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ـتـه گـذشـتـه، دو   طی یكی دو ھف
ـتـی   ـرن ـت ـن ـتـھـای ای نوشتـه در سـای
منتشر شده است كـه نـویسـنـدگـان  
ــبــاس   ــا ظــاھــر شــدن در ل ــھــا ب آن
كارشناسان مسائـل كـارگـری، ھـر  
ــه   ــحـوی كــارگـران را ب ــه ن كـدام ب
ـرای ایـــجـــاد تشـــكـــل   ـــالش بــ ت
ـیـن   كارگری، اما با توسل بـه قـوان
. جمھوری اسالمی، فراخوانـده انـد 

اولی نوشته ای است كه در سایـت  
ـرای كـمـك بـه  "  كمیته ھماھنگی ب

و بـا  "  ھای كـارگـری   ایجاد تشكل 
ــوان   ــا عــن ــمــی ب ــدی ــن ن ــم افشــی ـل ق

ـرای ایـجـاد    ظرفیت "  ھای قانونی ب
درج  "  ھای مستقل كـارگـری   تشكل 

شده و دومی نوشتـه ای اسـت از  
تشـکـل  " اسد گلچینی بـا عـنـوان  

ـیـن کـارگـری مـوجـود   ھای فعـال
ـنـد  ھـر دو  ".  ناچار از انتخاب ھست

این موارد را با ھم مرور كنیم؛ امـا  
 .ابتدا درباره قوانین 
 ما و قوانین

ـیـن   بحث جا افتاده در بین فعـال

و دست اندركاران مسائل كـارگـری  
ایـجـاد  " در ایران این بوده است كـه  

سازمانھـای کـارگـری امـر خـود  
ـیـن  ".  کارگران اسـت  دولـت و قـوان

دولتی فقط باید در گوشـه ای از  
ـنـد كـه فـالن   ـن دفترچه ای ثبت ك
محیط كار تشكـلـی دارد بـا اسـم  
ــا   ــالن و ی ــه ف ــان ــارخ شــورای ك

این بحـث  .  سندیكای بھمان كارگاه 
ــه كــارگــران در ھــر   مـا خــطــاب ب
جامعه ای اسـت؛ حـال چـه ایـن  
جامعه سوئیس و كـانـادا بـاشـد و  
ـران و   ــ ـــان و ای ـت ــ ـربس ــ ـــه ع چ

مسئله بـطـور بسـیـار  .  بوركینافاسو 
ساده این اسـت كـه گـرایشـی كـه  
ـتـی اسـت،   ـیـن دول چشمش به قوان
می خواھـد مسـائـل كـارگـران در  
كشمكش بین كارفرما و كـارگـران  
را با ارجاع به قوانین دولـت كشـور  
مربوطه رفع و رجوع كند و تشـكـل  
كارگری مورد نظر این گرایش كـه  
با اجازه قانون كشور مربوطه ایجـاد  

با عمیقتر شدن بحران اقتصـادی و  
ـم اســـالمـــی،   ــ ـــی رژی ـت حـــکـــومــ
ـیـز اشـکـال   اعتراضات اجتماعی ن
ـفـاوتـی بـه خـود   گسترده تر و مـت

 . گرفته است 
طی چند روز گذشته اشـکـال  
ـر سـر   ـراضـات ب متنـوعـی از اعـت
ــمــزدھــای   ــت ــیــکــار ســازیــھــا، دس ب
ـراض بـه شـرکـتـھـای   معوقه، اعـت
ــخــدامــی و خــواســت   ــت واســطــه اس

 .فزایش دستمزد صورت گرفته است ا 
ـریـھـا و   علیرغم تشدید دستگـی
آزار ھای اجـتـمـاعـی و سـیـاسـی  
فعالین کارگری طـی چـنـد مـاه  
ــری   ــراضــات کــارگ ــه اعــت ــت گــذش

ـرش   بشکل وسیعتری در حال گسـت
ـرا بـا  .  است  این تجمعات کـه اکـث

درگیری ھمراه اسـت، نشـانـدھـنـده  
ـر و   میزان انزجار اجتماعـی از فـق
فالکتی است که گریبان جـامـعـه  

 .را گرفته است 
ـبـا   رسانه ھای حکومتـی مـرت
خبر از رزمایش ھا نظامی شھـری  
ـتـی   ـی و گـرد ھـم آئـی ھـای امـن

ـراکــم  .  حـکـومـت مـیـدھــنـد  ــن ت ای
ــی   ــیــت ــات امــن ــی کــاری و عــمــل
ــروھــای ســرکــوب حــکــومــت،   ــی ن
ـرای تشـخـیـص   پارامتـری مـھـم ب
ــی حــکــومــت   ــحــران ــت ب ــعــی مــوق

 .اسالمی است 

اعتراضات کارگری تـاکـنـون  
بیشتر در محل ھـای کـار جـریـان  
داشته  و عمدتا با سـرکـوب و یـا  
ــجــوئــی از   ــا وعــده وعــیــد و دل ب

در  .  مــعــتــرضــان آرام شــده اســت 
اعتراضات چند ماه گـذشـتـه امـا  
ـم   ـی تغییراتی را مشـاھـده مـی کـن
ـفـاوتـھـائـی در   که نشـان دھـنـده ت

 .شکل و اندازه این اعتراضات است 
ــراضــات،   ــت ــه ایــن اع ــل از جــم
ــف   ـل ـتـوان بـه تـجــمـعـات مــخـت مـی
کارگران خدمات شھری شھرداری  
ـلـف   ھا درمراکز شھـر ھـای مـخـت

تـجـمـع کـارگـران در  .  اشاره کـرد 

 دعوت كارگران به چاه 
 قوانین جمھوری اسالمی

 در نقد دو نوشته 
 ناصر اصغری 

 اعتراضات از مراکز کاری به خیابان می آید
 مرتضی فاتح 

ـر   پری اندرسون در مـروری کـه ب
ـم دو سـن   ـم و عـظـی کتاب حجـی

ـروا   .G. E. M. De Ste[ کــ
Croix]   مبارزه طبقاتی در  »بنام

نـوشـتـه گـوشـزد   «یونـان بـاسـتـان 

ـتـی ایـن   میکند که اولیـن شـگـف
. کتاب خود نـام نـویسـنـده آنسـت 

فــرض عــمــومــی ایــن بــود کــه  
ستارگان آسـمـان تـاریـخ نـویسـی  
ـنـد   ـیـا مـان مارکسیستی در بریتان

ـر   ـرج ثـور ب ھفت خواھران ثـابـت ب
ـنـد  .  ھمه آشکارند  نـامـھـائـی مـان
ــــل   ـی ـــ ــــام  Hillھ ـب ــــابســـ ، ھ

Hobsbawm  ــســون، و ــامــپ ، ت
سایرین را ھمه شنیده بـودنـد، امـا  
ـقـول   دو سن کروا دیگر از کـدام ب

 معروف سوراخ پیدا شده بود؟ 
ـتـی   من این اواخر دچار شگـف

فـکـر مـی کـردم  .  مشابھی شدم 
اسامی الاقل ھمه مـارکسـیـسـت  
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مراکز شھری و با خواسـت کـوتـاه  
کردن دسـت شـرکـتـھـای واسـطـه  
استخدامی معروف به پیمانـکـاری  
و دریافت حقوق ھـای مـعـوقـه و  

ــمــزدھــا اســت  ــت ــن  .  افــزایــش دس ای
اعتراضات که در موارد بسـیـاری  
با پذیـرش خـواسـتـھـای کـارگـران  
ھمراه بوده است، نشان میدھـد کـه  
ـری   ـیـگـی قاطعیت کـارگـران در پ
مطالبا ت و اشکال اعتراضـیـشـان،  
نقش موثری در به کرسی نشـانـدن  

 .حرف آنان داشته است 
ـرمـاه،   ـی ـتـدائـی ت در روزھای اب
کارگران نفت در عسـلـویـه نسـبـت  
به تاخیر چندماھه دستمزدھـایشـان  

ـراضـات کـه  .  تجمع کردند  این اعت
ـنـاوبـا درعسـلـویـه جـریـان دارد   مـت
ـراضـات   عموما با درگیری و اعـت
. خشمگینانه جمـعـی ھـمـراه اسـت 

ـتـی در   اکثر کارفرمایان صنایع نف
ــوعــه   ــه زیــر مــجــم ــطــق ــن مــن ای
شرکتھای طرح تـوسـعـه مـیـادیـن  
ـنـد  . نفت وگاز سپاه پاسـداران ھسـت

ـیـمـا   ـق در این منطقه کارگران مست
ـریـن ارگـان سـرکـوب   با اصـلـی ت
حکـومـت اسـالمـی یـعـنـی سـپـاه  
ـفـت را   پاسدران که کنترل وزارت ن

امـا  .  در اختیار دارد، روبرو ھستنـد 
ـم بـا ارگـان   ـی ـق این رودروئی مسـت
ــز کــارگــران   ــظــامــی نــی ھــای ن
ــا   ــعــتــرض را از درگــیــری ب م

 .نمایندگان این ارگان باز نمی دارد 
در شیراز نیز کارکنـان مـرکـز  

ــه  ١١٨  ـراض ب ـرات در اعـت  مـخـاب
ــت و کســر   ــای مــوق قــرارداد ھ
ــمــزدھــایشــان در قــراردادھــای   دســت
جدید، در مقابل استـانـداری دسـت  

 .به تحصن زده اند 
کارگران نساجی کردستان نیـز  
ـر اداره مسـکـن   ـراب با تـجـمـع در ب
ـر ســـازی خـــواھـــان حـــل   وشـــھــ
مشکالت مربوط به مسکـن خـود  

 . شده اند 
ـیـمـانـی   در اصفھان کارگـران پ
سیمان سپاھان به ھـمـراه کـارگـران  
رسمی این کارخانه در اعتراض به  
سطح دستمزدھا وقرادادھای موقـت  
و شرکتھای واسطه اسـتـخـدامـی،  
دست از کار کشیده و  دسـت بـه  

 .اعتصاب زدند 
ـراضـاتـی   این چند نمونه از اعت
است که تنھا در روزھای ابتـدائـی  

 .تیرماه شکل گرفته است 
اعتراضات مستمر و حضور در  
ـــی   ـت ــ ـر ارگـــان ھـــای دول ــ ـراب ــ ب
وحکومتی، تحصن واعـتـصـاب و  
ــمـزدھــا در   خـواســت افــزایـش دسـت
ـرد کــه   ــگـی شـرایـطـی صـورت مـی
تمامی دست اندرکاران حـکـومـت  
ـراضــات در   اسـالمــی مــرتــبـا اعــت
شرایط کنونی را ممنوع و تـھـدیـد  
ـرضـان   به دستگیـری واخـراج مـعـت

در شـرایـطـی کـه از  .  می کننـد 
ســـوی ارگـــان ھـــای رســـمـــی  
ـیـکـار   ـر ب حکومت ابعاد گسترده ت
ـیـش   ـنـده پ سازی طی ماھھای آی
ـیـش   ـر از در پ بینی میشود، و خب
ــیــکــار ســازی صــد ھــزار   ــودن ب ب

کارگر تنـھـا در اسـتـان اصـفـھـان  
ـران   ــارگــ ــد، اعــتــراض ک مــیــرس
ـراردادھـای   ومزدبگیران شاغل به ق
موقت و وجود شرکتھای واسـطـه،  
ـبـش   نشانده تغییراتی کیفی در جـن

 .کارگری است   
ـتـه   ـر گـف در شرایطی که بنا ب
کارشناسان بانک مـرکـزی طـی  
ـنـه زنـدگـی   سه سال گذشـتـه ھـزی
خانوار دو برابر شده است، خـواسـت  
افزایش دستمزدھا اھمیت ویـژه ای  

وحضور کارگـران و خـانـواده  . دارد 
ــر ارگــان ھــای   ھــایشــان در بــراب
ـراکـــز اداری در   ـتـــی و مــ ــ دول
شھرھای مختلف میزان اثر بخشی   
این اعتراضات را دو چندان خواھد  

با توجه به اینکه حـکـومـت  .  کرد 
اسالمی بـا مـوقـعـیـت داخـلـی و  
ـروسـت   جھانی به غایت بحرانی روب
و علیرغم ایجاد فضـای نـظـامـی  
در شھرھا  جھت  سرکوب زنـان و  
جوانان، سرکوب تجمع ھـای مـزد  
بگیران و کارگـران کـه بـه زودی  
ـیـز از دسـت   تـوان خـریـد نـان را ن
خواھند داد، برای حـکـومـت کـار  

اعتـراض بـه  .  ساده ای نخواھد بود 
سطح دستمزدھا و شـرایـط کـار و  
ــنــدی   ــر بــا ھــوشــم ــیــشــت اگ مــع
وسازماندھی فعالیـن کـارگـری ،  
ـرده ھـمـراه شـود،   در سطحی گسـت
این بار اعتراضات اجتماعی را از  
ـر   کارخانه ھا به خـیـابـانـھـا سـرازی

 . خواھد کرد 
                                                                    

   

 اعتراضات از مراکز کاری به خیابان می آید
 ١ از صفحه  

 کارگر کمونيست 
 را تکثير کنيد 

و آنرا بدست دوستان و 
 !آشنايانتان برسانيد
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شده، مسائل كارگران را نه با اتكـا  
به قدرت خود كارگران، كه با اتكـا  
به پروسه حل و فصل اختالفـات و  
از دریچه قانون و قـاضـی حـل و  

ــد  ــن ــروســه ای كــه در  .  فصــل ك پ
ـیـات كـارگـری بـه آن   ـروســه  " ادب پ

 grievance)"  شكایت و داوری 
and arbitration)   ـتـه مـی گـف

ــن ســر ھــم  .  شـود  درســت از ھــمــی
گرایش سندیكالیستی كه خـواھـان  
ایجاد تشكلھای كارگری مـتـكـی  
ـنـد،   به قوانین جـاری كشـور ھسـت
بدون اجازه دولت دسـت بـه ایـجـاد  

و بـا  .  تشكل كارگـری نـمـی زنـد 
تالش بی وقفـه، مـی خـواھـد بـه  
اندازه كافی سـیـاسـتـمـدارانـی كـه  
چراغ سبز بـه ایـن گـرایـش نشـان  
می دھند را به پارلمان و پستھای  
كلیدی برساند تـا كـارش را آسـان  

در مقابل، گرایشی كـه مـی  .  كند 
گوید دولت با قوانینش حـق نـدارد  
در امور تشكلیابی كارگران مـوش  
بدواند، چشمش به قدرت سـیـاسـی  

و اقتصادی خود كارگران است كـه  
ـر زور خـودشـان   بروند و با سمبـه پ

ـنـد  تـاریـخ  .  تشكل خود را ایجاد كن
جنبش كارگری در غرب، پر اسـت  

در  .  از تجارب این دو نوع گـرایـش 
ــــب   ـــال ــــش غ ـرای ــ ـــكــــا گ ـری ــ آم
ـریسـتـی   ـیـسـتـی ــ گـامـپ سندیكال
فدراسیون كار آمریكـا، در مـقـابـل  

ـــی جـــھـــان "  ـــعــت ـن ـران صــ ــارگــ " ك
(IWW)   و زمانی ھم در مـقـابـل

ــعــتــی "  ــھــای صــن ــل ــگــره تشــك " كــن
(CIO).   در كانادا ھـم تـا ھـمـیـن

ـــــب   ـــــش غـــــال ـرای ـر، گــــ اواخــــ
سندیكالیستی در اكثر اتحادیه، در  

 . تقابل با اتحادیه پست كانادا 
اما مخالفت ما با حوالـه دادن  
ــن، نـه از ســر   ـی ــوان كـارگـران بـه ق

ـلـكـه  " مخالف خوانی " لجاجت و   ، ب
تاکید بر این امر است که  قوانین  
دولت بورژوائی مال بورژواھاست و  
برای منافع آنھا سرھم بنـدی شـده  

اگر كسی قبول كند كه دولـت  .  اند 
ــوری   ــھ ــت جــم ــا دول ــادا و ی كــان
اسالمی ایران دولت طبقه سـرمـایـه  
ـرای   دار آن كشورھاسـت، آنـوقـت ب
ایجاد تشكل كـارگـری در كشـور  
ــانـونـی دل    مـربـوطـه  بـه اجـازه ق

ـنـد  امـا اگـر دولـت  .  خوش نمی ك
ـیـن   كشوری كارگری باشد و قـوان
كشوری آن توسط شوراھا و كنگره  
شوراھای خود كـارگـران تـدویـن و  
تصویب شده باشد، آنگاه كـارگـران  
برای رفع و رجوع مسائل مـحـیـط  
كار، به آن قوانین  میتوانند تـكـیـه  

فقط ساده لوحان ھستند كـه  .  كنند 
ـنـد دول دمـكـراسـی،   ـن فكر می ك

دولتھای طبقاتی نیستند و منـافـع  
ھمه جامعه را بدون در نظر گرفتن  
ـنـدگـی مـی   منافع طبقاتی، نمـای

ـیـن ابـھـام و  . كنند  كمونیستھا چـن
 .توھمی ندارند 

 
ظرفیتھای قوانین 

جمھوری اسالمی برای 
 كارگران

ــگــری از   ــز دی ــال چــی مـن قــب
افشیـن نـدیـمـی نـخـوانـده بـودم و  
ـم كـه دركـش از   حقیقتا نـمـی دان

مسائل كارگری تا قبل از نـوشـتـه  
. مورد نظر من، چگونه بوده اسـت 

نقد نوشـتـه ایشـان، از نـظـر خـودم  
صرفا برای روشن كـردن یـكـسـری  
از ابھاماتی است كه ایـن نـوشـتـه  
ـرای تـعـدادی بـوجـود   می تواند ب
ـقـد آن را   بیـاورد و از ایـن سـر، ن

نقد این نوشتـه از  .  ضروری دانستم 
ـبـه ھـم اھـمـیـت دارد كـه   این جـن

كـه افشـیـن  "  كمیته ھـمـاھـنـگـی " 
ـقـاد از   ندیمی عضو آن است، با انت

ـری "  ، مـدعـی اسـت  " كمیته پیـگـی
ـتـه  ( که كه نامه اولیـه آنـھـا   كـمـی

ابھاماتی را حـول اجـازه  )  پیگیری 
ــجــاد تشــکــل   ــت بــرای ای از دول

بـا ایـن  .  كارگری بوجود آورده بـود 
توضیح كوتاه، به سراغ خود نوشـتـه  

 . میرویم 
افشین ندیمی در نـوشـتـه یـاد  

ــویســد  در شــرایــط  : " شــده مــی ن
ــال   ــب ــونــی و بــا تــوجــه بــه اق ــن ك
ــرای ایــجــاد   روزافــزون كــارگــران ب

خـواسـتـه    ھای مستقل و خود   تشكل 
ی خود، باید گفت که حق ایـجـاد  

تشكل توسـط کـارگـران یـك حـق  
ـر اسـت و بـا   بدیھی و خدشه ناپذی
ـریـت   توجه به اینکه کارگـران اکـث
اجتماع را تشکیل مـیـدھـنـد حـتـا  
ـرای   اگر ظرفیت ھـای قـانـونـی ب
ایجاد تشکلھای آنان وجود نداشتـه  
باشد باید توسط آنان ایـجـاد و در  

امـا بـا تـوجـه  .  جامعه تثبیت شود 
به ظرفیت ھای قانونـی جـاری و  

ــل  ..."  مـوجـود   ایشـان سـپـس مـث
سندیكالیـسـتـھـای شـنـاخـتـه شـده  

ــدیــكــاھــای  "  ــن ــیــأت مــؤســس س ھ

یكسری قوانین سـازمـان  " كارگری 
ـیـن جـمـھـوری   جھانی كـار و قـوان

 قـانـون  ٢٦ اسالمی و از جمله بند  
اسـاسـی جــمـھـوری اسـالمـی را،  
لیست كرده كه ظاھرا كـارگـران بـا  
ـنـد آزادانـه   اتكا به آنـھـا مـی تـوان
ــد  ــن ــن . تشــكــل خــود را ایــجــاد ك

پاراگراف نقل قول شده رسمـا مـی  
گــویــد كــه جــمــھــوری اســالمــی  
ظرفیتھای قـانـونـی ای دارد كـه  
می توان با توسل به آنـھـا تشـكـل  

او  .  مستقل كـارگـری ایـجـاد كـرد 
مطابـق یـك  : " ھمچنین می نویسد 

ـران،   توافق نامه كه توسط دولـت ای
سازمان جھانی كار، وزارت کـار و  

 امضـا  ٨٣ خانه ی كارگر در سال  
ـنـد خـارج از   ـتـوان شده كارگران مـی

 قـانـون كـار،  ٦ چھارچوب فصـل  
ــظــر خــود را    تشـكــل  ھـای مــورد ن

ــنــد  ــجــاد كــن ــوانــیــن  ."  ای ــر ق ــی ــس تــف
ـیـسـت   جمھوری اسالمی كار من ن
و احتماال افراد دیگری بھتر آن را  
بلد باشند؛ اما تا جـائـی كـه مـن  
ـیـن جـمـھـوری   دنبال كرده ام، قـوان

اسالمـی چـیـزی جـز شـالق زدن  
كارگران شركت كننـده در اول مـه  

چیزی جز قلع و قـمـع  .  نبوده است 
فعالین كارگری ای كه با ھـزار و  
یك دردسر سندیكای خبازان سـقـز،  
سندیكـای كـارگـران اتـوبـوسـرانـی  
واحد و سندیكای كارگران نیشـكـر  
ـره را ایـجـاد كـرده   ھفت تپه و غـی

ـبـوده اسـت  چـیـزی جــز  .  بـودنـد، ن
زندانی كردن و اعـدام كـارگـرانـی  
ــرای ایــجــاد تشــكــل   نــبــوده كــه ب
ــد  ــالش مــی كــردن ــارگــری ت . ك

چـیـزی جـز اعـدام و سـنـگـسـار،  
اسیدپاشی و تحـمـیـق مـذھـبـی و  

ـبـوده اسـت  ـیـن  .  غیره ن ـنـھـا قـوان ای
ـنـد كـه از   نوشـتـه شـده ای ھسـت
خمینی و خـامـنـه ای و شـورای  
نگھبان و مجلس خبرگان گـرفـتـه  
تا فرماندار و استاندار كـردسـتـان و  
پادوھای خانه كارگر و شـوراھـای  
اسالمی كار از آن حمایـت كـرده و  

اگـر یـك  .  به اجـرا در مـی آورنـد 
ــودی "  ــو  "  غــیــرخ ــه  " عض ــت ــمــی ك

ـیـن  " ھماھنگی  تصمیم گرفته قـوان
ــی را بــرای   ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
كارگران تفسیر كند، فقط دارد بـه  
چشم آنھا خاك می پاشد و تـالش  
آنھا برای ایجاد تشـكـل كـارگـری  

 .را سخت و پیچیده تر می كند 
ـر از   نوشته افشین ندیمی فـرات
ــن چــھــارچــوب مــی رود و از   ای
مقامات جمھوری اسـالمـی مـی  
خواھد كه ارگانـھـای سـرکـوب و  

ــعــلـت دســتـگــیــری   ــی را ب ـت ــی امـن
ـتـه ھـمـاھـنـگـی در   اعضای كـمـی
. كرج، مورد بازخواست قرار بدھـنـد 

افزون بر مـوارد فـوق  : " می نویسد 
بایـد تصـریـح کـرد کـه افـراد یـا  
ـیـن و   ارگان ھایی که به این قـوان
توافـق نـامـه و تـعـھـدات رسـمـی  
ـرده و   ـران پشـــت کــ ــ ـــت ای دول
برخوردھایی را با اعضای تشـکـل  
ـقـل انـجـام مـیـدھـنـد و   ھای مست
ـیـب   مثال این کارگران را تحت تعق
ـرار مـیـدھـنـد، بـایـد از   قضایـی ق

  دعوت كارگران به چاه قوانین جمھوری اسالمی

 ١ از صفحه  
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ســوی مــقــامــات رســمــی مــورد  
ـرنـد  ." برخورد و بازخواست قرار گـی
  ٣٠ این آن خاكی است كه بیش از  

سال است از طرف توده ای ھـا در  
ایران به چشم كارگران ایران پاشیده  

گویا قوانین جـمـھـوری  .  می شود 
اسالمی خوبند و به نفع كـارگـر و  
ــخــشــی از جــمــھــوری اســالمــی   ب
طرفدار كارگران و قوانین و حـق و  
ــد، امــا   ــن ــوق كــارگــران ھســت ــق ح
عناصر خودسری ھستند كه كـافـه  

این نگرش برای  .  را بھم می ریزند 
 .  جنبش كارگری سم است 

 
كارگران و نھادھای 

ضدكارگری جمھوری 
 اسالمی

ـر از   نوشته اسد گلچینی فـرات
خطوط قرمـزھـای شـنـاخـتـه شـده  

او فـقـط خـواھـان اجـازه  .  می رود 
ــوده ای   ــی بــرای تشــكــل ت ــون قـان

او خـواھـان ایـجـاد  . كارگران نیست 
نھادھـائـی چـون خـانـه كـارگـر و  
شوراھای اسـالمـی كـار ھـم شـده  

ــه وی ظــاھـرا بــرای  .  اسـت  ــوشـت ن
ـیـن كـارگـری عضـو   نصیحت فعال
نھادھای كارگری موجود نـوشـتـه  
شده كه بروند و تشـكـلـھـای تـوده  
ای كـارگـران را در مـحـیـط كـار  

ـنـد  ـن ایـن ظـاھـر قضـیـه  .  ایجـاد ك
تا قبل از این آخـر نـوشـتـه،  .  است 

وی چند بار دیـگـر ھـم فـراخـوان  
ــود   ــای مــوج ــادھ ــھ ــاشــی ن فــروپ
كارگری را صادر كرده بـود؛ بـدون  

ـیـان   اینكه نیـت اصـلـی خـود را ب
ـنـی مـی  .  كرده باشد  اسـد گـلـچـی

در سراسر ایران این ممکن  : " نویسد 
ـتـوان در ابـعـاد  ...  است   مثال مـی

وسیعتری به تشکیل ایـن انـجـمـن  
ھا که قانونی ھم ھستند و فـقـط  
باید شرایط و مـلـزومـات قـانـونـی  
آنھا را ھـم فـراھـم کـرد مـبـادرت  

ــی  .  کــرد  ــای صــنــف ــن ھ ــم ــج ان
کارگران را دولت بـعـنـوان تشـکـل  
کارگران برسمیت شناخته اسـت و  
ھر جا کارگران میتوانند و امکـان  
این را دارند میتوانند و مھـم اسـت  

او  ."  به تشکیل آنھا مبادرت کنند 
نمی گوید بروید تشكـل كـارگـری  
ـیـد كـه مـی تـوانـد   ـن ای درست ك

ـر خـود  "  انجمن صنفی " عنوان   ھم ب
ـنـون   داشته باشد، چـنـانـكـه ھـم اك
ـم بـه نـام   تشكل كارگری ای داری

ـرق و  "  ـفـی كـارگـران ب انجمن صـن
كـه یـك نـھـاد  "  فلزكـار كـرمـانشـاه 

ـلـکـه   مستقل كارگری ھم ھست، ب
ــا کــردن   ــھــی ــا م ــد ب مــی گــوی
ـرویـد انـجـمـن   ملزومات قانـونـی، ب
ـیـد كـه در   ـن صنفی ای درسـت ك
قـانـون كـار جـمــھـوری اسـالمــی،  

رویـش  .  قانونی بودن آن آمده اسـت 
نشد، وگرنه حتما می نـوشـت كـه  
برویـد خـانـه كـارگـر بـخـش فـالن  
شھرستان و یـا شـورای اسـالمـی  

 . فالن كارخانه را درست كنید 
بحث با اسد گلچینی بایـد در  

او و دیـگـر  .  ھمین سـطـح بـمـانـد 
ــردان كــورش مــدرســی، كــه   شــاگ

ــرنــد، در   درســشــان را خــوب از ب
ــر   ــه ھ ــت ــد ســال گــذش ــن عــرض چ
حركتی در جـامـعـه را بـه بـھـانـه  

" موسوی و رفسـنـجـانـی " و  "  سبز " 
تخطئه كرده و به لجن كشیده اند و  
اکنون در ادامه ھـمـان راه، رسـمـا  
ـــای   ـــادھ ـــھ ـــجـــاد ن ـــان ای خـــواھ
ضدكارگری در محـیـط كـار شـده  

ــد  ــشــان اســت كــه در بــیــن  .  ان حــق
ـیـن چـپ   فعالین كارگری و فعـال
ـنـھـا را حـتـی   ھیچكس دیـگـر ای
ــول نــدارد  ــوان چــپ ھــم قــب ــعــن . ب

 !حقشان است 
 

كمونیستھا و قوانین 
 بورژوائی

ـرسـد   ـپ كسی شاید به درسـت ب
ــطــره   ــحــت ســی ــای ت كــه در دنــی
ـم و   ـی ـن بورژوازی زنـدگـی مـی ك
ـنـا   نمی توان به این قوانین بی اعـت

بحث این است كـه آیـا تـمـام  .  بود 
ــد   ــب ــرغــھــا را در یــك س ــم م تــخ
گذاشتن، گرھی از كـار كـارگـران  
باز می كند؟ كارگر با قـدرتـش و  
با اتكا به این قدرت، توازن قـوا را  
ـتـھـا   به نفع خود می چراخند و دول

عمـدا نـمـونـه  .  را عقب می نشاند 
تجربه كارگران اتحادیه پست كانادا  
را آوردم كـه یـادآوری كـرده بـاشـم  
اگر كارگران مـتـحـد و مـتـشـكـل  
باشند و اتحادیه فـقـط یـك ظـرف  
ـرای رفـع و رجــوع امــور اداری   ب
باشد، كارگران عمال تـوازن قـوا را  
. به نفع خود سنگین خواھنـد کـرد 

ـرای امـور زنـدگـی   اگر كارگران ب
شان متكی به قانون باشـنـد، بـایـد  
به قوانین بورژوائی تـن بـدھـنـد و  
. نگاھشان به دست كارفرما بـاشـد 

 و  ٤٠ تازه در شرایطی مانند دھـه  
ـیـن  ٥٠   میالدی قرن گذشتـه، چـن

ـره   موقعیتی دو قرص نـان سـر سـف
امـا در دوره  .  كارگـران مـی آورد 

و سـفـت  "  ریـاضـت كشـی " ای كه  
ـرای كـارگـران،   ـنـدھـا ب كردن كـمـرب
ـران   كلمه روز است و بـویـژه  در ای
تـحـت سـیـطــره حـكـومـت وحشــی  
اسالمی، ارجاع به قـانـون و اجـازه  
ـرداری نـاشـیـانـه   دولت، یك كـالھـب

نـكـتـه  .  این یك نكـتـه .  بیش نیست 
دوم اینكه قـانـون مـحـصـول تـوازن  

ـر مـبـارزه  .  قواست  ـر اث اگر امروز ب
كارگـران و مـبـارزات اجـتـمـاعـی  
پیشرو در جـامـعـه قـانـونـی وضـع  
شود، باید كـارگـران بـه آن قـانـون  
اتكا كنند، نه بـه قـانـونـی كـه در  

 در  ٦٠ توان قوای سركوبھای دھه  
كارگری كـه  .  ایران وضع شده است 

فشارش بر دولت و كارفرما را كـم  
نكند، قوانین پیشرو به نفعش وضـع  

كــارگــری كــه ھــدف  .  مــی شــود 
اصلی و اولیه اش اتكا به قانون و  
نه به قدرت خـودش بـاشـد، شـروع  

كـارگـری كـه  .  نكرده بـازنـده اسـت 
وجودش برای استثمار است، نبـایـد  
به استثمار خود با شـرط و شـروط  

زندگـی  .  قوانین بورژوائی تن بدھد 
ـم روی   برای چنین كارگری جـھـن

 .زمین است 

 
 پاورقی 

======= 
برای كسانی كه دوسـت دارنـد  
شرایط كـارگـرانـی كـه بـه قـدرت  
ــا   ــل ب ــاب ـق ــد در ت ــكـی ان خـود مــت
تشكلھایی كه زندگـی و مسـائـل  
ــده   ــوســی ــاب پ ــه طــن كــارگــران را ب
قوانین دولتی متكی می كننـد را  
ـتـاب   مطالعه كنند، مطالعـه سـه ك
ــبــش كــارگــری   ــن خــوانــدنــی از ج

) ١ .  آمریكا و كانادا آموزنده اسـت 
ــم مــودی  ــی  US Labor in:  ك

Trouble and Transition  ٢ (
 The Civil Wars: استیو ارلی 

in U.S. Labor   ــد  )  ٣ و ــوی دی
 Canadian Labour in:  كمفیلد 

Crisis.   ـم كـه ایـن ـیـسـت مطمئن ن
كتابھا به زبان فارسی ترجمـه شـده  
ـرای كسـانـی كـه از   باشند، اما ب
تجارب جنبش كارگری كشورھای  
دیگر و بخصوص از نقـش رؤسـای  
ــــش   ـرای ــــه ھــــا و گـــ ـــحــــادی ات
سندیكالیستی می توانند نـكـاتـی  
ـبـش   ـقـه و جـن ـفـع طـب آموزنده به ن
كارگری در بیاورنـد، خـوانـدن ایـن  
سه كتاب آموزنده را توصـیـه مـی  

 .كنم 
 ٢٠١٢  ژوئیه  ٩ 
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ـم  ـبـاه  .  ھای بزرگ را می دان اشـت
آگـھـی یـک جـلـسـه  .  می کردم 

ـرار بـود کسـی از   عمومی که ق
ـران آن   حزب کمونیست عراق سخـن
باشد مرا به سایت این حزب و بعـد  

سـایـت حـزب خــواھـر بـزرگـتــرش،  
حزب کمونیست ایران، و از آنجا به  
مجموعه آثار بنیانگذار این حـزب،  
ـیـد، رھـنـمـون   ـق منصور حکـمـت ف

مثل این بود کـه آدم کشـف  .  شد 
ـنـام رزا   کند ھم عصر ناشناسـی ب

 .لوکزامبورگ داشته است 
ــگــویــم کــه بــا   ــوانــم ب ــمــی ت ن
ــزم   ـی جـریـانــی کــه خــود را کـمــون
کارگری می نامد بکلی نـاآشـنـا  

 کـه در  ١٩٨٠ در سالھـای  .  بودم 
لندن زندگی مـی کـردم کسـانـی  
از ایران و عراق را دیده بودم که بـا  
ـفـاوت بـا   بحث ھائـی کـامـال مـت
بحث ھای اکثر انقالبیون تبعـیـدی  
در تظاھرات یا جلسات دخیل مـی  

ـقـاضـی  .  شدنـد  ـنـھـا بـجـای مـت ای
کمک بودن تـالش مـی کـردنـد  
ــشــاشــات فــکــری چــپ را   ــت اغ
ـیـب   ـرت ـنـد، و بـه ایـن ت برطرف کن

ایـن  .  عرضه کننده کمک بـودنـد 
ــه عـــده ای از کـــوه ھـــای   ک
کردستان سرازیر شوند و بـا بـحـث  
ھای پیچیـده مـارکسـیـسـتـی نـه  
تنھا چپ ایران بلکه چـپ غـرب  
را زیر نقد بگیرند، پدیده ای نادیـده  

 .و تقریبا غیرطبیعی بود 
حاال می فھمم این بـحـث ھـا  

مجموعه آثاری  .  از کجا می آمد 
ـقـالب  »که اولین قلم آن عـنـوان   ان
ـتـاریـا   خـطـوط    –ایران و نقش پرول

ـنـظـر   «عمده  را بر خود دارد شاید ب
بسیاری خوانندگان مھجور بیـایـد؛  

ایـن  .  اگر نگوئیم کامـال نـچـسـب 
ــاه اســت   ــب ــاھــی کــه    -اشــت ــب اشــت

علتش را خود نویسنده در تـوضـیـح  
ـر آنـچـه   «تفاوت ھای ما » با اکـث

ــر تــحــت نــام   ــی در دھــه ھــای اخ

مارکسیزم عرضه شده، به روشنـی  
 :توضیح می دھد 

تئوریسین مـارکسـیـسـت بـه  »
ــرده کــه   ــدا ک ــی ــیــل پ ــل ــق کســی ت
میتواند پاسخ کسانی را بدھد کـه  
بدوا خود را با او ھم مکتب اعـالم  

ـرون  .  کرده اند  ـی بیرون این محیط، ب
ــن   ــازار " ای ــوم،  "  ب ــعــل ــش م از پــی

تئوریسین مربوطه حتی متفـکـر و  
منتقد معتبر و با نفوذی در جـھـان  

حتی راسـتـش  .  معاصر خود نیست 
از نظر کالیبر فکـری و ظـرفـیـت  
ـفـکـر درجـه   معنوی مـعـمـوال مـت

 «.دومی است 
فکرش مصـرف درون فـرقـه  »

ــار فــرقــه و   ــب ــه اعــت ای دارد و ب
اگـر  .  جریانش اھمیت پیدا میکـنـد 

شما مائوئیسم را از صحنه پـاک  
ـفـکـر   کنید بتلھایمی در صحـنـه ت

ـنـظـر مـن  .  انتقادی باقی نمیماند  ب
ـیـسـتـی، و بـه ایـن   تئوری کـمـون
ــد   ــق ــت ــن ــوریســیــن و م ــئ ــار ت ــب ــت اع
ـقـدآراء   ـت کمونیست، باید بعنوان مـن

باید جـھـان را  . حاکم قد علم کند 
ــه   ــق ـرای تـوده ھــای عــظـیــم طـب ب

باید در شکل دادن به  .  مفھوم کند 
شعور عمومی طبقاتی نقش بـازی  

 «.کند 
من با خواندن ھمه آنـچـه کـه  
از آثار او به انگلیسی ترجمـه شـده  
ــنــصــور   ــم کــه م ــن ادعــا مــی ک

حکمت متفکری بود که واقعـا از  
عھده چالش ھـائـی کـه خـود در  
ـرآمـده اسـت  . اینجا در میان نھاده ب

ــکــه بــرای   ــان ــچــن ــم بــرای او، ھ
مارکس، سوسیالیزم نه یـک ایـده  
آل که دنیـا مـی تـوانـد اتـخـاذش  
ـیـان   ـروز و ب بکند یا نکند، بلکه ب
ـقـه   آگاه مـقـاومـت خـودجـوش طـب
ـر اسـت در مـقـابـل نـظـام   مزدبگـی
مزدبگیری و دسـت ردی کـه بـه  

از ایـن  .  سینه این نـظـام مـی زنـد 
دیدگاه، منصور حکمت می توانـد  

ـم   از شـرق و غـرب و    -ھمه عـال
ـقـد کـنـد، و   -شمال و جنوب   را ن

ـیـشـنـھـاد   عملی بمنظور تغییر آن پ
ــد  ــو  .  کــن ــاتــی ــرن ــد آلــت مــی گــوی

چـیـزی جـز تـوحـش  »سوسیالیـزم  
ــوژی   ــول ــکــن ــده در زرورق ت ــچــی ـی پ

 «.نیست 
، و  ( منصور حکمت پیش از  

از لحاظ مـحـتـوائـی بـایـد گـفـت  
ــرق  )  بســیــار پــیــش از،  ســقــوط ش

ـقـد بـدیـع و   خطوط عمـده یـک ن
رادیکال سوسیالیـسـتـی از تـجـربـه  

نقـدی کـه   –شوروی را ارائه داد  
سو استفاده  »آوانسی به تز مد روز  

در توضیح ماھیت نـظـام  [  «از لنین 
 :نمی داد ] اتحاد شوروی 

ـر کشـیـدن  » ـرای بـزی ھلھـلـه ب
ـیـن از سـر    شدن مجسـمـه  ـن ھـای ل

ـلـوک سـرمـایـه  داری    دشمنی بـا ب
دولتی وامانده و شکست خورده در  

لنین را بعنوان سـمـبـل  . شرق نیست 
جسارت طبقاتی کارگر به ساحـت  
مقدس سرمایه، به عـنـوان سـمـبـل  
تالش توده انسـانـھـای کـارکـن و  
ـر   فرودست برای تغییـر جـھـان، بـزی

 «.میکشند 
ــا   ــحــث کــردن ب مـی گــویـد ب
ــد   ــی مــانــن ــســت ــالــی ــون ــاســی ــان ن جـری

و استالینزم ھـمـیـشـه و  ( استالینیزم  
ھمه جا یک جریان ناسیونالیستـی  

درباره انحراف از مـارکـس،  )  است 
ھمانقدر بیھوده و در نـھـایـت کـم  
عقلی اسـت کـه کسـی بـا نـژاد  
پرستان بر سر برداشت نـادرسـتـشـان  

تشـخـیــص  .  از دارویـن جـدل کـنـد 
ــوان   ــعــن ــه ب ــی ـق اتـحــاد شـوروی و ب
سرمایه داری دولتی، نتیجه ایسـت  
ـیـل او   که براحتی از مـنـطـق تـحـل

 .زاده می شود 
ـرای  » امروز مدافعان شوروی ب

ـلـمـداد کـردن ایـن   سوسیالیستی ق

کشور به فقدان مالکیت شخـصـی  
ـیـد در ایـن   بورژوائی بر وسائل تـول
ـتـی   کشور و غلبـه مـالـکـیـت دول

بـخـش اعـظـم  .  انگشت میگـذارنـد 
ـیـسـم   منتقدین این تبیین از سوسیـال
را میپذیرند و ھـم و غـم خـود را  
ـنـد کـه نشــان   صـرف ایـن مـیـکـن

ـری  " بدھـنـد   ـت ـرول دولـت شـوروی پ
ـتـی در  "  نیست  و لذا مالکـیـت دول

این مورد معین معادل سوسیالیسـم  
ـیـسـم بـه  .  نیسـت  ـیـل سـوسـیـال ـل ـق ت

ـنـه یـک   ـتـی بـه عـی اقتصاد دول
ــوری   ــورژوائــی در تــئ تــحــریــف ب

ـنـی  .  مارکسیسم است  ـی ـی این آن تب
ــورژوازی در ســطــح   اســت کــه ب

المللی رواج میدھد و متاسفـانـه    بین 
ای    تا امروز مقاومت جدی نـظـری 

ھـا در مـقـابـل    توسط مارکسیسـت 
ــیــادی در افــق   ــن ایــن تــحــریــف ب
ـقـه کـارگـر صـورت   اقتصادی طب

 «.نگرفته است 
محور چنین تبیین بورژوایـی  »

ــی  ــاب ــســم، ارزی ــالــی ــوســی ای    از س
. داری اسـت   بورژوائی از سـرمـایـه 
داری نـه بـه    در این دیدگاه سرمایه 

ـلـکـه بـه   اعتبار کار و سرمـایـه، ب
ھـا بـا ھـم    اعتبار رابـطـه سـرمـایـه 

ــشــود  ــه مــی ــاخــت ــدگــاه  .  شـن ــن دی ای
ـرد و لـذا دیـدگـاه    سرمایه  ـف دار مـن

. داری اسـت   بورژوازی به سـرمـایـه 
ـیـد، اسـاس و   رقابت و آنارشی تـول

. داری فرض مـیـشـود   بنیاد سرمایه 
ـتـی  تـز    و لذا در مقابل آن، بعنوان آن

ـتـی و    سرمایه  داری، مالکـیـت دول
تمـام  .  ریزی قرار داده میشود   برنامه 

ـر    جریاناتی که سـرمـایـه  داری را ب
ـــت درک   ـــاب ـــود رق اســـاس وج
ــه   ــســم را ب ــالــی ــد، ســوســی ــن ــکــن مـی
ـنـزل مـیـدھـنـد  ـتـی ت . مالکیت دول
. این، یک قاعده عـمـومـی اسـت 

برای مارکس، و برای ما بـعـنـوان  
ـقـد    مارکسیست  ھائی که اسـاس ن

ــصــاد ســیــاســی   ــت مــارکــس بــر اق
انـد، درک    داری را دریافته   سرمایه 

این نکته ساده است کـه سـرمـایـه  
ـیـد اجـتـمـاعـی و بـه   در قلمرو تول

اش بـا کـار مـزدی    اعتبار رابـطـه 
 «.تعریف میشود 

وجود کار مزدی، کاال بـودن  »
ـیـد   ـیـابـی تـول نیروی کار و سازمان
ـنـای کـارمـزدی،   اجتماعی بر مـب

ـبـات سـرمـایـه  ـرای اث ــودن    ب داری ب
 «.اقتصاد شوروی کافی است 

ــصــور   ــظــر مــن ــه ن ــن، ب ــابــرای بــن
ـنـکـه ایـن فـرمـاسـیـون   حکمت، ای
اجتماعی نھایتـا در مـقـابـل بـازار  

 .زانو زد، پایان سوسیالیزم نبود 
ـبـود،  » این پایان سوسیالیـسـم ن

ـنـکـه پـایـان   اما سرنخی بود بـه ای
سوسیالیسم واقـعـا چـه کـابـوسـی  
میتواند باشد و دنیا بدون فـراخـوان  
سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسـم  

سوسیالیسم، بـه چـه  "  خطر " و بدون  
 «.منجالبی بدل میشود 

تــــاریــــخ شــــکــــســــت  »در  
کسانی را که سـقـوط   «نخوردگان 

ـپـور تـرک مـیـدان   شوروی را شـی
ـر   ـیـای بـھـت ـرای یـک دن مبارزه ب

 :گرفتند شالق کش می کند 
یـاس نشــان خـرد شــد، رھــا  »

کردن آرمـان ھـای واالی بشـری  
. واقع بینی و درایـت خـوانـده شـد 

ــوم شــد کــه ھــر   نــاگــھــان مــعــل
ژورنالیـسـت تـازه اسـتـخـدام و ھـر  
استادیار تازه به کـرسـی رسـیـده و  
ھر سـرھـنـگ بـازنشـسـتـه پـاسـخ  
غولھای فکری جـھـان مـدرن، از  
ولتر و روسو تا مارکس و لنین، را  
دارد و کل معضل آزادیخـواھـی و  
برابری طلبی و تالشـھـای صـدھـا  
ـر،   ـرن اخـی میلیون انسان در چنـد ق
ــحـاصــلـی در   ـی جـز اتـالف وقـت ب
مسیر رسیدن به عمارت با شـکـوه  

ـبـوده اسـت و بـایـد  "  پایان تاریـخ "  ن
ـرده   ھرچه زودتر به فـرامـوشـی سـپ

 «.شود 
گفته اند که تاریخ را ھمواره  »

امـا بـایـد  .  فاتحین مـی نـویسـنـد 
افزود که تاریخـی کـه شـکـسـت  
خوردگان می نویسنـد بـه مـراتـب  

چـرا  .  دروغین تر و مسموم تر است 
که این دومی جز ھمـان اولـی در  
ـم و   ـی لباس تعزیه و نـوحـه و تسـل

 «.خودفریبی نیست 
منصور حکـمـت آزادی را در  
ــــده   ـــزن ــــغ ــــده آل ل ــــل ای ـــاب ـق ــ م

. قــرار مــی دھــد  «دمـوکــراســی »
، ھـمـچـنـانـکـه  «مذھب »نقدش بر  

ـر آنـھـا کـه امـیـد ھـای   نقـدش ب
ـنـد،   ترقیخواھانه به آن گره مـی زن

 .ھمه جانبه و بیرحمانه است 
ــت  » ــل بشــری ــال قــب صــد س

ـنـکـه رھـایـی بشـر   آوانگارد بـه ای
بدست کشیشـان و از راه تـعـدیـل  
ـر   ـی مذھب و عروج روایـات و تـعـاب
جدید از درون کلیـسـا بـدسـت آیـد  

 کشف منصور حکمت
 ١ از صفحه  
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ــدیــد  ــن ــخ ــی ــان و  .  م ــق ــق ــروز مــح ام
ـنـد   ـتـوان اندیشمندان حـرفـه ای مـی
نسخه بپیچند که زن ایرانی فـعـال  
میتواند سکوالریسم را بـا اضـافـه  
شدن رنگ سرمه ای به رنگھـای  
ـرای حـجـاب   ھای مجاز دولتـی ب

 «.معنی کند 
 

 -منصـور حـکـمـت فـراخـوان  
دفـاع از کـودکـان   -بحث برانگیز  

 :را داد  «تحمیل حجاب »در مقابل  
بحث آزادی انتخاب حـجـاب  »

اسالمی، مـربـوط بـه بـزرگسـاالن  
مربوط به کسانی است کـه  .  است 

الاقل از نـظـر صـوری و از نـظـر  
ــد و   ــخــاب دارن ــون حــق انــت ــان ق
مسئولیت عواقب انتخاب آزاد خود  

ھرچنـد حـق  ( را بر عھده میگیرند  
انتخـاب زن بـزرگسـالـی ھـم کـه  
چاقو و شیشه اسـیـد اسـالمـی را  

ـر از صـوری   میشناسد صـوری ت
بحث آزادی پوشـش ھـیـچ  ).  است 

چیز راجـع بـه حـقـوق کـودک و  
دختران خردسال و نوجوانی کـه در  
یک خانواده اسالمی تحت تکفـل  
ـنـد   پدر و مادر خود زندگی میکـن

 «.نمیگوید 
کودک مذھـب و سـنـت و  »

به ھیچ فرقـه  .  تعصب خاص ندارد 
انسانی  .  مذھبی ای نپیوسته است 

است جدید، که به حکم تصادف و  
مستقل از اراده خـود در خـانـواده  
ای با مذھب و سنت و تـعـصـبـات  
. خاص پا به حیات گذاشتـه اسـت 

ــاثــیــرات   جـامــعــه مــوظــف اســت ت
منفی این بخت آزمـایـی و قـرعـه  

جامعه  .  کشی کور را خنثی کند 
موظف اسـت شـرایـط یـکـسـان و  
منصفانه ای برای زنـدگـی ھـمـه  

کودکان و رشد و شکوفایی آنـھـا  
و شرکـت فـعـال آنـھـا در حـیـات  

کسـی کـه  .  اجتماعی فراھم کند 
بـخـواھـد راه زنـدگـی اجـتـمـاعــی  
متعارف یـک کـودک را کـور  
ـنـد کسـی کـه   کند، درسـت مـان
بخواھد بنا به فرھنگ و مـذھـب  
و عقده ھای شخصی و گـروھـی  
خــودش جســم کــودک را مــورد  
ـرار بـدھـد، بـایـد بـا سـد   تعرض ق
محکـم قـانـون و عـکـس الـعـمـل  

ـرو بشـود  ھـیـچ  .  جدی جامعـه روب
دختر نه سـالـه ای شـوھـر کـردن،  

ــه   ــن ــت ــه ( خ ــل ــث ــز و  )  م ــپ شــدن، آش
ــل   خـدمـتـکـار افــراد ذکـور فـامـی
شدن، از ورزش و تحصیل و بـازی  

. نمیـکـنـد "  انتخاب "محروم شدن را  
کودک در خانواده و در جـامـعـه  
ـرراتـی   مطابق رسـم و رسـوم و مـق
که وضع شده است بـار مـیـایـد و  

این افکار و رسم و رسوم را بـطـور  
خودبخودی بعنوان روش مـتـعـارف  

ــرد  ــذی ــپ ــی ــدگــی م صــحــبــت از  .  زن
انتخاب حـجـاب اسـالمـی تـوسـط  
خود کودکان مسخره تر از مسخره  

 «.است 
 

ـیـا بـعـد   مقاله چھار بخشی دن
ـثـاق  ١١ از   ـر بـعـنـوان مـی ـتـامـب  سپ

نھائی او برای ھمیشه زنده خـواھـد  
 :ماند 

ـــای  » ـــم ـی ــ ـــا س ـــه ھ ـــان رس
ایدئولوژیکی و مـعـنـوی واقـعـی  

روایـت  .  جھان را منعکس نمیکنند 
ـنـد، روایـت حـاکـم،   خود را میگوی

ـتـی کـه  .  روایت طبقه حـاکـم  روای
ـتـاریسـم،  .  بدردشان میـخـورد  ـی ـل مـی

ـرسـتـی،   تروریسم، راسـیـسـم، قـوم پ
فناتیسم مذھبی و سودپرستی، در  
صدر اخبارند، اما در عـمـق ذھـن  

ــردم دوران مــا جــای   ــریــت م اکــث
یک نگـاه سـاده  .  محکمی ندارند 

به دنیا، نشـان مـیـدھـد کـه تـوده  
ھای وسیع مردم جھان از دولتھا و  
ـرنـد، نـوعـدوسـت   رسانه ھا چپ ت
ـرنـد، مسـاوات   ترند، صلح دوست ت
ـرنـد، آزادیـخـواه   ـرنـد، آزاد ت طلب ت

ــد  ــن  .  تــرن مــردم در دو ســوی ای
ـلـی بـه   ـنـگـیـن، تـمـای کشمکش ن
سواری دادن بـه سـران بـورژوازی  

ـنـد  .  ندارند  ھیات حاکمه ششلـول ب
آمریکا فورا متوجه مـیـشـود کـه  
ـریـن   ـم ت ـرغـم یـکـی از عـظـی ـی عل
جنایات تروریستی، علیرغم نمایـش  
زنده و لحظه بـه لـحـظـه از طـپـش  
افتادن یکباره قلب ھـزاران انسـان،  
ـم و خشـمـی کـه بـه   علیرغم مـات
ھرکس که وجدانش را به منفعتی  
نفروخته باشد دسـت مـیـدھـد، بـاز  
ھمین جامعه غربی، ھـمـیـن مـردم  
ھرروز مغز شویی شده، ھمـیـن ھـا  
که از بام تـا شـام بـا راسـیـسـم و  
ـقـه حـاکـمـه   بیگانـه گـریـزی طـب

ــان  "  آمــوزش "  ــواھ ــد، خ ــن ــن ــی ــب مــی
احتیاط، انصاف، عدالت و عـکـس  

مـردم  .  العمل سـنـجـیـده مـیـشـونـد 
ــای   ـی ــه کـه چــه در دن خـاورمـیـان
کثیف درون جمجمه خامنه ای ھا  
و خاتمی ھا و مالمحمد عمـر ھـا  
ــش   ــز و درشــت جــنــب ــوخ ری و شــی
اسالمی، و چه در اسـتـودیـوھـای  
دولوکـس سـی ان ان و بـی بـی  
سی امت مـتـعـصـب مسـلـمـان و  

ـر  "  تمـدن اسـالمـی " اعضای   تصـوی
میشوند، دوشادوش مردم آمـریـکـا  
ـراض   ماتم زده میشـونـد و بـه اعـت

ـنـکـه  .  بلند مـیـشـونـد  فـھـمـیـدن ای
اکثریت مردم خاورمیانه، از اسـالم  
ـنـکـه   سیاسی متنفرند، فھمـیـدن ای
ــعـی از مــردم   بـخــش بســیـار وســی
اروپای غربی و آمریـکـا از دسـت  
ـنـگ   اجحافات دولت اسرائیل به ت
آمده اند و با مردم محروم فلسطیـن  
ـنـد، فـھـمـیـدن   سمپاتی حس میکن
اینکه اکثریت ایـن مـردم خـواھـان  
ـنـد و   ـتـصـادی عـراق ـم اق لغو تحری
ــدر و   ــای پ ــود را ج ــد خ ــادرن ق
ــی   ــه عــراق ــوخــت ــای دلس ــادرھ م
ــد کــه کــودکــانشــان را   ــگــذارن ب
ـرد،   ـب بیـدارویـی بـکـام مـرگ مـی
فھمیدن اینکه این توده وسیع مـردم  
ــا وجــدان جــھــان در   بـا شــرف و ب
جنگ بوش و بـن الدن، دوسـتـان  

ــا   ــای امــروزی، ب ــمــی و رقــب قـدی
ـنـد، ھـوش زیـادی   ھیچیک نیست

ـر  . نمیخواھد  این بشریت متـمـدن زی
ـروپـاگــانـد و مــغـزشـویـی و   آوار پ
ارعاب در غرب و شرق به سکـوت  
کشیده شده، اما بروشنی مـیـشـود  
دید که این مزخرفات را نپذیرفـتـه  

ـروی عـظـیــم  .  اسـت  ایـن یـک نــی
ـیـایـد .  است  . میتواند بـه مـیـدان ب

بخاطر آینده بشریت، باید به مـیـدان  
 «.بیاید 

ــصــور حــکــمــت در ادامــه   مــن
ــل   ــج از عـل ـیــر رای جــنــگ  »تـعــاب

ـرد   «تروریست ھا  را زیر سوال می ب
: راھـنـمـائـی ( و به نقد می کشـد  

ــرای دفــاع از تــمــدن،   ــریــکــا ب آم
گسترش دموکراسی یـا بـچـنـگ  
ـــگـــد  ـن ـفـــت نـــمـــی جــ ــ . آوردن ن

ـیـسـم   ـریـال اسالمیست ھـا ضـد امـپ
او نـاکـامـی ھـای  ).  نمی جنگند 

جـنـگ بـا  »در  ]  آمریکا و غرب [ 
 –و ضعف ھای جنـبـش   «تروریزم 

ضد جنـگ را از    –بسیار مثبت  
پیش توصیف می کند، و در ایـن  
ـرای   ـراتـژی ب کار ارائه یـک اسـت

ـتـوانـد ایـن   «اردوگاه بشریت » که ب
اردوگاه را به پیروزی، و به تبع آن  

 .به صلح، برساند، را مد نظر دارد 
وسعت تئوریک آثار او خـارق  

امـا، ھـمـانـطـور کـه  .  العاده اسـت 
ـم  »درباره مارکس می گویند،   عال

بودن توصیـف نصـف وجـودش ھـم  
ـر یـک  »او   .«نیست  از ھمه بـاالت

ــقــالبــی بــود  بــا تــمــام انســان   .«ان
ـقـد سـالح »دوستیش از   ٭ پـا   «ن
ـم مـتـوالـی  . پس نکشید  با دو رژی

ـرخـاسـت کـه اگـر نـه   به مبارزه ب
وسعت رذالت، باری عمق رذالتشان  
با ھمه آنچه در تاریخ خونین دوران  
ـری مـی   ـراب جدید جھان دیده شده ب

منصور حکمت بخـاطـر ایـن  .  کند 
ـرام ھـر انسـان   مبارزه شایستـه احـت

ـرامـی اسـت  حـتـی  .  شایسـتـه احـت
ــھـای او   ــده آل کسـانـی کـه بـا ای
مخالفند میتوانند در نوشته ھایـش  
ـیـدا   موارد اتفاق نظر زیادی با او پ
ـیـدا   کنند، و یـا مـوارد زیـادی پ
ـنـد حـول آن بـحـث   کنند که بتـوان

 .ھای سازنده ای ارائه دھند 
روشن است که سالح نقـد  »٭  

ـقـد سـالح   را نمی توان جـانشـیـن ن
ـقـد فـلـسـفـه  »مـارکـس،  (  «کرد  ن

 («مقدمه  –حقوق ھگل  
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 Ken)کـــن مـــک الد  
McLeod)   کیست؟* 

 
کــن مــک الد در دوم اوت  

ـــــووی ١٩٥٤  ـــــورن ـت ( در اســــ
Stornoway)   ـیـس ـره لـوئ در جزی

(Isle of Lewis)   ـنـد ـل در اسکـات
ــا آمــد  ــی ــدن  بــا  ١٩٨١ در ســال  .  ب

ھـمـسـرش کــارول ازدواج کـرد، و  
ــام شــارون و   ــد بــن دارای دو فــرزن

 .مایکل است 
پس از پـایـان تـحـصـیـالت در  
ــه   دانشــگــاه گــالــســگــو در رشــت
جانورشناسی، بعنوان برنامه نـویـس  
کامپیوتر در جاھای مختلف کـار  

و در این ضمن تـوانسـت تـز  .  کرد 
فوق لیـسـانـس خـود را در رشـتـه  
ـــــی   ـت ـــــک زیســــ ـی ــــ ـــــکـــــان م

(biomechanics)   ــان ــای ــه پ ب
این روزھا کارش ھمانسـت  .  برساند 

ـتـظـار مـی   که از یک نویسنده ان
ــد، مــی  :  رود  ــن ــیــق مــی ک ــق تــح

نویسد، در کنوانسیون ھـا شـرکـت  
می کند، پیرامون کـارھـایـش در  
جاھای مختلف جلسات بحث مـی  

 ...گذارد، و  
تجربه سیاسی او از سـالـھـای  
ــش و بـا عضـویــت در   ـی دانشـجــوئ

ـــن  » ـی ــ ـــســـت ب ـی ـروه مـــارکســ گــ
ــی  ــل ــمــل  International) «ال

Marxist Group=IMG)   ،
بخشی از انترناسیـونـال چـھـار، در  
سالھای ھفتاد و سـپـس عضـویـت  

ـیـای  »در   ـتـان ـری حزب کمونیسـت ب
 Communist Party) «بزرگ 

of Great Britain=CPGB) 
در سـالـھـای ھشـتـاد شـروع مــی  

دانش مک الد از چپ بـه  .  شود 
او امکان می دھد در بحث ھـای  
ـراحـتـی از   ـرنـت ب ـت ـن سیاسی در ای

 .مواضع خود دفاع کند 
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بانک مرکزی و دو 
برابرشدن ھزینه ھای 
 !خانوارھا در پنج سال

ـتـایـج   اخیر بـانـک مـرکـزی ن
ـنـه ھـای   ـررسـی ھـزی مربوط بـه ب

 سال گذشـتـه  ٥ ساالنه خانوارھا در  
ــن  .  را مــنــتـشــر کـرده اســت  در ای

بررسی بانک مرکزی تائید کـرده  
  ٥ که ھزینه ھـای خـانـوارھـا در  

در  .  برابر شـده اسـت ٢ سال گذشته  
این بررسی بانک مـرکـزی، رشـد  
ـرانـی از   ھرینه ھای خانوارھای ای

ـنـا  ١٣٩٠  تـا  ١٣٨٦ سالھای    مـب
 .قرارگرفته است 

ـر شـده   ـراب ھزینه خـانـوارھـا دوب
ــریــن  !  اســت  ــشــت ــا بــی ــمــزدھــا ب دســت

ـم امسـال اعـالم   افزایشی کـه رژی
 درصد در مقـایسـه  ١٨ کرد، یعنی  

 درصـد، تـورم  ٦٠ با گرانی باالی  
 درصــدی  ٢٢ حـکـومــتـی بـاالی  

ـر  .  فعلی، ثابت مـانـده اسـت  ـراب دوب
ـنـه ھـای زنـدگـی چـه   شدن ھـزی
معنایی دارد؟ آیا واقعا ھزینـه ھـا  
ـر   ـیـشـت فقط دوبرابر رشد داشته یا ب
ـر   ـت از اینھا می باشد؟ برای روشـن
شدن این موضوع باید ورای آمـارو  
ارقام جـعـلـی و دسـتـکـاری شـده  
ـنـه   حکومت در مورد افزایـش ھـزی
ــطــه اش بــا   ــدگــی و راب ھــای زن
دستمزدھا، گرانی و تـورم واقـعـی  
که در جامعه عمل مـی کـنـد و  

ــمــوس اســت را زیــر ذره بــیــن   مــل
 .گرفت 

ـنـه    واقعیت آن اسـت کـه ھـزی
ھای خانوارھا، یا به عبارت دیگـر  
ھزینه ھای سبد غذایی کارگـران،  

ـنـج  ١٠٠ بیش از    درصد درھمـیـن پ
سال مورد ادعای بانک مـرکـزی  

در طـول ایـن  .  افزایش یافته اسـت 
 کـه  ٨٦ مدت دستمزدھا از سـال  

 درصدی داشتـه،  ١٠ یک افزایش  
 کـال  ٩١ تا به امروز، یعنی سـال  

در  .   درصد افزایش یافته اسـت ١٨ 
طول ھمین مدت با استناد به آمـار  
ــورم ســیــر   ــام حــکــومــت، ت و ارق

 درصد در  ١٦ صعودی داشته و از  
  ٢٢  شـروع و بـه بـاالی  ٨٦ سال  

.  رسـیـده اسـت ٩١ درصد در سـال  
ـر را بـاالی   ـق خود حکومت خط ف
یک میلیون تـومـان اعـالم کـرده  

ـنـاد بـه ھـمـیـن آمـار  .  است  با است
 درصـد  ٨٠ حکومت، نزدیک بـه  

ـر   ـر خـطـر فـق کارکنان جامـعـه زی
دسـتـمـزد  .  امرار معاش می کننـد 

 ھزار تومان  شـروع و  ٣٣٠ پایه از  
 ھزار تومان رسیده  ٥٠٠ تا نزدیک  

با استناد به آمار و ارقـامـی  . است 
که خود حکومـت در اوایـل سـال  

ــرده و بــا در نــظــر  ٩١   اعــالم ک
گرفتن میزان افزایـش دسـتـمـزدھـا  
در سـال ھـای مــورد نـظــر، سـیــر  

ــھــا و  ـت ــم .. صـعــودی افــزایــش قــی

ـر   ـنـی ب ادعای بانک مرکزی مب
دوبرابر شدن ھزینه ھای خـانـوارھـا  

ـر  ٥ در    سال گذشـتـه، دروغ و غـی
 .واقعی است 

اینکه بانـک مـرکـزی سـبـد  
ھزینه ھـای خـانـوارھـا راچـگـونـه  
انتخاب و با چه شگردھـایـی داده  
ــه مــی   ھـای آمــاری اش را ارائ
. کند، خود ماجرای دیگری اسـت 

خود حکومتیھا بارھا اعـالم کـرده  
 درصـد  ٦٠ اند  که گرانی باالی  

می باشد، دستمزدھا کفاف ھزینـه  

ھای زندگـی کـارگـران را نـمـی  
ـیـمـتـھـا روزانـه و بـخـشـا   دھند، ق
ــد،   ــاب ــش مــی ی ــی افــزای ســاعــت
ازافزایش دستمزدھا خبری نیـسـت،  
ـیـون   ـل ـر بـاالی یـک مـی خط  فق

ــان  .. تـومـان رسـیـده و  ، درایـن مـی
ـنـه   بانک مرکزی به افزایش ھـزی
ھای خانوارھا در پنج سال گذشتـه  

بانک مرکزی  .  اعتراف می کند 
 سال گذشته بـا ارائـه  ٥ با مقایسه  

ـبـخـواھـی و   آمار وراقـام ھـای دل
دستکاری شده، در صـدد دررفـتـن  
و توجیه فقر و فالکت، گـرانـی و  

ایـن  .  افزایش قیمتھا بر آمده اسـت 
ارگان رژیم تمام سعی و تـالـشـش  
را به کار گرفته که این افـزایـش  

ـیـجـه  "  عـادی " ھزینـه ھـا را   ـت و ن
بحران اقتصادی جھـانـی مـعـرفـی  

ــد  ــمــای ــر  .  ن ــررســی ھــای اخــی در ب
بـانـک مــرکـزی در مـورد رشــد  
ھزینه ھای خانوارھا، داده آمـاری  
و فاکتورھایی در نظر گرفته شـده  

بـوده انـد و  "  ثابت " است که ظاھرا  
ـرآنـھـا   نوسانات  اقتصـاد و بـازار ب

برای مـثـال،  .  تاثیری نداشته است 
  ٨٦ قیمت دالر در فاصله سالھای  

  ٢  تـومـان تـا مـرز  ٨٠٠  از  ٩١ تا  
. ھزار تومان در نـوسـان بـوده اسـت 

ــا   کــارگــران و مــردم کــارکــن ب
ــر و   ــق ــر خــط ف دســتــمــزدھــای زی
ـنـد   دریافتی تومانی، نـاچـار ھسـت
ــا   ــدگـی را ب مـایـحــتـاج روزانـه زن

ـنـد  بـه  .  قیمت ھای دالرتامین نمـای
اعـتــراف یــک خــانـه کـارگــری،  
ـروی   ـی کارگر ایرانـی بـا تـومـان ن
کارش را می فـروشـد و بـا دالر  
ھزینه ھای زندگی را تامین مـی  

خود ھمین افزایش نـجـومـی  .  کند 

قیمت دالرکـه در دسـت دولـت و  
ــای قــدرتــمــنــد   حــکــومــت ومــافــی
ـررسـی   اقتصادی میباشد، در این ب

 .بانک مرکزی جایگاھی ندارد 
برگردیم به موضوع دستمزدھـا،  

 سال گذشته دستـمـزدھـا  ٥ در طول  
در مقایسه بـا مـیـزان تـورم اعـالم  
شـده تـوسـط دولـت، ثـابـت مـانـده  

بخش ھایی از حکومـت در  .  است 
صدد بوده  که افزایش دستـمـزدھـا  

" منـطـبـق " را با گرانی ھای موجود 
کرده و نتیجه بگیرند که افـزایـش  
ـراسـاس تـورم مـوجـود   دستمزدھـا ب
ـنـد   محاسبه شده و ادعا مـی کـن
ـر   که افزایش ساالنه دسـتـمـزدھـا ب

ایـن  .  اساس تورم موجود بوده اسـت 
اگـر  .  ھم یک دروغ محض  است 

افزایش دستمزدھا با حسـاب تـورم  
ــمــوس در   ــعــا مــوجــود  و مــل واق
جامعه محاسبه شده بـاشـد، آنـگـاه  

 درصـد  ٦٠ دستمزدھا باید بـاالی  
 .افزایش پیدا کرده باشد 

خود دولت و مجلس به تـورم و  
ـراف  ٦٠ گرانی باالی    درصـد اعـت

اینھا بارھا تاکیـد کـرده  .  کرده اند 
. اند که دستمزدھا پائین می باشد 

ـنـاد بـه  ایـن   ـرایـن و بـا اسـت بنـاب
اعترافات حکومتی ھا و با یـک  
حساب سر انگشتی، قدرت خـریـد  

ـیـن  ٦٠ کارگران بیش از    درصد پائ
آمده  و به عبارتی گرانی  بـاالی  

ــازار،  ٦٠  ــود در ب ــوج  درصــد م
زندگی و مـعـیـشـت کـارگـران و  

ـرده اسـت ٦٠ مردم را   .  درصد باال ب
ـــش   ــزای ــدت اف ــن م ــول ای در ط
ــوده و   ــار نــب ــزدی در ک ــم دســت
کارگران بـا ھـمـان دسـتـمـزدھـای  

 درصـد  ٦٠ قبلی باید ھزینه ھای  

ـنـد  . گرانتر شـده را، تـامـیـن نـمـای
بررسی ھای بـانـک مـرکـزی بـا  
ـتـصـادی   واقعیتھا و داده ھـای اق
جامعه ایران، بویژه گرانی، تـورم و  
. افزایش دستمزدھا خوانایـی نـدارد 

اینھا دروغ ھـای آمـاری بـزرگ  
حکومت و ارگانھـای تـابـعـه اش  

واقعـیـت ھـای امـروز  .  می باشند 
زندگی و مـعـیـشـت مـردم چـیـز  

 .دیگری را می گوید 
ــر شــدن ھــزیــنــه ھــای    دوبــراب

 گـذشـتـه، بـمـعـنـای  ٥ خانوار در  
ـیـش از   سقوط معیشت و زندگی ب

 درصد مردم زیر خط فقر مـی  ٨٠ 
کـارگـران و مـردم بـه ایـن  .  باشد 

مـردم بـه  .  آمارھا وقعی نمی نھند 
. گرانی ھا معتـرض مـی بـاشـنـد 

ـر   مسئول اصلی اینھمه گرانی وفـق
ــود حــکــومــت و   و فــالکــت خ
ـتـصـادی اش مـی   سیاستھـای اق

بـــا دروغ و جـــعـــل و  .  بـــاشـــد 
ــتــکــاری آمــارھــا، حــکــومــت   دس
ـر   نتوانسته و نخواھد توانست تصـوی
ــت   ــود  از وضــعــی ــواه خ ــخ دلــب
معیـشـتـی کـارگـران و مـردم را،  

گـرانـی ھـای بـاالی  .  ارائه بدھـد 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 درصد و  سقوط قـدرت خـریـد  ٦٠ 
ـران،  ٨٠   درصـــــدی کـــــارگــــ

ـر و  ـر خـط فـق آن  .. دستمزدھای زی
واقعیاتی می باشند که دیگـر بـا  
دستکاری آمار نمی شـود رتـوش  

ــاتــالن  .  کـرد  حــکـومــت دزدان و ق
مردم، مسئول مستقیم این وضعیـت  

 . می باشد 
 

 ١٠٠خطر اخراج بیش از 
ھزار کارگردر نساجی 

 ھای اصفھان
در خبرھا آمده بود کـه بـحـران  

در صنایع نساجی اصـفـھـان خـطـر  
ـیـش از    ھـزار  ١٠٠ بیکار شـدن ب

ــر   ــی ــم و غ ــق ــی ــت ــر کــه مس کــارگ
مستقیم در این رشـتـه از صـنـعـت  
.  شاغل مـی بـاشـنـد، وجـود دارد 

ـر مسـئـوالن   در واکنش به این خـب
دولتی و صـاحـبـان کـارخـانـجـات،  
مشکالت نساجی ھای اصفھان را  
به ھمدیگر حواله داده  و ھر کـدام  
سعی در مقصر جـلـوه دادن طـرف  

در ایـن مـیـان  .  دیگر داشته اسـت 
یک چیز مسلم است و آن خـطـر  
ــای   ــھ ــکــارســازی ــا و بــی اخــراج ھ

 .گسترده در نساجی ھاست 
صاحبان نساجـی ھـا و دولـت  
" بیش از دو دھه است که در باره  

صنـایـع نسـاجـی حـرف  "  نوسازی  
زده  و به اعتراف خودشان توانستـه  
بــودنــد ھــمــکــاری ھــای مــالــی  
ـیـاد   گسترده دولت، بنیاد شھید و بن
ــخــش عــمــده   ــان کــه ب ــضــعــف مسـت
ـیـار دارنـد،   نساجی ھـا را در اخـت

جـلـب  "  نجات نساجی ھـا  "  برای  
ـر  .  نمایند  ـی ـقـانـی دب اما اخیر چولم

ــان   ــی کــارفــرمــای انــجــمــن صــنــف
ـتـه اسـت    نساجی  ھای اصفھان گـف

ھیچ تغییری در وضـعـیـت  : " که  
این صـنـعـت مشـکـل دار بـوجـود  
نیامده و ھمچنان واحدھـای فـعـال  

ـنـجـه    با زخم  ھای کھنه دسـت و پ
این درحالـی اسـت  "!  کنند    نرم می 

که ھمین جناب به پرداخـت بسـتـه  
ــی بــه واحــدھــای   ھــای حــمــایــت
ـراف   مشکل دار اشاره کرده و اعـت
می کند که بھبودی در وضعیـت  
ـیـامـده   بـحـرانـی واحـدھـا بـوجـود ن

ـیـس ھـیـات    شـاه . است  کـرمـی، ری
مدیره انجمن صنفی کـارفـرمـایـان  
صنایع نسـاجـی اسـتـان اصـفـھـان،  

ـیـش از   ضمن اشاره به مشکالت ب
ــی،  ٢٢٠٠  ــاج ــد نس ــی  "   واح ب

را  "  برنامگی و عدم ارائه راھکار  
دلیل بحرانھا دانسته که بحران ایـن  
ـر کـرده اســت  . واحـدھـا را حـاد ت

درارتباط با بحران در نساجـی ھـا،  
آبادی مقام دیگر حـکـومـتـی    سھل 

ھم ضمن اشاره به مشکالت،گفتـه  
در صنعت نساجـی در سـه  : " است 

  ٤٠ ماھه نخست امسال در حـدود  
درصد نسبت به مدت مشابه سـال  

 ". ایم    گذشته رشد داشته 
اینکه مـقـامـات حـکـومـتـی،  

صاحبان نساجی ھا چه توجیـھـات  
ـرای   بـحـران نسـاجـی  "  و دالیلی ب

ـری در  "  ھا  ـی ارائه می دھند، تـغـی
این واقعیت نمی دھـد کـه ھـزاران  
کارگرشاغل نساجی ھـا بـا خـطـر  

مـقـامـات  .  اخراج روبرو می باشنـد 
حکومتی و صاحبان نسـاجـی ھـا  
ـرار دادن کـمـبـود مـواد   با بھانه ق
ـر   ـیـد کـمـت اولیـه؛ تـحـریـمـھـا، تـول
مدرنیزه شده، واردات بـی رویـه و  
عــدم حــمــایــت از نســاجــی ھــای  
داخلی، کلیـد اخـراجـھـای ھـزاران  
نفری در نساجی ھای اصفـھـان را  

ــھـا دارنـد در واقـع  .  زده انـد  ـن " ای
می کنند که مـجـمـوعـه  "  تھدید  

ــن حضــرات بــرای   ــی کـه ای ـل دالی
توضیح بحران نساجی ھا ارائه داده  
ـنـھـایـی کـافـی   اند، خودش بـه ت
ــرده    ــت اســت کــه اخــراجــھــای گس

ــر را ســازمــان  ١٠٠   ھــزار کــارگ
ــد  ــن ــدھ ــراج و  .  ب ــارتــی، اخ ــب بــه ع

بیکارسازسھای گسترده در دستـور  
ــت و   ــان، دول ــای کــار  کــارفــرم

ایـن  .  صاحبان نساجی ھا قرار دارد 
اخـراج ھــزاران  .  خـطـر جـدی اسـت 

ــی ســاقــط کــردن    ــعــن کــارگــر ی

نزدیک به نیم میلیـون انسـان کـه  
ازقبل کارشان در نساجی ھـا نـان  
ـبـاشـد  . می خورند، از زندگی مـی

اگر متوسط جمعـیـت ھـر خـانـواده  
کارگری را با دو فـرزنـد حسـاب  
بکنیم، یعنی قربانی شدن زنـدگـی  

و ایـن  .   ھزار انسان ٤٠٠ و معیشت  
یعنی یک فـاجـعـه انسـانـی کـه  
ــت،   ــش دول ــم ــی ــق ــول مســت مســئ
کارفرمایان و صاحبان نساجی ھـا  

ــد  ــن ــاش ــن حضــرات  بــا   .  مــی ب ای
، از  " بحران در نساجی ھا  "  توجیه  

یک طرف ھزاران کارگررا تھـدیـد  

به اخراج نموده و از طرف دیگر بـا  
ـر از   " وقاحت اسـالمـی شـان خـی

ــد ٤٠ " رشـد   !  درصـدی مـی دھـن
نـام  "  بـحـران نسـاجـی ھـا  "  آنچه  

گرفته، بخشا سـاخـتـگـی و کـار  
ـــت،   ـرمـــایـــه داران، دول خـــود ســ
کارفرمایان و صاحبان نساجی ھـا  
می باشد، کـه یـک پـایشـان در  
بــخــور و بــچــاپــھــای واحــدھــای  
تولیدی قرار دارد و پای دیگرشـان  
در مافیای قدرتمنـد حـکـومـتـی،  
که به عنـاویـن گـونـاگـون، دامـن  
ـرده را در   زدن به اخراجھـای گسـت

 .سر می پرورانند 
ــه ھــایــی   ــھـات و بـھــان  تـوجــی

ــظــیــر  ــفــیــت  " ن عــدم ســوددھــی، کــی
ـیـدات   کـه قـدرت  "  نامطلوب تـول

رقابت با تولیدات مشابـه خـارجـی  
ـلـی   را ندارد، اسـم رمـز بـه تـعـطـی
کشاندن نساجی ھا و اخـراجـھـای  

ــاشــد  ــرده مــی ب ــت ــظــر  .   گس از ن
مافیای  دولتی، کـارفـرمـایـان و  
ــان نســاجــی ھــا،  واردات   صــاحــب
تولیدات مشـابـه، سـود دھـی اش  
بیشتر از ادامه کاری و ایـجـاد و  
حفط اشتغال در صـنـعـت نسـاجـی  

برای در ھم شـکـسـتـن   .  می باشد 
ـیـکـارسـازیـھـای   سیاست اخراج و ب
گسترده در نساجی ھـا اصـفـھـان،  
باید متحد و متشـکـل بـه مـیـدان  

کارگران نساجـی ھـا بـارھـا  .  آمد 
دست به اعتراض و مبارزه زده انـد  
و ھر بار توانسته اند سـیـاسـتـھـای  
ضدکارگری کـارفـرمـایـان را بـه  

این بار نیـز کـارگـران  .  عقب برانند 
ــراه خــانــواده   نســاجــی ھــا بــه ھــم
ھایشان با اتحاد، تشکل و مـبـارزه  

 

 کمونیسم کارگری  
کمونیسم کارگری جنبش پرولتاریا است، طبقه ای که خود محصول عروج سرمایه داری و تولید مدرن صنعتی  

طبقه ای که از فروش نیروی کار خویش زندگی میکند و جز نیروی کار خویش وسیله ای برای تامین  . است 
پرولتاریا برده نیست، رعیت نیست، استادکار و صنعتگر نیست، نه تحت تملک و انقیاد  . معاش خویش ندارد 

ھم آزاد و ھم ناگزیر است تا نیروی کار خویش را در بازار  .  کسی است و نه خود مالک وسائل کار خویش است 
 . سرمایه داری و صنعت مدرن و طبقه استثمار شونده اصلی در این نظام است پرولتاریا، محصول  . به سرمایه بفروشد 

 ) برنامه حزب کمونیست کارگری  ( یک دنیای بھتر  
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 

کارفرما و اداره کار در مقابل اعتراض كـارگـران حـمـل آھـن  
 آالت در سنندج تسلیم شدند 

طبق گزارشی كه به كمیته كردستان حزب كمونیست كارگـری  
ـفـر از  ٢٠٠  تیرماه نزدیك بـه  ١٣  روز سه شنبه    رسیده است   ن

ـز بـودن   ـاچـی كارگران حمل آھن آالت سنندج در اعتراض بـه ن
ـنـدج   حقوق خود دست از كار میكشند و در مقابل اداره كار سن

ـائـی اداره كـار  .  تجمع می كنند  ـن ـا بـی اعـت تجمع كارگران ب
اداره کار از خود سلب مسئولیت میکـنـد و  .  مواجه می شود 

ـیـسـت  كـارگـران  .  اعالم میکند که کاری از دستش ساختـه ن
متحدانه اعالم می كنند كه تا زمانی که بـه خـواسـت آنـھـا  

ـنـد داد  ـا  .  رسیدگی نشود به اعتراض و تجـمـع ادامـه خـواھ ب
پافشاری کارگران و اتحاد و یکپارچگـی آنـھـا، اداره كـار و  
ـانـجـا اداره   كارفرمایان ناچار به عقب نشینی می شوند و ھـم
ـلـو   ـی ـار زدن ھـر ك كار قول می دھد كه دستمزد كارگران از ب

ـافـت ١٠  تومان به  ٧ آھن از   ـا ایـن  .   تومان افزایش خواھـد ی ب
 .موفقیت کارگران به تجمع خود پایان میدھند 

 
 مخابرات شیراز و ١١٨اعتصاب کارمندان 

 تجمع در مقابل استانداری
 مخابرات شیراز در اعـتـراض بـه تـعـدیـل  ١١٨ کارمندان  

ھـا    نیرو، شرایط کاری نامناسب و شیـوه جـدیـد عـقـد قـرارداد 
این اعتصاب که باعث اشغال مـانـدن خـط  .  اند   اعتصاب کرده 

ـان ادامـه دارد کـه  ١١٨   در شیراز شده است، در حالی ھمچن
روز چھارشنبه این کارمندان عالوه بر دست کشیـدن از کـار،  
ـابـل   ـق در اعتراض بـه نـحـوه عـقـد قـراردادھـای جـدیـد در م

  ١١٨ پیمانکار جدیـد مـرکـز  .  استانداری فارس تحصن کردند 
مخابرات شیراز حضور مـجـدد کـارمـنـدان در ایـن مـرکـز را  

ـا آن  ھـا کـرده اسـت کـه بـر    مشروط به اخذ قراردادی جدید ب
ـزان   اساس آن، مقدار حقوق دریافتی کارمـنـدان بـر اسـاس مـی

ـان  .  شـود   ھای مردم با این مرکز تعیین می   تماس  امـا کـارکـن
 مخابرات شیراز در اعتراض به قراردادھـای جـدیـد  ١١٨ مرکز  

کاری، از حضور در مـحـل کـارشـان خـودداری کـرده و از  
  .اند   ھا دست کشیده   پاسخگویی به تلفن 

درگیری كارگران با نماینده شركت نفت در 
 عسلویه 

ـنـده   ـای در ھفته اول تیرماه كارگران شركت نفت در عسلویه با نم
ـیـش  .  شركت نفت درگیری داشتند  این درگیریھا از مدتھای پ

شروع شده است و ھر دو سه روز یکبار در یکی از فـازھـای  
عـلـت ایـن درگـیـریـھـا ایـن اسـت كـه  .  عسلویه بوجود میاید 

شركتھای وابسته به شركت نفت که بیشتر آنھا زیر مجـمـوعـه  
 مـاه اسـت کـه حـقـوق كـارگـران را  ٧  تا  ٤ سپاه ھستند بین  

  .پرداخت نکرده اند و کارگران ھم بدنبال احقاق حقوقشان ھستند 
 کارگر فوالد ٣٥٠چماق اخراج بر باالی سر 

 زاگرس
خـان  " شرکت مھندسی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت 

 کـارگـر تـحـت  ٣٥٠ پیمانکار کارخانه فوالد زاگرس به  "  گل 
ـان قـرارداد یـکـمـاھـه ایـن   پوشش خود اعالم کرده است با پای

بـحـران در  .  کارگران قرارداد خود را با آنان تمدید نخواھد کـرد 
ـا سـپـردن     ٧٠ کارخانه فوالد زاگـرس از اوایـل سـالـجـاری ب

ـیـمـانـکـاری   کارگر قرارداد مستقیم این کارخانه به شـرکـت پ
ـال ایـن  .  خان گل و احتمال اخـراج کـارگـران شـروع شـد  ـب بـدن

وضعیت دھھا کارگر این کارخانه در مقابل فرمـانـداری قـروه  
دست به تجمع اعتراضی زدند که نھایتا با بـرگـزاری جـلـسـه  
ـنـده   ـای ای با شرکت نماینده ھای کـارگـران، اداره کـار و نـم
کارفرما کارگران معترض مجبور به انعقاد قرارداد یـکـمـاھـه  

اما ده کارگر دیگر ایـن  .  با شرکت پیمانکاری خان گل شدند 
کارخانه زیر بار توافق صورت گرفته در فرمانداری نرفتنـد و  
ـیـم   ـتـی را بـه اداره کـار تسـل در ادامه اعتراضات خود شکای

ـئـت حـل  . کردند  ـی این ده کارگر دیروز دھم تیر ماه با رای ھ
ـیـم بـر   ـق اختالف اداره کار مبنی بر ادامه کار با قرارداد مسـت

  .سر کارھای خود بازگشتند 
اعتصاب کارگران نساجی ایران برک رشت 

   در اعتراض به حقوق معوقه
جمعی از کارگران قراردادی نساجی ایران برک رشت در  
ـنـد و   واکنش به عدم دریافت بخشی از حـقـوق مـعـوقـه اسـف
ھمچنین حقوق کامل فروردین و سایر مطالبات خـود، ضـمـن  

ـامـه   اعتراضی كه به وقفه  ای    ای کوتاه در تولید منجر شـد، ن
ـنـظـیـم کـردنـد  كـارگـران  .  خطاب به مدیرعامل این کارخانـه ت

،  " معوقات اسفند و حقـوق کـامـل فـروردیـن " خواستار دریافت  
ـیـمـه "  ،  " پرداخت حق بیمه و امکان تمدید و تعویض دفتـرچـه ب
کاری کـه    بررسی و حذف نوبت کاری عصر و شب و اضافه " 

پـرداخـت  " ،  " در آخرین فیش حقوق دریافتی اعمال نشـده اسـت 
ـافـت نسـخـه  " ،  "  ھر مـاه ١٠  تا  ٥ حقوق در فاصله زمانی   دری

" قرارداد مطابق قانون با مشخص شدن تاریخ شروع و پایان کار 
 در صـورت ادامـه  ٩٠  و  ٨٩ ھـای    پرداخت مطالبات سال " و  

ـامـه  .  انـد   شده "  سوددھی کارخانه  کـارگـران در خـاتـمـه ایـن ن
ـنـی بـر  " اند که    تاکید کرده  بدیھی است که عدم ھمکاری مب

اجرای تمامی بندھای فوق به منزله تـداوم و تشـدیـد بـحـران  
ـاریـخ مـقـرر سـبـب   موجود و عدم پرداخت حقوق ماھیانه در ت

 ."ھا و تولید خواھد شد   تکرار این حوادث و توقف دستگاه 
 

 اخراج تمامی کارگران رسمی کارخانه ماه ماشین 
ـنـده کـارگـران اخـراجـی  " علی حق پرست كه ایلنا وی را   ـای نم

ـا انـحـالل  :  معرفی كـرده اسـت، گـفـت "  کارخانه ماه ماشین  ب
 کارگر دائمـی  ٣٠ كارخانه ماه ماشین به بھانه ركود اقتصادی 

در حال حـاضـر  :  او اضافه کرد .  این واحد تولیدی اخراج شدند 
ـاریـخ    خـرداد سـال جـاری  ١٣ پس از اعتراض کارگـران از ت

ـتـصـادی و انـحـالل   ـانـه رکـود اق مالکان این کارخانه بـه بـھ
کارخانه ھمه کارگران رسمی این کارخـانـه را اخـراج کـردنـد  
ـیـت ایـن   ـال این در حالیست که طبق مشاھـدات كـارگـران فـع
ـارش کـار   کارخانه نسبت به سالھای گذشته بھتر بوده و سـف

 .بیشتری نیز داشته است 
 

اعتصاب کارگران کشتارگاه ھای مرغ در 
 کرمانشاه 

بر اساس خبر کمیته ھماھنگی برای کـمـک بـه ایـجـاد  
 تیر ماه، تمام کـارگـران  ١٧ تشکل ھای کارگری، روز شنبه  

 .کشتارگاه ھای مرغ کرمانشاه دست به اعتصاب زدند 
 

 درصد حق جذب ١٠رانندگان شرکت واحد 
 خواھند می

ـقـل شـھـری  ٣٠   نفر از کارگران رسمی سامانه حمـل و ن

ـار    استان تھران طی جلسه  ای با مدیران ارشد این سامانه خواست
 درصد حق جذب در پـرداخـت حـقـوق  ١٠ رسیدگی به دریافت  

    . ماھانه خود از شھرداری تھران شدند 
 نفر از اعضای تعاونی مسکن ١٠٠تجمع 

 کارگران نساجی کردستان
ـئـت مـدیـره تـعـاونـی کـارگـران نسـاجـی  : ایلنا  ـی عضو ھ

 عضو تعـاونـی  ٣٠٠  نفر از مجموع  ١٠٠ : کردستان اعالم کرد 
ـان امـروز   ـبـه    -مسکن کارگران نساجی کـردسـت در    -دوشـن

ـابـل اداره   ـق اعتراض به عدم صدور مجوز ساخت مسكن در م
 .كل مسکن و شھر سازی استان تجمع کردند 

ـا گـفـت  ـن ـل اداره  :  جبار خدا مرادی با اعـالم ایـن خـبـر بـه ای
ـیـف کـردن   ـا بـالتـکـل ـان ب مسکن و شھرسازی استان کـردسـت
تعاونی مسکن کارگران نساجی مجوز ساخت مسـکـن بـرای  

ـیـسـت    این تعاونی را صادر نمی   سـال  ١١ کند و ایـن در حـال
 .است زمین برای ساخت مسكن كارگران خریداری شده است 

ھـای     تـعـاونـی مسـکـن واحـد ٢٢ او با بیان اینکه ھم اکنون  
مختلف تولیدی در این زمینه با اداره مسکـن وشـھـر سـازی  

ـان  :  درگیر ھستند اظھارداشت  تعاونی مسکن نساجی کـردسـت
 عضو دارد که خواستار صدور مجوز سـاخـت از سـوی  ٣٠٠ 

 .اداره مسکن وشھرسازی ھستند 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

 كارگر كارخانه ٢٥٠پنج ماه تعویق حقوق 
 لبنی پالود

یـك فـعـال كـارگـری در  " محمد عمارلو، كه ایلنا وی را  
 كـارگـر واحـد  ٢٥٠ حـقـوق : معرفی كرده است، گفت " نیشابور 

 مـاه  ٥ تولید لبنیات پالود با گسترش بحران در صنایع لبنی،  
ھـایـی    عمارلو در ادامه به معرفی نمونه .  به تعویق افتاده است 

: زده در نیشابور پـرداخـت و افـزود   از این واحدھای لبنی بحران 
  ٢٥  کـارگـر و  ٤٠ کارخانه تولید لبنیات میالد و پیشگام با  

کارگر در اواخر سال گذشته به جھت نداشتن امکانات مـالـی  
ـیـدی ھـم    مناسب تعطیل شدند و کارگران این واحـد  ھـای تـول

وی ادامـه  .  کننـد   اکنون مستمری بیمه بیکاری دریافت می 
ـا  ٦٠ کارخانه لبنی جرینه با  : داد  ـیـشـابـور ب  کارگر و پالـود ن

 .برند    کارگر ھم اکنون در شرایط نا مطلوبی به سر می ٢٥٠ 
 

 ماه حقوق ٧شركت خاتم االنبیاء در عسلویه 
 به كارگران نپرداخته تعطیل شد

به دلیل تعطیلی كار در پتروشیمی عسلویه، شرکت خـاتـم  
ـیـروھـایـی كـرده اسـت كـه در   االنبیاء اخیرا اقدام بـه اخـراج ن
ـیـت مـیـکـردنـد  ـال ـتـی فـع . پتروشیمی عسلویه در رده مـدیـری

 مـاه اسـت  ٧ شرکتھای وابسته به شركت خاتم االنبیاء مـدت  
.  انـد   كه حقوق كارگران و كـارمـنـدان خـود را پـرداخـت نـكـرده 

پتروشیمی زاگرس که بزرگترین متانول دنیا را تولید میـکـنـد  
 ماه است که حتی یک بسته کوچک ھم مواد نفروخـتـه  ٢ 

ـتـروشـیـمـی کـامـال  .  است  از ھفته چھارم تیرماه تاكنون این پ
  .تعطیل شده و ھیچ محصولی تولید نمی كند 

قطع حقوق برخی کارمندان انتقالی وزارت 
 صنعت طی سه ماه اخیر

ـایـع  :  خبرگزاری فارس  یکی از کارمندان انتقالی وزارت صـن
سابق به سازمان توسعه تجارت از قطع حقوق برخی کارمنـدان  

ــت  ــف ــر داد و گ ــب ــر خ ــی ــاه اخ ــام  :  طــی ســه م پــس از ادغ
ھای صنایع و بازرگانی، به سازمان توسعـه تـجـارت    وزارتخانه 

منتقل شدیم ولی در حال حاضر مشخص نیست بودجه حـقـوق  
 .شود   ما کجا صرف می 

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 یکی از کارمندان منتقل شده از وزارت صنایع سابق بـه  
ـتـصـادی    سازمان توسعه تجارت در گفت  ـبـرنـگـار اق وگو با خ
ـیـن ٣٧ : خبرگزاری فارس، اظھار داشت  ـلـل     نفر در امـور ب الـم

وزارت صنایع سابق مشغول به کار بودیم کـه پـس از ادغـام  
ھای صنایع و بازرگانی، به مـا اعـالم کـردنـد کـه    وزارتخانه 

 .باید به سازمان توسعه تجارت منتقل شویم 
 نفر از کارمندان این بخـش در وزارت  ٤ حدود  :  وی ادامه داد 

صنعت باقی ماندند و بقیه افراد به سازمان تـوسـعـه تـجـارت  
 نفر از اعضـای امـور  ٢٠ منتقل شدند و در حال حاضر حدود  

 .الملل وزارت صنایع سابق در این سازمان مشغول به کار ھستند   بین 
ـیـه  ٧ وی با بیان اینکه حدود   ـق  نفر از کارکنان قراردادی و ب

ـقـل شـده  :  رسمی ھستند، تصریح کرد  ـت ـن در بین کارمنـدان م
 ساله نیز وجود دارنـد و اغـلـب ایـن  ٢٩ افرادی با سابقه کار  
ھای خارجی و    ھای قابل توجھی در زبان   افراد دارای تخصص 

 .امور کامپیوتری ھستند 
وزارت صنعـت حـقـوق کـارمـنـدان  :  این کارمند انتقالی افزود 

ـا فـروردیـن امسـال   منتقل شده به سازمان توسعه تجارت را ت
پرداخت کرد اما پس از آن به ما گفتند که بـودجـه شـمـا بـه  
ـایـد از ایـن سـازمـان   سازمان توسعه تجارت پرداخت شـده و ب

 .حقوقتان را دریافت کنید 
ـز  : وی ادامه داد  در مقابل، مسئوالن سازمان توسعه تجارت نی

ای در اختیارشان نیست و بـودجـه    گویند که بودجه   به ما می 
مربوط به حقوق و مزایای ما به وزارت صنعت پرداخـت شـده  
ـیـس سـازمـان تـوسـعـه   که این مسئله نیز در نامه صافـدل رئ

 .تجارت به وزیر صنعت عنوان شده است 
وی با بیان اینکه قائم مقام وزیر صـنـعـت در امـور تـوسـعـه  
ـأکـیـد   منابع انسانی بر حضور ما در سازمان توسعه تجـارت ت

  ٥٠٠ این در حالی استکه مشخص نیست بودجه  :  دارد، گفت 
 .میلیون تومانی حقوق ما صرف چه اموری شده است 

برای حل مشکلمان به وزیـر صـنـعـت  :  این کارمند ادامه داد 
 .نامه زدیم ولی این نامه به دست وزیر نرسید 

   
 کارگر پیمانی سیمان سپاھان در ٧٠٠

اعتراض به نابرابری حقوق در شرایط كار 
 مساوی، دست از کار کشیدند

ـاھـان یـكـی از  : ایلنا  در حالی كه تیم فوتبال سـیـمـان سـپ
ـبـری »مشتریان میلیاردی   ـت در ایـن فصـل   «محمدرضا خـلـع

ـابـرابـری   لیگ برتر فوتبال معرفی شده است، حکایت کھنه ن
ـفـر  ٧٠٠ ، بیش از  )شركتی (حقوق کارگران رسمی و پیمانی    ن

ـاھـان را اعـتـراض واداشـتـه و   از کارگران پیمانی سیمـان سـپ
ـرای  باعث شده است آنان طی یك اعتراض صنفی ھماھنگ   ب

 .چندمین بار متوالی ظرف یك سال گذشته، دست از کار بکشند 
 داستان ھمیشگی نابرابری کارگران رسمی و پیمانی 

ـا در اصـفـھـان، اعـتـراض کـارگـران   ـن ـل به گزارش خبرنگار ای
ـقـه   کارخانه سیمان سپاھان به شرایط کـاری و حـقـوقـی سـاب

ـامـه نـگـاری  ھـا و پـی    طوالنی دارد اما از آنجا که ھـمـه ن
ـا    گیری  ھای كارگران خطاب به مسووالن وزارت کار گرفته ت

ـفـرشـان طـی سـه روز  ٧٠٠ مجلس، به نتیجه نرسید، حدود    ن
اند و در محوطه کارخانـه تـجـمـع    گذشته دست از کار کشیده 

 .اند   كرده 
ـاھـان خـواسـتـه   غالمی نماینده کارگران پیمانی سیمان سپ

ھا در پرداخت مزایا از جمله سـنـوات    این افراد را حذف تبعیض 
ـا    و کارانه میان نیروھای رسمی و پیمانی می  ـن ـل داند و بـه ای

 کـارگـر  ١٠٠ ھزار و    کارخانه سیمان سپاھان یک :  گوید   می 
پیمانی و رسمی دارد، خواسته کارگران معترض نیز به اطـالع  
ـانـداری و اداره کـل تـعـاون، کـار و رفـاه   فرمـانـداری، اسـت

اجتماعی رسیده است و ما با استخدام وكیل از طریـق مـراجـع  
 .قضایی پیگیر مطالبات خود ھستیم 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 کارگر در پاکدشت در اثر ٤٠٠٠بیکار شدن 

 ھدفمند کردن یارانه ھا
ـتـه   عوض سلطانی دبیر اجرایی خانه کارگر پاکدشت گـف

ـان  ٦٠ است از مجموع     ٣٥  واحد کوره پزخانه فعال در شھرسـت
وی اظـھـار  .   ھزار کارگر بی کار شـده انـد ٤ واحد تعطیل و  

ـارانـه  ھـا در    داشت است که پیش از اجرای قانون ھدفمنـدی ی
کردند کـه ایـن رقـم    ھا کار می    ھزار نفر در این کوره ٦ حدود  

ـیـت رسـیـده  ٣٥ به دلیل تعطیلی    واحد کوره بـه حـداقـل ظـرف
ـیـت  ٢٥ او با تاکید بر این که  .  است   واحد باقی مانده با ظـرف
در سـال  : "  درصدی نیروی کار فعالیت دارند اظھار داشت ٢٠ 

ـنـه  ـزی ـزایـش ھ ھـای انـرژی و    ھـای حـامـل   گذشته به تبع اف
ـیـش از    تعطیلی اغلب این واحد  ـیـکـار  ٤ ھا ب  ھـزار کـارگـر ب

 ."شدند 
 

اخراج کارگران قراردادی و پیمانی 
 ی ایرانیت تھران کارخانه

بعد از تعطیلی کارخانه ایرانیت تـھـران در سـال گـذشـتـه  
تمام کارگران قراردادی و پیمانی آن از کارخانه اخراج شـده و  
ـای   پس از گذشت چند ماه به طـور کـامـل حـقـوق و مـزای

ـیـش از  .  اند   ی خود را دریافت نکرده   معوقه  ـا ب این کارخـانـه ب
ـیـت در    ترین کارخانـه    سال فعالیت، قدیمی ٥٠  ـیـد ایـران ی تـول

ایران و خاورمیانـه اسـت کـه در طـی چـنـد سـال گـذشـتـه  
 .وضعیت نامساعدی داشته و در چند نوبت تعطیل شده بود 

 
ھای تولیدی مازندران با نیمی از  واحد

 ظرفیت كار می كنند
: نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازنـدران گـفـت 

ـان     درصد از واحد ٤٠ در حال حاضر بیش از   ھای تولیدی اسـت
 .كنند    درصد از ظرفیت فعالیت می ٥٠ با  
 

 كارگر قراردادی طی ٣٠٠٠اخراج بیش از 
 چھار ماھه نخست امسال

ـیـس   اتـحـادیـه کـارگـران قـراردادی و  " فتح الله بیات، رئ
ـا کـنـون  :  گفت "  پیمانی سراسر کشور  از ابتدای سال جاری ت

ـیـدی اخـراج  ٣٠٠٠ بیش از    کارگر قراردادی از واحدھای تـول
  . اند   شده 

زرین بافت ایالم ورشکست و ھمه كارگران 
 بیكار شدند

کارخانه زرین بافت ایالم که در زمینه تولید مـنـسـوجـات  
 مـاھـه  ٣  آغاز کـرده اسـت در  ١٣٨٢ فعالیت خود را از سال  

ـا اخـراج  ٩١ نخست سال   ـنـگـی شـد و ب ـقـدی  گرفتار بـحـران ن
در ایـن  .  کارگران خود عمال ورشکستگی خود را اعالم کـرد 

واحد تولیدی که در شھرک صنعتی شھـر ایـالم فـعـال بـود  
ـلـی  ٥٠ نزدیک به    کارگر مشغول به کار بودند که با تـعـطـی

 .کارخانه از کار بیکار شده اند 
 

 تن از کارگران واحدھای ٣٥٠٠اخراج 
 قطعه سازی

تحریمھای جھانی به حدی صنعت قطعه سازی را دچـار  
ـبـھـشـت و   بحران کرده است که طی ماھھای فـروردیـن، اردی

 تـن از کـارگـران ایـن واحـدھـا  ٣٥٠٠  حدود  ١٣٩١ خردادماه  

 . اخراج شده اند 
 

  ھزار کارگر نساجی اصفھان ١٠٠تھدید شغل 
ـیـش بـود کـه  :  ایلنا در گزارشی نوشت  حدود یک دھه پ

داستان بحران در صنعت نساجی اصفھان آغاز شـد، ایـن زخـم  
ـبـود  ٨٠ کھنه، از اوایل دھه    با فرسودگی ماشین آالت و کـم

ھا سر باز کرد و با موجی کـه از    سرمایه در گردش کارخانه 
ھا بوجود آورد، بـه سـرعـت    اعتراض کارگران و تعطیلی واحد 

ـا    مورد توجه مسئوالن قرار گرفت و آن  ھا را بر آن داشت كـه ب
ـاده از   ـف استفاده از تسھیالت کمکی ارزان قیمت و حـتـی اسـت

اما اکنـون کـه  .  حساب ذخیره ارزی این بحران را خاتمه دھند 
ـنـوز ھـم ایـن    بیش از یک دھه از شروع بحران مـی  گـذرد، ھ

صنایع بر این باورند که مشکالتشـان حـل نشـده و ھـر مـاه،  
ـا اعـالم    تعدادی از کارخانه  ھا دست به تعدیل نیرو می زنند ی
ـفـی  .  كنند   ورشکستگی می  مظفر چولمقانی دبیر انجمـن صـن

ـاره گـفـت   کارفرمایان نساجی  ھـیـچ  :  ھای اصفھـان در ایـن ب
ـامـده و   ـی تغییری در وضعیت این صنعت مشکل دار بوجـود ن

ـنـجـه نـرم    ھمچنان واحدھای فعال با زخم  ھای کھنه دست و پ
 کارخـانـه نسـاجـی در سـه مـاه  ٣ او خبر تعطیلی  .  کنند   می 

ـیـالتـی بـه  :  گذشته را تایید کرد و گفت  ـانـه نـه تسـھ متاسف
ـبـودی در    کارخانه  ھای مشکـل دار پـرداخـت شـده و نـه بـھ

ـاری از  .  کارشان حاصل شده است  وی با تاکید بر اینکه بسـی
ـیـت خـود بـه  ٥٠  تا  ٤٠ ھای نساجی، با    کارخانه   درصد ظـرف

ـبـود  :  دھند، بیان داشت   فعالیت ادامه می  مشکل اصلـی، کـم
مواد اولیه است که عمدتا در سالھای گـذشـتـه از خـارج از  

ھای جدید، برای خرید و    شد اما اخیرا با تحریم   كشور وارد می 
ـا  .  ایم   واردات پنبه و الیاف مصنوعی دچار مشکل شده  وی ب

ـازکـردن ال سـی و    انتقاد از ھمکاری نکردن بانک  ھا برای ب
: ھای مربوط به تجارت خارجی این صنف گفـت   انجام فعالیت 

ـا  ٢ متاسفانه بسیاری از واحدھای تولیدی، ماھھاست کـه    ت
ـیـه را در  ٥   میلیارد تومان ھزینه الزم بـرای خـریـد مـواد اول

شـان را بـه راه    توانند خط تولیـد کـارخـانـه   دست دارند اما نمی 
ـاده از    وی با اشاره به ادامه فعالیت نساجی . اندازند  ـف ھا با اسـت

مشکل اینجاست که نه پنبه داخلـی  :  مواد اولیه داخلی گفت 
ھای نساجی برخوردار است و نـه    از کیفیت مورد نیاز کارخانه 

 .محصول صنایع پتروشیمی داخلی جوابگوی نیاز ماست 
وی با اشاره به جلسات متعدد این صنف با مسـئـوالن وزارت  
ـانـی و مـحـلـی   صنعت، معدن و تجارت و حتی مدیـران اسـت

ـان  :  گفت  با این وجود ھنوز مشکالت پابرجاست و کـارفـرمـای
کـرمـی،    به گفته حاتـم شـاه .  اند   ای جز تعدیل نیرو نداشته   چاره 

رییس ھیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنایـع نسـاجـی  
استان اصفھان، در حال حاضر، یکصد ھزار اصفھـانـی در ایـن  

برنامگی و عدم ارائه راھکـارھـای    صنعت شاغل ھستند و بی 
 . کند   ھا، این مشاغل را تھدید می   صحیح برای حل مشکل نساجی 

 
تعطیل شدن دفتر نوکیا در ایران و بیكار 

 شدن تمامی كاركنان ایرانی این شركت
ای در بازار و میان فروشندگـان    اواخر ھفته گذشته زمزمه 

شـد    و شرکتھای تلفن ھمراه شنیده شد و آن مربوط به این مـی 
که شرکت فنالندی نوکیا قصد دارد دفتر خود در تـھـران را  

ـا در  .  تعطیل کند  مارک دورانت از دفتر مطبوعـاتـی نـوکـی
ـا بـه    کند و می   فنالند این خبر را تایید می  گوید کـه نـوکـی

ـتـر خـود در تـھـران خـاتـمـه    طور مستقیم به فعالیـت  ھـای دف
ـیـل ایـن مـوضـوع سـخـت .  دھد   می  تـر شـدن    به گفته وی دل

ـیـه    فشارھا به این شرکت برای تبعیت از تحریم  ـا عـل ھای اروپ
متاسفانه این موضـع بـه  :  کند که   وی تاکید می .  ایران است 

ـا آخـر مـاه آگـوسـت   معنای بسته شدن دفتر ما در تـھـران ت
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ـان  .   است ٢٠١٢  با تعطیلی دفتر نوکیا در ایران تمامی کارکن
 . ایرانی این دفتر نیز کار خود را از دست خواھند داد 

 
 بیکاری دغدغه اصلی مردم شادگان است 
در  :  عبدالله تمیمی نماینده رژیم در مجـلـس اسـالمـی گـفـت 

 .حال حاضر بیکاری دغدغه اصلی مردم شادگان است 
 

ھا را به  روند موجود آمار بیکاری شھرستان
 رساند  درصد می٨٠

خبرگزاری دولتی فارس از قـول غـالمـحـسـیـن شـیـری،  
ـایـد  :  نماینده رژیم از ھشترود در مجلس اسالمی نوشت  دولت ب

ھـا فـکـر    نسبت به وضع بیکاری جوانان جویای کار شھرستان 
ـیـکـاری در بـرخـی   جدی کند و گرنه با روند موجود آمـار ب

درصـد  :  او گـفـت .  رسـد    درصـد ھـم مـی ٨٠ ھا بـه    شھرستان 
ھای ھشترود و چاراویماق بیش از آمارھـای    بیکاری شھرستان 

اعالم شده است و اگر وضع به چنین روالی پیش بـرود شـایـد  
  . درصد ھم برسد ٨٠ آمار بیکاری به بیش از  

 پزخانه  کوره٣٥تعطیلی 
ـفـی    دبیرکل کانون عالی انجمـن :  خبرگزاری فارس  ھـای صـن

کارگران سراسر کشور با اشاره به تعطیلی تـعـدادی از کـوره  
: پزخانه ھا در راستای اجرای طرح ھدفمندی یارانه ھا گـفـت 

 .کوره پزخانه را به ھمراه داشت ٣٥ ھا تعطیلی    ھدفمندی یارانه 
 به گزارش گروه فضای مجازی خبـرگـزاری فـارس بـه  
ـنـکـه از   نقل از کارگر نیوز، غالمرضا عباسی با اشاره بـه ای

ـا  ٦٠ مجموع    واحد کوره پزخانه فعال در شھرستان پاکـدشـت ب
:  واحد تعطیل شدند گـفـت ٣٥ اجرای طرح ھدفمندی یارانه ھا 

ھا در حـدود شـش ھـزار    پیش از اجرای قانون ھدفمندی یارانه 
ـیـل    ھا کار مـی   نفر در این کوره  کـردنـد کـه ایـن رقـم بـه دل

 . واحد کوره به حداقل ظرفیت رسید ٣٥ تعطیلی  
ـبـود کـارگـر  :  وی ادامه داد  اما اکنون کوره پزخانه ھا با کم

مواجه ھستند به ھمین منظور کارفرمایان مجبور به پـرداخـت  
 .حقوق و مزایای باال برای جذب کارگر شده اند 

ھـا از    عباسی با بیان اینکه اغلب کارگران فصلی ایـن واحـد 
شـدنـد اظـھـار    استانھای کردستان و خراسان جنوبی تامین می 

ـان  :  کرد  با تعطیل شدن کوره پزخانه ھا این کارگـران بـه اسـت
ـا کـارخـانـه  ای کـه در    ھای خود بازگشتند و در ایـن راسـت

ـبـود کـارگـر    گذشته روزانه سه شیفت کار مـی  ـا کـم کـرد ب
 .مجبور است تولید خود را به یک شیفت کاری کاھش دھد 

ـفـی کـارگـران سـراسـر    دبیر کل کانون عالی انجمن  ھای صـن
ـارانـه ھـا  : کشور خاطر نشان کرد  ـنـدی ی عالوه بر طرح ھدفم

ـبـودنـد   بعضی از کارخانه ھا که توان مالی خوبی برخـوردار ن
با تعدیل کارگر به صورت نیمه فـعـال بـه کـار خـود ادامـه  

 .دادند و به مرور زمان به کارگر نیاز پیدا کردند 
با حمایت دولت از این دسته از کـارخـانـه ھـا  :  وی ادامه داد 

 .شاید بخشی از مشکل کارفرمایان و کارگران برطرف شود 
ـابـل  :  عباسی تصریح کرد  بیکاری این کارگران از آن جھـت ق

ـقـدان شـغـل در   ـیـل ف تامل اسـت کـه ایـن کـارگـران بـه دل
ـاده از   ـف روستاھای محل سکونت خود باقی ایام سال را با اسـت

ــوادگــی در    پــس  ــغــال خــان ــمــزد خــود ھــنــگــام اشــت ــداز دســت ان
کنند، به ھمین جھت جـذب آنـھـا در    ھا سپری می   پزخانه   کوره 

    .کارخانه امری مھم است 
 

 ناامنی محیط كار
 

  كارگر را گرفت ٤سقوط باالبر جان 
چھار نفر از کارگران ساخت سد نرگسی در كـازرون کـه در  

ـاع   ـف ـاالبـر از ارت   ٢٥ یک باالبر مشغول کار بودند با سقوط ب
  .متری زمین در دم جان باختند 

سقوط دلو چاه باعث كشته شدن یك مقنی 
 شد 

ـزات  ٢٠ دو جوان  :  ایلنا نوشت  ـی ـیـچـگـونـه تـجـھ  ساله بـدون ھ
 متری در حال حفر چاه بـودنـد  ١٧ ایمنی فردی در عمق چاه  

ھـا    ھنگام باال بردن خاک از چاه بـر روی آن  «دلو چاه »که  
ـا  .  سقوط کرده بود  نجاتگران پس از ایـمـن سـازی مـحـل و ب

ھا را که از ناحیـه    بکارگیری تجھیزات نجات، یکی از مقنی 
کتف دچار مصدومیت شـده بـود را از داخـل چـاه خـارج و  
تحویل عوامل اورژانس دادند؛ اما مقنی دوم جان خـود را از  

  .دست داد 
  میلگرد از تن یک کارگر٤درآوردن 

 ساله در مشھد که پس از سقـوط  ٢١ کارگر جوان    -فرارو 
 متری به داخـل مـحـدوده  ١٠ از روی یک جرثقیل در ارتفاع  

ـلـف بـدنـش  ٤ ساختمانی سقوط کرده و    میلگرد به نقاط مخـت
 میلگرد از  ٣ فرو رفته بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت و  

وی که روی جرثقیل کار مـی کـرد، روی  .  بدنش خارج شد 
میلگردھای فوندانسیون یـک سـاخـتـمـان در دسـت سـاخـت  

 میلگرد یک و نیم متـری  ٣ سقوط کرد و با وجود فرورفتن  
در قفسه سینه، شکم، لگن و پایش به طـرز مـعـجـزه آسـایـی  

  . نجات پیدا کرد 
سقوط کارگر جوان از روی داربست 

 ساختمان
کارگـر جـوانـی کـه بـر اثـر  : خبرگزاری دولتی فارس نوشت 

ـلـوار   سقوط از روی داربست یک ساختمان در حال ساخت در ب
ـا تـالش آتـش   ـبـود ب شاھد تھران مصدوم و قادر به حـرکـت ن

  . نشانان به بیمارستان منتقل شد 
كارگری پایش را از در حین كار از دست 

 داد
ھـای     سـالـه یـکـی از شـرکـت ٤١ احمد خدری، کارگر  

ھـای    تامین منابع انسانی شھرداری قـرچـک كـه زیـر چـرخ 
نھایت این حادثه منجـر      یک کامیون گرفتار شده بود که در  

: او گـفـت .  شـود   به قطع پای راست وی از ناحـیـه زانـو مـی 
ھنگام خالی کردن ماشین مکانیزه حمل زباله، به دلیل اینكـه  

كرد، از ماشین به پایین پرت شـدم    ماشین به عقب حركت می 
ـال کـارگـر  .  و ماشین ھم روی پاھای من قرار گرفت  ـق ـت با ان

ـان    خـرداد قـرچـک، مسـئـوالن ایـن  ١٥ مصدوم به بیمـارسـت
بیمارستان، به دلیل عدم وجود پزشک حاذق و ھمچنین عـدم  
پذیرفتن مسئولیت قطع پای کارگر، از پذیرش وی خودداری  

ـقـل    می  کنند، و وی با شرایط وخیمی که داشت به تھران منت
ـتـی  .  شود   می  ـان دول ـیـمـارسـت   ١٥ در تھران ھم مسئولین یك ب

کنند و وی که خونریزی شدیـدی از    خرداد، او را پذیرش نمی 
ھا داشت، به بیمارستـان خصـوصـی عـرفـان واقـع در    ناحیه پا 

  . شود   سعادت آباد تھران منتقل می 
  طبقه٥سقوط کارگر از ساختمان 

ـنـجـم   ـقـه پ کارگر جوانی كه در حال کـار کـردن در طـب
ـام   ساختمان بود ناگھان به پایین سقوط کرده و بر روی پشت ب

وی از چند ناحیه از بـدن دچـار  .  منزل دو طبقه مجاور افتاد 
ـام بـه   ـان از پشـت ب شکستگی شد که با کمک آتش نشـان

  .پایین ساختمان منتقل و تحویل عوامل اورژانس شد 
دو كارگر در انفجار گاز در ساختمانی 

 سوختند 
ـنـگـام بـرش کـاری در یـک  ٢٤  و  ٤٠ دو کارگر   ساله در ھ

ـنـگ   ساختمان در حال تخریب در تھران و به دلیل کشیدن شـل
گاز از علمک و نشت گاز در محیط بسته دچار سوختگـی  

 .شدند 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
علی نجاتی جھت مداوا به بیمارستان منتقل 

 خواھد شد 
ھـای    کمیته ھماھنگی برای کمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

ـئـت مـدیـره   ـی کارگری خبر داد كه عـلـی نـجـاتـی عضـو ھ
سندیکا کارگران نیشکر ھفت تپه به دلیل وخامت جسمـی از  

وی کـه از  .  زندان به بیمارستان شھر اھواز منتقل خواھد شـد 
ـبـه  ١٨ برد روز یکشنبه    ناراحتی قلبی رنج می   تیر ماه تا شـن

 . تیر ماه در بیمارستان شھر اھواز بستری خواھد شد ٢٤ 
 

فرامروز فطرت نژاد، ریحانه انصاری و 
 مازیار مھرپور آزاد شدند

ـنـگـی   ـتـه ھـمـاھ ـی بنا بر گزارش منتشر شده از سوی كـم
ـبـه   ـیـرمـاه  ١٣ برای ایجاد تشكلھای كارگری روز سـه شـن  ت

فرامرز فطرت نژاد یكی دیگر از فعالیـن دسـتـگـیـر شـده در  
 میلیون تـومـانـی از زنـدان الكـان  ٣٠ شھر كرج با قرار كفالت  

ـیـن نـھـاد كـارگـری گـزارش داد كـه روز  .  رشت آزاد شد  ھم
ـفـر  ١٤ چھارشنبه    تیرماه ریحانه انصاری و مازیار مھرپور دو ن

ـا قـرار   دیگر از فعالین دستگیر شده در شھر كرج به ترتیب  ب
.  میلیون تومان از زندان آزاد شـدنـد ١٠٠  میلیون و  ٣٠ كفالت  

ـیـرضـا عسـكـری و  ٢   نفر دیگر از این كارگران به اسامی عل
 . جلیل محمد ھنوز در زندانند 

 
 گزارش

 
  درصد كارگران ایران قراردادی ھستند٩٠

ـیـس   اتـحـادیـه کـارگـران قـراردادی و  " فتح الله بیات، رئ
ـیـش از  :  گـفـت "  پیمانی سراسر کشـور    ٩٠ در سـال جـاری ب

درصد از جامعه کارگری کشور با قراردادھای سه ماھـه در  
 . کنند   واحدھای تولیدی فعالیت می 

 
 ھزار ٦٠٠نرخ خط فقر شدید بیش از 

 تومان برآورد شد
ـان تـھـران " علی اكبر عیوضی، مسئول   " كمیتـه مـزد اسـت

 ھزار تـومـان  ٦٠٠ نرخ خط فقر شدید در كشور بیش از  : گفت 
ـا در  :  وی گفت .  برآورد شد  نرخ سبد ھزینه خانوار کارگری ب

ـازرگسـال و  ٢٠٠٠ نظر گرفتن     ١٨٠٠  کالری بـرای افـراد ب
ای از    کالری برای کودکان و ھمچنین حذف کاالھای یارانه 

 ھـزار  ٧٠٠ قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال جاری بیش از  
 . تومان است 

 
 درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی ٨٥

  می کنند
علی اکبر عیوضی، عضو ھیـات مـدیـره کـانـون شـوراھـای  

ـان تـھـران گـفـت   درصـد از کـارگـران  ٦٥ :  اسالمی کار است
رویـه    کنند و به علت افزایش بی   حداقل دستمزد را دریافت می 
 درصد از کـارگـران زیـر خـط  ٨٥ نرخ سبد ھزینه خانوارتقریبا  

 .کنند   فقر گذران معیشت می 
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ھشدار عامل خانه كارگر در باره افزایش 
 شکاف طبقاتی

اسماعیل حق پرستی، دبیر اجرایـی خـانـه کـارگـر تـھـران  
نسبت به افزایش شکاف طبقاتی به تبع تورم ناشی از اجـرای  

وی با تاکید بر اینکه بـحـران  .  ھا ھشدار داد   قانون حذف یارانه 
بـر خـالف  :  تورم به شدت گریانگیر كارگران شده است، گـفـت 

ـارانـه   آنچه تبلیغ می  ھـا نـه    شود اجرای قانون ھدفمندسـازی ی
ـبـودی ایـجـاد نـکـرده   تنھا در وضعیت معیشتی کارگـران بـھ

ـا    ھا، خـانـواده   است بلکه با افزایش ھزینه  ھـای کـارگـری را ب
 .مشکالت معیشتی غیر قابل تحملی مواجه کرده است 

 
 اطالعیه

 
دبیر یكی از اتحادیه ھای كارگری انگلیس 

از فعالین کارگری زندانی در ایران حمایت 
 كرد

ـیـر اتـحـادیـه راه آھـن، کشـتـی رانـی و   آلکس گـوردون، دب
ترانسپورت انگلیس در اجالس ساالنه این اتحادیه از دسـتـگـیـر  

 بـرای کـمـک بـه    شدگان مجمع عمومی کمیته ھماھنگی 
ایجاد تشکلھای کارگری و دیگر کارگران زنـدانـی حـمـایـت  
کرده و از اجالس درخواست کرد تا برای آزادی این كـارگـران  

ـیـن اعـالم کـرد  .  دستگیر شده تالش کنند  این اتحادیه ھمچن
 فعالین کارگری دستگیر شده تـالش    که برای آزادی تمامی 

 .خواھد کرد 
 

مدافعان حقوق بشر خواھان آزادی فعاالن 
 کارگری زندانی در ایران شدند

ـازداشـت   برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقـوق بشـر ب
خودسرانه فعاالن کارگری و تھاجم به نشست آنھا در ایـران را  
محکوم کرده و خواھان آزادی رضا شھابی و دیـگـر فـعـاالن  

برنامه نظارت بـر حـمـایـت  . كارگری زندانی در ایران شده است 
ای اعالم کرده است که از    از مدافعان حقوق بشر در اطالعیه 

طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران مطلع شده که حـکـم  
ـات مـدیـره   محکومیت رضا شھابی، صندوقـدار و عضـو ھـی
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تـھـران و حـومـه  

ـیـر امسـال بـه  ١٣ بنا بر این اطالعیه، روز  .  تایید شده است   ت
وکیل مدافع آقای شھابی اطالع داده شـده اسـت کـه حـکـم  
دادگاه بدوی مبنی بر شش سال زندان، پنج سـال مـحـرومـیـت  

ـقـدی در  ٧ از فعالیت سندیکایی و    میلیون تومـان جـریـمـه ن
 .دادگاه تجدیدنظر تایید شده است 

 
 در محکومیت حمله به کارگران افغان

ـنـگـی بـرای کـمـک بـه ایـجـاد  "  اعضای کمیته ھـمـاھ
ـنـدج  ـز کـار  " ،  " تشکلھای کـارگـری سـن ـل انـجـمـن بـرق و ف

ـنـدج " ،  " کرمانشاه  ـیـت  " ،  " جمعی از فعالین کارگری سـن جـمـع
ـازان  " ،  "  آرایشگران سنندج    کابینت سازان   خیاطان  جمعـی از خـب

در یك اطـالعـیـه  "  شورای کارگران بیکار "و  " سنندج و حومه 
. مشترك حمله به كارگران افغان مقیم ایران را محكـوم كـردنـد 

ایـن شـرایـط در حـالـی  :  در بخشی از این اطالعیه آمده است 
آیـد کـه ایـن کـارگـران بـرای   ھا پیـش مـی  برای افغان 

رھایی از تمامی مصیبتھایی ھمچون بیکاری، فقر، جـنـگ  
که روزانه با آن دست بـه  ...  داخلی، سلطه خارجی، طالبان و  

ـلـف بـرای    اند؛ ترک دیار گفته و به شیـوه   گریبان  ھـای مـخـت

ـا ورود  .  میشونـد ...  یافتن کاری وارد ایران، پاکستان و  امـا ب
ای کـه    به این کشورھا، تازه مصیبتھا آغاز میشود به گـونـه 

ـیـت    حتی بدیھی  ـاشـد بـه رسـم ـتـشـان ب ترین حق آنھا که ھـوی
با چنین وضعی این کارگران بـرای بـدسـت  .  شناخته نمیشود 

ھا یشـان را    آوردن اندک نانی که بتوانند شکم خود و خانواده 
ـیـروی   سیر کنند حاضرند سختترین کار را به جان بخـرنـد و ن
ـیـد   ـز بـرای تـول ـاچـی کار و تن نحیف خود را در قبال مزدی ن

ـنـد   ارزش افزوده برای سرمایه  . داران و حامیانشان، بفروش برسـان
ـیـحـقـوقـی و بـی   اما میبینیم که این کارگران روزانه مورد ب
ـیـت   ـن ـا تـرویـج ایـن ذھ حرمتیھای فراوانی قرار میگیرند و ب
ـیـل اصـلـی   ـا دل ـان مـردم، کـه گـوی کاذب و دروغین در می
ـیـروی کـار ارزان   بیکاری در ایران وجود کارگران افـغـان و ن
ـیـش   آنھاست؛ سعی در سرپوش گذاشتن بر روی مسایل حاد پ

 .آمده در جامعه میکنند  
 

به اعمال فشار و تبعیض بر مھاجرین افغانی 
 باید برای ھمیشه پایان داده شود

  ١٧ اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار اطالعیه ای در روز  
تیر، اعمال فشار و تبعیض بر كارگران و مھاجـریـن افـغـان در  

: در بخشی از این اطـالعـیـه آمـده اسـت . ایران را محكوم كرد 
ـنـد  . کارگران مھاجر افغانی در ایران ھم طبقه ایھای ما ھسـت

این کارگران ھمچون میلیونھا کارگر و مھاجر ایرانی کـه بـه  
ـنـد   سایر کشورھا مھاجرت کرده اند و در آنجا زندگی مـیـکـن
به ناچار و بر خالف میلشان و به امید بـرخـورداری از یـک  

کـارگـران  .  شرایط امن تر برای ادامه زندگی به ایران آمده اند 
ـیـد   ـازتـول ـیـد و ب ـقـشـی در تـول و مھاجرین افـغـانـی ھـیـچ ن
ناھنجاریھای شدید اجتماعی در ایران ندارند، ھر روزه صـفـحـه  
حوادث روزنامه ھا مملو از  اخبار قتل و تجاوز، قاچاق مـواد  
مخدر، دزدی و سایر جنایتـھـایـی اسـت کـه ھـیـچ مـھـاجـر  

ـتـل  .  افغانی نقشی در آن نداشته است  پدیده تجاوز به زنان و ق
ـار ضـد انسـانـی اسـت کـه   آنان از جمله ناھنجاری ھای بسی
وجود آن و تولید و بازتولیدش مستقیما ناشی از کـل شـرایـط  
اقتصادی اجتماعی حاکم بر کشـور اسـت و بـروز آن ھـیـچ  
ربطی به ملیتھـای سـاکـن در ایـران و بـویـژه مـھـاجـریـن و  

 .کارگران افغانی ندارد 
ما مصرانه بر تحقق خواسـتـھـای زیـر  :  در پایان آمده است 

سازی ابعاد ھر آن چیزی که بـر    روشن   -١ : پای می فشاریم 
مـحـاکـمـه    -٢ مھاجرین افغانی در حادثه شھر یزد گذشت،   

فوری و علنی عاملین و آمرین حمله به مھاجرین افغانی در  
ـبـعـیـض نسـبـت بـه     -٣ شھر یزد،   پایان دادن به ھـر گـونـه ت

  -٤ مھاجرین افغانی و دیگر ملیتھای مھاجر ساکن در ایران،  
اعطای حق شھروندی به کلیه مـھـاجـریـن افـغـانـی و غـیـر  

ـیـغـات  ٥ افغانی ساکن در ایران،   ـل ـب  ـ ممنوعیت ھـر گـونـه ت
ـتـھـای   رسمی و غیر رسمی که به ھـر شـکـلـی بـه حسـاسـی
قومی و ملی نسبت به کارگـران مـھـاجـر افـغـانـی و سـایـر  

تبلیغ و ترویج رویـکـردی انسـانـی    -٦ ملیتھا  دامن میزند و  
به پدیده کارگران مھاجر از طریق رسـانـه ھـای عـمـومـی و  

 .کثیراالنتشار 
 

 اخبار بین المللی
 

  فعال کارگری٧٠بازداشت بیش از : ترکیه
ای که از طرف کنفدراسیون بین المللـی    بر اساس اعالمیه 

منتشـر شـده، روز   ITUC (ITUC)ھای کارگری،    اتحادیه 
ـتـی     ژوئن در پی ٢٥  ـی ـن ـیـروھـای ام  حمله سراسری پلیس و ن

ـبـران کـارگـری،   ـازل رھ ـبـر کـارگـری  ٧١ ترکیه به مـن  رھ
این حمله بصورت سراسری، ھـمـزمـان و بـه  .  بازداشت شده اند 

    آای .  ھای تروریستی صورت گرفته اسـت   بھانه مقابله با گروه 
ھا از دولـت تـرکـیـه     با محکوم کردن این بازداشت    یو سی   تی 

خواسته است که با محترم شمردن حق کارگران بـرای داشـتـن  
اجازه فعالیت بدون ترس از بازداشت، این فعالین کـارگـری را  

ـیـد و شـرطـی آزاد بـکـنـد  در ایـن  .  بالفاصله و بدون ھیچ ق
ـیـن  : " اعالمیه آمده است  ـال ـپـذیـریـم کـه فـع ـیـم ب ـتـوان ـی ما نـم

 مـتـھـم    کارگری بازداشت، زندانی و بدون ھیچ پایه و اساسی 
میشوند، دولت ترکیه باید بالفاصله برچسب تروریست زدن بـه  

 ."ھای کارگری را متوقف بکند   اتحادیه 
 

اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل : ایتالیا
  عمومی

ھای کارگری بخش حـمـل و    به گزارش یورونیوز اتحادیه 
ساعـت  .   ژوییه دست به اعتصاب زدند ٦ نقل ایتالیا روز جمعه  

 و نیم صبح کارکنان اتوبوسھا، ترمھا، و متـروھـا دسـت از  ٨ 
ـاده از   ـف کار کشیدند و بسیاری از شھـرونـدان کـه قصـد اسـت
وسایل حمل و نقل عمومی را داشتند برای رسیدن بـه مـحـل  

ـان بـخـشـھـای خـدمـات  .  کار با مشکل مواجه شدند  کـارکـن
ـا، در مـاه ھـای اخـیـر در اعـتـراض بـه   ـی ـال ـت عمومی در ای

 .سیاستھای ریاضت اقتصادی چندین بار اعتصاب کرده اند 
 

 اعتصاب وسیع کارگران چاپخانه ھا: فرانسه
ـبـه   AFPبه گزارش   ـنـجـشـن ـیـه کـارگـران  ٥ روز پ  ژوی

ھـا دسـت از کـار    ھا در اعـتـراض بـه اخـراج سـازی   چاپخانه 
ـامـه .  کشیدند  ھـا در روز    این اعتصاب باعث عدم چاپ روزن

ھـای خـود    ھا مجبور به انتشار نسـخـه   پنجشنبه شد و روزنامه 
ـقـدنـد  .  بصورت آنالین شدند  ـت کارگران شاغل در این بخش مـع

که دولت باید با دخالت خود شغل مناسب و جـدیـد دیـگـری  
ـقـدنـد کـه دولـت در ھـر  . برای آنھا تدارک ببیند  ـت آنـھـا مـع

ـیـکـار   صورت موظف به تامین شغل برای کارگران از کـار ب
 .باشد   شده، می 

 
اعتصاب نامحدود معلمان برای : نیجریه

 افزایش دستمزد
ـیـمـاتـوم دو   ALL AFRICAبه گزارش   ـت ـان ال ـای ـال پ بدنب

ـاداش   ھفته  ھـای    ای به دولت برای افزایش دستمزد و پرداخت پ
دریافت نشده، اتحادیه معلمان نیجریه اعالم کـرد کـه از روز  

آنـھـا  .   ژوییه دست به اعتصاب نامحدود خواھد زد ٥ پنجشنبه  
ـیـن  ١٨٠٠٠ ھا به    خواھان افزایش حداقل دستمزد   نیره و ھمـچـن

 پـرداخـت نشـده    ھای در نظر گرفتـه شـده ولـی   دریافت پاداش 
ـتـشـار    در بیانیه . خود ھستند  ای که از طرف اتحادیه معلمان ان

ـیـمـاتـوم دو  : یافته آمده است که  ـت بدلیل عدم توجه دولت به ال
ـاداش ھـا،    ای ما برای افزایش دستمـزد   ھفته  ھـا و پـرداخـت پ
 . نمانده است    جز اعتصاب برای ما باقی   راھی 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


