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مصر در چنبره تحوالت سـرنـوشـت  
یـک سـال  .  ساز دست و پا میزنـد 

و پنج ماه پیش میلیونھا انسـان بـه  
خیابان و میدانھای شھرھای مصـر  
ریختند و ھمصدا گفتند مـبـارک  

ــد بــرود  ــارک رفــت .  بـای ــن  .  مـب ای
ــان بــرای   ــک پــیــروزی درخش ی

اما انقـالب  .  انقالب مردم مصر بود 
ـبـود  . برای قدمھای بعدی آمـاده ن

از یک طرف سقـوط مـبـارک و  
ــھـا و وعــده   ـرال ــدن ژن ـقـدرت رسـی ب
ــد   پـارلـمـان و دمـوکـراسـی در رون

اگـر چـه  .  انقالب وقفه ایجاد کـرد 
ــه   ــکــال تـوھــمــی ب ــون رادی ــالبــی ـق ان
ـیـغـات   ـل ـب ـنـد، امـا ت ژنرالھا نـداشـت
ـــانـــه روزی رســـانـــه ھـــای   ـب شــ
بورژوازی داخلی و خـارجـی، کـه  
شعار ارتش حامی انقالب اسـت را  
ــد،   ــودن ــا کــرده ب ــوق و کــرن در ب
توانست در بخشی از مردم نسـبـت  
به نقش و اھداف ارتش توھم ایجـاد  

شتاب انقالب کند شد و این  .  کند 
ـروھـای ارتـجـاعـی   ـی به ارتـش و ن

ـز بـه   ـاشـار عـزی از بذل تـوجـه ی
سـوال مــطـرح شــده از جــانـب مــن  
ـیـل ھـم   خوشحال شدم و به ھمین دل
ـیـری نـمـی   ـی من در تیتر یاشار تـغ
ــیــر   ــغــی ــاره آن را ت ــط شــم دھــم فــق

ـاشـار ھـم  .  میدھـم  امـیـدوارم کـه ی
ـاشـد، چـون فـکـر   موافق این کـارب
می کنم این گفتگو ھا بیشـتـر در  
جھت روشن شدن سواالت واحـتـمـاال  
جـواب ھـائـی اسـت کـه بـه طـور  
ــه   ــار روزان مــعــمــول در دســتــور ک

بـه  .  فعالین جنبش کارگری نیسـت 
ھمین دلیـل ایـن ھـم انـدیشـی ھـا  

ــد وجــوھــی از مــعــضــالت   ــوان ــت ـی م
را حـداقـل بـرای خـودمـان  امروزی مـا  

 .روشن تر کند 
خوانندگان این نشـریـه وطـبـعـا  
یاشار گرامی حتـمـا مـتـوجـه شـده  
است که من عالقه شخصـی ویـژه  
ای به تاریخ طبقه کارگر و جنبـش  

ــارگــری دارم  ــن  .  ک ــخــشــی از ای ب
عــالقــه مشــخــصــا شــخــصــی، بــه  
محیط ھائی مربوط مـیـشـود کـه  
ـات   ـی در آنھا رشد یافته ام وبه تـجـرب
ـزرگسـالـی مـن مـربـوط   زندگـی ب

در این مورد ھنوز ھـم بـه  .  میشود 

کنکاش در این زمینه ادامـه مـی  
اما به نظـر مـن مـعـضـالت  .  دھم  

ـایـد در   امروز جنبش کارگری را ب
شرایط امروز طبقه کارگر جستـجـو  

مسلما آگاھی از گـذشـتـه و  .  کرد 
تاریخ طبقه کارگر و چـپ عـلـی  
العموم، در زمینه شناخـت امـروزی  
ـبـش   ـاط قـوت جـن ـق از معضالت ون

 . کارگری تاثیر تعیین کنند ه ای دارد 
آوردن مثال تاریخی ومقایسه آن  
با شرایط امـروز بـه ھـیـچ عـنـوان  
ندیدن مبارزات جاری طبقه کارگـر  

 سرنوشت انقالب مصر چه خواھد بود؟
 حبیب بکتاش 

ارزیـابـی از اول مـه مـه امــر  
. كامال درست، بجا و مھمی اسـت 

بررسی و ارزیابی از اول مـاه مـه  
میتواند از زوایـای گـونـاگـون از  
ـقـه كـارگـر،   جمـلـه مـوقـعـیـت طـب
ـبـش   مطالبات یك ساله گذشته جـن
كارگری، تناسب قوا و قدرتمنـدی  
و ضعف كارگران، مـوضـع تـعـرض  
و دفاع و در شـكـل كـلـی رابـطـه  
دولت و كارفرما و بورژوازی حاكـم  

ـارگـران  با طبقه مزدبگیر جامعه و   ك
 .را منعكس و  مورد محك  قرار دھد 

با این مقدمه، در ایـن نـوشـتـه  

ـنـی در   ــی اسـد گـلـچــی بـه ارزیـاب
 . ارتباط  با اول ما مه امسال میپردازم 
ــب گــرد  ــد  :  ارضــا و عــق اس

ـبـش   گلچینی معتقد است كـه جـن
ــت   ــه نسـب ـران ب اول مـه مـه در ای
سالھای گذشته عقب گرد كـرده و  
ـرگـزاری اول مـا   دالیلش را در  ب
مــه در شــكــل گــل گشــت ھــا،   
مارش روز جـھـانـی كـارگـران در  
ـیـه و   ـیـان سنندج، و سپس صـدور ب
ــنــد  ــك ــی ــان م ــی ــامــه ھــا ب ــن . قــطــع

ـنـد كـه ایـن روشـھـا گـل   میـگـوی
ــان و   گشـت كــارگــران، مــارش زن

ـیـه   كارگران در سنندج و صدور بیان
ــامــه كــاری اســت كــه   ــن و قــطــع
ـتـه احـزاب سـیـاسـی   كارگران و الب

 . برای ارضای خود، انجام میدھند 
 

دو مـورد از عـقـب گـردھـا ی 
كـارگـر از   سیاسی در روز جـھـانـی

 ی نگاه اسد گلچین
: ـ  گل گشت ھای كارگـران ١ 

برگزاری پیك نیك و گردھمایی و  
ــای   ــواده ھ رقــص و شــادی خــان
ــرگــزار   ــر ســالــه ب ــران كــه ھ كــارگ

 !مروری كوتاه بر ارزیابی جنبش اول ماه مه
 نسان نودینیان 
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 ژوئن روز  ٢٠ 
جھانی حمایت از  
،  زندانیان سیاسی 

روز اعتراض و  
 تجمعات وسیع 

 ٣١ با  ژوئن برابر٢٠روز 
خرداد از سوي كمیته 
مبارزه براي آزادي زندانیان 
سیاسي به عنوان روز 
اعتراض جھانی در حمايت 
از زندانیان سیاسي در 

. ايران اعالم شده است
كمپین براي آزادي كارگران 
زنداني، از برگزاری اين روز 
حمايت كرده و ھمه 
انسانھاي آزاديخواه را به 
پیوستن به تظاھراتھاي روز 

در .   ژوئن فرامیخواند٢٠
ھرکجا که ھسیم با عكس 
ھا و پوسترھاي زندانیان 
سیاسي و كارگران 
زنداني، رضا شھابي، علي 

نجاتي، بھنام ابراھیم زاده، 
رضا شھابي، محمد 
جراحي، علي اخوان، 
رسول بداغي، عبدالرضا در 
اين آكسیونھا شركت كنیم 
و ھمبستگي خود را با 
ھمه كارگران زنداني و 
زندانیان سیاسي اعالم 

در ايران نیز میتوان با .  كنیم
پیوستن به تجمعات 
خانواده ھاي زندانیان 
سیاسي، چسباندن عكس 
زندانیان سیاسي و 
كارگران زنداني در ھمه جا، 
پخش تراكت ، نوشتن 
شعار زنداني سیاسي، 
كارگر زنداني آزاد بايد گردد، 
و با ابتكارات مختلف در 

 ٢٠اعتراض سراسري روز 
میتوان .  ژوئن شركت كرد

به نھادھاي بین المللي 
نامه نوشت و خواھان 
آزادي فوري و بدون قید و 
شرط تمامي زندانیان 

. سیاسي از زندان شد

اكنون كه اجالس سازمان 
جھاني كار در راه است، 
میتوان به اين اجالس نامه 
داد و ضمن اعتراض به 
شركت ھیات جمھوري 
اسالمي در آن، خواھان 
آزادي فوري كارگران زنداني 

خواھان اخراج .  شد
جمھوري اسالمي اين رژيم 
سركوب و زندان از سازمان 

 .جھاني كار شد
 ژوئن را به يك روز ٢٠روز 

مھم اعتراض خود براي 
آزادي زندانیان سیاسي 

 تبديل كنیم
ـارگـران   كمپین بـراي آزادي ك
ــــــــــــــــي  ــــــــــــــــدان  زن
ـارگــر   ـاســي، ك ـی زنـدانـي س
ــردد  ــد گ ـاي ــي آزاد بـ ــدان  زن

 مـه  ١۵ ،  ١٣٨٩ اردیبھشت  ٢۶ 
 ٢٠١١ 

 حقوق و آزادی ھای فردی و مدنی
 

 میلیارد انسانی که امروز زیر حاکمیت ٥واقعیت اینست که از میان 
سرمایه زندگی میکنند، تنھا درصد ناچیزی را، آنھم در کشورھای 
معدودی، میتوان سراغ کرد که از نوعی حقوق فردی و مدنی تعریف 

سھم اکثریت عظیم مردم جھان . شده و نسبتا با ثبات برخوردارند
سرمایه داری، بی حقوقی سیاسی کمابیش مطلق، دولت ھای فعال 

. مایشاء و مستبد، و تروریسم و خشونت سازمانیافته دولتی است
بعالوه، در خود کشورھای صنعتی اروپای غربی و آمریکا نیز حقوق 
فردی و مدنی مردم نه فقط در قیاس با آزادی مورد مطالبه انسان 
امروز انگشت شمار و ناچیز است، بلکه بر متن انقیاد اقتصادی توده 
مردم کارگر به سرمایه و رابطه مستقیم حق و آزادی با مالکیت، از 
ھر معنی مادی و جدی تھی استبسادگی مورد تعرض دولت و طبقه 

 حاکم قرار گرفته اند
 )برنامه حزب کمونیست کارگری (                        دنیای بھتر  



 3 ٢١٢شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـلـه بـر سـر   ایران نیسـت، امـا مسـئ
ــه   ـق ــت ھــا ی امــروزی طــب ـی ظـرف
کارگر است و نـه بـرجسـتـه کـردن  

ـقـه  .  نقطه ضعف ھا  به نظر من طـب
در مجموع ، یـعـنـی  (  کارگر ایران 

ـقـه   ھم تبلور سیاسی طبقه و ھم طب
ــصــادی   ــده اقــت ــدی ــوان پ ــه عــن ب

ـتـمـاعـی  ـانسـیـل ھـائـی  )  واج ـت از پ
برخوردار است که میتوانـد صـورت  
مسئله در منطقه وحـتـی جـھـان را  

ــیــر دھــد  ــغــی ــن زاویــه  .  ت اگــر از ای
ـبـش   حداکثر گرایانه به مسائـل جـن
کارگری نـگـریسـتـه شـود، آنـگـاه  
ـا   ـا ب ـب ـاق سطح انتظارات ما نیز متـع

در  .  این سطح توقع، رشد می کنـد 
این مورد میتوان مثالھای بسیـاری  
ـاتـی در ایـران   از مبارزه جاری طبق
ـاوردھـای آن   را شاھد آورد که دسـت
ـیـت آن   متناسب با حجم ونیرو واھـم

باید این ضـعـف  . عرصه نبوده است 
را برطرف نـمـود وگـام اول در ایـن  
روند، به رسمیت شناختن معضـالت  
ومحدودیت ھائی است که در درون  

 .خود طبقه کارگر نھفته است 
ـاتـوری،   استبداد سیاسی ودیکـت
تبلور سیاسی سلطه طبقه سـرمـایـه  

ایـن مشـخـصـه  .  دار در ایـران اسـت 
ــاســی در   ــار ســی ــت عــمــومــی ســاخ
بسیاری از کشورھای در حال رشـد  

.  میالدی به بعـد اسـت ٥٠ از دھه  
دیکتاتوریھای نظـامـی آمـریـکـای  

عـربـی    -التین، ناسیونالیسم نظامی 
،  ..  در مصــر و ســوریــه وعــراق  

کشورھائی نظیر ترکیه، اندونزی ،  
ـیـن و  ـپ ـی ـل را  ...  برمه، سریالنکا، فی

فقط از کشورھای به قول مـعـروف  
جھان سوم مثال میزنم، کشورھـائـی  
ـانـد  . مانند چین یا شوروی سابق بم

اما در اکثر این کشورھـا ھـم کـه  
ـاتـوری و   سرمایه بدون اعمال دیکـت
ـاسـی نـمـی تـوانسـت   سرکـوب سـی
ــروســه کســب ارزش اضــافــه و   پ
انباشت سرمـایـه را سـازمـان دھـد،  
ــدی ســازمــان ھــای   ــکــل بــن ش
. اجتماعی، متفاوت از یکدیگر بود 

به طور مثال با وجودی کـه حـکـم  
باال در مورد کشورھای آمریـکـای  
التین وحتی مصر وتـونـس وبـرخـی  
از کشورھای آسیای جنوب شرقـی  
ھم صادق بود، در بسیـاری از ایـن  
ــل   ــق ــھــای مســت کشــورھــا تشــکــل

کارگری، صنفی، در ابعاد بزرگـی  
اتـحـادیـه کـارگـران  .  حضور داشتند 

ـیـن   ـت ـیـوی و آرژان ـلـی وبـول در شـی
وبرزیل نمونه ھـائـی از ایـن دسـت  

ــت  ــر در ســال .  اس   ٢٠٠٨ در مص
ـاتـوری   میـالدی  و تـحـت دیـکـت
حسنی مبارک  ،اتـحـادیـه ھـای  
ــصــاب   ــت ــریــن اع ــت کــارگــری بــزرگ

 سـال گـذشـتـه  ١٠ عمومی را طی  
. در این کشور سازماندھـی کـردنـد 

ــان   ــی ــن امــروز ھــم جــدال م ــی وھــم
ـا   ـفـی کـارگـری ب تشکلھـای صـن
ــصــادی   ــت ھــای ریــاضــت اقــت دول

 .آمریکای التین در جریان است 
حال باز گردیم به گذشته، بـعـد  
از جنگ دوم جھانی، و در فضای  
جھان دو قـطـبـی ، بـخـش غـربـی  
ــه   ــرخـورد ب سـرمــایـه جـھــانـی در ب
ـتـمـاعـی وبـه طـور   جنبش ھای اج
ـارگـــری   ـــش کــ ـب ــ ـن ــخـــص جــ مش
محدودیت ھای بسیاری داشت، بـه  
ھمین دلیل در بسیاری از کشورھـا  
که استخراج ارزش اضافه در آنـھـا  
تنھا به مدد استبداد سیاسی میسـر  
ــود، شــرایــط مشــخــص آن حــوزه   ب

ـیـک  (  سیاسی، اقتصادی   ـت ـل ژئوپ
ـتـصـادی، تـوازن قـوا ،   سیاسی اق
زمینه ھای تاریخی واجتـمـاعـی و  

ـتـمـاعـی  )  غیره  در شیوه برخـورد اج
ـیـن   ـی بورژوازی با طبقه کارگـر تـع

ـا وجـود  .  کننـده بـود  در تـرکـیـه ب
ـاسـی تـوسـط   سالھـا سـرکـوب سـی
نظامیان، اتحادیه ھـای کـارگـری،  
معلمان، دانشجویان و غیره با وجـود  
ـیـت مـی   ـال فشار حکومت، به فـع

در بسیـاری از کشـورھـا  . پرداختند 
میتوان به موارد متـعـددی از ایـن  

 .دست اشاره کرد 
ــد از   ــع ــران ب امــا چــرا در ای

ـای   ــ ـــی  ٢٨ کـــودت ـت  مـــرداد حــ
تشکلھای زرد کارگری نیز توسـط  
حکومت تحمل نمی شد و از سـال  

 به بعد حتی تشکلھای موسـوم  ٥٢ 
ـز   ـی به کارگـری خـود حـکـومـت ن

 توسط ساواک کنترل می شد؟  
من در پاسخ به ایـن سـوال بـه  
ـاد   ـق مجموعه ای از مولفه ھـا اعـت
دارم و به نظرم در ایـن مـجـمـوعـه  
ـقـدم   ھیچ وجھی بـر وجـه دیـگـر ت

به ھمین دلیل بدون در  .  وتاخر ندارد 
ـا   نظر گرفتن این مجموعه و تنھا ب
یک وجه از این شرایط نمیتوان بـه  

 . پاسخی درخور دست یافت 
برای کوتاه شدن مطلب تنھا به  
تیترھا اکتفا مـیـکـنـم و تـوضـیـح  
تفصیلی را به بعد موکول مـیـکـنـم  

 .تا از صورت مسئله دور نیفتیم 
ـازع بـورژوازی    -١  تفوق بـالمـن

 ایران در حاکمیت سیاسی 
ـتـخـاب الـگـوی تـوسـعــه    -٢  ان

بورژوائی غربی با تکیه بر کمک  
ــای   ھــای غــرب وثــروت     ھ
ــھــائــی در   ــری ن ــی ــی و جــاگ داخــل

 بلوک غرب 
پیروزی بوژوازی در آخریـن    -٣ 

ـزرگ پـس از مشـروطـه بـر   نبرد ب
 جنبش کارگری 

شتاب روند توسعه سـرمـایـه   -٤ 
ـفـی  ٤٠ داری از دھه   ـیـر کـی  و تغی

وکمی طبقه           کـارگـردر  
 ایران 

ـیـن  -٥  گسست نسلی میان فعال
ـاوت  ـف کارگری در دوره ھـای مـت

به طور مثال گسست میان نسـل  ( 
  ٤٠  و نسـل دھـه  ٣٠ ھای تا دھه  

 ...)به بعد و 
به نـظـرم بـررسـی چـپ غـیـر  
کارگری مورد نقد یاشـار گـرامـی  

 .در ھمین مولفه پنجم نھفته است 
ـاد   من برخالف یاشار عزیز اعتق
ــر   ــش چــپ غــی ــب دارم کــه جــن
ـقـه   کارگری بخشی از سرکوب طب

ـیـر  .  کارگر نبوده است  ـاث علیـرغـم ت
این چپ غیر کـارگـری بـر رونـد  
شکل گیری جنبش کارگـری، بـه  
ـیـر   ـاث نظرم خود ایـن چـپ ربـط وت
ــبــش   ــن ــدانــی در ج ــن ــم چ ــی ــق ــت مس

من شخصـا  .  کارگری نداشته است 
ـان   شاھد تغییـر وتـحـوالتـی در مـی
طبقه کارگر در یکی از مھم تریـن  
و تعیین کننده تـریـن بـخـش ھـای  
طبقه کارگر ایران یعنـی کـارگـران  
نفت و صنایع وابسته به آن و دیگـر  
. صنایع بزرگ در خوزستان بوده ام 

ـفـت را در دھـه   آنچه که کارگر ن
 از مبارزه متشکل دور میکـرد،  ٥٠ 

کتـاب ھـای صـمـد و شـعـرھـای  
ـیـد اشـرف   گلسرخی و تفنگ حـم
ویا تز نیمه فئودال نیمه مسـتـعـمـره   

 . سه جھانی ھا نبود 
نیـاز سـاخـتـاری سـرمـایـه بـه  
ـرده   نیروی کار متخصـص و گسـت

ـرای  ٥٥  تـا  ٤٠ طی سـالـھـای    ب
ـر   کارگری که تـازه از دسـت فـق

وفالکت شھری و روسـتـائـی رھـا  
شده بود و کمـی رفـاه را تـجـربـه  
ــر از   ــر ت ــلــی مــوث ــرد عــام ــیــک م
دلمشغولیھای معنرضان جوان دھـه  

از آنجا کـه بـه صـنـعـت  .   بود ٥٠ 
نفت اشاره کردم بد نیسـت بـه ایـن  
نکته نیز اشاره کنـم کـه در سـال  

ـران  ٣٦    ١٨١  درآمد نفتی دولـت ای
میلیون دالر بود در حالـی کـه در  

ـیـون دالر  ١٢٠٠  به  ٥٠ سال   ـل  مـی
این افزایش درآمـد  .  تبدیل شده بود 

ـلـزم   حاصل از نفت نـه فـقـط مسـت
گسترش کمی  کارگـران در ایـن  
ـرای جـذب و   ـلـکـه ب رشته بـود، ب
تربیت این کارگران باید بخشی از  
ـردن   این خوان یغما در جھـت بـاال ب
سطح زنـدگـی کـارگـران بـه کـار  

برای کـوتـاه کـردن  .  گرفته میشد 
ــصــادی   ــزامــات اقــت ــه ال ــب ب مـطــل
ودالیلی که بورژوازی مستقر شـده  
ــور مــیــکــرد کــه ســطــح   را مــجــب
ـرد وارد نـمـی   ـب زندگـی را بـاال ب

مثال ھای متعددی در ایـن  .  شوم 
ــوان زد کــه شـرایــط   ـت ـنـه مـی زمـی
ــدگـی طـبــقـه کـارگــر   ــی زن ـن عـی

  ٥٥   تـا  ٤٠ درفاصله سـالـھـای  
تاثیری مھم در روند تشکل یـابـی  
ـقـه کـارگـر   وجنبش اعتراضی طـب

 . داشته است 
علیرغم حضور گسترده وتعییـن  
ـران در   کننده، اگر طبقه کارگر ای

ـقـالب    بـه لـحــاظ سـیـاســی  ٥٧ ان
ـیـل   نمایندگی نشد، صـرفـا بـه دل
ـتـی بــر   سـلـطـه نـظـری چـپ سـن
ـبـود، عـدم   جنبش عمومی چپ ن
ـنـده سـیـاسـی   ـری نـمـای شکل گـی

ـقـالب    بـه  ٥٧ طبقه کارگـر در ان
دالیل بسیـاری، از جـمـلـه حضـور  
چپ غیر کـارگـری در جـامـعـه  

ھمین چـپ  .  ایران آن روزگار است 
منـھـزم شـده ھـم، خـود درآن دوره  
ــر   مــحــصــول شــرایــط عــمــومــی ت

ـبـشـی  .  جھانی بود  اگر امـروز جـن
ـقـه   وجود دارد که میتواند کل طـب
ـقـاتـی   کارگر ایران را در جدال طـب
موجود نمایندگی کند، مـحـصـول  
کش وقوس ھای گاھا دردنـاکـی  
ـران در   ـقـه کـارگـر ای است که طب

 از سـر  ٥٧ سالھای پس از انقالب  
ـر  .  گذرانده است  ـی به نظرم بدون تغـی

اتی کیفی در مبـارزه اجـتـمـاعـی  
ـبـش در   کارگـران، وجـود ایـن جـن
ـران بسـیـار دور از ذھـن   جامعه ای

 . مینمود 
در چنین شرایطی و بـا تـوجـه  
ــات بســیـاری کـه ھــم   ـی بـه تـجــرب
اکنون در انبان طبقه کارگر وجـود  
" دارد چنین سوالی مطرح مـیـشـود 

ـیـن کـارگـری  سـیـاسـی  ( چرا فعـال
در شرایط حاضر قـادر  )  واجتماعی 

ــوده ای   بـه ایـجــاد تشــکــلـھــای ت
 کارگری نیستند؟ 

ـفـکـیـکـی   در این سوال ھیچ ت
ـیـسـتـی  .  وجود ندارد  جنبش کـمـون

ویا سازمانھا واحزاب کـارگـری و  
ـقـه   ـبـط بـا طـب ـروی مـرت ـی یا ھر ن
کارگر در مجموعه طبقه کـارگـر  

ـم تـا  .  مفروض اسـت  ـت ایـن را گـف
 . موضوع روشن تر باشد 

اما بعد از خواندن قسـمـت دوم  
ـم   ـرای نوشـتـه یـاشـار یـک سـوال ب
ـر دیـدم از ایـن   مطرح شـد و بـھـت
طریق با یـاشـار ھـم آن را مـطـرح  

 .کنم 
در قسمت دوم نوشتـه،فـاکـتـور  
تعیین کننده، و تا آنـجـا کـه مـن  
ــی،   ــوجــه شــدم عــامــل اصــل مــت
پراکندگی صفوف طبقه کـارگـر،  
ــری ،   ــر کــارگ وجــود چــپ غــی
سنتی و یا ملی مذھبی و تسـلـط  
ـر   ـبـش ب سیاسی، نـظـری ایـن جـن

 .جنبش کارگری بوده است 
اگر با ھمین متد به وضـعـیـت  
ــبــش کــارگــری نــگــاه   ــن امــروز ج
کنیم، این سوال مطرح مـی شـود،  
با توجه به اینکه حداقل سـه دھـه  
ـقـد نـظـری   از افول اجتمـاعـی و ن
وعملی این چپ در صفوف طبقـه  
ـــش   ـب ــ ـن ـــگـــذردو جــ ـی ـر مــ کـــارگــ
سوسیالیستی رادیـکـال کـارگـری  
ـبـش   ـر نـظـری اصـلـی جـن به بسـت
ـبـدیـل شـده اسـت،چـرا   کارگری ت
ھنوز ھم ما در بسیاری از مـوارد  
ـم   ـی ـق ـیـن مسـت چه در مـیـان فـعـال
کارگری و چه در زمینه تشـکـل  
ـقـه   یابی اجتمـاعـی در مـیـان طـب

کارگر دچار مشکالتی ھستیم؟                         
ـیـل یـک  :  پی نوشت  مـن بـه دل

مشــکــل کــوچــک جســمــی تــا  
ـلـی   ـفـصـی مدتی قادر به نـوشـتـن ت
نیستم به ھمین دلیل در این نوشتـه  
ـیـل رعـایـت اخـتـصـاراز   نیز بـه دل

 .  بعضی توضیحات خودداری کرده ام 
  
   
 

 )٣(در جستجوی جواب به یک سوال

 ١ از صفحه  
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فرصت داد تا نھـادھـای قـدرت و  
 .کنترل خود را محکمتر کنند 

از طرف دیگر، انقالبیون مصـر  
ـروھـای   ـی نقش مذھب و اسـالم و ن
اسالمی را درست بررسی نـکـردنـد  
ــی در بـاره آنـھــا   و مـوضـع درسـت

اخوان المسلمـیـن بـھـمـراه  .  نگرفتند 
سلفی ھا توانستند سازمان حـی و  
حاضر و پولھای نجومی را بـکـار  
بگیرند و بخشی از رای مـردم را  

ـتـخـابـات  .  با خود ھمراه کنند  بـا ان
مجلس توانستند اکثریت کرسـیـھـا  
را از آن خود کننـد و بـخـشـی از  

اسالمیھا که با اکـراه  .  دولت شوند 
و تنھا وقتـی کـه  ( و تعلل و تزلزل  

مطمئن شدند که مبارک رفتنـی  
ـــد،  )  ھســـت  ـــالب شـــدن ـق ــ وارد ان

بالفاصله ھمکاری با بقایای رژیم  
ــارک کــه رھـبــری آن دســت   مـب
ژنرالھای مبارک بود  را، شـروع  

اسالمیھا علیه اعتصـابـات  .  کردند 
ــان در   ــور زن ــارگــری و حض ک
ـقـالب   ـیـه ادامـه ان تظاھراتھا و عـل
ـیـغ کـردنـد و   ـل ـب موضع گرفتند، ت

آنـھـا  آشـکـارا از  . فعالیت کردند 
برقراری قوانین اسالمـی صـحـبـت  

اوباشان اسالمی به زنـان و  .  کردند 
انقالبیون حتی حمله کردند و آنـھـا  

ـیـن  .  را زخمی کـردنـد  ـرای فـعـال ب
سوسیالیست پاپوش دوزی امنیتـی  
ـیـت   کردند و گفتند که آنـھـا امـن
کشور را به خطر می اندازند و بـا  
سازمانھای جاسوسـی مـثـل سـیـا  

ـتـھـای  .  ارتباط دارنـد  ـی تـمـام فـعـال
اسالمیھا علیه آزادیھای سـیـاسـی  
ــه   ــی ــارگــران و عــل ــه ک ــی و عــل
ـقـالب   سکوالریسم و علیه ادامـه ان

اما انقالبیـون ایـن  .  مصر بوده است 
عنصر ذاتا و عمال ضد انقالبی را  

 .افشا و رسوا نکردند 
ــاســت   ــات دور اول ری ــخــاب ــت ان
ـیـش   جمھوری که ھمین دو ھفته پ
ـرای   صورت گرفت دو کـانـدیـد ب
: دور دوم و نھـائـی بـجـا گـذاشـت 

  ٢٤.٤ بـا  ( یکی محمد مـوریـس  
کاندید حـزب عـدالـت  ) درصد آراء 

و آزادی متعلق به اخوان المسلمیـن  
  ٢٣.٣ بـا  ( و دیگری احمد شفیـق  

ـم  )  درصد آراء  ـقـایـای رژی نماینده ب
ـر   مبارک که آخرین نـخـسـت وزی
مبارک بـود و در سـازمـان دادن  
نبرد شتر نقش داشت کـه طـی آن  
اوباشان لباس شـخـصـی مـبـارک  
شمشیر به دست و سوار بر شتر بـه  
ـر حـمـلـه کـردنـد  ـیـون تـحـری . انقالب

 درصـد  ٢٠.٣ با  (حمدین صباحی  
ـر حـزب شـرف مصـر و  )  آراء  رھـب

نماینده قطب چپ جامعه بود کـه  
دور نـھـائـی  . در دور اول حذف شد 

  ١٦ انتخابات ده روز دیگر، یعـنـی  
ـیـجـه  .  ژوئن اتفاق خواھد افـتـاد  ـت ن

ـنـج   انتخابات مجلس مصر حـدود پ
ماه پیش نیروھای اسالمـی را بـه  
ـتـخـابـات   کرسی نشاند و اکنـون ان
ـم   ریاست جمـھـوری یـا ھـمـان رژی
مبارک را بدون مـبـارک دوبـاره  
ـروھـای   ـی تثبیت خواھد کرد و یـا ن

 .اسالمی را بقدرت خواھد رساند 
ـرای   ـنـه را ب این شـرایـط زمـی
برخی نیروھـای چـپ سـازشـکـار  
مھیا کرد تا به بـھـانـه مـبـارزه بـا  
ــارک پشــت   ــای رژیــم مــب ــای بــق

از جـمـلـه  .  نیروھای اسالمی بروند 
این نیروھا سوسیالیستھای انقالبـی  
ـری   مصر ھست که برای جـلـوگـی
از پیروزی احمد شفیق پشت اخـوان  
المسلمین رفته انـد و طـی یـک  
بیانیه رسمی از مردم خواسـتـه انـد  
تا در دور دوم ریاست جمھوری بـه  

با تـوجـه  .  نماینده اخوان رای دھند 
ـرو شـنـاخـتـه شـده   ـی به اینکه این ن
ـروی   ـی ترین و سازمان یافته تریـن ن
چپ بود، قطب چپ جـامـعـه در  
. شرایط دشواری قرار گرفته اسـت 

ـقـالبـی مصـر   ـیـسـتـھـای ان سوسیال
ھمان سـیـاسـت ضـد کـارگـری و  
ضد انقالبی را اتخاذ کرده اند کـه  
ـریـت در   حزب توده و سازمـان اکـث

اگر چـه  .   اتخاذ کردند ٥٧ انقالب  
ـبـال   سوسیالیستھای انقـالبـی در ق
ــوان،   ــود از اخ ــت خ ــای ــم ــن ح ای
خواستھائی نظیر انتخـاب حـمـدیـن  
ــوان نـخـسـت وزیــر،   ـن صـبـاحـی بـع
آزادیھای سیاسی و مدنی، آزادی  
تشکل و اعتراضـات کـارگـری و  
غیره را پیش پای آن گذاشته انـد،  
اما این خـواسـتـھـا تـمـامـا نسـیـه  
ـقـدا پشـت   ـیـکـه ن ھستنـد در حـال
ــه انــد  ــت ــروھــای اســالمــی رف . نــی

فرصت طلبی اخوان المـسـلـمـیـن و  
ـرای ھـمـکـاری بـا   آمادگی آنھا ب
ارتش طی ھمین یکـسـال و چـنـد  
ماه گـذشـتـه نشـان مـیـدھـد کـه  
بمحض بقدرت رسیدن آنھـا، بسـاط  
استثمار و سرکـوب  و اسـالمـیـزه  

ایـن  .  کردن مصر پھن خـواھـد شـد 
ـروھـای ضـد   ـی حمایت آشکار از ن
انقالبی اسالمی خود بیشتر از ھـر  
چیز فرصت طلبی نیروھائی مـثـل  
سوسیالیستھای انقـالبـی مصـر را  

 .بنمایش میگذارد 
ـقـالبـی   نداشتن یـک حـزب ان
کمونیستی و کـارگـری اسـاسـی  
ترین ضعف انقالب مصر بـود کـه  
ـرات خـود را آشـکـار   ـی اکنـون تـاث

ـروھــای  .  کـرده اســت  اگـر چـه نــی
انقالبی ھـنـوز در مـیـدان مـبـارزه  
ھستند و صدھا ھزار نفر ھمیـن دو  
روز پیش در میدان تحریر قـاھـره و  

سایر میدانھا و خیابانھا بـه حـکـم  
ـر   دادگاه در بـاره مـبـارک و وزی
ـیـس کـه در   ـل امنیت او و سـران پ
ـنـد   کشتار مردم انقالبی نقش داشـت
دست به اعتراض زدند، ولی ھـنـوز  
ـقـالبـی سـازش   از یک رھبـری ان

مـردم مصـر  .  ناپذیر محروم ھستنـد 
بارھا و بارھا به خیابانھا آمده و بـا  
ـر   ـیـس درگـی ـل نیروھای ارتـش و پ

این نشانگر این است کـه  .  شده اند 
آتش انقالب ھنـوز خـامـوش نشـده  

ــرخــورداری از  .  اســت  امــا عــدم ب
ـــاســـی کـــه   ـی یـــک حـــزب ســ
خواستھای مردم مبارز را فـرمـولـه  
کند و کارگران و زحمتـکـشـان را  
ــکــال و   ــھــای رادی بــر ســر خــواســت
انسانی متحد و متشکل کند، راه  
ــش روی و پــیــروزی را بــر   پــی
. انقالبیون مشکل کرده و میـکـنـد 

ــچــکــدام از   واضــح اســت کــه ھــی
نیروھای ضد انقالبی اعم از ارتش  
و اخوان المسلمین و حامیان راسـت  
و چپ آنـھـا نـه مـیـخـواھـنـد بـه  
خواستھای مردم پاسخ دھند و نـه  

ـنـکـه مـردم  .  ھم میتواننـد  ـرای ای ب
مصر به حداقلی از رفاه و کرامـت  
ـر   ـی و نان و آزادی برسند بـایـد تـغـی
ــت   ــاخ ــافــت و س ــی در ب اســاس
اقتـصـادی و اجـتـمـاعـی صـورت  

اما برای به انـجـام رسـانـدن  .  پذیرد 
این تحوالت رادیکال اقتـصـادی و  
ـرچـم ایـن   اجتماعی، حزبی بـایـد پ
ــگــیــرد و   ــدســت ب ــحــوالت را ب ت
ــالبــی را حــول آن   ــق ــروھــای ان ــی ن

ــم انــداز بــه  .  ســازمــان بــدھــد  چش
صحنه آمدن چنین حزبی در حـال  
ـنـظـر نـمـی   حاضر چندان روشـن ب

ـقـالب مصـر از  .  رسد  متاسفـانـه ان
ــن ابــزار   ــری بــیــرون دادن اســاســی ت
مبارزه خـود، یـعـنـی یـک حـزب  
سیاسی سوسیالیستی، محروم بـوده  
ــات   اسـت و بـخــاطــر آن ھــم ضــرب

 .مھلکی خورده است 
جای امیدواری آنجـاسـت کـه  

ـرای رفـاه و   ـقـالبـی کـه ب مردم ان
آزادی و نان و کرامت انسانـی بـه  
میدان آمده بودند ھنوز صـحـنـه را  

ـرالـھـا در  .  ترک نکرده اند  رژیم ژن
ھمکاری با اخوان المسلمیـن تـمـام  
تالش خود را کرده اند تا مـردم را  
به خانه ھایشان بفرستنـد و قـدرت  
ـنـد امـا ایـن   را بین خود تقسیم کن

ــافــتـاده اســت  ـی ــاق ن ـف مــردم در  .  ات
مراسمھا و مناسبتھای گـونـاگـون  
و در مبارزه علیه رفتـارھـای ضـد  
انسانی ارتش بارھا بـه خـیـابـانـھـا  
ـروھـای سـرکـوب   ـی ریختـه و بـا ن

ــد  ــات  .  درگــیــر شــده ان ــصــاب اعــت
کارگری وسیـع و قـدرت مـنـدی  

اتحادیـه ھـای  . شکل گرفته است 
. کارگری زیادی بوجود آمـده انـد 

جنبش زنان تـکـان خـورده اسـت و  
ــارھــا بــرای دفــاع از آزادی زن   ب

ـتـه ھـای  .  بمیدان آمده اسـت  کـمـی
محالت در جریان نبردھای مـیـدان  

مجمـوعـه  .  تحریر شکل گرفته اند 
ـیـشــرویـھـا و بـخـصـوص در   ایـن پ
صحنه بودن مـردم ایـن امـکـان را  
ـروھــای   بـوجـود مـی آورد کـه نــی
ـنـد بـه حـیـات خـود   ـتـوان انقالبی ب
ادامه دھند و در صحنـه سـیـاسـی  

میشود امـیـدوار بـود  .  فعال بمانند 
که طی کشمکشھای زیادی که  
در پیش خـواھـد بـود یـک حـزب  
سیاسی کمونیستـی و کـارگـری  
ـران و   ـــد و کـــارگــ ـن ـروج کــ عــ
زحمتکشان و زنان و جوانان را حول  
خـواسـتـھـای رادیـکـال و انسـانـی  
ـقـالب   متحد و متشکل کـنـد و ان

 .ناتمام مصر را به پیروزی برساند 
 

  سرنوشت انقالب مصر چه خواھد بود؟

 ١ از صفحه  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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میشود، به نظر من اقـدامـی خـود  
جوش و به سنت تعـداد زیـادی از  
ــوط   ــواده ھــای كــارگـری مـرب خـان
است كه میخـواھـنـد روز جـھـانـی  
خودشان را در این شـكـل گـرامـی  

این اقدامات نمیتواند جـای  .  بدارند 
ھیچگونه ارزیابی قوی از جنـبـش  

 .  كارگری باشد 
در ارتباط با برگـزاری مـراسـم  
روز كارگر در خارج از شھـر مـثـال  
ـنـدج   در ارتفاعات كوه آبیدر در سـن
ـفـاعـات دمـاونـد و یـا   و یا در ارت
برگزاری مراسم  در شھر، گـرایـش  
و تبیین ھای متفاوت وجـود دارد،  
كه این البته در چند سال گـذشـتـه  
ـیـن   ـیـك جـدی فـعـال ـلـمـات ـروب یك پ

به  .  برگزاری اول ماه مه بوده است 
ھر میزان قدرت  بسیج ھر كـدام از  
ـر بـوده و تـوان   این گرایشھا بیـشـت
ــدھــی داشــتــه، بــرگــزاری   ســازمــان
ـر   ـرت ـرو ب ـی مراسم بـه سـمـت ایـن ن

ـنـدج  .  چرخیده است  امسـال در سـن
ــزاری در   ــجـــای بــرگ مــراســم ب
ــان   ــاب ــدر در دو خـی ـی ــاعـات آب ـف ارت
مركزی، پرجمعیت و مـحـل قـدرت  
ـم اسـالمـی   نظامی و امنیتی رژی

 .  برگزار شد 
ــارگــر در  ٢  ــارش روز ك ــ م ـ
در ارتباط بـا مـارش  بـا  :  سنندج 

شكوه  روز جھانـی كـارگـر در دو  
خیابان مركزی شھر سنندج خیـابـان  
فردوسی و سپس سیروس از طـرف  
فعالین جنبش كارگری بر اھـمـیـت  

. برگزاری این مراسـم نـوشـتـه انـد 
ــاشــكــوه در شــرایــط   ایـن مــارش ب
ـقـطـه عـطـف مـھـمـی در   كنونی ن
تعرض جنبش كارگری به دولـت و  
ـم   كارفرمایان، دستگاه سركـوب رژی

سننـدج شـھـر سـرخ،  .  اسالمی بود 
شھر برپایی مراسمھای بـا شـكـوه  

ــر  .  روز كــارگــر  اســت  روز كــارگ
امسال بر تداوم این سنت كـارگـری  

در  .  ـ سرخ تاكید مـجـدد گـذاشـت 
ــز   ــد آمــی ــھــدی ــان اقــدامــات ت مــی
اطالعات و سپاه پاسداران و آمـاده  
ـتـی،   ـی ـروھـای امـن ـی باش نظامی ن
ـر   مارش با شكوه روز كـارگـر بـا ب
ــران   ــم ســرخ كــارگ ــرچ ــتــن پ افــراش
ـیـه   ـقـاتـی عـل ـراض طـب بعنوان اعـت
. دولت و سرمایه داران، برگزار شـد 

ـقـان   اول ماه مه در سـكـوت و خـف
ــدات   ــکــه تــھــدی ــل ــھــان نشــد، ب ــن پ
ـتـی را دور زدنـد و   نیروھای امنی
علنی و معترض و حـق طـلـب بـه  

 .خیابان آمد 
دلیل اسد گلچینی ایـن اسـت  
كه در سنندج در سالھای گـذشـتـه  
ـر جـمـعـیـت   مراسم ھای قوی و پ
ـرگـزار   تری در سالنھای این شھر ب

  ١٣٩١ شده است، و چون  در سال  
ـرپـایـی   فعالین و دست انـدركـاران ب
ـر   مارش روز كـارگـر مـوفـق بـه ب
پایی مراسم در سـالـن مشـخـصـی  
. نشده اند،  نشانه عقب گرد اسـت 

ـر شـمـردن   اسد گلچینی بـجـای ب
ـبـاط بـا   ـر در ارت دالیل پایه ای ت
ابراز وجود جنبش كارگری در اول  

ماه مه  بشكل قوی، مھـر عـقـب  
ــد و خــود را از   ــزن گــرد را مــی
بــازگــویــی دالیــل و تــفــاوتــھــای  

  ١٣٦٤ مراسمھایی كه در سالھای  
ببعد در شكل قوی و قـدرتـمـنـدی  
. برگزار میشدنـد، راحـت مـیـكـنـد 

برای او و حزبش مـھـم ایـن اسـت  
ـبـی را   که نومیدی و شكست طـل

ـنـد  مـھـم ایـن اسـت كـه  .  ترویج كن
بگویند كارگران و جنبش كارگری  
ناتوان است و باید منتظر بمانند تـا  
آنھا ـ حزب حكمتیست ـ حزب اسـد  
ـنـد  ـیـدا ك . گلچینی با آنھا پیوند پ

مھم این است كه جایگاه و نقش و  
قدرت احزاب سیـاسـی و چـپ و  
ــران و   كــمــونــیــســت و تــالش رھــب
فعالین كـارگـری نـادیـده گـرفـتـه  

البد از نظر آنھـا مـارش بـا  .   شود 
شكوه روز كارگر در سنندج كـه بـا  
شـركـت تـعـداد زیـادی از زنـان و  
مردان كارگر و در حمایت وسیـع و  
انقالبی و كمك ھای شایـان تـوجـه  
ـر افـراشـتـن ده ھـا   مردم شھر بـا ب
پــرچــم ســرخ و شــعــار آزادی و  
برابری، و حق طلبی علیه سرمـایـه  
ــابـان فــردوسـی و   و دولـت در خـی
ـــزاز درآمـــد،   ـت ـروس بـــه اھــ ـیــ ســ
ــی   ــودارضــای ــی و خ ــوی ــاجــراج م

ـنـی در  . سیاسی است  اسد گـلـچـی
چند جای این گفتـگـو مـیـگـویـد  

 . كه ارضا کردن خود است 
صدور بیانیه و قطعنامه ھم در  
این گفتگو بعنوان ارضـا كـارگـران  

ــود  ـــش ـی ـــی مــ ــاب ــن اســـد  .  ارزی م

گلچینی را سالھای مدیدی است  
او مطالب زیـادی در  . می شناسم 

ـیـه و قـطـعـنـامـه   مورد اھمیت بیان
اینكه این عـرصـه از   .  نوشته است 

تـالش جـنــبـش كـارگــری در روز  
ـیـه و   ــان ـی ــعـنـی صـدور ب كـارگـر ی
قطعنامه بعنوان كیفرخـواسـت آنـھـا  
ـرایـش   علیه دولـت و بـورژوازی، ب
بی اھمیت شده و  آنرا صرفـا كـار  
ـرای ارضـا   و فعالیت و تالشی  ب
كارگران ارزیابی میکند، ھم جـای  

تعجب از  .  تعجب است و ھم نیست 
این است كه اسد گلچینی بخوبـی  
میداند كه بیانه و قـطـعـنـامـه یـك  
ــمـی جـنــبـش كـارگــری   سـنـت دائ

ــك  .  اســت  ــی ی در مــواردی وقــت
ــراض   ــا یــك اعــت ــصــاب  و ی اعــت
كارگری  شكل میگیرد و سـپـس  
پایان مییابد، كارگران كیفرخـواسـت  
و یا مطالبات خـود را در دل ایـن  
ــان   ــه ایـن شــكــل بــی ــصــاب، ب اعـت

ـر  .  میكنند  متعیین تر و كنـكـرت ت
به دولـت و سـرمـایـه داران اعـالم  
میكنند که كدام مطالبات برایشـان  
. محوری است و چه مـیـخـواھـنـد 

ـیـات   ـیـكـه ادب اما برای ما و كسان
ــ حــزب   ــی ـ ــن ــی ــچ حــزب اســد گــل
ـیـب كـرده انـد   ـق حكمتیست ـ را تـع

ـیـسـت  وی در ایـن  .  جای تعجب ن
مصاحبه و در مصاحبه بـا بـھـروز  
ـبـداد در   خباز، از تاثیر عامـل اسـت
ــران در كشــوری   ــیــت كــارگ فــعــال
ـتـی   ـران صـحـب استبدادی مـثـل ای

عامل استبداد برای اینھـا  .  نمیكند 

ـنـده ای   ـن ـیـن ك فاكتور مھم و تعـی
كیفرخـواسـت كـارگـران كـه  .  نیست 

مملو از مطالبات ریز و درشـت از  
ــا دســتـمــزد، از امـنــیـت و   رفـاه ت
حرمت تا آزادی تشكل و بیـان، از  
مبارزه علیه دستگیری و زنـدانـی  
كردن كارگران و رھبران كـارگـری،  
از دفــاع از زنــان و كــودكــان تــا  
مبارزه علیه فقر و فـالكـت را در  

فاکـتـور  .  بر میگیرد، نمی پسندند 
ـیـسـی و سـیـاسـی کـه   استبداد پل
ـراضـات   ـروز اعـت ھمواره در شکل ب
ـر   ـی ـبـات تـاث کارگری و بیان مطـال
ـم فـکـری   مستقیم دارد، در سیـسـت

و  .  حزب متبوع ایشان، جایی ندارد 
یا البد از نظر ایشان خود كـارگـران  
به اندازه كافی كارگری نشـده انـد  

ـرار نشـده  "  پیونـد " و ھنوز   ـرق آنـھـا ب
ــرنــد و  .  اســت  ــه ایــن چــه ت ــرن وگ

سیاستی است كه اسد گلچینی و  
ھمفكرانش بر آن سـوار شـده انـد و  
ــش   ــاوره مــھــم از جــنــب یــك دســت
كارگری یعنی صدور قطعنـامـه و  
ـرا   بیانیه را به استھزا میگیرند و آن

 ابزار ارضا خود مینامند؟ 
صدور بیانیه و قطـعـنـامـه یـك  
دستاورد مھم و یك پیشروی مـھـم  
ـران  در   در جنبش كارگـری در ای

 . سی سال گذشته بوده است 
 

  !مروری كوتاه بر ارزیابی جنبش اول ماه مه

 ١ از صفحه  

 تلویزیون کانال جدید در شبکه ھات برد، 
  و نیم شب به وقت ایران ١١ و نیم تا ٩ھمه روزه 

 

 :سایت کانال جدید
 http://www.newchannel.tv/  

 :یوتیوب کانال جدید
 http://www.youtube.com/user/TheRevolution88?feature=mhum 
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دیگران کاشتند مـا خـوردیـم، مـا  " 
ھـمـه ایـن  !" میکاریم دیگران بخورنـد 

ـان   ـیـده و داسـت پند حکیمانه را شـن
ـنـد کـه   مربوطه را ھم البـد مـیـدان
شاھی بـر دھـی گـذر مـیـکـرد و  
دھقانی موی سپید درخـتـی گـردو  

شاه دھقان را به اسـتـھـزا  . میکاشت 
گرفت که این چـه کـاری اسـت،  
ـا   ـایـد بـگـذرد ت این درخت سالـھـا ب
ـاف   محصول دھد و به عمر تـو کـف

ـا آن  .  نمیدھد  دھقان دنیا دیده امـا ب
اینکه آن شـاه  .  پند، شاه را اندرز داد 

ـا نـه   از این ماجرا درس گـرفـت ی
ـان   ـق ـا ایـن انـدرز دھ بماند، اما گوی
استخـوان خـرد کـرده مـورد تـوجـه  
ـتـه اسـت، امـا   خیلی ھا قرار گـرف
نکته بسیار جالب ایـن قضـیـه ایـن  
است که پند و نصـیـحـتـھـای ایـن  
ـیـشـه رو بـه مـردمـان   چنینی ھـم

ـاال  ـات ب ـق !. محروم است و نـه طـب
مراد عظیمی از فعالین کـارگـری  
در بررسی  جنبش کـارگـری ایـران  

یـی  " تـجـارب و چشـم انـدازھـا "به   
ـیـجـه   ـت ـا ن ـت ـای اشاره مـیـکـنـد و نـھ

بـذر را افشـانـد،  ...  باید  : "میگیرد 
ـیـسـت  . "   تا فردا جوانه بزند  الزم ن

ــی؛   ــذر افشــان کســی در کــار ب
باشد تا  "  کاشت و داشت و برداشت " 

ــچ   ـی ــن شــوره زار ھ ــد در زمـی بـدان
بذری جوانه نمیزند و امید به فـردا،  

 .امید عبثی خواھد بود 
الزم نیست بیشتر از این مقدمه  
چینی کنیم برای ھمین یـکـراسـت  
ـیـجـه گـیـری   ـت میرویم بـه سـراغ ن

تـجـارب و چشـم  " انتھای مـطـلـب  
ــدازھــا  ــمــی "   ان ــان  .  مــراد عــظــی ایش
به سخن دیگر، کار در  :"... میگوید 
ی ســرمــایــه داری یــک    جــامــعــه 

ـاری    کنش اجبار، در جامعه  ـی ی ھم
کار یک فعالیت داوطلبانه خواھـد  

ـتـه  .  شد  بدین ترتیب کار رھائی یاف
ـیـت و    و خصلت گـم شـده  ی خـالق

ــن کــار   شـکــوفــائـی، شــادی آفـری
سـخـن آخـر،  .  دوباره زنده خواھد شد 

کارگر ایرانی خیلی راحت، و بـدون  
ـا آن   ـان ی اینکه بـرچسـب ایـن جـری
ایدئولوژی بوی زده شود؛ در حـیـن  
ـیـکـاری، نـدادن   ـیـه ب اعـتـراض عـل
دستمزد، اخراج، کاھش دسـتـمـزد و  
غیره، در صف اعتراض در کـوچـه  
ــای   ــازدیــدھ ــان در دیــد وب ــاب ــی و خ

ــح،   ــری ــگــام تــف ـن ــه ھ ــوادگــی، ب خـان
ـیـک کـالم   گردش و مسافـرت، ب
ـنـد   ھمه جا و در ھر فرصت ، بگـوی
ــه   ــاز ب ــی ــوان کـارگــر ن ــه عــن مـا ب
مسکن، آب و بـرق، بـھـداشـت ووو  

ـان  .  داریم  تکنولـوژی ایـران آن چـن
است، کـه مـا کـارگـران    رشد کرده 

ـاه تـر   قادریم با سـاعـات کـار کـوت
ی نیاز ھای اجتماعی مـان را    ھمه 

ــم  ــی ــد کــن ــولــی ــذر را  .  ت ــن ب ــد ای ــای ب
ـزنـد  ایـن  ."  افشاند، تا فردا جـوانـه ب

ـا از گـرایشـی   سخنان نمـونـه گـوی
است که در جنبش کـارگـری  از  
ـزنـد و خـود را   ـی مارکس حـرف م

ـبـش ضـد سـرمـایـه  " متعلق به   جـن
مـیـدانـد امـا  "  داری طبقه کـارگـر 

جـامـعـه  " حتی واھمه دارد اصطالح  
را بکـار بـرد و واژه  "  سوسیالیستی 

ـاری "من در آوردی   ـی را  "  جامعه ھم
. ظاھرا جـایـگـزیـن آن کـرده اسـت 

ـا مـن   ـت ـق ـی ـق گفتم ظاھـرا، چـون ح
ـاور   ـیـسـم ب ـال نمیدانم ایشان به سوسـی
دارد؟ اگر دارد چرا از بـکـار بـردن  
این واژه پرھیز میکند؟ شاید ایشـان  
ھم واھمه دارند که برچسـب یـک  

به ایشـان زده  "  جریان یا ایدئولوژی " 
شود؟ این واھمه را میتوان در جای  
ھای دیگر ھم نشان کرد؛ مثال بـه  
ــســت ایشــان   ــی ــزب کــمــون ــای ح ج

ـاسـی :"  میگوید   -تشکل واحـد سـی
تازه اگر  "  ی کارگر   اقتصادی طبقه 

اصـوال  "  حـزب " واقعا در باور ایشـان  
 .جایی داشته باشد 
ایشـان از  "  تـجـارب "  در بـخـش  

ـا   دویست سال پیش شروع میکنـد ت
ـان دھـد   ـن ـی به امروز میرسد تا اطـم
که سرمایه داری در ایـران حـاکـم  

ــدھــد  .  اســت  ــی ــان م ــن ــی ــان اطــم ایش
ـتـه   ـاف ـقـدر رشـد ی نیروھای مولده آن
است که فاز اول جامعه مورد نـظـر  

حـتـی  (  مارکس تامین شده اسـت  
گویا شاه مـرحـوم واقـعـا در فـکـر  
ـزرگ   رساندن ایران به مرز تـمـدن ب

ــتـه ایشـان جـامــعــه  !)  بـوده  ــه گــف ب
ھمیاری در ایـران بـه واسـطـه رشـد  
تکنولوژی در ایـران مـمـکـن شـده  

گویا از حاال میشود جـامـعـه  ! است 
ـا   ـاری را بـذرافشـانـی کـرد ت ـی ھم

مراد عظـیـمـی  . روزی که ثمر دھد 
میگوید طبقه کارگر ایران میتوانـد  

خواستھای دموکراتیـک  " ھم برای  

ـارزه کـنـد و ھــم خـواســتـھــای   مـب
ـابـه  ! "  اقتصادی و لغو بـردگـی  ـن ب

ــات  "  درک  ــعــد از اصــالح ایشــان ب
ـتـن  "  سـرانـجـام " ارضی شـاه و   گـرف

سرمایه داری در ایران و بـخـصـوص  
اکنون طبقه کارگر ایران آنقدر رشـد  
ـتـوانـد در یـک   یافته است که می

ـاسـی "  ـقـل واحـد سـی  -تشکل مسـت
متشکل شود ایشان مـا  "  اقتصادی 

ـتـمـان  " را مطمئن میسـازد کـه   گـف
ـاسـی  ـتـصـادی    -تشکل واحد سـی اق

ــه  ــق ــز    طــب ی کــارگــر جــھــان، ھــرگ
بلکـه  "  اندیشه و ابداع چند نفر نبوده 

برمیگردد به جنبش چارتیسـتـھـا و  
ـبـل آن، یـعـنـی کـامـال   حتی مـاق

بنابه درک  .  خالص کارگری است 
ـار  ( مراد عظیمی  ایشـان چـنـدیـن ب

) تاکید میکند بنا بـه درک مـن 
ـیـجـه   ـت پدیده ای  مانند مـارکـس ن
رشد کار فـکـری بـه نسـبـت کـار  
ـقـه کـارگـر اسـت   عضالنی در طـب
ـیـسـت  . پس ھیچ جای نـگـرانـی ن

ـابـه درک ایشـان   ـن ھــر کـارگــر  " ب
شاغل ترکیبی از کنش عضـالنـی  

ـا  .  و فکری انجام می دھد  البته، ب
ـیـروھـای مـولـده،   رشد غول آسای ن
سھم کارعضالنی، یا بـه اصـطـالح  

و  ."  گـردد   یدی، کمتر و کمتر مـی 
ـپـردازد کـه   ـی از اینجا به مارکس م
ـیـگـیـر بـود رفـت   اول دمـوکـرات پ
ـنـھـا   فرانسه شد کمونیست، حـاال ای

 !چه ربطی به ھم دارند این ھم بماند 
ـاور دارد کـه   مراد عـظـیـمـی ب
ــشــش بــه   ــق جــمــھــوری اســالمــی ن

ـقـالب    بـود  ٥٧ شکست کشاندن ان
اما طبقه کارگر را ھم بی تقـصـیـر  

ــد  ــدان ــه : "  نـمــی ــق ی کــارگــر در    طـب
ی چھل نه دموکرت بـود چـه    دھه 

رسد به اینکه ضد بردگـی مـزدی  
ـقـه . ... باشد  ی کـارگـر واقـعـا    طـب

ــالب   ــخــت وارد انــق ــی و ل پــاپــت
ــارگــران  .... شــد  ــا ک ــا و آنــج ــج ــن ای

داران را مصـادره    امالک سـرمـایـه 
ھـائـی را اشـغـال    کردنـد، کـارخـانـه 

. .... کردند و شورا تشکیـل دادنـد 
ـفـت را   ـفـت شـیـرھـای ن کارگران ن
ـیـل   روی آفریقای جنـوبـی و اسـرائ
ـفـت را بـه   بستند، ولی شیـرھـای ن
ـا   روی حاکـمـان جـدیـد سـرمـایـه ب

بـخـش  .  ایدئولوژی مذھب بازکردند 
ـا    قابل مـالحـظـه  ای از کـارگـران ب

رژیم رفتند و جزئی دیگـر طـرفـدار  
اپوزیسیون مخالف یا مـوافـق رژیـم  

این تجارب مراد عظیمی را  ."  شدند 
بنابه درکش مطرح مـیـکـنـد و در  

ھـمـه را دعـوت  "  چشم انداز "بخش  
ــذر افشــانـی و ثـمــر دادن در   بـه ب

 .فردای نامعلوم فرامیخواند 
آنچه مراد عظیـمـی مـیـگـویـد  
ـای   چیز جدیدی نیسـت، امـا گـوی

ـتـمـان غـالـب " تسلط   ـان  "  گف در مـی
ـبـش کـارگـری   ـیـن جـن ـال برخی فع

ظـاھـرا بـه  "  کارگری بـودن . " است 
ـبـدیـل   یک امر مقدس و آسمانی ت

وجـود  " ایشان میگوید به  .  شده است 
ـقـه کـارگـر  " روشنفکر در میان طـب

اعتقادی ندارد زیرا کارگر ھمزمـان  
اما بـه  (!)  ھم عضله است ھم فکر 

واقع به این بھانه مـیـخـواھـد ھـمـه  
دستاوردھای جنبش طبقـه کـارگـر  
. را پایـمـال کـنـد و نـدیـده بـگـیـرد 

ــت   ــوری اس ــر ج مــارکــس را ھ
ـابـل   کارگرش میکند که برایـش ق
تحمل شود و آن مـارکسـی بـرایـش  

را  "  انباشت سـرمـایـه " مھم است که  
کرده، نه آن مارکسی کـه  "  کشف " 

ـاشـت سـرمـایـه   ـب در ادامه کشف ان
ـپـردازد نـه   مثال به کمون پاریس می
آن مارکسی که از حزب میـگـویـد  

ـنـھـا را  .  و فعالیت حزبی میکنـد  ای
ـز را   ـا یـک چـی ـنـد ت ھمه میگوی
ـتـوانـد   ـی نگویند که طبقه کارگر م
قدرت سیاسی را بدسـت بـگـیـرد و  
ـیـسـت   برای این نیازمند حزب کمون

ـیـن الزم اسـت کـه  .  است  برای ھم
ـنـه ھـا   ـی طبقه کارگر در ھـمـه زم
خواستھای معینی داشته باشـد نـه  

خواسـتـھـای  " اینکه تازه مجاز باشد  
. را ھم مطـرح کـنـد "  دموکراتیک 

ــبــش   ــای جــن ــه پ ــری کــه ب ــجــی زن
ـیـن   کارگری سنگینی میکند ھـم

بورژوایی است که تـحـت  " گفتمان " 
پوشش کارگـری بـودن خـودش را  

مـراد عـظـیـمـی  .  مطـرح مـیـکـنـد 
ـاز   گفتمان بورژوازی را برای مـا ب
ـتـھـا رنـگ و   ـن نویسی میکـنـد م

به آن میدھد کـه  "  کارگری " لعاب  
ـیـم، رک و   ـاری زن اگر آنـرا بـکـن

ــا  ــشــود ایــن حــرفــھ ــی از  :  راســت م
سوسیالیسم نگویید که مردم را رم  
میدھد، از آزادی بی قیـد و شـرط  
سیاسی نگوید که اساسا بـه شـمـا  
ـان و   ـیـسـت، از حـقـوق زن مربوط ن
کودکان حرف نزنید شـمـا در سـیـر  
کردن شکم گرسنه خود مانده ایـد،  
ـادی   این حرفھا دیگر از سر شما زی

ــدرت  .  اســت  ــه ق ــمــا را چــه ب ش

سیاسی، زمانش فرا نرسیده، فـعـال  
ــد  ــی ــی کــن ــذر افشــان از حــزب  !  ب

ــد، ھــر وقــت   ــگـوئــی کـمــونــیـســت ن
ــدازه کـافــی رشــد   کـارگــران بـه ان
ـازه آنـوقـت تشـکـل واحـد   کردنـد ت

اقتصادی خود را تشکیـل    -سیاسی 
 ...میدھند و 

جنبش طبقه کارگر ایران طـی  
ــارزه   ـب سـی ســال گــذشـتـه طـی م
ــن   ــر جـواب ای سـخـت و نــفـس گـی

ھمین حکمـی  .  نظریات را داده است 
ـتـرف   که مراد عظیمـی بـه آن مـع

ـا اصـالحـات ارضـی  :  است یعنی  ب
سرمایه داری بـه سـرانـجـام رسـیـد،  
ــارزه  یــک گــرایــش   ــجــه مــب ــی ــت ن
ـقـه کـارگـر   معینی در جنبـش طـب

ــودن  .  ایــران اســت  اگــر مــمــکــن ب
سوسیالیسم در  ایران به یک بحـث  
ـیـجـه و   ـت ـبـدیـل شـده، ن جا افتاده ت
دستاورد مبارزه کمونیسم کارگـری  

در  "  گفتمان غالـب " اما ھنوز  .  است 
ــری  ــش کــارگ ــب ــمــان "  جــن ــت " گــف

ایـن آن  .  کمونیسم کارگری نیسـت 
ـایـد   سوال اساسـی اسـت کـه مـا ب
ـاشـیـم کـه چــرا   ـاسـخـگـوی آن ب پ
ـتـی   اینگونه است؟ چرا چـپ سـن
اینقدر در این زمینه جـان سـخـتـی  
میکند؟ دیدگاھھای مراد عظیمی  
ــدگــاھــی در خــودی   ــوعــی، دی ن
ـانـی   نیستند، بلکه بازتاب وجود جری
ــش کــارگــری اســت کــه   ــب در جــن
ـیـواسـطـه   ھمواره کارگر را از ورود ب
به سیاست منع مـیـکـنـد، عـرصـه  

برایش میتراشـد  "  حرام و حالل "ھای  
ـنـکـارش   ـز " و ھمواره بـرای ای بـه  "  ت

در  .  جنبش کارگری تحویل میدھد 
زمین بورژوازی ھیچ بذری به نفـع  
ـنـد  . طبقه کارگر به ثمر نمـی نشـی

جنبش طبقه کـارگـر خـود درخـت  
تنومندی است که قرنی اسـت بـه  
ثمر نشسته و اکنون باید از ثـمـرات   

آنانی که ایـن نـھـال  .  آن بھره جست 
را کاشتند به امید این نبودنـد کـه  
ـیـت   ـلـکـه ن روزی شاید ثمر دھـد ب
شان این بود که در زمان خـودشـان  

کار ما نشـان دادن  . به نتیجه برسد 
دستاوردھای بزرگ طبقه کـارگـر  

امر کارگران را امـر فـوری  .  است 
ـیـم آنـرا   خود میدانیم و تالش میکـن

اینگونه میشود  .  سازماندھی نماییم 
ـبـش کـارگـری   از دستاوردھای جـن

 .  محافظت کرد 
  
 

 گفتمان بورژوایی در پوشش کارگری
 یاشار سھندی 
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تعداد کـودکـان  :  خبر این ھفته 
  ٧ کار در جمھوری اسـالمـی بـه  

ــده اســت  ــون رســی ــی ــل ــه  .  مــی ــت الــب
ــشــتــر از    آمــار  ــی بــی ــل   ٧ ھــای خــی

    میلیون ھم ارائـه شـده اسـت ولـی 
ـیـون ھـم  ٧ اگر مبنا را ھمین   ـل  مـی

اش ایـن اسـت کـه      بگیریم، معنـی 
 سـال  ٣٣ حکومت اسالمی در این  

ــه   ــش ســاالن ــگــیــن حــکــومــت نــن
 کودک را به بازار کـار  ٢١٢١٢١ 

تریـن شـرایـط کـاری    و زیر ظالمانه 
     ھـر مـاه زنـدگـی   کشانده، یعـنـی 

  ٣٣  کـودک را در ایـن  ١٧٧٠٠ 
ــده، حــق   ــودی کشــان ــه نــاب ســال ب
مدرسه رفتن و آموزش را از آنـھـا  
گرفته، آنھا را در معرض خـطـرات  

ـرار    جسمی و روحی   جبران ناپذیر ق
ــنــی   کــودکــی آنــھــا را    داده، یــع
ـیـت را    دزدیده، یعنی   آسایش و امن

از آنھا سلب کرده، رشد جسمـی و  
فکری طبیعی را از آنـھـا سـلـب  
کرده و آغوش گرم خانواده از آنـھـا  
ـرض   ـــده و در مــــعـــ ـــغ ش دری

ـرار داده    ترین بیماری   خطرناک  ھا ق
. ھا بایست فکر کـرد   به رقم .  است 
ھر دانه از  . ھا فقط رقم نیستند   این 

آنھا یک انسان است که حق دارد  
ـیـت،    از زندگی   شرافتمنـدانـه، امـن

حـق  .  آسایش و رفاه برخوردار باشـد 
ــده  ــه    دارد بــرای خــود آیــن ای ک

    حق دارد بچـگـی .  میخواھد بسازد 
کند، آزادانه بدود، بـخـنـدد، بـازی  

حق دارد اسباب بازی داشته  .  کند 
وقتی از مدرسه و ورزش بـه  . باشد 

خانه میاید یک وعده غذای گرم  
ـتـظـارش بـاشـد  در  .  و محب ت در ان

 بـا امـکـانـات    یک محیط علمی 
ورزشی و سالن غذاخوری تحصیل  

ـیـابـان    ایـن . کند  ھـا سـنـگ ریـزه ب
ـنـھـا مـثـل   نیستند، تک تـک ای

ھای دیگر آمـال و آرزو    ھمه انسان 
دارند، آینده سازانند و بـایسـتـی از  
ـرخـوردار بـاشـنـد  . حرمت زیـادی ب

 کــودک ھــر مــاھــه در  ١٧٧٠٠ 
جمھوری اسالمی آنقدر فقیـر شـده  
    اند که مجبور شـده انـد زنـدگـی 

 .شان را تامین کنند   خود و خانواده 
ھا کودکانی ھستند که با    این 

دستان کوچک و کـار ارزانشـان  

ـروت و امـکــانـات فــراوان بــرای   ث
ـنـد    یک درصدی ھا تولید می  کن

. ولی خودشان از ھمه  محروم ترند 
 دالر در  ٢ اگر ھر نفر آنـھـا حـتـا  

  ١٤ روز ثروت تولید کـنـد، روزانـه  
میلیون دالر به جیب آیت سـرمـایـه  
ـــه یـــک   ـت داران و دار و دســ

ـرود   درصـــدی  ــ ـی ـــا مــ ـــا  .  ھ ـــھ ـن ــ ای
ـنـد کـه بـا وجـود   کودکانی ھسـت

 تـا شـانـزده    کار سنگین و گاھـی 
ـفـاده   ساعت در روز، مورد سو  اسـت

ھای مافیایی قرار می گیرنـد    باند 
 دسـتـشـان را    و حتا بـعـضـا پـولـی 

ھای زیادی این    کارفرما .  نمیگیرد 
ھـا    کودکان را فریب میدھند و ماه 

 .  حقوقی به آنھا نمی پردازند 
تعدادی از کودکان مجـبـورنـد  

ـنـد ٢  ـتـه کـار کـن ـف ـبـل از  .   شـی ق
نوروز، جوان افغانی که از ایران بـه  
ـرای سـر   سوئد مھاجرت کـرده و ب

ـران رفـتـه    زدن به خانواده  اش بـه ای
بود، تـعـریـف مـیـکـرد کـه مـادر  

ـریـن  ٥ افغانی با    بچه کـه بـزرگـت
ـــا   ـــھ ـــت و  ١٢ آن ـــه اس ـــال  س

ـــن    کـــوچـــک  ـری ــ ـــه در  ٤ ت  ســـال
.  مـیـکـنـد   ھمسایگی آنھا زندگی 

ھایش از کـار روزانـه    میگفت بچه 
میآمدند، نان و پنیری مـیـخـوردنـد  

 ساعاتی میخوابیدند و دوبـاره  ٣ -٢ 
ـروز   سر کار میرفتند و حـاجـی فـی

ھا رمـق راه    میگفت بچه .  میشدند 
 میدانستند کـه    رفتن نداشتند ولی 

اگر کار نکننـد از ھـمـیـن نـان و  
 .پنیر ھم محروم می شوند 

ـیـن    بر اساس بررسی  ھای فـعـال
ھـا    حقوق کودکان، غذای این بچه 

 از مـواد    بسیار ساده است، لیستی 
غذایی برای این کودکـان  وجـود  

ـر  .  ندارد  ـیـسـت آنـھـا در اکـث در ل
موارد فقط یک قلم وجود دارد و  
آن ھم نـان اسـت، کـه االن دیـگـر  

خـوردن  .  خرید نان ھم سخـت اسـت 
ــجــات، گــوشــت و   ــزی ــوه، ســب ــی م

ھای مختلـف از    پروتئین و ویتامین 
موارد بسیار نـادر در زنـدگـیـشـان  

ھمین نان خالی و بـخـور و  .   است 
نمیر ھم اکثرا بیش از دو وعـده در  

سـو  تـغـذیـه،  .  روز گیرشان نمیـآیـد 
ھـا    کار سنگیین و بودن در مـکـان 

ھای نـمـور و تـاریـک،    و کارگاه 
تماس با مواد شیمـیـایـی مضـر و  
ــھــداشــت و   عـدم بــرخــورداری از ب
درمان رشد این کودکان را دچـار  

ــالل اســاســی  ــت .   کــرده اســت   اخ
ھـای    بیماری ھای انگلی، بیماری 

 و عفونتـی و بـه تـازگـی    پوستی 
ھای رایج    ایدز و ھپاتیت از بیماری 
 . در بین این کودکان است 

ــار   ــان ک ــودک ــان ک  در مــی
وضعیت کـودکـان زبـالـه گـرد از  
ـر اسـت  . ھمه فجیع تر و درداور ت

ــورم از واژه   ــب ــم کــه مــج ــف مــتــاس
ـم  . کودک زباله گرد استفـاده کـن

تولید کننده این کلمات حـکـومـت  
    شوم اسالمـی اسـت کـه زنـدگـی 

ــیــون  ــل ھــا مــردم را طــوری بــه    مــی
تباھی کشانده است که کـودک  
مجبور است در مـیـان زبـالـه کـه  
مملو ازباکتری ھـای خـطـرنـاک  
ـران   وبیماری زاست و عـواقـب جـب
ناپذیر در زندگـی آنـھـا بـه ھـمـراه  
دارد، به دنبال خـوراک روزانـه نـه  
ـرای   ـلـکـه ب ـرای خـودش ب تنـھـا ب

از كـانـدوم تـا  .  اش بـگـردد   خانواده 
سوزن و سرنگ و انـواع و اقسـام  

ـیـف  ـث ـریـن اجسـام درون مـخــازن    ك ت
زباله موجـود اسـت و اغـلـب ایـن  

ـر  ٤٥ ھا    كودكان طبق ارزیابی   ـراب  ب
ـر كـودكـان كـار در   ـر از سـای بیشـت
ــر   مــعــرض بــیــمــاری ایــدز و ســای

 .ھای عفونی قرار داند   بیماری 
 تعداد این کودکان با سـرعـت  

ھـر چـقـدر  .  رو بـه افـزایـش اسـت 
ـر مـیـشـود،    جیب آقـا زاده  ـر ت ھـا پ

.  این کودکان تحلیل میرود   ھستی 
کودکان زباله گرد، مـعـمـوالن در  

ھای دیـگـری مشـغـول    روز به کار 
ـرنـامـه   ھستند و در شب که طبق ب

  ٩ ھا سـاعـت    شھر داری، که زباله 
شب جمع میـشـود کـار روزانـه را  

  ٩ کنند تا قبل از ساعـت    رھا می 
ـنـد  اوج  .  شب بتوانند زباله جمع کـن

کار این کودکان برای جمع آوری  
. زباله ھمیـن سـاعـات شـب اسـت 

 از کـودکـان زبـالـه    یوسف یـکـی 
ــه روی دوشــش   ــال گــرد کــه زب

ـنـی مـیـکـنـد مـی  : گـویـد   سنگیی
کتفم کبود شده اسـت، بـا شـروع  " 

اسفند وقتی خـانـه تـکـانـی مـردم  
 سـاعـت،  ١٢ شروع میشود، روزانه  

 شـب  ١١  بیشتر تا ساعـت    گاھی 
ـرای جـمـع   که شھـرداری ھـنـوز ب

ــه  ــال ھــای مــخــازن اقــدام    آوری زب
نکرده است، در حال کـار کـردن و  

 ".ھای زباله ھستیم   پر کردن کیسه 
 این کـودکـان    حکایت زندگی 

فقط این نیست که سالمتـشـان را  
ــدارد   ــان ــد و اســت از دســت مــیـدھــن

 یک چارپا  را ھم ندارند،    زندگی 
ـری ھـم در   بلکه خـطـرات بـزرگـت

مافیای زباله کـه  .  انتظار آنھاست 
خود شھر داری تھران ھم جـزوشـان  
ـفـاده   است، بیشتر از کـودکـان اسـت

ھـای کـالن و    کننـد و درآمـد   می 
ـتـی را بـه جـیـب    سود  ھای ھنـگـف

ــد  ـن ــزن ــایــی  .  مـی ـی گــروھـھــای مــاف
ھا را بین خود قسـمـت کـرده     محله 

وسـاعـات کـار و مـحـدوده ھــای  
مشخص دارنـد و اگـر کسـی بـه  
محدوده کارشان وارد شـود، بـا او  
ــد  ــن . بـه شــدت بــرخــورد مــی کــن

ــه   ــکـدیـگــرزبـال گـاھـی از حـریــم ی
ـنـد و در آمـد کـالن   دزدی میکن
ــده   ــب ش ــه دزدی ســب ــال ــن زب ای
بسیاری از کودکان تحت پـوشـش  
این تشکیالت، به زبـالـه دزدی وا  

ـیـاردی    سود .  داشته شوند  ـل ھای می
حاصل از جمع آوری زباله به جیب  
مافیا میرود و کـودکـان پـس از  

ھا کار شاق با پـول بسـیـار    ساعت 
 با دسـت خـالـی بـه    کم یا گاھی 

 .خانه برمیگردند 
در این رابطه، جانـور اسـالمـی  
ـركـل   سید حسن موسوی چلك مدی

دیدگان اجتمـاعـی    دفتر امور آسیب 
ــنــا   ــگــار ایــل ــرن ــب ــه خ ــی ب ــھــزیســت ب
ــل   ــه اگــرچــه شــغ ــد ك ــگــوی مــی

ــه  ــال ــن و    گــردی از ســخــت   زب تــری
ترین انواع كار برای كودكان    خطرناك 

ـر آنـھـا   ـراب است اما بھزیستی در ب
ــه  ــف ــدارد و وزارت كــار    وظــی ای ن

وزارت کارشان  .   مسئول آنھا است 
ھم که قبال اعالم کـرده بـود کـه  
ـر کـودکـان کـار   بدلیل آنکـه اکـث
مھاجر ھستند، امورشان بـه وزارت  

 . کار مربوط نمیشود 
زاده عضـو    در این رابطه، قـاسـم 

كمیته ھماھـنـگـی شـبـكـه یـاری  
ـنـا   ـل ـتـگـو بـا ای كودكان ایران درگف

ـرای  :   گوید   می  ھیـچ مـرجـعـی ب
گـرد    رسیـدگـی بـه كـودكـان زبـالـه 

تھرانی وجود ندارد و این دسـتـه از  
ـــار،   ـــان وزارت ك ـی ــ كـــودكـــان م
ــھــزیســتــی، شــھــرداری و وزارت   ب

 . شوند   بھداشت پاسكاری می 
ـرای  :  دھد   او ادامه می  بارھـا ب

بررسی این معـضـل بـا شـھـرداری  
تھران تماس گرفتیم اما شھـرداری  
به راحتی این مسئله را انكار كـرده  
ـنـكـه ایـن كـودكــان   و بـا اعـالم ای
ــرداری نــدارنــد   ارتــبــاطــی بــا شــھ

اندازنـد    موضوع را پشت گوش می 
ھا و مـداركـی مـوجـود    اما عكس 

دھـد شـھـرداری    است كه نشان می 
در این زمینه طمع كـرده و اغـلـب  
ـرخـی از   كودكان و نـوجـوانـان بـا ب

ھای خصوصی و پیمانكاران    شركت 
ـرارداد   ـنـه ق شھرداری در ایـن زمـی

ــه طــوری كــه آرم  ــد؛ ب ــای    دارن ھ
ــن   ـبـاس ای ـر روی ل چـاپ شـده ب
كودكان به خوبی گـویـای تـخـلـف  
پیمانكاران شھرداری در این زمینـه  

 .است 
ــان   مــرگ و مــیــر در مــی
. کــودکــان کــار بســیــار بــاالســت 

ھای حـاد در مـیـان آنـھـا    بیماری 
ــع اســت ولــی  ــه     دســتــرســی   شــای  ب

شـاھــدان  .  درمـان ھـم وجـود نـدارد 
عینی و کارکنان بیمارستـانـھـا از  
ـر در   درصد بـاالی مـرگ و مـی
میان آنھا که شـانـس مـیـاورنـد و  
توسط انسان خیر یا والدینـشـان بـه  
بیمارستان آورده میشوند، میگوینـد  
ـیـمــه  ـر و نـداشـتـن ب ـق ـیـل ف     بـه دل

ـنـد  خـریـد دارو  .  بستریشان نـمـیـکـن
از  .  برایشان تقریبا غیرممکن اسـت 

چشم پزشک و دندانپزشک بطـور  
تـعـداد زیـادی از  .  محرومند   کلی 

ـــوســـط خـــالفـــکـــاران و   ــھـــا ت آن
ـفـاده  ھـای    قاچاقـچـیـان مـورد اسـت

ــرنــد و بــه    جــنــســی  ــگــی ــی ــرار م  ق
 ، جسمی    ھای جدید روحی   بیماری 

 سکوت باعث نابودی کودکان بیشتری میشود
 افسانه وحدت 
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 ...سکوت باعث 
ـتـال مـیـشـونـد   و جنـسـی  .  مـب

خستگی مفرط و افسـردگـی بـه  
دلیل عدم داشتـن کـودکـی و بـد  

 به آینده در مـیـان کـودکـان    بینی 
اعتیـاد بسـیـار رایـج  .  کار باالست 

ـررســی   اسـت کـه خـودش جـای ب
،    مشکالت زنـدگـی .  جداگانه دارد 

ـیـدا   آن دسته که بـه مـدرسـه راه پ
کرده اند را از ادامه تحـصـیـل بـاز  

ھر ساله در طول حکومـت  . میدارد 
ننگین و شوم جمـھـوری اسـالمـی  
ھزاران کودک از چرخه تحـصـیـل  
ــون   ــد کــه اکــن ــرون افــتــاده ان ــی ب

ــون  ٧ تـعـدادشـان بـه حــدود   ـی ـل  مـی
 .رسیده است 

ــانــی کــه حــکــومــت   ــا زم ت
اسالمی سرنگون نشود، نمیتوان بـه  
ھمه ابعاد جنایاتش علیه کـودکـان  

ـیـت پـی  ـرد   و علیه انسـان فـقـط  .   ب
ـنـھـا بـا   زمانی معلـوم مـیـشـود ای
مردم و کودکان چه کرده اند کـه  
سرکوب قطع شود و مـردم جـرات  
ــه   ــھــا رفــت ــچــه بــر آن ــد از آن ــن کـن

تـک تـک افـراد  .  حکایت کنند 
این حـکـومـت از جـانـوران وزارت  
ـــا   ـرورش ت کـــار، آمـــوزش و پــ
بھزیستی و ھمه آنھا کـه در ایـن  

ـنـاک دسـت دارنـد و   جنایات ھول
 میلیونھا کودک را نـابـود    زندگی 

ـــی در   ـت ـــایســ ـــد را ب ـرده ان کــ
ھای بین المللی محاکمه و    دادگاه 

ــن  .  مــجــازات کــرد  ــخ از ای ــاری ت
ــکــی  ــوان ی ــن ــه ع  از    حــکــومــت ب

ـریـن    ترین و ضـ د کـودک   س فاک  ت
ھا در طول تاریخ بشر یـاد    حکومت 

وضـعـیـت کـودکـان  .  خواھد کـرد 
ایـن  .  ایران شرم بشریت متمدن است 

حکومـت بـا سـرکـوب، تـجـاوز و  
سنگسار ھنوز سر قـدرت اسـت و  
ـری را از   ـیـشـت ھر روز کـودکـان ب

 ساقط میکند و بـه تـعـداد    ھستی 
ـفـزایـد  ایـن  .  لشکر گـرسـنـگـان مـی

ـیـدا کـنـد  . اوضاع نمیتواند ادامه پ
آینده از آن کودکـان نـخـواھـد بـود  

ـم  ـی کـودکـان و  .  اگر اعتراض نکـن
نوادگان ما ما را نخواھند بخشـیـد  

ــم  ــر ســاکــت بــمــانــی از ھــمــه  .  اگ
ـرضـیـن دعـوت مـی  ـم بـه    معـت کـن

صفوف کودکان مقدمند بپیـونـدیـد  
تا بتوانیم با اتحاد، ھمبسـتـگـی و  
مبارزه بـه کـار کـودک خـاتـمـه  
دھیم و حرمت را به کـودکـان بـاز  

 *گردانیم 
 ٢٠١٢  ژوئن  ٣ 

ـقـد کـوچـه : " یک توضـیـح  " ن
ستون کوچک و مختصری اسـت  
که به فراخور مطلـب در نشـریـات  
. مختلف حزبی منعکس می شود 

دسـت تـمـامـی  "  نقد کوچه " ستون  
ـفـشـرد،   دوستان عالقه مـنـد را مـی

ی    فقط عالقه مندم عالوه بر تھـیـه 
مطالب از سوی ھـمـکـاران سـتـون  
ـیــر   بـعـنـوان ھـمـکـار اصـلـی سـردب

ی مربوطه برسمیت شنـاخـتـه    نشریه 
ـقـصـد انـجـام کـاری  !  شوم  صرفا ب

ـر   ـی خاص به این ھمکاری با  سردب
 .عالقه مندم 

 
 درد بی درمان   -قسمت اول  

وقت کـافـی  . ھمیشه دیر است 
ـرد   برای آنچه که باید انـجـام بـگـی

ماشین و زندگی ماشینـی  .  نیست 

سرعت تیکھای سـاعـت را سـریـع  
اینبار اما خیلی بیشتـر  . کرده است 

چـاره ای  .  از معمول دیر شده بـود 
ـتـظـر اتـوبـوس   نبود، نمـی شـد مـن

یک کورس از راه را بـایـد  .  ماند 
. اولیـن سـواری .  با سواری میرفتم 

ـیـه مـعـلـوم شـد   در ھمان دقایق اول
ـنـده  ـیـکـان    راننده و کمک ران ی پ

ـنـی کـه سـوار شـده ام  ـی   ، مدل پای
ـرار اسـت دو   شریکند و ظـاھـرا ق
ـیـکـان کـه بـوی   نفـری بـا ایـن پ

ی بخار روغن موتور    ناراحت کننده 
و صندلی ھای کامـال دفـرمـه و  

آزرد،    پاره پوره اش مسافرین را می 

ـران  .  امرار معاش کنند  پیکانی وی
با شـروع  . برای گرداندن دو زندگی 

ــرا از ســوی   ــریــف یــک مــاج ــع ت
کمک راننده، کسری زمان خـودم  

ــرامــوش کــردم  ــجــان  .  را ف ــی ــا ھ ب
ی کـردی    وحرکات بدن و ته لھجه 

ــه   ــوجــی ــالش بــرای ت ــد ت و شــای
وضعیتی کـه خـودش و دوسـتـش  
داشتند، داستان بیمـاری یـکـی از  

چـه  :  بستگانـش را تـعـریـف کـرد 
ـیـاردره، خـالـصـه   ـرل بگم میلیارده، ت
پولش رو پارو جمـع نـمـی کـنـه ،  
اما چی؟ یک بیـمـاری گـرفـتـه  

ـتـن فـقـط  .  بی درمان  دکترھا گـف

باید نان خشک رو بزنه تـو آب و  
بخوره واال اگه چیز دیگـه ای رو  

 !لب بزنه در جا میمیره 
ـرای   ـبـود چـون ب ـرم ن دیگه دی

ـیـن  .  لحظاتی زمـان مـرده بـود  چـن
ـیـاردرھـا   ـل ـرای مـی بیماری آنـھـم ب
ـیـن رویـایـی،   وجود ندارد، امـا چـن
تولید چنین بیماری برای کسانـی  
که اتفاقا خودشان غالب اوقات بـا  
نان و آب زنده اند، قـرص مسـکـن  

نقد ساده ای بر درد بـی  .  ارزانیست 
ـریسـت امـا   ـت درمانتر و بسیار واقعی

 . به زبانی وارونه 
 ٩١ /٣ /٧ 

 )١(نقد کوچه 
 منصور ترکاشوند 
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 کارگر در حین ١٠ مرگ 
 ! کار در یک ھفته

  
ـر را  ٥ گاز چاه فاضالب، جان     نف

 گرفت 
شیرجه مرگبار سـه كـارگـر    -

ـیـاك   کـارگـر  ٣ !  به حوضچه آمـون
 . کشته شدند 

ـر اثــر    - مـرگ دو کــارگـر ب
 !     استنشاق گاز آمونیاک 

ـر اصـولـی    - ـرداری غـی گود ب
 !باز ھم جان كارگری را گرفت 

ـر رسـانـه ھــای   ـت ـی ـنـھـا ســرت ای
حکومتی است که در باره مـرگ  
کارگران در حیـن کـار در کـمـال  
بی شرمـی و وقـاحـت اسـالمـی،  
فقط در طوبل یک ھفته گذشـتـه  

ــراســاس ایــن  .  اعــالم شــده اســت  ب
اخبار، تعدادی از کارگران حـادثـه  

" حین انتقال به بیمارستـان "  دیده، در 
خود ھمین موضـوع   .  جان باخته اند 

ـــش   ــه واکــن ــدھـــد ک ــان مــی نش
کارفرمایان و در راس ھـمـه آنـھـا  
ـروز حـوادث کـار   دولت در مواقع ب
ـر انسـانـی مـی   تا چه انـدازه غـی

کارگران در مـحـیـط ھـای  .  باشد 
ــد  ــدارن ــی ن ــمــن ــل ای . کــار وســای

کارفرمایان به خاطر سودجویـی از  
فراھم آوردن امکانات ایمنـی کـار  

ـنـد  دولـت، وزارت  .  سر باز مـی زن
ـیـش از    کار، قانون کار رژیم ھم ب

 دھه است که  در بـاره شـرایـط  ٣ 
ـنـد کـه  " بحث "ایمنی کار   می کـن

ـرسـیـده   تا به حال ھم، به جـایـی  ن
ـیـسـت بـه   ـرارھـم ن است و اصوال ق

ـیـب مـحـیـط  .  جایی برسد  بدین ترت
ــگــاه   ــل ــه قــت ــل ب ــدی ــب ھــای کــار ت

 .کاگران شده است 
مرگ کارگران در حین انتفال  
به بیمارسـتـان تـوجـیـه دیـگـر بـی  
شرمانه  کـارفـرمـایـان، صـاحـبـان  
کارخانجات،  دولت و وزارت کـار  
ـیـت   ـر مسـئـول برای در رفتن از زی
کشتار سازمان یافته کارگـران در  
. مـحـیـط ھـای کـار مـی بـاشــد 

وقتی حادثه ای در حیـن کـار بـه  
وقوع می پیوندد، ساعت ھا وقـت  
کشی و این سـر و آن سـر کـردن  
ــه   ــقـال ب ــوالن مــبــنـی بــر انــت مسـئ
ــد  ــاب ــمــارســتــان ادامــه مــی ی ــی . ب

کارگران حادثه دیده در طـول ایـن  
مدت با جـراحـات وارده و بـخـشـا  
کشنده ای که بھـشـان وارد آمـده  
ـرم   ـنـجـه ن است، مشغول دستـه و پ
کردن با مرگ بوده و نـاچـار بـه  
ــدن   ــظــار رســی ـت تـحــمــل درد و دران
گروھھـای امـداد پـزشـکـی مـی  

ـقـه  .  مانند  ـی در لحظاتی که ھر دق
و ھر ثانیه مرگ جان کارگران را  
تھـدیـد مـی کـنـد، مسـئـوالن یـا  
نیستند، یا  با این ادعا که حادثـه  
ــات   ــا امــکـان ــسـت و ب ـی چـیـزی ن
پزشکی در محل قابل مداوا مـی  
باشند، کارگران حادثه دیده را بـه  

در ایـن  .  حال خود رھا می سـازنـد 
میان مسئـوالن اورژانـس و امـداد  
ـرای   رسانی به اصطالح  فـوری ب

ــه "  ـب ــرق ــه  "  حـوادث غـیــر مــت ھـم، ب
مدیران و کارفرمایان توصیـه مـی  
کنند که مداوای اولیه کـارگـران   
حادثـه دیـده را در مـحـل حـادثـه  
انجام بدھند، چرا کـه تـا رسـیـدن  
ــــای   ـرووھ ــــس و گـــ ــــوالن ـب آمـــ

. الزم مــی بــاشــد "  وقــت " امــدادی 
ــان و   ــب کــارفــرمــای ــن تــرتــی ــدی ب
ــن   ــوالن امــداد رســانـی بـا ای مسـئ
توجیھات بی شـرمـانـه، در عـمـل  
کارگران صدمه دیـده را بـه حـال  
خود رھا کرده تا کارگـران حـادثـه  
دیده در انتظـاررسـیـدن گـروھـھـای  
امـداد رسـانـی بـامـرگ دسـت و  

ـنـد  ـرم نـمـای تـازه بـعـد از  .  پنـجـه ن
ساعتھا انتظار و رسیدن آمبوالنس،  
کارگران به دلیـل شـدت جـراحـات  
وارده و اکثر به دلیل خونریـزیـھـای  
ــود دوا و درمـان، در   ـب شـدیـد و ن
مسیر انتقال به بیمارسـتـان کشـتـه  

تازه اگر کارگر حادثـه  .  می شوند 
ــه   ــده ب ــس آورده و زن ــده شــان دی
ـرداخـت   بیمارستان برسد، موضـوع پ

ھزینه دوا و درمـان مـانـع بـزرگ  
ـرای مـداوای کـارگـران   دیگری ب
ـنـه   بوده و به دلیل عدم پرداخت ھزی
مداوا توسط کـارفـرمـا، کـارگـران  
ـرداخـت    حادثه دیـده کـه امـکـان پ
ـیـمـارسـتـان   ھزینه بستری شدن در ب
ـیـه   را ندارند، ناچارا به مداوای اول
ـری   و ابتدایـی تـن داده و از بسـت
ـنـه   شدن در بیمارستان به دلیل ھـزی
ھای باال خودداری کرده  و بـعـد  
از چند روز ناچارا به خـاطـر تـرس  
ـیـکـارشـدن،   از دست دادن کـار وب

 .دوباره بر سرکارشان بر می گیردند 
 در طول یک سال گذشتـه و  
براساس گزارشاتی که وزارت کار  
از حوادث در حین کار داده اسـت،  
یک دلیل اصلی مرگ کارگـران  
ـروقـت   حادثه دیده، اطالع رسانی دی
و با تاخیر، مدت و زمـان رسـیـدن  
گروھھای امدادی، ونبود ابتـدایـی  
ــرای   ــزشــکــی ب ــن امــکــانــان پ تــری
مداوای مجرومان در محیط ھـای  

ایـــن  .  کـــار اعـــالم شـــده اســـت 
وضعیتی است که کارگران بـا آن  

حوادث نـاشـی از  .  روبر می باشند 
ـنـدگـی در   کار بعد از حـوادث ران
ــن آمــار و ارقــام   جــاده ھــا، دومــی

رسـانـه  .  حوادث  در ایران  را دارد 
ھا و مـدیـای حـکـومـتـی ھـم بـا  
عادی جلوه دادن حوادث کـار، در  
شرایطی کـه کـارگـران روزانـه بـا  
ـرو   خطر حوادث کار و مـرگ روب

جـلـوه  "  عـادی " می باشند، در صدد 
دادن جنایات کارفرمایـان و دولـت  
در محیـط ھـای کـارگـری مـی  

ـم کشـتـار  .  باشند  ـی ـق مسئول مسـت
ـم سـرمـایـه داری،   کارگران سیسـت
ــــش و وزارت کــــار و   ـت ـــ دول

جـان و  .  کارفرمایان مـی بـاشـنـد 
ـم   زندگی کارگر برای این سـیـسـت
کثیف ھیچ موقع ارزشی نـداشـتـه  

ارزش کارگر فقط  بازدھی  .  است 
کارش و افزودن بر سـود سـرمـایـه  

تـامـیـن  .  در این نـظـام مـی بـاشـد 
ـرخـوداری   امکانات ایمنی کار و ب
کارگران از استانداردھـای حـداقـل  
ــچ مـوقــع امــر    شـرایــط کــار، ھــی
ـبـوده و نـمـی   حکومت و سیستم ن

ـــد  ـــاش ـم  .  ب ــ ـی ــ ـق ــ ـت ــ ـــول مس ـئ ــ مس
کشتـارکـارگـران دولـت، سـرمـایـه  
داران و کارفـرمـایـان  و در راس  
ھمه اینھا کل حکومت جمـھـوری  

کشتار کـارگـران  .  اسال می باشد 

در محیط ھای کار یک جنـایـت  
ــه بشــریــت مــی بــاشــد  ــی ــل . بــر ع

ــات، ســران   ــای ــن جــن ــوالن ای مســئ
حکومت سرمایه داران اسـالمـیـی،  
را باید به جـرم ارتـکـاب جـنـایـات  
سازمانیافته بر علیه کـارگـران بـه  

 .پای میز محاکمه کشاند 
 

 ٤٥٠"بودجه عمرانی مجلس "
میلیون تومان برای ھر 

 !نماینده مجلس
اخیر در جریان طرح و تصـویـت  

ـم در مـجـلـس، در  ٩١ بودجه    رژی
ــاره مــوضــوع   ــرانــی  " ب بــودجــه عــم

ــس  ــی در  "  مـجــل ــصــل ــاحــث مــف مــب
ـنـده  .  گرفته است  اخیر یـک نـمـای

ـنـد مـربـوط بـه   مجلس  تصویب ب
دزدیـھـای  "  بودجه عمرانی مجلس " 

ــرده   ــرح را افشــا ک پشــت ایــن ط
ـقـل از دیـدار  .  است  این نمایند به ن

ــدادی از   ــع ــا ت ــژاد ب ــدی ن احــم
ـراف کـرده   نمایندگان مجـلـس اعـت

احمدی نژاد در جلسـه  :"  است که  
ای كه با منتخبـان مـجـلـس نـھـم  
داشت با شوخی به آنھا گفته بـود  
ــی   ـقـسـیــم بـودجـه عـمـران كـه بـا ت
ـر و اجـاره   مجلـس كـه خـرج دفـات
مسكن نمایندگان مـی شـود، بـه  

ـنـده   ـیـون مـی  ٤٥٠ ھر نـمـای ـل  مـی
این مبلغ بودجـه عـمـرانـی  .  رسید  

  ٩١ مجلس در ذیل قـانـون بـودجـه  
در  ."  كل كشور قرار گـرفـتـه اسـت 

ــســه   ــل قــول از جــل ــق ــن ن ادامــه ای
احمدی نژاد با نمایندگان مجلـس،  
نماینده دیگر مجلس، به قول خـود،  
ـنـدگـان   پرداخت این مبلغ را به نمای
قانونی دانسته و توضیح می دھـد  

ــودجــه : " کــه  ــوان    ب ــحــت عــن ای ت
ــلــس   ــرانــی بــه مــج كــارھــای عــم
ـر   اختصاص داده شده كه با تقسیم ب

  ٤٥٠  نماینده مبلـغـی حـدود  ٢٩٠ 
آید ایـن    میلیون تومان به دست می 

رقم مبلغی است كه به مـا اطـالع  
ـرای   داده شـده اسـت و در واقـع ب

 ".مسكن، دفاتر و ماشین نمایندگان است 
این اولین مصوبه مجلس مـی  
باشد که در نشـسـت کـمـیـسـیـون  
برنامه و بودجه مجلس تصـویـب و  

" کامـل " در محلس بر سر آن توافق  
مصوبه ای کـه  . وجود داشته است 

به اعتراف نماینده مجلس برای ھـر  
ـیـون تـومـان   ٤٥٠ نماینده میلغ    میل

در واکـنـش بـه  .  پرداخت می شود 

این افشاگریھا، ھیات رئیسه جدید  
ـلـغ  : "  مجلس ادعـا کـرده کـه  مـب

ـر از   ـیـشـت   ٢٠٠ مورد نظر کمی ب
میلیون تـومـان مـی بـاشـد، ولـی  
ـنـدگـان افـزایـش   ھزینه ھای نـمـای

بـاز  " یافته کـه ایـن امـر مـوجـب  
ــن  ــودجــه  "  گــذاشــت ــد از ب ــن بــن ای

عمـرانـی مـجـلـس شـده تـا دسـت  
ھیات رئیسه در ھمکاری با دولـت  

ـرای  ــ ـــه ھـــای  " ب ـن ــ ـــن ھـــزی ـی ـــامــ ت
 !باز باشد " نمایندگان 

ـتـه   ـیـن ھـف  مجلس نھم در اول
کاری اش با چراغ سـبـز دادن بـه  
ـنـاد بـه   این دزدی قـانـون بـا اسـت

ـنـا  ٩١ مصوبه بودجه   ، رسما و عـل
ــی   ــه دزدی ب ضــمــن اعــتــراف ب

  ٤٥٠ شرمانه، دفاع از اخـتـصـاص  
میلیون تومان برای ھر نماینـده را،  
ـیـد  کـرده اسـت کـه امـکـان   تائ
اضافه شدن به این مبلغ دریافـتـی  

ـیـن  .  نمایندگان، وجـو دارد  ایـن اول
ـم مـی بـاشـد   مصوبه مجلـس رژی
ــل   کــه در مــورد آن در مــحــاف
حکومتی دست به افشاگـری زده  

مصوبه ای کـه چـیـزی جـز  .  اند 
ـتـه بـا   ـب دزدی رسمی و قانونی، ال
ـیـسـت  ـبـوده و ن . مصوبه محلـس ن

اختصاص میلیاردھا تومان پول بـه  
ــار   ــن ــم را در ک ــنــدگــان رژی ــمــای ن
ــارد   ــی ــل ــھــای دھــھــا ھــزار مــی دزدی
تومانی حکومـت  بـگـذاریـد، تـا  
متوچه ابعاد دزدی سازمان یافـتـه  

ــد  ــاد  .  کــل حــکــومــت بشــوی ــع اب
دزدیھای حکومتی تـا آنـجـا بـاال  
رفته کـه خـود حـکـومـت نـاچـار  
ــاه   ــه دادگ شــده، خــرده دزدان راب
بکشانده تـا رد پـای دزدان کـلـه  
کنده حکومتی که یک سـرشـان  
در بیت رھبری و سر دیگرشـان در  
ــس اســت را گــم   ــل دولــت و مــح

ــد  ــایــن ــم ــی  .  ن ــوری اســالم ــھ ــم ج
حــــکــــومــــت دزدان، قــــاتــــالن،  
غارتگرتان، حکـومـت سـرکـوب و  

ـنـه ھـای  .   اعدام است  تامین ھـزی
ماشین عظیم  سرکوب حـکـومـت  
با دھھا باند و ارگـان سـرکـوبـگـر،  
ــخــشـش ھــای   ــذل و ب ــار ب در کــن
ـیـاردی بـه عـمـلـه و اکـره و   ـل می
ـنـھـا کـاری   مدافعان حکـومـت، ت
ــه آن   اسـت کــه ایـن حــکــومـت ب

ـــد  ـــاش ـب ــ ـی ــ ـــول م ـــزاران  .  مشـــغ ھ
ـتـه بـا   میلیاردتومان می دزدند، الب

دزدھـای  .  مصوبه رسمی مـجـلـس 

   

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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دھھا ھزار میلیاردی بدون مصـوبـه  
وقـاحـت  .  که داستان دیگری دارد 

وبی شرمی و کـالـشـی اسـالمـی  
ـیـان حـد و مـرزی نـمـی   این جـان

ــد  ــاس ــان،  .  شــن ــانــی ــت ج ــکــوم ح
دستـمـزدھـای کـارگـران را نـمـی  
پردازد، از امکانات رفـاھـی مـردم  
ھر روز میزند، گـرانـی و تـورم را  
رسما و آگاھانه به مـردم تـحـمـیـل  
کرده و مـی کـنـد، روزانـه دھـھـا  
ھزار میلیارد تومان صرف انـواع و  
ـر ای سـرکـوب   افسام طـرح ھـا ب
مردم می کند، و سـر کـیـسـه را  
برای اراذل و اوباش حکومـت شـل  

کار این حکومت فقـط  .  می کند 
ـر کــردن   ــدگــی و پ دزدی و رسـی
. جیبھای حکومتگران بوده و بـس 

حکومت دزدان و قاتالن را باید بـه  
 .  زیر کشید 

 
 یک  میلیون پرونده 

 مشاغل سخت و زیان آور
اخیرا مـوضـوع بـازنشـسـتـگـی  
کارگران در مشاغل سخت و زیـان  
آور و نحوه اجرای مصوبـات دولـت  

ـرھـایـی در  "  قوانین " و   مربوطه، خـب
رسانه ھای حکومتی منتشر شـده  

ـرگـزاری   .  است  در ھمین رابطه خـب
ـره   مھر خبری با این مضـون مـخـاب

یک میلیون پرونـده  : "  کرده است  
ــاده از   ــف ــاضــا در مــورد اســت و تــق
مزایای کار در رشته ھای سخـت  

و زیان آور بـدسـت وزارت کـار و  
 ."ارگانھای مربوطه رسیده است 

 عـیـوضـی   در ھـمـیـن رابـطـه 
اصالحـیـه  " مقام حکومتی پیرامون  

در قوانین مشـاغـل سـخـت و  "  ھا 
زیان آور ونحوه استفاده از مزایـایـی  
کـه شـامـل  ایـن مشـاغـل مـی  

:" شوند، اعـالم کـرده اسـت کـه  
افرادی که در مشاغـل سـخـت و  
ـنـد   زیان آور فعالیت دارند می تـوان

ـرداخـت  ٢٠ با داشتن   ـقـه پ  سال ساب
  ٢٥ بیمه به صورت مستـمـر و یـا  

سال سابقه غیرمستمـر بـازنشـسـتـه  
ـیـمـه   شوند و از مزایایی مشـابـه ب

ـــذاران   ـــوردار  ٣٠ گ ـرخ ــ ـــه ب ـــال س
ـتـوان از  . شوند  ـنـکـه ب البته برای ای

ـرخـوردار شـد   این امتیاز قانـونـی ب
باید افراد درخواست مشاغـل خـود  
را به بیمه ارائه کنند کـه پـس از  
آن طی مراحلی برخی بررسـی ھـا  
نسبـت بـه ادعـای افـراد صـورت  
ـیـد   ـرد و در صـورت تـای می گـی
نھایی، آنھا می توانند از مـزایـای  
بیمه مشاغـل سـخـت و زیـان آور  

 ..برخوردار شوند 
پیش از انجام برخی اصالحـات  
در قانون مشـاغـل سـخـت و زیـان  
آور، در صورتی که افراد در طـول  

 ساله خدمت خود غیبـت  ٢٠ دوران  
ـر از    روز  ١٠ ھای غیرموجه بیشت

ــد از گــروه   ــن در ھــر ســال داشــت
مشموالن خـارج مـی شـدنـد امـا  

ـرای   تالش ھایی صورت گـرفـت ب
ـنـد در مـجـمـوع   ـتـوان اینکه افراد ب

 روز  ٢٠٠  ســال اگــر  ٢٠ بــرای  
غیبت شناور داشته باشند، مشمول  

 ".بازنشستگی شوند 
ــی   ــا مــحــورھــای اصــل ــھ ایــن

حــکــومــت و  "  اصــالحــات جــدیــد " 
وزارت کارش در باره قانون مربوط  
به مشاغل سخت و زیان آور مـی  

ـر  .  باشد  ـیـشـت اصالحیه ھایی که ب
به شرط و شروط گـذاشـتـن ھـای  
ـرای کـارگـران شـاغـل در   جدید ب
. رشته ھای زیـان آور مـی بـاشـد 

ــاده   ــف ــروطــی کــه امــکــان اســت ش
ــه   کـارگـران از قـوانــیـن مـربـوط ب
مشاغل سخـت و زیـان آور را بـا  
ـر نـمـوده   تبصره ھای جدید سخت ت
و با آوردن دھھا تبصره و قـانـون و  
مصوبه دولت و مجلس، کـارگـران  
را  عمال از استفاده از ھـر گـونـه  
ــــد   ـن ـروم خــــواھـــ ــــا مــــحـــ مــــزای

اصالحیه ھای جـدیـد نـه در  . کرد 
ـروسـه   جھت راحت تر کـردن ایـن پ
برای کارگران، بلکه سختتر کـردن  
شرایط استفاده کارگران از این حق  

ـنـکـه خـود  . می باشد  ـرغـم ای ـی عل
حکومت ناچار شده موارد مـربـوط  
به مشاغل سخت و زیان آور را در  
قوانینش وارد نماید، ولی در عـمـل  
در ھمان حدی ھم که شکسـتـه و  
ـم بـه ایـن   بسته در قانون کـار رژی
موضوع پرداخته شده است، امکـان  

استفاده کارگران از ایـن حـق سـال  
ـر شـده   به سال سختر و مشـکـل ت

 .است 
 وزارت کار در توجیـه اجـرای  
ـیـن و مصـوبـه ھـا،   کند این قـوان
کارفرماھا و نوع قراردادھا، میـزان  
ــدوق   ــی کـارگــران بـه صـن ـرداخـت پ
ــزان   ــق کــار و مــی ــه، ســواب ــم بــی
دستمزدھا، نحوه اشتغـال کـارگـران   
ـیـل ایـن امـر   و سنوات کـار را دل

ــالم کــرده  ــت .  اع ــال  .  اس ــاب ــق مــت
کارفرمایان ھم با استناد به ھمـیـن  
مـــواردی کـــه وزارت کـــار و  
ــی   حـکــومـت اعـالم کـرده انـد، ب
شرمانه ادعا می کنند که بـخـش  
اعظم قراردادھای کـار و سـنـوات  
ـــی و   ـت ـرداخــ ــ ـــزان پ ـی کـــار و مــ

ـیـل  .. دستمزدھای کارگران و  به دل
عدم پر نکردن زمان و سالیـان الزم  
برای استفاده کارگران از مـزایـای  
بازنشستگی در این مشاغل، نحـوه  
رسیدگی به تقاضای کارگـران را  

بـه عـبـارتـی  .  مشکل کرده اسـت 
ـرارداد و   کارفرمایان بگونـه ای ق
ـم   ـنـظـی میزان دستمزد کـارگـر را ت
کرده اند که اگـر کـارگـر حـتـی   

ــاالی   ــرده  ٢٥ ب  ســال ھــم کــار ک
ــای   ــزای ــد از م ــوان ــت ــمــی ــاشــد، ن ب
ــن مشــاغــل   ــگــی در ای ــازنشــســت ب

کارفرمایان و دولـت  .  استفاده نماید 
و سرمایه داران در ھمدستی با ھـم  
تا کنون عمال مانع از بـه جـریـان  

افتادن تقاضا ھـای کـارگـران در  
مورد استفاده از مـزایـای کـار در  
مشاغل سخت و زیـان آور گشـتـه  

ـفـاده  .  اند  وزرات کـار شـرایـط اسـت
کارگران از این حق را اعـالم مـی  

ـبـال جـمـع و  .  کند  کارگران بـه دن
ـرونـده   جور کردن و تکمیل کـردن پ

ـرونـدھـا  .  ھایشان می روند  وقتی پ
تکمیل شد و ارگان ھای مربـوطـه  
ـنـد،   موضوع رسـیـدگـی مـی کـن
ـرونـده ھـا   معلوم میشود که اکثر پ
با استناد به قوانین و تبصـره ھـای  
ـفـاده از مـزایـا را   جدید، شمول است
ـرنـد  . ندارند و جواب منفی می گی

برخالف ادعای جنـاب عـیـوضـی،  
ـیـونـھـا   ـل ـیـون کـه مـی نه یک میل
پرونده کارگران که ھر کدام ادعـا  
ــن   ــوانــی ــه ق ــی ــامــه ای بــر عــل ن
ــی   ضــدکــارگــری و ضــد انســان
جمھوری اسـالمـی مـی بـاشـنـد،  

حـکـومـت جـانـوران  .  موجود اسـت 
ــت   ــی ــا کــل ــه ب اســالمــی ســرمــای
سیاستھا، قوانین ضد کراگریش بـا  
تمام سـرکـوب و وحشـیـگـریـھـاش  
ـم ھـمـه ایـن بـی   ـی ـق مسئـول مسـت
حقوقی ھا، از جمله در مورد نحـوه  
و چگونگی برخوردش به مشاغـل  

 سخت و زیان آور میباشد 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

ھای آجرپزی  اعتصاب کارگران در کوره
 شھرستان بوکان

ـزی     تـن از کـارگـران کـوره ٣٠٠ نزدیک به   ھـای آجـرپ
ـیـن بـودن   ـای روستای ساریقامیش شھرستان بوکان بـه عـلـت پ

ـان، از    دستمزد روزانه  ی خود و عدم توجه از سوی کـارفـرمـای
 خردادماه دست به اعتصاب زده و در محل کـار خـود  ١٣ روز  

ـات  کارگران گفته اند كه تا وصول کامل  .  حاضر نشدند  ـب مطـال
 .کارگری خود ھمچنان به اعتصاب ادامه خواھند داد 

 
پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت 

 صلب استیل
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  

 خرداد خبر داد كـه اعـتـصـاب کـارگـران و  ١٤ کارگری روز  
استادکاران شرکت ساختمان سازی صلب استیل واقع در جـاده  

 روز بود به علت پرداخت  ١٠ سنندج كه نزدیک به    -کامیاران 
ـا   نکردن دستمزدھای معوقه اشان اعتصـاب کـرده بـودنـد و ب

 خـرداد بـه  ١٣ پرداخت دستمزدھایشان توسـط کـارفـرمـا روز  
 .اعتصاب خود پایان داده و به سر کار بازگشتند 

 
 اعتراض کارگران مجتمع معادن مس مزرعه

جمعی از کارگران شرکتی مجتمع معـادن مـس مـزرعـه  
ـان اھـر دسـت بـه اعـتـرض زدنـد  کـارگـران  .  واقع در شھـرسـت

معترض با امضای نامه ای خطاب به مقامات شرکت معدن  
ـیـف کـارگـران ایـن شـرکـت   مس مزرعه خواستار تعیین تکـل

ـنـکـه  .  شدند  در بخشی از این نامه آمده است، با تـوجـه بـه ای
ـیـت  ٤ حدود    ماه پیش احمدی نژاد دستور اجرای تبدیل وضـع

کارگران شرکتی به عقد قرارداد دائم با شـرکـت مـلـی مـس  
ـا وجـود   ایران و قطع واسـطـه ھـای شـرکـتـی را داد، امـا ب
ـاکـنـون اقـدامـات   پیگیریھای متعدد، مقامات این شـرکـت ت
عملی در خصوص تبدیل وضعیت کارگران شـرکـتـی مـعـدن  

 .مس مزرعه انجام نداده اند 
 

 تجمع اعتراضی لنج داران شھرستان دلوار
به گزارش سایت بوشھرنیوز در پی صدور دستوری مبنی  
ـامـات   بر حق وارد کردن تنھا یکصد کیسه برنج از سـوی مـق

ـان  ٣٠٠ گمرک استان بوشھر، حدود    تن از لنج داران شـھـرسـت
ـا   دلوار در محوطه بخشداری این شھر تـجـمـع اعـتـراضـی بـرپ

به گفته لنج داران،  .  کرده و خواستار لغو دستور مذکور شدند 
ـنـده   ـامـیـن کـن واردات یکصد کیسه بـرنـج بـه ھـیـچ وجـه ت
ـادر   نیازھای مالی آنان نیست و با آن سطح از درآمد، حـتـی ق
ـنـد  ـیـسـت ـنـج ھـای خـود ن . به پرداخت حق بیـمـه و اقسـاط ل

ـابـل   ـق معترضان ضمن راھپیمایی اعتراضی در این شھر، در م
بخشداری دلوار تجمع کرده و اعالم کـردنـد در صـورت عـدم  
رسیدگی به مطالباتشان به تجمعات اعـتـراضـی خـود ادامـه  

 .خواھند داد 

مریوان  –رانندگان سواری مسیر سنندج 
 التیماتوم به اعتصابی گسترده تر دادند

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
 خرداد تمامـی  ٦  خرداد خبر داد كه روز شنبه  ٨ کارگری روز  

  ٩٠ رانندگان سواری مسیر سنندج به مریوان، که تـعـدادشـان  
ـاسـب کـرایـه جـابـجـایـی   ـن نفر میباشد، در اعتراض به عـدم ت

ـاف    مسافر با خدمات و ھزینه  ـف ھای الزم، که به ھیچـوجـه ك
مخارج زندگیشان را نمیدھـد، دسـت بـه اعـتـصـاب زده و از  
جابجایی مسافران خودداری نمودند، و خواستار افزایش کـرایـه  
ـا زنـدگـی   ـاسـب ب ـن جابجایی مسافر و یا کاھش خدمات، مت

ـبـه  .  انسانی خود شدند    ٧ نماینده رانندگان مذکور، روز یکشـن
ـانـه  ـای ھـا و فـرمـانـداری شـھـر    خرداد با حضور در سـازمـان پ

ـار   سنندج، با تسلیم شرایط خود به مسئولین مربوطـه، خـواسـت
و اعـالم  .  رسیدگی و موافقت فوری آنان با شرایط خود شدند 

نموده در صورت عدم رسیدگی و موافقت با شرایط راننـدگـان  
تر، و با ھمراھی راننـدگـان    مذبور، این بار با اعتصابی گسترده 

 .بوس این مسیر روبه رو خواھند شد    دستگاه مینی ٦٠ 
 

 تجمع اعتراضی کارگران لوسازی خوزستان
ـابـل سـازمـان   ـق جمعی از کارگران لوله سازی خوزستان م
ـتـمـاعـی رژیـم در ایـن شـھـر تـجـمـع   تعاون، کار و رفـاه اج

ـار  .  اعتراضی برپا کردند  این کارگران با تـجـمـع خـود خـواسـت
 .پرداخت دستمزدھای معوقه خود شدند 

 
 اعتصاب کارگران شرکت نقش و نمای سنندج

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
 نفر از کارگران مسکـن مـھـر  ٥٠ کارگری خبر داد كه تعداد  

سنندج واقع در شھرک بھاران، وابسته به شرکت نقش و نـمـا  
ـنـد، از  ٧٠ که    درصد از پرسنل این شرکت را تشکیل مـیـدھ

 اردیبھشت در اعـتـراض بـه عـدم پـرداخـت دو مـاه  ٢٣ تاریخ  
حقوق معوقه خود از طرف کارفرما، دست به اعتصاب زده و  

کـارگـران  .  خواستار دریافت مطالبات خود در اسرع وقت شدند 
 خـرداد  ٧ مسکن مه سنندج تا تاریـخ ارسـال ایـن خـبـر کـه  

ھیچ کدام از کـارگـران  .  میباشد، ھنوز در اعتصاب میباشند 
ـاشـی از   شرکت مذکور از حق بیمه برخوردار نبوده و خطرات ن
ناامنی محیط کار ھر لحظه امنیت جانی آنان را به مـخـاطـره  

 .میاندازد 
 

 اعتصاب کارگران کارخانه آتیال ارتوپد سنندج
کارگران کارخانه آتیال ارتوپد واقع در شھرک صـنـعـتـی  
سنندج در اعتراض به پائین بـودن دسـتـمـزدھـای خـود چـنـد  

 . روزی است كه دست به اعتصاب زده اند 
 

 اعتصاب كارگران تونل سد آزاد
كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری  
خبر داد كه کارگران قسمت تونل سـد آزاد، زیـر نـظـر جـھـاد  
توسعه از شرکت ھای وابسته به شرکت استراتـوس، واقـع در  

مریوان، در اعتراض به ھـفـت مـاه حـقـوق   –جاده ی سنندج  
معوقه ی خود و شرایط ضد کارگری حـاکـم بـر آن ھـا از  

ـافـت  ٨ تاریخ   ـار دری  خرداد دست به اعـتـصـاب زده و خـواسـت
كـارگـران اعـالم  .  حقوق و مطالبات مـعـوقـه ی خـود شـدنـد 

نمودند تا دریافت مطالبات خـود، بـه اعـتـصـاب ادامـه مـی  
  .دھند 

تھدید كارگران معترض شركت ایثارگران 
 حدید به اخراج

:  خرداد گـفـت ٧ یكی از كارگران از اصفھان روز یكشنبه  

ـقـه  ٢٠  تا  ١٠ كارگران شركت ایثارگران حدید كه بین    سال سـاب
ـیـم   ـق كار دارند علیرغم اینكه حكم كتبـی بـرای قـرارداد مسـت
ـنـوز   ـیـشـود و ھ شدن در دست دارند ولی این قرارداد بسته نـم

ـیـگـیـری  .  امنیت شغلی ندارنـد  جـمـعـی از كـارگـران بـرای پ
ـام   ـن ـا فـردی ب مطالباتشان به استانداری مراجـعـه كـردنـد و ب
ـاسـخ بـه كـارگـران، آنـھـا را   دھقان صحبت كردند اما بجای پ

یك ماشین میاوریم و شما را در آن  : " تھدید كرده و گفته است 
یكی دیـگـر از كـارگـران  ."  می ریزیم و ھمه را اخراج میكنیم 

كارگران این شركت از دوره ریاست جمھـوری  :  این شركت افزود 
ـاسـخ   رفسنجانی امنیت شغلی خود را دنبال كرده اند اما در پ
ــا   ــاھ ــشــود، شــم ــی ــه م ــت ــف ــان گ ــارشــان بــه  آن ــری ك ــی پــیــگ

اعتراض ھم بكنیم به ما تھمت اخاللگـر مـی  .  اخاللگرھستید 
 زنند و نمی دانیم چكار باید بكنیم؟ 

 
اعتراض میوه فروشان سیار در مقابل 

 شھرداری روانسر
 خـرداد تـعـداد  ١٠  و نیم صبح روز چھارشنبه  ٨ از ساعت  

 نفر از میوه فروشان سیار شھر روانسر در مقابل شـھـرداری  ٢٠ 
ایـن مـیـوه فـروشـان در  .  این شھر تجمع اعتراضی برپا کردند 

اعتراض به ایجاد مزاحمت و اذیت و آزار مـامـوران شـھـرداری  
این شھر، اقدام به برپائی تجمع اعتراضی در مقابل شـھـرداری  

 . کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 ماه ١٣کارگران شرکت آرم فرم 
 دستمزد،عیدی و سنوات طلب دارند

 ماه است كه حقوق و عـیـدی  ١٣ كارگران شركت آرم فرم  
 .سال گذشته و ھمچنین سنوات خود را دریافت نكرده اند 

 
 عدم پرداخت دستمزد در شرکت الداد مھر پارس

به گزارش کمیته ھماھنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  
ـارس، واقـع   تشکل ھای کارگری مدیریت شرکت الداد مھر پ

ـنـدج، از پـرداخـت  ٣ در شھرک صنعتی شـمـار    مـاه  ٥  سـن
این كارگران كـه  .  دستمزدھای معوقه آنان خودداری می نماید 

 مـاه  ٥  تن ھستند تا تاریخ اول خرداد ماه سال جاری  ٧٠ حدود  
 به آن پـھـارداخـت  ١٣٩٠ است ھیچگونه حقوق و عیدی سال  

نشده و کارفرما با حیله و نیرنگ برگه تسویـه حسـاب سـال  
 .  را از کارگران دریافت کرده است ١٣٩٠ 
 

حقوق کارگران وانیا ریل راه آھن تھران 
 پرداخت نمی شود

 روز از پایان اردیبھـشـت خـبـری از پـرداخـت  ٨ با گذشت  
ایـن كـارگـران  .  دستمزدھای اردیبھـشـت پـرداخـت نشـده اسـت 

ـان سـال   ـای ھمچنین دستمزد فروردین ماه امسـال و سـنـوات پ
 . گذشته را ھم دریافت نكرده اند 

 
 عدم پرداخت دستمزد کارگران سرخه حصار

ـفـت   در گزارشی آمده است كه از آنـجـایـی کـه وزرات ن
ـانـکـارھـای   ـیـم برخی از این جـایـگـاه ھـای سـوخـت را بـه پ
خصوصی واگذار کرده، کارفرمایان به ھـیـچ عـنـوان حـق و  
ـا   حقوق کارگران را رعایت نمی کنند و ھر طور که مایلند ب
آنان رفتار می کنند از جمله اینکه قبل از استخدام پیشاپیـش  
از کارگران رضایت نامه کتبی مبنی بر اینکه که تمام حـق  
ـنـد  ـای . و حقوق و سنوات خود را دریافت کرده اند، اخذ می نم

 اخبار کارگری 
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کارگران جایگاه پـمـپ گـاز  :  در ادامه این گزارش آمده است 
، چندین ماه دستمزد دریافت نکـرده  ١ در سرخه حصار سامانه  

 .اند 
 

 ماه دستمزد ٢کارگران سرو مشرق زمین 
 معوقه دارند
ـیـش از  ٢ دستمزدھای    ماھه فروردین و اردیبھشـت مـاه ب

ـز  ٥٠   نفر از کارگران شرکت پیمانکاری خدمات فضـای سـب
 .  تھران پرداخت نشده است ٥ شھرداری منطقه  

 
اخراج کارکنان و کارگران اداره شبکه 

 بھداشت شھرستان اردل
ـان   ـان اردل واقـع در اسـت مسئوالن شبکه بھداشت شھـرسـت
چھارمحال و بختیاری به بھانه ھای واھی اقـدام بـه اذیـت و  

ـازه  .  آزار و اخراج کارکنان و کارگران این اداره می كننـد  در ت
 نفر از کارکنان و کـارگـران ایـن  ٧ ترین این بیکارسازی ھا،  

ـا اعـمـال فشـار و اخـذ تـعـھـد   شبکه از کار اخراج و سپس ب
 نفر از آنان به سرکارھایشان باز گردانـده شـدنـد ولـی  ٥ کتبی  

 . نفر باقیمانده کماکان بیکار و بالتکلیف بسر می برند ٢ 
 

اخراج سازی ھا و عدم پرداخت حقوق 
 كارگران كارخانه احیا صنعت سنندج

کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
ـا  ١١ کارگری روز    خرداد خبر داد كه مدیریت کـارخـانـه احـی

  یكی دیگـر  ٩١ صنعت سنندج در ادامه اخراج سازیھای سال  
ـزی را اخـراج کـرد  . از كارگران این كارخانه به نام شاپور عـزی

قراردادھای جدید کارگران این کارخانه در سال جدیـد  یـک  
ـاریـخ عـیـدی و   ماھه می باشد و در ضمن کارگران تا این ت

ـا  .  سنوات سال گذشته را نیز دریافت نکرده اند  کـارخـانـه احـی
صنعت یکی از زیر مجموعه ھای کارخانه ایـران خـودرو در  
ـیـکـی   سنندج می باشد که در زمینه ساخت قطعـات پـالـسـت

 .خودرو مشغول به فعالیت است 
 

کارگران شرکت دارو گستر یاسین دستمزد 
 اردیبھشت خود را نگرفته اند

ـا  ٤٥ بیش از    نفر از کارگران شرکت دارو گستر یاسـیـن ب
 روز از پایان اردیبھشت، ھنوز دستـمـزد ایـن مـاه را  ٥ گذشت  

 .دریافت نكرده اند 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

  میلیون نفر از جمعیت ایران بیکار ھستند١٠
ـتـمـاعـی مـجـلـس   ـیـسـون اج داریوش قنبری، عضـو کـم

ـا  :  اسالمی گفت  تصور من از جمعیت بیکـاران در جـامـعـه ب
گزارشات مرکز آمار فاصله زیادی دارد و علت این امر تنـھـا  

ـیـکـاری و  .  محاسبات ضعیف مرکز آمار اسـت  ـاره ب وی درب
ـلـه جـدی بـرای  :  رشد روزافزون آن گفت  بیکاری یک مسـئ

گـزارشـھـای مـرکـز آمـار ایـران نشـان  :  او گـفـت .  ایران است 
ـفـر اسـت  ٨/٢ ،  ٩٠ میدھد که نرخ بیکاری در سال    میلیـون ن

ـاشـد  وی  .  که به نظر من این عدد، نمی تواند آمار درستـی ب
تصور من این است که در حال حاظر جمعیـت  :  در ادامه گفت 

ـابـی  ١٠ بیکاران در کشور به    میلیون نفر ھم میرسد زیـرا ارزی
ـابـی درسـتـی   ـیـکـاران، ارزی مرکز آمار برای ارائه ی تعـداد ب

در  :  وی زنان را بیشترین افراد بیکار دانسـت و گـفـت .  نیست 
ـز   ـی بسیاری از مناطق اشتغال زنان مطرح نیست و مرکز آمار ن

ـان بـه ایـن مـورد ھـیـچ گـونـه   در خصوص نرخ بیکـاری زن
 .توجھی نداشته و در این مورد مرکز آمار ایراد اساسی دارد 

 
  ھزار بیكار در یك سال٨٠٠

ـاد  ١٣٩٠ روزنامه شرق در اسفند سال   ـن  در گزارشی با است
ـیـکـاری   به اطالعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از ب

 خـبـر  ١٣٩٠  تا پاییز  ١٣٨٩  ھزار شاغل در فاصله پاییز  ٨٠٠ 
 . داده است 

 
 ٢ کارگر پاالیشگاه بید بلند ٩٢٤بیکاری 

ـیـل پـروژه   در نتیجه عدم تخصیص اعتبار الزم جھت تکـم
 درصد کارگران شاغل شـامـل  ٣١ ،  ٢ پاالیشگاه گاز بید بلند  

ـاکـنـون از کـار اخـراج  ٩٢٤   نفر از فروردین ماه سال جاری ت
ـارس مـی  .  شده اند  ترکمنی، مدیر شرکت مھندسی جـھـان پ

گوید مشکالت مالی موجب بیـکـاری بـرخـی از کـارگـران  
 . اجرای این طرح شده است 

 
 تشدید موج اخراج کارگران

پور دبیر اجرایی خانه كارگـر سـاوجـبـالغ    کرمعلی سامانی 
ـزایـش  :  گفت  ـا اف ـارانـه ھـا ب اجرای فاز دوم ھدفمند کـردن ی

ـابـود و مـوج جـدیـد اخـراج   ـایـع را ن ھزینه ھای تولیـد، صـن
وی با اشاره به اخراج گستـرده  .  کارگران را تشدید خواھد کرد 

اخـراج کـارگـران  :  ھای صنعتی کشور گفت   کارگران در واحد 
ـنـه   ـزی اولین حربه صاحبان صنایع و کارفرمایان در کـاھـش ھ
ھای مالی است که در یکسال گذشته بـعـد از اجـرای فـاز  

 .اول ھدفمندی شاھد گسترش اخراج کارگران بودیم 
 

 ٥٠با اجرای طرح پزشک خانواده 
 شوند  ھزارپزشک بیکارمی

ـزشـکـی از   بیژن گودرزی، رئیس مجمع عمومی نـظـام پ
 ھزار پزشک با اجرای طرح پزشـک خـانـواده  ٥٠ بیکار شدن  

 نفـر  ٢٥٠٠ اگر در طرح پزشک خانواده،  : وی گفت . خبر داد 
ـقـط   جمعیت زیر نظر یک پزشک قرار بگـیـرنـد ایـن طـرح ف

 ھزار پزشک عمومی را به کار گیرد و از جمـع  ٣٠ تواند    می 
ـنـد  ٥٠  ھزار پزشک عمومی کشور،  ٨٠   ھزار نفر بیکار خواھ
 . شد 

 
 کارگران کارخانه ایران تایر در ١٣٠٠

 آستانه بیکاری 
ـایـر،  ٨٠ در پی اخراج    تـن از كـارگـران كـارخـانـه ایـران ت

ـامـه  ـا ارسـال ن ای بـه    شورای اسالمی کـار ایـن کـارخـانـه ب
ـلـی   مرتضی تمدن استاندار تھران، خواستار جلوگیری از تـعـطـی

ـلـی ایـن  .  تایر شد   ایران  ـا تـعـطـی در این نامه آمـده اسـت كـه ب
 . كارگر بیكار خواھند شد ١٣٠٠ كارخانه،  

 
 کارگر در خراسان ١٢٤٧اخراج حداقل 

  ٩٠جنوبی در سال 
عابدین محمدی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتـمـاعـی  

 شـکـایـت از  ١٢٤٧    ٩٠ در طول سال  : خراسان جنوبی گفت 
ـافـت شـد کـه از   جانب کارگران جھت رسیدگی به اخراج دری

 تقـاضـای  ١٠١٠  مورد به دلیل اتمام قرارداد و  ٢٣٧ این تعداد  
 .دلیل یا دیگر موارد بود   رسیدگی به دلیل اخراج بی 

 
  درصدی تولید ماھی در سال جاری٤٠كاھش 

ـان سـردابـی، از كـاھـش   مدیر عامل اتحادیه پرورش دھندگان مـاھـی
 .داد  درصدی میزان تولیدات ماھی در سال جاری خبر  ٤٠ 

گسترش بیكاری كارگران نساجی در سال 
 جاری 

ــان و   ــدگ ــن ــن ــدک ــی ــر اتــحــادیــه تــول ــی ــا، دب ــت مــھــدی یــک
ـان    انتظار می :  صادرکنندگان صنایع نساجی گفت  ـای ـا پ رود ت

ـا  .  سال بسیاری از كارگران صنایع نساجی بیكار شـونـد  وی ب
ھـای اخـیـر بـه شـدت    اشاره بـه تـورم شـدیـدی کـه در مـاه 

: ھای تولیدی را تحت الشعاع قـرار داده اسـت، گـفـت   فعالیت 
ــورم و   ــرخ ت ــوجــه وضــعــیــت ن ــات ــن رونــد ب ــداوم ای ــا ت ــم مســل

ـتـصـادی بـه مـنـظـور    محدودیت  ھای موجود برای فـعـاالن اق
ـیـروی    تامین و واردات مواد اولیه، می  ـتـظـار تـعـدیـل ن توان ان

ـنـکـه  .  بسیاری از کارخانجات تا پایان سال را داشت  ضـمـن ای
 .ھا رو به تعطیلی خواھند گذاشت   احتماال برخی واحد 

 
 ھزار نفر در شھرستان اصفھان بیکار ٦٠

 ھستند
ـتـمـاعـی      حسین باقری، رئیس اداره تعاون، کار و رفـاه   اج

وی  .   ھزار نفر بیكار در اصفھان خـبـر داد ٦٠ اصفھان از وجود  
ـیـکـار در  ٦٠ شود حدود    بینی می   پیش : گفت   ھزار نفر فـرد ب

شھرستان اصفھان وجود داشته باشد که البته نرخ بیکـاری در  
 سال دو برابر نرخ بیکاری عمومـی اسـت و  ٢٤  تا  ١٥ جوانان  

 . درصد است ٧٥ نرخ مردان بیکار معادل  
 

 نرخ بیكاری صیادان رو به افزایش است 
: حسن آقازاده، رئیس ھیات مدیره ماھیان گرمابـی گـفـت 

ـتـی دولـت    کاھش ذخایر آبی و عدم اعمال سیاست  ـای ھای حـم
ـادان شـده اسـت  وی ادامـه  .  باعث افزایش روند بیکاری صـی

ـیـد،  (  ھزار تن انواع ماھی گرمابی  ١٢٠ سال گذشته  : داد  سـف
از استخرھای پـرورشـی کشـور بـرداشـت شـده  )  کپور و آمور 

ـتـه اسـت ٩٥ است که امسال به   ـاف او از  .   ھزار تن کـاھـش ی
 ھزار تن ماھی گرمابی در سال گذشته خبر داد  ٣٠ صادرات  

ـیـن  :  و خاطرنشان ساخت  امسال در پی کاھش تولید و ھـمـچـن
نداشتن وزن مطلوب و بازارپسند و كمبود ماھی صـادرات بـه  

 . ھزار تن کاھش یافته است ١٨ 
 

 درصد از واحدھای صنعتی در ٧٠تعطیلی 
 خراسان رضوی

حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه كارگر خـراسـان رضـوی  
ھا ھـم اکـنـون    بعد از اجرای قانون ھدفمند کردن یارانه :  گفت 

ھـای صـنـعـتـی     درصـد از واحـد ٣٠ در خراسان رضوی تنھا  
وی با اشاره به اینکه اکثر کارخانجات در  .  کنند   فعالیت می 

کـردنـد،    گذشته در سه شیفت کار و با حداکثر نیرو تولید می 
ھا با حداقل ظرفیت نیروی کـار در    ھم اکنون این واحد : افزود 

ـنـد  چـراغ شـھـرکـھـای  :  وی گـفـت .  یک شیفت فعال ھسـت
 . صنعتی خراسان رضوی نیمه خاموش است 

 
 كارگر كارخانه اطلس ٥٠٠اخراج بیش از 

 پودر تبریز
 یكی از كارگران كارخانه اطـلـس  ٩١  خرداد ٧ روز یكشنبه  
 ماه است كه كارگران این كارخانـه حـقـوق  ٦ :  پودر تبریز گفت 

عالوه بر حقوق معوقه این كـارخـانـه  .  خود را دریافت نكرده اند 
ـیـمـی از آنـھـا طـی  ٧٠٠ كه زمانی    كارگر داشت، بیش از ن

ـیـكـار شـده انـد  ـار ب در حـال  .  چند ماه گذشته اخراج و از ك
 . نفر از كارگران باقی مانده اند ١٥٠ حاضر فقط  

 
  کارگر ایران تایر بیكار شدند٨٠

مجتبی حسینی، دبیر شورای اسالمی کار كارخانه ایـران  
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ـان بـه  : تایر گفت  ـف کارخانه ایران تایر وابسته به بنیاد مستضـع
ـنـگـی   ـقـدی ـیـد و ن  کـارگـر  ٨٠ جھت کمبود مواد اولیـه تـول

. قراردادی خود را با اتمام قرارداد کاریشان تعدیل کـرده اسـت 
 سـال  ١٣ سابقه كاری بـعـضـی از كـارگـران اخـراج شـده بـه  

 . میرسد 
 

 روند بیكاری چایكاران ادامه دارد
  ٢٠ ایرج ھوسمی، رئیس اتحـادیـه چـایـكـاران از كـاھـش  

 . درصدی تولید چای در سال جاری خبر داد 
 

نرخ بیكاری در بخش كشاورزی رو به 
 افزایش است

پور، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق    محمد حسین کریمی 
او  .  ایران از افزایش نرخ بیکاری در بخش کشاورزی خـبـر داد 

: با اشاره به روند کاھشی اشتغال در بخش کشـاورزی گـفـت 
 درصد از شاغلین کشور در بـخـش کشـاورزی  ٢٠ ھم اکنون  

ـتـصـادی    کنند اما به دلیل اعمال سیاست   فعالیت می  ھـای اق
 . نرخ بیکاری در این بخش رو به افزایش است 

 
 غرفه جشنواره غذاھای سنتی ایران ٨٠

 پلمپ شدند
 غرفه اولین جشنواره غـذاھـای  ٨٠ پلیس تھران گفته است  

 . المللی تھران پلمپ کرد   سنتی ایران را در نمایشگاه بین 
 
  واحد صنفی در قزوین پلمب شد٢٦

ـزویـن گـفـت " امنیت عمومی "رئیس پلیس   ـان ق   ٢٦ :  اسـت
ـلـمـب   ـزویـن پ واحد صنفی كه وی آنھا را متخلف خواند، در ق

 . شدند 
 

 ناامنی محیط كار
 

  کارگر در ھمدان٣مرگ ماھانه 
به گزارش خبرگزاری دولتی مھر بر اساس آخـریـن اعـالم  

ـفـر جـان  ٣٠ سازمان پزشکی قانونی ھمدان، در سال گذشته    ن
ــد   خـود را در حــوادث کــار از دســت داده  ــی احســان،  .  ان عــل

در مدت مشـابـه سـال  :  مدیرکل پزشکی قانونی ھمدان گفت 
 نفر بـود کـه بـه ایـن  ٢٠ شدگان حوادث کار    قبل تعداد فوت 

  ٥٠ ترتیب آمار مرگ ناشی از حادثه کار در سـال گـذشـتـه  
بر اساس این آمـارھـا بـه  :  او افزود .  درصد افزایش یافته است 

طور متوسط و بدون احتساب روزھای تعطیل در ھر مـاه سـه  
در سـال گـذشـتـه از  :  وی افـزود .  میرد   کارگر در ھمدان می 

 نفر مـرد و یـک  ٢٩ ھای حوادث کار این استان،    کل فوتی 
ـز  ٨٩ نفر زن بودند و در حوادث کار سال   ـی   ٢٠  استان ھمدان ن

. انـد   نفر جان خود را از دست دادند که ھمگی آنـھـا مـرد بـوده 
وی توضیح می دھد که این آمار کارگرانی را در بـر مـی  
ـتـمـاعـی   گیرد که بیمه اند و تحت پوشش سازمان تأمـیـن اج
ـادگـی و مـرگ و مـیـر   ـت قرار دارند و گرنه آمار از کار اف

 .ناشی از کار بسیار بیشتر از این رقم است 
 

  کارگر در شھرستان رباط کریم ٥مرگ 
 کارگـری کـه بـرای رفـع  ٥  خرداد،  ١٤  عصر  ٦ ساعت  

ـتـی نصـیـرشـھـر   گرفتگی چاه فاضالب بـه شـھـرک صـنـع
ــر   ــر اث ــد حــیـن کــار، ب ــه بـودن ـت ــم رف ـان ربــاط کــری شـھــرســت

 .گازگرفتگی در داخل چاه فاضالب جان باختند 
 

توپ باران كارگران کولبر و کشته و زخمی 
  نفر از آنھا٣شدن 

در پی توپ باران نیروھای نظامی حکومت اسالمـی در  
ـبـر    منطقه  ی ترگور در شھرستان ارومیه، یک از كارگران کول

ـامـھـای   ـز بـه ن ـی ـفـر ن به نام فرشاد درباسی جان باخت و دو ن
در ادامـه  .  فیصل درباسی و محمد نوری بشدت زخمی شدند 

ـاطـق  ١١ این خبر آمده است كه جمعا   ـبـر در مـن  كـارگـر کـول
ـیـم گـلـولـه   ـق ـیـک مسـت مرزی کردستان ایران به عـلـت شـل
مأموران حکومتی، انفجار مین و سرمازدگی جان سپرده و یا  

 .اند   زخمی شده 
 

 درصدی مرگ ناشی از حوادث ٥٠افزایش 
 كار در کردستان

ـان   ـانـونـی اسـت غالم رضا ھمایون پور، مدیرکل پزشک ق
 درصدی مرگ ناشی از حوادث كـار  ٥٠ کردستان از افزایش  
 نفـر در  ٢٤ در سال گذشته  :  وی گفت .  در این استان خبر داد 

استان كردستان بر اثر حوادث كار جـان خـود را از دسـت داده  
ھـای     كه تعداد فـوتـی  ١٣٨٩ این رقم در مقایسه با سال  . اند 

او در  .   درصد افزایش یافته است ٥٠  نفر بود،  ١٦ حوادث كار  
 حـوادث كـار     نفر فوتـی ٢٤ در سال گذشته ھمه  : ادامه گفت 

 .اند   این استان، مرد بوده  
 

 درصدی مرگ ناشی از ٧/٦افزایش 
 حوادث کار در استان کرمانشاه

پزشکی قانونی استان کـرمـانشـاه اعـالم کـرد کـه سـال  
 نفر در استان كرمانشاه بر اثر حـوادث كـاری جـان  ٣٢ گذشته  

ـان  .  اند   خود را از دست داده  ـانـونـی اسـت طبق اعالم پزشـکـی ق
ـا سـال   ـایسـه ب ـق  كـه تـعـداد  ١٣٨٩ کرمانشاه، این رقم در م

ـتـه  ٧/٦  نفر بود،  ٣٠ ھای حوادث كار    فوتی   درصد افزایش یاف
ـار ایـن    سال گذشته از مجمـوع فـوتـی .  است  ھـای حـوادث ك

در حـوادث كـار سـال  .   نفر مرد و یك نفر زن بودند ٣١ استان،  
 نفر جان خود را از دسـت دادنـد  ٣٠  استان كرمانشاه نیز  ١٣٨٩ 

طـبـق اعـالم  . اند    نفر مرد و دو نفر زن بوده ٢٨ كه از این تعداد  
ـیـشـتـریـن   مسئولین اداره کل تعاون، کار و رفاع اجتـمـاعـی، ب

 . حوادث کار استان مربوط به بخش ساختمان است 
 

  معلم اھل شھرستان دامغان٤مرگ 
ـان، صـبـح روز   ـن ـان سـم به گزارش مقامات پلیس راه اسـت

ـان دامـغـان  ٤  خرداد، خودرو پراید  ٨ دوشنبه    معلم اھل شھرسـت
ـا یـک دسـتـگـاه   كه عازم محل كار بودند بـعـلـت تصـادف ب
کامیون دچار حادثه گردید و تمامی سرنشینان آن جـان خـود  

 .را از دست دادند 
 

  کارگر بر اثر استنشاق گاز آمونیاک٣مرگ 
ـیـدی  ٤  خرداد خبر داد كه  ١٢ ایلنا روز    کارگر شرکت تول

ـیـک بـر اثـر خـارج نشـدن گـاز   ـان اب کمپوست قارچ شھرست
ـان جـان  ٢ موجود، بشدت دچار مسمومیت شدند که    نفر از آن

ـال بـه مـراکـز درمـانـی نـجـات   ـق ـت باختند و دو نفر دیگر با ان
یكی از این كـارگـران كـه  :  ایسنا یك روز بعد خبر داد .  یافتند 

ـاد   ـاصـرآب توسط افراد مستقر در كارخانه به اورژانس روستای ن
 .منتقل شد كه متاسفانه جان خود را از دست داد 

 
 معادن ناامن كرمان باز ھم قربانی گرفت
سـه  :  یكی از مقامات رژیـم اسـالمـی از كـرمـان گـفـت 

ـانـکـر زغـالسـنـگ در   کارگر که در حال تمیز کردن دھانه ب
معدن ھشونی شھرستان كوھبنان كرمان بودند، یك نفر كشته و  

ـتـه  .  دو نفر دیگر بشدت مجروح شـده انـد  وی در ادامـه گـف
ـتـی و  ٢٥٠٠ در حال حاضر حدود  : است   کارگر در معادن دول

ـایـد بـه   خصوصی این شھرستان مشغول به کار ھستند کـه ب
 . ھا چاره اندیشی شود   لحاظ وضعیت ایمنی آن 

 
یك كارگر ساختمانی در خوی ھنگام 

 گودبرداری جان باخت
ای كـه در    در حـادثـه :  رئیس آتش نشانی شھرستان گفـت 

ـنـگـامـی كـه   نزدیكی میـدان مـادر شـھـر خـوی رخ داد، ھ
كارگران در حال گودبرداری بودند پی ساختـمـان مـجـاور فـرو  

 . ریخت و یكی از كارگران در زیر پی بتنی ماند و جان باخت 
 

قطع انگشتان دو کارگر در کارخانه کولر 
 سازی مریوان

 سـالـه ای در  ٢٣ روز چھارشنبه سوم خرداد کارگر جوان  
ـا دسـتـگـاه   بخش پرس کارخانه سه انگشتش را بھنگام کار ب

در خبر مربوطه آمده است كه ایـن دومـیـن  . پرس از دست داد 
ـیـن دسـتـگـاه پـرس   حادثه در چند ھفته گذشته بر روی ھـم

ـبـل  .  است  ـتـه ق ـف قبل از این مـورد کـارگـر دیـگـری سـه ھ
 .انگشتان یک دستش را از دست داد 

 
  کارگر جوان از عمق چھار متری آوار ٢نجات 
ـیـل فـرو ریـخـتـن  ٢٥  و  ٢٣  كارگر جوان  ٢   ساله كه به دل

قسمتی از دیواره ساختمان پنج طبقـه مسـکـونـی مـجـاور بـه  
ـار شـده   ـت ارتفاع چھار متر در خیابان پاتریس در زیر آوار گـرف
بودند از زیر آوار ساختمان با كمك كارگران آتش نشانی، نجـات  

 .پیدا كردند 
 

نجات دست یك كارگر از داخل دستگاه 
 مكنده گریس

ـایـی در تـھـران، کـه   ـی ـزرگ مـواد شـیـم در یک انبار ب
کارگر جوانی در حال کار کردن با دستگاه مـکـنـده گـریـس  

. کـنـد   بود ناگھان انگشتان وی در داخل دسـتـگـاه گـیـر مـی 
آتش نشانان با استفاده از تجھیزات ھولماترو و دستگاه سـنـگ  

 .فرز موفق شدند انگشتان دست وی را بیرون بکشند 
 

كشتار كارگران كولبر توسط نیروھای 
 نظامی با لباس مبدل

ـتـه گـذشـتـه و در   ـف بر اساس اخبار منتشره طی چـنـد ھ
چندین مورد جداگانه، نیروھای نـظـامـی رژیـم اسـالمـی در  

ی ترگور ارومیه با پوشیدن لباسھای محلـی كـارگـران    منطقه 
ھـای    کولبر مرزی را گمراه کرده و به آسانی آنھا را در کمیـن 

: یکی از کارگران این مناطـق گـفـت .  کنند   خود گرفتار می 
ـا  ١١ روز    خرداد تعداد زیادی از نیروھای نظامی حـکـومـت ب

ـبـر، در   پوشیدن لباسھای محـلـی و ھـمـچـون كـارگـران کـول
نام جرمی از توابع ارومیه و واقع در منطقه مـرزی    ای به   نقطه 

 رأس از آنـھـا را  ٣٠ ترگور با شلیک به سوی احشام باربـر  
الزم به یادآوری اسـت كـه بـطـور مـعـمـول و در  .  تلف کردند 

ـفـر   مناطق مرزی کردستان، ھر ھفته شاھد کشته شدن چند ن
ـیـروھـای نـظـامـی   ـیـک گـلـولـه ن از این كارگران بر اثـر شـل

 .حکومت اسالمی ھستیم 
 

 مرگ كارگر آرماتور بند در مھاباد
كمیته ھماھنگی برای كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری  

ـات ایـمـنـی،  ١١ خبر داد كه رووز   ـبـود امـکـان  خرداد در اثـر ن
ـنـد دچـار   کارگر جوانی به نام واحد آبادیان  کارگر آرمـاتـورب
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 خـرداد  ١٢ حادثه گردید و بر اثر جراحات وارده در روز جمـعـه  
 .در بیمارستان مھاباد جان سپرد 

 
 اذیت و آزار فعالین كارگری و اجتماعی

 
احضار بازداشت شدگان مراسم روز جھانی 

 کارگر سنندج
کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای  
کارگری خبر داد كه  بازداشت شدگان مـراسـم روز جـھـانـی  

 خرداد جھت ارائه آخـریـن  ٨  سنندج، روز دوشنبه  ٢٠١٢ کارگر  
ھـای دادگـاھـی آنـھـا، بـه    دفاعیات خود و معرفی به شعبـه 

 .شعبه چھار دادیاری سنندج احضار شدند 
 

 شاھرخ زمانی به زندان یزد تبعید شد
شاھرخ زمانی عضو زندانی شورای  
ـیـگـیـری ایـجـاد   ـتـه پ ـی نمایندگـان کـم
تشکلھای کارگری و عضو سندیکای  

ـبـه    خـرداد  ٧ نقاشان که در روز یـکـشـن
ماه از زندان به مکان نامعلومی منتقـل  
ـتـه   ـاف ـال ی ـق ـت ـزد ان شده بود، به زنـدان ی

این انتقال به زندان یزد در حـالـی  .  است 
گیرد که مطابق حکم دادگاه، مـحـکـومـیـت وی    صورت می 

 .در زندان تبریز بوده است 
 

 وضعیت نامناسب جسمی رضا شھابی
ـا   کمیته دفـاع از رضـا شـھـابـی ب
ـیـت جسـمـی   انتشار گـزارشـی از وضـع
رضا شـھـابـی، حـال عـمـومـی وی را  

در بـخـشـی از  .  نامناسب گزارش کـرد 
این گزارش آمـده اسـت، رضـا شـھـابـی  
ـاسـب جسـمـی   کماکان با وضعیت نامـن
ــخــش اعصــاب   ــراحــی ب ــخــش ج در ب

ـا حـال   ـتـظـرنـد ت بیمارستان خمینی بستری است و پزشکان من
عمومی او به وضعیتی برسد که توانایـی عـمـل جـراحـی را  

ـیـه وی،  .  داشته باشد  ھمچنین پس از صدور حکم زنـدان عـل
وکیل او الیحه اعـتـراض بـه ایـن حـکـم را تـحـویـل دادگـاه  
ـار مـراجـعـه   اسالمی رژیم داده، اما تاکنون و پس از چـنـد ب
وکیل و خانواده رضا شھابی، ھنوز شعبه مـربـوط بـه دادگـاه  
ـان   تجدیدنظر مشخص نشده و ھیچ جواب مشخصی ھم بـه آن

 .داده نمی شود 
 

 تشدید فشارھا بر عبدالرضا قنبری
کارگزارن رژیم اسالمی در آمـوزش و  
ـاکـدشـت حـکـم اخـراج   ـان پ پرورش شھرسـت
معلم زندانی عبدالرضا قنبری از ایـن اداره  

 .را صادر و به وی در زندان ابالغ نمودند 
 

 
 بازنشستگان

 
نامه اعتراضی بازنشستگاه استان یزد به 

 سعید مرتضوی
ـزد در   ـان ی کارگران بازنشسته و مسـتـمـری بـگـیـر اسـت

ـامـیـن    نامه  ای به سعید مـرتضـوی، مـدیـرعـامـل سـازمـان ت

اجتماعی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان بر مبنـای نـرخ  
ـامـه آمـده اسـت .  واقعی تورم شدند  ـزایـش حـقـوق  :  در این ن اف

ـانـک مـرکـزی    سال  ھای گذشته با تورم اعالمی از سـوی ب
ـزایـش شـش    ھمخوانی نداشته که برای نمونه مـی  تـوان بـه اف

 و افزایش ده درصـدی حـقـوق در  ٨٩ درصدی حقوق در سال  
ھا کـه    ھای تورم اعالمی در این سال    در قیاس با نرخ ٩٠ سال  

.  درصد بوده است، اشـاره کـرد ١٢/٤  درصد و  ٢٣/٦ به ترتیب  
ـتـظـاری   بازنشستگان ھمچنین در این نامه با توجه به تـورم ان

ھا خواستـه انـد    ناشی از اجرای فاز دوم قانون ھدفمندی یارانه 
اعـالمـی  )   درصـد ٢١/٥ (تا افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم  

از سوی بانک مرکزی باشد و در جھت اعمال آن با توجه به  
 . سپری شدن دو ماه از سال تسریع صورت گیرد 

 
مصوبه تسھیل شرایط بازنشستگی كارگران 

 شود  نساجی اجرا نمی
ـلـه  ـا از قـول رحـمـت ال ـن ـیـس کـانـون    ایل پـور مـوسـی، ری

: ھماھنگی شـورای اسـالمـی كـار خـراسـان رضـوی نـوشـت 
ـیـل شـرایـط   ـات وزیـران در خصـوص تسـھ مصوبه جـدیـد ھـی
ـنـوز از   بازنشستگی پیش از موعد كارگران صنایع نساجی ھ

با وجـود  :  وی .  جانب سازمان تامین اجتماعی اجرا نشده است 
اینکه یک ھفته بعد از تصویب، این قانون به سازمان تامیـن  
ـنـوز ایـن سـازمـان   ـانـه ھ اجتماعی ابالغ شده است اما متاسـف

 .اقدامی جھت اجرای آن نكرده است 
 
 التحصیالن در پیله بیکاری فارغ

ـاصـر مـوسـوی   ـاب از قـول سـیـد ن ـت روزنامه اسالمی آف
مـوضـوع  :  الرگانی، نماینده رژیم اسالمی در فالورجان نوشـت 

ـتـریـن   بیکاری فارغ التـحـصـیـالن فـالورجـان یـکـی از مـھـم
ـز    چالش  ـی ھا و مشکالت این حوزه انتخابیه اسـت کـه دائـم ن

ـزایـش  :  وی افزود . کند   افزایش پیدا می  یکی از علل مھـم اف
ـازار   ـاز ب ـی بیکاری در بین فارغ التحصیالن متناسب نبودن با ن
کار است زیرا بسیاری از دانشجویان بعد از اتمام تحصـیـل بـه  

 .فکر ایجاد اشتغال می افتند 
 

 گزارش
 

ھزینه اجرای قانون حذف یارانه ھا را 
 پردازند کارگران می

ـئـت مـدیـره کـانـون عـالـی   ـی ـاسـمـی، عضـو ھ چنگیز ق
ـا اجـرای فـاز اول  :  شوراھای اسالمـی کـار کشـور گـفـت  ب

ھـای    ھای اساسی زندگی خانواده   ھا ھزینه   ھدفمند کردن یارانه 
ـان  . کارگری به شدت افزایش پیدا کرده است  ـی ـا ب ـاسـمـی ب ق

اینکه ھر روزه خبرھای تلخی از اخراج کارگـران قـراردادی و  
عدم دریافت حقوق و اعتراض کارگران بیکار شده بـه گـوش  

از دیگر سو شاھدیم که نرخ اقـالم مصـرفـی  :  رسد، افزود   می 
درسال قبل بـه  :  او گفت . یابد   کارگران روز به روز افزایش می 
ـادیـده    دلیل سیاستھای ھدفمندی یارانه  ھا حـقـوق کـارگـران ن

ـاف   گرفته شده و درشرایط فعلی دستمزد کارگران حـتـی کـف
 . دھد   ی یک خانواده را نمی   ھای ضروری و اولیه   ھزینه 

کارگران با از دست دادن کار خـود در  :  وی ادامه داد كه 
این مـأمـور خـانـه  .  دھند   واقع امید به زندگی را از دست می 

ـنـدی  :  كارگر در ادامه گفـت  ـانـون ھـدفـم ـادرسـت ق اجـرای ن
بینی شده از صنایـع، مـوجـب    ھای پیش   ھا و عدم حمایت   یارانه 

ـیـکـاری  .  ھـا شـده اسـت   استفاده از حداقل ظرفیت کـارخـانـه  ب
ھـا    بسیاری از کارگران در پی مشکالت مـتـوالـی کـارخـانـه 

طی یک سال اخیر، نـگـرانـی جـامـعـه کـارگـری و حـتـی  
ـاری از کـارخـانـه .  کارفرمایان را موجب شده اسـت  ھـای    بسـی

تولیدی در کشور تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارنـد و  
ـنـکـه  .  با حداقل ظرفیت مشغول به تولید ھستند  ـان ای ـی او با ب

ـایـع و    افزایش ھزینه  ـان صـن ـا صـاحـب ھای تولید باعث شـده ت
ـتـری از    کارفرمایان خرده  پا کار بیشتری در قبال دستمزد کـم

ـیـد در واحـد :  کارگران بخواھند، ادامه داد  ھـای    کـاھـش تـول
صنعتی باعث شده است کارفرمایان در مراحل اولیـه اضـافـه  

ـا          کار کارگران را کاھش یا حذف کنند و سـپـس در  نـھـایـت ب
ـا عـدم   عدم بھبود وضعیت مالی کارخانه تصمیم بـه اخـراج ی

 . تمدید قرارداد نیروی کار بگیرند 
 

  میلیون کودک کار در ایران٧وجود 
سید علی میر اعتماد، استاد دانشـگـاه و مـدافـع حـقـوق  

 میلیون کـودک  ٧ بر اساس آمار غیر رسمی  : کودکان گفت 
 سـال  ١٨ ھر فـرد زیـر  :  وی گفت . کار در کشور وجود دارد 

ـا   ـتـصـادی و ی ـیـت اق ـال که به منظور کسـب درآمـد بـه فـع
مشاغل کاذب اشتغال داشته باشد، کودک کار نامیده مـی  

ـنـه ھـای  :  وی ادامه داد . شود  کـودکـان کـار کـه در زمـی
ـا مشـاغـل کـاذب بـه کـار   مختلف تولیدی و خدماتی و ی
ـیـه انسـانـی، حـق   مشغولند، ضمن محرومـیـت از حـقـوق اول
آموزش و سالمت جسمی و روانی، در معرض انواع آسیب ھـا  

به گفتـه  .  و خشونت ھای روحی، جسمی و جنسی قرار دارند 
ـیـون و  ٢ وی تعداد کودکان کار ایرانی بنابر آمار رسمی    میل

.  میلیون نفر تخمیـن زده مـی شـود ٧ بنا بر آمار غیر رسمی  
ـادیـده   در این بین نباید حضور پرشمـار کـودکـان مـھـاجـر را ن

براساس آمارھای موجود در سال گـذشـتـه مشـخـص  .  گرفت 
ـانـی و کـار دارای  ٩٥ شد که حدود   ـاب  درصد از کودکان خی
 .خانواده ھستند 

 
ھا بر معیشت کارگران،  سایه سنگین گرانی

 کاھش مجدد قدرت خرید
ھـا در    افزایش یکباره قیمت :  خبرگزاری دولتی مھر نوشت 

ـاعـث کـاھـش قـدرت  ١.٥ سبد معیشت خانوار در    ماه اخیر ب
  ٣٨٩ خرید کارگران شده است به نحوی که حداقل دسـتـمـزد  

ـانـه ٩١ ھزار تومانی سال   ـن ـقـط     در خوشبی   ٥٠ تـریـن حـالـت ف
در ادامـه آمـده  .  کند   ھای کارگران را تامین می   درصد ھزینه 

افزایش یکباره و بدون توجیه قیمتھا در ماھـھـای اخـیـر  : است 
ـنـه ھـای کـارگـران   ـزی باعث افزایش شکاف بین درآمدھا و ھ

ـزایـش     ١٨ شده است به نحوی که می توان گفت نه تنھـا اف
درصدی حداقل دستمزد سال جاری باعث تقویت قدرت خـریـد  

  ٦٠ کارگران نشده است بلکه با جھش یکباره قیمتھا، افزایش  
ـیـر چـنـدانـی در زنـدگـی  ٩١ ھزار تومانی حداقل مـزد   ـاث  ت

در ادامه درباره افزایش حداقل دسـتـمـزد  . کارگران نداشته است 
ھنوز بخش قابل توجھی از کـارگـران شـاغـل در  : می نویسد 

بنگاه ھا و واحدھای مختلف اقتصادی کشـور کـه مشـمـول  
قانون کار ھستند موفق به دریافت افزایـش حـقـوقـھـای سـال  

ـنـدی در  . جدید خود نشده اند  ھرچند در این بخش آمـار مسـت
زمینه وضعیت عملکرد بنگاه ھا در افزایش حـقـوقـھـای سـال  

ـتـر از  ٩١   وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کـم
ھای جـدیـد را از     درصد واحدھا توانسته اند افزایش حقوق ٤٠ 

این رسانه دولتی در ادامـه از قـول  .  ماه اول سال اعمال کنند 
: علی اكبر عیوضی، یكی از عوامل خانه كارگر می نویسـد 

 ھزار تـومـان در ھـر  ١٤ گوشت قرمز در ماھھای گذشته از  
بـه صـورت کـلـی در  .  ھزار تومان افزایش یافت ٢٤ کیلو به  

، در بخـش پـوشـاک، خـوراک و  ٩٠ ماھھای پس از اسفند  
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ـاده اسـت  ـت . مسکن کارگری بیشترین افزایش قیمتھا اتفاق اف
 ھزار تومان حداقل دستمـزد مصـوب شـورای  ٣٨٩ فردی که  

کار را در ھر ماه کار دریافت می کند چگونـه مـی تـوانـد  
 افزایش قیمتھای برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟ 

 
بی حقوقی كارگران شركت ایثارگران 

 حدید اصفھان
كـارگـران شـركـت  :  یكی از كـارگـران از اصـفـھـان گـفـت 

ـیـج  ٢٠  تا  ١٠ ایثارگران حدید كه بین    سال سابقه كار دارنـد ھ
ـتـه نشـده اسـت  وی  .  پاداش و مزایایی برای آنھا در نظر گـرف

ما از ھیچگونه امكانات خدماتی و درمانی بـرخـوردار  :  افزود 
ـیـرآھـن   ـار ت نیستیم بطور نمونه یكی از كارگران كه در حین ك
روی پای وی افتاده و پایش را شكسته بود تنھـا كـاری كـه  

این كارگر بـدون ھـیـچ  .  شركت كرد، او را به بیمارستان رساند 
. ای با ھزینه خودش مورد عـمـل جـراحـی قـرار گـرفـت   بیمه 

 ھـزار  ٥٠٠ نمونه دیگر از كارگری بـرای زایـمـان ھـمـسـرش  
تومان خواسته بودند این در شرایطی است كه ھیچ كـارگـری  
ـیـم مـاه حـقـوق   توان پرداخت این ھزینه ھا كه معادل یـك و ن

یكی دیگر از كارگران ضمـن تـوضـیـح  .  خودش است را ندارند 
وضعیت سخت معیشتی كه با آن روبرو است و اینكه حقـوقـی  
: كه میگیرد در حد زنده ماندن است با بغض و ناراحتی گفـت 

ـنـی  "  ـتـم بـچـه ام از مـن بسـت دیشب بعد از كار به خـانـه رف
خواست ولی پولی نداشـتـم كـه بـرایـش بـخـرم در ایـن دولـت  
متاسفانه زندگی ما ھمه اش شرم و خجـالـت در بـرابـر زن و  

 .بچه مان است 
 

گزارش ایلنا از دلیل اخراج كارگران از 
 زبان عوامل خانه كارگر

ـتـشـار گـزارشـی تـحـت عـنـوان  ١١ ایلنا روز   ـا ان  خرداد، ب
کـارگـران  " ، نـوشـت كـه  " گزارشی از دالیل موج جدید اخراج " 

ـنـد "  نخستین قربانی بحران در واحـدھـای صـنـعـتـی  در  .  ھسـت
ـتـشـر شـده از  : بخشی از این گزارش آمده است  بنابر آمـار مـن

سوی نھادھای مسئول، سـھـم مـزد کـارگـران در واحـدھـای  
ـیـد کـاال را  ١٢  تا  ٨ صنعتی تنھا    درصد قیمت تمام شده تـول

ـام مـربـوط بـه    شامل می  ـا ارق شود که این رقم در مقایسـه ب
تھیه مواد اولیه، سوخت و حمل و نقل، نگھداری تاسیسات و  

ـتـی و  ـا  ...  موارد حمایتی از جمله بیمه واحد صنع ـت رقـم نسـب
ـیـن  .  شود   ناچیزی محسوب می  ـنـھـمـه کـارگـران نـخـسـت با ای

ـانـه   ـنـد کـه بـه بـھ قربانیان شرایط بحرانی واحد صنعتی ھست
ـان قـرارداد    کاھش ھزینه  ـای ـا پ ـا ب ھا، از کار خـود اخـراج و ی

نـھـایـت کـارفـرمـا      شوند با این امید كه در    موقت، بیكار می 
ـتـی و   بتواند از شرایط بـحـرانـی عـبـور کـرده و واحـد صـنـع

ـلـه    ھرچنـد بـر ھـیـچ .  تولیدی را سرپا نگه دارد  كـس، از جـم
ھـای بـحـران    كارگران بیكار پوشیده نیست كه یکـی از عـلـت 

ھـای    ھای دیـگـر بـخـش   تولید در شرایط حاضر، افزایش ھزینه 
ھای انـرژی اسـت امـا ایـن    تولید از جمله مواد اولیه و حامل 

 شوند؟    چرا كارگران اخراج می : سئوال ھمچنان پابرجاست 
یـك فـعـال حـقـوق  " رجبعلی شھسواری، كه ایلنـا وی را  

ــد   مــعـرفــی كـرده اسـت، مـی "  كـارگـران قـراردادی  بــا     :  گـوی
ـاالی مـوادخـام،   ـیـت ب ـیـن قـم درنظرگرفتن مالیات و ھـمـچـن

ـیـدا كـرده اسـت کـه در    ھزینه  ـزایـش پ ھای تولید به شدت اف
شـود و    مواقع بحرانی، باعث اخراج و تعدیل نیروی کـار مـی 

ـان   ـا کـارفـرمـای در این زمینه دولت باید ھمکاری بیشـتـری ب
ـتـه مـزد شـورای  .  داشته باشد  ـی فرامرز توفیقی، مسئـول کـم

ـان،   عالی کار نیز در خصـوص حـمـایـت دولـت از كـارفـرمـای
ـالـب    دولت باید سیاست :  گوید   می  ھای حمایتی خـود را از ق

ـانـکـی   ـا ارائـه تسـھـیـالت ب شعار به حالت عـمـل درآورد و ب
ـا تـوجـه بـه   مناسب از کارفرمایان حمایت کنـد، چـرا کـه ب

ـیـن    ھزینه  ھای باالی مواد اولیه در شرایط تـحـریـم و ھـمـچـن
ـا    جریمه  ـتـگـران ب ـانـکـی کشـور، صـنـع ھای باالی سیسـتـم ب

 .شوند   مشکالت زیادی مواجه می 
از دیـدگـاه  :  در بخش دیگری از این گـزارش آمـده اسـت 

ـزات، مـھـم  ـی ـابـع مـالـی و تـجـھ ـن تـریـن    کارفرمایان ایرانی، م
شوند، در حالی کـه    ھای صنعت و تولید محسوب می   سرمایه 

ای    بدیھی است در صورتی که نیروی کار مناسب و باتجـربـه 
ـزات   ـی ـابـع مـادی و تـجـھ برای استفاده مناسب و بھینه از من

ـازدھـی شـیـب    صنعتی وجود نداشته باشد، عمال بھره  وری و ب
ـانـه  .  گیرد   نزولی به خود می  به دلیل ھمین نگاه مصرف گـرای

به کارگر، بسیاری از کارفرمایان در شرایط خاص و بحـرانـی  
ـیـروی کـار   ـا تـعـدیـل ن واحد صنعتـی، اقـدام بـه اخـراج و ی

ـیـکـره    کنند که در بلند مدت، ضربه   می  ـنـی بـر پ ھای سنگی
 .کند   صنعت و تولید ایران وارد می 

عبدالله مختاری، یكـی از عـوامـل خـانـه كـارگـر مـی  
ـیـشـتـر شـود  :  گوید  اھمیت کارفرمایان به منابع انسانی باید ب

ھـای انسـانـی    ھای مالـی، سـرمـایـه   چرا که در کنار سرمایه 
شوند و باید توجه داشت کـه    بعنوان دو بال تولید محسوب می 

ھای اصـلـی    کارگران سربار تولید نیستند بلکه بعنوان سرمایه 
 .شوند   تولید محسوب می 

حسن صادقی، یـكـی از چـمـاقـداران اصـلـی شـوراھـای  
ـان  " اسالمی كار و خانه كارگر و   ـیـشـکـسـوت رئیس اتـحـادیـه پ

در اقتصادی که محوریـت آن     :  می گوید "  جامعه کارگری 
تولید باشد، کارگر از اھمیت باالیی بـرخـوردار اسـت امـا در  
ـنـکـداری و   اقتصاد بیمار ایران کـه روز بـه روز بـه سـمـت ب

ـیـش مـی  رود، کـارگـر ارزشـی نـدارد و    اقتصاد خـدمـاتـی پ
ـیـد بـه کـارگـر نـگـاه   کارفرما ھم بعنوان سرمایه اصلـی تـول

رسد بسیاری از کارفرمایان نسـل جـدیـد    به نظر می .  کند   نمی 
ـیـروی انسـانـی کـار    کشور، نسبت به ظرفیـت  ـقـوه ن ـال ھـای ب

ـیـن واکـنـش آن   بی  ھـا در    اطالع ھستند و به ھمین دلیل نخست
ـابـر ایـن   ـن شرایط بحرانی، اخراج و تعدیل نیروی کـار اسـت، ب
فرھنگ سازی در نگاه کارفرمایان به منابع انسانی تولید و  

ای دیـگـر    تواند در بلندمدت شرایـط را بـه گـونـه   صنعت می 
 .تغییر دھد 

 
بار كاھش ھزینه تولید به دوش كارگران 

 افتاده است 
ـیـر اجـرایـی خـانـه كـارگـر   ایلنا از قول ھادی رضازاده، دب

ھای دولت در حـوزه    به دلیل سیاست گذاری : " گلستان نوشت 
ـنـون   کار به خصوص عدم نظارت بر اجرای دقیق قانون كار، اك

تواند به اشكـال غـیـر انسـانـی از کـارگـر بـھـره    کارفرما می 
ھا، امـكـان    با افزایش ھزینه :  وی در ادامه گفت ."  کشی کند 

ـنـه  ـزی ھـا    رقابت وجود ندارد و تنھا راه کارفرما برای کاھـش ھ
ـایـد کـارگـاه   تعدیل نیرو است و اگر این راه ھم جواب نـدھـد ب

 .خود را تعطیل کند 
 

 درصد ھزینه ١٢ تا ٨دستمزد کارگران تنھا 
 تولید است

فرامرز توفیقی، مسئول کمیته مزد شورایـعـالـی کـار در  
متاسفانه بـه  :  مورد اخراج کارگران از ابتدای سال جدید گفت 

عامل تولید به شـمـار   «ترین   دم دست »دلیل اینکه نیروی كار  
ـا    می  روند، کارفرمایان در شرایط خاص نسـبـت بـه تـعـدیـل ی

کنند و این در حالی است که طـبـق    اخراج این افراد اقدام می 
ـنـھـا   ـا  ٨ آمار وزارت کار، دستمزد کـارگـران ت  درصـد  ١٢  ت

 . شود   ھای تولید را شامل می   ھزینه 
 

 اطالعیه
 

 ژوئن فراخوان به تظاھرات در مقابل ٦
 "آی ال او"سازمان جھانی کار 

  ٣٠ صد و یکمین اجالس سازمان جھانی کار در فاصـلـه  
ـبـرگـزار مـیـشـود ١٥ مه تا   ـن  ژوئـن از سـوی  ٦ بـرای  .   ژوئ

ت  . د . اف . ، ث (CGT)فعالینی از سندیـکـاھـای ث ژ ت  
(CFDT) او  . اس . ، اف(FSU)  ــا و   (OUNSA)، اونس
ــدر   ــی ــونــی   (SOLIDAIRE)ســول بــه شــرکــت در آکســی

اعتراضی در مقابل سازمان جھانی کار در میـدان مـلـل ژنـو  
ـا  ١٢ این آكسیون از ساعت  .  فراخوان داده شده است    ٢  ظھـر ت
ما نیز مانند ھر سال با خواست اخـراج  . بعد از ظھر خواھد بود 

و آزادی  "  آی ال او " جمھوری اسالمی از سازمان جھانی کار  
فوری کارگران زندانی و زندانیان سیاسی در آنجا خواھیم بـود  
ـیـم كـرد  . و در این روز در این آکسیون اعتراضی شرکت خواھ

از ھمگان دعوت میکنیـم کـه بـه ایـن حـرکـت اعـتـراضـی  
 .بپیوندند 

 ایران  -کمیته ھمبستگی بین المللی کارگری 
 ٢٠١٢  مه  ٢٩ 

SHAHLA_DANESHFAR@YAHOO.COM 
BAHRAM.SOROUSH@GMAIL.COM 

 
به حضور نمایندگان جمھوری اسالمی در اجالس سازمـان  

 جھانی کار اعتراض کنیم 
طـی  "  اتحاد بین المللی در حمایت از کـارگـران در ایـران " 

ـنـدگـان جـمـھـوری اسـالمـی در   ـای اطالعیه ای به حضور نـم
در بـخـشـی از ایـن  .  اجالس سازمان جھانی كار اعتراض كرد 

ـنـد کـه جـمـھـوری  : " اطالعیه آمـده اسـت  ھـمـگـان مـی دان
اسالمی، نمایندگان و فعالین واقعی کارگری در ایران مـثـل  
علی نجاتی، رضا شھابی، شاھرخ زمانی، مـحـمـد جـراحـی،  
بھنام ابراھیم زاده، علی اخوان، مھدی فراحی شاندیز و دھـھـا  
فعال کارگری دیگر را زندانی کرده، صدھا فـعـال کـارگـری  
ـا   ـیـت کـارگـری و ب را با گرفتن ضمانت مبنی بر عدم فعال
ـیـن   ـال وثیقه ھای ھنگفت آزاد کرده و تھدیـد و سـرکـوب فـع

ـلـف ادامـه دارد  جـمـھـوری  .  کارگری به شـیـوه ھـای مـخـت
اسالمی بر متن این فضـای سـرکـوب و ارعـاب اسـت کـه  
عوامل خود را به عنوان نمایندگان کارگران ایران بـه اجـالس  

 .سالیانه سازمان جھانی کار می فرستد 
سازمان جھانی کار از نقـض آشـکـار و گسـتـرده حـقـوق  
ـایـمـال   کارگران ایران از جمله دستگیری فعالین کـارگـری، پ
ـنـدی بـه   ـب ـای کردن ابتدایی ترین حقوق کارگری مانند عدم پ

 خود این سازمان، تعویق طوالنـی  ٩٨  و  ٨٧ مقاوله نامه ھای  
مدت در پرداخت دستمزدھا، اخراج سازی ھـای وسـیـع، عـدم  

ھـای    وجود ایمنی شغلی و متالشی کردن جوانه ھای تشکـل 
مستقل کارگری توسط رژیم جـمـھـوری اسـالمـی و دھـھـا  
ـلـی   ـل مورد دیگر از تقض حقوق برسمیت شناخته شده بیـن الـم

ایـن سـازمـان ھـر سـالـه  .  توسط این رژیم به خوبی آگاه است 
ـیـن   ـال شکایت نامه ھای متعددی از جانب تشکل ھـا و فـع
کارگری ایرانی و بین المللی مبنی بر نقض حقوق کارگـری  

در تـمـام ایـن مـدت، خـواسـت  .  در ایران را دریافت کرده است 
اخراج نمایندگان جمھوری اسالمی از ایـن اجـالس، خـواسـت  

ـیـرغـم ایـن  .  مداوم مدافعین حقوق کارگری بوده است  اما عـل
ـنـدگـان تشـکـل   ـای ـان نـم خواست، سازمان جھانی کار، ھمچـن
ھای دولتی را به عنوان نمایندگان کارگران ایران به رسـمـیـت  
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ـیـن  : " در ادامه این اطالعیه آمده است ." شناخته است  اتـحـاد ب
المللی ضمن محکوم کردن این اقدام سازمان جـھـانـی کـار و  
محکوم کردن جمھوری اسالمی به عنـوان یـک رژیـم ضـد  
ـیـن کـارگـری   کارگر و حقوق انسانی، ھمه تشکل ھا و فعال
در کشورھای مختلف و ھمه انسانھای آزادیـخـواه و بـرابـری  
ـیـه ایـن   طلب را فرا می خواند که در اعتراض بین المللی عل
رژیم و حضور نمایندگانش در اجالس سازمان جھانی کـار بـه  

  ٥ ما ضمن حمایت از فـراخـوان  .  ھر نحو ممکن، سھیم شوند 
ــکـای فــرانسـوی   او؛  . اس . ت؛ اف . د . اف . ت؛ ث . ژ . ث ( سـنـدی

ـابـل  ٦ برای تظاھرات ایستاده روز  ) اونسا؛ و سولیدر  ـق  ژوئـن م
سازمان ملل در ژنو، از ھمه فعالین عرصه کارگری دعـوت  
ـا اتـحـادیـه ھـای کـارگـری و   ـا تـمـاس ب می کنیـم کـه ب
سازمانھای مترقی در محل کـار و زنـدگـی خـود خـواھـان  

 ."حمایت از این فراخوان شوند 
 

 اخبار بین المللی
 
  ھزار کارمند دولت٥٠اعتصاب : نروژ

به گزارش یورونیوز کارکنان بخـش انـرژی نـروژ ھـم بـه  
ـبـل بـر سـر   اعتصاب کنندگانی پیوستند که از یک ھفته ق

ـامـه ھـای ایـن  .  کار خود حاضر نمی شوند  بـه گـزارش روزن
ـزایـش  ٥٠ کشور ھم اکنون   ـا خـواسـت اف  ھزار کارمند دولت ب

یک سخنگـوی بـخـش انـرژی  .  دستمزد در اعتصاب ھستند 
نروژ ھشدار داده است که این اعتصاب کار پاالیشـگـاه ھـای  

 .نفت خام را با مشکل مواجه خواھد کرد 
 
  کارگر نفت١٠٠٠اعتصاب بیش از : عمان

ـفـت در  ١٠٠٠ به گزارش گلف نیوز بیـش از    کـارگـر ن
ـفـت عـمـان   کشور عمان که در اسـتـخـدام شـرکـت تـوسـعـه ن

(PDO)   مه دست به اعـتـصـاب  ٢٤ ھستند از روز پنجشنبه 
ـال  ٤٠٠ مطالبات عمده آنھا افزایش دستمزد پایه به  .  زده اند   ری

ـامـیـن  ) دالر ١٠٣٥ (عمانی   ، کمک ھزینه ریسک کار و ت
یـکـی از کـارگـران  .  حقوق بازنشسـتـگـی اعـالم شـده اسـت 
ھـا در اعـتـراضـات مـاه    اعتصابی گفته است که این خواسته 

مارس نیز عنوان شده بود ولی مدیریت شرکت ھیچ تـوجـھـی  
ھا نکرده بود و به ھمین دلیـل آنـھـا راھـی جـز    به این خواسته 

بـر اسـاس آخـریـن  .  دست زدن به اعتصاب برایشان نمانده اسـت 
.  مه سومین روز اعتصاب کـارگـران اسـت ٢٧ ھا روز    گزارش 

وزیر نفت و گاز با نماینده کارگران مذاکره کـرده اسـت ولـی  
 .از نتایج بدست آمده گزارشی دریافت نشده است 

 
تظاھرات ھای گسترده در : مراکش
 ھای کازابالنکا خیابان

ـنـدگـان    سی   بی   به گزارش بی   دھھا ھزار نفر از تـظـاھـرکـن
ـانـھـای کـازابـالنـکـا،     مه ٢٧ ضددولتی روز یکشنبه  ـاب ـی  بـه خ

این تظاھرات توسـط اتـحـادیـه  .  بزرگترین شھر مراکش ریختند 
ھای کارگری این کشور سازماندھی شده و گفته می شـود  
بزرگترین تظاھراتی است که از زمان روی کـار آمـدن دولـت  

شرکت کنندگان در تـظـاھـرات  . جدید مراکش روی می دھد 
ـاکـامـی در   عبدالله بن کیران، نخست وزیر مـراکـش را بـه ن

ـادشـاه  .  اجرای اصالحات تعھد شده متھم کردند  محمد ششم، پ
ـا تـعـھـد بـه   مراکش تظاھرات بھار عربی سـال گـذشـتـه را ب

در مـاه نـوامـبـر  .  اصالحات و استفاده از قدرت خاموش کـرد 
سال گذشته میالدی دولت ائتالفی بـر روی کـار آمـد کـه  
ـانـه رو   ـی توسط حزب عدالت و توسعه، یک حزب اسالمی م
ـیـرات در ایـن   رھبری میشود اما مردم مراکش از سرعت تغی

ـنـد  ـاراضـی ھسـت حسـن طـارق، یـکـی از اعضـای  .  کشور ن
ـبـه گـفـت  : مجلس از حزب مخالف سوسیالیسـت روز یـکـشـن

ـنـدگـان بـه مشـکـالت  ٥٠ بیش از  "  ـفـر از تـظـاھـرکـن  ھـزار ن
ـتـگـویـی   ـار بـرقـراری گـف اجتماعی اشاره میکننـد و خـواسـت

ـنـد  ـا دولـت ھسـت ـانـه ب اتـحـادیـه ھـای  : " وی گـفـت ."  صادق
کارگری متحدند و پیغام آنـھـا بـه دولـت آقـای بـن کـیـران  

 ."او باید استراتژی خود را تغییر دھد : مشخص است 
ـاالسـت  . درصد بیکاری و بی سوادی در مراکش بسیار ب

اتحادیه ھای کارگری مدتھاست خواستار افزایش درآمدھـا و  
ـتـه مـی  .  کاھش مشکالت اجتماعی در مراکش ھستنـد  گـف

 سـالـه در مـراکـش  ٢٩  تا  ١٥ شود حدود نیمی از افراد بین  
سال گذشته، زمانی که تظاھرات در مراکش شـدت  .  بیکارند 

ـیـن   ـی گرفت، پادشاه این کشور قانون اساسـی جـدیـدی را تـع
ـتـخـابـی   کرد و قول داد تا قدرت را به دسـت یـک دولـت ان

 .انتقال دھد 
 

تظاھرات بیکاران و مجروح شدن : تونس
  تن در شھر کف ١٥

ـتـحـصـیـل روز   AFPبه گزارش   صدھا دانشجوی فارغ ال
 مه در شـھـر کـف دسـت بـه تـظـاھـرات زده و  ٢٤ پنجشنبه  

پلیس با باتون و گاز اشـک آور بـه آنـھـا  . خواھان کار شدند 
ـیـس   ـل ـا پ ـلـه ب حمله ور شد و دانشجویان نیز با سنگ به مقاب

ـان مـجـروح  ١٥ در این درگیریھـا  .  پرداختند   تـن از دانشـجـوی
ھایی که توسط معترضین حمل میشد    بر روی پالکارد .  شدند 

ـیـر :  نوشته شده بود  ـزوا، نـه بـه تـحـق . نه بـه طـرد، نـه بـه ان
معترضین میگویند دولت ھیچ اقـدامـی بـرای کـمـک بـه  

آنھا میگویند حـکـومـت بـن عـلـی  .  یافتن کار انجام نمیدھد 
بدلیل بیکاری مفرط در کشور سقوط کـرد ولـی ایـن دولـت  

شـھـر کـف  .  نیز روش و منش حکومت سابق را ادامه میدھد 
 کیلومـتـری غـرب  ١٧٥  ھزار نفر جمعیت دارد و در  ٥٠ حدود  

جوانان این شـھـر در  .  تونس پایتخت این کشور واقع شده است 
 .اقدام برای براندازی حکومت بن علی بسیار فعال بودند 

 
اعتصاب کارمندان شرکت ھواپیمایی : ترکیه
 ترکیه

 کارمـنـدان شـرکـت     مه ٢٩ روز سه شنبه   APبه گزارش  
ھواپیمایی ترکیه در اعتراض به قانون پیشنھادی جدید دولـت  

ھـا و    مبنی بر ممنوع بـودن اعـتـصـاب کـارمـنـدان فـرودگـاه 
ـیـن  . شرکتھای ھواپیمایی دست به اعتصاب زدند  بر طبق ھـم

گزارش در فرود گاه بین المللی آتاتورک استانبول صـفـھـای  
اتـحـادیـه کـارگـران  .  طوالنی از مسافرین تشکیل شـده اسـت 

ـیـن    ھواپیمایی می  ـیـن ب گوید که این پیشنھاد بر خـالف قـوان
مسئولین این شـرکـت اعـالم  .  المللی است و باید ملغی بشود 

 پرواز داخلی و بین المللی مـلـغـی  ١٠٤ کرده اند که تا کنون  
 .ھا با تاخیر مواجه شده اند   شده و تعداد بیشتری از پرواز 

 
 تظاھرات سراسری آتش نشانان در آتن: یونان

ــونــان روز   ــوزآتــش نشــانــان ســراســر ی ــی ــورون ــزارش ی ــه گ ب
 در اعـتـراض بـه شـرایـط کـاری، در آتـن     مه ٣٠ چھارشنبه  

اعتراض آنھا به عدم تمدید قرارداد کـاری بـه  .  پایتخت کردند 
ـان اسـت  ـابسـت ـیـس اتـحـادیـه آتـش  .  ویژه در ابتدای فصل ت رئ
 نفر از آنھا خـواھـد  ٢٠٠٠ نشانان می گوید این تصمیم شامل  

من از خـردادمـاه  : " یکی از آتش نشانان معترض میگوید .  شد 
سال گذشته تا به حال حقوق نگرفته ام و حاال ھم قـراردادم را  

معنی اش این است که ساعات کاری ام بـه  .  تمدید نمیکنند 
 سـال در  ٧ من  . حدی نرسیده که حقوق بیکاری دریافت کنم 

ـاره   ـیـدانـم چـه خـبـر اسـت و چـرا دوب اینکار خدمت کردم نم
ـنـد  ـبـران  ."  قراردادمان را تمدید نمی کن ـان بـرای ج دولـت یـون

ـا نـھـادھـای مـالـی   کسری بودجه و در چـارچـوب تـوافـق ب
ـنـه ھـای خـود   ـزی اروپایی و جھانی، اقدام به کاھش شدیـد ھ

 .کرده است 
 

ـیـم شـرکـت سـازنـده  :  کانادا  بـه   BLACKBERRYتصم
    تن ٢٠٠٠ اخراج  

ـیـن شـرکـت   به گزارش روزنامه گلوب انـد مـیـل مسـئـول
که   RESEARCH IN MOTION LTD. (RIM)کانادایی  

است روز جمـعـه   BLACKBERRYسازنده گوشیھای موبایل  
ـیـروی کـار  ٢٠٠٠  مه اعالم کرد که قصد اخراج  ٢٦   تن از ن

ـیـشـتـر    این شرکت می .  خود را دارد  گوید برای قدرت رقابت ب
فـون اسـت    با شرکتھای مشابه ھماننـد اپـل کـه سـازنـده ای 

ـزدیـک بـه ایـن  .  راھی جز اخراج كارگران ندارد  یک منبـع ن
شرکت گفته است که تعداد اخرجیھا ممکن اسـت حـتـی بـه  

این دومین اخراج دسته جمـعـی در طـی  .   نفر ھم برسد ٦٠٠٠ 
ـیـه سـال  . یکسال اخیر در این شركت است  ـز  ٢٠١١ در ژوئ ـی  ن

 کارمند خود را با اعالم صرفه جـویـی در  ٢٠٠٠ این شرکت  
 .ھا و قدرت رقابت بیشتر از کار بیکار کرد   ھزینه 
 

 اعتصاب و تظاھرات روزنامه نگاران: یونان
ـامـه     مـه ٢٨ به گزارش یورونیوزدر یونان روز دوشنبه    روزن

ـیـکـاری   ـزایـش ب نگاران در اعتراض به کاھش دستمزدھا و اف
  ٢٤ دست به اعتصاب و تظاھرات زدند و در یک اعـتـصـاب  

ـار را   ساعته، شبکه ھای خبری رادیو و تلویزیون انتشـار اخـب
ـیـس اتـحـادیـه سـراسـری  .  متوقف کردند  دیمیتری تریمیس رئ

ـا ایـن   ـاط ب ـب ـان در ارت روزنامه نگاران و فعاالن رسانه ای یون
ـان مـی  : " حرکت اعتراضی گفت  این فقط ما نیستیم کـه زی

مـا تـالش مـی  .  کنیم، بلکه عموم مردم نیز ضرر می بینند 
ـیـر و   ـق ـان ف کنیم تا ھر شھروندی متوجه شود که با کـارکـن
ـز   ـی فاقد بیمه، تولید خبر و گزارش ممکن نیسـت و کشـور ن

وی ھمچنین گفت که اتحـادیـه  ."  نمی تواند بدون آن سر کند 
روزنامه نگاران یونان در صدد دستیابی به سازش و راه حـلـی  

ـزرگ و اداره آنـھـا تـوسـط خـود    برای استقالل رسانـه  ھـای ب
 .گزارشگران و کارکنان این رسانه ھاست 

نشریه کارگر 
کمونیست را 

 بخوانید


