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 درانتخابات پارلمانی یونان که در  
خرداد ماه برگزار گردید، حـزب  ٢٨ 

بـا  "  دموکراسی نوین " دست راستی  
ــوانســت  ٣٠ کسـب    در صــد آرا ت

کرسی ھای بیشتری از پارلمان را  
ایـن بـه  .  به خود اخـتـصـاص دھـد 

ـریـت نسـبـی آرا،    دست آوردن اکـث
شرایطی را فراھم آورد تا این حـزب  
ــده بـا حــزب   ـن ـتـالفـی شـکـن در ائ
سوسیال دمکراتیـک پـاسـوک و  
ـتـوانـد   ـیـک ب حزب چپ دمـکـرات
دولتی را در جھت اھداف سیـاسـی  
و اقتصادی اتحادیه اروپا تشـکـیـل  

 . دھد 
حزب رقیب یعنی حزب سیریـزا  
ـتـه رسـانـه ھـای   ـر گـف ـنـا ب و یا ب

ــائــی   حــزب چــپ رادیــکــال  " اروپ
 در صـد  ٢٦ نیز با کسـب  "  سیریزا 

آرا پس از این انتخابات تبـدیـل بـه  

. دومین حزب سیاسی یونان گردیـد 
انتخابات جدید در یونان پس از آن  
صورت پذیرفت که احزاب قدیمـی  

ـتـخـابـات     ١٧ این کشور پس از ان
ـیـل   اردیبھشت در این کشور، به دل
فشارھای نـاشـی از اعـتـصـابـات  
کارگری و اعتراضات اجـتـمـاعـی   
به سیاست ھای ریاضت اقتصادی  
مورد نظر اتحادیه اروپـا، قـادر بـه  

 .تشکیل دولت نگردیدند  
ــجــی   ــدری ــا آشــکــار شــدن ت ب
ـتـصـادی از سـال   ژرفای بحران اق

، اقتصاد یونان نیز نشـان داد  ٢٠٠٧ 
که این کشور به آسانی از زیر بـار  
ـتـی کـمـر   بحران بدھـی ھـای دول

ـیـل  . راست نخواھد کرد  به ھمین دل
ـلـی   اتحادیه اروپا وصندوق بین المـل

 مبلغی مـعـادل  ٢٠١٠ پول در سال  

ـبـه از مـوقـعـیـت   بررسی ھمه جـان
اتحادیه ھای كارگـری در غـرب،  
مستازم یك تحقیق وسیع، مـفـصـل  

ـبـه اسـت  بـه ھـمـیـن  .  و ھـمـه جـان
جـھـت، مـجـبـورم بـه بسـیـاری از  
ـفـصـیـل   مقوالتی كه الزمـنـد بـه ت

درباره آنھا صحـبـت شـود، در ایـن  
ـرداخـتـن   نوشته تلگرافی بپردازم و پ
ـلـف آن را، اگـر   به زوایـای مـخـت
ـم، بـه   ـرداخـتـه ای ـپ تاكنون به آنھـا ن

ـم  ـن ایـن  .  فرصتی دیگـر مـوكـول ك
ــایــد مــا را از   مــوضــوع امــا نــب

پرداختن به سرخطـھـای یـك بـحـث  
 .مھم دیگر باز دارد 

موقعیـت امـروز جـھـان تـحـت  
سیطره سرمـایـه داری بـحـران زده،  
ـرار   این سئوال را در مـقـابـل مـا ق
می دھد كه تا آنجا كه به اتحادیه  
ھای كارگری بر می گـردد، ایـن  
ـیـای   اتحادیه ھا در كجای ایـن دن
آشفته قرار دارند و چه نقشی مـی  

ـنـد  ـن ـنـد بـازی ك حـتـی اگـر  .  توان
كسـی ھـم در ایـن بـاره سـئـوالــی  
نكرده باشد، ھر صاحب نـظـر و یـا  
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ـتـشـر شـده از   بنا بر گزارشـات مـن
ـرای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب سوی كمـی
كمك به ایجاد تشكلھای كارگـری  

 نفر دیگر از دستگیر شدگـان در  ٢ 
ــرا   ــت ــه اســامــی مــی ــرج ب ــر ك شــھ
ھمایونی، سـعـیـد مـرزبـان در روز  

 تیر و دو نفر دیگـرشـان  ١٢ دوشنبه  
ـم پـورو    ـی به اسـامـی مسـعـود سـل

 و  ١٠ سیروس فتحی در روز ھای  
 .  تیر آزاد شدند ١١ 

 خـرداد در  ٢٦ این كارگران در  
جریان برگزاری مـجـمـع عـمـومـی  
ـرای كـمـك بـه   كمیته ھماھنگی ب
ایجاد تشكلھای كارگری در شـھـر  

در ایـن  .  كرج دستگیر شـده بـودنـد 
 نفر از فعالین كـارگـری  ٦٠ یورش  

دستگیر شده بـودنـد كـه در ھـمـان  
ـتـدا جـز   ـرشــان بـاقـی آزاد  ٩ اب ـف  ن

ــیــری ھــا بــا  .  شــدنــد  ــگ ــت ایــن دس

ــوی   اعــتــراضــی گســتــرده از س
ـلـف كـارگـری در   تشكلھای مـخـت
ـلـف   ایران و جریانات سیاسی مـخـت

ـرو شـد  در  .   در سطح جـھـانـی روب
  ٣٠ اعتراض به این مـوضـوع روز  

ژوئن از سوی احزاب و جـریـانـات  
ـرای آزادی   ـیـن ب ـپ ـلـف و كـم مخت
ـراضـی   كارگران زندانی اعـالم اعـت
ــری شــد و در كشــورھــای   ــراس س
ــمــان،   ــد، آل ــی چــون ســوئ ــف ــل مــخــت
ـنـگ ھـای   ـی ـت استرالیا و ھلند مـی
ـر   اعتراضی ای به این مناسـبـت ب

 . پا گردید 
 نفر  ٤ زیر فشار این اعتراضات  

دیگر از كـارگـران بـازداشـت شـده  
ــرشــان بــه  ٥ امــا  .  آزاد شــدنــد  ــف  ن

اسامی مـازیـار مـھـرپـور، فـرامـرز  
فطرت نژاد ، علیـرضـا عسـكـری،  
ریحانه انصاری و جلیل مـحـمـدی  

ـر اول در   ـف ھنوز در زندانند كه دو ن
زندان الكان رشت و سه نفر بـعـدی  

 .در زندان كرج بسر میبرند 
ـر   ـرای آزادی دسـتـگـی كمپین ب
ــران   ــرج و ھــمــه كــارگ شــدگــان ك

به ھر شـكـلـی  .  زندانی ادامه دارد 
كه میتوانید از این كمپین حـمـایـت  

تمامی كارگران  .  و پشتیبانی كنید 
ـیـان سـیـاسـی   زندانی و ھمـه زنـدان

 . باید فورا از زندان آزاد شوند 
 

ـرای آزادی كـارگـران   كمپیـن ب
 زندانی 
  ٢٠١٢  ژوئن ٢٥ ،  ٩١  تیر  ١٢ 
 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

Bahram.Soroush@gm
ail.com 

h t t p : / / fr e e-t h e m -
now.blogspot.com 

   ٦٢ اطالعیه شماره  
 آخرین اخبار از فعالین كارگری دستگیر شده 

 در شھر كرج
  نفر از كارگران ھمچنان در بازداشت بسر میبرند ٥ 
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 میلیارد یـورو بـه دولـت ایـن  ١١٠ 
کشور به شکل وام پرداخت نمودند  
ــه   تـا دولـت یـونـان بـدھـی خـود ب

 .بانکھا را بپردازد 
اما این وام وبـھـره ھـای آن و  
ـلـی، نـه   ـب ھمچنین بھره وام ھای ق
فقط مرھمی بر زخم دھان گشـوده  
ـبـود،   بحران سرمایه در این کشور ن
بلکه به عاملی برای فشار بیشتـر  
بر مردم این کشور و اقتصـاد نـابـه  

خـطـر سـقـوط و  .  سامان آن گردید 
فروپاشی اقتصادی یـونـان بـاعـث  
گردید تا اتحادیه اروپا و صـنـدوق  
جـھـانـی پـول بـار دیـگـر در سـال  

ــرای  ٢٠١٢   آمــادگــی خــود را ب
ـیـارد  ١٣٠ اعطای یک وام   ـل  مـی

یوروئی دیگر به دولت یونان اعـالم  
پرداخت این وام جدید اما با  .  کنند 

شروط تازه ای، از جـمـلـه اجـرای  
ـر   سیاست ھـای ریـاضـتـی فـراگـی
تری توسط دولت این کشور ھمـراه  

 .بود 
معنای سیاست ھای ریـاضـت  
اقتـصـادی بـه زبـان آدمـیـزاد ایـن  
میشود که دولت باید صدھا ھـزار  
نفر را بیکار کنـد، دسـتـمـزدھـا را  
ــــی   ـت ـــ ــــاف کــــاھــــش دھــــد، دری
بازنشسـتـگـان را کـاھـش دھـد و  
بسیاری از خدمات اجـتـمـاعـی و  
دولتی را یا کاھش داده و یا قـطـع  

در صــورت اجــرای ھــمــه  .  نـمــایـد 
جانبه این سیاست ھا، دولت ھزینـه  
ھــا ی خــود را کــاھــش داده و  
قادربه پس انداز خواھـد بـود ، در  
ـتـوانـد،   چنین صـورتـی دولـت مـی
ــر بــخــشــی از وام ھــای   ــث حــداک
دریافتی ویا بخشی از بھـره ھـای  
این وام ھا را به اژدھای ھفت سـر  
سرمایه مالی در این کشور یعنـی  
ــائــی   ــی و اروپ ــکــھــای داخــل بــان

 .پرداخت کند 
این در حالی است که بخشـی  
از وام ھای دریافتـی دولـت ھـای  
ـرای   بحران زده اروپائی، مستقیما ب
کمـک بـه مـوسـسـات مـالـی و  
ـرداخـت   بانکھای ایـن کشـورھـا پ

ـر ایـن کـه  . میشود  یعنی عـالوه ب
سـرمــایـه مــالـی ســود واصــل وام  

ھای پرداختی خود را بازپس مـی  
ـیـز بـه   ـرنـد، کـمـک ھـائـی ن گی
حساب جیب مـردم ایـن کشـورھـا  

 .دریافت میکنند 
ـرات جـدیـد   ـی ـی البته به دلیل تـغ
در دولتھای اروپـائـی، در اجـالس  

اخیر سران اتحادیه اروپا، سران ایـن  
اتحادیه مرحمت فرمودند و حساب  
کمک به بـانـکـھـای بـحـران زده  
اروپائی را از حسـاب دولـت ھـای  

ایـن بـه  .  این اتحادیه جدا فرمودنـد 
ــنــی اســت، کــه بــخــش   ایــن مــع
ـیـات ھـای مـردم   کمتری از مـال
اروپا، از سوی دولت ھا ی عضـو  
ــه، صــرف پــرداخــت   ــحــادی ــن ات ای
کمک ھای بال عوض به بانکھـا  

 .خواھد شد 
ـفـاوتـی   وقایع یونان از وجوه مـت

تـا  .  بسیار مھم وتعیین کننـده بـود 
آنجا که بـه اتـحـادیـه اروپـا و بـا  
کــمــی تســامــح بــه کــل جــھــان  
ـروزی   ـی سرمایه مربوط مـیـشـود، پ
ــوانسـت آغــاز   ــت ــزا مـی ـری حـزب ســی
فروپاشی اتحادیه اقتصـادی اروپـا  

ـفـوذ  . باشد  این حزب با اتـکـا بـه ن
اجتماعی خود اعالم نموده بود، در  
ــخــابــات،    صــورت پــیــروزی در انــت

ــصــادی    ــاضــت اقــت ــاســت ری ســی
اتحادیه اروپا را، اجرا نخواھد کـرد  
و نسبت به بازپرداخـت وام ھـا ی  
ـیـز تـعـھـدی نـخـواھـد   دریافـتـی ن

اجرای چنین سیاسـتـھـایـی  .  داشت 
در یونان می توانسـت بـه سـرعـت  

ــی زده   ــران ــح ــر کشــورھــای ب ــگ دی
ـیـا و   اروپائی از قبیل ایتالیا، اسپـان
پرتغال را نیز به راه حـلـی مشـابـه  

این به معـنـای  .  یونان ترغیب کند 

دوره ای از اغـتـشـاش اجـتـمـاعـی  
ــا   ــه اروپ ــحــادی ــصــادی در ات واقــت

تاثیر این شـرایـط  .  میتوانست باشد 
مفروض بر سرمایه جھانـی و کـل  
ــار اقــتــصــادی  در جــھــان   ســاخــت

 . پوشیده نیست 
ــن تــا جــائــی بــود کــه بــه   ای
سرمـایـه مـربـوط مـی شـد، اگـر  
ــش   ــدان ــح ــزا و مــت ــری ــزب ســی ح
میتوانستند اکثریت آرا را به دسـت  
آورده و دولت مخالـف بـا ریـاضـت  
ــد،   ــن ــل دھ ــی ــتــصــادی را تشــک اق
ــه   ــد، ب ــن رون عـواقــب ســیـاســی ای
ــای   ــورھ ــت در ســایــر کش ســرع
ــعــتــرض   ــای م ــی نــیــروھ ــائ اروپ
ـرده   ـیـاس گسـت اجتماعی را در مـق
ــمــاعــی   ای وارد  مــعــادالت اجــت

ـروھـای   ـی میکرد و بـه سـرعـت  ن
ـقـل از   سیاسـی مـتـشـکـلـی مسـت
نیروھای سنتی چپ و راست ایـن  

 . کشورھا را پدید می آورد 
 دخالت متشکـل و مـتـحـزب  
ـرضـان بـه سـاخـتـار کـنـونـی   معـت
قدرت و سـیـاسـت در یـونـان طـی  
بحران کنونی به خوبـی نشـان داد  
که میزان دخالت گری متحزب و  
با اعتماد به نفس  چـپ در ایـن  
جوامع،  با ھر درجه ازمخالفـت بـا  
ـر   ـی وضعیت کنونی، تا چه حد تـاث
ــکــال   ـراضــات رادی گـذارتــر از اعــت
. پراکنده و بـی چشـم انـداز اسـت 

عرض اندام حزب سیریزا به عـنـوان  
ــی مــدعــی قــدرت کــه از   حــزب
ـریـت تـوده ھـای   ـبـانـی اکـث ـی پشـت
کارگر عضو اتـحـادیـه ھـای ایـن  
کشور برخـوردار بـود، طـی چـنـد  
ــل بـه کـابـوس ســران   ـبـدی ـتـه ت ھـف

 . اتحادیه اروپا گردید 
در یونـان اگـر چـه کـارگـران  
وتشکلھای کارگری نقـش عـمـده  
ـراضـات اجـتـمـاعـی و   ای در اعـت
مبارزه با اجـرائـی شـدن سـیـاسـت  
ھای ضد اجتماعی را دارنـد، امـا  
رھبران اتحادیه ھا علیرغم خواسـت  
وعمل توده  کارگـران، در سـازش  
با احزابی مانند پـاسـوک وچـپ  
دمکراتیک، عمال سیاسـت ھـای  
ـتـصـادی   ضد کارگری ریاضت اق
ــیــد مــی   را از ســوی دولــت تــای

 . کنند 
ـتـالفـی   امروز نه فقط دولت ائ
ـلـکـه   حزب دمـوکـراسـی نـویـن، ب
ـنـدگـان اتـحـادیـه   ـران و گـردان رھب
ھای کارگری یونان نیـز بـخـشـی  
ـنـد کـه   از صورت مسئله ای ھست
در مقابل طبقه کارگر این کشـور  

 . قرار دارد 
ــونــان و   ــل دولــت در ی ــی تشــک
سازش رھبران اتحادیـه ای، پـایـان  
کابوس یونان برای سرمایه جھانـی  

بنا بر اعتراف بسـیـاری از  .  نیست 
تحلیـل گـران سـرمـایـه، بـا وجـود  
ــنـده احــزاب دســت   ـروزی شـکـن ـی پ
راستی در یونان، در صورت ادامـه  
ــراضــات اجــتــمــاعــی در ایــن   اعــت
ــی ایـن دولـت از   کشـور و نـاتـوان

اجرای سـیـاسـت ھـای ریـاضـتـی  
ــحــادیـه اروپـا و در   مـورد نـظــر ات
ـیـجــه عـدم تـوانـائــی دولـت در   ـت ن
بازپرداخـت بـدھـی ھـایـش، خـروج  
یونان از اتحادیـه اروپـا و عـواقـب  
ناگوار آن برای جـھـان سـرمـایـه ،  
اتفاقی است که ھنوز ھم محتـمـل  

 .به نظر می رسد 
اکنون طبقه کارگر یونان کـه  
ـرده سـالـھـای   در اعتراضات گسـت
اخیر نیروی اصلی به شـمـار مـی  
ـر عـھـده   رود، وظیفه خطیـری را ب

ـیـز کـارگـران  .  دارد  تا ھمین جـا ن
ــیــر   ـی ــغ ــونـان در ت ـران ی ومـزد بـگــی
ـروھـای سـیـاسـی در   ـی چیـدمـان ن
ـقـش بـه سـزائــی   اتـحـادیـه اروپـا ن

ــد  ــه ان ــت  .  داشـت ــون دخــال امـا اکـن
ــانـی در   ــشـکــل کــارگـران یـون مـت
ــرد   ــمــاعــی و ط ــت ــراضــات اج اعــت
ـر ایـن   رھبران اتحادیه ای حـاکـم ب
تشکلھا از اقـدامـاتـی اسـت کـه  
می تواند کل طبقه کارگـر اروپـا  

 .را تحت تاثیر قرار دھد 
 امــروز نــه بــحــران در جــھــان  
فروکش کرده است و نه در یـونـان  

جـامـعـه  .  چیزی تغییر کرده اسـت 
ـیـکـاری   ـرخ ب   ٢٠ ای که در آن ن
  ٥٠ درصد و کاھش دستمزدھا تـا  

در صد اعالم شده است نمی توانـد  
. به مرگ خاموش رضـایـت دھـد 

بنا به گفته رھبران حزب سیریـزا و  
ــری ایــن کشــور،   فــعــاالن کــارگ
اعتراضات به وضعیت اجتماعی و  
ـلـی بـه مـردم ایـن   ریاضت تـحـمـی
کشــور ھــمــچــنــان ادامــه خــواھــد  

ـراضـات مـمـکــن  .  داشـت  ایـن اعـت
است برای مدت کوتاھی فروکش  
ـنـد   کند، و یا به احتمال قوی مـان
ــا   ــه ھ ــان ــه از ســوی رس گــذشــت
منعکس نگردد، امـا بـه ھـر حـال  
ــان کـه بـه جــدال   ـرای مـردم یـون ب
مرگ وزندگی کشانده شـده انـد،  
ـراض بـاقـی نـمـانـده   راھی جز اعـت

ـــت  ـــدد  .  اس ـــج ـری م ــ ـی ــ اوج گ
اعتراضات اجتماعی در یونان ایـن  
ـروھـای جـدیـدی در   بار با ورود نی
عرصه اجتماعی و سیاسی ھـمـراه  

به قول ریتسوس شاعـر  .  خواھد بود 
مـگـر  /  بر زمین زانو نزد  :   یونانی 

 .برای خیزشی دوباره 
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ـر و تـحـول   ـی ـی كسی كه به فكر تغ
ـقـول مـعـروف كـن   اساسی و یـا ب
فیكون كردن این جھان اسـت، خـود  
ـنـد كـه در ایـن   ـی را ناچار مـی ب

دیوید ھـاروی  . مورد اظھارنظر كند 
كه یك ماركسیست شناخته شده و  
صاحب نظری است در مصـاحـبـه  

ــه   ــا نشــری ــخ   ISRای ب ــاری در ت
:  می گـویـد ٢٠١٠ دسامبر ـ اكتبر  

ـر  "  ـنـی ب به باور مـن، دیـدگـاه مـب
اینکه کارگران کارخانه، به عنوان  
ـری، دسـت بـه   ـت ـرول نماد پیشگام پ
انقالب خواھند زد، کار نمـیـکـنـد؛  
و فکر نمیکنم کـه ھـیـچـگـاه بـه  

صـاحـب  ."  خوبی کار کـرده بـاشـد 
نظران زیاد دیگری ھم ھستنـد كـه  
ـر و تـحـوالت   ـی ـی ـنـد تـغ می گـوی
واقعی و اساسی بدون ورود ھـمـیـن  

. رخ نخواھد داد " كارگران كارخانه " 
ــل   مـن، بـعـنـوان كسـی كـه مسـائ
كارگری ایران و جـھـان در چـنـد  
ـبـال   سال گذشتـه را بـا عـالقـه دن
ـم كـه   كرده ام، جزو آن كسانی ھسـت
ـرات اسـاسـی   ـی ـی فكر می كنند تـغ
ـر   بدون ورود كـارگـران امـكـان پـذی

بحث اما اینجا دیـالـوگ  .  نیستند 
بـحـث ایـن  .  با طرف مقابل نیـسـت 

ــوان یــك   اســت كــه كــارگــران بــعــن
ــا   ــه ب ــؤثــر، ك ــار م نــیــروی بســی
اتحادشان شریان اقتصاد مملـكـتـی  
ـنـد و حـرف   را می توانند بـخـوابـان
آخر را برای ماندن و یا رفتـن یـك  
رژیم و یا سیستمی بزنند، در ایـن  
دوره چه كرده اند و كـال كـارگـران  

 .چه می توانند بكنند 
قبل از ورود به بـحـث، دوسـت  
ـنـجـا یـادآوری   دارم یك نكته را ای

ــاشـم  ــه ھــای  .  كـرده ب ــحـادی مـن ات
ــخـشـی از   كـارگـری را بـعــنـوان ب
ـرنـده   ـرگـی جنبش كارگری، كه در ب
ــری، آكســیــون و   فــعــالــیــن كــارگ
اعتراضات كارگری، سازمـانـھـای  
ــی كــارگــران و   تـوده ای و صــنــف
ـم؛   احزاب كارگری اسـت، مـی دان
ھر چند اتحـادیـه ھـای كـارگـری  
امروز را بـزور مـی تـوان بـعـنـوان  

نیروئی در حركت و جنب و جـوش  
اتحادیه ھای  .  تصور كرد )  جنبش ( 

كارگری ای كه من در نظـر دارم،  
ـنـد كـه   آن ظروف واقعی ای ھسـت
ـرب،   ــا غــ ــص ــخ ــای مش در دنــی
مقوالتی عینی و نه اسـطـوره ای،  

در نتیجه در ایـن نـوشـتـه  .  ھستند 
ھر كجا كه از اتـحـادیـه كـارگـری  
ــور آن   ــظ ــی رود، مــن ــن م ــخ س
ـنـی   تشكالتی است كـه وجـود عـی
ــد، در ســوخــت و ســازھــائــی   دارن
دخیل و بخش عظیمی از كارگـران  
را بعنوان عضو، در خود دارند، نـه  
آن اسطوره ھایـی را كـه عـده ای  

 !برای خود در ذھن دارند 
 

بحران اخیر و موقعیت 
 اعتراضات توده ای

بحران اخیر مالی كه ابتدا خـود  
را با بـحـران مسـكـن در آمـریـكـا  
ـر   نشان داد، جھان را بطور واقعی ب
ـرار داده اسـت  : سر یك دو راھی ق

در جـامـعـه  !  سوسیالیسم یا بربریـت 
ـتـا حـرف   ای مثل آمریكا كـه سـن
ـیـسـم یـك   زدن از برابری و سوسـیـال
ـبـی   تابوی زشت و عجیـب و غـری
ـر   بوده است، نظرسنجـی ھـای اخـی

  ٥٠ نشان می دھند كه نزدیـك بـه  
ـلـمـه   درصد جـامـعـه نسـبـت بـه ك

. احساس خوبی دارنـد " سوسیالیسم " 
سرمایه داری، ھمانند مـاری زخـم  
خورده بدون توجـه بـه ھشـدارھـای  
ـره ھـای ھـم   ـنـش، بـه سـف مشاوری
ــردم   ــران و م ــی كــارگ ــون خــال اكــن
زحمتكش حمله وسیـعـی را شـروع  

دو  .  كلمـه روز شـد "  ریاضت . " كرد 
ـریـت " راھی   ـرب ـیـسـم یـا ب " سـوسـیـال

آنجایی بھتر خودنمـائـی كـرد كـه،  
ــه داری بــرای خــروج از   ســرمــای
بحرانش بـه ریـاضـت كشـی روی  
ـر ھـرگـونـه تـوافـقـات و   آورد و زی
تعھدات خود با شركای اجتمـاعـی  
اش مثل اتحادیه ھای كـارگـری،  
ـنـدگـی   ـنـگـاھـھـای نـمـای بعنوان ب
ـیـا را   قانونی كارگران را زد و دن
بدون مشورت نھادھایی كه سـعـی  
داشته اند چھره ای نسبتا انسـانـی  
از سرمایه داری ارائـه بـدھـنـد را،  

وبر ھمین مبنـا، یـكـی  .   اداره كند 
دیگر از ویژه گیھای خود را لخت  
و عور جلوی جامعه گذاشت؛ كـه  

ــردی  " بــقــول مــعــروف   چــقــدر نــام
 ".است 

منتھا جامعه در این مدت ابدا  
ـبـوده و بـه دسـت درازی   ساكت ن

امـا  .  سرمایه تمكیـن نـكـرده اسـت 
ـفـاوتـی   اعتراضات، روند كامال مـت

اتـحـادیـه  .  با گذشـتـه داشـتـه انـد 
ـتـا جـلـوی   ھای كارگری، كه سـن
ـراضـات جـاری در   مبارزات و اعت
جامعه بودند، جایگـاه خـاصـی در  
. اعتراضات دور اخیر نـداشـتـه انـد 

اگر جنب و جوشی از آنـجـا دیـده  
شده، عالمت سئوال باالی سـرشـان  
ـقـول مـعـروف   ـر كـرده و ب را بزرگت
ـرای طـرفــدارانــش   عـمــلـكــردشـان ب

اتفـاقـات و  .  كامال غیرمترقبه بوده 
اعتراضات اخیر، اتفاقـاتـی كـامـال  
ـتـاد   متفاوت از اتفاقات شصـت ھـف
سال گذشته بوده اند و بـه ھـمـیـن  
ــی از ھــر   ـت ــھـادھــای ســن جـھــت ن
نوعی، از جـمـلـه اتـحـادیـه ھـای  
ـر كـرده   كارگری، را كامال غافلگی

ـیـن اتـحـادیـه ھـای  !  است  در این ب
كارگری ھر گـذشـتـه ای داشـتـه  
باشند، امروز نـھـادھـائـی قـانـونـی  
ای ھستند كه افسارشان در دسـت  
دول ارتجـاعـی گـوش بـه فـرمـان  
صندوق بیـن الـمـلـل پـول و بـانـك  

ــی اســت  ــه .  جـھــان ــحــادی ای    اگــر ات
درگیر اعتـراض و اعـتـصـابـی بـا  
ـر   رھبری فعالین سوسیالیست، و زی
ــراضــی بــوده،   ــت فشــار فضــای اع
ـیـن   ـر فشـار قـوان ھمان اعتراض زی
سركوبگر و ریـاضـت كشـی و بـا  
ھمكاری سران اتحادیـه ھـا، بـدون  

نـمـونـه  .  نتیجه خاموش شـده اسـت 
اعتراضات كارگـری در كـانـادا و  
ـیـس و فـرانسـه در یـك سـال   انگل

ھـیـچ  .  اخیر، شاھد ایـن ادعـاسـت 
ـیـن   بخشی از جامعه به اندازه فعـال
چپ اتحادیه ھـای كـارگـری در  
ـــی اش دچـــار   ـــون ـن ـــه كــ ـت ـــوســ پ
سردرگمی و پریشـان حـالـی نشـده  

ــد  ــه  شــدن  .  ان ــادیــن ــھــن ــن دورن ای
اظمحالل اتحادیه ھـای كـارگـری  

ــسـتــم  ر،ا بـی پــرده   در کــل ســی
 .جلوی جشم كارگران قرار داد 

با این وجود نمی توان عملكـرد  
علی العموم ھـمـه اتـحـادیـه ھـای  
كارگری در یك سال گذشته را بـا  

بعنوان نـھـادھـایـی  ( یك چوب راند  
كه كارگران زیادی در آن عضـونـد  
ـــن   ــالــی ــع ــارگــران و ف ــن ك و ای
سوسیالیستی زیاد در این اتـحـادیـه  
ھا برنامه عمل خود را دارند، و نـه  
بعنوان نھادھای ایدئولوژیـكـی كـه  
ــرای خــود   رســالــت خــاصــی را ب

ـر عـھـده دارنـد  ). تعریف كـرده و ب
عملكرد این نـھـادھـای كـارگـری،  
در تونس و یونان كامال با عملكـرد  
ـیـا و آمـریـكـا   این نھادھا در بریتـان

سرنگـونـی بـن  .  متفاوت بوده است 
علی در تونس را قـدرت اتـحـادیـه  

و  .  ھـای كـارگــری تسـھــیـل كـرد 
ـراضـات " برخالف   ـبـول  "  اعت قـابـل ق

برای سیستم بحـرانـزده، قـانـونـی و  
ــای   ــه ھ ــحــادی ــت ات ــی خــاصــی ب
ــكــا،   کـارگــری در فــرانســه، آمــری
ـــا و کشــــورھــــای   ـی ـــ ــــان ـت ـــ ـری ــ ب
اسکاندیناوی، بیشترین اعتراضـات  
ــا   ــه ب ــابــل ــات در مــق ــصــاب و اعــت
سیاستھای دولت یـونـان و اعـمـال  
ـتـصـادی   سیاسـتـھـای ریـاضـت اق
اتحادیه اروپا در آن کشور، تـوسـط  

ھـای    ھای چپ و اتحـادیـه   سازمان 
كارگری این کشور سـازمـانـدھـی  

 . اند   شده 
تا آنجا كه به تجربه مفـصـل و  
ـرمـی گـردد، بـایـد   ـبـه ب ھمـه جـان

ھـای كـارگـری در    تجربه اتحـادیـه 
یونان و تـونـس را در جـای خـود  

ـرار داد  ـررسـی ق امـا الزم  .  مورد ب
ـم   ـن است بطور خالـصـه یـادآوری ك
ـقـالبـی   كه زمانی كه بحرانـھـای ان
ـروھـا را ھـم بـه   ـی ارتجاعی ترین ن
ـرتـاب مـی   صف و دامن انقـالب پ
ــر شــدن مــواضــع   ــت ــكــال ــد، رادی كــن
ـر فشـار اعضـا و   اتحـادیـه ھـا زی
فعالین و اكتیـویسـتـھـای چـپ و  
! سوسیالیست، دور از انتظار نیسـت 

ـیـن   یادآوری نمونه تـونـس، كـه اول
اتحادیه ھـا  " به چپ چرخیدن "نوع  

ــن   در دوران اخــیــر بـود و خــود ای
موضوع كه این چنین رادیـكـال در  
ـیـجـتـا در   ـت اعتراضات خیابانی و ن
سرنگونی بن علی دخیل بـودنـد و  
ـــادی را   ـران زی ـــاظــ ـــعـــجـــب ن ت
ـیـسـت  . برانگیخت، خالی از لطف ن

ـــی   ـــع ـــور واق ـــط ـــون  " ب ـی ــ فـــدراس
ــه  ــحــادی ــری تــونــس   ات " ھــای كــارگ

UGTT   ـقـالب یـك كه تا شروع ان
نھاد كارگری محافظه كار و زرد  
و نزدیك به دستگاه دولت بن علـی  
ـقـش   ـقـالبـی ن بود، در تـحـوالت ان

ـتـی كـه  .  بسیار مھمی ایفا كرد  وق
ـر فشـار   زین العابدین بن علـی، زی

ـر  ١٤ انقالب روز    ژانویه فـرار را ب
ـــح داد، نــیــروھـــای   قــرار تــرجــی
ارتجاعـی نـزدیـك بـه او و حـزب  

" حزب دمـكـرات مشـروطـه " ایشان  
RCD   آشـتـی  " جمع شدند و دولت
ــلــی  ــبــری مــحــمــد  "  م را، بــه رھ

غنوشی نخست وزیر زین العـابـدیـن  
قبول و یـا  !  بن علی، تشكیل دادند 

رد دعوت به شركت در ایـن دولـت  
ــب ســران   بــرای   UGTTاز جــان

ادامه و یا سركوب انقالب اھـمـیـت  
در گــرمــاگــرم  .  بســزائــی داشــت 

ـیـن اوضـاع و احـوالـی، رانـدن   چن
مردم از خیابـان بـا حـقـه تشـكـیـل  
دولت آشتی ملی، موقت، ملـی و  
ــه   ــی ب ــت ــه تــنــھــا فــرص ــره، ن ــی غ
بورژوازی می داد كه تجـدیـد قـوا  
ـیـز آن   كند، بلكه مردم در خیابـان ن
. مومنتوم را از دسـت مـی دادنـد 

ابتدا از این دعـوت   UGTTسران  
ـنـده ھـم بـه  ٣ استقبال كرده و    نـمـای

این دولت مـعـرفـی كـرد؛ امـا بـه  
ــوده   ــه ت ــكــه خــبــر ب مــحــض ایــن
ــری و   ــران، فــعــالــیــن كــارگ كــارگ
ــدگــان اعــتــراضــات   ــدھــن ــان ســازم
كارگری رسید، انقالبی در بـعـدی  
كوچكتر بر علیه این سـران و ایـن  

ـنـھـا  .  تصمیم آنھا شكل گرفت  نه ت
مبارزات كارگران مـعـدن فسـفـات  

ـنـھـا  ٢٠٠٨ قفصا در سال    و نـه ت
تظاھرات علیه بیكاری و فقـر روز  

ـر  ٢٠١١  ژانویه  ١٢  ـر دفـت ـراب  در ب
ـتـل   مركزی فدراسیون مزبور كـه ق

ـنـدگـان را  ٥٠ عام    نفر از تظاھر كن
ـیـن ایـن   بھمراه داشت، توسط فـعـال
تشكل كارگری سازمان داده شـده  
ــن   ـی ـر و فـعــال ــكـه دفــات ـل بـودنـد، ب

ھای كـارگـری در سـراسـر    اتحادیه 

 بحران اخیر سرمایه داری 
 و موقعیت اتحادیه ھای كارگری
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ـــونـــس ســـازمـــانـــده و كـــانـــون   ت
سازماندھی مبارزات و اعتراضـات  

ـر  .  خیابانی شده بودند  با شنیدن خـب
ــن و اعضـــای   ـی ــ ــال ــورش فـــع ش

دوازده   UGTTھـا، سـران    اتحادیه 
ـم، یـك   ساعت بعـد از ایـن تصـمـی
جلسه اضطراری برگزار كـرد و بـا  

ای كنار كشیـدن خـود    انتشار بیانیه 
ــت اعــالم كــرد  ــن دول در  .  را از ای

ــی   ــالب ــوحـه انــق ــحــب ــجــا و در ب ـن ای
ـرخـورد از دو الیـه   سھمگین، دو ب
اتحادیه ھـا كـامـال گـویـای حـال  
ــا اســت  ــه ھ ــحــادی ــت ات . وضــعــی

بادمجان دور قاب چینھای نـزدیـك  
به بن علی، تا آخرین لحظـه نـمـی  
خواستند و نمی توانستند دل از بـن  
ـقـالب و تـوده   علی بكنند و بـه ان
كارگران انقالبی روی خوش نشـان  

ـیـسـت و تـوده  .  بدھند  الیه سوسیـال
كارگران مـحـروم از نـان شـب كـه  
ـران   منفعتی در جا خوش كردن رھـب
اتحادیه ھا در ھمسایگی بن علی  
نداشتنـد، مـوتـور مـحـرك اصـلـی  

 .انقالب تونس شدند 
برعكس این مـوضـوع را ھـم،  
در بسیاری از جاھای دیگر شاھـد  

ــودیــم  ــانســن  .  ب ــت ویســك ــال در ای
ــه   ــی ك ــان ــت زم ــا، درس ــك آمــری
اعتراضات توده ای برای دفـاع از  
كارگران و آزادیـھـای سـیـاسـی و  
آزادی داشتن تشكل كارگـری دور  
ــای   ــه ھ ــادی ــح ــت، ات مــی گــرف
كارگری نقش مخرب بازی كـردنـد  
ــیــف   ــراضــات را تضــع ــت و ایــن اع

در انگلیس ھـم، درسـت در  .  كردند 
ـراضـات تـوده ای   دوره ای كه اعت
ـیـه دولـت   ـر عـل در جامعه داشت ب

 TUCتوری سرعت می گرفت،  
ـراضـات   حمایت خود را از این اعـت
قطع كـرد و اعضـای خـود را بـه  
چانه زدن بر سر نان و قاتق دعـوت  

ـران  .  كرد  ـرعـكـس رھـب در یـونـان، ب
اتحادیه ھا كه از كادرھای احـزاب  
ـرات و حـــزب   ـــال دمـــكــ ـی ســـوســ
ــســت پــرو شــوروی ســابــق   ــی كــمــون
ھستند و در واقـع چـراغ سـبـز بـه  
ـرای   حزب سوسیالیست آن كشـور ب
ـرو   شركت در دولت دست راسـتـی پ

ـتـصــادی   دمــكـراســی  " ریـاضـت اق
دادند، اعضای این اتحـادیـه  "  جدید 

ـراضـات   ھا با قدرت تـمـام در اعـت
خیابانی یـكـی دو سـال گـذشـتـه  
یونان شركت فعال داشته و حامیـان  

و پـایـگـاه اجـتـمـاعـی پـارلـمـانـی  
اصلی ائتالف بلوك چپ انقالبـی،  

  .بودند  (SYRIZA)" سیرزا "
اتحادیه ھای كارگری؛ 
چه چیزی را از دست 

 داده ایم؟
ـنـھـا   ـریـن و ت اعتصاب مـھـمـت
ــا   ــل ب ــاب ــارگــران در تــق ســالح ك
. وحشیگری سـرمـایـه داری اسـت 

تثبیـت اتـحـادیـه ھـای كـارگـری  
معاصر بـعـنـوان سـنـگـر دفـاعـی  
ـرای   كارگران، دسـتـاورد مـھـمـی ب
جنبش كارگـری بـه حسـاب مـی  
آید؛ جنبش كارگری در مـعـامـلـه  
کسب چھارچوب قانونی دفـاع از  
خود یـعـنـی اتـحـادیـه کـارگـری،  
آزادی اعتصاب خـود را از دسـت  

" حـق " صرفنظر كـردن از ایـن  .  داد 
ــدســت آوردن حــقــوق   ــابــل ب در مــق
ــــه   ـری، در دوره ای ك ــ ـــگ دی
فشارھای روزمـره سـرمـایـه داری  
زندگی را بر كارگران و مشـخـصـا  
فعالین كارگری تلخ كرده بود، یـك  
برد و یك گام مھم بجـلـو بـه نـظـر  

امـروزه و در شـرایـط  .  می رسـیـد 
دیگـری از تـاریـخ و چـالشـھـای  
ــت طــور   ــخــی، امــا وضــعــی ــاری ت

فعالین حتی چـپ  .  دیگری است 
و سوسیالیست جنبش كارگـری در  
اتحادیه ھای كارگری ھم بـه ایـن  
موضوع و قانونیت عدم اعتراض و  
اعتصاب در مواردی كه قانـون آن  

 ! را منع كرده است، عادت كرده اند 
كارگران عضو اتـحـادیـه ھـای  
كارگری، فقط در دوره ای مـی  
توانند اعتصاب كنند كه قانونـا بـه  

ایـن دوره  .  آنھا اجازه داده شده است 
ـرارداد دسـتـه   معـمـوال در پـایـان ق
جمعی اسـت كـه اتـحـادیـه ھـا و  
ـر سـر   مدیریت نتوانسـتـه بـاشـنـد ب
ــه   ــد ب ــدی ــك قــرارداد ج ــاد ی مــف

مسئله اعتـصـاب  .  توافقاتی برسند 
كـارگـران و صـرف نـظــر كـردن از  
ـبـه   ـنـھـا جـن اعتصاب، این بار نه ت
قانونی دارد، بلكه رھبران اتـحـادیـه  
ھا نیز كـارگـران را از ھـر گـونـه  
ـرقـانـونـی   دست زدن به اعمالی غـی

ـنـد  ـن مـتـأسـفـانـه ایـن  .  منع می ك
رھبران، دیگر امروز فقـط كـارشـان  
ـنـان   اقناع توده ھای كارگر از امـت
از اعتصاب نیست، بلكه ھمدستـی  
ــوگــیــری از   ــت بــرای جــل بــا دول

ھــمــدســتــی بــا  .  اعــتــصــاب اســت 
ــت   ــاض ــدار ری ــای ســردم ــھ دولــت
ـرنـامــه   ـرای اجـرای ب ـتـصـادی ب اق
ـتـصـادی   ھای ریـاضـت كشـی اق

ـروسـه مـنـطـقـی  .  است  ھمه اینھا پ
. معامله بر سر حق اعتصاب اسـت 

كـه  "  اعتـصـابـاتـی " منظور البته آن  
در اخبار كارگری بـه آنـھـا اشـاره  

بلكه منـظـور آن  .  می شود، نیست 
اعتصاباتی است كه حدود و ثـغـور  
ـیـن نـمـی   آن را قانون و دولتھا تعـی

ـر ایـن  . کنند  ـلـخ ت اما واقـعـیـت ت
ــن   ــمــی ــی ھ حــق  " اســت كــه حــت

ـــصـــاب  ـت ـروزه در  " اعــ ی كـــه امــ
قراردادھای دسته جمعی قید شـده  
است و منظـور آن ھـم یـك روزنـه  
ــن دو   ـی ــاه ب ــار تــنــگ و كـوت بسـی
قرارداد قدیمی و جدید كه طـرفـیـن  
به توافقی نرسیده انـد مـی بـاشـد  

ھـر زمـان  .  را، ھم از دست داده ایم 
دولتھا بخواھند ھمین اعـتـصـابـات  
را ھم به دالئل بسیار واھی و بـی  
ربط و با دستور بازگشت بـه كـار،  

و  .  به رھبران اتحادیه ھا می دھند 
این بر عھده رھبران اتحادیه ھاسـت  
كه ھر چه زودتر به اعضـای خـود  
. دستور بازگشـت بـه كـار بـدھـنـد 

اگر مثال كارگران اداره پست و یـا  
ـیـمـائـی در كـانـادا دسـت بـه   ھواپ
اعتصاب بزنند، دولت حتی قبل از  
ــه اعــتــصــاب،   ورود  كــارگــران ب
دستور بازگشت به كار مـی دھـد  
و رھبران اتحادیه ھا ھم بدون چـون  
ـنـد   ـراه و غـرول و چرا و البته بـا اك

ـنـد  در عـوض در  .  اطاعت می كن
اعتصاب كـارگـران كـارگـاھـھـای  
ـنـد،   كوچكتر ظاھرا دخالتی نمی ك
اما به ھـیـچ اتـحـادیـه ای اجـازه  
اعتصاب حمایتی نـمـی دھـد كـه  
ـنـد،   این اعـتـصـابـات ایـزولـه بـمـان
ـران   ــ ـــارگ ـــواده ك ـــان اعضـــای خ
گرسنگی بكشند و زیر فشار خـرد  
ـره كـمـرشـان   ـنـده گـرانـی و غـی كن

تـا  :  بشكـنـد و شـكـسـت بـخـورنـد 
ـیـایـد و   دیگران حساب دسـتـشـان ب

این دسـتـآورد  !  درس عبرتی بگیرند 
آن معامله شوم و كثیفی است كـه  
ــه ھــای كــارگــری   امـروزه اتـحــادی

 . پرچمدار آن ھستند 
 

آیا اتحادیه ھای كارگری 
می توانند جلودار انقالب 

 باشند؟

ـرات   ـی ـی ـرای تـغ ما كـارگـران ب
اساسـی در وضـع زنـدگـی مـان،  

ما عضو  .  امیدمان به انقالب است 
جنبشی ھستیم كه اتحـادیـه ھـای  
كارگری، بـخـش بسـیـار مـھـم آن  

ـنـد  ـبـش ھسـت اتـحـادیـه ھـای  .  جـن
كارگری بخش بسـیـار مـھـمـی از  
. سئوال باال را تشكیل مـی دھـنـد 

در شرایط امروزه و برای خـالـصـی  
از این وضعیت، آیا مـی شـود بـه  
اتحادیه ھـای كـارگـری امـیـدی  
ــه   ــی ك ــا آن وضــعــیــت بســت؟ ب
توضیحش رفت، واضـح اسـت كـه  
. نمی توان امیدی بـه آنـھـا بسـت 

امروز ھیچ كسی را نـمـی تـوانـد  
یافت كه امیدی به تغییر این دنیـا  
ــردن بــردگــی مــزدی   ــن ب و از بــی
داشته بـاشـد و تصـور کـنـد کـه  
اتحادیه ھـای کـارگـری در ایـن  
زمینه راه حلی ارائه و یا کمـکـی  

ــمــود  ــقــالب و  .  خــواھــد ن ــرای ان ب
ـیـاج   پیروزی آن بـه اعـتـصـاب احـت

ــای  .  داریــم  ــه ھ ــحــادی رھــبــران ات
كارگری برای ھر چیـزی ھـم كـه  
تالشی بكنند، برای این یكی یـك  
لحظه ھـم وقـت صـرف نـخـواھـنـد  

این حق را باید خود كـارگـران  !  كرد 
نطفه ھـایـی از  . به خود بازگردانند 

. آن، اینجا و آنجا دیـده شـده اسـت 
ـر مـی   این حق از قدرت كارگران ب

ـــزد  ـی ـــی كـــه  .  خــ ـــدرت حـــق و ق
چھارچوب امروزی اتحادیه ھـا از  

ایـن حـق و  .  كارگران گرفته اسـت 
این قدرت با چھارچـوب مـجـامـع  
عـمـومـی كـارگـری بـه كـارگـران  

منتھا بحـث  .  بازگردانده خواھد شد 
این است كه آیا باید اتحادیه ھـای  
ــخــریــب و   كـارگــری مــوجــود را ت
ــھــا خــواھــان مــجــامــع   بــجــای آن
عمـومـی و شـوراھـای كـارگـری  

بـه یـاد  .  شد؟ این بحث من نیست 
" اتـحـادیـه " داشته باشیم كه كلمات  

خود بخود مـعـجـزه نـمـی  "  شورا "و  
تا آنجا برد دارند كـه سـمـبـه   . كنند 

ـبـشــھـا و گـرایشــات   فـعـالــیـن جــن
. سیاسی مختلف زور داشته بـاشـد 

در شرایط بحرانی امروز می شـود  
ھمیـن اتـحـادیـه ھـا را بـه دسـت  
گرفـت و بـه مـجـامـع عـمـومـی  

این مـوضـوع  .  كارگران متكی كرد 
ـــش   ـرای ـــون كـــه گــ ـن ــ ـــژه اك بـــوی
ــكـالــیـســتـی، گـرایشــی كــه   سـنـدی
چھارچوب اتحادیه ھای كارگـری  

ـقـطـه   به آن متكی اسـت و خـود ن
ــچ   امـیـد ھـیـچ كـارگـری در ھـی
ـری   ـیـشـت بعدی نیسـت، اھـمـیـت ب

تأكید كنم كه منـظـورم  . یافته است 
شرایط بحرانی امـروز اسـت و نـه  
برای ھر شرایطی، كـه شـایـد الزم  
باشد بـعـدا سـر ایـن مـوضـوع ھـم  

 .بحث كنیم 
 

 در خاتمه
در این نوشته تمـركـز بـحـث را  
روی اتحادیه ھـای كـارگـری در  
غرب و در جائی كه اتحادیه ھـای  
ـنـی وجـود   كارگری واقعـی و عـی

واضـح اسـت  .  دارند، گذاشته بـودم 
ــل ایــران كــه از   ـرای جــائــی مــث ب
چــیــزی بــه نــام اتــحــادیــه ھــای  
ـیـسـت،   كارگری نوع غرب خبری ن

ـفـاوت اسـت  ـرای  .  بحث كامال مت ب
ــارزات   كسـانـی كــه سـرنـوشــت مـب
كارگـران شـركـت واحـد و شـركـت  
نیشكر ھفت تپه را دنبال كرده و از  
پروسه تشكیل دو سندیكای مراكـز  
فوق اطـالع دارنـد، بـخـوبـی مـی  
دانند كه موضوع كامال فـرق مـی  
ـر سـر   كند و بحث ما ھـنـوز ھـم ب
تشكیـل تشـكـلـھـای كـارگـری و  
بــرگــزاری مــجــامــع عــمــومــی و  

ــری اســت  ایــن  .  شــوراھــای كــارگ
ـلـف و بـه   بحث را در جاھای مخت

 .مناسبتھای مختلفی باز كرده ایم 
 ٢٠١٢  ژوئیه  ٢ 
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رابطه گرانی ھا 

باسیاستھای اقتصادی 
 حکومت

در ھفته ای که گـذشـت بـانـک  
  ٨١ مرکزی رژیم اعالم کرد کـه  

قلم از کـاالھـای اسـاسـی مـورد  
مصرف مردم، در مقایسـه بـا سـال  
گذشته افزایـش نـجـومـی داشـتـه  

ـیـسـت کـه  .  است  این اولین باری ن
بانک مرکزی ناچار میـشـود بـه  
افزیش قیمت مایحـتـاج عـمـومـی  
اشاره نموده و در کمال بی شرمـی  
و وقاحـت اسـالمـی، مـردم را بـه  

در  .  دعـوت نـمـایـد "  صبر و تحمل " 
گزارشـی کـه  بـھـمـنـی در ایـن  
مورد داده اسـت، نـاچـار شـده بـه  
افزایش قیمتھا بپردازد تـا افـزایـش  
قیمتھا و گرانی ھـای مـوجـود را  

" جوسازی بیکانگـان "به تحریمھا و  
با نگاھـی گـذرا بـه  .  نسبت بدھد 

ـیـمـت کـاالھـا،   لیـسـت افـزایـش ق
روشن می شود که بطور متـوسـط  

 درصـد در  ٣٥  تـا  ٢٤ قیمتھا بین  
مقایسه با سـال گـذشـتـه افـزایـش  

این میزان گـرانـی در  .  یافته است 
مــورد کــاالھــای مــورد مصــرف  

ـیـد شـده اسـت  در  .  مردم، رسما تائ
کنار این گزارش رسـمـی بـانـک  
ـیـز   مرکزی، گزارشات دیـگـری ن

" اقتـصـاددانـان حـکـومـتـی " توسط  
ارائه گردیده که خود، آمار دولتـی  

بر اسـاس  .  ھا را زیر سوال می برد 
تحقیقاتی که اینھا  با استنـاد بـه  
ــه   ــوط ب ــای آمــاری مــرب داده ھ
افزایش قیمتھا و مـقـایسـه آن بـا  
سال گذشته انجام داده اند، گرانـی  

 درصد ارزیابـی کـرده  ٤٤ را باالی  
و از دولت خواسته اند کـه جـلـوی  

در کنار آمار  .  گرانی ھا را بگیرد 
اقتصاددانان حکومتی، اما گرانـی  
واقعی در بازار و آن چـیـزی کـه  
ـر بـوده و   مردم روزانه بـا آن درگـی
ـر از گـرانـی   لمس می کنند، خـب

 درصدی  نـزدیـک بـه  ٦٠ باالی  
 درصــد از کــاالھــای مــورد  ٨٩ 

افـزایـش  .  مصرف مردم می دھـنـد 
قیمتھا ھر روز و ھر ساعتـه ادامـه  

بازار و واسطه ھا و دولـت و  .  دارد 
اداره جات و دم و دستگاه مربـوطـه  
دولتی، یا به این گرانی ھـا اشـاره  
نکرده و یا آنجایی که نـاچـار بـه  
ــشــود، در صــدد   ــه آن مــی اشــاره ب
توجیه آن بر آمده و افزایش قیمتھـا  

ــازار  را بــه   ــگــان " در ب ــگــان " بــی
وگرانفروشان و مـحـتـکـران نسـبـت  
داده و ادعا میکنند که دولـت در  
ــروشــان   ــف ــران ــر دارد بــا ایــن گ نــظ

در ھـمـیـن راسـتـا  .  بـکـنـد " مبارزه " 
ـــه در   ـت ســـازمـــان و دار و دســ

مبـارزه بـا  " ارگانھای دولتی برای  
ـروشـی و احـتـکـار  ـف سـازمــان  " گـران

ـنـده   داده، تعدادی واسطه و وارد کن
ــر و بــه   ــی ــگ ــت و مــحــتــکــر را دس

مـعـرفـی  "  تعزیرات حکومـتـی " اداره 
نموده و در رسـانـه ھـا اطـالعـیـه  
میدھند که دولت با گران فروشـان  

ایـن شـیـوه  .  دارد مبارزه می کنـد 
ـروشـی   ـف دولت در مـبـارزه بـا گـران
ـرار   بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و ق
ـراض   است برای دولت در برابر اعـت
ــی   ــی ھــا، آبــروی ــه گــران مــردم ب

اما تمام ادعاھا و طرح ھـای  . بخرد 
ـر   مبارزه با گرانی دولتی ھا و سای
ارگانھای اقتصادی رژیم، دروغ و  
ـیـسـت  ـبـوده و ن . بی شرمی بیش ن

دولت خود مسئول ھمه این گرانـی  
ـیـز  .  ھا می بـاشـد  ایـن را مـردم ن

 .میدانند 
در این گیرو دار، رژیم کـه بـا  
فضا و جو اعتراض به گرانـی ھـا  
در میان مردم مـواجـه بـوده، مـدام  
ـیـمـتـھـا را   وعده  عـدم افـزایـش ق

بی شرمـانـه اعـالم مـی  .  میدھند 
کنند که ھدفمند کردن یارانه ھـا  
. ربطی به افزایش گرانی ھا نـدارد 

ـنـد کـه   و یـا ایـن ادعـا  مـیـکـن
ـیـمـتـھـا در مـرحـلـه دوم   افزایش ق
اجرای ھدفمنـد کـردن یـارانـه ھـا  

" مصـمـم "منتفی شده است و دولت  
ـلـه   ـیـمـتـھـا مـقـاب است با افزایش ق

کل دولت و دم و دستگاه و  .  نماید 
بخشا خود مجـلـس ھـم دسـت بـه  
کار شده اند که تا دالیل افـزایـش  
ـیـمـتـھـا، بـویـژه افـزیـش   نجومی ق
قیـمـت کـاالھـای اسـاسـی مـورد  

امـا   .  مصرف مردم را توجیه نمایند 
ــــان   ــــاک ــــم ــــازارک ـرد ب ـــ ــــارک ک

. خود را ادامه میـدھـد " طبیعی " روال 
که افزایش قیمـتـھـا  "  روال طبیعی " 

ـررا  نـویـد   ـیـشـت و گرانـی ھـای ب
دولت در اینجا، یعـنـی در  .  میدھد 

بازار اگر کاره ای بـاشـد، کـارش  
ارائه کاالھا به بازار و فراھم آوردن  
زمینه ھای گرانفروشی و گـرانـی  

بطـور  .  ھای بازھم بیشتر می باشد 
 درصـد  ٥٦ مثال دولت نزدیک به  

از کــاالھــای مصــرفــی را وارد  
توزیع کاالھا ھم در دست  .  میکند 

دولـت  .  دولت و گمرک می باشد 
و گمرک کاالھا را به تـاجـران و  
ـنـھـا   عمده فروشان کاالھا داده و ای
در بـــازار بـــه واســـطـــه ھـــا و  

در  .  فروشندگان تحویـل مـیـدھـنـد 
ـیـمـت   ـروسـه افـزایـش ق تمام ایـن پ
نھایی کاالھا ھمیشه منظور مـی  

پخش کنندگان کـاالھـا در  .  شود 
ـیـن   بازار مصرف، بر اساس توافق ب
دولتی ھا و گمرک و مـافـیـای  
ـیـک    ـتـصـادی، اتـومـات بـزرگ اق
ـیـمـت کـاالھـای   میزان افـزایـش ق
ـنـد  ـیـن مـی کـن . ارائه شده را تعی

اینھا برای تـوجـیـه  افـزایـش ایـن  
ـیـل مـی   قیمتھـا، ھـزار ویـک دل

ــد  ــدگــان و  .  آورن ــن عــرضــه  کــن
ــدگـان کـاالھـای اسـاســی   فـروشـن
ــوبـه خــود   ــاز مـردم بـه ن ـی مـورد ن

ـیـمــت رایـج بـازار "  را در نـظــر  "   ق
چیـزی  " قیمت رایج بازار . "میگرند 

نیست جزافزیش دائمی قیمتـھـا بـا  
ـقـاضـای مـوجـود   قانون عرضه و ت

ـرای کــاالھـا .   در بـازار  ـنـجــا،  . ب ای
منظور از ھـمـه  .است "آزاد "ھمه چیز 

ـیـمـتـھـا و ارائـه   چیز، آزادسازی ق
قیمتھای نجومی برای کـاالھـا و  
ــه شـده مــی بـاشــد  . خـدمـات ارائ

ـم قـانـونـمـنـد  " اینجا بازار نقش  تنطـی
ـرد " قیمتھا  . را به عـھـده مـی گـی

ـیـمـتـھـایـی کـه خـارج از   تنظیم ق
کنترل دولت می بـاشـد و ظـاھـرا  

بازار آزاد  . دولت در آن نقشی ندارد 
که اساس و مبنایش بر عـرضـه و  
ــت،   ــده اس ــه ش ــخــت ــا ری ــاض تــق
ـــزمـــھـــای خـــودش را   ـی ــ مـــکـــان

ـیـمـتـھـا  "   ھدایت " برای  ـیـت ق ـب و تث
ـیـمـتـھـا   داشته و کارکرد افزایش ق
ـم مـی کـنـد  . را اتوماتیک تنطـی

این ھمان نقش و کارکرد بـازار در  
تعیین قیمتھا می باشد کـه جـزء  
ـم سـرمـایـه   ثابت کار کرد سـیـسـت

ــاشـد  ـنـجــا دیـگــر  .  داری مـی ب ای
ـرای   دولت اجازه دخالت بی مورد ب
ـرل بـازار و از قضـا   ـت ھدایت و کن

ـیـجـه دسـت  .  قیمتھا را ندارد  ـت در ن
بازار آزاد باز است که ھر کـاالیـی  
ـر   را به ھر قیمتی که خـودش و ب
اساس تقاضـای مـوجـود در بـازار  
ـیـن   برای این کاال وجود دارد، تـعـی

اینجا و دقیقا اینحاست کـه  .  نماید 
دولت دیگر نمـی خـواھـد و نـمـی  

دولـت  .  تواند در بازار دخالت نمایـد 
و اقتصاد اینجا که می رسنـد بـه  

باج بـه چـه  .  ھمدیگر باج میدھند 
ــرای   ــنــی؟ دولــت بــعــد از اج مــع
ـرل و ھـدایـت   ـت ھدفمندی، حق کن
ــازار را بــه ســیــســتــم عــرضــه و   ب
ـرده اسـت  . تقاضای بـازار آزاد سـپ

ــزنــد و  دســت   ــه ھــا را مــی ــاران ی
ــاز   ــازار را کــامــال ب ــصــاد و ب ـت اق

در این میان، بـازار ازاد  .  میگذارد 
ــزمــھــای خــودش،   ــا مــکــانــی ھــم ب

ـنـجـا  .  قیمتھا را تعیین می کند  ای
ـیـن   ـتـصـادی ب یک رویـارویـی اق
ھواداران دخالت دولت در اقتصاد و  
. مخالفانش در جـریـان مـی بـاشـد 

دعوایی که در طـول یـک سـال  
گذشته و با به اجرا گذاشـن طـرح  
ھدفمند کردن یارانه ھـا، روشـن و  

اینـکـه دولـت  . روشنتر گشته است 
تا کجا و چـقـدر حـق دخـالـت در  
اقتصاد و از جمله تعیین قیمت ھـا  
ـبـدیـل بـه   را باید داشـتـه بـاشـد، ت
ـتـی ھـا و   یک دعوای جدی دول
ھــواداران ســیــاســتــھــای ریــاضــت   
ـرال ھـای   ـب ـی کشی اقتصادی، نئول

ــت  ــده اس ــی ش ــالم ــواداران  .  اس ھ
اقتصاد بازار آزاد و جـاری کـردن  
ـقـاضـا و سـود   سیستم عرضـه و ت
ــر کــل   ــشــت ــی ــم ســودآوری ب وبــازھ

 .اقتصاد، دست باال را پیدا کرده اند 
ھواداران این سیاستـھـا، بـحـران  
ـم  را  بـه  عـلـت   اقتصادی رژی
دخالت دولت در اقتصـاد و اتـخـاذ  

حمایتی از اقتـصـادی  "  سیاستھای 
میـدانـد  و خـواھـان عـدم  " دولتی 

ــصــاد مــی   ــت در اقــت ــت دول دخـال
ــد  ــت در  .   شــون ــت دول دوره دخــال

ایـن شـعـار  .  اقتصاد سر آمده اسـت 
ـتـصـادی   ھواداران سـیـاسـتـھـای اق
بازار آزاد، البته به شیـوه اسـالمـی  

 .می باشد 
دوره دخالت دولت در ھدایـت و  
ـتـش در   کنترل بازار، از حمله دخـال
تعیین قیمـتـھـا مـدتـھـاسـت پـایـان  

ھـمـه چـیـز را بـازار  .  یافته اسـت 
ـقـاضـا و سـیـاسـتـھـای   عرضه و ت
اقتصادی بازارآزاد سیستم سرمـایـه  

دولت حـق  . داری  سپرده شده است 
ـرال  .  دخالت ندارد  ـب ـی ـئـول این شعار ن

ھای اسالمی ھوادار اقتصاد بـازار  
. آزاد به شیوه اسالمی مـی بـاشـد 

ـیـن   اینحا دیگر دست بـازاردر تـعـی
ــرای   ــمــتــھــای ھــای ســودآور ب قــی
سرمایه بدون کنترل دولت، کـامـال  

این یـک چـرخـش  .  باز می باشد 
ــوری   ــھ ــم ــصــادی ح ــزرگ اقــت ب
اسالمی بـه سـمـت جـاری کـردن  
ـررات سـرمـایـه داری   قوانین و مـق
آزاد می بـاشـد کـه بـعـد از سـه  
ــھــای   ــت ــاس ــی دھــه، رســمــا جــزو س

ـم شـده اسـت  دوران  .  اقتصادی رژی
ـتـصـاد و بـازار،   دخالت دولت در اق
بویژه دخالتش در تعیین قیمـتـھـا و  
میزان افزایـش آن، بـا اتـخـاذ ایـن  
سیاست، دیگر مدتھاست که پایان  

ـنـحـاسـت  .  یافته است  درسـت ھـمـی
که موضوع برخورد به گرانـی ھـا  

بازرا  .  و افزایش قیمتھا ر اباید دید 
ـر   به دنبال سود و سود باز ھم بیـشـت

ــزی کــه ســودآور  .  اســت  ــی ــر چ ھ
ـیـمـت تـمـام   نباشد و چندین برابر ق
شده اش در بازار ارائـه نـگـردد، از  

ـر  " نـظـر ھـواداران ایـن سـیـاسـت  غـی
در این مـیـان  .  می باشد " اقتصادی 

دولت و مافیای بزرگ اقتصـادی  
ـنـد بـا بـازار و   حکومت در زد و ب
ـیـمـت   واسطه ھا، افزایش نجومی ق
مایحتاج عـمـومـی مـردم را رقـم  

  ٥٠ گرانـی ھـای بـاالی  .  میزنند 
درصد که امـروز جـان و زنـدگـی  
کارگران را بـه گـروگـان گـرفـتـه  

ـیـجـه  ـیـعـی " است، یک نت ایـن  "  طـب
دولت  و بـازار  .  سیاستھا می باشد 

آزاد نه به عنوان دوقطب در مقـابـل  
ھمدیگر، بلکه به عنوان دو قطبـی  
که ھمدیگر را تکمیل می کنند،  
گرانی را به مـردم تـحـمـیـل مـی  

با به اجرا گذاشتن سیاسـت  . نمایند 
حدف یـارانـه ھـا، چـرخـش ھـای  
بزرگ اقتصادی در سیستم بیـمـار  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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اقتصادی رژیم در حال جریان مـی  
چرخش ھایی کـه گـرانـی  .  باشد 

ھای نجومی به ھمراه سیاستـھـای  
تحمیل ریاضت کشی اقتصادی و  
ـر گـرده   ـر و فـالکـت ب تحمیل فـق
مردم را در دستـور خـود گـذاشـتـه  

ـیـعـی " یک نتیجـه  .  است  ایـن  " طـب
ـرل   ـت چرخش ھا عدم دخالت و کـن

بـا  .  دولت در اقتـصـاد مـی بـاشـد 
ـتـصـادی   مرور کوتاه سیاستھای اق
دولت و کل جمھوری اسالمی، از  
حمله ھدفمند کـردن یـارانـه ھـا و  
ـبـعـاتـش در یـک سـال   اثرات و ت
ــاظــر خــارجــی را   ــه، ھــر ن گــذشــت
متوجه میکند  که دوران دخـالـت  
دولت در اقتصاد بـه پـایـان رسـیـده  

تبعات آزاد سازی قیـمـتـھـا،  .  است 
افزایش نجومی قیـمـت کـاالھـای  
اســاســی مــورد مصــرف عــمــوم،  

. میباشد ..  افزایش قیمت سوخت و 
رھا سـازی  " ھمه اینھا نمونه ھای  

ــصــادی  ــد ھــای  "  اقــت ــد وبــن ــی از ق
رھـا  . " اقتصاد دولتـی مـی بـاشـد 
ـــــصـــــادی  ـت ــــ ــــازی اق کـــــه  "  س

ـرای سـرو   نئولیبرالھای اسـالمـی ب
ــات   ــصــادی ــه اقــت ــان دادن ب ســام
ــران   ــح ــه بــر ب ــب ــی و غــل حــکــومــت
اقتصادی حکومت، مدام تـوصـیـه   
ــد، امــروز عــمــال جــاری   ــن ــکــن مــی

ـرار  .  گشته است  سیاستھایی که ق
ـر و قـالکـت ،   است با تحمیل فـق
تعرضات گسترده ای را بـه سـطـح  
معیـشـت و زنـدگـی کـارگـران و  

گـرانـی  .  مردم سارمـان داده اسـت 
ھا محصول بالفصل این سیاستـھـا  

ھمه چـیـز بـایـد  .  بوده و می باشد 
تامین حداقل زنـدگـی  .  گران بشود 

ـرای آحـاد جـامـعـه   ـر ب بخور و نمی
ـبـوده و   ھیج موقع امر حکـومـت ن

با مزمـن شـدن بـحـران  .  نمی باشد 
ــان   ــصــادی حــکــومــت، جــانــی ــت اق
ـر   اسالمی در صدد چاره جـویـی ب

ـیـان،  .  آمده اند  چاره جویی این جـان
ـر   ـیـشـت تحمیل گرانی ھای بازھم ب
به مردم، تعرض به سطح معـیـشـت  
مردم، تحمیل سیاستھای ریـاضـت  
کشی اقتصـادی بـه مـردم، و در  
ـتـصـادشـان   نھایتا علبه بر بحـران اق

حــمـھـوری اسـالمــی  .  مـی بـاشـد 
سرمایه داران با این سیاستھا مـوج  
اعتراض و جنبش ھای اجتـمـاعـی  
قدرتمند بر علیه گرانی ھا را ھـم،  

تـرس و وحشــت  .  دامـن زده اسـت 

ــرده تــر شــدن   ــت کــل رژیــم از گس
اعتراض به گرانی ھا و  به خـطـر  
افتادن کل نظام را،  ھر روز سـران  
ـر زبـان  مـی   ـم ب و مقـامـات رژی

فضــا و جــو جــامــعــه در  .  آورنــد 
ــجــار عــطــیــم   ــف ــه یــک ان ــان ــت آس

حکومت بـا  . اجتماعی می باشند 
به اجرا گذاشتن این سـیـاسـتـھـای  
ضد کارگری و ضد مردمـی، بـه  
کــارگــران اعــالن جــنــگ کــرده  

کارگران و مـردم ھـم چـاره  . است 
ای جز وارد شدن بـه ایـن جـنـگ  

اما جمھوری اسـالمـی بـا  .  ندارند 
ــه   ــی ــگ بــر عــل ــن جــن اعــالن ای
ـیــروز   کـارگـران و مـردم، الـزامـا پ

 . جنگ نخواھد بود 
 

 ! اخراج کارگران ادامه دارد
در این ھفته اخبار و گزارشات  
ــادی از اخــراج کــارگــران در   زی
ـتـشـر شـده   مدیای حکـومـتـی مـن

بر اساس این اخبار،  فـقـط  .  است 
ـیـش از    ھـزار  ٢ در ھفته گذشته ب

دالیل عمده  .  کارگر اخراج شده اند 
و  "  کمبود نقدینـگـی " این اخراجھا،  

ـیـه و قـطـعـات   مشکالت مواد اول
ـیـد اعـالم   الزمه در واحدھـای تـول

در این مـیـان، خـانـه  .  گشته است 
ــل ایـن اخـراجــھــا   کـارگــریـھــا دالی

اعالم کـرده و  "  واردات بی رویه " را 
حمایـت از  " از دولت خواسته اند به  

ادامـه بـدھـد تـا  "  تولیدات داخـلـی 
ــردد و   ــغــال ایــجــاد گ ــت دوبــاره اش

را  " امنیـت شـغـلـی شـان " کارگران  
در اخبار دیگری کـه در  .  بازیابند 

رسانه ھای حکومتی منتشر شـده  

ـیـکـار سـازی   است، خبر از خطر ب
ـروی شـاعـل  ٥٠ بیش از   ـی  درصد ن

ـــد کـــه   ـرده ان داده واعـــالم کــ
سیاستھای اقتصادی دولت بـاعـث  
. وبانی این اخـراج ھـا مـی بـاشـد 

براساس آمار و ارقامـی کـه خـود  
  ٧٠ حـکـومـت داده، نـزدیـک بـه  

درصد کارخـانـه ھـا و واحـدھـای  
ــحــران و   ــه ب ــان ــدی در آســت تــولــی

بیـش از  .  ورشکستگی می باشند 

ـــا ،  ٥٠  ـــدھ ـــن واح  درصـــد ای
ـروی انسـانـی " طرح  ـی را در  " تعدیل ن

  ٣٠ در  .  دستور خود گذاشـتـه انـد 
ــدی و   ــولــی ــای ت ــدھ درصــد واح
ـیـت   کارخانجاتی که فـعـال فـعـال
ــه بــه ســطــح   ــل ــد، حــم ــن ــن مــی ک
دستمـزدھـا، اضـافـه کـاری بـدون  
پرداخت و زدن از ایـاب و ذھـاب  
ـــی از   ـــخـــش ھـــای ـران، ب کـــارگــ
سیاستھای کارفرمایان در مـواجـه  

بـه  .  با بحران اقتصادی شـده اسـت 
اعتراف خود مقـامـات حـکـومـت،  
ـیـاج بـه   اقتصاد بیمار اسـت و احـت

نسخه دولتـی ھـا ارائـه  . مداوادارد 
ـتـی از صـنـایـع "  مـی  "  بسته حمـای

بر اساس این سیاسـت دولـت   .  باشد 
ـنـاد بـه سـنـد رشـد و   باید با اسـت
ـیـدات داخـلـی   توسعه اش، از تـول

ـر  .  حمایت نماید  دولت ھم مدام خـب
از تزریق پول به صنعت داده و ھـر  
روزه آمــار و ارقــامــی نــجــومــی  
تخصیص داده شـده بـه واحـدھـای  

ـر اسـاس  .  بحران زده را،  میـدھـد  ب
ــابــی کــه خــود دولــتــی ھــا،   ارزی
ــال   ــغ ــورای اشــت ــارو ش وزارت ک
حکومت داده اند، در طـول یـک  

ـیـش از    ھـزار  ١٣ سال گـذشـتـه ب
ـلـف،   میلیاردتومان به عناوین مـخـت
به صاحبان واحـدھـای بـحـران زده  

قرار بود با ایـن  .  پرداخت شده است 
ـیـھـا،   مبالغ  بنابرادعـای حـکـومـت

در ایـن واحـد  " حفظ اشتغال موجود " 
ھا ادامه یـافـتـه و جـلـوی اخـراج  

در واکـنـش  .  کارگران گرفته شود 
به این ادعاھا، بخش ھایی از خود  
حکومت، مجلس، وزارت کار و و  
وزارت صنعت و معدن اعالم کـرده  
اند که اشتغال نه تنھا حفـظ نشـده  
است، بلکه اخراجھا در واحدھـایـی  
ــد،   ــا بـحــران روبــرو بـوده ا ن کـه ب

ـنـھـا دالیـل  .  افزایش یافته اسـت  ای
واردات بـی رویـه  " این اخراجھا را،  
توسط دولت، عـدم  "  تولیدات مشابه 

ـیـت   برنامه ریزی برای ارتقای کیف
تولیدات و مدرنیزه کـردن واحـدھـا  

دراین میان وزارت  .  اعالم کرده اند 
کار رژیم پا را فراتر گذاشته است  
ــان   ــالم کــرده کــه صــاحــب و اع
ـیـدی   کارخانه ھا و واحدھـای تـول
ـیـزه کـردن خـطـوط   باید برای مدرن
تولید، افزایش میزان باروی کار و  
ـرنـامـه داشـتـه   تولیداتشان ، بـایـد ب

ــطــور  .  بـاشــنـد  وزارت کــار رژیــم ب
ــی اعــالم کــرده اســت کــه   ضـمــن

ـروی انسـانـی " سیاست   ـی " تعـدیـل ن
معنـای  .  باید به اجرا گذاشته شود 

این چـراغ سـبـز وزارت کـار، بـاز  
گذاشـتـن دسـت کـارفـرمـایـان در  
ـرده   اخراج و بیکـارسـازیـھـای گسـت

ــه   ــھــان ــه ب ــازســازی " کــارگــران ب " ب
ــدی مـی بـاشــد  ـی . واحـدھـای تـول

ـنـه   دولت ھزاران میلیاردتومـان ھـزی
. برای ایجاد اشتـغـال، کـرده اسـت 

حداقل این ادعایی است که اینـھـا  
در ھمین رابـطـه شـورای  .  میکنند 

تائید کرده است کـه  " اشتغال رژیم  
ـرای   ـنـه شـده ب میزان بـودجـه ھـزی

تـعـدیـل  " اشتغالزایی با میزان رشد  
ــی  ــان ــت،  "  نــیــروی انس ــع در صــن

به عـبـارت دیـگـر،  . خوانایی ندارد 
ـنـه ھـای   ـرغـم ھـزی ـی اخراج ھا عـل
ــن کــار   ــه ای ــی کــه ب ــگــفــت ھــن
ـر شـده   ـیـشـت اختصاص داده شـده، ب
ـتـی   است و این تناقض آماری دول

دعوا و دسـتـکـاری  .  ھا می باشد 
آمارو ارقام را ھم که داستـانـش را  

صاف و سـاده بـه  .  مردم می دانند 
و  "  حمایت از تولیدات مـلـی " بھانه  

ایجاد اشتغال، ھزاران میلیـارتـومـان  

پول را باال کشیده اند و دست آخـر  
. ھم اعالم ورشکستگی کـرده انـد 

دولت ھم،  واحدھای ورشکسته را  
" راه انــدازی " خــریــده و در صــدد  

. واحدھای بحـران زده مـی بـاشـد 
بعد از خـریـد ایـن واحـدھـا، دولـت  

ـرای   تـامـیـن  " دوباره تقاضای وام ب
ــغــال  ــازســازی واحــدھــای  "  اشــت و ب

ــد  ــای ــم ــحــران زده مــی ن دعــوا  .  ب
وکشمکـش ادامـه مـی یـابـد تـا  
ـیـجـه ای   ـت ـر بـه ن باندھای درگـی

در این پروسه کـارفـرمـایـان  .  برسند 
این واحدھا کارگران را دوفـاکـتـو  
اخراج و به بیمه بیکاری و وزرات  
کار معرفی کرده و بـه کـارگـران  
ــه   ــده ک ــه در آیــن وعــده داده ک
کارخانه و یا واحد تولید بازسـازی  
شده و تولیدش از سر گرفتـه شـد،  

. خواھنـد شـد " دعوت " دوباره به کار 
در این میـان ھـزاران کـارگـر ایـن  
واحدھا را در بالتکلیفی انـداخـتـه،  
دستمزدی به این کارگران نداده، و  
بدین ترتیب ھزاران کارگر را اخراج  

این کل پروسه اخرا ج  .  می نمایند 
ھـای گسـتــرده کـارگــران تـوســط  
کارفرمایان و دولت می باشد کـه  

در پـس تـمـام  .  در جریان می باشد 
این سیاسـتـھـای ضـد کـارگـری،  
بیکار سازیھـا و اخـراج کـارگـران  

ـرار دارد  ــان  .  ق دولـت و کـارفـرمـای
عامالن اصلی این اخراج ھـا مـی  

ـبـش کـارگـری و بـه  .  باشـنـد  جـن
معنایی کل طبقه کارگر ایران بـا  
ـرده   موج حـدیـد اخـراجـھـای گسـت

ــاشــد  ــا  .  روبــرو مــی ب ــارزه ب مــب
ـرده، بـازگشـت بـه   اخراجھای گست
ــمــزدھــای   ــت ــرداخــت دس کــار بــا پ
ـبـات اسـاسـی و   معوقه، آن مـطـال
مھمی می باشد کـه در دسـتـور  

ـرار دارد  سـیـاسـت  .  کل کارگران ق
اخـراج کـارگـران تـوسـط دولـت و  
کارفرمایان را فـقـط بـا اتـحـاد و  
مبارزه متحد و متشکل می شـود  

ـر  .  به عقب راند  اخراج و مـبـارزه ب
ــیــکــاری آن دو مــحــور   ــه ب ــی ــل ع
اساسی  و مھمی می باشند کـه  
ـــن   ـری ــ ـت ـــزرگــ ـــد ب ـــای ـــول آن ب ح
ـریـن مـبـارزه کـارگـری   وقدرتمنـدت

 . شکل بگیرد 
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كارزار دفـاع از كـارگـران زنـدانـی  
دارای پیشینه نسبتا طوالنی شایـد  

ــه ســه دھــه اســت  ــك ب ــزدی ایــن  .  ن
  ٥٧ كارزارھا اساسا  بعد از انقالب  

ـقـه كـارگـر   و در متن موقعیت طـب
در تحوالت طبقاتی ــ اجـتـمـاعـی  
جامعه در ایران، و عین حال در دل  
رو در رویی طبقه كارگر بـا دولـت  
ـروت،   و كارفرمـاھـا و صـاحـبـان ث

 .شكل گرفته است 
از خود ویژگی این كـارزارھـا،  
ابراز وجود سیـاسـی ــ اجـتـمـاعـی  

ـنـی اسـت  كـه  .  كارگران بشكل عـل
امروز در شكل تعیین بـخـشـی بـه  
ـران آنـھـا   كارگران و فعالین و رھـب
تجسم پیدا كرده و به فاكتور جـدی  
در اوضاع فعال موجود در جـامـعـه  

 .تبدیل شده است 
اگر در گذشته ھـای دور نـام  
افراد و شخصیتھای سیاسی و یـا  
مذھبی و نویسدنـگـان و شـاعـران  
ـفـكـری از   در میان محـافـل روشـن
ــان بــود  ــری . چــپ و راســت در ج

ـر از   ـف اكنون نام ده ھـا و صـدھـا ن
ـبـش   ـیـن جـن فعالین كارگری، فعال
برابری زنان و فعالین حقوق كـودك  
ــده   ـران دی در صــحــنـه ســیـاســی ای

ـیـام، كـانـون  .  میشود  اگر قبل از ق
ــركــات   ــقــل تــح ــركــز ث وكــال در م
سیاسی و از جنبه حـقـوقـی وجـود  
ـیـام، ایـن   ـبـل از ق داشت، و اگر ق
ــیــف شــاعــران و نــویســنــدگــان   ط
انقالبی بودند كه شب ھای شعر و  
ـری را بــرای   ـیـوال ھـای ھـن فسـت
ــرای   ــوده ای ب ــش ت ــویــت جــنــب تــق
سـرنـگـونـی و جـمـع كـردن مــردم،  
انجام مـیـدادنـد، امـا، امـروز ایـن  
ـلـی و   تحرك و كارزارھای بین المـل
داخلی كشـوری كـارگـران  اسـت  
كـه، بـه یـك قـطــب ســیـاســی در  
تحوالت آتی و فعال موجود تبدیـل  
ـر آن   شده است و مـھـر خـود را ب

 .میزنند 
ــد و مــكــث بــر روی    ــاكــی ت
ـیـن   فاكتور ابراز وجود علنـی فـعـال
ــرای تــوجــه   ــری و تــالش ب كــارگ
ـیـن و   جدی به تعیین بخشی فـعـال
رھبران كارگری و وصل شـدن ایـن  
فعالین و مبارزات و اعتصابـات و  

تجمع ھای آنھا با یك حلقه بسـیـار  
محكم حمایتی در خارج از ایران و  
گذاشتن دست آنھا در دست ھزاران  
ــن   ـبــران و مــتـخــصـصــی ـفــر از رھ ن
ـیـش از ھـر دوره   كارگران، امروز ب
ـم   ای ضروری و گسترش و تحـكـی
این رابـطـه ھـا بـه امـری فـوری  

 . تبدیل شده است 
سنتا اتحادیه ھـای كـارگـری  
در اروپا در شبكـه ھـای خـود در  
ارتباط با مسائـل و مـعـضـالت و  
ـر   ـقـه كـارگـر در سـای موقعیت طـب
كشورھا و بویژه كشورھای در حـال  
رشد صنعتی و متروپل، فعال بـوده  

ـیـن و  .  اند  اینھا در ارتباط با فـعـال
ـقـا   ـری رھبران جنبش كارگری در اف
و كشورھای آسیایی و خاورمیانـه،  
ھمسویی و در راستای ارتقا حقوق  
سندیكایی و اتحادیه ھا با جنـبـش  
ــا   ــن كشــورھ ــارگــری ای ــای ك ھ

 .ھمكاری ھای موثری انجام داده اند 
ـیـام   ،  ٥٧ در سالھای قبل از ق

این احزاب سیاسی از جملـه حـزب  
ــار   ــی ــوده بــود كــه در شــكــل بس ت
ـلـوك شـرق   محدود در ارتباط بـا ب
ـیـن   قرار داشت و تعـدادی از فـعـال
ـبـش   سندیكاھا و آكتیویستھای جـن
كارگری در ایران را مورد حـمـایـت  

با انقالب سال پنچاه و  .  قرار میداد 
ــا رشــد اعــتــراضــات   ــت و ب ھــف
ــا   ــك طــرف و ب ــارگــری از ی ك
مھاجرت اجباری تعداد زیـادی از  
ـیـو در درون   ـت ـران آك فعالین و رھـب
جنبش كارگری از جمله از صنایـع  
نفت و چاپ به خارج از كشـور از  
جمله اروپا و كانـادا و امـریـكـا از  
طرف دیـگـر، چـھـره و مـوقـعـیـت  
جنبش كارگری وارد فاز جـدیـد و  

مـا از سـالـھـای  .  نوینی مـیـشـود 
 ببعد در شكل نسبتا وسیـع،  ١٣٦٠ 

ـــه ھـــای   ـت ــ ـی ــمــ ــاھـــد رشـــد ك ش
ــا كــارگــران در   ــگــی ب ــســت ھــمــب
ــادا،   ــان ــادی در ك ــای زی كشــورھ

 . امریكا و اروپا ھستیم 
این كمیته ھای ھمبستگـی و  
ـبـعـد تـا   فعالیتھای از آن سالـھـا ب
امروز در شكل كـارزار و حـمـایـت  
ـرش   ھای بین المللی، رو بـه گسـت
ـقـا و قـدرت   است و از تـوان و ارت

ـرخـور دار شـده   ـنـون ب باالیی، تـاك
به یقیین میتـوان گـفـت كـه  .  است 

ـقـطـه قــدرت   ایـن پـدیـده بـه یـك ن
ــش   ــب ــن ــرای ج ــر ب ــرگشــت نــاپــذی ب
كارگری و به وزنه سنگین و قابـل  
توجه در تحوالت آتـی سـیـاسـی ـ  
ـیـشـا   طبقاتی در اوضاع سیاسـی پ

 . رو، تبدیل شده است 
ـراضـات   به مـوازات رشـد اعـت
كارگری، ابراز وجود طبقه كـارگـر،  
جنبش زنان، مدافعین حقوق كـودك  
و مدافعـیـن كـارگـران افـغـانـی و  
عراقی كه در مـنـاسـبـات كـار و  
سرمایه در ایران قرار دارند، ارتبـاط  
ــدن   و حـمـایــت و در آغــوش كشـی
فعالیـن كـارگـری تـوسـط افـكـار  
عمومی و اتحادیه و سندیكـاھـای  
ـقـا   قدرتمند در خارج از كشـور، ارت

 .یافته است 
ــش   ـب در یــك كــالم، امــروز جــن
كارگری در ایران در حمایت شبكه  
ھای وسـیـعـی از اتـحـادیـه ھـای  
كارگری و سندیكاھای قـدرتـمـنـد  
ـرار گـرفـتـه   با صدھا ھزار عضو ق

احزاب سیاسی بویـژه چـپ  .  است 
ــت و   ــوی ــســت در تــق ــونــی ــم و ك
سازماندھی و ارتقا بخشی به ایـن  
عرصه از مبارزات، سـنـگ تـمـام  

ـیـل ھـر  . گذاشته اند  به ھـمـیـن دل
ــوری اســالمــی در   ــھ ــم ــه ج ســال
سازمان جھانی كار و در مـحـافـل  
بین المللی با مشكالت عدیده ای  
روبرو میشود و زیر منگـنـه فشـار  
ــكــا و   ــدی افـكــار عــمــومــی و ســن

 .    اتحادیه ھا قرار میگیرد 
ــال   ــاه مــه س   ١٣٩٩ از اول م

ببعد، ما شاھد باالتـریـن تـحـرك از  
ـا   ـاط ب ـب جانب طبقه كـارگـر در ارت
ریاضت كشی اقتصادی و مقاومت  
در مقابل حمالت سبعانه به حـقـوق  
و معیشت خانواده ھای كارگری و  

ـیـم  اگـر  .  مزدبگیران جـامـعـه ھسـت
ــوری   ــكــار جــمــھ ــایــت مــزدوران جــن
اسالمی با حكومت نظامـی اعـالم  
ـلـه    نشده در شھرھـای مـھـم از جـم
تھران، مانع برگـزاری مـراسـمـھـای  
اول ماه مه وسیع و قدرتمند شـدنـد،  
ـا یـك اقـدام   در مقابـل، كـارگـران ب
ابتكاری، علیه قطع یارانه ھا اقـدام  
ـنـچ ھـزار امضـا   به جـمـع آوری پ

ـنـون در  .  كردنـد  ایـن كـارزار ھـم اك
شكل سراسری با پیوستـن ده ھـزار  
نفر از كارگران واحدھای صـنـعـتـی  
قزوین و تعداد دیگری از واحدھای  
صنعتی در حال رشـد و گسـتـرش  

ـا  .  است  دو مطالبه اصلی مخالفت ب
قطع یارانه ھا و اصالح قانون كـار،  
محـور رو در رویـی و كشـمـكـش  
دولت و كارفرماھا با طبقه كـارگـر،  
. به مساله اصلی تبدیل شـده اسـت 

ــن   ــی جــمــھــوری اســالمــی و مــاش
جنگی و سركـوبـگـرش بـرای زھـر  
چشم گرفتن از كـارگـران و بـویـژه  
تشكلھای كـارگـری، بـه مـنـظـور  
ــدن   ــه ران ــه حــاشــی فشـار آوردن و ب
مطالبات رادیكال كارگران، ھـر روزه  
به سیاست سركوب و دستگیـری و  
ـیـن كـارگـری   گروگان گرفتن فعال

 .متوسل میشود 
ـیـخـون بـه تـجـمـع   حمله و شـب
كارگران در كـرج كـه بـه مـنـظـور  
برگزاری مجمع عـمـومـی سـاالنـه  
كمیته ھماھنگـی بـرای كـمـك بـه  
ایجاد تشكلھای كارگری در ظـھـر  

 خرداد تشکیل شـده بـود،  ٢٦ جمعه  
ـفـر از شـركـت  ٩ وبه  دستگـیـری   ن

ــخ   ــد، پــاس ــجــامــی ــدگــان ان ــن كــن
مستاصالنه جمھوری اسـالمـی بـه  
تالش كارگران برای متشكـل شـدن  
و مبارزه  برای خواستھای عادالنـه  

ــاشــد  ــب ــا جــمــھــوری  .  آنــھــا مــی ام
ـز و درشـت   اسالمی و مقامـات ری
ـنـد، كـه   جنایتكارشان خـوب مـیـدان
ــه ای   ــق ــران در حــل كـارگــران در ای
ـارزه   حمایت وسیع و صمیمانه و مـب
جویانه در میان جنبش كارگری در  
. ایران و خارج از كشـور قـرار دارنـد 

این اقدام رذیالنه ھـر چـنـد ضـربـه  
سنگینی بـه ایـن تـجـمـع و فشـار  
ـنـی را بـر   روحی و انسانی سـنـگـی
شركت كنندگان و دستگیر شـدگـان  
ـتـریـن زمـان   میگذارد اما، در سریـع
ممكن، با زیر پوشش قرار دادن ایـن  
اخبار در محكومیـت ایـن حـمـالت  
ـیـن   جنایتكارانه، فوری در سـطـح ب
المللی به یك كارزار وسیع در ابـعـاد  

بیش از دو ھفتـه  .  جھانی تبدیل شد 
ـایـی،   است كـه در كشـورھـای اروپ
كانادا و امریكا این كارزار در دفـاع  
از كارگران دستگـیـر شـده و بـرای  
آزادی فوری آنھا و در محكومیـت  
ـتـكـاران   ـای ـن اقدامات سركوبگـرانـه ج

 .جمھوری اسالمی، ادامه دارد 
ـا  ٣٠  روز   ـارزار ب  ژوئـن ایـن ك

ـلـف   حمایت وسیع بخـشـھـای مـخـت
ـا   ایرانیان سـاكـن ایـن كشـورھـا و ب
. حمایت احزاب سیاسی برگـزار شـد 

ما در این آكسیونھا اعالم كردیم كه  
از كـارگـران دسـتـگـیـر شـده مـثـل  

آنھـا  .  مردمك چشم حمایت میكنیم 
ـیـگـذاریـم و جـمـھـوری   را تنھـا نـم
ــكــار   ــر فشــار اف اســالمــی را زی
عمومی در بیشتر قرار خواھیـم داد  

 .و به انزوا خواھیم کشاند 
ـای   ـی ما اعالم كردیم، به این دن
ـزه   ـی وارونه كه امروز با حاكمیت سـرن
و تفنگ به كارگران حمله میكنند  
ــم، و در   ــی ــدھ ــی جــواب مــحــكــم م
شرایطی كه كـل نـعـمـات و ثـروت  
ــج   ــل كـار و دسـتـرن ـب جـامـعـه از ق
كارگران تولید میشود و ایـن ثـروت  
در دست مشتـی مـال و آخـونـد و  
سرمایه دار اسـت، كـارگـران بـرای  
برگزاری یك مجمع عـمـوی سـاده  
ناچارند در نقـاطـی بـدور از چشـم  
این جنایتكارھـا مـجـمـع عـمـومـی  
ــھــا   ــه آن ــد، ب ــن ــرگــزار كــن خـود را ب
ـنـد و دسـتـگـیـرشـان   ـزن شبیخون می

 .   میكنند، پایان خواھیم داد 
ـان   ـی كارگران دستگیر شده، زندان

ـنـد  ـیـسـت ـام و نشـان ن ـنـھـا  .  بی ن ای
ـنـد كـه بـه   فعالین كـارگـری ھسـت
چھره ھای شناخته شده تبدیل شـده  

 . اند 
ـا   بیایید با ھم ایـن كـارزار را ت

 . آزادی كارگران زندانی ادامه دھیم 
ــه جــمــھــوری   ــان ــع ــب حــمــالت س
ـقـه كـارگـر در   ـیـه طـب اسالمی عل
ـاضـت   عرصه اقتصادی و تحمیل ری
ـیـكـه   كشی و فقر و فالكت تا زمان
. اینھا حاكمند ادامه خـواھـد داشـت 

مبارزه و رو در روئـی و جـنـگ  
طبقاتی ما ھم ھـر روز در شـكـل  
ـان اســت،   ـازه و جـدیـدی در جـری ت
ـانـه   اوضاع سیاسی در ایران در آسـت
تحوالت جدیدی قرار دارد، ھر اقدام  
ـارزاتـی در دفـاع از   انسانی و مـب
تشكل و آزادی تشكل كـارگـران و  
در دفاع از اعـتـصـاب یـك عـرصـه  
مھم از فعالیتھای ما بـرای جـلـب  

 . افكار عمومی است 
 

 !ما مثل مردمك چشمانمان از كارگران زندانی دفاع میكنیم
 نسان نودینیان 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

آمیز کارگران  تجمع اعتراضی موفقیت
 ھای سنندج  آالت فروشی آھن
ھـای    ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 

ـفـر  ٥٠  تیر بیش از  ٥ روز دوشنبه  : کارگری طی خبر نوشت   ن
ـیـن    آالت فروشی   از كارگران آھن  ھای سنندج در اعتراض به پای

ـان آھـن  آالت    بودن دستمزدھایشان مقابل دفتر اتحادیه کارفرمای
ـتـن   ـا در نـظـر گـرف تجمع کرده و خواستار افزایش دستـمـزد ب

این تجمع طـبـق  .  افزایش قیمت اجناس و باال رفتن تورم شدند 
 صبح در این مکان صورت پذیرفت  ٨ قرار قبلی حدود ساعت  

  ٧ و طی آن کارگران موفق شدند دستمزد را از قرار کیلویـی  
ـیـشـتـر آھـن .   تومان افزایش دھند ١٠ تومان به کیلویی   آالت    ب

ھای سنندج در مسیر کمربندی بھشت محمدی واقـع    فروشی 
ـار   ـب ـا  ٢ شده است و در ھر کارگاه و ان ـفـر بـه عـنـوان  ٤  ت  ن

ـیـه آھـن  آالت مشـغـول بـه    نگھبان و یا كارگر بارگیری و تخل
فروشان نرخ دستمزد این کارگران را    کار ھستند و اتحادیه آھن 
ـز ایـن  .  کـنـد   بر اساس کیلو تعیین مـی  ـی در سـال گـذشـتـه ن

ـا   کارگران برای افزایش دستمزد طی حـرکـتـی اعـتـراضـی ب
ـان خـود و تـجـمـع و   جمع آوری امضا و تھیه تـومـار در مـی
رایزنی با اتحادیه کارفرمایان، موفق به افزایش دستمـزد شـده  

 .بودند 
 

 اعتصاب کارگران پتروشیمی دماوند
کارگران پتروشیمی دماوند بار دیگر برای دریافت حقـوقـھـای  

طی قـول و وعـده کـارفـرمـا  .  معوقه دست به اعتصاب زدند 
 ماه حقـوق مـعـوق و عـیـدی و کـارانـه  ٥ مبنی بر پرداخت  

ـانـکـاران   ـیـم ـیـرو کـه از پ کارگران شرکتھای نتن و نصـب ن
ـا   شرکت مبنا میباشند، پیمانـکـاران ایـن شـرکـتـھـا صـرفـا ب
پرداخت حقوقھای بھمن ماه سـال گـذشـتـه، مـجـددا بـعـد از  
ـاع   ـن ـت یکماه از پرداخت مابقی حقوقھا و طلبھای کارگـران ام

این سر دوانی و رفتار کارفرما با اعتـراض کـارگـران  .  کردند 
 .مواجه شد و کارگران مجددا دست به اعتصاب زدند 

 
کارگران کارخانه ریسند گی خاور گیالن به 

 عدم پرداخت دستمز خود اعتراض کردند
 تیر کارگران کارخـانـه ریسـنـدگـی  ٥ به گفته ایلنا صبح روز  

 ماه حـقـوق مـعـوقـه خـود در  ١١ خاور گیالن در اعتراض به  
یکی از ایـن کـارگـران  .  مقابل استانداری گیالن تجمع کردند 

 سـال اسـت  ٢ کارخانه ریسندگی خاور وابسته بـمـدت  :  گفت 
ـا سـوابـق  ٤٨ که تعطیل شده و تعداد    کارگر این کـارخـانـه ب

ـیـف شـده ٢٠ بیش از   بـه واسـطـه  :  او گـفـت .  انـد    سال بالتـکـل
ـا شـروع مشـکـالت آن،   خصوصی سازی ایـن کـارخـانـه و ب

 مـاه  ٤  ماه حـقـوق و  ١١ کارفرمای این کارخانه از پرداخت  
او با بیان اینکه ظرفیـت  .  بیمه این کارگران امتناء کرده است 

ـیـت   ـال   ٨٠٠ تولید این کارخانه بسیار زیاد بوده و گنجایش فع
کارخانـه خـاور  :  کارگر را در گذشته داشته است تصریح کرد 

ـنـد آلـمـان،  ١٣٧٥ تا سال   ـل ـای ـلـه ت  به کشورھای زیادی از جم

ـیـسـت   سوئد وسویس وغیره صادرات نخ داشته است این در حال
ـیـد دچـار   ھم اکنون این کارخانه با داشتن ظرفیت باالی تـول

 .مشکل شده وھم اکنون تولیدی ندارد 
 

کارگران خدماتی و فضای سبز شھرستان 
 مھاباد دست به اعتصاب خواھند زد

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته ھمـاھ
 نفر از کارگران خـدمـاتـی  ١٨٠ کارگری خبر داد كه بیش از  

ـا   و فضای سبز شھرستان مھاباد طـی چـنـد مـاه گـذشـتـه ب
ـیـمـانـکـاری مـجـری قـرارداد، از اسـتـخـدام   تعویض شرکت پ
شرکت پیمانکاری فرھیختگان به شرکت سبحان در آمده انـد  
و این شرکت جدید نیز اعالم کرده است کـه قـرارداد آنـھـا را  

شرکت پیمانکاری جـدیـد  .  بیش از دو ماه تمدید نخواھند نمود 
ـاگـون، کـارگـرانـی کـه   نیز با به کار بستن ترفندھـای گـون

 سال سابقه کار در شھـرداری دارنـد را  ١٥ -١٠ بعضا بیش از   
ایـن  .  مجبور به امضای قراردادھای یک ماھه نـمـوده اسـت 

كارگران اعالم نموده اند که اگر تا چند روز دیگر مشـکـالت  
ـنـد عـده مـعـدودی از   ـان مـان آنان بر طرف نگردد و قرارداد آن
دیگر کارگران، به صورت یک ساله منعقد نگردد، دست بـه  

 .اعتصاب در داخل شھر خواھند زد  
 

اعتراضات پنج ساله كارگران مخابرات راه 
 نشیند  دور به ثمر می

 (ITI)اعتراض کارگران مخابرات راه دور شیراز  : ایلنا نوشت 
  ٣٨٨ ھای ھمیشگی تبدیل شـده اسـت و    به یکی از دغدغه 

ـاگـون در    کارگر این واحد تولیدی با برپایی تجمـع  ھـای گـون
اند امـا بـه    گیر مطالبات خود بوده   ھای دولتی پی   مقابل ارگان 

ـاردی  ١٥٠ تازگی منابع خبری ما از اختصاص بودجه   ـی ـل ـی  م
دولت برای رفع مشکالت کارگران مخابـرات راه دور شـیـراز  

 .اند   خبر داده 
 

 نامه اعتراضی كارگران به پخش
ـا ارسـال   «به پـخـش » نفر از كاركنان شركت  ٥٥ :  ایلنا نوشت  ب

ای خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی از مشكالتی كـه بـه    نامه 
تبع انتصاب یكی از اعضای ھیئت مـدیـره بـرای ایـن واحـد  

ایـن رسـانـه  .  بزرگ خدماتی به وجود آمده است انتقاد كـردنـد 
 . كارگر در این واحد خبر داد ٥٠٠ دولتی ھمچنین از اخراج  

 
امنیت شغلی کارگران پارس سرام تھدید 

 شود  می
ـارس سـرام قـرچـک  ٤٥٠ :  ایلنا نوشت   کارگران کـارخـانـه پ

شان معترض بوده و در طـول ایـن    نسبت به قطع اضافه کاری 
مدت بارھا با برگزاری چـنـدیـن تـجـمـع در داخـل کـارخـانـه  

یـكـی از  .  انـد   خواستار مـحـاسـبـه اضـافـه کـاری خـود بـوده 
ـلـی  ھـای    كارگران با اشاره به اینكه روند نامنظم تولید و تعـطـی

مكرر کارخانه پارس سرام امنیت شغلی کـارگـران را تـھـدیـد  
ھـا و    بعد از اجرای قانون ھدفمند کردن یارانـه :  كند، گفت   می 

ـارس سـرام بـه    قطع یارانه  ھای بخش تولید مدیران کـارخـانـه پ
بھانه افزایش مشکالت اقتصادی کارخانه از پرداخت اضـافـه  

کننـد و ایـن در    کاری و سایر مزایای کارگران خوداری می 
ــســت کــه پــارس  ــی در خصــوص فــروش    حــالــی ســرام مشــکــل

 .محصوالت خود و تھیه مواد اولیه تولید ندارد 
 

اخراج کارگران شرکت قطعات خودرو 
 شھاب شمس

ـیـش   از اواخر خرداد تا ھفته دوم تیر، بطور مداوم و تدریـجـی ب
 نفر از کارگران شرکت تولید قطعـات خـودرو شـھـاب  ١٠٠ از  

ـیـش از     ١٠٠٠ شمس كه در جاده مخصـوص كـرج واقـع و ب

كارگر قراردادھای سفید امضا یكماھه تا یـكـسـالـه دارد، بـه  
ھـر یـک  .  دستور مدیر شرکت از کار اخراج و بیکار شده اند 

ـقـه کـار  ٥  تا  ٢ از کارگران اخراجی حداقل دارای    سـال سـاب
بوده و اعتراض و پیگیریھای تاکنونی شان برای بازگشت بـه  

 . کار بی نتیجه بوده است 
 

گری به  اعتراض كارگران صنایع ریخته
 توقف بازنشستگی پیش از موعد

ـایـع ریـخـتـه : ایلنا نوشت  گـری    جمعی از کارگران شرکت صـن
ـازسـازی و  ١٠ ایران نسبـت بـه عـدم اجـرای مـاده   ـانـون ب  ق

ـا امضـای  .  نوسازی صنایع اعتراض کـردنـد  ایـن کـارگـران ب
ـیـسـیـون کـارگـری رژیـم در   ـیـس کـم طوماری خطاب به رئ

ـازسـازی  ١٠ شھرستان ساوه نسبت به عدم اجرای ماده    قانون ب
  ٢٥ و نوسازی صنایع و به تبع بازنشستگی پیش از موعد با  

ـامـه ایـن کـارگـران آمـده  .  سال سابقه کار معترض شدند  در ن
ھای مستمر کـارگـران اجـرای مـاده    رغم پیگیری   علی :  است 
 قانون بازسازی و نوسازی صنایع متأسفانه تاکنون محقق  ١٠ 

ـیـجـه  ـت ای حـاصـل نشـده اسـت، ایـن در    نشده و ھیچگـونـه ن
ـفـی و سـرگـردانـی خـیـل عـظـیـمـی از   حالیست که بالتکلی
ـازسـازی و   ـانـون ب کارگران که حائز شرایط بـرخـورداری از ق

 .باشند را در بر داشته است   نوسازی صنایع می 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

  کارگر در کاشان٣٠٠٠عدم پرداخت دستمزد 
به اذعان یک نماینده مجلس اسالمی در حال حاضر بیـش از  

ـیـدگـل دسـتـمـزد  ٣٠٠٠   کارگر در شھرستان کاشان، آران و ب
وی ھمچنین در خصوص ادامـه  . معوقه و پرداخت نشده دارند 

تشدید روند بیکاری در کشور و شھرستان کاشان ھشـدار داده  
 .است 
 

سنوات کارگران ایرانیت شھرری پرداخت 
 نشده است

ـان   محمود شیرازی، وکیل کارگران بیکار شده ایرانیت شھرسـت
ـیـت شـھـر  ٣٥٠ ری، با اشاره به بیکاری    کارگر کارخانه ایران

ھنوز بخش اعـظـمـی از  :  ری در دی ماه سال گذشته، گفت 
.  کارگر کارخانه ایرانیت پـرداخـت نشـده اسـت ٣٥٠ مطالبات  
با وجود بازنشسته شدن تعداد زیادی از کـارگـران  :  وی افزود 

در این واحد تولیدی ھنوز سـنـوات خـدمـتـی ایـن کـارگـران  
ـز   ـی پرداخت نشده است و مطالبات حقوقی کارگران قراردادی ن

 .ھمچنان باقی است 
 

تعویق چھار ماھه حقوق كارگران 
 ھا خوزستان شھرداری

ـان   ایلنا از قول آقایار حسینی، دبیر اجرایی خانـه کـارگـر اسـت
تـعـویـق چـھـار مـاھـه در پـرداخـت حـقـوق  :  خوزستان نوشـت 

ھای استان و شـرکـتـھـای زیـر مـجـمـوعـه    کارگران شھرداری 
ـیـع حـقـوق کـارگـران، اثـرات   خدمات شھری عـالوه بـر تضـی
ـان بـر جـای   مشھودی بر بھداشت و نظـافـت شـھـرھـای اسـت

 . گذاشته است 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 ھای بزرگ خودروسازی ھم رسید بحران به كارخانه
ـانـون شـورای اسـالمـی كـار   رحمت الله پور موسی، رئیس ك

ـتـصـادی  :  خراسان رضوی اعالم كرد  بـه عـلـت مشـكـالت اق

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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قرارداد كارگران فعال در واحدھای خودرو سازی از یـك سـال  
وی از كاھش ظرفیت تولید در  .  به سه ماه كاھش یافته است 

ـزان    :  ھای بزرگ خودرو سازی خبـر داد و گـفـت   كارخانه  مـی
 درصـد كـاھـش  ٦٠ تولیدات امسال واحـدھـای خـودروسـازی  

ـز   ـی یافته است و این در حالیست كه سایر واحدھای تولیـدی ن
ـا   ـالــیـت مــی ٣٥ ب ـیـت فـع ــد    درصـد ظــرف ـن ـن : وی افــزود .  ك

ــه  ــان ــارخ ــه دلــیــل اعــمــال    ک ــازی ب ــزرگ خــودرو س ــای ب ھ
ـانـه    سیاست  ھای تحریم و ناتوانی در تامین نقدینـگـی در آسـت

 .اند   تعطیلی قرار گرفته 
 

 بیكاری كارگران در پی ركود در بخش عمرانی
تعاونی مسـکـن کـارگـران  " فرھاد ھدایتی عضو ھیئت مدیره  

افزایش قیمت مصالح ساختمانی و بـه  :  گفت " خراسان شمالی 
ھای عمرانی و مسـکـن،    تبع آن رکود ساخت و ساز در پروژه 

باعث افزایش بیکاری کارگران ساختمانی در خراسان شمـالـی  
 .شده است 

 
  نفر ٨٠تعطیلی یک کارخانه تن ماھی و بیکاری 

ایسنا از قول سیدمصطفی میرمحـمـد مـدیـر عـامـل شـرکـت  
ایـن شـركـت تـعـطـیـل شـده  :  محصوالت دریایی جنوب نوشت 

با وجود مشکالت پیش آمده بـرای  :  در ادامه آمده است . است 
ـیـگـیـری مسـایـل    نگاری   کارخانه، نامه  ھایی ھم در راستای پ

برای استاندار ھرمزگان در دو مرحله انجام گرفت کـه جـواب  
ـان کـرد .  ای دریافـت نـکـردیـم   قانع کننده  ـی ـال  :  وی ب ـب بـه دن

مشکالت ایجاد شده، کارخانه نتوانست دوام بیاورد، و مجـبـور  
ـان   شدیم با تعطیلی آن از فروردین ماه سال جاری تمام کـارکـن

آور خانواده بـودنـد از    ھا زن و نان   را که اکثر آن )  نفر ٨٠ تعداد  ( 
 .کار بیکار شدند 

 
  کارگر حدید مبتکران بیكار شدند٤٠٠

ـاکـدشـت گـفـت  : عوض سلطانی، دبیر اجرایی خانه کارگـر پ
کارخانه حدید مبتکران پاکدشت به جھت افزایـش مشـکـالت  

ـثـر  :  او گفت .   کارگر خود را اخراج کرد ٤٠٠ مالی   قرارداد اك
کارگران این کارخانه یک ماھه و سه ماه بوده و کـارگـران  
ـافـت   بیكار شده از اردیبھشت مـاه سـال جـاری حـقـوقـی دری

  .اند   نکرده 
 نفر از کارگران کارخانه سایپا ١٦٠اخراج 

 یدک شھرری
به گزارش کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری روز  

ـاقـرشـھـر  ١٦٠  تیر  ٥ دوشنبه   ـا یـدک ب ـپ  کارگر کارخانه سای
طبق گـزارش مـزبـور، کـارگـران  .  شھرری از کار اخراج شدند 

ـام   ـی ـا ایـن پ ـنـد، ب وقتی به بخش کارت زنی مراجعه می کن
ـنـد  ـای ـنـی مـراجـعـه نـم در  .  روبرو می شوند که بـه کـارگـزی

ـنـد کـه   کارگزینی به کارگران مراجعه کننده اطالع می دھ
به آنان گفته می شود که قـراردادشـان  .  از کار اخراج شده اند 

ـاز بـه اطـالع   ـی ـان ن دارای زمان نبوده، به ھمین دلیل اخراج آن
مدیریت این شرکت دستور داده است تا از  .  قبلی نداشته است 

 .ورود کارگران به کارخانه جلوگیری به عمل آید 
 

 نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه ٢٥
 الکترونیک اخراج شدند

: اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایی خانه کارگر تھـران گـفـت 
ــرارداد   ــع تــغــذیــه  ٢٥ ق ــاب ــن ــارخــانــه م ــر از کــارگــران ک ــف  ن

ـیـكـی، از   الکترونیک، فعال در عرصه تولید قطعات الكـتـرون
ـا   ابتدای تیرماه سال جاری تمدید نشده است و این کـارگـران ب
ـیـمـه   ـافـت ب دریافت نامه از مسـئـوالن کـارخـانـه، بـرای دری

تـعـدیـل  :  او گـفـت .  بیکاری به مراجع ذیصالح معرفی شدند 
ـیـک بـرای  ٢٥   نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکـتـرون

ـابـر    دومین بار است که در سال جاری انجام مـی  ـن شـود کـه ب
اطالعات دریافتی، این روند، تا تعطیلی کامل این کـارخـانـه  

کارگرانی که از کـار اخـراج شـده انـد،  .  کند   ادامه پیدا می 
 . سال ھستند ١٧  تا  ٤ دارای سوابقی از  

 
  کارگر شرکت مارلیک سان٣٠٠اخراج 

کارفرمای شرکت مارلیک سان قزوین به بھانه عدم پرداخـت  
مطالبات قطعه سازان طی ماه ھـای اخـیـر، اقـدام بـه اخـراج  

 . کارگر این شرکت نموده است ٣٠٠ 
 

اخراج کارگران کارخانه داروسازی جابر 
 ابن حیان

ـزرگ تـریـن داروسـازی   کارخانه جابر بن حیان که یکی از ب
ـیـش از     ھای خاورمیانه در زمینه تولید آنتی بیوتیک است ب

ـیـن کـارگـران خـود را بـه  ٩٠   نفر از پرسنل بازاریاب و ھمچن
ـیـه داروئـی از کـار   بھانه کاھش تولید و عدم تامین مواد اول

 .اخراج کرد 
 

 درصد از کارگران دچار بیکاری پنھان ٥٠
 اند شده

ـات مـدیـره کـانـون   ایلنا از قول عبدالله مختـاری، عضـو ھـی
ـزایـش  :  شوراھای اسالمی کار استان تھران نوشت  ـیـل اف به دل

 درصـد از کـارگـران کشـور  ٥٠ سابقه تورم در حال حاضر    بی 
ـنـه  .  اند   دچار بیکاری پنھان شده  ـزی وی از افزایش تورم سبد ھ

ـا کـنـون خـبـر داد و   خانوار کارگری از ابتدای سال جاری ت
ـیـش از  : نوشت    ٣٠ نرخ تورم سبد ھزینه خـانـوار کـارگـری ب

ـامـیـن   ـادر بـه ت ـتـه اسـت و کـارگـران ق ـاف ـزایـش ی درصد اف
ـنـد   ھزینه  دسـتـمـزد  :  او گـفـت .  ھای اصلی زندگی خود نیسـت

ھـا را    ھای اصلی زندگی آن    درصد از ھزینه ٥٠ کارگران تنھا  
ـاج ضـروری  .  کند   تامین می  ـامـیـن مـایـحـت کارگران بـرای ت

ـنـد  . زندگی خود مجبور ھستند که در سه شیفت فعالیت کـن
او از افزایش تعداد واحدھای بحرانـی در کشـور خـبـر داد و  

ـنـگـی  :  افزود  تعداد واحدھای بحرانی به دلیل عدم تامین نقدی
ـادر بـه پـرداخـت حـقـوق   ـان ق رو به افزایش است و کارفـرمـای

 .معوقه کارگران نیستند 
 

 کارگر الستیک پارس ١٦٠٠امنیت شغلی 
 شود تھدید می

ایلنا از قول مھدی زمانی، دبیر اجرایی خانه كـارگـر سـاوه و  
پرداخت جرایم سنگین زیست محیطی کارخـانـه  :  زرندیه نوشت 

ـلـی قـرار  )  پیروزی ( الستیک سازی پارس   را در آستانه تعطی
 کـارگـر  ١٦٠٠ وی نسبت به تھدید امنیت شغلی  .  داده است 

  .این واحد تولیدی ھشدار داد 
 کارگر فوالد ٣٥٠غول اخراج بر باالی سر 

 زاگرس
شـرکـت  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار خـبـری نـوشـت 

  ٣٥٠ پیمانکار کارخانه فوالد زاگرس به  "  خان گل " مھندسی  
ـان قـرارداد   ـای ـا پ کارگر تحت پوشش خود اعالم کرده اسـت ب
ـان تـمـدیـد نـخـواھـد   یکماھه این کارگران قرارداد خود را با آن

 .کرد 
 

 تعطیلی کارخانه آرد و نیمه تعطیلی قند یاسوج
ـا   غالم محمد زارعی، نماینده رژیم اسالمی از بویراحـمـد و دن
ـیـمـه   در مجلس اسالمی از تعطیلی کارخانه آرد و گلوگز و ن

ـلـویـه و   ـاسـوج در مـرکـز کـھـگـی ـنـد ی فعال بودن کارخانه ق
 . بویراحمد خبر داد 

 
تعطیلی و اخراج کارگران شرکت راه آھن 

 ھستیا
ـا   ـی ـیـمـانـکـاری ھسـت طی روزھای ھفته دوم ماه تیر شرکت پ
مستقر در راه آھن تھران، ارایه دھنده سرویس و انـواع خـدمـات  

 –خـط تـھـران  )  ترن سـریـع السـیـر ( فنی به قطارھای توربو  
ـیـش از   مشھد، به دلیل مشکالت مالی و با اعالم انـحـالل ب

 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخـراج و  ١٠٠ 
ـار  .  بیکار نموده است  كارگران گفته اند كه به جـز تـعـداد بسـی

ـتـر   اندکی که توانسته اند با شرط پذیرش دسـتـمـزدھـای کـم
توسط دیگر شرکتھای پیمانکاری مستقر در راه آھـن جـذب  

 .شوند عمدتا ھمه کارگران اخراج شده اند 
 

  واحد صنفی دیگر در قزوین پلمب شدند١٤
طـرح  " ماموران پلیس امنیت عمومی استان قزوین در اجـرای  

 واحد صنفی را پلمب و  ١٤ ،  "ارتقای امنیت اخالقی در استان 
 .به دو واحد اخطار کتبی دادند 

 
  پلمب مرکز نمایش، تکثیر و فروش فیلم

ـا انـجـام  :  سایت رژیمی فارس نوشت  ـزرگ ب ـیـس تـھـران ب ـل پ
ـلـم  ـی ـیـر و فـروش ف ھـای    طرحی ضربتی یـک مـرکـز تـکـث

ـاسـایـی و بـعـد از   ـتـذل و مسـتـھـجـن را شـن غیرمجـاز، مـب
 .دستگیری عوامل مرتبط با این مرکز، آن را پلمب کرد 

 
 ناامنی محیط كار

 
 کارگر شرکت راک سرامیک ٤جان باختن 

 شھرضا و یک راننده مینی بوس
ـیـر نـوشـت ١٠ خبرگزاری دولتی فـارس روز   در تصـادف  :   ت

بوس در    مرگبار یک دستگاه کامیون با یک دستگاه مینی 
چـھـار کـارگـر و  ( محور اصفھان و شھرضا پنج نفـر کشـتـه  

  ٧ این تصادف سـاعـت  .  و شش نفر زخمی شدند ) یک راننده 
و نیم ھمانمروز اتفاق افتاد و یـک دسـتـگـاه کـامـیـون خـاور  
ایسوزو حامل بار یونجه که در محور شھرضا به اصـفـھـان در  
حرکت بود، بنا به دلیل نامعلومی از جـاده خـارج و پـس از  
بریدن گاردریل به محور مخالف جـاده اصـفـھـان بـه شـھـرضـا  

ـنـی   می  بـوس بـه    رود و پس از برخورد به یـک دسـتـگـاه مـی
 نفـر از کـارگـران شـرکـت  ٩ رانندگی سعید الف و سرنشینی  

در  .  شـود   خراشی مـی   راک سرامیک شھرضا سبب حادثه دل 
بوس و چھار نفر کـارگـر در دم فـوت    این حادثه راننده مینی 

ـفـر از  ٥ کرده و شش نفر دیگر از جمله راننـده کـامـیـون و    ن
ـا کـمـک عـوامـل   کارگران به شدت مـجـروح شـدنـد کـه ب
امدادی و نیروھای پلیس به بیمارستان امیرالمومنین شـھـرضـا  

حال دو تن از مصدومان تصادف به شدت وخـیـم  . اند   اعزام شده 
 .گزارش شده است 

 
سنگ در زرند  مرگ کارگر معدن زغال

 بدلیل گاز گرفتگی
سـنـگ     ساله مـعـدن زغـال ٤٠ مھدی گلستانی یک کارگر  

ـقـه كـار داشـت،  ١٥ شھرستان زرند كه   «جو » عصـر     سال سـاب
 تیر در این معدن دچار گازگرفتـگـی شـد و در دم  ٩ جمعه  

 .جان خود را از دست داد 
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 ساله ٦٠گودبرداری نا ایمن مرگ کارگری
 را رقم زد

 سـازمـان آتـش  ٤ حسین حسین بیگی افسر آمـاده مـنـطـقـه  
ـزرگـی بـه  :  نشانی تھران گفت  یك سانحه در مـحـل گـودال ب

 متر مربع ھنگامی رخ داد کـه کـارگـران در  ٥٠٠ مساحت  
 متری آن سرگرم بتون ریزی و انجام فونداسیون یـک  ٤ عمق  

ریزش ناگھانـی بـخـشـی از  :  وی افزود .  ساختمان جدید بودند 
دیواره خاکی و جانبی محل گودبرداری شده باعـث شـد کـه  

ـنـد  ـت وی  .  سه نفر از کارگران در زیر خروارھا خـاک بـدام اف
بنابه اظھار شاھدین، به دنبال بروز این حادثه دو نفـر از  :  افزود 

کارگران گرفتار شده به علت مـانـدن در عـمـق کـم خـاک  
ـنـد و   ـاب توانستند خود را از زیر آوار بیرون کشـیـده و نـجـات ی

ـاد خـاک  ٦٠ کارگر سوم مجتبـی ج    سـالـه زیـر عـمـق زی
 .گرفتار شد و جان خود را از دست داد 

 
 مرگ یک کارگر ساختمانی دیگر در حین کار 

ـتـمـانـی كـه از وی  ٥ روز دوشنبه    تیرماه یک کارگـر سـاخ
ـان "بعنوان   ـاد شـده اسـت، در حـیـن کـار در  "  تبعه افغـانسـت ی

ـابـویـه،   ساختمانی در حال ساخت واقع در شھر ری خیابان ابن ب
 .کوچه حامد سقوط کرد و جان خود را از دست داد 

 
صادق حمیدی یکی از کارگران سد ژاوه، 
 در اثر عارضه قلبی در محل کار درگذشت 

ھـای    ی ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل   کمیته 
 خرداد ساعـت  ٣١ صبح روز چھارشنبه  :  کارگری نوشته است 

 ساله و ساكن میاندوآب، یـکـی  ٥٧  صبح، صادق حمیدی  ١١ 
ـبـی در مـحـل کـار   ـل از کارگران سد ژاوه بر اثـر عـارضـه ق

ـان یـکـی از  .  درگذشت  صـادق در قسـمـت بـرق شـرکـت ژی
وی در حـیـن  .  پیمانکاران پروژه سد ژاوه، مشغول به کار بـود 

ـبـود   کار به دلیل عارضه قلبی دچار مشکل شد و به دلیل ن
وسایل ایمنی و امکانات پزشکی در محل کار، تا جابـجـائـی  

 .وی به بیمارستان، متاسفانه در بین راه در گذشت 
 

 شرایط ناامن كار باز ھم قربانی گرفت
ناامن بود محیط كار موجب جدا شدن تانکر مـحـتـوی یـک  
ھزار لیتر گازوئیل از چنگک یک دستگاه جرثقیـل شـد، و  
با سقوط آن راننده جرثقیل به نام رحمان جان خـود را از دسـت  

 .داد 
 
 كارگر كشتارگاه به تب كریمه كنگو مبتال ٣

 شدند
ـیـمـاری  ھـای عـفـونـی    دكتر حمیدرضا نادری، مـدیـر گـروه ب

ـارگـاه  ٣ دانشگاه علوم پزشکی مشھد از ابتالی    كارگـر كشـت
 . صنعتی به تب كریمه كنگو خبر داد 

 
قطع دست یك کارگر و مجروح شدن دو 

 کارگر دیگر ساختمانی
 سـالـه کـه سـجـاد   ١٨ کارگر  : خبرگزاری رژیمی مھر نوشت 

م نام دارد در حالی که در آشپزخانه مشغول تمیز کـردن چـرخ  
گوشت بزرگ آشپزخانه بود دچار حادثه شد و ناگھـان دسـت  

ـنـھـا یـک  .  چپ وی به داخل چرخ گوشت فرو رفت  وی ت
ھفته بود که به عنوان کارگر در ایـن مـکـان مشـغـول کـار  

ـنـگـام  ٢ ای دیگر    در حادثه .  بود  ـتـمـانـی بـه ھ  کـارگـر سـاخ
در ایـن  .  تخریب ساختمان قدیمی در زیـر آوار مـدفـون شـدنـد 

  ٣ ای از کارگران مشغول تخریب یک سـاخـتـمـان    حادثه عده 
 متر مربع بودند که ناگھان بخشـی از  ١٢٠ طبقه به مساحت  

ـیـس ایسـتـگـاه  .  آن بر روی کارگران فرو ریـخـت   آتـش  ٣١ رئ
نشانی علت وقوع این حادثه را تخریب غیر اصولی ذکر کـرد  

آتش نشانان با استفاده از برانکارد این دو کـارگـر را  :  و افزود 
ـیـرون از مـحـل   که به شدت دچار مصدومیت شده بودند به ب
تخریب منتقل کرده و سپس برای اعـزام بـه مـرکـز درمـانـی  

ـنـدگـان  .  تحویل عوامل اورژانس دادند  دو كارگر مزبور از پناھ
 . ساله ٣٧  ساله و صادق  ٢٣ یاسین  : افغانستانی بوده اند 

 
 معلمان

 
تجمع جمعی از مربیان پیش دبستانی 

 لرستان مقابل مجلس
ـانـی  ٤ ایلنا روز   ـیـش دبسـت  تیر خبر داد كه جمعی از مربیان پ

استان لرستان صبح ھمانروز مقابل مـجـلـس اسـالمـی تـجـمـع  
ـانـی خـواھـان رسـیـدگـی بـه  .  کردند  ـیـش دبسـت این مربیان پ

ـان  .  وضعیت شغلی خود شدند  ـانـی اسـت ـیـش دبسـت ـان پ ـی مـرب
ـا اسـتـخـدام و    لرستان به دلیل این که وعده  ھایی در رابـطـه ب

ـاکـنـون بـرای تـحـقـق   بھبود اشتغالشان به آنھا داده شده ولی ت
 .ھا اقدامی صورت نگرفته است   وعده 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 
 سال و نیم حكم زندان برای محمود ٩

 باقری معلم زندانی
  

ـاقـری   بنا بر گزارشات منتشر شده رژیم اسـالمـی مـحـمـود ب
ـزیـك   ـی ـلـم ف ـلـمـان و مـع عضو ھیات مدیره كانون صنفی مـع

  ٣  سال و نیم زندان محكوم كرده و روز  ٩  تھران را به  ٤ منطقه  
جـرم او  .  تیر وی را برای اجرای حـكـم روانـه زنـدان نـمـودنـد 

ـنـد سـال    در  ٨٥ شركت در تجمعات ھزاران نفره معلمان در اسف
محمود در ھمان زمان دستـگـیـر  .  مقابل مجلس اسالمی است 
ـنـد  ٨٦ و در روزھای آغازین سال     ٢٠٩  به مدت یك ماه در ب

زندان اوین در بازداشت بسر برد و سپس به وی سه و نیم سـال  
ـیـن در  .  حكم حبس تعلیقی داده شد    ٨ محمود باقری ھمـچـن

ـلـمـان     بدلیل فعالیت ٨٩ تیرماه سال   ھایش در کانون صنفی مـع
 زندان اویـن  ٢٠٩ ایران، بازداشت گردید و حدود سه ماه در بند  

بازداشت بود و پس از آن دادگاه جمھوری اسالمی وی را بـه  
با تایید این حكم از سوی  .   سال حبس تعزیری محکوم كرد ٦ 

دادگاه تجدید نظر جمھوری اسالمی، حبس تعلیقـی مـحـمـود  
ـا حـكـم   ـیـم  ٩ نیز به اجرا گذاشته شده و اكنون او ب  سـال و ن

 .حبس راھی زندان اوین شده است 
 

آخرین خبر از وضعیت بازداشت شدگان 
 کمیته ھماھنگی

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
 تیـر  ٤ روز یکشنبه  :   تیر طی اطالعیه نوشت ٦ کارگری روز  

ـیـم پـور، فـرامـرز   مازیار مھرپور، سیروس فتحی، مسعود سـل
ـایـونـی از اداره   ـتـرا ھـم ـی ـان  و م ـیـد مـرزب فطرت نژاد، سـع

زنـدان الکـان در رشـت  )  قرنطینه (اطالعات  به بند تشخیص  
ـیـر  ٦ بر اساس  ھمین خبر  روز سه شنبه   .  منتقل شده اند   ت

ـنـد پشـت   بازداشت شدگان به استثنای میترا ھمایونی تـوانسـت
ـاشـنـد  . میله ھای زندان با بستگان درجه اول مالقات داشتـه ب

ـیـت دیـگـر  : در ادامه آمده است  ھمچنان تا این لحظه از وضـع
بازداشت شدگان در زندان رجایی شھر ھیچ خـبـری در دسـت  

 .نیست 
 

تجمع خانواده ھای بازداشت شدگان در 
 مقابل دادسرای رشت 

کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
ـازداشـت  ٨ روز پنجشنبه  : کارگری خبر داد   تیر خانواده ھای ب

شدگان اعضای کمیته ھماھنگی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  
ـابـل دادسـرای رشـت دسـت بـه   تشکل ھای کارگری در مق

ـازداشـت    این تجمع با حضور اعضای خـانـواده . تجمع زدند  ی ب
شدگان و دیگر فعالین کارگری برگزار شد که بعد از چـنـد  
ـنـدگـان اعـالم   ساعت تجمع، مسئولین دادسرا بـه تـجـمـع کـن
کردند که تا روز شنبه به وضعیت کارگران زندانی رسیدگـی  

ـایـونـی در  .  خواھد شد  بر اساس ھمین خبر، تا کنون میترا ھم
ـیـرضـا   زندان الکان، جلیل محمـدی، ریـحـانـه انصـاری و عـل
عسگری در زندان رجایی شھر با خانواده ھای خـود مـالقـات  

 .نداشته اند 
 

آسیب دیدگی شدید خالد حسینی و محمود 
 صالحی در حمله پاسداران
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  

  ٨ ھای کارگـری روز    ایجاد تشکل 
مطابق اخباری که پیش  :  تیر نوشت 

ـلـه   ـان حـم تر منتـشـر شـد، در جـری
نیروھای امنیتی به مجمع عمومی  
کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه  

ھای کارگری، اکثر بازداشت شدگان به صـورت    ایجاد تشکل 
ـلـه سـیـد خـالـد  .  جدی مضروب شده و آسیب دیده انـد  از جـم

ـا   ـب ـقـری حسینی که به شدت از ناحیه گوش صدمه دیـده و ت
ـیـن مـحـمـود   شنوائی خود را از دسـت داده اسـت و ھـمـچـن
صالحی که از ناحیه لگن دچار شکستگی و آسـیـب جـدی  

امروز پس از تـحـمـل چـنـدیـن روز درد شـدیـد و  .  شده است 
ـزشـک و طـی کـردن   دشواریھای حرکتی، با مراجعـه بـه پ
مراحل عکسبرداری، مشخص شد که لگن محمود صالـحـی  
در اثر حمله نیروھای امنیتی و ضربات وارده بر وی شکسـتـه  

سایر افراد حـاضـر در نشـسـت مـجـمـع عـمـومـی  .  شده است 
کمیته ھماھنگی نیز به نحوی دچار جراحت و کوفتـگـی و  

 .آسیبھای فیزیکی شده اند 
 

 تن از فعالین کارگری دستگیر ٤آزادی 
 شده در شھر کرج

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته ھمـاھ
پور و سـیـروس     تیر خبر داد كه مسعود سلیم ١١ کارگری روز  

ـلـه  ٢ فتحی،    تن از فعالین کارگری دسـتـگـیـر شـده در حـم
وحشیانه رژیم اسالمی به مجمع عمومی این نھـاد كـارگـری  

ـبـه    مسعود سلیم .  در كرج، آزاد شدند  ـیـر و  ١٠ پـور روز شـن  ت
ـیـن  .   تیر مـاه آزاد شـدنـد ١١ سیروس فتحی روز یکشنبه   ھـم

 تیر با انتشار خـبـر دیـگـری از آزادی  ١٢ نھاد كارگری، روز  
ـیـد   دو تن دیگر از این دستگیر شدگان، میترا ھمایونی و سـع

ـار  .  مرزبان خبر داد  ـنـوز مـازی از تعـداد دسـتـگـیـر شـدگـان ھ
نـژاد در زنـدان الکـان رشـت بـه سـر    مھرپور، فرامرز فـطـرت 

ـیـل    می  ـل ـیـرضـا عسـگـری، ریـحـانـه انصـاری و ج برند و عل
ـیـت آنـھـا   محمدی کماکان در زندان کرج ھستنـد و از وضـع

  .خبری در دست نیست 
احضار کوروش بخشنده به ستاد خبری 

 اداره اطالعات شھر سنندج
کمیته ھماھنگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای  
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ـیـر  ٥ روز دوشنبـه  :  کارگری خبر داد   ت
ـتـه   ـی ماه کوروش بـخـشـنـده عضـو کـم
ھماھنگی برای کمک به تشکـلـھـای  
ــارگــری   ــیــن ک ــال ــارگــری و از فــع ک
بازداشت شده شھر کـرج طـی تـمـاسـی  
تلفنی به ستاد خـبـری اداره اطـالعـات  

ـا در  .  شھر سنندج احضار شد  ستاد خبری از وی خـواسـتـه ت
 تیر ماه خود را به اداره ی مـربـوطـه مـعـرفـی  ٦ روزسه شنبه  

ـار کـبـودی و جـراحـات  .  نماید  ایـن در حـالـی اسـت کـه آث
 .بازداشت قبلی ھنوز بر بدن وی قابل مشاھده است 

 
 جلسه دادگاھی پدرام نصرالھی برگزار شد

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه   کمیته ھماھ
: ھای کـارگـری خـبـر داد   ایجاد تشکل 
ـیـر پـدرام نصـرالـھـی  ١١ روز یکشنبه    ت

ــه   ــت ــی فــعــال کــارگــری و عضــو کــم
ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد   ھماھ

ـبـه یـک    تشکل  ھای کارگری در شـع
ـایـی، بـه اتـھـام   ـاب دادگاه انقالب سنندج به ریاسـت قـاضـی ب

ـیـت  ـال ھـای کـارگـری    عضویت در این نھـاد كـارگـری و فـع
در این دادگاھی، پدرام نصرالھی از مـواضـع و  . دادگاھی شد 

 .ھای کمیته ھماھنگی دفاع کرد   فعالیت 
 

 گزارش
 

 تبدیل قرارداد كارگران پیمانی وزارت نفت
ایم تمـامـی کـارگـران    دستور داده :  ایلنا از قول وزیر نفت نوشت 

ـبـدیـل   ـاال در ایـن وزارتـخـانـه ت پیمانی با مدارک دیپلم بـه ب
ـا  .  شوند   وضعیت   وی از تبدیل وضعیت کارگران وزارت نفت ب

: شناسـی خـبـر داد و اظـھـار داشـت   مدارک کاردانی و کار 
 .دارندگان این مدارک مشکلی برای تبدیل وضعیت ندارند 

 
پایان تابستان با لشکر بیکاران مواجه 

 شویم  می
کیا عضو ھیات مدیره کانون شوراھـای اسـالمـی    علی دھقان 

ـان  :  کار استان تھران اعالم کرد  در پایان سه ماھه فصل تابست
وی از  .  شـویـم   سابقه نرخ بیکـاری مـواجـه مـی   با افزایش بی 

: افزایش تعداد واحدھای بحرانی در کشور خبـر داد و گـفـت 
ـیـت   ـیـن بـحـرانـی شـدن وضـع به رغم اینکه برخی از مسـئـول

دھند اما ھـم    واحدھای بحرانی را به مسائل تحریم ارتباط می 
اکنون شاھدیم که علت عمده مشكـالت واحـدھـای بـحـرانـی  

ـاد از  .  کشور به دلیل اعمال مدیریت ناصحیح است  ـق ـت ـا ان او ب
ھـای شـغـلـی    صحیح در زمینه ایجاد فرصـت   ارائه آمارھای نا 

ـتـصـادی بـه  : جدید در کشور تصریح کرد  وقتی نـرخ رشـد اق
ـیـکـاری    صورت دقیق مشخص باشد می  توان در مـورد نـرخ ب

 . صحبت و تحلیل کرد 
 

 زایی دولت را تکذیب کرد   بانک مرکزی ادعای اشتغال 
در حالی که آمارھای اعالم شده از سـوی وزیـر  :  ایلنا نوشت 

اقتصاد در مجلس موكد رونق فضای كسب و كـار در كشـور  
ـار بـحـرانـی   بود، احمدی توکلی فضای کسب و کار را بسـی

وی در مورد فضای کسب و کار گفتـه  . توصیف کرده است 
ـبـه  ٩١  کشور در سـال  ١٨٣ ما از نظر رتبه در بین  : است  ، رت
ـبـه     و سال قبل ١٤٠  ھستیم که سال قبل  ١٤٤    ١٣٢ تر در رت

در ادامـه  .  شـویـم   بودیم؛ یعنی به انتھای لیست نزدیـک مـی 

ـز  :  آمده است  ـی آمارھای بانک مرکزی و مرکز آمـار ایـران ن
ضمن تأیید ادعـای تـوکـلـی، از رونـد رو بـه کـاھـش نـرخ  
ـیـکـاری   مشارکت نیروی کار و ھمچنین افزایش رشد نـرخ ب

 . حکایت دارند ٨٩ در سال  
 

 اطالعیه
 

کمپین اتحادیه بین المللی کارگران مواد 
غذائی در حمایت از کارگران زندانی در 

 ایران
 FREE THEM)كمپین بـرای آزادی كـارگـران زنـدانـی،   

NOW)  اتحادیه بین المللـی کـارگـران  :   ژوئن خبر داد ٢٦ روز
کمپینی در حـمـایـت از کـارگـران  )  آی یو اف (مواد غذایی  

ـیـن را در  .  زندانی در ایران اعالم کرده است  پتی شن این کمپ
 :لینک زیر میتوانید امضا کنید 

ESCALATING REPRESSION AGAINST IRANIAN 
LABOUR RIGHTS ACTIVISTS 

 
 فعالین کارگری زندانی در ایران را فوری آزاد كنید 

ـادا، در گـزارشـی از   ـان اتحادیه كارگران خدمات عـمـومـی ك
ـیـن  ٢٢ تظاھرات روز   ـال ـیـه دسـتـگـیـری فـع  ژوئن كه بـر عـل

پـل  :  كارگری در كرج برگزار شده بود، از جمله نـوشـتـه اسـت 
مویست، رئیس کشوری اتحادیه کارگران خدمـات عـمـومـی  

مـا،  : " مـویسـت گـفـت .  کانادا در این مراسم سخنـرانـی کـرد 
امروز، از دولت کانادا می خواھیم که آزادی این کارگـران و  
بازگرداندن حقوق اتحادیه ھای کارگری بـرای کـارگـران در  

ـیـن آزاد  .  ایران را درخواست کند  ـال ـیـم فـع ما ھرگز نمـی تـوان
اتحادیه ای باشیم حتی اگر حقوق یک کارگر در ھر جـایـی  

ـار  .  از دنیا  پایمال گردد  ما امروز محکم و تزلزل ناپذیر در کن
در بخش دیگـری از ایـن گـزارش  ." کارگران ایران ایستاده ایم 

 بـه شـدت   ٢٠١٠ تعداد اعدامھا در ایران از سـال  :  آمده است 
ـز   ـی افزایش یافته است، و مقامات دسترسی به اطالعـات را ن

، شـورای حـقـوق  ٢٠١١ در مـارس  .   شدیدا محدود کرده اند 
بشر سازمان ملل متحد در واکنش به وخیـم تـر شـدن اوضـاع  
حقوق بشر در ایران، یک گزارشگر ویژه برای ایران مـنـصـوب  
نمود، اما مقامات رسمی تا کنون  به او اجازه دسـتـرسـی بـه  

ـفـر  . ...  کشور را نداده اند  مقامات ایران ده ھا، شاید صدھا، ن
از فعالین کارگری را در سال ھای اخیر بازداشت کـرده انـد،  
و بسیاری از آنھا اذیت و آزار، شکنجه و حبس ھای طوالنـی  

ـار سـخـت اسـت .  را تجربه کرده اند  . شرایط کار در ایران بسـی
میلیونھا نفر از مردم زیـر  .   درصد است ٢٤ نرخ بیکاری باالی  

ـیـن  . خط فقر زندگی می کنند  ـفـدراسـیـون ب در گـزارش کـن
آمـده اسـت  )  آی تی یو سـی ( المللی اتحادیه ھای کارگری  

 درصد کارگران ایرانی در قراردادھای مـوقـت  ٧٠ که بیش از  
تحت ایـن شـرایـط  .  بدون امنیت شغلی به کار مشغول ھستند 

اقتصادی و اجتماعی نیاز به نمایندگی اتحادیه ھای واقـعـی  
 .کارگری ضرورتی حیاتی است 

 
 دستگیری فعالین كارگری محكوم است

جـمـعـی از  " ،  "  از کارگران فصلی و صنعتی دمـاونـد   جمعی " 
کمیتـه دفـاع از  " ،  " کارگران روستای آویھنگ منطقه ژاورود 

ـتـروشـیـمـی  " ،  " رضا شھابی  جمعی از کارگران نفت و گاز و پ
اعضای کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد  " ،  " عسلویه 

ـیـن  " ،  " تشکل ھای کارگری در موالنا آباد  ـال جـمـعـی از فـع
ـاز شـھـر  " ،  " کارگری شورایی سنندج  جمعی از کـارگـران خـب

جمـعـی  " کارگران خباز شھرستانھای مریوان و سروآباد،  " ،  " سقز 

ـنـت " و  "  از کارگران خباز سنندج  ـی ـاطـان، کـاب جمعی از خـی
ـنـدج  سازان و آرایـش  در اطـالعـیـه ھـای  "  گـران شـھـر سـن

ـنـگـی بـرای  " جداگانه ای دستگیری   ـتـه ھـمـاھ اعضای كمی
در كرج را محكـوم كـردنـد  "  كمك به ایجاد تشكلھای كارگری 

 .و خواھان آزادی فوری و بدون قید و شرط آنھا شدند 
 

 شیرخان عزیز بدرود
 خـرداد  ٢ کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھای کـارگـری روز  

. پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت شیرخان نبوی صادر كـرد 
ـبـوی  :  در این پیام آمده است  خبر دار شدیم که آقای شیرخان ن

ـیـن کـارگـری   ـال ـنـدج و از فـع تکنیسین برق در نیرو گاه سن
ـبـی  ١ خوشنام دیروز پنجشنبه مورخ   ـل  خرداد بـر اثـر ایسـت ق

ـز را بـه  . بدورد حیات گفته است   ـتـن ایـن عـزی ما ازدست رف
خانواده محترمشان و به کارگران نیروگاه سننـدچ و تـمـامـی  

 .جنبش کارگری تسلیت میگوییم 
 

مشخص شدن شعبه دادگاه تجدیدنظر رضا 
 شھابی 

کمیته دفاع از رضـا شـھـابـی طـی  
پس  :   تیر، نوشت ٧ اطالعیه ای روز  

از پیگیـری ھـای خـانـواده رضـا و  
ـاریـخ   ـیـرمـاه  ٣ ھنگامی که در ت  ت

برای بار چندم به دادگاه تجدیـدنـظـر  
مراجعه کردند، سرانجـام بـه واسـطـه  

برگه ای به آنان ابالغ شد کـه پـرونـده  
ـقـر در دادگـاه  ٣٦ به شعبه    دادگاه تجدیدنظر استان تھران مست

در ایـن بـرگـه  .  انقالب اسالمی استان تھران منتقل شده اسـت 
ـتـھـایـی کـه در  " عنوان اتھام رضا   ـی عضویت در دسته یا جمع

" داخل کشور با ھدف بر ھم زدن امنیت کشور تشـکـیـل شـده 
 .قید شده است 

 
بیانیه جمعی از اعضای جمعیت دفاع از 

 کودکان کار و خیابان
در شرایطی که مسایل معیشتی، اجتماعی و اقتـصـادی روز  
ـا   ـتـی ب ـی ـن به روز رو به وخامت می روند برخورد نیروھـای ام
فعاالن  عرصه ھای مختلف عمل اجتماعـی اعـم از فـعـاالن  
ـیـت ھـا   ـل ـان و اق ـان، کـودکـان، دانشـجـوی حقوق کارگران، زن

این در حالی اسـت کـه بـه گـواه ھـر  .  خصمانه تر شده است 
ناظر بی طرف فعاالن اجتماعـی ھـمـه ی تـوان خـود را در  

 .جھت بھبود شرایط جامعه صرف می کنند 
علیرضا عسگری، فعال کارگری، فعـال حـقـوق کـودک و  
ـان،   ـاب ھم چنین از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خی

 به ھنگام شرکـت در مـجـمـع  ٩١  خرداد  ٢٦ روز جمعه مورخ  
ـلـه ی   عمومی سالیانه ی یک نھاد مدافع کـارگـران بـوسـی
نیروھای امنیتی دستگیر شده است و ھم اکنون نیز در کـرج  

 .زندانی است 
ما به عنوان جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کـار  
و خیابان ضمن دفاع از حق  بـرگـزاری آزادانـه ی مـجـمـع و  
نشست برای ھر نھاد  مردمی دستگیری دوست و ھمکـارمـان  
ـیـم و خـواھـان   علیرضا عسگری را به شدت محکوم می کن
آزادی بی قید و شرط وی و دیگر کارگران دستگیر شـده در  

 .واقعه ی مذکور ھستیم 
 جمعی از اعضای جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان 

 :اسامی امضاکنندگان به ترتیب حروف الفبا 
ـادی، مـھـدی   شایان اصانلو، نفیسه اعتضادی، مـریـم امـیـرآب
آمیزش، بشیر احسانی،علی بنی ھـاشـمـی، مـریـم بـھـرامـی،  
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ـلـه وری، فـرھـاد   ـی ـیـران پ مھیا بھرامی، یاشار پورخامـنـه، ج
ـنـگـی، انسـیـه   ـاسـمـن سـرھ تھرانی، آرش زمانی فراھـانـی، ی
ـادر   ـیـد شـیـرزاد، ن سلمانی،پاشا شاکر، مـحـسـن شـرقـی، سـع
ـان،   طالبی، شیدا عسگری، حکیمه غربانـی، مـحـمـد غـزنـوی
ـانـونـی،   طاھره فاضلی، نسیم فروردین، بابک قائـم، نـغـمـه ق

 مھرگان قدوسی، محمد مفید، معصومه ھاشمی 
 

 اخبار بین المللی
 

 ھای مخالف دولت اخراج معلم: گرجستان
ـانـک خصـوصـی   گیگوری برواشویلی کارمند سابق یک ب
ـیـل کـه   در شیدا کارتلی از کار خود اخراج شد تنھا به این دل
خواھر و مادر او در میتینگ سیاسی حزب رویای گرجستان  

به گزارش گرجستان تایمز، تنھا در شـھـر  . شرکت کرده بودند 
 معلم به دلیل اینکـه خـانـواده ھـای آن ھـا  ٢١ شیدا کارتلی  

حامی حزب رویای گرجستان بزرگترین حزب مـخـالـف دولـت  
او یـکـی از  :  گیگوری گـفـت .  ھستند را از کار اخراج کرد 

بھترین کارمندھای بانک بوده و ھیچ دلیلی برای اخـراجـش  
ـتـه   وجود نداشته است اما یک روز بعد از مالقات، به او گـف
شد که اخراج است، زیرا اعضای خانواده وی مـخـالـف دولـت  

ـلـم  .  ھستند  ـلـی مـع ـا جـاواکشـوی بر اساس این گزارش ، تسین
ساده زیست تنھا به دلیل نظر متفاوتی که داشت اخـراج شـده  
ـیـل رسـمـی اخـراج وی را کـم   ـان دل است اما دولت گرجسـت

 .تجربگی عنوان کرده است  
 

تظاھرات گسترده كارگران : كره جنوبی
 ساختمانی 

ــن از كــارگــران   ــرگــزاری فــرانسـه، ھــزاران ت بـه گــزارش خــب
ـایـی تـظـاھـرات   ساختمانی در كره جنوبی روز پنجشنبه با بـرپ
ـتـر   ـز شـرایـط بـھ گسترده خواستار پرداخت دستمزد معوقه و نی

ـابـل  .  كاری خود شدند  ـق ـتـرض در م تـظـاھـرات كـارگـران مـع
ـتـه   ساختمان شھرداری سئول، پایتخت كره جنوبی كـه بـه گـف

 ھزار نفر در آن شـركـت دارنـد یـك روز پـس از  ٩ پلیس حدود  
برگزاری اعتصاب عمومی در این كشور صورت مـی گـیـرد  

  ٣٠ كه طی آن كارگران عضو اتحادیه كارگری كره جنوبی با  
ـانـه   ـی ھزار نفر عضو، در اعتراض به پرداخت نشدن حقـوق مـاھ

ـا  .  خود دست از كار كشیدند  كارگران طی تـظـاھـرات امـروز ب
ـیـن بـه   دادن شعارھایی علیه دولت، به بـی تـوجـھـی مسـئـول
شرایط سخت كاری آنان و فقدان پوشش بیمـه ی درمـانـی و  

 .ایمنی برای كلیه كارگران اعتراض كردند 
 

تظاھرات مخالفان وضع موجود در : اسرائیل
 در تل آویو به خشونت كشیده شد

ـز صـدھـا  ٢٤ به گزارش   ژوئن یورونیوز، تظاھرات اعتراض آمـی
ـیـس   ـل ـا پ اسراییلی در مرکز شـھـر تـل آویـو بـه درگـیـری ب

ـبـه در اعـتـراض بـه  .  انجامید  ـبـه و یـکـشـن تظاھرات روز شن
دستگـیـری و مـجـروح شـدن یـکـی از فـعـاالن اصـالحـات  
ـانـکـھـا   اجتماعی شروع شد، اما در ادامه تظاھر کنندگان به ب
ـیـس در گـیـر   ـل حمله کردند و با مسدود کردن خیابان ھا با پ

 نفر را در تظاھرات شھر تـل آویـو دسـتـگـیـر  ٨٥ پلیس  .  شدند 
ایـن تـظـاھـرات  :  رییس پلیس تل آویو می گـویـد .  کرده است 

ـا  .  غیرقانونی است  ـتـه بـرخـورد ب ـاف یک عده بطور سازمان ی
ـیـم .  نیروھای امنیتی را ھدف گرفته اند  . ما اجـازه نـمـی دھ

ـیـم ایـن  .  آنھا از ھمه خط قرمزھا عبور کرده اند  اجازه نمی دھ
 .تظاھرات حالت تھاجمی به خود بگیرد 

 نه تحریم اقتصادی، نه جمھوری اسالمی،
 مردم علیه گرانی و فقر و فالکت

 ! به میدان بیایید
ـیـه   ـیـه جـمـھـوری اسـالمـی در اول ژوئ   ١١ ( با شروع تحریم ھای گسترده نفتی و مالی اروپا و آمریکا عـل

جمـھـوری اسـالمـی  .  ، گرانی و فقر و فالکت موجود در ایران ابعاد بازھم نابود کننده تری می یابد )  تیرماه 
ـیـز تـوده   ـتـصـادی غـرب ن مسبب بالفصل اوضاع وخیم اقتصادی موجود است و قربانی اصلی تحریم ھای اق

ـروھـای ارتـجـاعـی و  "  دیـالـوگ " و  "  تعـامـل " مردم ایران در منگنه  .  ھای وسیع کارگر و مردم محروم اند  ـی ن
ھریک از ایـن  .  بورژوایی جھانی از یکسو و رژیم جنایتکار جمھوری اسالمی از سوی دیگر گیر افتاده اند 

ـر   دو طرف، یکی برای اعمال سیاست ھای خود و دیگری در تقال برای بقاء خود، فقر و تباھی و جـنـایـت ب
باید زندگی را از دست کل این اوبـاش سـرمـایـه داری  .  باید به این وضع پایان داد .  زندگی مردم می پاشند 

ـیـه فـالکـت و  .  حاکم بیرون آورد  ـیـه جـمـھـوری اسـالمـی، عـل تنھا راه به میدان آمدن کارگران و مردم بر عل
 . گرانی و بیکاری، علیه تحریم ھا و برای بدست گرفتن زندگی به دست خویش است 

ـلـویـحـی از   کسانی که اشک تمساح میریزند و به بھانه فقر و فالکت ناشی از تحریم ھـا آشـکـار و ت
ـم   ـر تـحـری جمھوری اسالمی حمایت میکنند و یا کسانی که در پس سیاست ضد بشری دول غربی مبنـی ب

ـلـف  "  کرزای " و  "  چلبی "ھای اقتصادی گسترده رویای   شدن در سر می پرورانند، ھمه و ھـمـه اجـزاء  مـخـت
باید ھمه اینھا را نیز افشاء کـرد و از سـر راه  .  ھمین معادله شوم فقر و جنایت حاکم بر اوضاع ایران ھستند 

ـقـالبـی  .  کنار زد  در اینجا نیز تنھا راه، به میدان آمدن مردم برای سرنگونی جمھوری اسـالمـی بـه قـدرت ان
 . خویش و برپایی حاکمیت مستقیم خود برای بنای جامعه ای آزاد و برابر است 

حزب کمونیست کارگری ھمه زنان و مردان آزادیخواه، ھمه کارگران و معلمان و پرستاران و دانشجویـان و  
ـلـمـان و کـارگـران، یـعـنـی   ھمه جوانان و بازنشستگان را فرا میخواند تا با شعار آشنای تظاھرات ھـای مـع

، بر علیه گرانی و بیکاری و فقر، بر علیه جمھوری اسالمی و سـیـاسـت  "معیشت، منزلت، حق مسلم ماست " 
باید در ھـمـه جـا خـواھـان  . ھای ارتجاعی اش و ھمینطور بر علیه تحریم ھای اقتصادی غرب به میدان آیند 

بـایـد  .  باید در تدارک اعتصابات عمومی علیه فقر و فالکت شـد . افزایش فوری دستمزدھا و حقوق ھا شد 
قبض ھای آب و برق و غیره را نپرداخت و در محالت متحد شد و مقابل تعرض دولت و مـامـوران حـکـومـت  

باید ھر اجتماع مردم در برابر نانوائی ھا و مراکز خرید و ادارات دولتی را به اعتراضی علیـه گـرانـی  .  ایستاد 
ـیـن قـدم  .  تبدیل کرد  باید ھمه این اعتراضات را مبنای تعرض گسترده به کل رژیم اسالمی کرد و بعنوان اول

 . در راه رفاه و آزادی این رژیم جنایتکار را به زیر کشید 
 

 حزب کمونیست کارگری ایران
 ١٣٩١  تیرماه  ١٣ ،  ٢٠١٢  ژوئیه  ٣ 
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  ژوئن براى آزادى كارگران زندانى ٣٠گزارش تصويرى از آكسيون 
 در استكھلم، كلن، فرانکفورت و گوتنبرگ

  

 

 

 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


