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در قسمت اول این نـوشـتـه مـن  
ـاتـح   در جواب به سـوال مـرتضـی ف

ـانـه و  : "تاکید کردم  سرکوب وحشـی
ــان شــرط الزم   ــوری عــری ــات دیــکــت
ـیـن   انباشت سرمایه در ایران و تضـم
سود بورژوازی بوده  و به نظـر مـن  
این یک جواب ساده به یک سوال  

ــســت  ــی ــای ایــن  . " مــھــم ن ــوه ھ ــل ج
ما مجبوریـم  .  بسیار است " سرکوب " 

برای فھم اینکه این سـرکـوب چـه  
ـقـه   ـبـش طـب ـقـی بـر جـن ـی تاثیر عم
ـیـشـتـر از   کارگر گذاشته، کمی  ب

 .سی سال پیش به عقب برگردیم 
ـبـر در    با شکست انقـالب اکـت

ـام  "  چـپ " روسیه، جریانـی از   بـه ن
مارکس شکل گـرفـت کـه ھـیـچ  
سنخیتی با آن نداشـت و از سـوی  
دیگر ھمین انقالب شکسـت خـورده  
باعث شد که ھر جریانی خودش را  
یک جـورھـایـی بـه مـارکسـیـسـم  
ـقـول مـنـصـور حـکـمـت   بچسباند، ب

از انـور  .  مارکسیسم مـد شـده بـود 
خوجه در آلبانی تا مائو در چـیـن،  
از فیدل کاسترو تا جـرج حـبـش در  

فلسطین، تا گروه بادرماینـھـوف در  
ـیـسـت   ـال آلمان ھمه خودشان را سوسی
میدانستند، در صورتی کـه اسـاسـا  

ھر چـنـد  .  امرشان چیز دیگری بود 
نتـوانسـت  )  در ایران (که  بورژوازی  

ھـژمـونـی  " بقول مرتضی فاتح از   
ــت   ــولــی ــب ــق ــاســی نــظــری و م ــی س
اجتماعی آرمانھا واھـداف و جـھـان  
ـا سـایـه روشـن   ـقـه ب نگری این طب

ـاوت   ـف ، بـخـش ھـای  ... ھای مـت
مختلف طبقه سرمایـه دار چـه در  
پوزیسیون وچـه در اپـوزیسـیـون را  

داشـت،  "  مستقیما تحت سیطره خـود 
خالص کند، اما به نـظـر مـن ایـن  

ـبـش  " سیطره "  کمـکـی بـه حـال جـن
ـیـشـتـر   ـلـکـه ب طبقه کارگر نبود، ب
ــه کــارگــر   ــق خـاک در چشــم طــب

 .پاشید 
این چپ سیطره وسیعی داشـت  
و تاثیر خود را چه در سطح نـظـری  
ـبـش   و چه در سطح عملـی بـر جـن

ایـن چـپ  .  طبقه کارگر گـذاشـت 
ـلـف ادبـی،   در عرصـه ھـای مـخـت
ــمــاعــی و ســیــاســی،   ــری، اجــت ھــن

ـاری   چند سالی است کـه بسـی
ـائـی در بـحـران   از کشورھـای اروپ
ـنـده ای   اقتصادی مستمر و فـرسـای

ـنـد  ــار ھســت ـت ــحـران در  .  گـرف ــن ب ای
ـاره شـکـل   ـاوت ایـن ق ـف جوامع مـت
ــابــتــی دارد، امــادر کشــورھــای   ث
ــردگــی   ــت ــلــف عــمــق و گس ــت مــخ

 .اجتماعی آن متفاوت است 
ــای   ــه ھ ــق ــل ــیــف تــریــن ح ضــع
ــصــادی  اروپــا، کشــورھــای   اقــت
ـان، پـرتـغـال ،   ـا، یـون ـی ـان ایتالیا، اسپ

 . ایرلند و ایسلند به شمار می روند 
ــا ن   ــاس ــن ــارش ــه ک ــت ــف طــبــق گ
ـیـت   ـال ـزان فـع ـا، مـی اقتصـادی اروپ
ـا در مـاه   اقتصادی در اتحادیه اروپ
مه امسال به پائین تریـن حـد خـود  
. طی سه سال گذشته رسیـده اسـت 

ـیـل گـران اتـحـادیـه   بسیاری از تحل
اروپا دلیل ایـن امـر را مـجـمـوعـه  
ـاسـی  و اجــتـمـاعــی   مسـائـل ســی

فقـط ده  . مرتبط با یونان می دانند 
روزپس از انتخابات پارلمانی در ایـن  
کشور، حکومت یونان مجبـور شـد  
ـارلـمـانـی   تا تاریخ انتخابات مجدد پ

بـرگـزاری مـجــدد  .  را اعـالم کـنـد 
انتخابات  به دلیـل مـخـدوش بـودن  
ــی و یــا مســائــل   ــل ــخــابــات قــب ــت ان
ـاتـی از   ـتـخـاب عمومی مربوط به ان

ـیـل بـرگـزاری  .  این گونه نیـسـت  دل
ـات در ایـن کشـور ،   مجدد انتخـاب
عدم توافق احزاب پارلمانـی بـر سـر  

ـیـجـه  . تشکیل دولت جدید بود  در نت
ـلـی، ھـیـچ   ـب انتخابات پارلـمـانـی ق
ـتـوانسـت   کدام از احزاب این کشور ن
اکثریت کرسیھای مـجـلـس را بـه  
ـیـل دولـت   ـیـن دل دست آورد به ھـم
ـا   ـایسـت ب جدید این کشـور مـی ب
ائتالف سه حزب که بیشترین آرا را  
ــل   ــکــی ــد، تش ــت آورده ان ــه دس ب

اما بـرخـالف ھـمـه دوره  .  میگردید 

ـلـی کـه دو حـزب   ـب دمـو  " ھای ق
به نمایندگی از سـوی  "  کراسی نو 

ـا  "  پاسوک  "  جناح راست و حزب  ب
ـنـھـائـی   ـا بـه ت تشکیل ائتالف و ی
ـنـمـودنـد،   ـی اقدام به تشکیل دولت م
در این دوره حـزب نـوظـھـور چـپ  
ـاری   سیریزا نیز با کسب شمـار بسـی
از آرا به عنوان مـدعـی قـدرت در  
ـیـن   ـی صحنه سیاسی یونان نقشی تع

ایـن حـزب  .  کننده بر عھده گـرفـت 
در پاسخ بـه دعـوت احـزاب دیـگـر  
ـتـی   ـتـالف دول برای پیوستـن بـه ائ

آنـھـا  "  شریک جـرم "  اعالم نمود که 
ـاضـتـی   در اعمال سیاسـت ھـای ری

ـاسـی  .  نخواھد شد  توازن قـوای سـی
ـان بـه شـکـلـی   در میان احزاب یـون
ـزا،   است که بدون شرکت حزب سیری
تشکیل دولت در این کشور ممکـن  

به ھمین دلیل و با توجه بـه  .  نیست 
عدم امکان تشکیـل دولـت تـوسـط  

در جستجوی جواب به یک 
 )٢(سوال

 یاشار سھندی  

 سرنوشت اتحادیه اروپا و طبقه کارگر یونان
   مرتضی فاتح 

 عواقب مرگبار کار ارزان
 ٦ صفحه  

 ٤ صفحهتکرار یک تصویر؟ : مذاکرات اتمی

 نکته اصلی 
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  !  ھزار نفری علیه سرمایه داری در فرانکفورت٢٥تظاھرات *  !جنایات سرمایه داران اسالمی

 جمهوري اسالمی را از کنفرانس آي ال او اخراج کنید
 ٢ صفحه  

 کارگریاخبار 
 ٩ صفحه  

 ٧ صفحه  
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ھرساله ھیاتی از سوی جـمـھـوری   
اسالمی ایران در کنفرانس سـاالنـه  
ــرکــت   ســازمــان جــھــانــی کــار ش

ـنـھـا کـارگـران  .  میکند  اینھا نـه ت
ایران را نمایندگی نمیکنند، بلـکـه   
ـران   ـم اسـالمـی ای ـنـدگـان رژی نمـای
ــروم کــردن   ــنــد کــه بــا مــح ــت ھس
کارگران از حقـوق پـایـه ای شـان  
ـم   آنھا را بطور سیستماتیـک و دای

 . مورد آزار و اذیت قرار میدھند 
جمھوری اسالمی کارگران را  
ــخــاطــر   بـخــاطــر ایـجــاد تشــکـل، ب
ــخــاطــر   ــرکــت در اول مــه و ب ش
ـر   ـرای دسـتـمـزد و سـای اعتـراض ب
حقوق پایـمـال شـده شـان، زنـدانـی  

 کرده و شالق میزند،  
این رژیم حقوق انسانی مردم و  
ــا   ــر پ ــه زی ــان کــارگــران را وحشــی

 میگذارد،  
کودکـان را اعـدام و زنـان را  
سنگسار میکند و بـعـد از چـیـن  
ـیـا را   باالترین رکورد اعـدام در دن

 دارد، 
چنین رژیمی نه تنـھـا جـایـش  
در آی ال او و مـراجــع جــھــانــی  

ـــکـــه جـــایـــش در   ـل ــ ـــســـت، ب ـی ــ ن
ــی و   ــل ــمــل ــن ال ــھــای بــی دادگــاھ
ـیـه   محاکمه بخاطر جـنـایـاتـش عـل

 .مردم است 
ــایــد از ســازمــان   ایــن رژیــم ب
جـھـانـی کـار و ھـمـه نـھـادھــای  

 .جھانی اخراج شود 
 ما ھر ساله بـا شـرکـت خـود   
در اجالس ھای سـازمـان جـھـانـی  
کار  تالش کرده ایم کـه صـدای  
ـم و   ـران بـاشـی کارگران و مـردم ای
ــه حضـــور   ــود را ب اعــتــراض خ
جمھوری اسالمی در این سـازمـان  

 . اعالم داریم 
ــای   ــھ ــان ــه ســازم ــم ــا از ھ م
کارگری و ھمه نمایندگان شرکت  
ــالس آی ال او   ــده در اج ــن کــن
ـم   ـیـه ایـن رژی ـم کـه عـل میخواھـی
بخاطر آزار و سرکوب کـارگـران و  
زیر پا گذاشتن ساده  تریـن حـقـوق  
ـنـد و   ـراض کـن ـران اعـت مردم در ای
خواھان اخراج ھیات اعزامی آن از  

 . آی ال او  شوند 
ـم   جمھوری اسالمی یـک رژی
ـم   آپارتاید جنسی است و مانند رژی
نژادپرست آفریقای جنوبی بـایـد از  
ھمه سازمانھا ونھادھای جھانی و  
بو یژه آنـجـا کـه بـه اسـم کـارگـر  

 .سخن میگوید اخراج شود 
علیه شرکت رژیم اسالمـی در    -١ 

 کنفرانس آی ال او اعتراض کنید 
نمایندگان رژیم اسالمی را در   -٢ 

 آی ال او بایکوت کنید 
برای آزادی کارگـران زنـدانـی    -٣ 

 در ایران اعتراض کنید 
ــارگــران را   ــه ک ــی ک ــم رژی
دستگیر و زندانـی مـیـکـنـد و بـه  
شالق می بندد، بـایـد از سـازمـان  

 جھانی کار اخراج شود 
ـلـی   کمیته ھمبستگی بین المل

 ایران  -کارگری 
 ٢٠١٢  مه  ٢٨ ،  ٩١  خرداد  ٨ 
 
 

 جمھوری اسالمی را از کنفرانس آی ال او اخراج کنید
 رژیمی که کارگران را دستگیر و زندانی  میکند و به شالق 
 می بندد، باید از سازمان جھانی کار اخراج شود

Bahram.Soroush@gmail.com 
Shahla_daneshfar@yahoo.com 

  :مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قھرمانان مشتاق 
جامعه کمونیستی الگو و نسخه ای ساخته و . نجات بشریت نیست

کمونیسم کارگری جنبشی . پرداخته ذھن خردمندانی خیراندیش نیست
است که از بطن خود جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و 

  .آرمانھا و اعتراض بخش عظیمی از ھمین جامعه را منعکس میکند
. تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است

جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنھان، میان طبقات استثمارگر و 
جریان استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در 

  .این جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است. بوده است
 )برنامه حزب کمونیست کارگری(یک دنیای بھتر 
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ـیـت   ـان، حـاکـم احزاب سنتی در یون
ـا   این کشور ناچار گـردیـده اسـت ت

 خـرداد مـاه را بـه عـنـوان روز  ٢٨ 
ــد  ــن ــات مــجــدد اعــالم ک ــاب ــتــخ . ان

ـیـل گـران و دسـت   بسیاری از تحـل
ـا   ـان واروپ اندرکاران سیاسی در یـون

ـقـدنـد حـزب   ـت چـپ رادیـکــال  " مـع
ـزا  ـبـری  "  سیـری آلـکـسـیـس  "  بـه رھ

ـنـده را ازآن  "  تسیپراس  ـات آی ـتـخـاب ان
خود خواھد کرد و به احتمال قـوی  
ــن حــزب   ــونــان را ای ــده ی دولـت آیــن

ـفـت ایـن  .  تشکیل خواھد داد  مـخـال
ــی   ــت ــاض ــای ری ــا طــرح ھ ــزب ب ح
ـاسـت   اتحادیه اروپا و حمایت از سـی
ـلـی   ھای رفاه اجتماعـی ، از دالی
است که این حزب نـوظـھـور را بـه  
ـبـدیـل   ـان ت پرطرفدارترین حـزب یـون

 . نموده است 
ـتـن   اما اھمیت بـه دسـت گـرف
ـزا   زمام دولـت تـوسـط حـزب سـیـری

 یونان در چیست؟ 
این حزب اعالم نموده است کـه  
ـاسـت   در صورت تشکیل دولت، سـی
ـتـصـادی اعـالم شـده از   ریاضت اق
ـا را در جـھـت   طرف اتـحـادیـه اروپ
صرفه جوئی اقتصادی و پس انـداز  
. دولتی بـه اجـرا در نـخـواھـد آورد 

ـاسـت ھـا بـه   عدم اجـرای ایـن سـی
معنی عدم بازپرداخت بدھی ھـای  
کشور یونان به بانکـھـا و صـنـدوق  

 .مالی اروپا است 
ـا و  ٢٠١٠ در سال    اتحادیه اروپ

ـلـی پـول بـرای   ـل ـیـن الـم صنـدوق ب
مقابله با بحران یونان به دولـت ایـن  

 میلیارد یـورو وام  ١١٠ کشور مبلغ  
  ٢٠١٢ ھمچنیـن در سـال  .  داده اند 

ـلـی   ـل اتحادیه اروپا وصندوق بین الـم
پول بر سـر پـرداخـت وامـی دیـگـر  

 میلیارد یورو بـه دولـت  ١٣٠ معادل  
ـاز  .  این کشور توافق نمودند  پیش نی

ـاسـتـھـای   ـز سـی ـی اعطای این وام ن
سختگیرانه اقتصادی بیشتر، بیکـار  
سازی ھای گسترده تر و کـاھـش  
ـازنشـسـتـگـان   دستمزد ھا و حقـوق ب

با وجـود ایـن کـمـک ھـای  .  بود 
ـاسـت ھـای   اقتصادی و اعمال سـی
ـان   ریاضت اقتصادی ، بحران در یون
ــر   ــتـر و گسـتـرده ت ـق ـی ھـر روز عـم
میشد، چرا کـه کـمـکـھـا و پـس  
ــت یـونــان از مــحــل   انـدازھــای دول
اعمال سیاستھای ریاضتی، صـرفـا  

پاسخگوی پرداخت بھره وام ھـائـی  
ـانـکـھـای   ـان از ب بود که دولت یـون
. سایر کشورھا دریافت نـمـوده بـود 

به عنوان نمونه، بانکـھـای آلـمـانـی  
ــر   ــغ ب ــال ــورو ،  ١٦ ب ــارد ی ــی ــل ــی  م

ــکــھــای فــرانســوی حــدود   ــان   ٤١ ب
میلیارد یورو و بانکھای آمریکائـی  

ـارد یـورو از ایـن  ٦ بیش از   ـی ـل ـی  م
ـاشـنـد  ـبـکـار مـی ب بـه  .  کشور طـل

ــل تصــور اســت کــه   ــی قــاب خــوب
ـاز   ـان از ب چنانچه دولت جدیـد یـون
پرداخت بدھی ھا خـودداری کـنـد،  
ـتـظـار   ـاگـواری در ان چه سرانجام ن
ــی   ــوســســات مــال بســیــاری از م
اروپائی و حتی امریکائـی خـواھـد  

 . بود 
ـان اجـرای   چنانچـه دولـت یـون
سیاست ھای اقتصادی ابـالغ شـده  
ــن   ـا را در ای ــه اروپ تـوسـط اتـحـادی
ـایـد، بـر اسـاس   کشور متـوقـف نـم
توافقـات و پـروتـکـل ھـای  ایـن  
اتحادیه این کشور از حوزه مالی و  
سیاسی اتحادیه اروپا اخراج خـواھـد  

ـبـران حـزب  .  شد  از ھـم اکـنـون رھ
سیریزا اعالم نموده اند که چنانچـه  
ـان بـه   ـا ھـمـچـن سران اتحـادیـه اروپ
ـتـصـادی   ـاسـت ھـای اق اجرای سـی
ــن کشــور اصــرار   ــتــی در ای ریــاض
نمایند این کشور اصراری بر مانـدن  

 . در اتحادیه اروپا نخواھد داشت 
ـا   ـان از اتـحـادیـه اروپ خروج یون
شرایط ناگوارتری را برای اتـحـادیـه  

در ایـن  .  اروپا در پی خواھد داشـت 
صورت یونان اجباری به بازپـرداخـت  
بدھی ھایش به بانکھا ومـوسـسـات  
. مالی اروپائی را نخـواھـد داشـت  

در صورت خروج یونان از اتـحـادیـه  
ـیـر   ـی اروپا، واحد پولی این کشور تغ
ـتـوانـد بـه   ـی خواھد نـمـود و ایـن م
بحرانی تازه در حـوزه مـالـی یـورو  

ــجــر شــود  ــگــر  .  مــن از ســوی دی
بسیاری از اقتصادھای بـحـران زده  
ـا و   ـی ـال ـت اروپائی مانند، اسپانیا و ای
پرتغال و ایسلند نیز ممکن است راه  
ـا   ـلـه ب ـاب ـق حل یونان را در جـھـت م
ـا   فشارھای اقتصادی اتحـادیـه اروپ

 . در پیش گیرند 
به طور مختصر، پیروزی حـزب  
سیریزا کـه بـرآمـده از کشـمـکـش  

 سـالـه اخـیـر در  ٤ ھای اجتماعی  
یونان است، و اجرای سیاست ھـای  
ــونــان،   ــرای مــردم ی رفــاھــی آن ب
میتواند سرآغاز فروپاشی اتـحـادیـه  

ـان  .  اروپا باشد  یونان میتواند، لـھـسـت
ـاشـد  . بلوک شرق، دراتحادیه اروپا ب

ـا واقـعـه ای   فروپاشی اتحادیه اروپ
ـیـن   ـی است که تاثیری عمیـق و تـع
کننده در آینده جھان سرمایـه داری  

 .دارد 
تا به اینجا اوضاع عـمـومـی و  
ـان   ـا پـدیـده یـون احتماالت مرتبـط ب

ـان  .  بازگو شد  اما اھمیت اوضاع یون
ــه کــارگــر و چشــم   ــق ــرای طــب ب
ـقـه در   اندازھای سیـاسـی ایـن طـب

 سطح جھانی در چیست ؟ 
ــونــی   ــده کــن ــی ــت پــیــچ ــی وضــع
ـان،   اتحادیه اروپا و حاکمیت در یـون
محصول حضور مستمر وقدرت مند  
ــران وکــارگـران یـونــان در   ــگـی مـزدب

ـتـمـاعـی اسـت  طـی  .  اعتراضات اج
ــریــن   ــت ــش ــی ــه ب چــھــار ســال گــذشــت
ـا   اعتراضات و اعتصابات در تقابل ب
سیاستھای حکومت یونان و اعمـال  
ـتـصـادی   ـاضـت اق سیاست ھای ری
اتحادیه اروپا در این کشور، تـوسـط  
ــکــل ھــا و ســازمــان ھــای   تش
ــور   ــن کش ــپ ای ــری وچ کــارگ

با مـراجـعـه  .  سازماندھی شده است 
به آرشیوھـای خـبـری مـربـوط بـه  
ــا بــه   ــارھ ــان در ایــن دوره ، ب ــون ی
تیترھائی از ایـن دسـت در رسـانـه  

ـان در  "  ھای جھان برمیخوریم،   یـون
خیابانھای آتـن  "  یا  " اشغال کارگران 

ــھــا  ــســت ــی و یــا  "  در دســت کــمــون
ـاضـــت  "  ــ ـــه ری ـی ـ ـل ـــرعــ کــارگـــران ب

ــصــادی  ــگــر  ".  اقــت ــان ــی ــار ب ــن اخــب ای
ـان   ـیـت ھـای مـوجـود در یـون واقع

ـانـونـی  .  است  برخالف اعتراضـات ق
وآرام اتحـادیـه ھـای کـارگـری در  
ـنـد فـرانسـه   کشورھای اروپائی مان
ـای   ــ ـا کشـــورھ ــ ـا ی ــ ـی ــ ـان ــ ـت ــ ـــری وب
اسکاندیناوی، تشکلھای کارگـری  
رادیکال در یونان ھدایت اعتراضـات  
ـتـصـادی   اجتماعی در برابر بحران اق
ـنـد  . سرمایه داران را به عھـده داشـت

اعتراضات مسـتـمـر کـارگـران کـه  
ــیــز   ــران را ن ــگــی ــزد ب ــت م ــری ــث اک
نمایندگی می کردند، کفـه تـوازن  
ـان احـزاب   سنتی قدرت سیاسی مـی
این کشور را برھم زد، تا جائی که  
طی دو سال اخـیـر ھـیـچ کـدام از  
ـامـه   این احزاب نتوانسـتـه اسـت بـرن

ـایـد  حـزب  .   درازمدتـی را اجـرا نـم
سیزیرا نیز کـه اکـنـون بـه عـنـوان  
یک حزب مدعی قـدرت در ایـن  
ــده اســت ،   ــر گــردی کشــور ظــاھ

ـان بـه   محصول تالطم سیاسی دریون
ــد   ــمــن ــدرت ــراضــات ق واســطــه اعــت

 .کارگری است 
ـز تـحـوالت   ـی از وجھی دیـگـر ن
یونان می تواند مدخلی بر تحـوالت  
آتی و یا بھتر است گفته شود سیـر  
ــالبــی در   ــق ــمــل تــحــوالت ان ــت مــح
کشورھای پیشرفته سرمایـه داری  

 .باشد 
چنانچه از شـرایـط عـمـومـی  
ـات   ــراضــ ــه رشـــد اعــت ــد روب ورون
اجتمـاعـی در کشـورھـای مـرکـز  
سرمایه داری بر می آید، تـحـوالت  
ـا اشـکـال   انقالبی در این کشورھا ب
ـات   ـقـالب کالسیک وشناخته شده ان
ـبـر،   ـقـالب اکـت ـنـد ان اجتماعی مـان

ـــت  ـاوت اس ــ ـف ــ ـت ــ ـات  .  م ــ ـان ــ ـــک ام
تکنولوژیک، پیچیدگیھای جـھـان  
ـات   ـق ـیـت طـب سرمایه داری، وضـع
ـیـدگـیـھـای   ـن اجتماعـی و درھـم ت
ـیـر   ـی مرتبط با ایـن مـوضـوع و تـغ
چشم اندازھای طبقاتی طی چـنـد  
ـقـالبـی   دھه اخیر، شرایط تحوالت ان
ـتـی را دچـار   در کشورھای صـنـع

 .پیچیدگیھایئ کرده است 
ـاری از   اعتراضات اخیر در بسـی
ـائـی وآمـریـکـا بـه   کشورھای اروپ
ساختار سـرمـایـه داری و شـرایـط  
زیستی و مـحـیـطـی کـه بـرجـھـان  
حاکم کـرده اسـت، نشـان داد کـه  
خرافه پایان تاریخ و مبارزه طبقاتـی  
ـا چـه حـد   و جھان تک قطـبـی ت
ـپـردازانـه بـوده اسـت  ـال ـی . ابلھانه و خ

ایدئولوگھای سرمایـه کـه ھـمـواره  
ــگــرا   ــل ــن و عــم ــی خــود را واقــع ب
میدانستند، سالھا با تکیه بر چنیـن  
تـوھـمــی ، بــازگشـت اعــتـراضــات  
ـقـط   سوسیالیستی در جـامـعـه را ف
افسانـه ھـای عـده ای آرمـانـگـرا  

 . قلمداد می کردند 
ــت   ـی امـروز اعــتـراض بـه وضــع
ناگوار حاکم برجھان عینیتی اسـت  
ـار جـھـان   که از ھـر گـوشـه وکـن
موجود خـود را بـه نـمـایـش مـی  

سوال اما این جاسـت، کـدام  . گذارد 
شکل از تحوالت اجتماعی میتواند  
ـان   منجر به جابجائی قدرت در مـی
ـاتـی   ـق طبقات درگیر در جـدال طـب
ـان نشـان   امروزه باشد؟ تـجـربـه یـون
میدھد که تشـکـل ھـای مـوجـود  
ــارگــران در اروپــای غــربــی در   ک
ھمین شکل موجود نیز اگر تـوسـط  
الیه ھای رادیکال تر کـارگـران بـه  
لحاظ سیاسی واجتـمـاعـی ھـدایـت  
شوند، توان برھم زدن تـوازن قـوای  

بـحـران  .  اجتماعی را دارا می باشند 

ـقـط   ـان ف سیاسی کـنـونـی در یـون
بحران تشکیل کابینه توسط احـزاب  

ـیـسـت  ایـن بـحـران در  .  این کشور ن
ـیـق تـر، بـحـران قـدرت   معنائی عم
. حکـومـتـی در ایـن کشـور اسـت 

امروز مسائل یونان، مسئلـه قـدرت  
دولتی را بـه مـوضـوع کشـمـکـش  
طبقات در این کشور تبدیـل نـمـوده  

ــت  ــه  .  اس ــق ــود حــزب طــب در نــب
کارگریونان در این جـدال ، احـزاب  
متمایل به چپ اجتماعـی از وزن  
ـان   بیشتری در معادالت سیاسی یون

 . برخوردار گردیده اند 
تحوالت چند مـاھـه اخـیـر در  
ـان نشـان داد کـه تشـکـلـھـای   یـون
ـنـد   کارگری تا چه میزان می تـوان
در دامن زدن به فضای رادیکال در  
ـنـده در   ـیـن کـن ـی جامعه وتاثیـر تـع
معادالت قدرت در جـامـعـه داشـتـه  

ــارگــران و  .  بــاشــنــد  ــراضــات ک ــت اع
اعتراضاتی که تشکلھای مـوجـود  
ــری آن را   ــب ــان رھ ــون ــارگــری ی ک
برعھده داشتند، اگر چه تا مـدتـھـا  
مورد بی توجھی رسانه ھا وتحلیـل  
گران جھان بـورژوائـی و در مـوارد  
بسیاری، احزاب وسازمانھای چـپ  
ـیـت ایـن   ـنـد و بـه اھـم ـت قرار گـرف
ـا بـھـای   اعتراضات در عرصـه اروپ
درخوری داده نشـد، امـا در عـمـل  
نشان داد که نقش طبقه کارگر در  
ـا چـه   تغییر شرایط دوره حـاضـر ت
ـاز اسـت  ـی . میزان پایه ای ومـورد ن

ــرغــم گــذشــت یـک ســال از   ــی عـل
اعتراضات مھم و گسترده در سطـح  
ــا ایــن اعــتــراضــات   ــانــی ، ام جــھ
ــارزه   ـب ــگـیـرانـه م ـی وسـازمـانـدھـی پ
ــونــان اســت، کــه   کــارگــران در ی
ـقـط بـرای   خطـری جـدی را نـه ف
اتحادیه اروپا بلکه بنا بـه اعـتـراف  
استراتژیست ھـای جـھـان سـرمـایـه  
ـتـصـاد جـھـان   داری ، برای کـل اق

نـه مـحـکـم  .  سرمایه، رقم زده است 
ـاسـت   ـانـی بـه  سـی مزدبگیران یـون
ـا،   ریاضت اقتصـادی اتـحـادیـه اروپ
ــوی   ــی در گــل ــخـوان ھـمــچــون اســت

 .سرمایه داری این منطقه است 
ـیـچـیـده   ھر چه جھان سرمایه پ
ـــشـــود   ـی ـــر مــ ـــرده ت ـت ــر و گســ ت
ــی اقــتــدار   ــگــون ــدھــی ســرن ســازمــان
سرمایه برای کارگران و اکـثـریـت  
عظیم مزدبگیران کم مشقـت تـر و  

ـیـن  .  کم دردتر میـشـود  ایـن را ھـم
ـقـه کـارگـر   ـارزات طـب امروز از مـب

 .یونان میتوان دریافت 
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ــان خــودش را داشــت و   ــدگ ــن ــمــای ن
از سـوی دیـگـر  .  جریانی قوی بود 

ــن جــریــان،   ــم ای ــودی مــا شــاھــد ب
اپوزیسیون رژیم شـاه را ھـم  وادار  
ـــکـــی خـــودش را    ـــود ی کـــرد ب

بـخـوانـد و  "  سوسیالیست خداپرسـت " 
ــه  " دیـگـری از   ـق جـامـعــه بـی طـب

ـار  .  بگویـد "  توحیدی  کـوشـش بسـی
را بـه  "  تـکـامـل " بکار بـردنـد کـه  

کشـف  .  خلقت آدم و حوا بچسباننـد 
کرده بودند کـه در فـالن گـوشـه،  
فالن آیه قران درمورد تکامل یک  

آن بخش کـه   . چیزھایی گفته است 
احـتـرام بـه  " خدا ناباور بود به بھانـه  

را  "  امام عـلـی " ،  " فرھنگ توده ھا 
ـتـه بـود  ـاف . ھمسـنـگ مـارکـس ی

ــارزاتـی ایـن چـپ در   ـب ـبـل م سـم
رفتنـد  .  بھترین حالت چه گوارا بود 

تا با شھامت شـخـصـی و رشـادت  
ـزرگ  " قابل تحسین شـان   مـوتـور ب

را با عملیات چریکی بـراه  "  توده ھا 
بیندازند؛ توده مردم بـه حـرکـت در  
ـیـھـای   آمدند اما ربطی به قـھـرمـان

ـیـسـم  .  ایشان نداشت  حرف از سوسیال
ـقـه   بود امـا ھـیـچ ربـطـی بـه طـب

حرف از کارگر بـود  . کارگر نداشت 
ــه ای کــه مــوجــودی   ــگــون امــا ب
ـلـوک اسـت کـه   زحمتکش و مـف
ـابـل احـتـرام   دستان پینه بسته اش ق

ــھــا  ٥٧ در سـال  .  اسـت  ـان ــاب ـی  در خ
ـان بـود،   تظاھرات وسیـعـی در جـری
توده مردم شرکت داشتنـد امـا ایـن  
چپ با شرمساری سنبلھای خـود  

مانند صمد بھـرنـگـی و خسـرو  (را  
بدست مـیـگـرفـت کـه  )  گلسرخی 

ـفـرقـه " مبادا موجـب   ـایـد  !  شـود "  ت ب
ــوجــه داشــت   " خســرو " و  "  صــمــد " ت

ـادیـن   ـی ـن اساسا حرفی برای تغییـر ب
جامعه نداشتند و تنھا مبلغ رشادت  

ــرای   ــاری ب ــق ایــران " و فــداک ــل " خ
ــد  ــودن ــی در  .  ب ــعــن   ٢٢ در روزش ی

ـقـش مـھـمـی در   بھمن، این چپ ن
ــام   ــری قــی ــدھــی و رھــب ســازمــان
ــا در   ــانــه مــردم داشــت ام ــح ــل مس
فردای آن تحوالت، تنھا کاری که  
ـلـه   ـارت امـریـکـا حـم کردند به سـف
بردند و بعد حیران به تماشا نشستند  
که چگونه آن بخش از بـورژوازی  
که ارگانھایی از حکومت قبلی را  
به ارث بـرده و ارگـانـھـای جـدیـد  
سرکوب را سـازمـان داده، بـه قـول  

علیه مـردم  "  بی پروا "مرتضی فاتح  

در کردستان و گنبد و علیه زنان و  
ایـن چـپ  .  کارگران بکار انـداخـت 

این ھجوم را  ضدانقالبی نمیدانسـت  
ـفـرقـه و  ) نھایتا (بلکه   آنرا موجب ت

ـیـسـم   ـال ـپـری زمینه ساز  بازگشت ام
در میان ھیئت حـاکـمـه  .  میدانست 

ضد انقالبی بدنبال متحدین انقالبـی  
ـابـی   خود که خـرده بـورژوازی ارزی

شاھد بـودیـم  .  اش میکرد میگشت 
که چگونه در دو مقطع مھـم کـه  
ـــی از   ـای ــ ـــرای رھ ـــورژوازی ب ب
ـاتـی   ـی ـل خواسـتـھـای مـردم بـه عـم
ـا یـورش   کامال آگاھانه دست زد ت
ــردم بــا   ــالب م ــه انــق ــود را ب خ
ــجــام   ــه سـران ــر ب سـازمــانـدھــی بـھــت
ــخـش اعـظــم نــیـروھــای   ــد، ب بـرسـان
ـال   ـب منتصب به  چـپ را، بـه دن

در مـاجـرای اشـغـال  .  خود کشـانـد 
ـنـد ھـر چـه   ـت سفارت امریکا  گـف
ـیـد و   ـزن فریاد دارید بر سر امریکا ب
ــن چـپ رفـت کــه   ـانـه ای ـاسـف مـت
فریادش را سر امپریالیسم بکشد  و  
در مـقـطـع شـروع جـنـگ ایـران و  
عراق که بـرکـت آسـمـانـی خـوانـده  
ـار   شد، گیج سری ایـن چـپ بسـی

ـز بـود  و ھـمـه ایـن  .  تاسف بـرانـگـی
اتفاقات را به نظر من در چارچـوب  

 .ھمان سرکوب میشود توضیح داد 
ـیـشـتـر از   ـار ب ھمه اینھا و بسـی
ــالب   ــا، ثــمــره شــکــســت انــق ــھ ــن ای

نتیجه ایـن  .  کارگری در روسیه بود 
شکست در ھمه ابعادش چپی بـود  
ـبـود،   که اساسا چپ کمونیستی ن
ـیـسـم حـرف   ـام کـمـون گیرم که با ن
ـقـول مـنـصـور حـکـمـت   ـا ب میزد ی
ـا آن چـپ   جامعه، کمونیسـم را ب

ـاخـت  ایـن چـپ امـا  .  معین میشن
ـقـالبـی کـه   ـا ان حیران مانده بـود ب
اتفاق افتاده بـود چـگـونـه بـرخـورد  

این چپ با جامعه مشـکـل  .  کند 
در جامعه ایـکـه  چـنـدیـن  .  داشت 

دھه مناسبات سرمایه داری در آن  
شکل گرفته بود، این چپ با ذره  
بین بدنبال طبقه کارگر میگشت و  

" خـرده بـورژوا " بیشتر انواع و اقسـام  
ـنـکـه  .  را میدید تا کارگر  عوض ای

متد مارکس را در برخورد با پـدیـده  
ـنـدد، در   ـب ھای اجتماعـی بـکـار ب
کلمات و اصطالحاتی که مارکـس  
برای تحلیل جامعه بکار بـرده بـود،  

در مانیفـسـت یـک  .  اسیر شده بود 
چیزھایی در مورد خرده بـورژوازی  
ـتـھـای   و جنبه انقالبی آن در موقعی

خاص خوانده بود و ھمانھا را بماننـد  
ایـن چـپ از  .  اوراد تکرار میکـرد 

ـامـه   زیر بوته در نیامده بود، شناسـن
داشت، شکل گیـری آن بـه شـروع  
ـقـه   ـقـالب طـب یورش بورژوازی به ان

ــه در   ،  ١٩٢٩ کــارگــر در روســی
ھمزمان با قلع و قـمـع  .   برمیگشت 

ـان   کمونیستھا در روسیه توسط جـری
استالین، نطفه ھای این چپـی کـه  
ـاســیـم شـکـل گـرفــت  . مـا مـیـشـن

ـیـن حـزب   ـبـران اول ـزاده از رھ سلطان
ـتـرن گـلـو   ـن ـی کمونیست ایران درکـم
پاره میکرد که حکومت رضا شـاه  
ـتـرن   ـن ـی ارتجاعی است  اما در کـم
ــی   ــالب حـکــومــت رضـا شــاه را انــق

ـزاده  .  ارزیابی میکردند  جواب سلـطـان
ـاپـدیـدش   ـلـکـه ن را با بحث ندادند، ب
ـتـل   کردند که بطور حتم او نیز به ق

اما با ایـن وجـود بـورژوازی  .  رسید 
ـام مـارکـس را حـذف   ـبـود ن قادر ن
ــکــاتــوری   ــاری ــد، پــس از او ک کــن
ـاھـت   ساخت که به  قـدیسـیـن شـب

جسد لنین مومیایی گردیـد  .  داشت 
ـام   ـیـن " و بـه ن ـن ـیـق ل سـوگـنـد  "  رف

خوردند و مجسمه ھایش را در ھـر  
ـا کـردنـد  از سـوی  .  گوشه ای بـرپ

دیگر کشتار کمونیستھا در دسـتـور  
ـقـی   ـی کار بود و این جریان تاثیر عم
ـیـسـتـی جـھـان و   بر جنبـش کـمـون

از ثـمـرات ایـن  .بالطبع ایران گذاشت 
مارکسیسم کاریکاتور شده این بـود  
که، جنبش سوسیالیستی کـارگـران  

ـقـسـیـم شـد  ـبـش  :  به دو بخش ت جـن
ـبـش کـارگـری،   کمونیستی و جـن
ـا   که گویا مباحث شان از اسـاس ب

ـاوت اســت  ــف ـت ــه  .  ھـم م ـب ـن اولـی ج
روشنفکری و آکادمیک بـه خـود  
ـیـشـبـرد   گرفت و دومی ناتوان از پ
ـا   امر خود جلوه داده میشد که گـوی

ـتـد   در  " ھمان روشنفکران باید مـیـرف
ـاتـی  "  میان کارگران  ـق تا مبارزه طـب

 !را به او بیاموزند 
ـبـر   بورژوازی بعد از انقالب اکت
از ترس ھمان انقالب، سرمایه داری  
دولتی را بنام کمونیسیم بـه جـھـان  
ـنـکـار بـه   معرفی نمود که برای ای
ــار شــدیــد و خشــن   ــی ســرکــوب بس

ـازمـنـد بـود  ـا ایـن وجـود  .  نی امـا ب
جنبش طبقه کارگر زنده بـود چـرا  
ـان جـامـعـه مـعـاصـر   که اساسا بنی
ــه   ـق ـای کشــمـکــش دو طــب ـبــن بـرم
ـقـه   کارگر و سرمایه دار است و طب
کارگر در جستجوی رھایی خویش  
.  منطقا به کمونیسم نیازمـنـد اسـت 

ـقـه   تا آنجا که من تاریخ جنبش طب
ـاسـم،   کارگـر در جـھـان را مـیـشـن

ــســت کــه در مــبــاحــث   ـی خـاطــرم ن
مارکس یا لنین جنبـش کـارگـری  
ـاشـد و   از جنبش کمونیستی جـدا ب
ــان   ــحــث کــار در مــی ــا ب یــا اســاس

آنھـا خـود را  .  کارگران مطرح باشد 
ـقـه کـارگـر   ـبـش طـب متعلق به جـن
ــه شــان   ــل ــد و مســئ ــن ــدانســت مــی
سازماندھی مبارزات طبقه بـود نـه  
ــه مــیــان   ــردن آگــاھــی ب ــال ب مــث
ـارزه جـدی   کارگران،  آنھا یک مب
ـیـش بـه رسـمـیـت   ـیـشـاپ و مھم را پ

" کشـمـکـش دائـمـی " میشناختنـد؛  
میان طبقه کارگر و سرمایه دار را  
دیده بودند و سعی کـردنـد آنـرا بـه  
ـقـه کـارگـر   پیش ببرند و به نفع طب

جدایی ایـن دو  .  به سرانجام برسانند 
ـبـش   ـبـش  (  بخش از یـک جـن جـن

ـامـد سـرکـوب  ) طبقه کارگر  نیز پی
جنبش طبقه کارگر و عروج چـپ  
غیر کارگری بـود کـه در سـطـح  

 .نظری به این طبقه تحمیل شد 
ما شاھد ھستیم مباحـثـی کـه  
ـیـن   ـال ـان فـع در سالھای اخیر در می
جنبش کارگری درگرفته است بـه  
نوعی ھمان مباحث سی سال پیـش  
است که یکبار در زمان خـودش از  
ـقـالبـی و در   سوی مارکسـیـسـم ان
ادامه کمونیـسـم کـارگـری جـواب  
. گرفته بود و به نتیجه رسیده است 

ـبـه کـارگـری   ـن ـا ج اما اینبار گـوی
نتیجه؟ شاھد بودیم  کـه در  !  دارد 

 بخش وسیعی از فعالین  ٨٨ انقالب  
ــف خـــود را   ـی ــ ـل ــکــ کــارگـــری ت
ـایـع چـی   نمیدانستنـد کـه ایـن وق
ھست آیا  باید در آن شـرکـت کـرد  
یا نه؟ بـرای ھـمـکـاران خـود چـه   
توضیحی را باید داد؟ جنبشی کـه  
ـانـی   ـاب تا یکماه قبل از تظاھرات خی
ــارزه بــا   تـوده مــردم، ســردمـدار مــب
حکومت بود و حتی خود فـراخـوان  
به مراسم خیابانی در اول مـه داده  
بود، یکباره گویی با یـک پـدیـده  
.  مواجه شده بود که غریب مینمـود 

سـرکـوب خشـن و  " از سوی دیگر  
ـان  ــ ــری ـــداده  "  ع ــورژوازی اجــازه ن ب

ـارزاتـی کـارگـران   دستاوردھای مـب
ایـن امـا بـه  ( دوام و قوام پیدا کند  

ـقـه   آن معنا نیست که مبارزات طـب
ـبـش   کارگر  از حافظه تاریخی جـن

در  )  کـارگـری پـاک شـده اسـت، 
ــان ھــر اعــتــصــاب، بــورژوازی   پــای
یورش ھمه جانبه ای را به سازمـان  
دھندگان اعتصاب می آورد و اگـر  
ایشان را به قتل نرساند، در گـوشـه  

درمـورد  .  زندانھا محبوس مـیـکـنـد 
ــی کــه مــرتضــی فــاتــح از   ــال مــث

ـادان   اعتصاب کارگری در شـھـر آب
ـیـش آورده اسـت، مـا  ٨٠ در    سال پ

ــن   ــران ای ــم کــه رھــب ــی شـاھــد ھســت
ــی   ــر و زنــدان ــی ــگ ــت ــتــصــاب دس اع
ـا در زمـان خـود مـا   میشونـد و ی
ــران دو   ــب ــم کــه رھ ــی ــت ــاھــد ھس ش
اعتصاب مھم، یعنی شرکـت واحـد  
ـپـه تـحـت   تھران و نیشـکـر ھـفـت ت

 .شکنجه شدید در زندان ھستند 
ــشــود   "  ــه مــی ــت ــف ــن کــه گ ای

ـنـده دارد   ـیـن کـن سرکوب نقش تعی
بیشتر از آنـکـه جـواب بـه  ..." اما  

ـاشـد یـک جـورھـایـی زیـر   سوال ب
ـقـه کـارگـر   سوال بردن مبارزات طـب
است تا راھگشای مـعـضـالت ایـن  

ـقـه  . جنبش  ـارزات طـب به نـظـرم مـب
کارگر زمانی برجسته تـر مـیـشـود  
ـیـم زیـر شـدیـدتـریـن   که شاھد ھست
ــابــات بــزرگــی   ــص ــا، اعــت ــھ ســرکــوب

ـیـشـه  .  سازماندھی میشـود  مـا ھـم
ـقـه   ـارزات طـب تاکید کردیم که مـب
کارگر حالت تھاجمی داشته اسـت،  
ــخــوشــکــنــک   ــرای دل ایــن امــا ب
خودمان نیست، یک واقعیت مسلم  

ـیـت  .  است  " بـی پـروا " تحت حـاکـم
ترین بخش بورژوازی که از ھـیـچ  
ـیـسـت،   جنایتی رویگردان نبـوده و ن

ــارگــران عــمــال   ــارزات ک ــب حــق  " م
ـانـوشـتـه  "  اعتـصـاب  ـانـون ن را بـه ق

تشکـل کـارگـری  .  تبدیل کرده اند 
ممنوع است؛ اما شاھد ھستیم کـه  
کارگران بی توجه به قانون رسمی،  
دست شـان بـرسـد تشـکـل خـود را  

ـــد  ـن ــ ـــدھ ـی ـــل مــ ـی ـا  .  تشـــکــ ـــھــ ـن ــ ای
ـیـمـت   دستاوردھایی است که بـه ق
. بسیار گزافی بـدسـت آمـده اسـت 

برجسته کردن اعتصـاب کـارگـری  
 سال پیش به قیمـت کـوچـک  ٨٠ 

شمردن مبارزات کنونـی، بـه نـظـرم  
قصـد از  .  کمی بی انصافی اسـت 

مقایسه این دو مقطع کنونی نبایـد  
ـبـولـی   این باشد که به یکی نمره ق

بـی شـک  .  بدھیم و به دیگری نه 
 سـال  ٨٠ فعالیت کمونیـسـتـھـا در  

ـاریـخ   پیش یک مقطـع مـھـم در ت
ــران اســت و   ــش کــارگــری ای ــب جــن
بسیار قابل تحسین است اما  اگـر  
شاھـد تـدوام تشـکـالت کـارگـری  

چـه در آن زمـان و چـه  (  نیستیـم 
برمـیـگـردد بـه  سـرکـوب  )  اکنون 

ـار خشــن بـورژوازی  مـیـشــود  .  بسـی
ـاز ھـم بـحـث   پیرامون این مسایل ب
کرد و الزم ھم ھست که ایـن کـار  
ـایـد   ـب بیشتـر صـورت گـیـرد امـا ن
دستاوردھای کنونی طبقه کـارگـر  

 .را زیر سوال برد 
 

 )٢(در جستجوی جواب به یک سوال
 ١ از صفحه  
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مذاکرات اتمی جمھوری اسالمـی  
ـنـد  ١ + ٥ و گروه    در بـغـداد، بـمـان

مابقی مـذاکـرات در ھشـت سـال  
دو  .  اخیر بدون نتیجه پـایـان یـافـت 

روز مذاکره در انتھا به قرار تجدیـد  
 . مذاکره در مسکو انجامید 

ـبـول و   پس از مذاکرات اسـتـان
پیـش از آغـاز مـذاکـرات بـغـداد،  
ــن   ــاری حــول ای ــغــات بســی ــی ــل تــب

ـروھـای  . مذاکرات براه افتاده بود  نی
اصالحاتچی رانده شده از حکومت  
و تمامی آن صفی که  کـمـاکـان  

ـــه مـــعـــجـــزه   درون  "  تـــحـــوالت " ب
حکومت، گـوشـه چشـمـی دارد،  
ــد کــه رزیــم   ــن ــداخــت ــاھــو راه ان ھــی
ـتـھـای ایـن دور از   اسالمی در ان
مذاکرات به خـواسـتـه دول غـربـی  
گردن خواھد گذاشت و جـام زھـر  

کل نیروھای  .  را سر خواھد کشید 
جنبـش مـلـی اسـالمـی خـارج از  
ـروھـای   ـی حکومت و بخش اعظـم ن
ـفـاوت بـه   پرو غرب با دو نگاه مـت
ـرکـی از   ـر مشـت ایـن رونـد، تصـوی
ــدســت   ــن مــذاکــرات ب ــجــام ای ســران

طیف مـلـی اسـالمـیـھـا،  .  میدادند 
ــاه امــدن رژیــم اســالمــی در   کــوت

ــی " مــذاکــرات را،   ــبــت ــد مــث " رون
ارزیابی میکنند که میتواند بزعـم  
ایشان شرایطی را مھیا کـنـد کـه  
به بازگشت مجدد آنھـا بـه ارکـان  

ـر رنـگ  .  قدرت بیانجامـد  ـرای پ ب
دوران  " کردن آرزوی بـازگشـت بـه  

ھـیـچ چـیـز از  " خوش دو بال نظام 

: چشم این طـیـف مـخـفـی نـمـانـد 
میگویند جلیلی با نماینده امریـکـا  
ــه   ــه ای جــداگــان ـق ــد دقــی ھـم چــن
ـلـمـھـای   ـی مذاکره کرده است، در ف
ـم   ـنـده امـریـکـا و رژی خبری نـمـای
اسالمی با یکدیگر خـوش و بـش  
کردند، نماینده اتحادیه اروپا اظھـار  
ــرده اســت و ادامــه   امــیــدواری ک
ـیـد خـوانـده اسـت،   مذاکرات را مف

ـیـل سـیـاسـی  ... .  و  این دیگر تحل
ـیـصـال   نیست بلـکـه، نـمـایـش اسـت
جریانی است که به مـکـان جـدیـد  
خود در سیاست گـردن نـگـذاشـتـه   
ــه دوران   ــازگشــت ب و در آرزوی ب

ـبـخـنـدی " قدرت، دل خود را بـه   " ل
امـا واقـعـیـات  .  خوش کرده اسـت 

ـرای   سیاسی پشت این مذاکرات، ب
ـر   چند دھمین بار پتک خود  را ب
سر منتظران الخدمت اصالحاتچـی  
فرود آورد، تا بـه انـھـا یـاد آوری  
ـربـه سـاعـت قـدرت   کند کـه عـق
ـتـوان   ـی سیاسی در ایران را دیگر نـم
به دوره قبل از قیام مـردم در سـال  

 . ، بازگرداند ٨٨ 
ـرو غـرب   طیف ناسیونالیسـت پ
ــن   اپـوزیسـیـون، بـا نـگـرانـی بـه ای

تـا  .  مذاکـرات چشـم دوخـتـه بـود 
مادامیکه  تحریم و خـطـر حـمـلـه  
ـیـن   نظامی و تنش سـیـاسـی  مـاب
ـم اسـالمـی مـیـدانـدار   غرب و رژی
است، اینھا با امیدواری به مـکـان  
ـنـده جـامـعـه،   خود در تـحـوالت آی

ھـر گـونـه مـذاکـره بـا  .  مینگرنـد 

ــمــالــی   ــت ــم انــداز اح کــمــی  " چش
ـــن صـــف را دچـــار  "  ســـازش  ای

دپرسیون سیاسی میکند، آنـھـم در  
ـنـھـا بـا راه انـداخـتـن   زمانیـکـه ای

ـرانـس "  پشـت درھـای بسـتـه،  "  کنف
" شورای مـلـی " آرزوی راه انداختن  

 . به سبک لیبی و سوریه را دارند 
در مذاکرات بغداد دول غربـی،  

ـیـوم    در  ٢٠ قطع غنی سازی اوران
  ٢٠ صدی و خارج ساختن اورانیوم  

ــد   ــازدی در صــدی از ایــران و ب
نمایندگان آژانس از پارچیـن را از  
جـمــھـوری اســالمـی در خــواســت  
کرده اند و در مقابـل تـامـیـن ایـن  
درخواستھـا، دول غـربـی قـطـعـات  
ـم اسـالمـی   یدیکی ھواپیما به رژی
خواھند فروخت و صدور بیمه نامـه  
ــی   ــه ھــای نــفــت بــرای مــحــمــول
جمھوری اسالمی برای شـش مـاه  

یک مقایسـه  . بال مانع خواھد بود 
ساده مابین پیـشـنـھـادات کـنـونـی  
دول غربی به جمھوری اسالمی بـا  

ــھــادات بــھــمــن   ــن  در  ١٣٨٢ پــیــش
ــدھــد کــه دول   پـاریــس، نشــان مـی
ــدرت در   ــع ق ــوض ــی از م غــرب
مذاکرات کـنـونـی شـرکـت کـرده  

در مذاکرات پاریس در مقابـل  .  اند 
ــی ســازی   ــبـانـه غـن تـوقـف داوطـل
ـروش   ـربـــی فــ ـــوم، دول غــ ـی ــ اوران
راکتورھای پیشرفته اتمی، تامیـن  
سوخت اتمی مورد نیاز ایران، رفـع  
ـیـمـاھـای   محـدودیـت فـروش ھـواپ
ـم در   ـی ـق مسافری، مشارکت مسـت

ایجاد و اداره چرخه سوخت اتـمـی  
ـران بـه   ـبـدیـل شـدن ای در روسیه، ت
شریک استراتژیکی اروپا و ایجاد  
نقش فعال در تامین نیازھای اروپا  
به نفت و گـاز، سـرمـایـه گـذاری  
مستقیم در طرح ھـای تـوسـعـه و  
ـران،   ـفـت و گـاز ای افزایش تولید ن
ـرارداد ھــمـکـاری ھــای   امضـاء ق
تجاری با اتحادیه اروپـا در قـالـب  
شریک ترجیحی، فـراھـم سـاخـتـن  
ـران بـه سـازمـان   زمینه پیوسـتـن ای
تجارت جھانی، را به عنوان امتیاز  
به جمھوی اسالمی پیشنـھـاد داده  

ــد  ــســت  .  بـودن ـی ــا مــقـایســه ایـن ل ب
طوالنی با پیشنھادات کنونی دول  
ـیـش   غربی، بالفاصله ایـن سـوال پ
ــوری   ــد کــه چــرا جــمــھ مــی آی

ـــن  ٨٢ اســـالمـــی در ســـال    ای
ـرفـت و ایـن   ـپـذی پیشـنـھـادات را ن
امتیازات را کسب نکـرد؟ اصـالح  
ـنـد   طلبان حکومتی ھمواره میگـوی
ـم   ـی که در زمان خاتمی ما توانیست
امتیازات وسیعی را به دول غـربـی  
تحمیل کنیم، امـا جـنـاح مـقـابـل  

امـا  .  اجازه کسب امتیازات را نداد 
ــه اســت  ــای ــی پ ــن ادعــا ب ــر  .  ای اگ

جمھوری اسالمی بـه کسـب ایـن  
امتیازات متمایل بود، خامـنـه ای  
نماینده خـود را در نـھـایـت روانـه  
مذاکرات میکرد و کل داستـان را  
ـرسـانـد  . به اسم خودش به ثبـت مـی

بنابراین جنـگ و جـدل بـانـدھـای  
ـبـاشـد  ـی . حکومتی علت مسئله نم

پاسخ را بـایـد در جـای دیـگـری  
ـرای  .  جستجو نمود  رژیم اسالمی ب

ـیـازات، بـه یـک   پذیرش ایـن امـت
تغییر ساختاری در ھمه عرصه ھـا  

ـتـصـاد  .  نیاز داشت  جا گیر شدن اق

و سیاست جمـھـوری اسـالمـی در  
اسـالم ضـد  "بازار جھانی با شمایل  

. امکان پذیر نمی باشد "  امریکایی 
ـری سـاخـتـارھـای   پروسه شکـلـگـی
ـم اسـالمـی   سیاسی و حقوقی رژی
ــد کــه   ــمــی دھ ــداد و ن اجــازه ن
جمـھـوری اسـالمـی بـا غـرب در  
یـک ابـعـاد وسـیـعـی بـه تـوافــق  

حرکت برای تبـدیـل  .  وسازش برسد 
ـم   ،   " مـتـعـارف " شدن بـه یـک رژی

ھمواره با تنشھای بـزرگـی ھـمـراه  
ـبـش   بوده است و با بودن یـک جـن
بزرگ سرنگونی خواه در کـمـیـن  
رژیم، ھر تالش در ایـن عـرصـه را  
ـرای   به جنگ مرگ و زندگـی ب
. رژیم اسالمی تبدیل ساخته اسـت 

خطر اتمی شدن، مذاکره با غـرب،  
چانـه زنـی و کـرکـری جـنـگ،  
بخشی از ایـزارھـای حـکـومـتـی  

ھمانگونه کـه  .  رژیم اسالمی است 
ـرای ادامــه   جـمـھـوری اسـالمـی ب
حیات و ادعای قدرت در مـنـطـقـه  
ـیـازمـنـد   به حزب الله و بشار اسد ن
ـیـاز   است، به مذاکرات اتمی ھـم ن

مذاکرات کنـونـی بـا چـنـد  .  دارد 
ـقـطـه اول بـاز   ماه فرجه به ھمـان ن
ـفـاوت کـه   خواھد گشت، با ایـن ت
ــه   ــی ب ـل ــمــای ــی ت ــار دول غــرب ــب ـن ای
. بازگشت به سنگر اول را نـدارنـد 

اما سرنوشت جمھوری اسالمی نـه  
خیـابـان  در مذاکرات اتمی، بلکه در  

 . و توسط مردم رقم خواھد خورد 

 تکرار یک تصویر؟: مذاکرات اتمی
 محمدرضا پویا 

 

 یک دنیای بھتر 

عـلـیـرغـم .  تغییر جھان و ایجاد دنیایی بھتر یک امید و آرمان ھمیشگی انسانھا در طول تاریخ جامعه بشری بوده است
رواج ایده ھای قدرگرایانه و خرافی اعم از مذھبی و غیر مذھبی حتی در دنیای باصطالح مدرن امروز، ایده ھایی که 
ھریک به نحوی عالج ناپذیری و مقدر بودن وضع موجود را تبلیغ میکنند، زندگی واقعی و عمل روزمـره تـوده ھـای 
. وسیع مردم ھمواره حاکی از یک امید و باور عمیق به امکان پذیری و حتی اجتناب ناپذیری یک آینده بـھـتـر اسـت

این امید که دنیای فردا میتواند از محرومیت ھا و مشقات و کمبودھا و زشتی ھای امروز رھا باشد، این اعتقاد که 
عمل امروز انسان ھا، چه جمعی و چه فردی، در تعیین چند و چون دنیای فردا موثر است، یک نگرش ریشه دار و 

  . قـــدرتـــمـــنـــد در جـــامـــعـــه اســـت کـــه زنـــدگـــی و حـــرکـــت تـــوده ھـــای وســـیـــع مـــردم را جـــھـــت مـــیـــدھـــد
 )برنامه حزب کمونیست کارگری( یک دنیای بھتر                            
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ـقـص   این ھفته ھم شاھد مرگ و ن
ــد   ــدن چــن عضــو و مصــدوم ش
ـم  . كارگران ساختمانی در ایران بودی

 كارگر در قزویـن فـقـط در یـك  ٧ 
ـر آوار   فقره تخریب یك ساختمان، زی

دو كـارگـر  .  مانده و مجروح شدنـد 
 ساله در دو سـانـحـه جـداگـانـه  ٦٥ 

ـنـدج در حـیـن كـار از   در شھر سن
ـر روی آنـھـا    ساختمان  ھایـی كـه ب

مشغول كار بودند، سـقـوط كـرده و  
كارگر جوشكـاری در  .  جان باختند 

تھران از ساختمانی سـقـوط كـرد و  
جان باخت؛ و لیست ھمچنان و ھـر  

ـر مـی شـود  ھـر  .  ھفته طوالنـی ت
زمان که اخبار مربوط بـه مـرگ  
كارگران در محیط كـار از طـریـق  
ـیـابـد،   رسانه ھای رژیم انتشـار مـی
ـیـل سـوانـح   قریب به اتفاق آنـھـا دل

" عدم رعایت اصول ایمنـی " کار را  

ـربـانـی   از جـانـب خـود كـارگـران ق
ـتـھـا امـا  . گزارش می كنند  ـی واقع

ـنـد  ـرده نـمـی مـان . ھمیشه پشت پ
ـر  ٧ ایلنا روز    خـرداد از قـول اکـب

انجمن  " شوکت، رئیس ھیات مدیره  
ــی  ــمــان ــی کــارگــران ســاخــت " صـنــف

بسیاری از کارفرمایان بـا  : " نوشت 
استفاده از نیروھای ارزان قیـمـت و  
غیر متخصص زمینه بروز حـوادث  

کنند و این در حـالـی    را فراھم می 
است که کمترین لوازم ایمنی الزم  
ـیـز تـھـیـه   برای این کارگـران را ن

ـروز    کنند که می   نمی  تواند باعث ب
عوارض جسمی تا پایان عمـر ایـن  

در ادامــه مــی  ."  کــارگــران شــود 
بسیاری از بـازرسـان نـظـام  : " گوید 

ـیـل    مھندسی و شھرداری  ھا بـه دل
اینکه خـود کـارفـرمـا بـوده و در  
ـیـت   کار سـاخـتـمـان سـازی فـعـال

ـنـد، نـمـی   می  ـنـد بـازرسـی    کن تـوان
 ." مناسبی انجام دھند 

ایشان چند حقیقت ساده را كـه  
ــه ایــم،   ــت ــارھــا گــف ــارھــا و ب مـا ب

ــد  ــن ــراف مــی ك ــت ــی  )  ١ .  اع ارزان
نیروی كار كه زندگی كارگـران را  
به گرو گرفته است كارگران را بـه  
ــه   ــطــی ســوق داده اســت ك شــرای
حاضرند در ازاء ناچیزترین دستمـزد  
به شرایطی از كار تن بدھند كه بـا  

ــازی مــی شــود  ) ٢ .  جــانشــان ب
ــن آمــوزش  ــدائــی تــری ھــا بــرای    ابــت

كاھش سوانح نیـروی كـار بـه ایـن  
ــران ارائــه نــمــی شــود  ) ٣ .  كــارگ

بــازرســان مــحــیــط كــار از خــود  
كارفرماھا و عوامل رژیم اسالمـی  

ـنـد  ـراف از  .  ھسـت ھـمـیـن سـه اعـت
ـر   ـتـی، ب جانب یك نھاد مـجـاز دول
ـر آنـھـا   چند اصلی كه ما بـارھـا ب
تأكید كرده ایم، تـأكـیـدی چـنـدیـن  

شرایط كـار  )  الف . باره می گذارند 
ـیـن   ـرارداد ب در ایران روابطی را بر ق
ـنـد   كارگر و كارفرما حاكم مـی ك

ـبـال جـان و   ــت در ق ـی كـه مســئـول
ـر   امنیت جانی كارگران كم ھزینه ت
ـرای   از فراھم آوردن شرایـط امـن ب

ــران اســت  ــجــام كــار كــارگ ) ب .  ان
قوانین جمھوری اسـالمـی جـائـی  
ـر   ـرای نـظـارت ب ـرای كـارگـران ب ب
شرایط ایمنی محیط كارشان را در  
ـرد و ھـرگـونـه حـق   نظر نمـی گـی
خواھی كارگران با سركـوب جـواب  

بـجـای اجـازه دادن و  .  می گیـرد 
ــی بــرای   ــط فــراھــم آوردن شــرای
ـرای نـظـارت   تشكلھای كارگری ب
بر ایمنی محیط كار، از میان خود  
كارفرمایان كسانی را بـه بـازرسـی  
ـنـد  ـن . این موضوع انتخـاب مـی ك

ـبـال  )  ج  ـنـكـه در ق ـرای ای كارگر ب
ــا ھــر چــقــدر   ــه، ده و ی ھشــت، ن
ساعت كار، سالم به آغوش خانواده  
ـر   اش برگردد، باید روابـط حـاكـم ب
كار در ایران را ریشه ای دگـرگـون  

ناامنی محیط كار و مـرگ  . كند 
ــه   و مــیــر و نــقــص عضــو روزان
كارگران بخاطر نبـود شـرایـط امـن  

حاكم بر مـحـیـط كـار، فـقـط یـك  
نمونـه از ایـن روابـطـی اسـت كـه  
ــی دارد  ــه دگــرگــون ــاج ب ــی . احــت

ـر،   ـق ـر خـط ف دستمزد صدھا بار زی
ــران،   ــقــوق كــارگ ــرداخــت ح عــدم پ
ـنـدگــان   ـیـن و نـمـای سـركـوب فـعـال
كارگران، بیكارسازی و اخراج، و و  
ـیـاج بـه   و در ایران جـمـلـگـی احـت
ــد كــه   دگـرگــونـی ریشـه ای دارن
فقط با سرنگونی رژیم جـمـھـوری  
اسالمی می شود به سمت حـاكـم  
كردن روابطی نسبتـا انسـانـی گـام  

 .برداشت 
 ٢٠١٢  مه  ٢٨ 

 عواقب مرگبار كار ارزان
 ناصر اصغری 

 

 
اصول اعتقادی و آرمان اجتماعی کمونیسم کارگری بر نقد ارکان اقتصادی و اجتماعی و فکری نظام سرمایه داری 

تلقی زحمتکشان و . نقدی از زاویه طبقه کارگر مزدی در این جامعه و به این اعتبار حقیقی و انقالبی. متکی است
تولید کنندگان غیر پرولتر از آزادی و برابری و سعادت بشر، چه امروز و چه در جوامع پیشین، به ناگزیر انعکاسی از 

تلقی برده از آزادی بناچار . مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه و موقعیت خود آنان در رابطه با تولید و مالکیت است
چندان از لغو برده داری فراتر نمیرفت و تجسم رعیت یا صنعتگر خرده پای شھری از برابری چیزی بیش از برابری در 

اما، با ظھور پرولتاریا بعنوان توده عظیم تولید کنندگان فارغ از ھر نوع مالکیت وسائل . حق مالکیت نمیتوانست باشد
تولید، طبقه ای که اسارت و استثمار اقتصادی اش، دقیقا بر آزادی حقوقی اش بنا شده است، افق آزادیخواھی و 

پرولتاریا نمیتواند آزاد شود بی آنکه جامعه بطور کلی از مالکیت خصوصی بر . برابری طلبی از اساس دگرگون شد
  .اجتماعی است -امری نه صرفا حقوقی، بلکه ھمچنین و در اساس اقتصادی برابری . وسائل تولید و تقسیم طبقاتی رھا شود

انتقاد پرولتری به سرمایه داری و جھان نگری و مبارزه سیاسی آزادیخواھانه و رھائیبخش کارگری که قریب دو قرن 
قبل در شکل مشخص کمونیسم کارگری ظھور کرد، با مارکسیسم به انسجام و شفافیت و قدرت نظری عظیمی دست 

جنبش کمونیسم کارگری در تمام طول تاریخ خویش با مارکسیسم و نقد مارکسیستی به جامعه سرمایه داری . یافت
کمونیسم کارگری جنبشی اجتماعی است که با ظھور سرمایه داری و طبقه  .پیوندی عمیق و ناگسستنی داشته است

کارگر مزدی شکل گرفت و عام ترین و عمیق ترین شکل انتقاد و اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمایه داری و 
اھداف و برنامه عملی این جنبش بر نقد مارکسیستی بنیادھای جامعه سرمایه داری . مصائب آن را نمایندگی میکند

    معاصر، بعنوان آخرین، مدرن ترین و پیشرفته ترین شکل جامعه طبقاتی، مبتنی است
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 مواد  گرانی:بانک مرکزی
 ٢٤٥ تا ٧غذایی؛ از 

 !درصد
ـریـن   اخیرا بانک مـرکـزی جـدیـدت
ـیـمـت ھـا را   گزارش از افزایـش ق

در ایـن گـزارش  .  منتشرکرده است 
ــه افــزایــش   بــه طــور مشــخــص ب

 تـا  ٧ قیمتھای موادر خوراکی از  
ـراف شـده اسـت ٢٤٥  .  درصد اعـت

قیمت مـاسـت  :  گزارش می گوید 
 درصـد، مـاسـت  ٣٨.٥ پاستوریـزه  

ــزه   ــوری ــاســت ــرپ  درصــد،  ٣٦.٤ غــی
ــزه   ــوری ــاسـت ــرپ ــی ـن  درصــد و  ٥٧.٦ پ

 درصـد،  ٥٨.١ پنیرغیرپـاسـتـوریـزه  
ـر  ١٩.٩ کره پاستوریزه    درصد و شـی

 درصد افزایش قیـمـت  ٦٠ استریلیزه  
 .نسبت به سال قبل داشته است 

سبزیھای تازه نسـبـت بـه سـال  
  ٩١.٥  درصد، خـیـار  ١٠٠.١ قبل   

  ١٦٠.٦ درصد، گـوجـه فـرنـگـی  
 درصد، کدو  ٦٠.٢ درصد، بادنجان  

ــز  ٦٢.٤ سـبـز   ــا سـب ـی  درصـد، لـوب
ــزی ھــای  ٤٦.٧   درصــد و ســب
ـیـمـت  ١٤١ برگی    درصد افزایش ق

ــه اســت  ــیــن  .  داشــت   ٤٢.٤ ھــمــچــن
ـرمـز و   درصدی قیمـت گـوشـت ق

ــت مــرغ  ٤٩.٨   درصــدی گــوش
ــه ســال   ــه مــدت مشــاب ــت ب ــب نس
ـیـمـت داشـتـه   گذشتـه، افـزایـش ق

ـیـز در  .  است  قیمت قند و شـکـر ن
ــن مـدت بـا افــزایـش     ٢٠.٧ ھـمـی

ــا   ـبـاتــی ب درصـدی، نــرخ روغـن ن
 درصـدی و چـای  ٢٥.٨ افزایش  

 درصـد  ٤٠.٤ خارجی با افـزایـش  
 .ھمراه بوده است 

ـنـد بـانــک   ـنـھـا آمـار مسـت ای
ــت و دســت  .  مــرکــزی اســت  دول

ـیـد   اندرکاران حکومتی ضمـن تـائ
این افزایش قیمتھا، بی شرمانه بـا  
توجیه این افزایش قیـمـتـھـا، وعـده  
افزایش باز ھم بیشتر قیمتھا را بـا  
ــد   آغــاز اجــرای فــاز دوم ھــدفــمــن

در ایـن  . کردن یارانه ھا را داده اند 
میان مـجـلـس ھـم بـا تـوجـیـھـات  
خودش، فـعـال بـه دولـت تـوصـیـه  

ــدی تــا   کــرده از اجــرای ھــدفــمــن
تیرماه خوداری کند، چرا کـه بـار  
گرانی ھا روی مردم بیشتر خواھد  
ــر مــمــکــن اســت   شــد، و ایــن ام

ـم بـوجــود  "  مشـکـالتــی "  ـرای رژی ب
ھـم دولـت و ھـم مـجـلـس  .  بیاورد 

مسئول مستقیم این افزایش قیمتھا  
و تحمیل ھزینه ھای سرسام آور به  
ـریـت کـارگـران و مـردم مـی   اکث

اینھا زندگی و زنده مـانـدن  .  باشند 
کارگران را بـه گـروگـان گـرفـتـه  

ــد  ــر و فــالکــت و  . ان ــرانــی، فــق گ
ـر گـرده مـردم یـک   تحمـیـل آن ب
ـنـھـا بـوده   سیاست ھـمـیـشـگـی ای

ھــمــه دار و دســتــه ھــا و  .  اســت 
باندھای حکومتی از گـرانـی ھـا  

کرده وبی شـرمـانـه وعـده  "  گالیه " 
. را می دھـنـد "  بھبود اوضاع آتی " 

در کنار این گرانی که ھر روز و  
ھر ساعت باال میرود، دسـتـمـزدھـا  
ــھــای   ــعــاد دزدی ــده و اب ــت مــان ــاب ث
حکومتـی ھـا  ھـم بـاال  رفـتـه  

ــاس  .  اســت  ــرا یــک کــارشــن اخــی
اقتصادی حکومتـی اعـالم کـرده  
ــھــا و   ــزان گســتــرش دزدی کــه مــی
فساد بخشا با افزایش گـرانـی ھـا  
ـری   ـراب ـر بـه مـردم، ب و تحمیل  فق

میزان درآمدھای دولـت  .  می کند 
ــی و   ــای افــزایــش گــران ــا بــه پ پ
تحمیل ھزینه ھای بیشتر و باز ھـم  
بیشتر به کارگـران و مـردم، رشـد  

به معنایـی  .  تصاعدی داشته است 
دولـــت و کـــل حـــکـــومـــت از  
سـازمــانـدھــنـدگــان گــرانـی ھـا و  
افزایش ھر روزه قیمتھـا بـوده و از  
ـبـل آن درآمــدھـای افسـانـه ای   ق

ـیـکـه  .  گیرشان آمده اسـت  در حـال
بانک مرکـزی از گـرانـی ھـای   
سرساو آور اقالم خوراکـی گـزارش  
می دھد، دولت،بانک مرکـزی و  
ستـاد ھـدفـمـنـدی یـارانـه ھـا، از  
ـیـارد   ـل افزایش درآمدھای دھھا مـی
دالری دولت از اجرای ھدفـمـنـدی  
. در سال گذشته خبـر مـی دھـنـد 

ـر بـه   ـیـشـت تحمیل فقر و گـرانـی ب

ــران و مــردم، روی دیــگــر   کــارگ
افزایش در آمـدھـای افسـانـه ای  

دولـت، خـود  .  حکومت می بـاشـد 
به عنوان بزرگترین سرمـایـه دار و  
ـتـصـاد و بـازار،   ـنـده اق کنترل کـن
دست دولت و بانـدھـای قـدرتـمـنـد  
ـیـمـتـھـا   اقتصادی را در باال بردن ق

اصوال یکـی از  .  باز گذاشته است 
سیاستھای ھمیـشـگـی دولـت بـاز  
ـیـن   گذاشتن دست بازار آزاد در تعی

ایـن  .  قیمتـھـا بـوده و مـی بـاشـد 
سیاست فواید بسیاری برای دولـت  

دولت خود بزرگتریـن  .  و  بازار دارد 
وارد کننده اقالم خوراکی و توزیـع  
کننده اصلـی ایـن اقـالم در بـازار  
می باشد و بر ھمیـن اسـاس کـل  
ـم عـریـض و   دم و دستگاه و سیسـت
ــھــای   ــل  گــمــرگ و ارگــان طـوی
ــه ھــای   وارداتــی در وزرات خــان
. گوناگون  را، سازمـان داد ه انـد 

در حکومـت اسـالمـی ھـر وزرات  
خانه و ارگان حکومتی مسئولیـت  
بخشی از واردات و توزیع و تعییـن  
. قیمت کاالھا را در اختیـار دارنـد 

ــگــیــرد چــه   ــت تصــمــیــم مــی دول
کاالیی، چه موقـع و حـتـی چـه  
ساعاتی از روز باید بـه بـازار وارد  
شود و به چه قیـمـتـی بـه فـروش  

دست دولت و واسـطـه ھـای  .  برسد 
دولتی در تعیین قیمتھا کامال بـاز  

بـه عـبـارتـی، تـوزیـع  .  می بـاشـد 
کاالھا و بویژه کاالھـای اسـاسـی  
ـیـن   مورد مصرف عمومـی و تـعـی
قیمت آنـھـا در دسـت دولـت مـی  

ـم کـه دولـت  .  باشد  ـری نتیجه میگی
خود، آگاھانه و بر اسـاس مـنـافـع  
خود و طبقه سرمایه دار قیمت ھـا  

افزایش فـیـمـت و  .  را باال می برد 
گرانی ھـای سـرسـام آور فـعـلـی  
یک خواست و سیاست ھمیشگی  

حـکـومـت  .  دولت بوده و می باشد 
ــرمــایــه داران   دزدان وقــاتــالن و س
اســــــالمــــــی، حــــــکــــــومــــــت  
سازماندھندگان گرانی و افـزایـش  
ـر خـط   قیمتھا و تحمیل زندگی زی
ـقــر بــر کــارگــران و مــردم مــی   ف

نق زدن ھا و گـالیـه ھـای  .  باشد 
بخش ھایی از حـکـومـت در بـاره  
ـرای   ـر دعـوا  ب ـیـشـت گرانی ھا، ب
ـر از سـودھـای   ـیـشـت کسب سھم ب

کـل دم و  .  افسانه ای، می باشد 
ــگــاه حــکــومــت جــمــھــوری   ــت دس
اسالمی سرمایه داران  با تـمـامـی  

ــه ھــایــش،   ــت ــدھــا و دار و دس ــان ب
مسئول گرانی ھـا  بـوده و مـی  

 . باشد 
 

کودکان کار قربانیان 
جنایات سرمایه داران 

 اسالمی
اخیرا گزارشی در مورد وضـعـیـت  
کــودکــان کــار از طــرف یــک  
ــی حــمــایــت از   تشــکــل حــکــومــت
. کودکان کار منتـشـر شـده اسـت 

گزارش ضمن اشـاره بـه وضـعـیـت  
اسفناک شرایط کاری و وضعیت  
ـرخـورد   بھداشت و درمان و نـحـوه ب
ــن مــوضــوع،   ــه ای ــی ب ــزیســت ــھ ب
ــده ای از   ــن آمــارھــای تــکــان دھ
وضــعــیــت بــھــداشــت و ســالمــت  
. کودکان کار منتشر کـرده اسـت 
ـیـش از     ٤ براساس این گـزارش، ب

ـیـمـاری   درصد کودکان مبتال به ب
ـیـن   ایدز می باشد که این میزان ب

ـر مـتـوسـط  ٤٥ کودکان کار   ـراب  ب
در کـنـار ایـن  . شھری مـی بـاشـد 

 درصـد از کـودکـان از  ٢٠ آمار،  
ـفـاده کـرده و     ٤٠ مواد مخدر اسـت

درصد مشروبات الکلی را تـجـربـه  
در پایان ایـن گـزارش بـه  . کرده اند 

طرح ساماندھی کودکان کـار و  »
که در حال اجراست، اشاره    «خیابان 

ــد  : شــده و گــزارشــگــر مــی گــوی
ـرخـورد   متاسفانه نگاه انسانی در ب

 ."با این کودکان وجود ندارد 
اینھا فـقـط گـوشـه ھـایـی از  
آمار و ارقـام حـکـومـتـی در بـاره  
. وضعیت کودکان کار می بـاشـد 

ــمــاعــی کــه   ــت ابــعــاد فــجــایــع اج
کودکان کار روزانه با آن دسـت و  
ـر   پنجه نرم می کنند، بسیار بیـشـت

ــھـاســت  ـن ـر اسـاس آمـار و  .  از ای ب
ارقامی که یونیسف سال گـذشـتـه  

ــش از   ــی   ٢ اعــالم کــرده اســت، ب
  ٤٠ میلیون کودک کار فقط در  

ـران مـی بـاشـنـد  . شھر بـزرگ ای
وضعیت کودکان کار از دسـتـمـزد  
گرفته تا برخورداری از امـکـانـات  
امنیت اجتماعی، بھداشت، درمـان  
و تحصیـل و رسـیـدگـی دولـت و  
ــن   ــه ای ــه ب ــوط ــای مــرب ــھ ارگــان
ـریـن حـد   ـیـن ت معـضـالت، در پـائ

 . استانداردھای جھانی می باشد 
در این میان برخورد جـمـھـوری  
اسالمی به پـدیـده کـودکـان کـار  

مـعـضـل  "  جـنـایـی کـردن " سیـاسـت 

کــودکــان و اتــخــاذ شــیــوه ھــای  
ـری و   سرکوب وحشیانه تا دستگـی

ـم ھـر سـالـه  .  زندان  بوده اسـت  رژی
جـمـع آوری  " چندین طرح در مـورد 

. به اجرا می گذارد "  کودکان کار 
برخورد ھـای وحشـیـانـه مـامـوران  
حکومتـی بـه کـودکـان کـار، از  
سرکوب و دستگیری گـرفـتـه تـا  
زندانی کـردن در زنـدانـھـای ویـژه  
کودکـان کـار، تـا اردوگـاھـھـای  

در مـنـاطـق  " کودکان بی سرپرست " 
ــاده، ھــمــه و ھــمــه  از   ــت دور اف
ـم در   ـیـافـتـه رژی جنـایـات سـازمـان
. برخورد به معضل کـودکـان کـار 

ـرمـیـدارد  ـرده ب از  .  کودک کار، پ
نظر رژیم، این کودکان مجرم مـی  

آلـودگـی فضـای  " باشند، بـاعـت  
می شوند، در نتیجه بـایـد  "  شھرھا 

با پدیده کـودکـان کـار بـه شـیـوه  
ــارزه کــرد "  اســالمــی "  ــب ــوه  .  م شــی

اسالمی مبارزه با کودکان کار و  
سیاستھای به اجرا گـذاشـتـه شـده  
تـوسـط رژیــم در مــورد کـودکــان  
ـــــــزی جـــــــز   ـی کـــــــار، چــــــ
سرکوب،دستگیری،زندان،تبعیـد بـه  
مــنــاطــق بــد آب و ھــوا، ایــجــاد  
ــوھــای کــار کــودکــان کــه   گــت
ــظــر رژیــم   ــحــت ن ــا ت ــم ــی ــق مســت
ـبـاشـد  ـی . سازماندھی شده انـد، نـم

ایجاد شھرکـھـای کـار کـودکـان  
برای بھره کشی اسالمی از کـار  
ــخــش از کــارگــران   ــن ب ارزان ای

ــای  ...  کــوچــک، و  ــھ ــاســت ســی
ھمیشـگـی جـانـوران اسـالمـی در  
برخورد به امر کودکان کار بوده و  

ــاشــد  کــار کــودکــان در  .  مــی ب
قوانین حکومت ظاھرا ممنوع مـی  

ــی در حــمـایــت از  .  بـاشــد  ـیــن ــوان ق
سرمـایـه  .  کودکان کار وجود ندارد 

ـفـاده   داران از این وضعیت سوء اسـت
کرده و میلیونھا کـودک کـار را  
ـثـمـار   به وحشیانه ترین شـکـل اسـت

ــد  ــن ــعــت  .  مــی کــن ــط در صــن فــق
ـبـافـی، کــوره پـزخـانـه، گــل   ـی قـال
ــرورش گــل،   فــروشــی و مــزارع پ
ـنـدی در   چیـدن مـیـوه و بسـتـه ب
ــعــت کشــاورزی و مــزارع و   ــن ص
مراتع، میلیونھـا کـودک را  بـه  

ـیـب کـار  .  کار گرفته اند  بدین ترت
ــا مــورد   ــن ــل کــودکــان رســمــا و ع
حمـایـت حـکـومـت بـوده و دسـت  
ـیـن   سرمایه داران با حمایتھای قـوان
ـروی   ـی ـفـاده از ن ـرای اسـت دولتی ب

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ارزان این کودکان کامال باز مـی  
ـفـاده از کـار  .  بـاشـد  صـنـعـت اسـت

ـروی کـار   ـی ـثـمـار ن کودکان و است
این بخش از جمعیت طبقه کـارگـر  
رسما در دست دولـت و بـانـدھـای  

در این مـیـان  . حکومتی می باشد 
ـتـی از پـدیـده   جانیان اسـالمـی وق
ـنـد،   کودکان کار صحبت می کـن
ـنـی از   ـی فقط به درصد بسیـار پـائ
این کـودکـان کـه در شـھـرھـای  
ـرن   بزرگ مـی بـاشـنـد و در بـدت
ـنـد، اشـاره   شرایـط کـار مـی کـن

ـیـجـه  .   میکنند  ـت کـار کـودک ن
ـبـود   ـر و فـالکـت و ن مستقیم فـق
یک زندگی با امکانات کـافـی  
برای رشد و شکوفـایـی کـودک  

ـر  .  می باشد  فقر و دستمزدھای زی
ـنـه ھـای   خط فقر، باال بـودن ھـزی
ـقـه   زندگی بویژه برای کودکان طب
کارگر، این جـمـعـیـت خـردسـال را  
مجبور کرده تا  برای کمـک بـه  
ــن یــک زنــدگــی حــداقــل   ــی تــام
ـــود  ـــازار بش ـــواده، وارد ب ـــان . خ

دستمزدھا کفاف زندگی را نـمـی  
ـیـداد مـی   دھد، گرانی وبیکاری ب
کند، امـکـان تـحـصـیـل و ادامـه  
تحصیل و فراگیـری وجـود نـدارد،  
ــا مــادر   ــدر ی ــواده پ نــان آور خــان
توانایی تامین حداقل ھـای یـک  

ـیـن  .  زندگی را ندارند  در یک چـن
جھنمی که سرمایه داران اسالمـی  
برگرده مـردم تـحـمـیـل کـرده انـد،  
چاره ای جز روی آوردن بـه کـار  
. در سنیـن کـودکـی نـمـی بـاشـد 

 الـی  ٦ میانگین سن کودکان کار  
ــاشــد ٨  کــودکــان  .   ســال مــی ب

ـرانسـانـی   ـریـن و غـی کارگر در بدت
ترین شرایط، مجبور به تن دادن بـه  
کارھای سـخـت و طـافـت فـرسـا  

ــــد  شــــدت کــــار  .  مــــی شــــون
وبرخوردھای ناسالم کارفرمایان بـه  
ـفـاده ھـای   این کودکـان، سـوءاسـت
جـنـسـی، تـجـاوز بـه کـودکــان،در  
کنار دھھا مشکل دیگر، از دالیل  
روی آوری این کودکان به اعتیـاد  
برای تحمل شرایط سخت و طاقـت  

امکـانـات  .  فرسای کار می باشد 

بھداشت و درمان برای اینھا وجـود  
ـرای کـودک  . ندارد  اگر اتفاقی ب

ـر شـدن،   کار بیفتد از ترس دستگـی
به دکتر و بیمارستان مراجعه نـمـی  

خود این امر باعث گستـرش  .  کند 
انواع و اقسام بیماریھا در کودکـان  

گزارش حکومتـی  .  کار می شود 
تنھا به گوشه خیلی کوچکـی از  
مسائل و مشکالت کودکان کـار  

ــی پــردازد  ـــات  .  م ــای ــاد جــن ــع اب
جمھوری اسالمی در بـھـره کشـی  
از کودکان کار،دستگیری وزنـدان  
ـر   و تبعید بـه گـتـوھـا، بسـار فـرات

ـم کـار  .  می باشد  ـق مسـئـول مسـت
ـیـف سـرمـایـه   کودکان سیستم کـث
داری اسالمی با ھمه قوانین ضـد  

ـبـاشـد  در کـنـار  .  کودک اش مـی
دھھا مورد اتھام و جنایات سران و  
مقامات حکومت اسـالمـی، بـایـد  
اتھام جنایت بر علیه کودکان کـار  

ـیـان  .  را نیز اضافه کرد  پرونـده جـان
ـر   اسالمی سرمـایـه داران حـاکـم ب
ایران در برخورد به کـودکـان کـار  
عین جنایت بر علیه انسانیت مـی  

ــامــات  .  بــاشــد  ــق ــران و م ھــمــه س
ـقـض   جمھوری اسالمی به اتـھـام ن
ــوق کــودک و ســرکــوب و   حــق
تحمیل این وضعیـت بـه کـودکـان  

 . کار، باید دستگیر و محاکمه کرد 
 

 ھزار نفری ٢٥تظاھرات 
علیه سرمایه داری و 
عدالت اجتماعی در 

 فرانکفورت
ـیـگـل  ـتـه نـامـه اشـپ ـفـان  : ھف مـخـال

ـرغــم حضــور   ــی ــه داری عــل سـرمــای
ــفــورت   ــیــس درفــرانــک ــرده پــل گســت

 !تظاھرات کردند 
ـر  " اشتربـن "ھفته نامه   ـف ھـزاران ن

ـــه داری در   ـرمـــای ـــه ســ ـی ــ ـل ـرعــ ــ ب
 !زدند فرانکفورت دست به تطاھرات  

ـراض  : تلویزیون ھای دولتی  اعـت
به سرمایه داری حمـایـت مـردم را  

 !به ھمراه دارد 
ـر   ـت اینھا تنھا بخش ھایی از تی
اخبار و گـزارشـات رسـانـه ھـای  

ــد کــه از روی   ــودن ــی ب ــورژوای ب
ــاچــاری و در بــرابــر قــدرت و   ن
عظمت این جنبش، ناچار شده انـد  

ـیـن در  .  اعالم نمایند  اینھا ھـمـچـن
ـبـش   ـفـوذ ایـن جـن برابر قـدرت و ن
ـلـی شـان   ـب ناچار شدند سیـاسـت ق
که جو سازی و دور زدن آن بـود،  
را تغییر دھند و این باردر برابر ایـن  
ــرخــورد   ــش طــور دیــگــری ب ــب ــن ج

این یک نقطه قـدرت ایـن  .  نمایند 
تحلیـل گـران آلـمـانـی  .  جنبش بود 

ـبـش  :  اعتراف کردنـد کـه  ایـن جـن
ـیـت   توانست با تسخیر مـدیـا حـقـان

 .خود را نشان بدھد 
  ٢٥  مه بیش از  ١٩ روز شنبه  

ـم   ھزار نفر در اعتـراض بـه سـیـسـت
سرمایه داری و بانکھا و در دفـاع  
از عدالت اجتماعی در فرانکفورت  
ـرده زدنـد  . دست به تظاھرات گسـت

ـیـن و دسـت انـدرکـاران ایـن   فـعـال
ـبـل،   جنبش درمـقـایسـه بـا سـال ق
ـر و بـا   ـیـشـت امسال با آمـادگـی ب
شعارھای برجسـتـه ضـد سـرمـایـه  
داری و برای عدالـت اجـتـمـاعـی،  

 .دست به این راھپیمایی بزرگ زدند 
 الزم به توضیح اسـت کـه از  

 مـه از طـرف  ١٩  تا  ١٦ روزھای  
این جنبش، روز اعتراض و مـبـارزه  

ــود  ــمــان و  .  اعــالم شــده ب ــت آل دول
ـرگـزاری   مقامات استان ھسن بـا ب
دادگاھھای فـوری بـا درخـواسـت  
ــرپــایــی تــظــاھــرات   ــرای ب اجــازه ب
ـفـت كـردنـد و تـظـاھـرات را   مخـال

ــردنــد  ــوع اعــالم ک ــن ــرخــورد  .  مــم ب
دادگاه و دولت به این جنبش، خـود  
بیانگر ترس و نگرانی دولت آلـمـان  
ـر کـل ایـن   ـی از قدرت نفـوذ و تـاث
جنبش و خـواسـتـھـایـش در مـیـان  

اما علیرغم ممـنـوعـیـت  .  مردم بود 
ــت   ــن و دس ــالــی ــع ــاھــرات، ف ــظ ت
ـبـش مـوفـق شـدنـد   اندرکـاران جـن
ـرای   تظاھراتـھـای مـوضـعـی را ب
چندین روز مـتـوالـی در مـنـاطـق  
مختلف فرانکفورت بر پـا دارنـد و  
دولت مجبور شد مجوز تـظـاھـرات  

 . مه را صادر كند ١٩ برای روز شنبه  
ــای   ــظــاھــرات ھ ــان ت در جــری

 نفـر  ٤٠٠ پنجشنبه و جمعه بیش از  
پلیـس اعـالم کـرد  .  دستگیر شدند 

ـتـه   که دستگیر شدگان تا آخر ھـف
ـیـس خـواھـنـد بـود  ـل . تحت نـظـر پ

ــه   ــی ــل ــخ ــرای ت ــیــس ب ــل ھــمــزمــان پ
چادرھای برپا شده در برابر بانـک  
ـرده ای   مرکزی اروپا، حمله گسـت

بـعـد  .  را به این محل سـازمـان داد 
از یک روز مـقـاومـت و مـبـارزه  
ـتـا   ـیـس نـھـای ـل توسط معترضین، پ
موفق شد چادرھای آنھا را جـمـع  

ـبـش  . كند  دست اندرکاران ایـن جـن
اعالم کردند که چادرھا را جلـوی  
شھرداری فرانکفورت برپا خواھـنـد  
ـبـه   کرد و در تظاھرات روز پنجـشـن
ـرپـا كـردنـد  . در منطقه شھـرداری ب

ـرانـی ھـای   در این تظاھراتھا سخـن
ــام شــد و   ــج ــه ای ان افشــاگــران
ممنوعیت تطاھرات را بعنوان نقض  
ـراض مـحـكـوم   آزادی تجمع و اعـت

: یكی از سخنرانـان گـفـت .  گردید 
ـیـد،   امروز چادرھا را جمع می کن
ـم   ولی ما دوباره با چادرھا خـواھـی

ـر ازآن  . آمد  این جنبش ریشه دار ت
اسـت کــه بشـود بـا جــمـع کــردن  
چادرھایش، آنرا سـرکـوب و روانـه  

ـیـس  .  خانه کرد  ـل برخورد وحشیانه پ
ـیـس   ـل و دستگیری فعالین، تالش پ

ــایــی " بــرای   ــن ــوه دادن ایــن  "  ج ــل ج
ـیـه آن،   اعتراضات و سمپاشی برعل
ـبـش   عمال شکست خورد و این جـن
ـرده   موفق شد حمایت بـخـش گسـت
ای از مردم شھر فرانکفورت را بـه  
ـیـك ھـای   ـت خود جلب نماید و تـاك
ـنـد و تـظـاھـرات   پلیس را خنثی ك

ـــه   ـب ــ ـن  مـــه را  ١٩ بـــزرگ شــ
ـنـد  بـا گسـتــرش  .  سـازمـانـدھـی ك

حمایت مردم از این جنبش، دادگـاه  
استان ھسـن مـجـبـور شـد مـجـوز  

ـبـه     ١٩ برگزاری تظاھرات روز شـن
 .مه را صادر كند 

ـتـی   ھمزمان با این عـقـب نشـی
ــس   ــی ـفــر ازافــراد پــل دولـت،ھــزاران ن
ونیروھای اطالعاتی و امنیتـی را  

تـامـیـن  " از سراسر آلمان به بـھـانـه  
ــت شــھــر  ــی ــن ــورت  " ام ــکــف ــه فــران ب

منطـقـه بـانـکـھـا بـویـژه  . کشاندند 

ـرار بـانـک مـرکـزی   ـق منطقه اسـت
ـروھـای   ـی ـیـس و ن ـل اروپا تـوسـط پ
نــظــامــی كــامــال اشــغــال شــد و  
ایستگاھھای قطار شھری کـه بـه  
ـیـز   این منطقه منتھی مـی شـد ن
ـراحـتـی   بسته شد تا مردم نتوانند ب
ـنـد  ـرسـان ـقـطـه ب . خود را بـه ایـن ن

علیرغم این ھمه تدارکات پلیس و  
ـیـش از   دولت، تظاھرات با شركت ب

ــت  ٢٥  ــاع ــزار نــفــر در س   ١  ھ
بعدازظـھـر و بـا شـعـارھـای ضـد  

شـعـارھـا  .  سرمایه داری شروع شـد 
ــه داری  :  عــبــارت بــود از  ســرمــای

مسئول بحران است، سرمایـه داری  
خالقیت نـدارد و عـمـرش بـه آخـر  
ـر   ـبـای بـھـت رسیده است، یـک دن
ممکن است، بانـک ھـا مـردم را  
ــد، عــدالــت   ــرده ان ــه خــراب ک خــان
اجـتـمــاعـی حــق مــاسـت و نـظــام  

 .سرمایه داری به آخر خط رسیده است 
 ھـزار  ٢٥ در این روز بیـش از  

نفر در خیابانھای شھر فرانکفـورت  
ـر   خواستھای مھم این جنـبـش را ب
علیه سرمایه داران و بانک ھا بـا  

فضـا  .  صدای رسای اعالم کردنـد 
ــظــاھــرات   ــن ت و جــو غــالـب در ای
عمدتا ضد سرمایه داری و بخـشـا  
در دفاع از عـدالـت اجـتـمـاعـی و  

ھزاران پالکـارد و  .  سوسیالیسم بود 
ـقـد ســرمـایـه داری و   شـعـار در ن
مصائب ناشی از این نظام در ایـن  

در  .  تظاھرات به چشم مـی خـورد 
کـل، فضـا و جـو چــپ و ضــد  
سرمایه داری فضـای عـالـب در  

عصـر  .  این تظاھـرات بـزرگ بـود 
ــا   ــظــاھــرات ب ــن ت ــه ای ــب روز شــن
برگزاری متینگ مـرکـزی خـود  
یک بار دیـگـر خـواسـتـھـایـش را  

ــرد  ــان در ایــن  .  اعــالم ک ــران ــن ســخ
ــد کــه   ــیــنــگ اعــالم کــردن مــت
ـنـده بــرنـامـه ھــای   درمـاھـھـای آی
ــور خــود   ــددی را در دســت ــع مــت

جـنــبـش ضــد  .  خـواھــنـد گـذاشــت 
ـیـه   ـرعـل سرمایه داری و مـبـارزه ب
نابرابریھای موجود، در میان مـردم  

ـر  . جا افتاده است  یک دنیای بـھـت
 . ممکن است  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

تجمع کارگران کارخانجات پاک پی، برفاب، 
 بابک متال و کاشی ارینگ

در پی اخراج تعداد زیـادی از کـارگـران کـارخـانـجـات  
ـنـگ و عـدم   پاک پی، برفاب، بابک متـال، کـاشـی اری
ـیـش   رسیدگی مسئوالن اداره کار به مشكل این کـارگـران ب

 خرداد در مـحـوطـه پـارک  ٤  کارگر روز پنجشنبه  ٢٠٠ از  
سركوبگران رژیم تجمـع كـارگـران  .  ملت شھرکرد تجمع كردند 
 .را با خشونت متفرق كردند 

 
 اعتصاب کارگران پروژه ای پتروشیمی دماوند

 مـاه حـقـوق و  ٥ کارگران پروژه ای پتروشیمی دمـاونـد  
 مـاه گـذشـتـه در  ٢ ایـن کـارگـران طـی  .  مزایا طلبکارنـد 

اعتراض به این موضوع چندین بار اعتـراض سـازمـان دادنـد  
ـرو   ـریـت روب که مرتبا با ھر بار با وعده ھای تـوخـالـی مـدی

ـراضـات .  شدند  ـرسـیـدن ایـن اعـت  کـارگـران    بدنبال به نتیجه ن
تصمیم گرفتند دسته جمعی وارد اعتصاب شـونـد و از روز  

خـواسـت  .  جمعه دست از کار کشیده و وارد اعتصاب شـدنـد 
     مـاه گـذشـتـه ٥ فوری کارگران پرداخت حقوقھا و مزایای  

.  پاداش و سـنـوات مـربـوط بـه سـال گـذشـتـه اسـت   عیدی 
ـبـه    خـرداد، سـومـیـن روز  ١ کارگران اعتصـابـی روز دوشـن
کارگـران اعـالم کـرده  .  اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند 

اند تا حقوقھایشان پرداخت نشود کماکان به اعتـصـاب خـود  
 . ادامه خواھند داد 

 
اعتراض و راھپیمایی کارگران بخش 

 خدمات شھرداری بوکان
ـر از کـارگـران بـخـش  ١٢٠  خرداد  ٣ روز چھارشنبه   ـف  ن

خدمات و جمع آوری زبـالـه شـھـرداری بـوکـان کـه تـحـت  
ـراض بـه   پوشش یک شرکت پیمانکاری قرار دارند در اعـت
عدم پرداخت دستمزھای خود، از صبح روز چھارشنبه زبـالـه  
ـرات بـه سـوی   ھا را در خیابـانـھـا پـخـش و از اداره مـخـاب
فرمانداری بوکان راھپیمایی کردند و در آنـجـا بـه تـحـصـن  
. نشستند و خواستار دریافت دستمزھای معوقـه خـود شـدنـد 

 ماه ھست که دستمـزدھـای خـود  ٣  تا  ٢ این كارگران مدت  
 .را دریافت نكرده اند 

 
تجمع کارگران شھرداری اھواز مقابل 

 استانداری خوزستان
: آقایار حسینی دبیر اجرایی خانه كارگر خوزستان گـفـت 

ـبـه    خـرداد کـارگـران مـنـاطـق ھشـت گـانـه  ٧ صبح یكشن
ـرداخـت حـقـوق    مـاه  ٣ شھرداری اھواز در اعتراض به عدم پ

ـفـی  ـبـات صـن شـان در مـقـابـل    گذشته و ھمچنین سایر مطال

: او در ادامـه گـفـت .  استانداری خوزسـتـان تـجـمـع کـردنـد 
ھـای    ای است و در سـال   مشکالت کارگران شھرداری ریشه 
ـنـکـه  .  اخیر بسیار افزایش پیدا کـرده اسـت  ـیـان ای وی بـا ب

توجھی مسئولین و عدم پاسخگویی آنـان تـاکـنـون حـالل    بی 
ـبـوده اسـت افـزود  در حـال  :  مشکالت کارگران شھـرداری ن

حاضر در استان خوزستان افزایش مشکالت کارگران بـاعـث  
 .شده است تجمعات متعددی را شاھد باشیم 

 
عدم پرداخت حقوق كارگران شركت الداد 

 مھر پارس سنندج
ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای   كمیته ھماھنـگـی ب

ـنـدج  ٦ كارگری روز    خرداد از شركت الـداد مـھـر پـارس سـن
در بـخـشـی از ایـن گـزارش آمـده  .  گزارشی را منتشر كرد 

 ماه است ھـیـچـگـونـه حـقـوق و  ٥  خرداد،  ١ تا تاریخ  :  است 
 به کارگران پرداخت نشده و کارفـرمـا بـا  ١٣٩٠ عیدی سال  

ـرگـه تسـویـه حسـاب سـال   ـرنـگ ب  را از  ١٣٩٠ حیله و نی
با شکایت چـنـد  :  در ادامه آمده است . کارگران گرفته است 

ـریشـان بـازرسـان   نفر از کارگران برای حق و حقوقشان و پیگی
اداره کار و تامین اجتماعی بـه کـارگـاه آمـده و کـارگـران  

اند اما ھـیـچـگـونـه اقـدامـی از    مشکالتشان را مطرح نموده 
 .طرف این اداره و سایر ادارھھای دیگر نشده است 

 
 اعتصاب کارگران شرکت حمل و نقل ریلی ھستیا

کارگران شرکت حمل و نقل ریلی ھستیا در اعتراض بـه  
 مـاه  ٥  ماه دستمزد معوقه خود، واریز نشـدن  ٦ عدم پرداخت  

حق بیمه آنان به سازمان تامین اجتماعی، محیط نـامـنـاسـب  
کار، بسته بودن فضای کار و عدم محاسبـه سـخـتـی کـار  

 .توسط مقامات این شرکت دست به اعتصاب زدند 
 

  كارگر كارخانه نوید منگنه اصفھان١٨٠اخراج 
ـبـه   ـبـھـشـت  ٣٠ یكی از كارگران اصفـھـان روز شـن  اردی

كارفرمای كارخانه نوید منگنه در شـھـرك صـنـعـتـی  :  گفت 
 كارخـانـه را تـعـطـیـل اعـالم و  ٩٠ فوالد اصفھان، در اسفند  

ھم كارگران اخراجی بـطـور  .  كلیه كارگران را اخراج كرده است 
كارگـران اخـراجـی  .   ساله داشته اند ١٥ متوسط سابقه كاری  

ـنـد     ٩٠ در اعتراض به این تصمیم مدیریت كارخـانـه در اسـف
مقابل فرمـانـداری زریـن شـھـر اصـفـھـان دسـت بـه تـجـمـع  

 .اعتراضی زدند 
 

اعتصاب رانندگان خودروھای حمل بار در 
 مرز باشماق مریوان

ـنـدگـان  ١٥٠ روز دوشنبه اول خردادماه نزدیك به    تن از ران
خودروھای حمل بار در مرز باشماق منطقه مریوان دسـت بـه  

ـم جـدیـد  .  اعتصاب زدند  این اعتصاب در اعتراض به تصـمـی
ـر ضـروری   اداره گمرک رژیم اسالمی مبنی بر کنتـرل غـی
خودروھایی که بین کردستان ایران و عراق کاال حـمـل مـی  

 . کنند، صورت گرفته است 
 

ادامه اعتصاب كارگران شركت ساختمانی 
 صلب استیل كامیاران

ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای   كمیته ھماھنـگـی ب
 خرداد خبر داد كـه اعـتـصـاب کـارگـران و  ٧ كارگری روز  

ـیـل ھـنـوز   استاد کاران شرکت ساختمان سـازی صـلـب اسـت

این کارگران به علـت عـدم  :  در ادامه آمده است .  ادامه دارد 
دریافت دستمزدھای معوقه چند روز اسـت کـه اعـتـصـاب  

اند و ھر روز با وعده ھای پوچ و تـوخـالـی کـارفـرمـا    کرده 
 .مواجه می شوند 

 
تجمع اعتراضی کیوسک داران در مقابل 

 شھرداری تبریز
خبرگزاری دولتی مھر نوشـت كـه کـیـوسـک داران بـا  
تجمع در مقابل ساختمان مرکزی شھرداری تبریز نسـبـت بـه  
نداشتن اجازه برای برقرار کردن میز نـمـایـش مـطـبـوعـات از  
ـیـن شـھـرداری بـا اداره   سوی سازمان میادین، تـداخـل قـوان
ارشاد، باال بودن اجاره بھای کیوسک ھا و اخذ عـوارض و  
مالیات ھنگفت در ابتدای واگذاری کیوسک جـھـت بـھـره  
ـراض کـردنـد  . برداری و بیمه نبودن فعـاالن ایـن بـخـش اعـت

کیوسک داران در واکنش به عـمـلـکـرد سـازمـان مـیـادیـن  
شھری شھرداری با بستن کیوسک ھای روزنامـه فـروشـی  

 .دست به اعتراض زدند 
 

 اعتراض کارگران معدن سنگ برادران آزغ میاندوآب
کمیته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشـکـل ھـای  
ـرادران آزغ   کارگری خبر داد كه كـارگـران مـعـدن سـنـگ ب

ـبـھـشـت  ٢٩ واقع در حومه شھرستان میـانـدوآب از روز    اردی
ـنـاع ورزیـده   دست به اعتصاب زده و از رفتن به سر كـار امـت

این کارگران دلیل اعتصاب را فشارھای بیش از حـد و   .  اند 
نبود نیروی كار كافی برای پیشبرد كارھا و فشار كـارفـرمـا  

 . مبنی بر كار در روزھای تعطیل اعالم کرده اند 
 

 تحصن رانندگان سواری ھای مسیر مریوان ـ سنندج
ـر  ٦ روز شنبه   ـنـدگـان سـواریـھـای مسـی  خرداد کلیـه ران

مریوان ـ سنندج در اعتراض به افزایش بیش از حـد قـطـعـات  
رانندگان در  .  خودرو در ترمینال مریوان دست به تحصن زدند 

تحصن خود از انتقال مسافرین خودداری کـرده و خـواسـتـار  
ـنـدگـان اعـالم  .  افزایش کرایه حمل مسافر شـده انـد  ایـن ران

کرده اند یا باید بھای قطعات و خدمات خودرو کاھش یـابـد  
و یا اجاره حمل مسافر ھمگام با افزایش خدمات و قـطـعـات  

 .خودرو، افزایش یابد 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 
 کارگر سد سیمره شش ماه حقوق ١٠٠٠

 اند دریافت نكرده
: علی غیاثی دبیر اجـرایـی خـانـه كـارگـر ایـالم گـفـت 

ھای مستقـر در سـد سـیـمـره شـھـرسـتـان    كارفرمایان کارگاه 
 کارگر خـو  ١٠٠٠  ماه مزایا و حقوق  ٦ شھر از توابع ایالم    دره 

 .اند   را به تعویق انداخته 
 

عدم پرداخت حقوق کارگران کارخانه قند 
 و تصفیه شکر اھواز

ـیـه شـکـر اھـواز،   ـنـد و تصـف در پی تعطیلی کارخانه ق
ـیـمـه   ـر مـحـرومـیـت از ب کارگران این واحد تولیدی عـالوه ب

 . ماه دستمزد دریافت نکرده اند ١٥ تامین اجتماعی،  
 

 اخبار کارگری 
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 اخراج و بیكارسازی ھا
 

موج جدید اخراج كارگران در آستانه 
 اجرای فاز دوم ھدفمندی

ایلنا از قول عید علی کریمی مأمور خانه كارگر قزویـن  
ھای بحران زده    در شرایط فعلی اقتصادی واحد :  نوشته است 

در  :  او در ادامه می گـویـد . راھی جز اخراج کارگران ندارند 
ـیـد بـا اجـرای فـاز اول   پی عدم پرداخت یـارانـه بـخـش تـول

ھایی از صـنـعـت و    ھدفمندی توسط دولت، ھم اکنون بخش 
ـیـات،    تولید با مشـکـالت عـدیـده  ـیـمـه، مـال ای از جـمـلـه ب

انـد کـه    ھا مواجـه   تسھیالت بانکی، تأمین نقدینگی و تحریم 
 . ھا را درتنگنا قرار داده است   آن 

 
  ھزار نفر از بازار کار٥٠٠خروج ناگھانی

بـا وجـود ادعـای دولـت در  :  روزنامه دولتی مھر نوشت 
 ھزار فرصت جدید شـغـلـی در  ٦٠٠  میلیون و  ١ مورد ایجاد  

 ھـزار فـرصـت جـدیـد  ٥٠٠  میلیون و  ٢  و ھمچنین  ٨٩ سال  
؛ آمارھا در ایـن بـخـش چـیـز دیـگـری را  ٩٠ دیگر در سال  

در این مدت از جـمـعـیـت فـعـال و شـاغـل  .  دھند   نشان می 
 ھزار نفر کاسته شـد کـه بـا نسـخـه دولـت در  ٥٠٠ کشور  
ـنـاقـض دارد   اشتغال  ـیـونـی ت ـل در صـورت تـحـقـق  .  زایـی مـی

ـیـون و  ٤ اشتغالزایی میلیونی در کشور و ایجاد   ـل   ١٠٠  مـی
ـرخ  ٢ ھزار فرصت جـدیـد در    سـال گـذشـتـه؛ ھـم اکـنـون ن

یـافـت    بیکاری کشور باید به طرز چشمگیری کاھـش مـی 
ـیـکـاری در سـال  ھـای    که بررسی آمارھای مربوط به نرخ ب

دھد و حتی نرخ بیکـاری    گذشته چنین چیزی را نشان نمی 
ـیـز  ٤  به میزان  ٨٨ سال گذشته نسبت به سال    دھـم درصـد ن

 .بیشتر شده است 
 

تبعات ساخت تونل گالب و بھشت آباد 
  كشاورز ٧٥٠٠بیكاری 

طاھر نوربخش رئیس خانه كشاورز جمھوری اسالمـی در  
ساخت تـونـل گـالب مـوجـب  :  چھارمحال و بختیاری گفت 

ـیـظ آب را بـه    كاھش شدید آبدھی رودخانه زاینده  رود و تـغـل
ـنـده رود بـه یـك    دنبال خواھد داشت و موجـب مـی  شـود زای

بـا اجـرای تـونـل  :  وی در ادامه گـفـت .  مانداب تبدیل شود 
  ١٢٩  رشته قنات بـه طـول  ٢١٧ بھشت آباد به طور متوسط  

ـیـش از    كیلومتر از قنات  ھای استان خشك خواھد شـد كـه ب
ـنـات ١٢  ھـا     ھزار ھكتار از اراضی به طور مستقیم از ایـن ق

 خانوار شغل خود را از دست خـواھـنـد  ٧٥٠٠ مشروب شده و  
 .داد 

 
 گاوداری در ورامین تعطیل و ٤٢بیش از 

  نفر بیكار شدند٥٠٠نزدیك به 
 واحـد گـاوداری  ٤٢  حـدود  ٩١ طی دو ماه نخست سال  

با تـعـطـیـل  . در شھرستان ورامین ورشکست و تعطیل شده اند 
 تن از کارگران ایـن واحـدھـای  ٥٠٠ شدن این گاو داری ھا  

 .تولیدی از کار بیکار شده اند 
 

 ٢ھمه کارگران کارخانه سیمان طبس، جز 
 نفر اخراج شده اند

مدیر داخلی کارخانـه سـیـمـان طـبـس از اخـراج تـعـداد  

کثیری کـارگـر و ادامـه رونـد اخـراج سـازی ھـا در ایـن  
ـتـه وی ایـن کـارخـانـه شـرکـت  .  کارخانه خبـر داد  بـه گـف

ـیـارد  ١٤ سھامی خاص است که تا امروز نزدیک بـه   ـل  مـی
تومان توسط سھامداران برای احداث آن ھزینه شده، اما عدم  

ـیـارد تـومـان از سـوی دولـت، سـبـب اخـراج  ٢ تامین   ـل  مـی
کارگران، فسخ قراردادھا و تعطیلی رونـد احـداث کـارخـانـه  

ـر  ٢٥ وی افزوده است تا ھفته آینده از تـعـداد  .  شده است  ـف  ن
 نفر باقی می ماننـد، ایـن در  ٢ کارگر ثابت کارخانه، تنھا  

ـیـش از ایـن   حالی است که تعداد کارگران پیمانکاران که پ
ـنـد کـه  ١٠٠ از کار اخراج شدند، ھر کدام نزدیک    نفر ھست

بنا به تصویب ھیات مدیره تا زمان رفع مشـکـالت مـالـی،  
 .قراردادشان فسخ شده است 

 
 نفر از شركتھای شیر ورامین ٢٠٠حدود 

 اخراج شده اند
ـر واقـع در  ٩١ از ابتدای سال    تا کنون شـرکـتـھـای شـی

 تن از کارگـران خـود را اخـراج  ٢٠٠ شھرستان ورامین حدود  
 .کرده اند 
 

 اخراج در واحدھای تولیدی تاكستان
كـارگـر تـاكسـتـان    اسدالله محمد خانلو، دبیر اجرایی خانـه 

ـرارداد  :  گفت  اكثر واحدھای تولیدی این شھرستان با اتـمـام ق
ـنـد   کارگران قرارداد جدید منعقـد نـمـی  ـن : او مـی گـویـد .  ك

انـد در    بعضی از کارگران متخصص بیکار شده مجبور شـده 
تر بدون قرارداد و سایر مـزایـا بـا حـداقـل    ھای کوچک   واحد 

 . حقوق کار کنند 
 

 كارخانه نساجی مازندران تعطیل شد
ـبـھـشـت  ٣٠ یكی از كارگران نساجی مازندران روز    اردی

 نفر از كارگران قراردادی كارخانه نسـاجـی  ٤٠٠ تعداد  :  گفت 
ـر از  ٣٨٠ مازندران اخراج شده و به خیل بیكاران پیوستند و  ـف  ن

كارگران رسمی ھم كه دارای سابقه ھای طوالنی كارھستنـد  
در بالتكلیفی بسر میبرند، چون كارخانه بطور كامل تـعـطـیـل  

 .شده است 
 
 کارگر از آغاز سال جدید در الرستان ٢٠٠

 بیکار شده اند
محمد حسن قوامی، دبیر اجرایی خانه کارگـر الرسـتـان  

به گفته مسئوالن اداره کـار شـھـرسـتـان الرسـتـان از  :  گفت 
ـران     کارگر بیکار شده به جمع مقرری ٢٠٠ ابتدای امسال  بگـی

این تـعـداد کـارگـر  :  وی افزود .  اند   بیمه بیکاری افزوده شده 
ـر فـعـال   ـف ـر ده ن بیکار شده بیشتر در واحدھای کوچک زی

آمار و ارقـام نشـان دھـنـده آن اسـت کـه وضـعـیـت  .  اند   بوده 
 .اشتغال و بیکاری در این شھرستان رضایت بخش نیست 

 
 كارگر شھرداری خرمشھر در ١٥٠اخراج 

 اوائل اردیبھشت امسال
ـبـھـشـت  ٣٠ یكی از كارگران از خـرمشـھـر در روز    اردی

 نفر از كارگران شھرداری خرمشھر كـه ھـر كـدام  ١٥٠ : گفت 
یـكـی  .   سال سابقه كار داشتند اخـراج شـدنـد ٨ بطور متوسط  

مقامات دست اندر كار در یك اقـدام  :  دیگر از كارگران گفت 
ـبـات كـارگـران ھـمـه   ـرداخـت مـطـال   ١٥٠ بی سابقه بجای پ

ـبـات  .  كارگر معترض را اخراج كردند  ـیـكـه مـطـال   ٩ درصـورت

 .ماھه كارگران دو و نیم میلیون تومان بیشتر نبوده است 
 

تعطیلی قارچ سینا و بیكاری دھھا كارگری 
  ماه است حقوق نگرفته اند٣كه 

چنگیز اصالنی، دبیر اجرایی خـانـه کـارگـر ھـمـدان از  
ـیـكـاری     ٦٧ تعطیلی شركت كشت و صنعت قارچ سینا و ب

 کـارگـر  ٦٧ :  وی افـزود .  كارگر این واحد تولیدی خبر داد 
ـیـش از سـه مـاه اسـت کـه   بیکار شده این واحد تولیـدی ب

 . اند   حقوقی دریافت نكرده 
 

تبدیل قرارداد كارگران رسمی شھرداری 
 ایالم به موقت

: علی غیاسی، دبیر اجرایی خـانـه كـارگـر ایـالم گـفـت 
 کارگر خـدمـاتـی  ١٠٠ شھرداری ایالم در اقدامی عجیب با  

ـنـد  ١٨  تـا  ١٥ و فضای سبز که دارای سوابـق    سـال ھسـت
ھای کوتاه مدت سـه تـا شـش مـاھـه امضـاء کـرده    قراداد 
 . است 

 
 شود  كارگر تعطیل می١٢٣سیمان طبس با اخراج 

ایلنا از قول مدیرداخلی کارخانه سیمان طبس نوشت كـه  
  ٢  نفر کارگر ثابت کارخانه، تنھـا  ٢٥ تا ھفته آینده از تعداد  

مانند و این در حالی است که تعداد کـارگـران    نفر باقی می 
  ١٠٠ پیمانکاران که از کار اخراج شدند، ھر کدام نـزدیـک  

ـره تـا زمـان رفـع   نفر ھستند که بنا به تصویب ھـیـات مـدی
: وی افـزود .  مشکالت مالی، قراردادشان فسـخ شـده اسـت 

ـم و  ٢٠٠ تواند    این کارخانه می  ـی ـق   ٨٠٠  نفر به صورت مسـت
 .نفر را به صورت غیرمستقیم به کار مشغول کند 

 
کارخانه تولید شکالت کاکائویی شھر خوی 

 تعطیل و كارگران آن بیكار شدند
کارخانه شکالت سـازی کـاکـائـویـی خـوی، واقـع در  
شھرک صنعتی این شھر به علت ناتوانی در پرداخت ھزینـه  
ھای سنگین آب و برق و گاز مصرفی اعالم ورشکستگـی  

.  کارگر شاغل در آن از کـار اخـراج شـدنـد ١٨ کرد و تمام  
 مـاه گـذشـتـه  ٤ کارفرمای این کارخانه دستمـزد مـعـوقـه  

 .کارگران را نیز پرداخت نکرده است 
 

كارخانه خاوردشت علی آباد كتول با اخراج 
 تعدادی كارگر، دوباره شروع بكار كرد

ـبـه پـاک کـنـی   ـن کارخانه شرکت روغـن کشـی و پ
خاوردشت علی آباد کتول كه چند ماه پیش به دلیل بـدھـی  
و عدم واردار سویا و پنبه و گرانی مواد الویه تـعـطـیـل شـده  

ایـن كـارخـانـه بـا  .  بود، بصورت موقت دوباره بازگشایی شد 
 کارگر بـه طـور مـوقـت شـروع بـه کـار  ٣٠ تعدیل بیش از  

 کارگر مشغـول بـه کـار بـودنـد  ١٢٢ در این کارخانه  .  کرد 
 نفر از آنان به سرکارھای خود بـازگشـتـه  ٨٢ که اکنون تنھا  

 .اند 
 

 اخراج تعدادی از کارگران شرکت به پخش سنندج
کمیته ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  

  خرداد خبر داد كه  ٢ کارگری روز  
که بزرگترین شرکت پـخـش و تـوزیـع  " به پخش "شرکت  

ھا، بـا حـذف    کاال در ایران میباشد، به منظور کاھش ھزینه 
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ـر   ـنـده سـای تعدادی از گروھھای کاالیی، که به تـوزیـع کـن
محصوالت در این شرکت مشھورند، اقدام به تعدیل و اخـراج  

 .یازده نفر از پرسنل فروشنده خود با سوابق باال نمود 
 

 تاالر عروسی و شماری آتیله ٦پلمپ 
 عكاسی در تھران

ـلـمـپ    تـاالر عـروسـی در  ٦ فرمانده انتظامی رژیم از پ
ـلـمـپ  .  تھران به بھانه بدحجابی خبر داد  ـیـن از پ وی ھمچـن

 .شماری آتیله عكاسی نیز خبر داد 
 

  کارگر چدن پارس ساوه٦٧بیکاری 
در پی عدم تمدید قرارداد کارگران واحد صنعـتـی چـدن  

با بیکـاری  .   تن از كارگران این واحد بیکار شدند ٦٧ پارس،  
 کارگر قراردادی مجمـوع کـارگـرانـی کـه در ایـن  ٦٧ این  

  ٩ رسد که از این تعـداد فـقـط     نفر می ١٣٥ واحد فعالند به  
 .نفر دارای قرارداد رسمی ھستند 

 
 نفر از کارگران شرکت پالستیک ٥بالتکلیفی 

 صنعت روانسر
 کـارگـر خـود را  ١٣ پس از اعالم ورشکستگی، کلیـه  

اخراج و اکنون پس از چھار ماه مجددا شروع به کـار کـرده  
 نفر از کارگران را به سر کار بـاز گـردانـده  ٨ است ولی تنھا  

ـقـه  ١٠  نفر باقیمانده علیرغم اینکه ھـر کـدام  ٥ و    سـال سـاب
کار دارند و در این مدت نیز حق بیمه خود را پرداخت کـرده  

 .اند، کماکان در بالتکلیفی بسر می برند 
 

 پلمپ یک کافی نت در استان تھران
رئیس پلیس تھران گفته است كه یك واحـد کـافـی نـت  

 .در تھران پلمپ شد 
 ناامنی محیط كار

 در باره حوادث محیط كار در بخش ساختمانی
ـیـس ھـیـات  ٧ ایلنا روز    خرداد از قول اکبـر شـوکـت، رئ

، از رونـد رو بـه  " انجمن صنفی کارگران ساختمـانـی " مدیره  
رشد حوادث ساختمانـی در کشـور بـه ویـژه در شـھـرھـای  

متاسفانه ھر روز شاھـد حـوادث  :  وی گفت .  بزرگ خبر داد 
ـیـل عـدم نـظـارت کـامـل و   ساختمانی ھستیـم، کـه بـه دل
مناسب شھرداری و سازمان نظام مھندسی بر روند ساختـمـان  

ـفـاده  .  دھد   سازی روی می  ـقـاد از اسـت ـت ـیـن بـا ان او ھـمـچـن
ـنـا   کارفرمایان از کارگران غیرمتخصص در امور تـخـریـب ب

ـروھـای  :  تصریح کرد  ـی بسیاری از کارفرمایان با استفاده از ن
ـروز حـوادث را فـراھـم   ارزان قیمت و غیر متخصص زمینه ب

کنند و این در حالی است که کمترین لوازم ایمنـی الزم    می 
تواند باعـث    کنند که می   برای این کارگران را نیز تھیه نمی 

وی  .  بروز عوارض جسمی تا پایان عمر این کـارگـران شـود 
ــد  ــازرســان نــظــام مــھــنــدســی و  :  مــی گــوی ــاری از ب ــی بس

ھا به دلیل اینکه خود کـارفـرمـا بـوده و در کـار    شھرداری 
ـنـد، نـمـی   ساختمان سازی فعالیت مـی  ـنـد بـازرسـی    کـن تـوان

 . مناسبی انجام دھند 
 

ثبت بیشترین مرگ ناشی از حوادث کار 
 ٩٠دھه گذشته در سال 

ـیـن  الـمـلـل    به گزارش اداره كل روابط عمـومـی و امـور ب

ـر  ١٥٠٧ سازمان پزشكی قانونی كشور، در سال گذشتـه   ـف  ن
بر ایـن  . بر اثر حوادث كار در ایران جان خود را از دست دادند 

 سال گذشته بیشترین آمـار  ١٠  در مقایسه با  ٩٠ اساس سال  
. مرگ ناشی از حوادث كار را به خود اختصاص می دھـد 

 كه تعداد فوتی ھای حـوادث  ٨٩ این رقم در مقایسه با سال  
از كـل  .   درصد افزایش یافته است ١٦.٨    نفر بود،  ١٢٩٠ كار  

ـر  ٤٨٧ فوتی ھای حوادث كار در سال گذشته یكھزار و   ـف  ن
ـر اسـاس آمـارھـای  .   نفر زن بـودنـد ٢٠ مرد و   ـیـن ب ھـمـچـن

پزشكی قانونی در سال گذشته به ترتیب استان ھـای تـھـران  
  ١١٠  فـوتـی و فـارس بـا  ١٧٧  فوتی، اصفھان با  ٢٦٤ با  

فوتی بیشترین و استان ھای كھگیلویه و بویراحمد با چـھـار  
ـیـاری  ١٠  خراسان شمالی    فوتی،   فوتی و چھارمحال و بـخـت

ـریـن مـوارد مـرگ نـاشـی از  ١٣ با    فوتی، به ترتیب كـمـت
ھـای    بر اساس این گـزارش در سـال .  اند   حوادث كار را داشته 

متوالی عمده دالیل مرگ افراد در حوادث كار مـربـوط بـه  
سقوط از بلندی و پس از آن برخورد جسـم سـخـت اسـت بـه  

 درصد مرگھای نـاشـی از  ٣٧.٨ نحوی كه در سال گذشته  
ـیـز بـه  ٢٨.٥ حوادث كار به دلیل سقوط از بلندی و    درصد ن

این دو عامل در فاصـلـه  .  دلیل برخورد جسم سخت بوده است 
سـقـوط   (  ٣٥.٨  نیز به ترتیب بـا  ١٣٨٩  تا  ١٣٨٧ ھای    سال 

در صـدر دالیـل  )  برخورد جسـم سـخـت  ( ٢٦.٩ و  ) از بلندی 
ـنـد  ـرار داشـت  سـال  ١٠ طـی  .  مرگ ناشی از حوادث كار ق

  ٤٦١ گذشته، كمترین میزان مرگ ناشی از حوادث كار بـا  
 ثبت شد و پـس از آن، مـرگ ھـای  ١٣٨١ فوتی در سال  

مـرگ  .  ناشی از حوادث كار سیر صعودی در پیش گـرفـت 
ناشی از حوادث كار در سال گـذشـتـه در تـمـام اسـتـان ھـا  

است و در ھـیـچ     با افزایش مواجه بوده ١٣٨٩ نسبت به سال  
 .ایم   استانی شاھد سیر نزولی این آمار نبوده 

 
 كارگر در لرستان قربانی ٣٣سال گذشته 

 حوادث محیط كار شدند
آمار افراد فـوت  :  مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت 

ـبـل     ١٠ شده بر اثر حوادث کار نسبت به مدت مشابه سال ق
در سال گذشتـه از  :  وی افزود . دھد   درصد افزایش نشان می 

 نفر از آنـان مـرد  ٣٢ ھای حوادث کار این استان،    کل فوتی 
 .و یک نفر دیگر زن بودند 

 
 مرگ یك كارگر ساختمانی دیگر در سنندج

ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای   كمیته ھماھنـگـی ب
 سـالـه  ٦٥  اردیبھشـت، کـارگـر  ٣٠ كارگری ظھر روز شنبه  

ای به نام نبی میری به دلیل فقدان وسائل ایـمـنـی الزم، از  
پشت بام ساختمانی واقع در شھرک زاگرس سنندج سـقـوط  

 .کرده و جان خود را از دست داده است 
 

کارگر جوشکار بر اثر سقوط از ساختمان 
 جان خود را از دست داد 

ای معروف به سید امین در حین انـجـام     ساله ٤٥ کارگر  
کار بر اثر سقوط از طبقه پنجم ساختمانـی واقـع در مـیـدان  

 .شھدا، خیابان نادری تھران جان خود را از دست داد 
 

مرگ كارگر ساختمانی دیگری بر اثر نبود 
 وسایل ایمنی

ـرای كـمـك بـه ایـجـاد تشـكـلـھـای    كمیته   ھماھنـگـی ب

 سـالـه ای بـه  ٦٥ كارگری از مرگ یك كارگر ساختمانی  
در ادامـه آمـده  .   خرداد خبر داد ٣ نام محمد احمدپور در روز  

وی در حین کار به دلیل عدم وجود وسائل ایمـنـی از  :  است 
 دی سنندج سـقـوط  ٢٨  متری ساختمانی در خیابان  ٧ ارتفاع  

 .کرد و در دم جان داد 
 

بان بر اثر  احتمال قطع پاھای یك محیط
 سانحه شغلی

 ساله ای در ھـرمـزگـان بـه نـام  ٣٢ بان    یك كارگر محیط 
ـر    رضا رحیمی  نژاد در حین انتقال آب برای حیات وحش در اث

ـقـال فشـار    برخورد جرثقیل حامل تانکر آب با کابـل  ـت ھـای ان
قوی دچار برق گرفتگی شد که در اثر آن  از نـاحـیـه ھـر  
دو پا و انگشتان دست راست دچار سوختگـی عـمـیـق شـده  

پـزشـک مشـاور اورتـوپـدی و  :  برادر وی گفته است .  است 
انـد    ھای عفونی که رضا را معاینـه کـرده   متخصص بیماری 

دیـدگـی    اعالم کرده اند که دو پای وی از ساق دچار آسیـب 
شدیدی شده که به احتمال فـراوان مـنـجـر بـه قـطـع عضـو  

 .شود   می 
 

 مسمومیت ده کارگر در طول سه ماه
در پی نشت دودی غلیظ، بدبو و اشك آور از یك پایگـاه  
ـنـی   مربوط به نیروی زمینی سپاه در اطـراف مـنـطـقـه خـمـی
ـری یـك كـارگـاه كـوچـك   ـلـومـت ـی شھر، كه در فاصله یـك ك

 مـاه گـذشـتـه،  ٣ تراشكاری و ریخته گری قرار دارد، طی  
 كـارگـر كـه در مـنـطـقـه كـار مـیـكـردنـد دچـار  ١٠ حداقل  

ـم   ـی ـق مسمومیتھای شدید شده اند كه ناشی از استنشاق مست
تاولھای بـزرگ، خـارش چشـم و لـكـه  .  این دود بوده است 

 .ھای قھوه ای روی پوست ھم در كارگران دیده شده است 
 

 ھفت کارگر در ریزش ساختمان مجروح شدند
ـقـه   در نتیجه تخریب غیر اصولی یک ساختمـان دو طـب
قدیمی در میدان قزوین تھران، ھفت کارگر زیر آوار گـرفـتـار  

قبـل از وقـوع  :  در ادامه این خبر آمده است .  و مجروح شدند 
ای از کارگران در داخل و بـاالی سـقـف ایـن    این حادثه عده 

ھا بودند که ناگھـان بـا ریـزش    ساختمان سرگرم تخریب دیوار 
 . ھا زیر آوار ماندند    نفر از آن ٧ ھا و سقف بر روی کارگران، تعداد    دیوار 

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

 مارس ٨محاکمه دستگیر شدگان مراسم 
 امسال در سنندج

آرمان، سنور حبیبی زاده، ارسـطـو آخـرتـی، ادیـب سـوره  
ـیـا، کـیـومـرث   بومه ای، کیوان گویلی، اشرف مـجـیـدی ن

ـقـه ھـای   ـی   ٣ بھشتی و سوسن رازانی که ھرکدام با قرار وث
 میلیون تومـانـی از  ١٠  میلیون تومانی و  ٥ میلیون تومانی ، 

ـبـھـشـت مـاه بـه  ٣ زندان آزاد شده بودند، روز چھارشنبه    اردی
. دادگاه اسالمی رژیم در این شھر احضار و محاکمه شـدنـد 

این دادگاه ھیچگونه رای صادر نکرده و آنان نیز  کـمـاکـان  
 .با قرار وثیقه قبلی آزاد می باشند 

 
انتقال شاھرخ زمانی از زندان تبریز به 

 محلی نامعلوم 
ـقـال  ٧ کمیته حمایت از شاھرخ زمانی روز   ـت  خـرداد از ان

ـر داد  . شاھرخ زمانی از زندان تبریز به یك محل نامعلوم خـب
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در بخشی از اطالعیه این كمیتـه آمـده  
مطابق اخبار دریافـتـی از زنـدان  :  است 

ـم  ٢ تبریز ساعت   ـت  بعد از ظھر امروز ھف
خـرداد مــاه مــامــوران اداره اطــالعــات  
ـنـد   شاھرخ زمانی را با دست بند و پـاب
از زندان تبریز خارج کرده و بـه مـکـان  

ـقـال بـدون ھـیـچ گـونـه  .  نامعلومی انتقال داده انـد  ـت ایـن ان
توضیح و دلیل قانونی انـجـام گـرفـتـه و مـوجـب نـگـرانـی  

 . شدیدی در بین خانواده و دوستان شاھرخ زمانی شده است 
 

 حامد چمنی، فعال کارگری به دادگاه احضار شد
حامـد چـمـنـی وانـق  "صبح روز پنج شنبه، چھارم خرداد  

ـنـدرعـبـاس از سـوی دادگـاه  "  علیا  ـیـن کـارگـری ب از فعال
 سـالـه، از کـارکـنـان  ٣١ حامد  .  انقالب این شھر احضار شد 

ـر در   ـیـشـت ـنـدرعـبـاس، پ بخش ترخیص کاال در گـمـرک ب
 ماھه حـقـوق در  ١١ حمایت از ھمکاران خود به دلیل تعویق  

وی صـبـح  .  تجمعی اعتراضی کارگران شرکـت کـرده بـود 
ـنـا بـه  ٤ روز    خرداد به ھمراه چند تـن از ھـمـکـاران خـود ب

ضـد  " شکایت اداره اطالعات مبنی بر ارتباط با گروه ھـای  
 .، از سوی دادگاه انقالب بندرعباس احضار شد "انقالب 
 

علی پور سلیمان، عضو سازمان معلمان 
   ایران آزاد شد

ـران، پـس از   ـلـمـان ای علی پورسلیمان، عضو سازمان مـع
 خـرداد از  ٤ تحمل یک سال حبس تعزیری عصر پنجشنبه،  

وی روز یـازدھـم  .  زندان اوین آزاد شـد 
، پـس از بـازگشـت از  ٩٠ خرداد سال  

یک کوه نوردی ھفتگی، در بیرون از  
وی کـه پـس از  .  منزل بازداشـت شـد 

ـرده شـده بـود   بازداشت به منزل خـود ب
ـیـه وسـایـل شـخـصـی اش تـوسـط   کـل

ماموران ضبط شده و سپس به بازداشتگاه اطالعات سپاه در  
 . زندان اوین منتقل شد 

 
 پایان اعتصاب غذای محمد جراحی

كمیته حمایـت از شـاھـرخ زمـانـی  
ـقـال   ـت طی اطالعیه كه در رابـطـه بـا ان
شاھرخ زمانی از زندان تبریز به محلـی  
نامعلوم منتشر كرده است، در بـخـشـی  
ـیـن آمـده اسـت  : از این اطالعیه ھمچن

صبح امروز محمد جراحی با انتقـال بـه  
بند خود و رسیدن بـه خـواسـتـه ھـایـش  

بـه اعـتـصـاب غـذای  ...)  حق تلفن، مالقات، ھواخوری و ( 
 .خود پایان داده است 

 
  فریبرز رئیس دانا بازداشت شد

ـیـس  "  کانون مدافعان حقوق کارگر "  از بازداشت فریبرز رئ
ـبـه اول   دانا، عضو این نھاد كـارگـری در صـبـح روز دوشـن

فریبرز رئیس دانـا  :  در ادامه آمده است .  خبر داد ١٣٩١ خرداد 
برای اجرای حكم یك سال زندان خـود بـازداشـت و  

 .به اوین منتقل شد 

 
 بازنشستگان 

 
بازنشستگان و مستمری بگیران یزد خواھان 

 افزاش حقوق بر مبنای نرخ تورم شدند
ایلنا نوشته است كه کارگران بـازنشـسـتـه و مسـتـمـری  
بگیر استان یزد در نامه ای به سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
ـرخ واقـعـی   ـنـای ن خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مب

به گزارش ایلنا در این نامه که از سوی کـانـون  .  تورم شدند 
کارگران بازنشسته و مستمری بگیر تامـیـن اجـتـمـاعـی بـه  

افزایش حقـوق  : مدیرعامل این سازمان ارسال شده، آمده است 
سالھای گذشته با تورم اعالم شده از سوی بانک مـرکـزی  

این کانون ھمچنین در این نـامـه بـا  . ھمخوانی نداشته است 
توجه به تورم ناشی از اجـرای فـاز دوم قـانـون ھـدفـمـنـدی  
ـرخ تـورم   یارانه ھا خواسته است تا افزایش حقوق مطابق بـا ن
اعالم شده از سوی بانک مرکزی باشد و در جھـت اعـمـال  

  .آن با توجه به سپری شدن دو ماه از سال تسریع صورت گیرد 
 معلمان

 
تجمع جمعی ازمعلمان پیش دبستانی استان 

 گیالن مقابل مجلس اسالمی
ـیـش دبسـتـانـی مـجـلـس شـورای   ـلـمـان پ جمعی از مـع
اسالمی بار دیگر مقـابـل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع کـرده  

 .خواھان رسیدگی به مطالبات خود شدند 
 

 گزارش
 

چندشغلی در بین كارگران ایران به یك 
 نرم تبدیل شده است 

  ٣٥ ھـم اکـنـون حـداقـل  :  خبرگزاری دولتی مھر نوشـت 
درصد مشموالن قانون کار نیز به دالیل مشکالت معیشـتـی  

 .دارای بیش از یک شغل ھستند 
 

یك مقام ایرانی خواستار جلوگیری از 
 اشتغال و تحصیل زنان در ایران شد 

االسـالم مصـطـفـی پـورمـحـمـدی    یك آخوند به نام حجـت 
ھای حـفـظ     اردیبھشت ماه در خصوص راھکار ٣١ صبح روز  

جلوگیری از اشتغال و تحـصـیـل زنـان  : حجاب در ایران گفت 
ــتــی و دانشــگــاه   بــی  ھــا یــکــی از    حــجــاب در ادارات دول

 .راھکارھای پیشنھاد شده است 
 

یورش مامورین انتظامی و شھرداری به منزل 
 مسکونی یک کارگر اخراجی در سنندج

ـنـدج بـا  ٣  خرداد ماموران شھرداری منـطـقـه  ٣ روز    سـن
ھمکاری ماموران انتظامی رژیم به منزل مسـکـونـی یـک  
ـنـام سـیـدعـلـی احـمـدی   کارگر اخراجی نساجی کردستان ب
یورش برده و اعضای خانواده وی را به زور از مـنـزل خـارج  

ـلـه بـولـدوزر بـا خـاک  ٧٠ کردند و منزل    متری او را بوسـی
ـم  .  یکسان کردند  ھمچنین گزارش شده است كه ماموران رژی

ـرده و یـا از   تمامی اثاث و وسائل منزل وی را به سـرقـت ب
مامور شاکی این کارگر بنام ابراھیم عـبـاسـی  .  بین برده اند 

یکی از مزدوران مورد تنفر مردم سنندج می بـاشـد کـه در  

ـقـش   اذیت و آزار دستفروشان و مردم زحمـتـکـش ایـن شـھـر ن
منزل تخریب شده سیدعلی احمدی دارای سنـد  .  زیادی دارد 

 سـال  ٤ ثبتی می باشد و صاحب آن و خـانـواده اش مـدت  
  .است که در آن سکونت دارند 

 حق و حقوق بازنشستگان نفت در سفره دیگران
ـره  " محمد فرھادی كه از وی بعنوان   ـیـس ھـیـات مـدی ری

ھـای    سخـنـگـوی كـانـون " و  "  كانون بازنشستگان استان فارس 
: یاد شده است، گفتـه اسـت "  بازنشستگی صنعت نفت كشور 

ھـای اصـلـی    تادیه دیون شركت »عنوان    آنچه به تازگی تحت 
به مثابـه یـك   «و فرعی وزارت نفت به صندوق بازنشستگی 

سازمانی و در چـارچـوب    گیری درون     سازی و تصمیم   تصمیم 
ھـا و    حساب قانونی اعـالم و عـنـوان شـده، بـحـث   یك تسویه 

گـذاری    وگوھای فراوانی در محافل مالی و سـرمـایـه   گفت 
خارج از سازمان پدید آورده كه بـا ورود و دخـالـت سـازمـان  

سازی در این مقوله، نیاز به توضیحات و اشاراتـی    خصوصی 
ـرآمـده از  .  را ضروری کرده است  موضوع تادیه دیون، صرفا ب
ـر    خواست و اراده درون  ـفـت اسـت و ب سازمانی در صـنـعـت ن

توان گفت و دریـافـت كـه حـل و    ھمین پایه، به روشنی می 
سازمانی است و نیازی به دخالـت عـوامـل    فصل آن نیز درون 

اما اگر نیازی به توضیح و توجیه مسالـه در  .  بیرونی نیست 
. نمایـد   میان باشد یادآوری نكاتی در این زمینه ضروری می 

ـنـد ھـر   بدیھی است صندوق بازنشستگی صنعت نفت، ھـمـان
ای دیگر، افزون بر ارایـه خـدمـات قـانـونـی بـه    صندوق بیمه 

پوشش خود، دارای ساز و كار ویـژه    مشتریان و اعضای تحت 
ـتـصـادی اسـت  ـنـگـاه اق آنـچـه  .  و كاركرد مورد انتظار یـك ب

رسـانـی بـه آن را تضـمـیـن    حیات صندوق و تـداوم خـدمـات 
ـتـصـادی در    می  كند پیروی از مـنـاسـبـات اجـتـمـاعـی ــ اق

صـنـدوق  .  ھا و وظایف تعریف شده اسـت   چارچوب ماموریت 
ـرآمـده از   بازنشستگی صنعت نفت، یك نھاد مشـاركـتـی و ب
خواست و اراده جمعی كسانی است كه طی چند دھه آن را  
ـقـایـش   ـرای دوام و ب شكل داده، مـوجـودیـت بـخـشـیـده و ب

بـه    –آنچه تاكنون از سرمایه و نقدینگی موجود  .  اند   كوشیده 
در ایـن صـنـدوق گـرد    –اضافه دیون و مطالبات مـعـوقـه  

ھایـی اسـت كـه در طـول حـیـات    آمده، تنھا متعلق به ھمان 
ـر   صندوق، عضو و شریكش خـوانـده شـده  در ایـن  .  انـد والغـی

ای    ترین خـدشـه   موقعیت به لحاظ قانونی، امكان ورود كوچك 
بنیه مالی و اقتصادی صندوق بازنشستـگـی  .  موجود نیست 

گیری از ھـمـان شـیـوه و    ھایی، با بھره   صنعت نفت، با تفاوت 
ھـا و    مكانیسمی فراھم آمـده اسـت كـه در دیـگـر صـنـدوق 

ـنـھـا در  . ای   ھای بیمه   سازمان  ـتـوان ت این تفـاوت را شـایـد ب
ـرداخـت حـق  السـھـم شـركـا      چگونگی مشـاركـت و تـعـھـد پ

وجو كـرد كـه ھـمـواره از اصـول    جست )  شده و كارفرما   بیمه ( 
قانونی و شناخته شده پیروی كـرده و بـه تـجـمـیـع سـرمـایـه  

آنچه امروز تـحـت عـنـوان دیـون  .  ھا منجر شده است   صندوق 
شـود،    از آن یاد مـی )  اصلی و فرعی ( شركتھای وزارت نفت  

ـبـات قـانـونـی صـنـدوق از یـكـی از شـركـا   در واقـع مـطـال
ھـای مـتـمـادی    شود طی سال   است كه گفته می )  كارفرما ( 

ـر رفـتـه   از رقم چشمگیر حدود دوھزار میلیـارد تـومـان فـرات
تـوانـد    بدھی اسـت تـا دیـه ایـن مـیـزان بـدھـی، مـی .  است 

ـیـمـه   تسھیالت عمده  ای    ای در كیفیت و كمیت ارایه خدمات ب
ـر    گویی به مطالبات قانونی و معوقه بیمه   و پاسخ  شـدگـان زی

كـه    -دفاع از موجودیت صـنـدوق .  پوشش صندوق فراھم کند 
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در واقع دفاع از توانمنـدی    -یك اعضای آن فرض است   بر یك 
-صندوقی كه اگر در منـاسـبـات مـالـی .  و استقالل آن است 

ـرمـی  خـورد، الزم    اقتصادی خود با شركایش به تنگناھایـی ب
است صرفا با درایت و مدیریت سازمانی و بـه مـثـابـه یـك  

سازمانی حل و فصل شـود كـه مصـوبـه ھـیـات    حركت درون 
ـنـه  ١٣٩٠ محترم دولت در این واپسین روزھای سال   ، در زمـی

ھـای اصـلـی بـه صـنـدوق    تادیـه بـخـشـی از دیـون شـركـت 
ـروشـیـمـی   ـت بازنشستگی در قالب واگذاری سھام ھلدینگ پ

ــیـج  ــه   خـل ــمـون ھـای اجـرایــی و    ای از روش   فــارس در واقـع ن
ـیـن  .  سازمانی است   تمھیداتی است كه عقالنی و درون  با چـن

ـرای ورود    رسد دیگر جایی یا بھانـه   ای به نظر نمی   شیوه  ای ب
ای    عوامل بیرونی با ھدف نظارت یا دخالت در چنین مقـولـه 

سـازی كـه بـه    به ویژه برای سازمان خصـوصـی .  باقی بماند 
ای، صـرفـا    التفات به كاركرد یك صندوق بیمـه   نظر میرسد بی 

بانگاه اقتصادی، موضوع تادیه دیون صندوق بـازنشـسـتـگـی  
در جـایـی كـه بـازنشـسـتـگـان  .  كند   صنعت نفت را رصد می 

ـیـج ( صنعت نفت خود به ایـن سـھـام   ـنـگ خـل ) فـارس   ھـلـدی
رسد كه امـوال خـود را بـه    احتیاج دارند منطقی به نظر نمی 

ھا یا صندوق تامین اجتماعی واگذار كرده یا آنھا را در    بانك 
 .مال خود شریك كنند 

 
 برابر ٤٥شیوع ایدز بین کودکان کار 

 متوسط کشوری است
ــا وی را   ــن ـل ــی، كــه ای ــد یـزدان یــک مــددکــار  " فـرشــی

معرفی كرده است، از نتایج تحقیقی در خصـوص  " اجتماعی 
ـر داد کـه   فراگیری بیماری ایدز در میان کودکان کار خـب

ـتـالی کـودکـان زبـالـه  گـرد و    بر اساس این تحقیق مـیـزان اب
دستفروش به بیماری ایدز برابر با زنانی است كه ایشـان آنـھـا  

 درصـد  ٤/٥ حـدود  :  او مـی گـویـد .  نامیده اسـت "  ویژه "را  
آلوده ھستند که ایـن    HIVکودکان کار و خیابان به ویروس 

تواند با شیوع ایـن     برابر متوسط کشوری است و می ٤٥ رقم  
ـیـن  . بیماری در میان زنان ویژه برابری کند  کودکـان در سـن

 سال بدلیـل عـدم تـوجـه  ١٨  الی  ١٥  سال و  ١٤  الی  ١٠ بین  
والدین شروع به استفاده مواد مخدر و مشروبات الکلـی مـی  

 درصـد از کـودکـان کـار  ٦٠ ھا نشان داده    کنند که بررسی 
ـر مـواد    استعمال دخانیات را تجربه کرده  اند که سیگار و سـای

 درصـد از  ٢٠ طبق این پـژوھـش  .  شود   دخانی را شامل می 
  ٤٠ کودکان کار تجربه استفاده از مواد مـخـدر را دارنـد و  

وی در ادامـه  .  اند   درصد نیز مشروبات الکلی را تجربه کرده 
ـر شـدن    رشد تورم و بحران :  گفت  ـرت ـی ھای اقتصادی باعث فق

شوند و این روند از مھمترین عوامـل    ھای ضعیف می   خانواده 
 .روند   ورود کودکان به بازار کار به شمار می 

 
 بیكاری در مناطق مرزی بیشتر از سایر نقاط كشور است 

ـنـا او را   ـل شـنـاس    یـک کـار " حسن اعتـضـادی، كـه ای
به دلیل كـوتـاھـی  : معرفی كرده است، گفته است " اقتصادی 

ـتـی مـخـصـوصـا در مـنـاطـق    در اعمال سیاست  ھـای حـمـای
ـر    مرزی، نرخ بیكاری در مناطق سنی  ـر از سـای ـیـشـت نشین ب

 درصـد از  ٤٠ وی ضمن اعالم این خبر كه  .  نقاط ایران است 
ھـم  :  نشین بیکار ھستند افزود   مردم مناطق به اصطالح سنی 

اکنون مـردمـی کـه در مـنـاطـق مـرزی کشـور زنـدگـی  
ھای شغلی مـجـبـور بـه    کنند به دلیل عدم وجود فرصت   می 

با در نظـر گـرفـتـن  :  وی ھمچنین گفت . قاچاق کاال ھستند 

 . درصد اعالم كرد ٢٣ بیكاری پنھان می توان آمار را در كشور بیش از  
 

 قراردادھای سفید امضاء و وضعیت اعتراضی كارگران
ـراز در   ـر اجـرایـی خـانـه كـارگـر شـی ـی علی راستـگـو دب
گفتگوئی با ایلنا با تاكید بر فقدان امنیت شغلـی كـارگـران  

با مرور مشكالت فعلی كـارگـران در  :  قراردادی، می گوید 
ـیـازمـنـد    می  ـیـش از ھـر چـیـز ن ـران ب یابیم امروز كارگران ای

ـیـت   امنیت شغلی ھستند و تنھا در سایه تضمین حداقل امـن
توانند حقوق خود را بشنـاسـنـد و در    شغلی است كه آنھا می 

کـارفـرمـایـان بـا  :  میگوید .  مقابل تضییع حق مقاومت كنند 
ـیـش از   ـیـد امضـاء پ ـرارداد سـف ـتـه و ق گرفتن چک و سف
ـیـع حـداقـل      استخدام كارگران، قدرت اعتراض در مقابل تضـی

 . گیرد    را از آنھا می   ھای قانونی   حقوق 
 

 اطالعیه
پیام محمود صالحی به کنگره جھانی 

 اتومبیل سازی
ـبـش   ـیـن شـنـاخـتـه شـده جـن محمود صـالـحـی از فـعـال
ـلـی   ـیـن الـمـل ـرانـس ب ـف ـیـامـی بـه کـن کارگری ایران طی پ
کارگران اتومبیل سازی جھان، خواستـار دفـاع از حـقـوق و  

در این پیـام از جـمـلـه آمـده  .  مطالبات کارگران ایران گردید 
ـرانسـی  : " است  ـف در شرایطی شما در حال برگزاری چنین کـن

ـیـد کـه   درباره کارگران جـھـان ھسـت
طبقـه کـارگـر در ایـن سـوی کـره  
خاکی، در بدتریـن شـرایـط از نـظـر  
کار و زیست، روزگار را سپری و بـا  
ـنـجـه   مصائب بی شماری دست و پ

در چنیـن اوضـاعـی،  .  نرم می کند 
ـیـار داشـتـن   سرمایه داران با در اخـت

تمامی ابزارھای قانونی و انواع تشکل ھـایـی کـه حـامـی  
ـراض   منافع آنھاست، حقوق کارگران را پایمـال کـرده و اعـت

ـر  . ھای شان را سرکوب می کنند  ـران اعـتـصـاب غـی در ای
ـر   ـراب قانونی است و کارگران به این دلیل، مجرم شناختـه و ب

ـر ایـن  . قانون مجازات اسالمی محاکمه خواھند شد  عالوه ب
تظاھرات و تجمع اعتراضی کارگری ممنوع بـوده و تـالش  
ـروی خـود کـارگـران،   ـی برای ایجاد تشکل خود ساخته بـه ن
ـیـل،   اقدام علیه امنیت ملی قلمداد می شـود و بـه ایـن دل

وی در پـایـان  ."  رھبران و فعالین کارگری زندانی می شوند 
از ھـر طـریـق  : " از برگزارکنندگان این کنفرانس می خواھـد 

ممکن برای دفاع از مطالبات کارگران ایران از جمله داشتـن  
حق ایجاد تشکل مستقل، حق اعتصاب و راھپیمایی و حـق  

ـنـده ھـای  برگزاری مراسم اول ماه مه و   ـای ـیـن و نـم ـال آزادی فـع
  ."کارگری تالش و کوشش نمایند 

  بین المللیاخبار 
موفقیت کارگران برای دستیابی به : آلمان

 افزایش دستمزد چشمگیر
 مه اتـحـادیـه کـارگـری  ١٩ به گزارش رویترز روز شنبه  

IG Metal   اعالم کار که پس از پنجمین دور مذاکره خـود
 درصد اضافه  دسـتـمـزد  ٤.٣ با کارفرمایان موفق به دریافت  

این اتحادیه که صدھـا ھـزار کـارگـر مـعـادن و  .  شده است 
 در صـد اضـافـه   ٦.٥ فلزات در آن عضو ھستند درخواست  

 میلیـون کـارگـر  ٣.٦ این افزایش دستمزد  .  دستمزد کرده بود 
ـلـف    این کارگران که در بخش .  گیرد   را در بر می  ھای مـخـت

ـیـد لـوازم   اقتصاد از صنایع ماشیـن سـازی تـا صـنـایـع تـول
ـلـف   الکتریکی شاغل ھستند ماھاست که به اشـکـال مـخـت

ـنـد  ـریـن  .  برای افزایش دستمزد خود مبارزه میکن ایـن بـزرگـت
 بشـمـار  ١٩٩٢  سال اخیر یعنی از سال  ٢٠ اضافه  دستمزد در  

 درصـد  ٥.٤ میاید، ھنگامی که کارگران موفق به دریافت  
گفته میشـود ایـن اضـافـه  دسـتـمـزد  .  افزایش دستمزد شدند 

 میلیـارد یـورو در  ٧  میلیون کارگر، چیزی حدود  ٣.٦ برای  
 . خورد   سال  برای کارفرمایان آب می 

 
   ھزار تن٣٠به اخراج  HPتصمیم شرکت : آمریکا

 HPبه گزارش خبرگزاریھا رئیس ھیأت مدیره شـرکـت  
یکی از بزرگترین شرکتھای تولید کننده لوازم الکترونیکـی  

 ھزار تن از نیروی کـار خـود  ٣٠ اعالم کرد که در نظر دارد  
 ھزار نفر را در سـراسـر  ٣٢٤ این شرکت حدود  . را اخراج کند 

ـیـش از   دنیا در استخدام خود دارد که این تـعـداد اخـراجـی ب
  ٣٠ اخـراج  .  آید      درصد نیروی کار این شرکت بشمار می ١٠ 

ھزار نفر از یک شرکت یکی از بزرگترین بیـکـارسـازیـھـای  
 میالدی است؛ یعنی ھـنـگـامـی کـه  ٢٠٠٨ آمریکا از سال  

چند تا از بیکارسازیھای بـزرگ  .  بحران اقتصادی آغاز شد 
ـتـی  ٥٠ سالھای اخیر شامل اخراج   ـر از شـرکـت سـی  ھزار نف

ـر از شـرکـت  ٤٧ ، اخـراج  ٢٠٠٨ گروپ در نوامبر   ـف  ھـزار ن
ـر از  ٣٤ ، اخـراج  ٢٠٠٩ جنرال موتـورز در فـوریـه   ـف  ھـزار ن

  ٣٠  و  ٢٠٠٩ در ژانـویـه   Circuit City Storesشرکت  
 . میشود ٢٠١١ ھزار نفر از بانک اوف آمریکا در سپتامبر  

 
اعتصاب معدن کاران در اعتراض به : اسپانیا

 کاھش یارانه ھا
ـیـا   به گزارش یورونیوزکارگران معادن ذغال سنگ اسپـان

 اعـتـصـابـی چـھـار روزه را آغـاز     مه ٢٣ از روز چھارشنبه  
ـتـی  .  کردند  کاھش حدود دو سوم از کمک ھزینه ھای دول

به معادن ذغال سنگ ایـن کشـور تـوسـط دولـت مـاریـانـو  
ـیـل ایـن اعـتـصـاب اعـالم شـده اسـت  ـنـا بـه  .  راخـوی، دل ب

ـیـون یـورویـی سـال  ٣٠١ گزارشھا، دولت اسپانیا بودجه   ـل  مـی
ـیـون یـورو  ١١١ گذشته در کمک بـه مـعـادن را بـه   ـل  مـی

ـقـدنـد ایـن مـیـزان از  .  کاھش داده است  ـت معـدن کـاران مـع
ـیـکـاری آنـھـا   ـلـی مـعـادن و ب کاھش یارانه دولتی به تعطی

این اعـتـصـاب چـھـار روزه بـه دعـوت دو  .  خواھد انجامید 
ـیـا،   در دو  "  او . سـه . سـه " و  "  تـه . خـه . او " اتحادیه بزرگ اسپـان

ـبـه و  .  بخش انجـام مـیـشـود  بـخـش اول روزھـای چـھـارشـن
 ماه مه کـه ھـمـراه  ٣١  و  ٣٠ پنجشنبه و بخش دوم روزھای  
 .با تظاھراتی بزرگ خواھد بود 

 
 ٣٠راھپیمایی کارگران برای : قزاقستان

 درصد دستمزد بیشتر
 مـه کـارگـران  ١٩ به گزارش واشنگتن پست روز شنبه  

 در صد افزایـش دسـتـمـزد  ٣٠ شرکت آرسلر میتال با خواست  
این راھپیمایی در شـھـر صـنـعـتـی  .  دست به راھپیمایی زدند 

Temirtau  جایی که این شرکـت در آن واقـع  .  اتفاق افتد
ـراضـی  ٣ بیش از  .  شده است   ھزار کارگر در این حرکت اعـت

مدیریت شرکت بالفاصله یکی از مسئولیـن  .  شرکت داشتند 
ـیـمـایـی   ـپ خود را برای مذاکـره بـا کـارگـران بـه مـحـل راھ
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  ٣٠ گویند دستمزد آنھا بـایـد حـدآقـل    کارگران می .  فرستاد 
درصد افزایش یابد ولی مدیریت شرکت میگوید این درصـد  
افزایش قابل قبول نیست و باید بر سر افزایش دستمزد توافـق  

ـریـن  . حاصل بشود  ـتـال یـکـی از بـزرگـت ـر مـی شـرکـت آرسـل
ایـن  .  شرکتھای تولید و استخراج فلزات در دنیا بشمار میـرود 

  . ھزار نفر را در استخدام خود دارد ٢٦٠  کشور دنیا حدود  ٦٠ شرکت در  
 اعتراض در مادرید به افزایش قیمت مترو: اسپانیا

ـرو در   در اعتراض به سی درصد افزایش قیمت بلیط مـت
مادرید، چند صد نفر از اھالی با پوشیدن لباسھای شـیـک  
ـرتـو دل سـول یـکـی از   ـیـمــت در ایسـتـگــاه پـوئ و گـران ق

این روش اعتـراضـی  .  ایستگاھھای اصلی شھر تجمع کردند 
آنـھـا مـی  .  کنایه از مشکالت اقتصادی مردم اسپانیا اسـت 

ـرو یـک نـوع   گویند با توجه به گرانی بلیط، استفاده از مـت
رفاه و تجمل است و کارکنان معمولـی و کـارگـران دیـگـر  

ـنـدگـان در ایـن  .  نمی توانند بلیط بخرند  یکی از شرکت کن
میخواھیم به آنھا بگویم که حقوق مـا  : " اعتراض می گوید 

نمیشود با حداقل دستمزد زندگی کرد بـعـالوه  .  کافی نیست 
چطور باید حقـوق مـان را  . قیمت بلیط مترو ھم اضافه شود 

ـراض  ."  تا آخر ماه برسانیم  دیـگـری در تـوضـیـح شـیـوه اعـت
در حالیکه قیمت بلیط مترو بطور قـابـل تـوجـھـی  : " میگوید 

افزایش پیدا کرده، استفاده از مترو مانند سفر با قـطـار ویـژه  
ـم کـه  . است " اورینت اکسپرس "  ـبـاس پـوشـیـدی مـا طـوری ل

قیـمـت ده  ."  گویی می خوھیم سوار این گونه قطارھا بشویم 
ـیـدا  ٣٠  یورو و  ٩ بلیط مترو از    سنت به دوازده یورو افزایش پ

ـیـط  .  کرده است  ـل ـیـمـت ب این بیشترین مـیـزان افـزایـش ق
  .مترو در ده سال گذشته است 

ھو شدن نخست وزیر ایتالیا در جمع : ایتالیا
 زلزله زدگان

ـر   ـتـی نـخـسـت وزی به گزارش یورونیوز حضور ماریو مون

ـبـال   ـق ـیـا، مـورد اسـت ایتالیا در بین زلزله زدگان امیلیا رومـان
ـرار نـگـرفـت  ـراز  .  ساکنان این منطقـه ق او کـه بـا ھـدف اب

ـیـمـه   ھمبستگی با زلزله زدگان سفر خود به شـیـکـاگـو را ن
کاره رھا کرده بود، با اعتراضات شـدیـد سـاکـنـان مـحـلـی  

زلزله زدگان با سوت زدن و سر دادن شـعـارھـایـی  .  روبرو شد 
ـراض و خـواسـتـار   نسبت به سیاستھای ریاضتی دولـت اعـت

ـیـاتـی خـود شـدنـد  یـکـی از زلـزلـه زدگـان  .  معافیـت مـال
مونتی آمده بود اینجا بـه دوتـا چـادر سـرکشـی  : " میگوید 

ـر چـادرھـا زد بـعـدش ھـم رفـت تـا   کرد، چرخی دور و ب
بـعـدش ھـم بـا  .  کفشھای قشنگش یک وقت خراب نشوند 

پنجاه تا از دلقکھای دور و برش میرود تا در یک رسـتـوران  
.  یورویی بـخـورد ٣٠٠  ـ  ٢٠٠ زیبا در مودنا یک نھار عالی  

این چھره واقعی دولـت  .  آنوقت ما بیخبر از ھمه جا اینجاییم 
ـرای  : " دیگری میگوید ." ایتالیاست  فکر میکنیـد چـیـزی ب

آیا چیزی تغییر کـرده؟  .  من عوض شده؟ به من نگاه کنید 
ـرسـم  ـپ بـه  .  امروز صبح به کارخانه رفته بودم تا درباره کارم ب

 ھفته خانه نشـیـن  ١٣ من جواب دادند که احتماال باید برای  
ـر کـردن  .  بشوم  میدانید این یعنی چه؟ پرداخت کرایه و سـی

ـتـی بـا   شکم خانواده؟ آیا چیزی برای من عوض شده؟ مـون
 ." لباسھای شیکش برمیگردد خانه اش و ما اینجاییم 

کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد منـطـقـه زلـزلـه  
این در حالیست که تخمـیـن  .  زده امیلیا رومانیا بشمار میرود 

ـتـصـاد مـنـطـقـه   ھای اولیه نشان میدھد خسارات وارده به اق
ــوروســت  ــون ی ــی ــل ــی ــغــی در حــدود پــانصــد م ــل ــب از ھــر  .  م

چھارمجموعه تولیدی منطقه حداقل یـکـی آسـیـب دیـده و  
ـبـارات   برای بازگرداندن شرایط بحالت اولیه به کمک و اعـت

 .بانکی فوری نیاز دارد 
چھار تن ازھفت قربانی زمین لرزه مزبور کارگران یـک  

 .تولیدی و در زمان حادثه در شیفت شب مشغول فعالیت بوده اند 

 اعتصاب گسترده معلمان و دانش آموزان: اسپانیا
به گزارش یورونیوز ھزاران تن از معلمان و دانـش آمـوزان  
این كشور در اعتراض به سیاستھـای ریـاضـتـی دولـت، روز  

ـراض زده و در مـادریـد،     مـه ٢٢ سه شنبه    دسـت بـه اعـت
ـیـمـایـی   ـپ ـیـا، بـه راھ بارسلون و بسیاری از شـھـرھـای اسـپـان

به گفت  اتحادیه ھای ایـن کشـور، کـاھـش بـودجـ   .  پرداختند 
آموزش و پرورش به منظور مبارزه با بحران مالی منـجـر بـه  
. تعدیل شغل صد ھزار معلم در نظام آمـوزشـی خـواھـد شـد 
: نیکالس فرناندز یکی از رھبران اتحادیه معلمـان مـیـگـویـد 

باید به تمام جوانانی که از نظام آموزشـی خـارج شـده انـد،  " 
ـنـجـاه  .  کمک کنیم  نرخ بیکاری در این کشور نبـایـد بـه پ

درصد برسد و این امر فقط به کمـک آمـوزش و سـرمـایـه  
ـر اسـت امـا   گذاری در آموزش ھای حرفه ای امکـان پـذی
ـقـا   ـی ـم، دق ـی آنچه اکنون با تدابیـر دولـت مشـاھـده مـی کـن

اوضـاع  : " خولیو، استاد ریاضیات میگـویـد ."  مخالف آن است 
افزایش تعداد دانش آمـوزان  .  مدارس دولتی بسیار وخیم است 
ـیـت و  . در ھر کالس غیر ممکن است  ـف به جای ارتقای کـی

ـرای   نوآوری در آموزش، مدارس ما تبدیل به مکانی فقط ب
دولت قصد دارد ھر سـالـه  ."  نگھداری از کودکان خواھد شد 

سه میلیارد یورو از بودج  آموزش و پروش بکاھـد و شـھـریـه  
ـرض  .  ھا را نیز افزایش دھد  یک دانشـجـوی آلـمـانـی مـعـت

ــطــع  : " مــیــگــویــد  ــق مــن یــک دانشــجــوی خــارجــی در م
گفته میشود ھزین  تحصیل شـصـت  .  کارشناسی ارشد ھستم 

در این صورت بسـیـاری  . یا حتی صد درصد افزایش مییابد 
." از دانشجویان قادر به اتمام تحصیالت خود نـخـواھـنـد بـود 

اتحادیه ھای مختلف این کشور، اعـالم کـرده انـد ھشـتـاد  
 . درصد از معلمان دست به اعتصاب زده اند 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 


