھا ھمه مسـالـه  .  اعتراض برخیزد 
ـای کــارگـر اســت  . زنـدگــی و بــق

ـیـه    امروز حول کمپین علیه فتوا عل
شاھین نـجـفـی  مـا شـاھـد صـف  
آرایی  بزرگ آزادیخواھانیم، جـای  
طبقه کارگر باید در پیشاپیش ایـن  

 . صف باشد 
ـبـه مـھـم دیـگـر   ـن بعالوه یك ج
ــر ســر   بـحــث ھــایــی کــه امــروز ب
ـیـن   اعتراض علیه فتوای قتل شـاھ
ـتـه اسـت، جـایـگـاه   نجفی در گـرف
سیاسی چنین جدالی در تـحـوالت  

ـارزه  . سیاسی امروز جامعه است  مـب
ـیـن   ای قدرتمند علیه مذھب و قوان
ارتجاعی اسـالمـی اش كـه بـطـور  
ـیـت ایـن رژیـم را   واقعی كل حاكـم
دارد به چالش میكـشـد و بـه ایـن  
ـیـن جـدالـی   معنا نیز شركت در چن
ـاسـی   ـتـی سـی ـی برای كارگـران اھـم

امروز بھتـریـن فـرصـت بـرای  . دارد 
تاکید بر پایه ای ترین خواسـتـھـای  
ـیـد و   ما و خواسـت آزادی بـدون ق

بھترین فرصـت  .  شرط سیاسی است 
برای تاکید بر جـدایـی مـذھـب از  
دولت و آموزش و پرورش و داشـتـن  
ــامــعــه ای آزاد و ســکــوالر و   ج

بھترین فرصـت بـرای  .  انسانی است 
تاکید بر این نکـتـه اسـت کـه مـا  
مقدسات نداریم و انسانھا آزادند ھـر  
ـقـد كـرده و   عقیده و مـذھـبـی را ن

ـنـد  ـتـظـار  .  علیه آن سـخـن بـگـوی ان
میرود که کارگران با بیانیـه ھـای  
خود و با تاکید بر خواستھای اولیـه  
خود و وسیعترین آزادیھـا، در صـف  
ــد  ــاشــن ــن جــدالــی ب ــی ــدم چــن ــق .  م

ـیـن   ـیـه شـاھ اعتراض علیه فتوا عل
نجفی یک گام مھم و اساسی در  

ـایـد  .  پیشبرد چنین جـدالـی اسـت  ب
 .   وسیعا به این کمپین پیوست 

 شاھین نجفی، آزادی بیان ، كارگران
 شھال دانشفر 
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بعد از تـظـاھـرات وسـیـع مـردم در  
ــالب   ــق ــن مــاه  ٨٨ ان  کــه چــنــدی

جمھوری اسـالمـی را بـه عـذاب  
ـرده   انداخته و تا مرز سقوط پیـش ب

بسـیـج  " بود، یک ارگان دیگر بنام  
به نـھـادھـای سـرکـوب  "  کارگری 

جمھوری اسالمی اضافـه گـردیـد  
ــن   ــگــر از ای ــه دی ــد انشـاال تـا شـای

ـتـد  ـف اکـنـون از سـوی  .  اتفاقات نی
رئیس این ارگان ادعا میشود کـه  

ـریـن  ٣٢٠ " با    ھزار عضـو، بـزرگـت
! ".  تشکل کارگری جـھـان اسـت 

ـتـور نـدارد و   یک اینکه دروغ کن
ـم ای   ـت دوم اینکه ھمیشه مـن گـف

امـا یـک  !  کاش دروغ حناق بـود 
ـم؛ مـیـخـواھـم   جمله معترضه بگوی

ــھــایــی کــه در سـال     ٨٨ ھـمــه آن
میگفتند  طبقه کارگر کـجـاسـت  
حداقل متوجه بشوند که جمھـوری  
اسالمی طبقه کارگر را دیـده بـود  
که دست به چنین کاری زده امـا  
برخی از ما بعد از چند سال ھنـوز  
ـم و   ردپای طبقه کارگر را نـدیـدی
ــخــواھــیــم دیــد  ! فــکــر کــنــم ھــم ن

 .بگذاریم وبگذریم 
یـکـی از ارگـانـھـای  "  بسیـج " 

معروف جمھوری اسـالمـی اسـت،  
ـیـه   معروف در برانگیختن نفرت عـل
ــھــی   ــت جــمــھــوری اســالمــی، مــن
جــمــھــوری اســالمــی ایــن ارگــان  

ــه  " سـرکــوبــش را   ــی از الـطــاف خــف
میشمـارد ھـمـانـگـونـه کـه  "  الھی 

ــدانـد  ـرکــت مــی ــن  .  جـنــگ را ب ای
ارگان ھر جا که سخن از سرکوب  
ــدا   ـی مـردم اسـت سـرو کـلـه اش پ

ــود  ــش ــزدور  .  مــی یــک مشــت م
ـر سـر چـھـار   مسلح، که شـبـھـا ب
ـنـد   راھھا مستقر مـیـشـونـد و مـان
ـرای مـردم، مـزاحـمـت   جغد شـوم ب

این ارگانـی اسـت  .  ایجاد میکنند 

که جمھـوری اسـالمـی ھـمـیـشـه  
بوسیله آن به ما مـردم مـیـخـواھـد  

ـم " یادآور شود که   کـه  !"  مـن ھسـت
ــردم حســاب کــار خــودشــان را   م

این مانورھـا تـمـامـا  .  داشته باشند 
ــن اســت کــه جــمــھــوری   بــرای ای
اسالمی ترس خود را بـا کـاشـتـن  

افـراد  . وحشت در دل مردم، بپوشاند 
ــن ارگــان در مــحــالت کــامــال   ای
ـنـھـا جـایـی کـه   ایزوله ھستند ؛ ت
جرات پیدا میکنند حضور یابنـد و  
ـلـب بـدھـنـد   به ھـمـدیـگـر قـوت ق

ـنـکـه از  .  مسجد محل اسـت  ھـمـی
مسجد فاصله میگیرند به سـرعـت  
از کنار مردم رد مـیـشـونـد، تـوی  
چشم کسی نگاه نمی کنند چون  
تحمل نگاه تحقیر آمـیـز ھـمـراه بـا  

بسـیـجـیـان  .  نفرت مـردم را نـدارنـد 
وقتی پر دل و جرات میشوند  کـه  
مسلح تردد میکنند و گـر نـه در  
ــچ مــحــل عــمــومــی ظــاھــر   ــی ھ

 .نمیشوند 
 این مزدوران اما وقتی مسلـح  
. میشوند بسیار خطرناک میشونـد 

بی ھیچ رحم و مروتی بـه سـوی  
مردم آتش میگشایند، یا بـاتـوم را  
ـیـن مـی   بر سر و صورت مردم پـای

ــد  بــرای ایشــان کــودک و  .  آورن
بزرگسال فرقی نمیکند بی محابـا  
ھمه را میزنند و واقعا انگونه کـه  
جمھوری اسالمی میگویـد بسـیـج  

است چرا  کـه  "  شجره طیبه الھی " 
خداوند ھمه خالیـق را گـنـاھـکـار  
میشمارد مگر اینـکـه خـالف اش  

یکـی  ( وقتی خود خدا  .  ثابت شود 
عـذاب روز صـد  )  از مجازاتھایـش 

ھزار سال را به مردم وعده میدھـد،  
دیگر مشخص است که بسیج  بـه  
عنوان بازوی اجرای احکام الـھـی  

ــد  ــکــن ــار مــی ــه رفــت در  .  چــگــون

پایگاھھای بسـیـج مـغـز مـزدوران  
بسیجی مدام با این پر میشود کـه  
ــســه چــیــنــی   ــطــان مــدام دســی شــی
ــازیـچــه   ــد و مـردم ھـمــه ب ــکـن مـی

اگر مردم را بزنیـد،  .  شیطان ھستند 
ــد  ــطـان را زده ای ــه  .  خـود شـی ــت ـب ال

ـرار اسـت   سوای اجر اخروی کـه ق
ـرنـد، اجـر   از خود امام حسین بـگـی
ـرای ایـن مـزدوران بـه   دنیوی ھم ب
ـرنـد تـا   حد کفایت در نظـر مـیـگـی

کـار  !  آنھا ایمانشان سسـت نـگـردد 
این ارگان  جـاسـوسـی و کشـتـار  
مستقیم مردم را شـامـل مـیـشـود،  
ـتـل نـدا در   نمـونـه مشـخـص آن ق

 .خیابان 
بسـیـج  " اما چه شده است کـه  

الزم شده است؟ چـرا بـا  " کارگری 
وجود اینکه در تمام این سـه دھـه،  
حکومت جمھوری اسالمی سر در  
ـلـوی بـزرگـی   ھر کارخانه ای تـاب
نصب کرده که تاکید میکرده کـه  
این کارخانه معین دارای پـایـگـاه  

ارتـش  " بسیج است ویک گردان از  
است، امـا امـروز  "  بیست میلیونی 

نیازمـنـد شـده  "  بسیج کارگری "به  
ــن   ــجــم ــا وجــود ان اســت؟ چــرا ب
ـر   اسالمی و حراست که رسـمـا زی

بسـیـج  " نظر نیروی انتظامی است،  
مھم شده اسـت؟ جـواب  "  کارگری 

ــار روشــن اســت  ــای  :  بســی نــیــروھ
ـــی اش در   ـــون ـن ــ ـــوب ک ـرک ســ

 .کارخانجات دیگر کارایی ندارند 
جنبش کارگری مشـخـصـا از  

.  اوج مـجــددی گــرفــت ٨٣ سـال  
ــر روزه بــا وجــود   ــات ھ ــصــاب ــت اع
ممنوعیت اعتصاب، شکل گیـری  
ـــد   ـری مـــانــن ــارگــ ــالت ک ــک تش
سندیکای شرکت واحد و نیـشـکـر  
ـریـن    ھفت تپه که با وجود شـدیـد ت
فشارھای  ارگـانـھـای سـرکـوب  

ــد و دو   ــوجــود آمــدن حــکــومــت، ب
اعتصاب بزرگ را سـازمـانـدھـی  
ــری   ــمــودنــد، و نــیــز شــکــل گــی ن
تشکالتی مانند اتحادیه کـارگـران  
ـتـه   آزاد و کمیته ھماھنگی و کمی
ـیـز   پیگیری و تشکالت دیگر، و ن
مقاومت جانانه کـارگـران زنـدانـی  
ـیـن   در زندان و مھم تراینـکـه فـعـال
ـتـھـای   کارگری اکـنـون شـخـصـی
ـران و   مطرح در جنبش کارگری ای
ـم   جھان ھستند و بارھا شاھـد بـودی
که کارگران جھان به حـمـایـت از  
ایشان دست به اعتراض زدنـد، ایـن  
تحرکات جمھوری اسالمی را بـه  

مـا شـاھـد  .  وحشت انداختـه اسـت 
ـبـل از شـروع   بودیم درست یکماه ق

،  ٨٨ تظاھرات خـیـابـانـی در سـال  
کارگران رسما در اول مه فـراخـوان  
ــرون از   ــی ــم ب ــرگــزاری مــراس بــه ب
سالنھای سرپوشیده دادند  کـه بـا  
وجود اینکه یورش ماموران حتمی  
ــنــد   ــت ــری تــواس ــف بــود، دو ھــزار ن
لحظاتـی ھـر چـنـد کـوتـاه جـمـع  

در دو سال گذشته با وجـود  .  شوند 
 فروکش کرد امـا  ٨٨ آنکه انقالب  

اعتصابات با وجود ھمه سرکـوبـھـا  
ادامــه یــافــتــه اســت، بــخــصــوص  
اعتصاب کارگران پتروشـیـمـی در  

ـفـاقـات نشـان  ٩٠ سال    ،ھمه این ات
ــوب   ــای ســرک ــھ ــه ارگــان داد ک
ــونــی جــمــھــوری اســالمــی   ــن ــاک ت

 .کارایی خود را از دست داده اند 
اعضای این نھادھا بـه شـدت  
ـنـد،   در میان کارگران منزوی ھست
ــوط بــه   از ھــر جــمــعــی کــه مــرب
ــورد   ــی گــیــری در م ــم تصــمــی
ــک   ــت کــارگــران در ی ــوش ســرن
ــن اســت، طــرد   ــعــی ــه م ــان کــارخ

ایشان حتی در صـحـبـت  .  میشوند 
روزمره جـرات دفـاع از حـکـومـت  

در این میان  .  مطبوع خود را ندارند 
ـرار اسـت   ظاھرا بسیج کارگـری ق
کاری برای جـمـھـوری اسـالمـی  

" اسـالمـی " بکند و محیط کار را  
کند یعنی کـارگـران را خـامـوش  

ـرضـا الیـق  . "سازد  ـی سرھـنـگ عـل
ــی  ــیــق ــه  "  حـق ــن ارگــان ب ــس ای رئــی

ــن ارگــان را   ــی اھــداف ای روشــن
فرموله کرده که ھدفشان کمـک  
ـر کـارگـران و   ـیـشـت ـثـمـار ب به است
تضمین سود سرمایـه اسـت ایشـان  

ــد  کــارفــرمــایــان و    :" ...  مــیــگــوی
ـنـد در عـرصـه  ...  کارآفرینان   بدان

ـنـد  ـیـسـت ـنـھـا ن ـیـد ت .".  کار و تـول
  ٣ ظاھرا قرار است کاری که در   

ــاوتــھــا،   ــق ــا وجــود ھــمــه ش دھــه ب
ـنـد، ایـن   نتواستند به سرانجام برسـان

ــری "  ــیــج کــارگ . انــجــام دھــد "  بس
ــربــه نشــان داده اســت شــکــل   ــج ت
ــیــن ارگــانــھــایــی در   گــیــری چــن
ـرافـی اسـت   جمھوری اسالمی اعت
ـری   به وحشت ایشان از شکـل گـی
ـــات   ـــصـــاب ـت ـراضـــات و اعــ ــ ـت اعــ

چنانکـه خـامـنـه ای  .   کارگری 
ایـجـاد  :"  در جایی اشاره کرده است 

شعار سیاسی، بـه دسـت گـرفـتـن  
ـلـه کـارگـر   اھرم سیاسـی بـه وسـی
علیه اسالم و علیه نظـام اسـالمـی  
در برنامه دشمنان اسالم و دشمـنـان  

،  " جمھوری اسالمـی بـود تـاامـروز 
عمق ھراس جـمـھـوری اسـالمـی،  
ـیـداسـت  . ازاین سخنان خامنه ای پ

سازماندھی این ارگان، دست پیش  
گرفتن جمـھـوری اسـالمـی اسـت   
ــن   ــت تــا در صــورت شــکــل گــرف
ــان   ــم ــات ســراســری ھ ــصــاب اعــت
برخوردی را بکند که با تظاھـرات  

 کرد، یـعـنـی بـه  ٨٨ مردم در سال  
نمایش گذاشتن اوج بی رحـمـی و  

آیا خواھند توانست؟ ھمـه   .  قساوت 
چیز بستگی به قدرت اعتصـابـات  
. و اعــتــراضــات کــارگــری دارد 

تجربه تاریخ ثابت کـرده اسـت کـه  
ھیچ ارگان سرکـوبـی در مـقـابـل  
ــحــد کــارگــران دوام   نــیــروی مــت

 .*نخواھد آورد 
 

 ، ھراس از اعتراض کارگر "بسیج کارگری"
  یاشار سھندی 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد
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سھم بھداشت و سالمت از 
 ٩١بودجه 

سھم بھداشت و سالمت در بـودجـه  
ـیـارد  ٢٠  نزدیک به  ٩١  ـل  ھزار مـی

ــه  .  تـومــان اعــالم شــده اســت  ــت الــب
نزدیک به یک سوم این مبلـغ از  
ــاصــل از   ــای ح ــدھ ــل درآم مــح
ــارانــه ھــا مــی   ــردن ی ــدک ــن ھــدفــم

ـتـه  .. باشد  در ھمین رابطه اواسط ھف
  ٦ گذشته دولت اعالم کـرد کـه   

حمایت  "  ھزار میلیارد تومان به امر 
" از ســـالمـــت روانـــی جـــامـــعـــه 

اینکـه پشـت  .  اختصاص داده است 
ـرار دارد،   این اصطالح دولت چه ق
. خود جای بـحـث دیـگـری اسـت 

 ھزارمیلیاردتومان قرار است بـه  ٢٠ 
ادعــای دولــت در بــخــش درمــان  
برای سرو سامان دادن بـه امـورات  
ــت در ایـن بـخــش   مـورد نـظـر دول

این در حالی اسـت  .  اختصاص یابد 
ــای   ــه ھ ــعــرف ــودن ت ــاال ب کــه ب
پزشکی، بھداشت، دوا و درمان از  
ـــی و   ـت ــ ـــخـــش دول قضـــا در ب
ـتـی، دمـار از   بیمارسـتـانـھـای دول

 .روزگار مردم درآورده است 
 بنابرارزیابی ھای کارشناسـان  
امور بھداشت و درمان حـکـومـت،  
از زمان بـه اجـرا گـذاشـتـن طـرح  
ھدفمند کردن یـارانـه ھـا از سـال  
گذشته، ارائه خدمات پزشکی در  

ـیـن   ـلـف ب  تـا  ٣٥ بخش ھای مخت
در  .   درصد  بـاال رفـتـه اسـت ٥٦ 

ـیـمـارسـتـانـھـای   این مورد اتفـاقـا ب
دولتی،کلینیکھا، مراکز بـھـداشـت  
دولــتــی، در مــقــایســه بــا بــخــش  
خصوصی، ھزینـه ھـای درمـان و  
ـیـمـاران   بھداشت، بـویـژه مـداوای ب
ـبـط بـا   بستری، دارو وخدمات مـرت

ـرده  ٤٥ آن  را بیش از    درصد بـاال ب
در کنار باال بردن ھزینه ھـای  .  اند 

ــان، دولــت و   ــت ــمــارس ــی مــداوا در ب
ھدفمند کـردن  " وزرات بھداشت ھم  

" نیروی کار شاغل در بیمارستانھـا 
این نـکـتـه  .  را به اجرا گذاشته اند 

ــداشــت اعــالم کــرده   ــھ را وزیــر ب

ــه وزرات  . اســت  ــل مــاه گــذشــت اوای
ـروی  " بھداشت اعالم کـرد کـه   ـی ن

ـردن   مازاد داشته و باید برای باال ب
کیفیت خدمات اراته شده، تـعـدیـل  
نیروی انسـانـی، بـویـژه در بـخـش  

ایـن  . پرستاری را به اجـرا گـذاشـت 
ــر خــالف   در حــالــی اســت کــه ب
ــر   ــاب ــھــداشــت و بــن ادعــای وزیــر ب
اظھارات اتحادیه پرستاران، کشـور  

ھزار پرستـار  ٤٥ ھر ساله به بیش از  
نیروی موجود پرستـاری  .  نیاز دارد 

ــا   بـا ســاعــات کــار طــوالنـی و ب
ـر،   ـق دستمزدھای نزدیک به خط ف
بار اصلی رسیدگی به بیـمـاران را  

 .بر دوش می کشد 
ـنـه   در کنار این، باال بودن ھـزی
بستری شدن بیمـارسـتـان و بـخـش  
اورژانس و خدمـات فـوری، کـمـر  
ـنـدگـان را خـرد کـرده   مراجعه کـن

ھزینه ھای باالی پرداخـتـی  .  است 
به بیمارستان، آن ھم بیمارستانھـای  
دولتی که دولت بـی شـرمـانـه از  

اسـم  "  خدمات رایگان " آنھا به عنوان 
ــه مــراتــب   ــت ب ــرد، وضــعــی مــی ب

الزم به توضـیـح  .  اسفناکتری دارند 
است که در یـک سـال گـدشـتـه  
چندین مورد از رھا کردن بیـمـاران  
در خیابانھا و در بیابانھای اطـراف  
ـم   شھرھا در خود روزنامه ھای رژی
منتشـر شـده اسـت کـه  مـراکـز  
اورژانس علت آنرا، بی پولی بیمـار  

 .اعالم کرده اند 
ــھــداشــت و درمــان در   ســھــم ب
بودحه با توجه به وضعیتی که در  
ــد، جـــزو   ــاره ش ــه آن اش ــاال ب ب
ــودجــه ای،   ــن اقــالم ب ـری کـوچــکــت

دولـت  .  جانیان اسالمی می بـاشـد 
و کل حکومت مسئـول وضـعـیـت  
بد و اسفناک بـھـداشـت و درمـان  

امر این جانیان تامـیـن  .  می باشند 
ـرای   بھداشت با استاندارد حداقـل ب

آن مبلغی ھـم  .  مردم نبوده و نیست 
که به این بـخـش اخـتـصـاص داده  
اند، بدون شک صرف لفت و لیـس  
ھای وزرات بھداشت و ارگـانـھـای  

حـکـومـت   .  تابعه اش خـواھـد شـد 
ـــه ھـــزاران   ـــالن، روزان ـــات دزدان وق
. میلیارد تومان  از مردم مـی دزد 

برای مسجد، آخوند، پاسدار، بسیج  
و نیـروی سـرکـوب رنـگـارنـگـش،  
برای بیت رھبری و وزارت ارشـاد،  
حوزه ھای علمیه اش، و در کـل  
برای سرپا نگه داشـتـن حـکـومـت  
سرکوب و اعـدامـش، دھـھـا ھـزار  
ـنـه مـی   میلیارد تومان ھر ماه ھزی

 .کند 
کارگران و مـردم کـارکـن بـا  
دستمزدھای زیر خط فقر نـاچـارنـد  
ھزینه ھای گزاف بھـداشـت و دوا  

ـردازنـد  ـپ ـیـز ب ـنـه  .  و درمان را ن ھـزی
ـیـش از یــک ســوم   ھـایـی کـه ب
دستمزد مـاھـانـه کـارگـر را مـی  

در کنار مسکن و نان بـخـور  .  بلعد 
و نمیر، ھزینه بـھـداشـت و درمـان  
سومین رقم ھزینه کـارگـران مـی  

ھمه چیز گران شده  و بـاال  .  باشد 
ـر از دسـتـمـزد   رفته اسـت بـه غـی

ــت از  .  کــارگــر  خــودشــان صــحــب
ــاالی   ــی ب  درصــد مــی  ٦٠ گــران

 درصـدی  ١٩ کنند، ولی افزایـش  
دستمزد را به کارگر تحمیـل مـی  

باال بودن ھزینه بـھـداشـت و  . کنند 
درمان باعث شده که کـارگـران و  
ـیـمـار شـدن بـه   مردم در صـورت ب
ـنـد،   مراکز درمانی مـراجـعـه نـکـن

ــش از    درصــد  ٩٠ چــرا کــه بــی
ـنـه   ـرداخـت ھـزی کارگـران قـدرت پ
ـری   ھای دوران مریضی بویژه بسـت
ــد  ــدارن . شـدن در بــیـمــارســتـان را ن

ـفـت در   ـیـاردی ن ـل درآمـدھـای مــی
کنار درآمـدھـای افسـانـه ای از  
ـبـع   محل  زدن یـارانـه ھـا، دو مـن
ــی درآمــدھــای دولــت مــی   ــل اص

ھـر انـدازه درآمـد و دزدی  .  باشـد 
ـر و   ـر مـی شـود، فـق ـیـشـت اینھا ب
ــود   ـب فـالکـت، بـی امــکـانـاتـی، ن
بھداشت و درمان، ھم افزایش مـی  

حـکـومـت دزدان و قـاتـالن،  .  یابد 
ــه   سـالمــت و زنـدگــی مــردم را ب

ـرای ایـن  .  گروگان گرفتـه اسـت  ب
جانیان جان انسانھا، فراھم آوردن و  
ــکــات   در دســتــرس قــراردادن ام
ــچ   پـزشــکــی و دوا و درمـان ھــی
موقع در اولویت نبـوده و نـخـواھـد  

تنھا کاری که این حکومـت  .  بود 
ــه   دارد، ســرکـوب و اعـدام، ھـزیــن
ـیـاردتـومـانـی   ھای دھھا ھزار مییل
برای تقویت دم و دستگاه سرکـوب  

و حفظ حکومت جنایتکارش مـی  
 .باشد 

 
باالخره تورم چند درصد 

  ٦٠ یا ٦ ، ٢١.٨است؟ 
  درصد؟٨٠یا 

انتشار آمار و راقام مربـوط بـه  
گران، جـعـل و دسـتـکـاری آمـار،  
ــوســط   تـکــذیـب و اصـالح آمــار ت
ـلـف حـکـومـتـی   ارگانـھـای مـخـت

بانک مرکـزی، تـورم  .  ادامه دارد 
 . اعالم کرده است ٢١ را باالی  

ـم ایـن    نمایندگان مجلـس رژی
ــوســط   ــورم اعــالم شــده ت ــزان ت مــی
ـبـول نـدارنـد   بانک مـرکـزی را ق
ومی گوینـد تـورم حـدود شـصـت  

 .درصد می باشد 
نـژاد در     در این میان احـمـدی 

ـر از   جمع مردم مشھد تورم  را كمت
نرخ تورم اعالمی معاون پارلمـانـی  

 درصد، اعـالم كـرد  ١٠ خود یعنی  
ــه  ــی شـــد ک ــدع ـــال  »:  و م قــب

ـیـد    گفتند اگر طرح یارانه   می  ھا كل
خوابـد، تـورم سـر    بخورد، تولید می 
ـــك مـــی  ـل ـــه فــ    ٥٠٠ كشـــد و    ب
شـــود، امـــا االن    درصـــدی مـــی 

ـتـاده، تـورم   ـف ـی ـفـاقـی ن الحمدللـه ات
درصـد آن ھـم    درصد است، دو   شش 

.".  تازه برای اقتصاد جھانـی اسـت 
ـم ھـم کـه   وباالخره مرکز آمار رژی
ـیـکـاری  را   ـرح ب در نظر داشت ن
دستکاری و از ایجاد اشتغال بیـش  
ــی دولـت دفــاع   ـیـون ـل از یـک مــی
نماید، صالح را در ایـن دیـد کـه  
ـیـد بـکـنـد کـه نــرخ   ضـمـنـی تـائ
ـرخ   بیکاری رقمـی نـزدیـک بـه ن
ــوسـط بـانــک   تـورم اعــالم شــده ت

 درصـد  ٢١ مرکزی، یعنی باالی  
به  نوشته رسـانـه ھـا،  .  می باشد 

ـــان   ـــصـــاد دان ـت ــ ـــل ازاق ـق ــ ـــه ن ب
ـنـھـا  :" حکومتی   ـرخ تـورم بـاال ت ن

ـیـسـت و   حرف نمایندگان مجلس ن
  ٨٠ کارشناسان اقتصادی از تـورم  

 ."در صدی سخن گفته اند 
ــاســت دســتــکــاری آمــارو   ــی س
اعالم آمارھای غیر واقعـی یـک  
. سیاست رسمی دولت مـی بـاشـد 

ھر مقام حکومتـی ھـر طـوریـکـه  
ـرایـش   که دلـش مـی خـواھـد و ب
ـم تـورم را   مورد مصـرف دارد، رق

دولـت  .  دلبخواھی اعالم می کنـد 
تورم را دستکـاری مـی کـنـد تـا  
ـتـصـادی اش   برای سیاستـھـای اق

ــد  ــمــای ــا ن ــت دسـت و پ . مشـروعــی
مجـلـس مـیـزان تـورم اعـالم شـده  
توسط بانک مرکزی و دولـت را  
رد کرده و می گوید تـورم بـاالی  

ــاســان  .   درصــد اســت ٦٠  ــن کــارش
حکومتی ھم رو دسـت  دولـت و  
ـنـد   مجلس زده و اعـالم مـی کـن

ــا  .   درصــد مـی بـاشــد ٨٠ تـورم   ب
ـیـمـت   مراجعه به وضعیت بازار و ق
کاال ھای اساسی مـورد مصـرف  
ــژه از مــوعـد بـه اجــرا   مـردم، بـوی
گذاشتن طرح ھدفمند کردن یارانـه  

  ٥٠ ھـا، تـورم واقـعـی بـه بـاالی  
درصد رسـیـده و مـردم مـجـبـورنـد  
اقالم و کـاالھـای اسـاسـی مـورد  
ـر   ـراب مصرف شان را بـه چـنـدیـن ب
ـیـمـت بـازار آزاد بـخـرنـد  . حتـی ق

اینـکـه کـارشـنـاسـان حـکـومـتـی  
 درصدی مـی  ٨٠ صحبت از تورم  

ـتـی اسـت مـوجـود  . کننـد، واقـعـی
ــمـونـه تـورم و گـرانـی در   ـرای ن ب
بخش سوخت مورد مصـرف مـردم  
به اعتراف خود دولتی ھـا، بـاالی  

آزاد سـازی  .   درصد می باشـد ٨٠ 
قیمت سوخت و سپردن آن به دسـت  
ــی،   ــتــرل دولــت ــدون کـن بـازار آزاد ب
ـرده   ـر بـاال ب ـراب قیمتھا را چنـدیـن ب

. تــازه ایــن اول کــار اســت .  اســت 
ـیـمـت سـوخـت   مجلس در مـورد ق

. وارد صحنه شـده اسـت "  ویژه " بطور 
مجلس به دولـت اجـازه داده اسـت  
که برا ی تامین منابع مـالـی بـه  
ـقـدی بـه   ـرداخـت یـارانـه ن بھانـه پ
ــزان   ــه مــی مـردم، آزاد اســت کــه ب

 درصد یارانه ھای سوخـت را  ١٠٠ 
حذف نماید تا درآمد حاصل از آن  
ــدی   ــق ــه  ن را بــه پــرداخــت یــاران

ـیـب زدن  .  اختصاص بدھد  ـرت بدین ت
سریعتر یارانـه بـخـش سـوخـت، بـه  
ھمراه عرضه سوخت با قیمت ھای  
ــه ای،   ــطــق ــی و مــن ــان ــھ آزاد ج
ـیـارد   ـل درآمدھای دھـھـا ھـزار مـی
ــه ھــمــراه   ــت ب ــی بــرای دول تـومــان

  ٦٠ گـرانـی بـاالی  .  خواھد داشت 
ــزد   ــم ــش دســت ــزای   ١٨ درصــد، اف

ـر بـاالی یـک   ـق درصدی، خط ف
ـر   میلیون تومان، دسـتـمـزدھـای زی
خط فقر، زندگی مـردم را سـخـت  

در  .  تر و مشقت بارتر کـرده اسـت 
ــورم، افــزایــش   ــی و ت ــار گــران کــن
بیکاری و ناامنی و خـطـر اخـراج،  
مھمترین معضالت تحمیل شده بـه  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــوسـط حــکـومــت دزدان و   مـردم ت
عـامـل اصـلـی  .  قاتالن می باشـد 

تورم، گرانی و بیـکـاری سـیـاسـت  
ھــای ضــد کــارگــری و ضــد  
. مردمی  رژیم اسالمی می باشد 

ــن ھــمــه   ــه ای ــایــان دادن ب بــرای پ
گرانی و تورم باید حکومـت دزدان  

 .و قاتالن را به زیر کشید 
 

دعواھا و ایجاد اشتغال  
 !به شیوه مرتضوی

ـرھـا آمـده بـود کـه سـعـیـد   در خب
ـیـت   مرتضوی که عالوه بر مسـئـول
ــا قــاچــاق، مســئــولــیــت   ــارزه ب مــب
ــمــاعــی را   ــت صــنــدوق تــامــیــن اج
ــه   ــت کـمــاکــان در دســت دارد، ھــف
گذشته در دیدار با برخی از سـران  
باندھای حکومـتـی، اعـالم کـرده  

ـیـش از     ٥ است که در نظر دارد ب
ــامــیــن   ــر را درســازمــان ت ھــزار نــف

چرا کـه  . اجتماعی استخدام نماید 
بنابرادعـای ایـن جـانـی، سـازمـان  

 میلیون عضـو  ٣٥ تامین اجتماعی  
دارد و کارش زیـاد اسـت و بـایـد  

ـرای سـرو  "  مـتـخـصـص " نیروھای   ب
سامان دادن به این سازمان عریـض  
و طویل و سازماندھـی مـجـدد آن  

الزم به ذکـر  .  به کار گرفته شوند 
ــصــاب   اســت کــه از مــوقــع انــت
ــدوق   ــن ــرتضــوی بــه ریــاســت ص م
تامین اجتماعی، وی رفرم در ایـن  
سازمان و سازماندھی مجدد آن را  
. اولویت خودش اعـالم کـرده اسـت 

معنای عملـی ایـن سـازمـانـدھـی  
مجدد، گردآوردن باند ھای اطـراف  
دولت و خود مرتضوی در تـامـیـن  
ــضــه کــردن ایــن   ــب اجــتــمــاعــی وق
کنسـرن مـالـی بـزرگ در دسـت  

ــانــد احــمــدی نــژاد  ــرتضــوی،    -ب م
 . میباشد 

 بر اساس اخبـار و گـزارشـات  
ــشــر شــده در رســانــه ھــای   ــت ــن م
حکومتی، ھزاران نفر از کارکـنـان  
و بویژه مسـئـوالن رده بـاالی ایـن  
سازمان از کار برکنار شـده و بـه  
ـفـوذ دولـت و   ـرن جای آن باندھای پ
عناصر وابسته به ایـن بـانـدھـا بـه  

ــد  ــه شــده ان دعــوای  .  کــار گــرفــت
دولت، مرتضوی و مجلس در بـاره  
ـر ایـن سـازمـان   ریاست مرتضوی ب

ــه  .  کـمــاکــان ادامـه دارد  ــت در ھــف
ـرخـی از عـنـاصـر بـا   ھای اخیر ب
نــفــوذ حــکــومــت از حــداد عــادل  

ــطــور   ــی، ب ــجــان ــا رفســن ــه ت گــرفــت
ـر   ضمنی بر ریاسـت مـرتضـوی  ب
. تامین اجتماعی تاکید کـرده انـد 

ـنـدگـان   ـر تـھـدیـدات  نـمـای ـراب در ب
ــودنـد اگــر   ـتـه ب مـجـلـس کـه گــف
مرتضوی در تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـیـصــاح   بـمـانـد، وزیــر کـار را اسـت
ــی   ــان خـواھــنـد کـرد، بـا پـارد مـی
ــی و دادن   ــکــومــت ــای ح ــدھ ــان ب

نـق زدن  " امتیازات بیشتر بـه بـانـد  
ــس  ــل ــلــی و نــادران  " مــج ــوک ، از ت

گرفته تا مطھری، بـه نـظـر مـی  
. رسد که اوضاع را آرام کـرده انـد 

موضوع استیضاح وزیر کـار فـعـال  
ــانــدھــای   ــفــی شــده وھــمــه ب ــت مــن
حکومتی شریک در این مـاجـرا،  
بحث ھایشان را مـخـتـومـه اعـالم  

در ایـن مـیـان مـوضـوع  . کرده اند 
مرتضوی تبدیل به یک رویارویی  
بین اصـولـگـران در مـجـلـس کـه  
ـنـدگـان   اکثریت را دارنـد بـا نـمـای
ـیـت مـی   ـل حامی دولت که در اق

بـه نـظـر  .  باشند، تبدیل شده اسـت 
میرسد که الریـجـانـی و احـمـدی  
نژاد صالح را در این دیده انـد کـه  
قال قضیه را بکنند تا بھانه بیشتـر  

" نق زنھـای اصـولـگـرای " به  دست 
ـتـه   مجلس ندھند، چرا که بـه گـف

دولت وظایف مھمتـری  :"  الریحانی 
دارد و باید برود و ھدفمندی را بـه  

ـیـب مـانـدن  ". اجرا بگذارد  ـرت بدین ت
مرتضوی در تامین اجتمـاعـی بـه  
ھمین شکلش ادامه خواھـد داشـت  
ــای مــرتضــوی در   ــا رفــرم ھ ت
ــمــاعـی جــا   ــامــیـن اجـت سـازمــان ت

کل دعـوا و کشـمـکـش  .   بیفتند 
باندھای دولتی و مجلـس در بـاره  
ــت   ــت در دس ــه عــل مــرتضــوی،ب
گرفتن بزرگترین کـنـسـرن مـالـی  
رژیم، یعنی تامین اجتماعی مـی  

تا به امـروزظـاھـرا مـجـلـس  .  باشد 
کوتاه آمـده و دسـت دولـت را در  
ـر ریـاسـت ایـن   ابقای مـرتضـوی ب

 .سازمان باز گذاشته است 
 

   
خانه کارگر رژیم  

 واجالس ساالنه آی ال او
اجالس ساالنه سازمان جھانی کـار  

در ھمیـن  .  خرداد آغاز میشود ٨ از  
ــه کــارگــر جــمــھــوری   رابـطــه خــان
اسالمی دوبـاره در ھـمـکـاری بـا  
ـرای   دولت و وزارت کار در تالش ب

اعزام ھیاتـی از طـرف شـوراھـای  
ـرای شـرکـت در   اسالمی  کـار ب

ــد  ــن ــســت، ھســت ــن نش ــه  .  ای ــان خ
کارگریھا معتقدند کـه اصـل سـه  
جانبه گرایی مـورد نـطـر سـازمـان  
جھانی کار از طرف دولت رعـایـت  
ــوق در   ــمــی شــود و حــق و حــق ن
ـرای کـارگـران   نظرگـرفـتـه شـده ب
درمــقــاولــه نــامــه ھــای ســازمــان  
ـرس   جھانی کار بدرستـی در دسـت
ـرد کــه   ــمـی گـی ـرار ن کـارگـران ق
ـری کـارگـران از   نتیجه آن بی خـب
حق و حـقـوق فـانـونـی شـان مـی  

ـیـن امسـال خـانـه  .  باشـنـد  ھـمـچـن
کارگریھا بھانه کـار کـودکـان و  
مقاوله نامه  سازمان جھانـی کـار  
و عدم رعایت آنھا از طـرف دولـت  
ـقـد   ـت را در دست گرفته اند، و مـع
ند دولت باید جلوی کار کـودکـان  

خانه کارگـریـھـا امسـال  !  را بگیرد 
ـنـدگـان   با این دو موضوع بـا نـمـای
شـــوراھـــای اســـالمـــی کـــار و  
حــمــھــوری اســالمــی در اجــالس  
سازمان جھانی کار شـرکـت مـی  

درھمین حال با توافق دولـت  .  کنند 
ــارگــر   ــه ک ــان و وزرات کــار، خ
ـرای ایـن احـالس   نمایندگانش را ب

 .تعیین نموده است 
خــانــه کــارگــر و شــوراھــای  
ـنـدگـان   اسالمی ھیج مـوقـع نـمـای

ــودنــد  ــب ــران ن ــران ای ــھــا  .  کــارگ ــن ای
ارگانھای سـرکـوب اعـتـصـابـات،  
اعتراضات و مبارزات کارگران در  
ــوده و مــی   ــه ب ســه دھــه گــدشــت

کمـالـی؛ مـحـجـوب قـمـه  .  باشند 
 و از سرکوبگران  ٦٠ کشھای دھه  

. مستقیم مبارزات کارگری بـودنـد 
ــون   ــس کــان ــی صــادقــی رئــی ــل ع
ــی   ــالم ــای اس ــوراھ ســراســری ش
ـــان   ـری ـــود کـــه در جــ کســـی ب
اعـتـصـایـات گسـتـدرده کـارگــران  
ــاد شــخــص   ــت واحــد در دھــه ھــف
منصور اسـالـو را مـورد ضـرب و  
ـریـدن   شتم قرار داده و تـھـدیـد بـه ب

ــرده بــود  ــانــش ک مــحــجــوب و  .  زب
ـرور و   کمالی از سردسـتـه ھـای ت
ـلـه در   اوباشان قمه کـش حـزب ال
. محـیـط ھـای کـارگـری بـودنـد 

ــش و جــایــگــاه شــورای ھــای   نــق
ــارحــراســت   اســالمــی کــار در کــن
وانجمن ھـا اسـالمـی در مـحـیـط  
کار به عنوان ابـزارھـای سـرکـوب  
ــخــشــی از   ــارزات کــارگــران، ب مـب

ــوری   ــات جــمــھ ــای ــحــات جــن صــف
اسالمی و خانه کـارگـریـھـا مـی  

اینان بیش از سه دھـه اسـت  .  باشد 
که از کـارگـر حـق اعـتـصـاب و  
ــرای افــزایــش   ــارزه ب ــب تشــکــل، م
دستمزدھا، را گرفتـه و وحشـیـانـه  

این دار و دستـه  .  سرکوب کرده اند 
ھا در کنار وزرای کار سابق رژیم  
چون سرحدی زاد واحمد تـوکـلـی،  
وسیعترین جنایات را در سـرکـوب  
مبارزات و اعـتـصـابـات کـارگـران  

ـنـھـا سـازمـان  .  مرتکب شده انـد  ای
دھندگان سرکوب، کشتار و اعدام  
صدھا فعال و رھبر کارگری مـی  

ـنـھـا مـزدوران جـمـھـوری  . باشنـد  ای
ـــش   ـت ــ ـــوده و راس ـــی ب ـــالم اس

ایـن سـربـازان امـام  "  رشادتـھـا " بدون 
ــوری  ٦٠ زمــان در دھــه   ، جــمــھ

اسالمی نـمـی تـوانسـت قـدرت و  
خـانـه  .  حکومت خود را نگـه دارد 

کارگریھـا و شـورھـای اسـالمـی  
کار بھمراه ارگانـھـای سـرکـوبـگـر  
ـر بسـیـج کـارگـری،   نظامی نـظـی
کمیته ھای اسالمی کارخانجات،  
ــد و   ــان دوایــر حــراســت، و دھــھــا ب
ــی،   ــالم ــت اس ــکــوم ــکــه ح شــب
ــدگــان نســل کشــی   ــن ــدھ ســازمــان
ـران کـارگـری مـی   فعالین و رھـب
ــر و   ــی ــنــد کــه بــایــد دســتــگ بــاش

 .محاکمه بشوند 
اینکه امروز خـانـه کـارگـر و  

را  "  دفاع از کـارگـر " این عناصر پز 
به خود گرفته و ازطرف کـارگـران  
خواھان به اجرا گـذاشـتـن مـقـاولـه  
نامه ھای سـازمـان جـھـانـی کـار  
ــت و وزارت کــار در   ــوســط دول ت
مورد کارگران ایران شـده انـد، ذره  
ای از سھیم بودن این دار و دسـتـه  
در سرکوب مبارزات کـارگـران در  
. سه دھه گذشته، کم نـمـی کـنـد 

ــصــاب،   ــا روز فشــار، اعــت ــھ ایــن
اعتراض و مبارزه کارگران را دیـده  
ــتــصــابــات   ــھــا قــدرت اع ــن ــد، ای ان
کارگران که از قضا ھمیـن دار و  
دسـتـه ھـا را از کـارخـانـجـات و  
ـیـدی بـا شـوراھـای   واحدھای تـول
ـرون کـرده انـد،   ـی اسالمی شان را ب
دیده اند، اینھا پتانسیل اعتـراض و  
قدرت کارگران را دیده انـد، و در  
ھراس از به میدان آمدن این قـدرت  
کارگری به تقال و تالش بی ثـمـر  

ـلـکـه   " خـطـر " دست زده انـد، تـا ب
کارگران را از سر حکومتشان کـم  

ـری   ـــگــ ـرای دوره دی ــ ـرده و ب کــ
بـھـشـت و  " کارگران را بـا وعـده  

، سـر  " حوری و خرما و اجر اخروی 
ـراض   دوانده، جلوی مـبـارزه و اعـت
کارگران را سد کرده و مبارزات و  
اعتراضات کارگران را اگر بتواننـد  

خانه کارگر  .  مھار و کنترل نمایند 
و شوراھای اسالمی بیش از سـی  
سال است که این کارشـان بـوده و  

توسل جستن این دار و  .  می باشد 
ــای تــرور و ســرکــوب   ــه ھ دســت
ــیــن ســازمــان   ــران، بــه قــوان کــارگ
ـرای ایـن   جھانی کار، قرار اسـت ب
دارو  دسته ھا ، اگر بشود آبرویـی  
کسب کرده و این جمـاعـت را بـه  
ـران،   عنوان نمایندگان کـارگـران ای

امـا خـانـه  .  به دنیا معرفی نمـایـد 
کارگر و شـوراھـای اسـالمـی و  
وزرات کار و کل حکومـت، کـور  

مردم دنیـا و از جـمـلـه  . خوانده اند 
دست اندرکاران آی ال او به خوبی  
می دانند که وضعـیـت کـارگـران  

جـای ایـن  .  در ایران چگونه اسـت 
دار و دسته ھا در اجـالس آی ال  

ــیــســت  ــنــدگــان  .  او ن ــھــا نــمــای ــن ای
ــد  ــن ــســت ــوده و نــی . کــارگــران نــب

نمایندگان جمھوراسالمی را بـایـد  
از ســازمــان جــھــانــی کــار و از  
ـرون   ــ ـی ــ نشـــســـت ســـاالنـــه اش ب

 .*انداخت 
 

 
 نشریه 

کارگر 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 
  روز اعتراض كارگران پارس سرام١٧

  ٤٥٠  روز اسـت  ١٧  اردیبھشت خبر داد كه  ٢٥ ایلنا روز  
کارگران کارخانه پارس سرام قرچک در اعتراض بـه قـطـع  

انـد و در طـول ایـن    اضافه کاری شان دست از كـار كشـده 
مدت با تجمع در داخل کارخانه خواستار محـاسـبـه اضـافـه  

ـبـھـشـت  ٢٦ ھمین رسانه دولتی روز  . کاری خود ھستند   اردی
ـران   ـیـن کـارگـران بـا مـدی ـقـاتـی کـه مـاب اعالم كرد با تواف
کارخانه و سایر مسئوالن استانی و شھرستـانـی انـجـام شـده  

 اردیبھشت فعالیت ایـن کـارخـانـه  ٢٦ شنبه    است از صبح سه 
 .از سر گرفته شد 

 
اعتراض كارگران کارخانه آرد آدمی و 

 آزادی به دنبال اخراجشان
کمیته ی ھماھنگی برای  کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

 اردیبھشت خبر داد كـه کـارفـرمـای  ٢٤ ھای کارگری روز  
کارخانه آرد آدمی و آزادی، واقع در میدان مـکـریـان سـقـز،  

 طبقه، مانع از ورود کـارگـران بـه  ٥ مشھور به کارخانه آرد  
مسـئـوالن  :  در ادامـه آمـده اسـت . محیط کارخانه شده است 

این کارخانه ھمیشه به اشکال مختلف حـقـوق کـارگـران را  
تضییع کرده اند و ھر بار بـه بـھـانـه ھـای واھـی دسـتـمـزد  

ھـر زمـان کـارگـران  .  کارگران را ماه ھا پرداخت نکرده انـد 
ـنـکـه    درخواست حقوق کرده اند،   نماینده کارفرما به بھـانـه ای

ـرداخـت حـقـوق   ـرد از پ کارخانه در حال بـحـران بسـر مـی ب
کارگران خودداری کرده اسـت و اظـھـار داشـتـه اسـت کـه  
ـرداخـت   پولی برای حقوق کارگـران وجـود نـدارد تـا آن را پ

 مـاه کـارگـران ھـیـچ  ٣ الزم به ذکر است که حدود  .  کنیم 
کارفرما اظھار داشـتـه اسـت  . گونه پولی دریافت نکرده اند 

که نمی تواند کارخانه را اداره کند، او از کارگران خواستـه  
ـنـد  در پـی ایـن وضـعـیـت،  .  است که کارخانه را ترک کن

 ماه است که ھر روز به کارخانـه مـراجـعـه مـی  ٣ کارگران  
 بعد از ظھر در حیاط کـارخـانـه تـجـمـع  ٢ کنند و تا ساعت  

 و  ٢٣ در تاریخ  .  کرده و سپس به خانه ھای خود برمیگردند 
 اردیبھشت کارفرما دستور داده کـه درب کـارخـانـه بـه  ٢٤ 

روی کارگران بسته شود، متعاقبا کارگران ھـم در مـقـابـل  
درب کارخانه تجمع کرده و خواسـتـار بـازگشـت بـه کـار و  

این کارگران ھر کـدام  دارای  .  حقوق معوقه خویش ھستند 
 .  سال سابقه کار در این کارخانه می باشند ٢٧  الی  ١٧ 

 
 ٣٠٠تعطیلی کارخانه ذوب فلزات ابھر با 

 کارگر و اعتراض آنھا
ـنـا   ـل کاظم خلجی، دبیر اجرایی خانه كارگر خرمدره به ای

ـیـد  :  گفته است  ـنـه تـول کارخانه ذوب فلزات ابھر که در زمی

 فـعـال اسـت،  ٧٣ گری از سال    قطعات ماشین آالت و ریخته 
ـره و مسـائـل   به علت تغییرات متعدد اعضـای ھـیـات مـدی

 سال پیش با مشکالت مالی مواجـه  ٢ مالی این كارخانه از  
.  کارگر آن بیکـار شـدنـد ٣٠٠ شده بود كه سرانجام تعطیل و  

وی به این مـوضـوع اشـاره كـرده کـه کـارگـران ایـن واحـد  
تولیدی برای پی گیری و دریافت مطالبـات خـود بـه اداره  

اند و در دو سال گذشته، بـا    کار شھرستان ابھر شکایت کرده 
ـرای   عدم پرداخت حقوق کارگران این كارگران چنـدیـن بـار ب
دریافت حقوق و مزایا و مطالبات خود در مقابل فرمانـداری  

 . تجمع كرده بودند 
 

 ماه ٧اعتراض كارگران ایران برك به 
 حقوق معوقه 

ـبـھـشـت تـعـدادی از كـارگـران  ٢٠ روز چھارشنبـه    اردی
كارخانه ایران برك، در اعتراض به پرداخـت نشـدن ھـفـت مـاه  
حقوق كارگران این كارخانه جلوی مجلـس اسـالمـی تـجـمـع  

ـر  .  اعتراضی داشتند  بدنبال این  تجمع نھایتـا از سـوی دفـت
مركزی این شركت در تھران و مدیریت كارخانه به آنـھـا قـول  
داده شد كه تا چند روز دیگر به مطالبـات آنـھـا رسـیـدگـی  

 .میشود 
 

 تجمع اعتراضی یابندگان گیاھان دارویی اشنویه
ـرا پـاسـگـاه مـرزی مـنـطـقـه تـالـه چـھـار اشـنـویـه   اخـی
محدودیتی بر محدودیتھا افزود و مانـع ایـن شـد كـه گـیـاه  
ـرای   ـفـاعـات ب یابان دارویی بتوانند با وسایل نقلیه خود به ارت

این در حالیست كه اگر آنھا ازگـیـاه یـابـی  .  گیاه یابی بروند 
ـیـاده  ٨ استفاده نكنند مجبور میشوند    ساعت راه را با پـای پ

ـر  .  طی  كنند  یك گیاه یـاب دارویـی ضـمـن دادن ایـن خـب
ما تجمع اعتراضی كردیم و گفتیم كه به چـه حـقـی  :  گفت 

یك پاسگاه مرزی برای خودش قانون می تراشد اما  رئیـس  
دفتر سیاسی انتظامی فرمانداری اشنویه كه خـود در ھـمـه  
ستمگری ھا دست دارد فقط یك وعده توخالی رسیدگی بـه  

 . ماداد 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده 
 

محرومیت كارگران زنبوردار از بیمه تامین 
اجتماعی و تعطیلی كارخانجات تولید 

 ابزارآالت عسل
عفت رئیسی سرمدی، رئیس اتحادیه زنبور داران اعـالم  

ـیـمـه  ٢٠٠ در حال حاضر  : کرد  ـبـور دار از ب  ھزار کارگـر زن
ھمزمان بـا  : او افزود . اند   سازمان تامین اجتماعی محروم شده 

ھا دولت مـتـعـھـد شـد کـه از    اجرای قانون ھدفمندی یارانه 
ـبـور داران را  ١٠ محل قانون ھدفمندی   ـیـمـه زن  درصد حق ب

پرداخت کند اما ھمزمان با شروع اجرای این قانـون در سـال  
ـراسـاس مـاده  ٨٩   از سوی تامین اجتماعی اعالم شد کـه ب
ـیـمـه ٢٠  ھـای دیـگـر     زنبور دارانی که قبال تحـت پـوشـش ب

توانند تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتـمـاعـی    بودند نمی 
 ھـزار واحـد  ٦٠ به گفته وی در حـال حـاضـر  .  قرار گیرند 

ـیـت مـی  ـنـد کـه    زنبور داری با پروانه کار در ایران فعـال کـن
سازمان تامین اجتماعی از تحت پوشش قرار دادن كـارگـران  

ـیـن از  .  زنـد   ھـا سـربـاز مـی   شاغل در دو سـوم آن  او ھـمـچـن

ـیـد ابـزار آالت  ٦٠  تا  ٥٠ تعطیلی    درصد از کارخانجات تـول
 . عسل خبر داد 

 
 ھزار کارگر ساختمانی در مازندران در ١٥

 انتظار بیمه
نصرالله دریابیگی، دبیراجرایـی خـانـه كـارگـر مـازنـدران  

 ھزار کارگر ساختمانی در اسـتـان مـازنـدران  ١٥ : گفته است 
ـنـد  او  .  منتظر تحقق وعده بیمه كـارگـران سـاخـتـمـانـی ھسـت

 ھزار کارگر ساختمانی در اسـتـان  ١٥ با وجودی که  : افزود 
مازندران وجود دارنـد امـا طـبـق سـھـمـیـه سـازمـان تـامـیـن  

 ھزار نفر از ایـن کـارگـران تـحـت پـوشـش  ٢ اجتماعی تنھا  
 .اند   ای تامین اجتماعی قرار گرفته   بیمه 

 
 ماه حقوق ٤٠كارگران ریسندگی كاشان 

 معوقه طلب دارند
کارگران شرکت ریسندگی، بافندگی و نساجی كـاشـان  

 ماه حقوق معـوقـه طـلـب دارنـد بـا  ٤٠ به رغم اینکه بالغ بر  
 ھزارتومان با تـوجـه بـه تـورم مـوجـود  ٢٠٠ دریافت ماھیانه  

جھت تامین مخارج زندگی خود و مشـکـالت مـوجـود بـه  
کارگران این شرکـت حـتـی  .  نمایند   سختی امرار معاش می 

ـیـز دریـافـت   بخشی از عیدی و بن سالھای قبـل خـود را ن
ـیـارد  ١٣٠ اند، این کارخانه با بدھی نزدیک بـه    نکرده  ـل  مـی

تومانی به کارگران شاغل، بـازنشـسـتـه و سـازمـان تـامـیـن  
 .کند   اجتماعی دست و پنجه نرم می 

 
 ماه حقوق كارگران ١٠دزدی و چپاول 

 ساختمانی شركت كاویان درعسلویه
یكی از پیمانكاران ساختمانی شركت كاویان وابسـتـه بـه  

ده مـاه اسـت  :   اردیبـھـشـت گـفـت ٢٧ سپاه ، روز چھارشنبه  
ـیـش از   ـیـمـانـكـاران و ب شركت كاویان وابسته به سپاه حقوق پ

ـرداخـت نـكـرده اسـت؛  ٦٠٠   كارگر ساختمانی این شركت را پ
پیمـانـكـاران و  .  ٩١  تا اردیبھشت سال  ٩٠ یعنی ازخرداد سال  

كارگران تا بحال چندین بار مقابل این شركت دست به تجمـع  
اعتراضی زده اند ولی ھیچ مرجعی پاسخگـوی رسـیـدگـی  

 .به وضعیت آنھا و دزدی ھای صورت گرفته  
 

  ماه حقوق نگرفته اند٥كارگران متروی اھواز 
ـروی اھـواز گـفـت  ـر از  ٨٠٠ :  یکی از کارگران مـت ـف  ن

ــوق  ٥ کـارگـران قــطـار شــھـری اھـواز    مـاه اسـت کــه حـق
 كارگر قطارشـھـری  ٢٠٠ وی با اشاره به بیكاری  . اند   نگرفته 

ـراض كـارگـران در سـال   اھواز در پی توقف كار به دلیل اعـت
مشکالت کارگران متروی اھـواز دوبـاره در  :  گذشته، افزود 

ـر اجـرای خـانـه کـارگـر  .  حال تکرار شدن است  ھمچنین دبی
اھواز نیز با تایید گفته کارگران قطار شـھـری خـاطـر نشـان  

کارگران متروی اھواز به خاطر ترس از اخـراج جـرات  :  کرد 
 .اعتراض ندارند 

 
 عدم پرداخت حقوق كارگران شركت سامان كاشی

ـروجـرد   براساس گزارش یكی از كارگران از شـھـرسـتـان ب
ـر از كـارگـران  ٢٥٠  اردیبھشت، بیش از  ٢٦ روز سه شنبه   ـف  ن

ـیـش  ٣ شركت سامان كاشی    ماه حقوقشان پرداخت نشـده و ب
 . از یكسال نیز پول بیمه آنان واریز نشده است 

 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 



١٣٩١ خرداد ٢  کارگر کمونيست  12 

 ماه حقوق ٢کارگران کارخانه پلی اوتان 
 اند دریافت نكرده

ـم در   عید علی کریمی از اعضـای خـانـه كـارگـر رژی
ـلـی اوتـان، واقـع در  :  قزوین گفته است  کارگران کارخانـه پ

: او افـزود .  انـد    ماه حقوق نگرفتـه ٢ شھرک صنعتی قزوین،  
ـنـده صـنـدلـی خـودرو و   ـیـد کـن کارخانه پلی اوتان که تـول

 کارگر داشت که ھـم اکـنـون  ٥٠٠ تشک است در گذشته  
 .اند    کارگر در این واحد تولیدی باقی مانده ٢٠٠ تعداد  
 

كارگران كارخانه پرریس سنندج بمدت 
 یكسال ھیچ حقوقی نگرفته اند

ـنـدج  ٤٠ بیش از   ـرریـس سـن  نفر از كـارگـران كـارخـانـه پ
 ماه حقوق معوقه دارند و سنـوات و عـیـدی سـال  ٩ كماكان  

 . نیز به آنھا پرداخت نشده است ٩٠ 
 

كارگران اخراجی دانشگاه آزاد الرستان 
 اند  حقوق معوقه خود را نگرفته

یکی از کارگران قراردادی دانشگاه آزاد واحـد الرسـتـان  
ـر كـارگـران   از عدم پرداخت حقوق و مـعـوقـات خـود و سـای

ـر داد  وی  .  خدماتی این دانشگاه یك سال پس از اخـراج خـب
میانگـیـن سـوابـق  .   نفر اعالم کرد ٦٠ تعداد اخراج شدگان را  

 . سال بوده است ١٥  نفر از ده سال تا  ٦٠ کاری این  
 

 بالتکلیفی ده ساله کارگران سامیکو صنعت  
 

: چنگیز اصالنی، دبیر اجرایی خانه كارگر ھمدان گـفـت 
 سال است که بـه  ١٠ کارخانه سامیکو صنعت ھمدان بمدت  

جھت مشکالت مالی و مدیریتی تـعـطـیـل و کـارگـران آن  
 کـارگـر رسـمـی و  ١٨٠ : او اظھار داشت . اند   بالتکلیف شده 

 کارگر قراردادی این واحد تولید کننده لـوازم خـانـگـی  ٢٤٠ 
ـر مـزایـای  ٨١ از نیمه دوم سال    تا ھم اکنـون حـقـوق و سـای

 .قانونی خود را طلب دارند 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 موج جدید اخراج كارگران به راه افتاده است 
اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر تـھـران  

ھای بزرگ کشـور    نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاه 
ـنـکـه مـوج  .  به اخراج نیروھای کار ھشدار داد  وی با بیان ای

: جدیدی از اخراج کارگران به راه افتاده است اظـھـار داشـت 
اکثر واحدھای تولیدی و صنعتی با افـزایـش مشـکـالتشـان  
ـرارداد   ناچارند با بخش اعظمی از نیروی کار خود تـمـدیـد ق

ـنـد   نكنند یا نسبت به اخراج آنان اقدام می  بـه  :  او افـزود .  کن
ـنـکـه   دنبال تشدید بحران و رکود اقتصـادی در کشـور و ای

ھای جدید شـغـلـی    عرضه نیروی کار فراوان با ایجاد فرصت 
ھمخوانی ندارد باعث شده است جمع کثیری از کارگران بـه  

 .راحتی اخراج شوند 
 

  کارگر کارخانه پلی اکریل٢٥٠٠بیکاری 
ـران شـھـرسـتـان   در پی قطع گاز کارخانه پلی اکـریـل ای

 کـارگـر ایـن کـارخـانـه  ٢٥٠٠ مبارکه در استان اصفـھـان،  
ـلـی ایـن کـارخـانـه عـدم وجـود  .  بیکار شـدنـد  ـیـل تـعـطـی دل

نقدینگی جھت پرداخت بدھی چند میلیارد ریـالـی بـه اداره  
گاز شھرستان مبارکه و افزایش شدید بـھـای حـامـل ھـای  
انرژی در پی حذف سوبسیدھا، کاھش میزان تولیـد در پـی  

 .تحریم ھای بین المللی عنوان شده است 
 

 بیکاری زنان دو برابر مردان است
علیرضا محجوب، دبیر خانه كـارگـر اسـالمـی و عضـو  
کمیسیون اجتماعی مجلس اسالمی با بیان این که آمـارھـا  
: حاکی از افزایش شدید بیکاری در بین زنان اسـت، گـفـت 

دھد که میزان بیـکـاری زنـان در    آمارھای رسمی نشان می 
او در  .   بیش از دوبرابر شـده اسـت ٨٥  نسبت به سال  ٩٠ سال  

تا چند سال پیش بیکاری در میان زنان نسـبـت  :  ادامه گفت 
به مردان بسیار کمتر بود اما آمارھـای رسـمـی حـاکـی از  
ــیــکــاری بــا تــوجــه بــه افــزایــش   ایــن اســت کــه آمــار ب

در  :  او گـفـت .  التحصیالن رشد چشمگیری داشته است   فارغ 
ـرای شـغـل دارنـد، مـیـزان   مقابل میزان تقاضایی که زنـان ب
ـرای ایـن قشـر بسـیـار   تقاضا یعنی فرصت ھای اشـتـغـال ب

 .اندک است 
 

مجتمع گوشت زیاران به طور كامل تعطیل 
 شد

ـتـه   عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گف
ـریـن مـجـمـوعـه   است مجتمع گوشت زیاران به عنوان بـزرگـت

  ٧٠٠ کشتارگاھی و تولید گوشت قرمز کشور كه زمـانـی  
کارگر داشت و در گذشته به صورت نیمه تـعـطـیـل درآمـده  

 .بود ھم اکنون به طور کامل تعطیل شده است 
 

  كارگر در كاشان٤٠٠اخراج 
ـر  ٤٠٠ ایلنا خبر داد كه از ابتدای سال تاكنون بالغ بر   ـف  ن

. انـد   از كارگران واحدھای تولیدی شھرستان كاشان بیكار شده 
ـیـن آمـده اسـت  ـر ھـمـچـن در بـعـضـی از  :  در ادامه این خـب

ـیـدگـل   واحدھای تولیدی شھرستانـھـای كـاشـان و آران و ب
كارگران از مزایای قانون كار برخوردار نیستند به طوری كـه  
اگر كارگری قصد مـرخصـی رفـتـن داشـتـه بـاشـد كـارگـر  

 ساعت كـاری بـه جـای  ١٦ شیفت بعدی را ملزم می كنند  
 . فرد مورد نظر كار كند 

 
  كارگر زاگرس خودرو بیكار شدند٢٠٠

ـروجـرد اعـالم   محمد گودرزی دبیر اجرایی خانه کارگر ب
ـروجـرد  ٢٠٠ :  کرد   کارگر کارخانه زاگرس خودرو واقـع در ب

شـان، طـی یـک مـاه    كـاری   به دلیل عدم تمدید قراردادھـای 
 . اند   اخیر بیكار شده 

 
  كارگر شیر وارنا ١٥٠بیكاری 

حیدر مظاھری، دبیر اجرایی خانه كارگر ورامـیـن اعـالم  
 كارگر کارخانه شیر وارنا در پـی تـمـدیـد نشـدن  ١٥٠ : کرد 

 .اند   شان بیكار شده   قرارداد كاری 
 

 اخراج سازی در کارخانه ساخت دوچرخه آساک
 تن از کارگـران کـارخـانـه بـزرگ  ٤٠ طی دو ماه اخیر  

دوچرخه سازی آساک در شھرستان قـوچـان از کـار اخـراج  
  ١٦ در میان اخراج شده گان کارگرانی ھستند که  .  شده اند 

 . سال سابقه کار در این کارخانه را دارند 

تعداد بیکاران لیسانس در کشور ده برابر 
 ھا است زیر دیپلم

ـر تـعـاون، کـار و رفـاه    عبدالرضا شـیـخ  االسـالمـی، وزی
تعداد بیکاران لیسـانـس در کشـور ده  :  اجتماعی اعالم کرد 

 .ھا است   برابر زیر دیپلم 
 

 کارگر از دو کارخانه زنجان با ١٤٠اخراج 
  ماه حقوق عقب افتاده٥

: کاظم خلجی دبیر اجرایی خانه کارگر خـرمـدره گـفـت 
کارخانه نخ ایران که تولید کننده انواع نخ نساجـی اسـت بـه  

 کارگر خود را بـا پـایـان یـافـتـن  ٧٠ جھت مشکالت مالی  
ـران در  :  مـی گـویـد .  قراردادشان تعـدیـل کـرده اسـت  نـخ ای

ــه حــدود   ــا  ٢٠٠ گـذشـت ــان ب  کـارگــر داشــت کـه اکـثــر آن
او در ادامـه  .  قراردادھای کوتاه مدت به مرور اخراج شـدنـد 

بـه  :  در خصوص کارخانه الیاف ھامون نیز خاطر نشـان کـرد 
دلیل مشکالت بوجود آمده مالی در حال حـاضـر کـارخـانـه  

وی بـا  .   کارگر تعـطـیـل شـده اسـت ٧٠ الیاف ھامون نیز با  
ـلـی   اشاره به بیکاری کارگران واحد تولیدی در پـی تـعـطـی

 . ماه حقوق طلب دارند ٥  کارگر  ٧٠ این  : ھا، گفت   کارخانه 
 

 پلمب یکی از واحدھای شھر کتاب
ھفته گذشته پلیس، شھرکتاب مرکز خـریـد بـوسـتـان را  

ایـن مـوضـوع بـاعـث  .  بست و پرونده آن را به دادگاه فرستاد 
ـتـظـار   شد تا بسیاری از شعب دیگر شھـر کـتـاب ھـم در ان

دادن شـغـل    برخورد پلیس باشند و کارکنان آن نگران از دسـت 
 .خود ھستند 

 
پلمپ کلیه فروشگاھھای عرضه کننده مرغ 

 زنده در روانسر
ـنـده مـرغ زنـده از   اخیرا کلیه فروشگاھھای عرضه کـن
ـم در شـھـر روانسـر   سوی اداره اماکن و شبکه بھداشت رژی

 . تعطیل و پلمپ شده اند 
 

 واحد تولید كود شیمیایی و ٣٢٥تعطیلی 
  ھزار كارگر ١٥بیكاری 

صیاد فرھادی رئیس انجمن صنفی تولید كنندگـان كـود  
ـنـون  :  شیمیایی می گوید    ٣٢٥ طی پنج سال گذشته تـا ك

ـیـكـاری  .  انـد   واحد تولیدی در كشور تعطیل شـده    ١٥ او از ب
ـیـل عـدم خـریـد كـود   ھزار كارگر فعال در این واحدھا بـه دل

 .توسط دولت خبر داد 
 

 درصد از كارخانجات تولید ٣٠بیش از 
 اند  چای در كشور تعطیل شده

پرویز شعبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران از کـاھـش  
ـر   میزان تولیدات چای طی ھفت سال گذشته در کشـور خـب

ھـای     درصد از کشاورزان بـاغ ٤٠ در حال حاضر  : داد و گفت 
. انـد   اند و به مشاغل دیگر روی آورده    رھا کرده     چای سبز را 
ـتـی    به دلیل عدم اعمال سـیـاسـت :  او اعالم کرد  ھـای حـمـای

ـیـد چـای در کشـور  ٣٠ بیش از    درصد از کارخانجات تـول
 .اند   تعطیل شده 

 
دیده   ھزار نیروی كار آموزش٤٠بیكاری 

 در بروجرد
ـروجـرد از   محمد گودرزی، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر ب
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بیکاری به عنوان بزرگترین چالش استان لرستان یاد کـرد و  
ـیـکـاری کشـور و شـھـر  :  گفت  استان لرستان رتبه نخست ب

وی  .  بروجرد نیز مقام اول بیکاری در این اسـتـان را داراسـت 
ـروی آمـاده بـه  ٤٠ رغم اینکه بیش از    علی :  افزود  ـی  ھـزار ن

ـیـمـی   کار و تحصیل کرده در بروجرد وجود دارند متاسفانـه ن
ھای تولیدی شھرکھای صنعتی بروجرد تعطیل شـده    از واحد 

 .و یا در شرف تعطیلی ھستند 
 

  کارگر نورد ذوب فلزات خلیج فارس٩٠بیكاری 
 کـارگــر  ٩٠ :  کـاظـم خـلـجـی از خــرمـدره اعـالم کـرد 

ـیـج فـارس واقـع در شـھـرك   کارخانه ذوب فلـزات نـورد خـل
ـیـکـار شـدنـد  . صنعتی ابھر، در پی عدم تمدید قراردادشـان ب

 کارگر از مـجـمـوع  ٣٠ ھم اکنون  : وی در ادامه می گوید 
 کارگری که در این واحد تولیدی فعال بـودنـد بـاقـی  ١٢٠ 
 . اند   مانده 
 

 تشدید روند نابودی صنعت تولید تخم مرغ
ـرورش  " رئیس   ـفـی پ کانون سراسـری انـجـمـن ھـای صـن

اعالم کرد صنعت تولید تـخـم  "  دھندگان مرغ تخم گذار ایران 
ـیـن تصـریـح  .  مرغ کشور در حال نابودی اسـت  وی ھـمـچـن

کرده است صنعت مرغداری که بزرگتریـن صـنـعـت کشـور  
بعد از نفت بشمار می رود در ھاله ای از ابـھـام و تـھـدیـد  

ـرگـزاری حـکـومـتـی  .  قرار گرفته است  نامبرده کـه بـا خـب
ـری و  :  فارس گفتگو می کرد، اضافه کرده است  ـی بی تـدب

ـیـد تـخـم   انفعال مقامات دولتی به زودی ریشه صـنـعـت تـول
 .مرغ را می سوزاند 

 
 كارخانه زامیاد در آستانه تعطیلی

ـرخـانـی  ٢٧ ایسنا بتاریخ   ـقـل از داوود مـی ـن  اردیبھشـت ب
ــی   ـل ــعـطــی ـران از ت رشـتـی، مشـاور انـجــمـن خـودروسـازان ای

الوقوع كارخانه زامیاد به دلیل عملكرد پلیس در تـوقـف    قریب 
با تـوجـه  :  وی اظھار كرد .  گذاری وانت نیسان خبر داد   شماره 

ـیـدی و  ١٨ به دپو شدن حدود    ھزار دستگاه وانت نیسـان تـول
ھا، زامیاد ظرف چند روز آینده تـعـطـیـل    گذاری آن   عدم شماره 
 .خواھد شد 

 
 تعطیلی و بیکاری کارگران کارخانه الیاف ھامون

به گفته رئیس خانه کارگر شـھـرسـتـان خـرم دره اسـتـان  
زنجان، به دلیل بحران اقتصادی و مشکالت مالی کارخـانـه  
. الیاف ھامون تعطیل و تمامی کارگران آن اخـراج شـده انـد 

برپایه این خبر به دلیل مشکالت مالی بوجود آمـده در حـال  
 کارگـر تـعـطـیـل و ایـن  ٧٠ حاضر کارخانه الیاف ھامون با  
 ماه دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه  ٥ کارگران علیرغم عدم دریافت  

 .خود از کار اخراج شده اند 
 

  کافی نت به خاطر استفاده از فیلترشکن٩پلمب 
سرھنگ یلی رئیس پلیس فتا استـان خـراسـان شـمـالـی  

ـفـاده از  ٩ :  گفت   کافی نت در خراسان شمالی به دلیـل اسـت
 .فیلتر شکن پلمب شدند 

 
تعطیلی صدھا كوره آجرپزی استان 

 كرمانشاه و بیكاری ھزاران نفر
ـلـی  ٣١ روز  "  كرمانشاه پست " سایت    اردیبھشت از تـعـطـی

ـر  .  صدھا كوره آجرپزی در استان كرمانشاه خبر داد  در این خـب
ــان  :  آمـده اســت  ھــزاران کـارگــر کــوره ھــای آجــرپـزی اسـت

. کرمانشاه و بخصوص شھرستان کنگاور بیـکـار شـده انـد  
ایـن  .   کارگر حکایت دارد  ٥٠٠٠ خبرھا از بیکاری بیش از  

موج گسترده و کم سابقه بیکاری در نتیجه تعطیلی صـدھـا  
در ادامـه آمـده  . کوره آجرپزی سنتی طی دو سال اخیر است  

کوره داران و کارگران بیکار ، آغـاز ھـدفـمـنـد شـدن  :  است 
یارانه ھا و افزایش قیمت سوخت را عامل اصلـی وضـعـیـت  

  .ناامیدکننده خود عنوان کرده اند  
 ناامنی محیط كار

 
یک کارگر ساختمانی بر اثر سقوط از 

 ساختمان جان باخت
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه خبـر داد  

 سالـه ای بـه نـام  ٢٢  اردیبھشت کارگر  ٢٥ كه روز دوشنبه  
زانیار رمضانی از ساختمـان در حـال احـداثـی در شـھـرک  

در  .  ساحلی سنندج سقوط کرد و جان خود را از دسـت داد 
ـر  :  ادامه این خبر آمده است  ـف طی دو ھفته گذشتـه چـھـار ن

در جریان ناامنی محیط کار در استان کردسـتـان جـان خـود  
 .را از دست داده اند 

 
  ساله زیر آوار كشته شد١٦کارگر 

 اردیبھشت خبر داد كه در یك ساخـتـمـان دو  ٢٥ ایلنا روز  
طبقه در حال تـخـریـب دو کـارگـر جـوان در حـال تـخـریـب  
قسمتی از دیواره ھای خر پشـتـک سـاخـتـمـان بـودنـد کـه  
قسمتی از دیوار و سقف خر پشته ریـزش کـرد مـرگ یـك  

 . ساله را در جنت آباد جنوبی در پی داشت ١٦ كارگر  
 

 کشته و زخمی شدن دو کارگر
ـیـدگـل در   به گزارش مقامات آتش نشانی شھر آران و ب
نزدیکی کاشان، دو کارگر در حین حفاری کـانـال گـاز در  

برپـایـه  .  یکی از خیابان ھای این شھر کشته و زخمی شدند 
این گزارش، یکی از کارگران که در حال حفاری بـود کـه  
بر اثر برخورد قطعات آسفالت خیابان برسر وی، جـان خـود را  

 .از دست داد و کارگر دیگری نیز زخمی شد 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
گان اول ماه  شده  نفر از بازداشت٥آزادی 

 مه سنندج
ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل  ھـای    كمیته ھماھنگـی ب

ـر از  ٥  اردیبھشت تـعـداد  ٢١ كارگری اعالم كرد كه روز   ـف  ن
گان مراسم اول ماه مه سنندج، به اسـامـی زاھـد    شده   بازداشت 

بنفشی، محمد لطیفی، حمید طاریمرادی، شیرکو کـردی و  
 روز بازداشت در اداره اطـالعـات  ٩ پناھی پس از    فرزاد حسن 

ــه آزاد شـدنـد امـا از سـایــر   ـق ـی ـرار وث ــا ق ــدج، ب ـن شـھـر سـن
 .گان اطالعی در دست نیست   شده   بازداشت 
 

وضعیت بد جسمانی بھنام ابراھیم زاده فعال 
 كارگری در بند

كمیته ھماھنگی برای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـل ھـای  

كارگری خبر داد كه بھنام ابراھیـم  
زاده از ناراحتی شـدیـد جسـمـانـی  

وی مدتھاست كه از  . برد   رنج می 
ـرده و   درد در ناحیه گـوش رنـج ب
دچار عفونت شـدیـد گـوش شـده  

علیرغم تقاضاھـای مـكـرر  .  است 
وی و خانواده اش مبنی بر رسـیـدگـی پـزشـكـی و مـداوا،  

 . تاكنون مسئولین زندان به وضعیت وی رسیدگی نكرده اند 
 

 سال حكم تعزیری و تعلیقی برای مھرداد ٥
 امین وزیری

 اردیبھشـت، سـاعـت  ٢٥ روز  
ـم صـبـح آخـریـن دادگـاه  ٩  ـی  و ن

. مھرداد امین وزیری برگزار شـد 
وی به دلیل اتھامـات واھـی در  

  ١  در شـعـبـه  ٩٠  مھر  ٣٠ تاریخ  
ـنـدج بـه     ١ دادگاه اسـالمـی سـن

 سـال  ٥ سال حبس که به مـدت  
او در آخرین بـازداشـتـش، پـس  .  تعلیق است، محکوم شده بود 

 روز بازداشت در اداره اطالعات سنندج بـا  ٣٢ از تحمل حدود  
 اردیبھشـت  ٢٥  میلیون تومانی آزاد شد و در تاریخ  ١٥ وثیقه  

 اخرین دادگاه مھرداد امین وزیری برگزار شـد كـه طـی  ٩١ 
 . سال حكم تعزیری و تعلیقی محكوم شد ٥ حكمی به  

 
 جوانمیر مرادی به پلیس فتا احضار شد

ـفـی كـارگـران   طبق خبر منتشر شده از سوی انجمن صـن
ـبـھـشـت  ٢٧ برق و فلزكار كرمانشاه، روز چھارشنبه     ٩١  اردی

ـبـش   ـیـن جـن جوانمیر مرادی رئیـس ایـن انـجـمـن و از فـعـال
كارگری طی تماسی تلفنی از طرف پلیـس فـتـا كـرمـانشـاه  

  ٣٠ احضـار و از او خــواسـتـه شـده اســت كـه روز شـنــبـه  
 .اردیبھشت خود را به این اداره معرفی كند 

 
احضار پدرام نصرالھی برای ارائه آخرین 

 دفاعیات خود در دادگاه
ـبـھـشـت پـدرام  ٣٠ روز شنبه    اردی

از سوی شـعـبـه  )  نه به ز ( نصرالھی  
ــا  ٤  ــدج احضـار شـد ت ـن  دادگـاه سـن

. آخرین دفاعیات خود را ارائـه دھـد 
ـرخـاسـت و   وی بـه دفـاع از خـود ب
کلیه اتھامات وارده را مـردود اعـالم  

پدرام نصرالھی به اتھـام عضـویـت  .  کرد 
ـرار   در کمیته ھماھنگی و تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه ق

 . گرفت 
 

جرم ابوالفضل عابدینی حمایت از کارگران 
 و معلمان است

ـنـی در خصـوص   مھراب عابدینی برادر ابوالفضل عـابـدی
ـرادرش مـی گـویـد  طـی سـال گـذشـتـه  :  آخرین وضعـیـت ب

ابوالفضل تنھا یکبار مالقـات حضـوری داشـتـه و در طـی  
. دوران محکومیت از حق مرخصی ھم بی بـھـره بـوده اسـت 

ـرال دریـچـه   ـت این در حالی است که ابوالفضل افتادگـی مـی
قلب دارد و دارو مصرف می کند و فشارھایی که در ایـن  
ـر   ـم ت مدت کم ھم نبوده است وضعیت جسـمـانـی او را وخـی
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ـنـد سـال  ١١ ابوالفضل عابدینی نصر در  .  کرده است    ٨٨  اسف
در منزلش توسط اطالعات بازداشت و به بند دو الـف زنـدان  

  ١١ وی از سوی دادگاه انقـالب اھـواز بـه  .  اوین منتقل شد 
وی پس از محکومـیـت بـه  . سال حبس تعزیری محکوم شد 

زندان کارون اھواز منتقل و مدتی را در این زندان با شـرایـط  
 زنـدان اویـن  ٣٥٠ بسیار دشوار به سر برده و بعد از آن به بند  

ابوالفضـل در سـال  : "مھراب عابدینی می گوید . منتقل شد 
ـپـه  ٨٤   ھم به جرم حمایت از سندیـکـای کـارگـری ھـفـت ت

توسط وزارت اطالعات بازداشت شد و ماھھا در زندان بود و  
 توسط وزارت  ٨٨ در مجموع چھار نوبت تا قبل از انتخابات  

اطالعات اھواز بازداشت شد اما از ھمه اتھامات تبرئه شـد،  
تا اینکه در بعد از انتخابات به حکم سنگین زندان مـحـکـوم  

ـیـد و یـا  .  شد  اگر بیانیه ھای برادرم را در گوگل سرچ کـن
ـیـد کـه   ـن ـی نوشته ھا و گفته ھای ایشان را بخوانید، مـی ب
ـلـمـان و   جرم برادرم دغدغه حقوق بشر و دفاع از حـقـوق مـع

سارا عیوضی، مادر ابوالفضل عبادینـی  .  کارگران بوده است 
آخر به کدامین گناه مستحق این شکـنـجـه ھـا  : " می گوید 

است به گناه دفاع از کارگران نیشکر ھفت تپه خـوزسـتـان و  
ـران و دفـاع از سـنـدیـکـای   ـلـمـان ای دفاع از سندیکای مـع
کارگران شرکت اتوبوس رانی و اصناف دیـگـر و یـا گـنـاه  

  "بیان حقایق روز کشورمان؟ 
 روزه علی نجاتی به دلیل ١٠مرخصی 

 شرایط بد جسمانی
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه  
ـر داد   ایجاد تشکل ھای کارگری خـب
ـره   كه علی نجاتی، عضـو ھـیـات مـدی
ی سندیكای كارگران نیشكر ھفت تپـه  
به دلیـل وضـعـیـت بـد جسـمـانـی روز  

ــبـه   ــھـشــت جــھــت  ٢٧ چـھــارشــن  اردیــب
 روز  ١٠ مراجعه به پزشک و پیگیری معالجات بـه مـدت  

شـرایـط جسـمـانـی عـلـی  .  به مرخصی فرستاده شـده اسـت 
ـرای وی خـطـر   نجاتی به گونه ای است که ھر روز زندان ب
ـیـد   جسمانی و سکته را در بر دارد، اما مسئولین علیرغم تای
پزشکی قانونی و پزشک معالج وی از آزادی کـامـل وی  

  .جلوگیری کرده اند 
 شاھرخ زمانی را به انفرادی فرستاده اند

ــه حــمـایــت از شــاھــرخ   ــت کـمــی
زمانی خبر داد كه مسئولین زنـدان  
ـراض   تبریز برای جلوگیـری از اعـت
زندانیان، شاھرخ زمانی و تـعـدادی  
از زندانیان را از تسھیالت عمومـی  

ـیـن  .  زندان محروم کرده انـد  ھـمـچـن
 .شایعه است که شاھرخ زمانی را نیز به انفرادی فرستاده اند  

 
اعتصاب غذا محمد جراحی در زندان 

 مرکزی تبریز
ـر   ـف محمد جراحی به ھمراه سه ن
دیگر از ھمبندانش در اعتـراض بـه  
ـنـد   وضعیت نامناسب مـوجـود در ب
ـر   ـیـن احـكـام غـی متادون و ھـمـچـن
عادالنه خود دسـت بـه اعـتـصـاب  

 .غذا زده اند 

 پرستاران
 

پرستاران بخش خصوصی با نیمی از 
 دستمزد رسمی کارمیکنند

ـنـان   ـره اتـحـادیـه كـارك ـئـت مـدی زینب طاھری، عضو ھی
ـرسـتـاری   بیمارستانھا و مراكز درمانی كشور و دبیر انجـمـن پ

ـرداخـت دسـتـمـزد بـه  : گفته است  عدم انسجام در مـوضـوع پ
ھـا شـده    پرستاران باعث از دست رفتن حقوق و كاھش انگیـزه 

ـرسـتـارانـی كـه در مـراكـز تـامـیـن  :  وی ادامـه داد .  است  پ
ـرسـتـارانـی كـه در   ـر پ ـراب اجتماعی كار می كنند تقریبا دو ب

ـنـد حـقـوق دریـافـت    بخش خصوصی مشغـول خـدمـت   ھسـت
ھـای    كنند و این درحالی است كه ما ھمگی در دانشگاه   می 

ـلـف    واحدی درس خوانده  ایم و سپـس جـذب نـھـادھـای مـخـت
ـرسـتـاران در  .  درمانی كشور شدیم  او با اشاره به مشكـالت پ

ـرسـتـاران در مـراكـز  :  ھای بخش خصوصی افزود   بیمارستان  پ
خصوصی با ساعت كاری و مسئولیت پذیری بسیار، نیـمـی  
ـتـی و تـامـیـن اجـتـمـاعـی را   از دستمزد پرستاران بخش دول

كننـد كـه بـدون در نـظـر گـرفـتـن تـخـصـص و    دریافت می 
تحصیالت و عوارض شغلی، رقمی نزدیك به پـایـه دسـتـمـزد  

  . كنیم   كارگران را دریافت می 
 معلمان

 
 افزایش حقوق معلمان جنبه تبلیغاتی داشت 

ـلـمـان در   ـفـی مـع مھدی بـھـلـولـی، عضـو کـانـون صـن
ھـا    گویی در مورد افزایش حقوق معلمان در شھـرسـتـان   و   گفت 

افزایش حـقـوق  :  که درچند ماه گذشته صورت گرفت گفت 
معلمان از دوسه ماه قبل از عـیـد نـوروز آغـاز شـد بـه ایـن  
ـیـسـت روز سـه   شكل که در دی ماه در طول مدت حـدود ب

ھا صـادر    حکم کارگزینی متفاوت برای معلمان در شھرستان 
در این بیست روز چنـد بـار مـبـالـغـی بـه     :  وی افزود .  شد 

نھایت به صورت میانـگـیـن      حقوق معلمان اضافه شد اما در  
. ھا افزوده شـد    ھزارتومان به حقوق معلمان در شھرستان ١٠٠ 

ـنـد   وی با بیان اینکه افزایش حقوق معلمان در بھمـن و اسـف
خـواھـد    مـی   وزارت آموزش و پرورش  : اعمال شد تصریح کرد 

پولی را که به حساب معلمان ریخته اسـت یـا ایـن پـول را  
ـرنـد یـا دیـگـر ایـن افـزایـش    می  خواھند از معلمان پس بگـی

او این مسئله را بـھـرحـال یـك  .  حقوق معلمان را اعمال نکند 
 .اقدام تبلیغاتی می داند 

 
تجمع اعتراضی آموزگاران و مربیان پیش 

 دبستانی در مقابل مجلس
ـیـش دبسـتـانـی  ٤٠٠ حدود   ـیـان پ  نفر از آموزگاران و مرب

ـر   ـی ـی ضمن تجمع در مقابل درب مجلس اسالمی، خواستار تغ
ـراض  .  وضعیت شغلی خود شدند  تجمع این افراد که در اعـت

ـراردادی   ـیـمـانـی بـه ق به عدم تغییر موقعـیـت شـغـلـی از پ
صورت گرفت، موجب ترافیکی سنگین در اطراف مـجـلـس  

  . رژیم گردید 
 گزارش

 
 میلیون کودک در معرض خیابانی ٢.٥

 شدن قرار دارند
ای، عضو ھیات عـلـمـی دانشـگـاه    دکتر محمدتقی سبزه 

 ھـزار  ٥٨٠ کـه در حـال حـاضـر حـدود    رازی با اعـالم ایـن 
ـیـون  ٢.٥ : کودک خیابانی در کشور وجود دارد، گفت  ـل  مـی

وی ادامـه  .  کودک ھم در معرض خیابانی شدن قرار دارنـد 
 درصد کودکان کار مھاجرند و از روستاھا به شـھـر  ٨٠ :  داد 
ـرجـمـعـیـت،    اند و اکثر آنھا نیز متعلق بـه خـانـواده   آمده  ھـای پ
ـنـد   بی  ـرسـت ھسـت ـیـکـاری و  .  سرپرست و بدسرپ ـر، ب ـق وی ف

ـنـی را از جـمـلـه مـھـم  ـریـن دالیـل روی آوردن    حاشیه نشی ت
ـرای  :  ھای خیابانی دانست و افـزود   کودکان به شغل  بـایـد ب

 .ریزی طوالنی مدت داشته باشیم   رفع این مشکل، برنامه 
 

ھای درمانش را  كارگری كه ھزینه
 پردازند  ھمكارانش می

 کیھان نیاز بـخـش،  ٩٠  شھریور ماه سال  ٢٧ : ایلنا نوشت 
ـرز  ٣٨ كارگر   ـب  ساله، یکی از کارگران معدن زغال سنگ ال

  ٢٥٠٠ غربی از توابع شھرستان رودبار ھنگام كار در عـمـق  
ـنـد و از    متری زمین، از ارتفاع چھار متـری سـقـوط مـی  ك

شـود کـه بـه    مـی   ناحیه دو دست و گردن دچار شکستگی  
جھت شدت صدمات ھم اکنون براثر ضایعه نخاعی قادر بـه  

او از فاصله شھریور ماه سال گذشتـه تـا ھـم  .  حرکت نیست 
اکنون تحت نظارت و درمان پزشکان است و به طـور مـرتـب  

گویـد كـه ایـن روزھـا خـود را    شود اما می   می   فیزیوتراپی  
بـا وجـود ضـایـعـه  :  گـویـد   می .  داند   می   سربار زن و فرزندش  

ـر از آنـكـه مشـكـالت جسـمـی آزارم بـدھـد،    نخاعی  ام بیشت
اینجا، گـوشـه خـانـه  .  كنند   مشكالت روحی روانی اذیتم می 

ـم   ام فكـر مـی   ام مدام به آینده زن و دو بچه   كه افتاده  مـن  .  كـن
معموال وقت رفتن و  .  دیدم   ھایم را كم می   پیش از حادثه بچه 

ـرادی ھـم نـداشـت  الاقـل  .  آمدن من به خانه خواب بودنـد، ای
ـم   دانستم كه دارم برای آینده آنھا كـار مـی   می  امـا حـاال  .  كـن

ـرای  شـان    ھمیشه جلوی چشمم ھستند و كاری ھـم از مـن ب
ـر سـر آنـھـا مـی   نـمـی . ساخته نیست  ـم چـه ب دربـاره  .  آیـد   دان

ـنـھـا تـا  :  گوید   ھای درمانش می   ھزینه  مسئوالن معدن نـه ت
ـلـكـه حـتـی    ھای درمان من را تامین نكرده   امروز ھزینه  اند، ب

ـیـامـده  ـنـه .  انـد   به مالقاتم ھم ن ـر ھـزی ـیـشـت ـم را    ب ھـای درمـان
 ھـزار  ١٠ ھمكارانم در معدن با روی ھم گـذاشـتـن مـاھـانـه  

ام ھم تا حاال ھـر    خانواده .  كنند   تومان از درآمدشان تامین می 
 . اند   اند خرج درمانم كرده   چه داشته 

 
سیاست ضدانسانی در برخورد به كارگران 

 افغان و نگاه به بیكاری
رژیم اسالمی در تداوم سیاستھای ضد کـارگـری خـود،  
از صدور حکم زندان علیه کارفرمـایـانـی کـه بـدون مـجـوز  

عـیـسـی  .  کار کارگر خارجی استخدام می کنند، خبـر داد 
ـم   موسوی، مدیرکل اتباع و مھاجرین خارجی استانداری رژی

ـران و مـعـضـل  "در تھران   کاھش فرصـتـھـای شـغـلـی در ای
ـبـاع خـارجـی  " بیکاری را اشتغال فرصتھای شغلی توسط ات

ایـن اقـدام جـھـت افـزایـش  " وی مدعی گردید  .  عنوان کرد 
ـرای قـانـونـمـنـد کـردن   فرصت ھای شغلـی در کشـور و ب

 ".اشتغال است 
 

 "ایران نیروی كار اضافی دارد"
: عزیز اكبریان، عضو كمیـسـون صـنـایـع مـجـلـس گـفـت 

ـنـان دولـت   متاسفانه در كشـور دچـار مشـكـل ازدیـاد كـارك
ھا كار ھر یك نفر را چھار نفـر     در حال حاضر در اداره   ھستیم، 
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ـر    انجام می دھد،  ـف  نتیجه ھم این می شود كه حـقـوق یـك ن
ھم بین چھار نفر تقسیم می شود و به ھمین دلیل اسـت كـه  

 .در ایران دسمتزدھا پایین است 
 

 درصد بیشتر از سایر ٤٥گرد  كودكان زباله
 كودكان كار در معرض ایدز قرار دارند

طیبه شریف پور، عضو ھیئت مدیره انجـمـن حـمـایـت از  
ھـای    گیری بحـران   با اوج :  حقوق کودکان کار و خیابان گفت 

اقتصادی و افزایش تورم، روند جذب كودكان به ویژه كـودكـان  
و بـا تشـدیـد  .  مھاجر افغان به بازار كار سرعت گرفته است 

 بـا  ٧٠ برخوردھا برای بازگشت مھاجرین افغان پس از دھـه  
ـم  او در  .  پدیده بازگشت فرزندان مھاجرین افغان مواجـه شـدی

ـر  :  تشریح این پدیده گفت   سـال  ١٨ بسیاری از کـودکـان زی
ـران بـاشـنـد بـه   که ممکن است یکی از بستگان آنھا در ای

شوند و به دور از خانواده بـه    شکل غیر قانونی وارد ایران می 
ای تھران کـار و زنـدگـی    صورت گروھی در مناطق حاشیه 

در بازدیدھایـی کـه از طـریـق  :  او ادامه داد .  کنند   کار می 
انجمن ایشـان بـه طـور نـامـحـسـوس در بـاغـھـا و امـاكـن  

ای شھر تھران صورت گرفته مشاھده شده اسـت کـه    حاشیه 
ھـایـی بـا یـکـی از بسـتـگـان    گـرد در گـروه   کودکان زبـالـه 

ـفـکـیـک    بزرگ  سال بدون امکانات اولیه بھداشتی به کار ت
ھـای آلـوده بـدون حـداقـل    زباله مشغول ھستند و در مـحـیـط 

ـیـغ  ھـای    امکانات ھمچون دستكش و مـاسـك، سـرنـگ و ت
ـنـد بـی آنـكـه از    ھا را لمس می   ی داخل زباله   شده   مصرف  ـن ك
 . ھای عفونی اطالعی داشته باشند   ھای انتقال بیماری   روش 
 

ھای اشتغالزایی در خراسان  تحقق وعده
 رضوی غیر ممكن است

: محمد عمارلو، دبیراجرایی خانه كارگر نیـشـابـور گـفـت 
ـیـشـابـور  ٣٠ بیش از    ھزار بیکار جویای کار در شھـرسـتـان ن

ـنـد   منتظر تحقق وعده  او مـی  .  ھای اشتغال زایی دولت ھسـت
ـیـکـاری در    ھای احمدی نژاد برای ریشه   وعد :  گوید  کنی ب

ـنـظـر   ـر مـمـکـن ب استان خراسان رضوی تـا پـایـان سـال غـی
 .رسد   می 

 
بیکاری مھمترین علت ارتکاب جرم توسط 

 سال٢٥جوانان زیر 
ـیـس   ـل سرھنگ فریدون محمد بیگی، معاون اجتماعی پ

ـم  :  پیشگیری گفت  ـیـل ارتـکـاب جـرای بیکاری مھمتریـن دل
ـر   ـم تـوسـط  .   سـال اسـت ٢٥ توسط جوانان زی ارتـکـاب جـرای

 سال به دالیل مختلفـی روی مـی دھـد کـه  ٢٥ جوانان زیر  
باعث می شود جوانان که نیروی کار محسوب می شـونـد  

ــد  ـیـش رون ـیـکـاری و درآمــد  .  بـه سـمـت ارتـکــاب جـرم پ ب
اقتصادی پایین بـاعـث مـی شـود کـه افـراد بـه ارتـکـاب  

 .جرایمی مانند سرقت، زورگیری و نزاع روی آورند 
 

 کار انتخاب آگاھانه کودک نیست
یاشار خامنه، عضو انجمن دفاع از حقوق كودكان كـار و  

به دلیل آنكه دستمزد كودكان یـك چـھـارم  : خیابان می گوید 
ـفـی و   ـراض صـن افراد بـزرگسـال اسـت و آنـان امـكـان اعـت

كشی از كودكـان روز بـه روز افـزایـش    یابی ندارند بھره   تشكل 
ھر كشوری كه كودكـانـش مـجـبـور بـه كـار كـردن  .  یابد   می 

ھستند باید احساس خطر كند چرا كه این پدیـده بـه مـعـنـی  

وی بـا  .  ھای آنان بلحاظ معیشتی اسـت   تامین نبودن خانواده 
ـفـس كـودكـی در  "  كودكان كـار " تاكید بر اینكه اصطالح   بـا ن

ـرسـد  :   است، افزود   تناقض  دولت نباید بگذارد كار به جایـی ب
كه الزم باشد بـه کـودک کـار آمـوزش دھـد کـه چـطـور  

كشـی از    ھنگام كار بیمار نشود بلكه اساسا نباید اجـازه بـھـره 
ـتـخـاب آگـاھـانـه  " وی با بیان اینكه  .   كودكان را بدھد  كار ان
جامعه باید حقوق کودک را فارغ از  :  افزود "  كودكان نیست 

ملیت، قومیت و مذھب به رسمـیـت بشـنـاسـد و بـه عـنـوان  
 .یک انسان برایش ارزش قایل شود 

 
 تضییع حقوق صدھا کارگر شاغل

  در معدن سنگرود
ــھــای   ــت ــرک ــه دولــت جــھــت حــذف ش ــم مصــوب ــرغ ــی عــل

 کارگر شاغل در معدن سنگـرود واقـع در  ٥٠٠ پیمانکاری،  
کوھھای البرز غربی که شرکـتـی وابسـتـه بـه دولـت مـی  

 .باشد، شامل مصوبه مذکور نشده اند 
 سـال  ١٤  کارگر این واحد تولیدی  ٥٠٠ به گزارش ایلنا،  

ـراردادی   ـرز غـربـی ق ـب ـتـی ال است که نه تنھا با شرکت دول
اند، بلكه پیمانكاران این معادن نیز از امضـای    امضاء نکرده  

مـعـدن سـنـگـرود در فـاصـلـه  .   روند   قرارداد كاری طفره می 
ـری جـنـوب شـھـرسـتـان رشـت و حـدود  ١٢٨  ـلـومـت   ٣٠  کی

ـرار    کیلومتری شمال شرقی در دل کوه   ھای البـرز غـربـی ق
 .دارد 

 
 گسترش قراردادھای سفیدامضا 

 در پی قطع یارانه ھا
ـران، در   پروین محمدی، عضو اتحادیـه آزاد كـارگـران ای
گفتگو با ایلنا گفته است كه قراردادھای سفید امضـا پـس  

او در  .  انـد   ھا گسترش یافتـه   از اجرای قانون ھدفمندی یارانه 
به دلیل فشار بیش از حـدی كـه در پـی  :  ادامه می گوید 
ـر    ھا و افزایش قیمـت حـامـل   ھدفمندی یارانه  ـرژی ب ھـای ان

ـنـه   بخش تولید وارد شد، كارفرمایان كه از عھده پرداخت ھـزی
ـقـاد    انرژی واحدھای تولیدی بر نمی  آمدند این زیان را با انـع

ـران   قراردادھای سفید امضـا از طـریـق حـقـوق كـارگـران جـب
 درصـد از زنـان كـارگـر بـا  ٧٠ وی با بیان اینكه  .  كنند   می 

ـنـد، دربـاره   قراردادھای سفید امضاء مشـغـول بـه كـار ھسـت
ـبـصـره دوم  :  ی این نوع قرارداد گفت   پیشینه  ـر ت پس از تفـسـی

ـران   ماده ھفت قانون كار قراردادھای موقت در روابـط كـار ای
پـایـش    گسترش یافت و این قراردادھای ناعادالنه چنان جای 

را محكم كرد كه دیگر استخـدام رسـمـی كـارگـر بـه نـدرت  
ـیـد امضـاء دارد    اتفاق می  ـراردادھـای سـف افتاد اما اینـك ق

وی یـكـی  . كند   جای پایش را در روابط كار ایران محكم می 
ـرش   ـیـد امضـا را گسـت دیگر از دالیل رواج قراردادھای سـف

ـیـكـاری  :  بیكاری دانست و توضیـح داد  در شـرایـطـی كـه ب
ـیـت   ـقـدان امـن ـیـل ف چنان گسترش یافته كه كـارگـر بـه دل
شغلی و برای دستیابی به حق كـار كـردن حـاضـر اسـت ھـر  
ـبـل   شرایطی را بپذیرد، زیر بار خفت پذیرش تسویـه حسـاب ق

او وزارت كار را مسئول مستقیـم  .  رود   از شروع به كار ھم می 
ــاد قــراردادھــای   ــعــق ــب ان ــال ــوق كــارگــران در ق ــع حــق ــی تضــی

وزارت كار مسئول بـازرسـی  :  سفیدامضاء دانست و ادامه داد 
ھای تولیدی را به عھده دارد اما با كوتاھی آنـھـا و    از واحد 

شانه خالی كردن از زیر بار مسئولیـت، دسـت كـارفـرمـا ھـم  
. شـود   برای انعقاد قرارداد سفیـد امضـا بـا كـارگـر بـاز مـی 

ھای اشـتـغـال زنـان در    پروین محمدی با اشاره به محدودیت 
ـرای  :  ایران، بیان كرد  ـری ب ـیـشـت به دلیل اینكه مردان امكان ب
 دارند امكان مقاومت بیشتـری ھـم در مـقـابـل    انتخاب شغل 

ھـایـی    توانند داشته باشند اما با محـدودیـت   این قراردادھا می 
كه برای اشتغال زنان وجود دارد توان مقاومت آنان در مقـابـل  
ـیـل   قراردادھای سفیدامضاء ھم كمتر اسـت و بـه ھـمـیـن دل

ـرارداد در مـیـان زنـان  ٧٠ شاھد شیوع    درصـدی ایـن نـوع ق
این فعال كارگری یكی دیگر از دالیـل رواج  .  كارگر ھستیم 

ـر   ـث قراردادھای سفید امضا در میان زنان كارگر را حضـور اك
ھـای    در كـارگـاه :  ھای كوچك دانست و گفت   آنان در كارگاه 

ـم امـا در   ـی ـفـاتـی ھسـت ـیـن تـخـل ـر شـاھـد چـن بزرگ كـمـت
كاری بازرسـی كـار    ھای كوچك و متوسط به دلیل كم   كارگاه 

 . تر است   قراردادھای سفید امضا گسترده 
 

 اخبار بین المللی
 

 اعتراض ھزاران نفر برای زندگی بھتر: اسپانیا
ـبـه    به گزارش خبرگزاری   مـه  ١٢ ھای مختلف روز شـن

ـر در   ـف ـنـان ھـزاران ن بمناسبت اولین سالگرد جنبش خشـمـگـی
.  شھر اسپانیا دست به تظاھرات و اعتـراض زدنـد ٨٠ بیش از  

ھزاران نفر در مادرید پایتخت اسپانیا با سر دادن شعار و زدن  
طبل از نقاط مختلف شھر بسوی میدان اصلی شھر، مـیـدان  

ھـایـی    آنھا با در دست داشتن شـعـار .  خورشید، حرکت کردند 
قصـد  "  ھـا    درصـدی ٩٩ ھا، بـحـران     درصدی ١ رژیم  " ھمچون  

ـیـس   ماندن و چادر زدن در میدان را داشتن که با ممانعت پل
ـرنـگـار  ٢١ یک دانشجوی  . روبرو شدند   AFP ساله به خـب
ما اینجا ھستیم چون از سیـاسـتـھـایـی کـه یـک  " میگوید  

ـم  ـی ." الیت خاص دارد به ما تحمیل میکند، خشمگیـن ھسـت
این مھم است که بگوییم مـا  : " یک معترض دیگر میگوید 

ـیـکـاری در  ."  ھمچنان در میدان ھستیم  در حال حاضر نرخ ب
ـر  ٢٥ اسپانیا    در صد اعالم شده که این رقم در بین جوانان زی

 . درصد میرسد ٥٠  سال به  ٢٥ 
  

 اعالم اعتراض وسیع : جمھوری چک
   مه٢٢برای روز 
 اتحادیه کـارگـری اعـالم  ٣٠ تعداد   ICEMبه گزارش  
ـراگ جـمـع  ٢٢ کردند که روز    مه در میدان اصلی شـھـر پ

. پردازنـد   میشوند و پس از آن به راھپیمایی در سطح شھر می 
آنھا میگویند که مصمم ھستند تا مـانـع از اجـرایـی شـدن  
ـر کـاھـش حـقـوق بـازنشـسـتـگـی   قانون جدید دولت مبنی ب

ـراگ کـه  ٢١ حرکت اعتراضی وسیـع  .  بشوند   آوریـل در پ
ـنـد، بـه کـارگـران  ١٢٠ بیش از    ھزار نفر در آن شرکت داشـت

اعتماد به نفس داده است که میتوانند با نیروی عظیـم خـود  
ـر بشـونـد   دست به ھرگونه حرکتی  ـی ـی ـنـد و بـاعـث تـغ .  بـزن

ھایی را دارنـد کـه    کارگران ھمچنین قصد اشغال وزارتخانه 
 .ھا را داده اند   پیشنھاد کاھش دستمزد 

 
  بانک را به تصرف ٢کارگران : ایتالیا

 خود در آوردند
 تـن از  ٣٠٠  مه حدود  ١٤ به گزارش رویترز روز دوشنبه  

ـراض   کارگران سابق  شرکت اتومبیل سازی فـیـات در اعـت
 شـعـبـه بـانـك  ٢     به بیکاری و نداشتـن امـکـانـات رفـاھـی 
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Unicredit   وIntesa San Paolo   در سیسیل را به اشغال
آنھا خواھان از سرگیـری کـار ایـن شـرکـت  .  خود در آوردند 

شدند که در نوامبر سال گذشته تـعـطـیـل شـد و بـه اخـراج  
این حرکت اعتـراضـی حـدود یـک  .  کارگر انجامید ٢٢٠٠ 

توسط   Termini Imereseھفته بعد از اشغال اداره مالیات  
 .افتد    کارگر اتفاق می ٢٠٠ 
 
موفقیت چشمگیر کارگران کارخانه : برمه

 تولید موی مصنوعی
کـارگـران کـارخـانـه   Myanmar Timesبه گزارش  

پـس   Hlaing Tharyarای تولید موی مصنوعی در    کره 
ـروزی  ١٠  و  ٩  روز اعتصاب در روزھـای  ٢ از   ـی  مـه بـه پ

این کارگران معترض کـه تـعـداد  . چشمگیری دست یافتند 
آنھا به بیش از ھزار نفر میرسید، موفق شدند دسـتـمـزد پـایـه  

افـزایـش   Kyat  ٣٠٠٠٠ در ماه به   Kyat ٨٠٠٠ خود را از  
اعتمادی کارگـران بـه کـارفـرمـایـان، آنـھـا    بدلیل بی .  دھند 

اعالم کرده اند تا ببینند از اول ماه این توافق نـامـه بـه اجـرا  
ـر  آنـھـا اعـالم کـرده انـد کـه چـنـانـچـه  .  در میایـد یـا خـی

ـنـد دسـت بـه اقـدامـات   کارفرمایان به تعھد خود عمل نکـن
 .اعتراضی شدید تری خواھند زد 

ـنـده مـوی مصـنـوعـی     ١٨٠٠٠ این کارخانه تولید کـن
کارگر دارد و بیشتر مـحـصـوالت خـود را بـه چـیـن، کـره  

 .کند   جنوبی و ژاپن صادر می 
 

تظاھرات بر ضد والدیمیر پوتین : روسیه
 رئیس جمھور روسیه

به گزارش یورونیوز درست یک ھفته پـس از بـازگشـت  
دوباره والدیمیر پوتین بـه کـاخ ریـاسـت جـمـھـوری روسـیـه،  

  به خیابانھـای     مه ١٣ ھزاران نفر از مخالفان او روز یکشنبه  
بر خالف تـظـاھـرات چـنـد مـاه گـذشـتـه در  .  مسکو آمدند 

روسیه که به دعوت مخالفان سیاسی برگزار میشد، تـجـمـع  
روز یکشنبه را چند نویسـنـده مشـھـور سـازمـانـدھـی کـرده  

این نویسندگان نام تجمع اعتراضی خود را بـه جـای  .  بودند 
ـنـد   «روی   پیاده »راھپیمایی یا تظاھرات،   ـتـوان ـنـد تـا ب گذاشـت

. قوانین محدودکننده برای اعتراضھای سیاسی را دور بزننـد 
ـیـاده  »:  بوریس آکونین، نویسنده روس میگوید  مفـھـوم ایـن پ

ـرخـورد   روی این است که به مقامھا نشان بدھیم ما از طرز ب
ـیـن   آنھا در نخستین روزھای دوره جدید ریاست جمھوری پـوت

ـیـن اسـت  .  راضی نیستیم  ـر پـوت اگر این نسخه جدید والدیمـی
ـیـازی   که از مدتھا قبل به ما وعده آن را داده اند ما به آن ن

اگر او رفتارش را عوض نکند، ما ھم خـیـابـانـھـا را  .  نداریم 
ـراضـھـای سـیـاسـی روسـیـه از مـاه  ." ترک نمی کنیم  اعـت

ـیـجـه   ـت ـراض بـه ن دسامبر سال گذشتـه مـیـالدی و در اعـت
اعتراضھای مخالفان تـا زمـان  .  انتخابات پارلمانی آغاز شد 

برگزاری انتخابات ریاست جمھوری در ماه مارس و پـس از  
 .آن ادامه داشته است 

ھوای بھاری در یک روز تعطیل انگیزه مضـاعـفـی بـه  
ـنـد  ـفـانـی کـه  .  مخالفان پوتین داد که به خیابانھا بیای مـخـال

البته در زمسـتـان سـرد مسـکـو ھـم خـیـابـانـھـا را خـالـی  
 .نگذاشتند 

 
 موفقیت کارگران معادن فلز: پرو

 مـه اعـالم  ١٢ فدراسیون کارگران معادن فلز در پرو روز  
ـر تـاسـیـس   ـنـی ب کرد که موفق به تحمیل خواست خود مـب

این موفقیـت  .  صندوق بازنشستگی برای کارگران شده است 
ـفـاق مـی ٢  روز مانده به اعتصاب سراسری  ٢  افـتـد     روزه ات

بر اساس ایـن  .  که قبال از طرف این فدرسیون اعالم شده بود 
توافق نامه نیم درصد از سود معادن و نیم درصد از دستـمـزد  
ناخالص کارگران در صندوقی جـمـع آوری مـیـشـود و ایـن  

ایـن  .  یـابـد   مبالغ به بازنشستگی کـارگـران اخـتـصـاص مـی 
الزم به ذکـر  .  ھا ھزار کارگر را شامل میشود   قانون جدید ده 

ـیـا   است که کشور پرو دومین تولید کننده مس و نقره در دن
ـلـع در    و یکی  از مھمترین کشورھای تولید طـال، روی و ق

 .جھان بشمار میرود 

 


