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ھرگـاه  )  افغان ( کارگران   ...» 
بخواھـنـد بـه دیـدار خـانـواده خـود  
بروند کافـی اسـت کـه از سـوی  

در آن  .  نیروی انتظامی دیده شونـد 
صورت بازداشت شده و مجانـی از  

.  گـردنـد   ایران به وطن خود باز مـی 
با این حساب   )  فرزانه روستایی (  «

ھفته گذشته که اوباش جـمـھـوری  
اسالمی به یک محـلـه در شـھـر  

ھا را بر سـر    یزد حمله کردند و خانه 
ساکنان آن آوار کـردنـد و آنـان را  
ـرار   ـم شـدیـد ق مورد ضـرب و شـت
دادند و آتش به جان مال و حـیـات  

ـنـد،   «ھای مقیم ایران   افغان » انداخت
ھا بوده کـه    به درخواست خود افغان 

دیـدار  »تر و دسته جمعـی بـه    سریع 
ـر  ١٨ اگر ھم  ! بروند  «شان   خانواده  ـف  ن

ـرکـیـه    دیگر از افغان  ھا سـر مـرز ت
کشته شدنـد جـمـھـوری اسـالمـی  
نیتش خیر بـوده، خـواسـتـه ھشـدار  
بدھد افغانستان در شـرق اسـت نـه  

ھـای    چنانـکـه در نـامـه !  در غرب 
سـرکـار  »اداری ایران مرسوم است  

ــی  ــای ـت ـــه روســ ــانــم فــرزان در   «خ
ای کـه در سـایـت روز آن    نوشـتـه 

الین منتشر شده اسـت در ھشـدار  
ــورد   ــان در م ــب ــالح طــل ــه اص ب

ایـن  »:  گوید   می  «مھاجران افغان »
ـبـایـد از نـظـر دور   ـیـز ن نکته را ن
ـران در حـال   داشت که جـامـعـه ای

ـر یـا زود  .   زایشی جدیـد اسـت  دی
قرائتی متفاوت از جـھـان، دیـن، و  
ــد   ــواھ ــن خ انســان بــر ایــران دام
گستراند و بساط تفاسیر منحط از  
ـر چـیـده   ـران ب دین سـیـاسـی از ای

به ھمین دلیل از ھیـچ  .  خواھد شد 
ــب و خــواھــان   ــان اصــالح طــل جــری

ـتـطـار    ایرانی متفـاوت نـمـی  تـوان ان
ـران را   داشت که اتباع افغان در ای
شھرونـدان درجـه ھـیـچ بـه شـمـار  
ـر بـه آنـان   آورند و با توھین و تحقی
نگاه مردم افغانستان را نسـیـت بـه  

سـاخـتـن  .  ایرانیان را منفـی سـازنـد 
ایرانی آباد و آزاد از رعایت حـقـوق  

شود که توانایـی    کسانی آغاز می 
ـر قـدرت   ـراب دفاع از خـود را در ب

 . "تر ندارند   قوی 
 ایشان که ظاھرا دسـت قـوی  
در حساب و کتاب دارند، ضـرر و  

دلسوزی فاشیستی برای 
 "مھاجران افغان"

ـنـای  :  کارگر کـمـونـیـسـت  یاشار سھندی   در اث
ـتـخـابـات در یـونـان از   برگزاری ان
جانب طیف ھای مختلف سیـاسـی  
ادعا شد که صف بندی کـنـونـی  
ــان   ــون ــات ی ــاســی در انــتــخــاب ــی س
انــعــکــاســی از جــنــگ و جــدل  
ـر در جـامـعـه   طبقاتی دو سال اخـی

ـتـی در ایـن حـکـم  .  است  آیا حقیق
 وجود دارد؟ 

به طور کـلـی  :  مرتضی فاتح 
ـیـای   وبا توجه به بحران عمومی دن
سرمایه داری بسیاری از وقـایـعـی  
ـم   ـی که ما در جـھـان شـاھـد ھسـت
. انعکاسی از مبارزه طبقاتی اسـت 

اعتراضات جـھـانـی بـه وضـعـیـت  
ـیـارد   ـل کنونـی زنـدگـی چـنـد مـی
انسان طبیعتا به عنوان بخـشـی از  
مبارزه طبقاتی نمود پیدا مـیـکـنـد  

ــن   ــاط جــھــان ای امـا در اکــثــر نــق
ــه صــورت   ــال واســطــه ب ــه ب ــل مســئ
رویاروئی مستقیم طبقه کـارگـر و  
بورژوازی بر سر قدرت سیاسی بـه  

مـورد یـونـان ھـم  .  چشم نمیـخـورد 
ــن   ــمــی ــا حــدودی ھ اگــر چــه ت
مشــخــصــه را دارد امــا از ویــژه  
گیھائی برخوردار است کـه آن را  

ایـن  .  از سایر مناطق جدا مـیـکـنـد 
ـیـمـا بـه   ـق ویژگی در یـونـان مسـت
حضور طیقه کارگر این کشور در  
صحنه این جدال اجتماعی مـربـوط  

 .میشود 
ھمانطور که شما گفتیـد طـی  
ـر سـر   دو سـال گـذشـتـه مـبـارزه ب
ــای   ــاضــت ھ ــوگــیــری از ری جــل
اقتصادی که سرمایه داری اروپـا  
تالش میکند با اجـرای آن بـحـران  

اقتصادی خود را تخفیف دھـد در  
یونان با حضور گسترده و مسـتـمـر  
کارگران وتشـکـلـھـای کـارگـری  

 . دراین کشور ھمراه بوده است 
ـتـی در یـونـان طـی   بحران دول
ـقـاط   ماھھای گذشته یـکـی از ن
ـنـدگـی   اوج این حضور وتعیین کـن

ـر بـه  .  بود  ـم بـھـت ـتـوان برای اینکه ب
سوال شما پاسخ بدھم اجـازه دھـیـد  
مختصرا به ھمین مورد آخـر اشـاره  

دولت یونان پس از اوجگیری  .  کنم 
بحران در حوزه اقتصـادی اروپـا از  
ــه   ــق ــف تــریـن حـل آنـجــا کــه ضــعـی
اقتصادی این اتحادیـه بـود وامـی  

ـیـارد یـورو از  ١١٠ به مبلـغ   ـل  مـی
در ازا  .  اتحادیه اروپا دریافت کـرد 

این وام اتحادیه اروپا از دولت یونان  

  سرنوشت مبارزات کارگری در یونان
 مصاحبه با مرتضی فاتح 

 نکته اصلی
   ھزار میلیاردی و اخراج ھزاران کارگر٣دادگاه دزدی 

  کارگران می توانند این وضع را عوض کنند
 ٧ صفحه  

 ٩ صفحه  

  یک نکته مهم در مبارزات کارگران عسلویه
 ٨ صفحه  

 ٦ صفحه    سکنات  موقع خرید نان سنگگ
 اخبار کارگری

 ١٠ صفحه  

 ٣ صفحه  

 ٥ صفحه  
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ـتـه   ـی پلنوم سـی و ھشـتـم کـم
  ٨  و  ٧ مرکزی حزب در روزھـای  

ــه   ــی ــر  ١٨  و  ١٧  ( ٢٠١٢ ژوئ ــي  ت
 ١٣ ــت  )  ١  ــری ــت اکــث بــا شــرک

اعضای کمیته مرکزی و تعـدادی  
. از کــادرھـای حـزب بـرگــزار شــد 

ـال و   پلنوم با پخش سرود انترناسـیـون
یک دقیقه سکوت در گرامیداشت  
ــگــان راه آزادی و   ــت ــاخ ــب ــاد جــان ی
ـز مـنـصـور   ـاد عـزی سوسیالیسم و بی
حکمت شروع شد و در طی دو روز  
مباحث فشرده با موفقیت بـه کـار  

عالوه بر گزارشھـای  . خود پایان داد 
سیاسی و تشکیالتی از جانب دبیـر  
ـئـت   ـی ـیـس ھ ـتـه مـرکـزی، رئ کمی
ـاسـی   ـتـر سـی ـیـس دف اجرائـی و رئ
حزب، پلنوم قطعنامه ای در مـورد  
سیاست دولتھای غربی و روسیه و  
چین در قبال جمھوری اسالمـی را  
ـنـوم   ـل به تصویب رساند و در جـوار پ
ـاری حـول سـازمـانـدھـی   ـن ـی نیز سم

 .حزبی برگزار شد 
ـیـد    ـاحـیـه حـم ـت ـت سخنرانـی اف

تقوائی اساسا به موقعیت دولتھـا و  
نیروھای بورژوازی جـھـانـی تـحـت  
ـقـالبـی دو سـالـه   تاثیر تـحـوالت ان
ـبـشـھـای   ـن اخیر، و نقش برجسـتـه ج
ـقـالب تـوده ای در   اعتراضی و ان
ـاسـی   شکل دادن بـه تـحـوالت سـی

او مھمتـریـن  . جھان اختصاص داشت 
ـنـد   ـل ویژگی دوره حـاضـر را سـر ب
کردن جھان متمدن در برابر دوقـطـب  
تروریستی میلیتاریسم و اسالمیـسـم  
دانست و گفت برخالف دوره جنگ  
ـبـشـھـای   ـن تروریستھا امـروز ایـن ج
ــی اسـت کــه   ـقـالب اعـتـراضـی و ان
دولتھا و قطبھای ارتجـاعـی را بـه  
ـاسـت در   عکس العمل و اتخاذ سـی
ـا مـردم   قبال یکدیگر و در مقابله ب

او تاکـیـد کـرد کـه  .  واداشته است 
ـایـد در بـررسـی و   این واقعیت را ب
تبیین شرایط سیاسـی در مـنـطـقـه  
خاورمیانه و بویژه مناسبات دولتـھـا  
ـا   ـلـه ب ـاب ـق با جمھوری اسالمی و م
سیاستھا و سناریـوھـای ارتـجـاعـی  

 .آنان مد نظر قرار داد 
ـئـت    ـی ـیـر ھ اصغر کریـمـی، دب

اجرائی حزب، گـزارش فشـرده ای  
از فعالیت ھای حـزب در فـاصـلـه  
ـلـکـرد چـھـارمـاھـه   دو پلنوم و عـم
ـتـه ھـای حـزبـی   ـی ارگانـھـا و کـم
شامل كمیته سازمانده، كمیته خارج  
ـان، سـازمـان   كشور، كمیتـه كـردسـت
ــد،   ــون كــانــال جــدی ــویــزی جـوانــان، تــل

ـیـت   ـال نشریات حزب و كمپینھا و فع
ھای بین المللی حزب ارائـه داد و  
ـاکـیـد   بر اولویت ھـای دوره بـعـد ت

ـتـر  .  کرد  مصطفی صابر، رئیـس دف
ـز در گـزارش خـود بـه   ـی سیاسی ن
ـنـه   پیشروی ھای مھم اخیر در زمی
ـقـد مـقـدسـات و   مذھب زدایی و ن

ـان "  ـیـه  "  اعتراض عری ـارزه عـل و مـب
ـیـحـقـوقـی زن و   انقیاد جنسـی و ب
ـنـه ھـا   ـی نقش فعال حزب در این زم
ـاکـیـد گـذارد   اشاره کرد و بر این ت
که حزب باید برای دخالت در دوره  
جدیدی که شروع شده اسـت آمـاده  

 .شود 
ـات،    ـزارشــ ـــه گــ ـال ارائ ــ ـب ــ ـــدن ب

اعضای کمیته مرکزی به بحث و  
ـنـد و   ـت اظھـار نـظـر حـول آن پـرداخ
ـاط   ـق ـیـت حـزب، و ن درمورد موقـع
قوت و ضعف و راھھای گسـتـرش  
ـتـھـای حـزب در   ـی ـال ـقـویـت فـع و ت
عرصه ھای وسیع و متنوعی کـه  
ـادل نـظـر و   ـب درگیر آنست مـورد ت

ـیـق بـحـران  .  بررسی قرار گرفت  تعم
جمھوری اسـالمـی و سـردرگـمـی  
ـیـت   کل اپوزیسیون بورژوائی، وضـع
ــجــاری جــامــعــه، رشــد روحــیــه   ــف ان
تعرضی و مبارزه جویانه بـویـژه در  
ـیـه حـجـاب و   جنبش کارگری، عل
فضای حاد ضد مذھبی در ایـران،  
موقعیت ویژه و منحصر بفرد حـزب  
ـنـه   در زمینه ھای مختلف که زمی
ـیـو   ھای مساعد رشد حزب و آلترنات
کمونیستی را بیش از پیـش فـراھـم  
ساخته است، از جمله نکـات مـورد  

ـاحـثـی   بـود کـه حـول  تاکیـد در مـب
 .گزارشات صورت گرفت 

ـنـه    ـز در زمـی ـی چندین قـرار ن
ـنـوم ارائـه شـده   ـل ھای مختلف به پ
ـیـل ضـیـق   بود که بررسی آنھـا بـدل

 .وقت به دفتر سیاسی ارجاع شد 
ـاری حـول    ـن در جوار پلنوم سمی

ـیـد   سازماندھی حـزبـی تـوسـط حـم
تقوائی ارائه شد و بحـث مـفـصـلـی  

ـز  .  حول آن صورت گرفت  اساس و ت
ـار سـازمـانـدھـی   ـن ـی اصلی این سـم
ـارزات و   حزبی حول فعالیتھا و مـب
ـتـمـاعـی و بـویـژه   ـنـھـای اج ـی ـپ کم
سازماندھی فعالیتـھـائـی بـود کـه  
مشخصا از نظـریـه حـزب و قـدرت  

شـرکـت  .  سیاسی استنتاج مـیـشـود 
ـار از جـوانـب و   ـن کنندگان در سمی
ـادل   ـب زوایای مختلفی به بحـث و ت
ـیـجـه   ـت ـا ن ـار ب نظر پرداختند و سمین
گیریھـای عـمـلـی مشـخـصـی در  

ـابـی   ـی زمینه سازماندھی و سـازمـان
مباحث و نتایج  .  حزبی خاتمه یافت 

ـتـشـر خـواھـد   این سمینار بزودی من
 .شد 

ـیـد   در مبحث انتخابات ابتدا حم
ـیـر   ـنـوان دب ـاق آرا بـع ـف تقوائی به ات

ـتـه مـرکـزی و   ـی ـفـر بـه  ٢٢ کم  ن
ــاســی حــزب   ــی ــر س ــت عضــویــت دف

 :انتخاب شدند 
کیان آذر، فریده آرمان، مـحـمـد  
ـا   ـن آسنگران، محسن ابراھیـمـی، مـی
احدی، عبه اسدی، نازنین برومنـد،  
سیامک بھـاری، سـیـمـا بـھـاری،  
فاتح بھرامی، کیوان جاوید، شـھـال  
ــرام ســروش، عصــام   ــھ ــر، ب دانشــف
شکری، مصـطـفـی صـابـر، حسـن  
ـاتـح، اصـغـر   صالحـی، مـرتضـی ف
ــوا   ــی ــل کــیــوان، ش ــی کــریــمــی، خــل
محبوبی، مـریـم نـمـازی و کـاظـم  

 .نیکخواه 
ــه   ــت ــی ــاوریــن کــم ــاب مش ــخ ــت ان
مرکزی دستور دیگـر ایـن نشـسـت  

 نفـر از کـادرھـائـی کـه  ٣٠ بود و  
ـتـخـاب   کاندیـد مشـاوری بـودنـد ان

 :شدند 
ــوش،   ــام آذر، مســعــود آذرن پــی
ـیـد   سیاوش آذری، زری اصلی، سـع
اصلی، حبیب بکتاش، فواد پارسـا،  
سھیال خسـروی، فـرزانـه درخشـان،  
ــھــمــن   ــی، ب مــھــیــن درویــش روحــان
ــر رحــیــمــی، ایــرج   ــاب ــژاد، ص ذاکــرن
ــار   ــی ــائــی، فــواد روشــن، ھــوش رض
ـیـمـان   سروش، شمـه صـلـواتـی، سـل
سیگارچی، شایان شـیـخـی، جـمـال  
ـیـن   ـازن ـازیـال صـادقـی، ن صابری، ن
صدیقی، مریم طاھری، اسـمـاعـیـل  
ـاس   ـا، عـب ـاس گـوی علیجانی، عـب
ــی،   ــوب ــحــب ــران م ــھ ــدگــار، م مــان
سیـامـک مـکـی، سـارا نـخـعـی،  

 .نسان نودینیان و ستار نوریزاد 
  

ـامـیـه   ـت ـت پلنوم با سخـنـرانـی اخ
 .حمید تقوائی بپایان رسید 

ـاسـی   در نشست کوتاه دفتر سـی
ــوم بــرگــزار شــد   ــن کــه پــس از پــل
ـنـوان   ـاق آرا بـع ـف ـات مصطفی صابر ب

 .رئیس دفتر سیاسی انتخاب شد 
  

 حزب کمونیست کارگری ایران 
ــه  ١٠    ٢٠ ،  ٢  ژوئــی
 ١٣٩٢ تیرماه  
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ــھــای   ــت ــاس ــی ــرای س درخــواســت اج
ریاضتی را کـرد کـه مـطـابـق آن  
دھھا ھزار نفر بیـکـار، دسـتـمـزدھـا  
ــشــد، خــدمــات   ــل داده مــی ــی ــل تــق
ـتـی کـاھـش مـی   اجتـمـاعـی دول
یافت و بازنشـسـتـگـان مسـتـمـری  

، ایـن  ...کمتری دریافت میکردندو 
ـروز   ـیـشـنـھـادی مـوجـب ب شرایط پ
ــان   ــون اعـتــراضــاتــی گسـتــرده در ی

ـر  .  گردیـد  ـیـشـت امـا بـا وخـامـت ب
اوضاع اقتصادی، اتحادیه اروپا در  

ــه  ٢٠١١ ســال   ــور ب ــز مــجــب  نــی
ـری   ـیـشـت اختصاص کمک ھای ب
به دولت وبانکھای این کشور شد،  
مشروط به اینکه دولـت یـونـان بـا  

ـیـش   اجرای سیاستھای ریاضتـی پ
گفته، باز پرداخـت ایـن وام ھـا را  

ــنــد  ــیــن ک ــه و  .  تضــم ــل ــئ ایــن مس
اعتراضات مستمر کارگران بـاعـث  
گردید که نخست وزیر این کشـور  
ــدرو از حــزب   ــان ــاپ آقــای جــرج پ
سوسیالیست معروف بـه پـاسـوک  
در آبان ماه سال قبل طرح رفرانـدوم  
ــن   ـرای اجـرا ویـا عـدم اجـرای ای ب

ـر  .  سیاستھا را مـطـرح کـنـد  وی ب
اثر فشارھای اتحادیه اروپا به ایـن  
کشور از سمت خود استعفـا داد و  
ــوان   ــن ــوکــاس پــاپــادمــوس بــه ع ل
نخست وزیر جدید اعالم نـمـود کـه  
ــن ســیــاســت ھــا را   قصــد دارد ای

ــد  ــی کــن اعــتــراضــات و  .  اجــرائ
ــمـر بـه ھـمــراه   ــھـای مسـت ـری درگـی

اعتصابات گسترده کارگری طـی  
ـیـز   این دوره باعث گردید که وی ن
از اجرای سیاست ھای مورد نـظـر  
اتحادیه اروپا ناتوان باشد و کار بـه  
انتخابات پارلمانی جـدیـد کشـیـده  

ـیـل  .  شد  ـیـز بـه دل در انتـخـابـات ن
ـتـی   اینکه ھیچکدام از احزاب سـن
قادر به کسب اکثریـت پـارلـمـانـی  
نشدند، تشـکـیـل دولـت ھـمـچـنـان  

یـکـی از دالیـل ایـن  .  معلق مانـد 
 درصـد آرا تـوسـط  ١٨ امر کسب  

ـریـزا یـا   اتـحـاد چـپ  »حـزب سـی
این حـزب مـخـالـف  .  بود  «رادیکال 

ـیـشـنـھـادی   اجرای سـیـاسـتـھـای پ
ـیـل   اتحادیه اروپا بود و به ھمین دل
از شرکت در ائتالف احزاب موافق  

ـیـشـنـھـادی   با اجرای سیاستھای پ
اتحادیه اروپا، برای تشکیل دولـت  

پس از دوره ای از  .  خودداری کرد 
ـرای تشـکـیـل   بحران و کشمکش ب
دولت، سرانجام در اواخر خرداد مـاه  
ـرگـزار گـردیـد و   انتخابات مجدد ب
ــا   ــوک ب ــاس ــت و پ احــزاب راس
اکثریتی شکننده دولـت جـدیـد را  

امـا نـکـتـه حـائـز  .  تشکیل دادنـد 
  ٢٧ اھمیت در این انتخابات کسب  

. درصد آرا توسط حزب سیریزا بـود 
اھمیت این نکته را بـعـدا تـوضـیـح  

 . خواھم داد 
ھمه این وقایع ھـمـانـطـور کـه  
ــتــم در بســتــری از   ــال گــف قــب
ـراضــات مــتـشــکـل کـارگــران   اعـت
وسایر مزدبگیران یـونـان در جـریـان  

بود وعامل اصلـی ایـن بـحـران در  
ـیـز حضـور   ساختار سیاسی یونان ن
قدرتمند طبقه کارگر در کـل ایـن  

ـراضـات  .  پروسه سیاسی اسـت  اعـت
ــن کشـور در   شـبـانـه روزی در ای
ــا زدو خــوردھــای   ــر مــوارد ب اکــث
خیابـانـی واعـتـصـابـات سـراسـزی  

ــه  .  ھـمـراه بـود  حــتـی اگـر از زاوی
اشکال کالسیک مبارزه طبقـاتـی  
ـم،   ـی نیز به وقایـع یـونـان نـگـاه کـن
ـرده در   اعتراضات کارگـری گسـت
ــمــاعــی   ــت ــت اج ــه دخــال ــان، ب یــون
ـقـالبـی   کارگران در دوره ھـای ان

چنانچه در یونان نیز  .  شباھت دارد 
ـر کشـورھـای اروپـائـی   مانند سـای
ـراض   اشـکـال قـانـونـی و آرام اعـت

ــد   ــھــای کــارگــری مــانــن تشــکــل
اتـحـادیـه ھـا و احـزاب چـپ در  
ــن   ــورژوازی در ای ــود، ب ــان ب جــری
ـری بـه   کشور نیز در آرامش بیـشـت
. حل مشکالت خود مشغول میشد 

به ھر حال به نـظـر مـن در یـونـان  
اعتراضات نه فقط انـعـکـاسـی از  
مبارزه طبقاتی به مـعـنـای یـک  
پدیده تاریخی اجتماعی، بلـکـه در  
ــاتــی   ــق ــل طــب ابـعــادی یــک تــقـاب
مستقیم بود که در خیابانھا جـریـان  

 .داشت 
  

آیـا بـه  :  کارگر کـمـونـیـسـت 
ــدن احــزاب راســت در   قــدرت رســی
یونان بمنزله شکست مبارزات  دو  
ساله طبقه کارگر در ایـن کشـور  

است؟                                                                                        
من شخصا بـه  : مرتضی فاتح 

شــکــســت وپــیــروزی نــیــروھــای  
ـر   اجتماعی به این شکل بله یا خـی

ـقـاتـی  .  نگاه نمیکنم  در مبارزه طـب
ـنـوعـی از جـدال   اشکال بسیار مـت

ـقـات پـدیـدار مـیـشـود  در  .  بین طب
دوره ھای بحرانی و یا بـه نـوعـی  
ـتـوان بـه شـکـل سـیـاه   انقالبی نمی
ـیـن   ـر بـه چـن وسفید، آری یـا خـی

چـون مـبـارزه  .  سوالھائی پاسخ داد 
ـقـه   ـنـد مسـاب ـقـاتـی مـثـال مـان طب

ـروزی بـه  .  فوتبال نیست  ـی گاھی پ
معنای کسب بـخـشـی از حـقـوق  
اجتماعی و یا قـدرت در جـامـعـه  
است، گاھی به مثابه تحمیل خـود  
به عنوان یک نیروی اجـتـمـاعـی  
ــه   ـق ــب طــب ـی ــی رق ـروھــای ب بـه نــی

مسلما شـکـسـت یـا  .  حاکمه است 
ـقـاتـی   پیروزی ھـم در مـبـارزه طـب
وجود دارد، اما این شکل قـطـعـی  
ـقـالبـات   بیشتر در نتیجه نـھـائـی ان
ـرای کسـب قـدرت و   اجتماعـی ب
شکل دھـی بـه جـامـعـه پـس از  

ـقـه  .  انقالب است  به طور مثـال طـب
کــارگــر فــرانســه در کــمــون از  
بورژوازی شکست خورد و یـا بـه  
ـران در   یک معنا طبقه کارگـر ای

 از بورژوازی شـکـسـت  ٥٧ انقالب  
به دلیل و تـوضـیـحـات آن  ( خورد،  

ــوم  ــی ش ــم ــن  ).  وارد ن ــی در چــن
مقاطعی شکست یا پیروزی قـابـل  
ــرایــط   ــح اســت، امــا در ش ــی ــوض ت
ـقـاتـی تـا   کنونی جھان، مبارزه طب
رسیدن به این مرحله ھنوز فـاصـلـه  
ـم،   دارد، زیاد یا کم آن را نـمـی دان
اما مبارزه طبقاتی در دوره حـاضـر  
که یکی از پیشرفته ترین انواع آن  
ـیـن   را در یونان شاھدیم ھنوز به چن
ـرسـیـده   ـنـده ای ن مراحل تعیین کـن
است، که بتوان آنرا شکست خـورده  

کـارگـران  . یا پیروزمند قلمداد کرد 
ــای   ــه ھ ــواســت ــا خ ــان ب ــون در ی
مشخصی و عموما در جھت حفظ  
سطـح زنـدگـی جـامـعـه وارد ایـن  
ـرای کسـب   مبارزه شـدنـد و نـه ب

طبقه کارگر یونـان  . قدرت سیاسی 
ـنـی   برای ورود به چنین جدال معـی
ــی و   ــات ــق ــه شــرایــط طــب ــاز ب نــی
امکاناتی دارد کـه ھـنـوز بـه آن  

ـیـافـتـه اسـت  امـا ھـمـیـن  .  دست ن
مبارزات چیدمان سیاسی در ایـن  
کشور را دچار بحران جـدی کـرد  

ـرای   و حتی تبدیل به کـابـوسـی ب
مـمـکـن اسـت  .  اتحادیه اروپـا شـد 

یک ناظر عـجـول سـاده لـوح، بـا  
ـرآورد   مشاھده اوضاع در یونـان آه ب
که وای باز ھم کارگران شکـسـت  
خوردند، اما این ربط چنـدانـی بـه  
واقعیتھای موجود در یونان وجـھـان  

ــدارد  ــا اعــالم  .  ن ــه بــرخــی ب ــت الــب
ـقـه کـارگـر   شکستھای پیاپی طـب
اھداف سیاسی مشخصی را دنبـال  
ـتـگـان   ـف ـنـد، جـدای از شـی میـکـن
ـرخـی ھـم بـا ایـن   سرمایه داری، ب
اعالم نتایج میخواھند کارگـران را  
به دنبال اشکال مودبانه تر دخـالـت  
طبقه کارگر در ھمیـن چـارچـوب  

ـنـد  اگـر  .  سرمایه داری قـانـع کـن
یادتان باشد با عـروج خـاتـمـی در  
ــرخــی   ــم ب حــکــومــت اســالمــی ھ
ـران را   ـقـه کـارگـر ای شکست طـب

شکست در جـنـگـی  !  اعالم کردند 
جنگی که طبقه کـارگـر  .  خیالی 

. ایران اساسا در آن وارد نشـده بـود 
ـیـد   کسانی که این گونه سیاه وسف
ـقـاتـی   و کوتاه مدت به مبارزه طـب
ـیـشـرفـت ھـای   نگاه میکنند، به پ
طبقه کارگر در این جوامـع تـوجـه  

در مورد خـاص یـونـان  .  ای ندارند 
اگر از زاویه ساختار سیاسی یـک  
کشور اروپـائـی بـه قضـیـه نـگـاه  
ـروسـه   کنیم می بینیم که ھمیـن پ
اعتراضی اساسا ساختار سـیـاسـی  
ـقـاتـی را   ـروھـای طـب ـی احـزاب و ن
. دچار تغییرات اساسی کرده اسـت 

احزابی مانند پاسوک و یا اتـحـاد  
چپ دمکراتیک و اتحادیه ھای  
کارگری در یونان که اکثرا تحـت  
نفوذ این احزاب بوده اند، بـه شـدت  
تحلیل رفته اند و با بحـران درونـی  

طی اعتراضات و  .  مواجه شده اند 
ــان، کــارگــران   ــون ــات ی ــصــاب اعــت
متشکل شده در اتحادیه ھا عـمـال  
ــه   ــوروکـرات و وابســتـه ب ـران ب رھـب
. احزاب بورژوائی را طرد کرده انـد 

ــه   ــان ب ــون ــه کـارگــر ی ــق امـروز طــب
ــدد   ــی مــج ــدھ ــان ــازم ضــرورت س
طبقـاتـی خـود واقـف شـده اسـت،  
ـیـت حـزب   یکی از دالیـل مـحـبـوب
ـلـه اسـت،   سیریزا ھم ھـمـیـن مسـئ
اگرچه این حزب ھـم، تشـکـیـالت  
ـرای   سیاسی واجتماعی کارگران ب

ـقـه  .  کسب قدرت نیـسـت  ورود طـب
کــارگــر در ســطــحــی از مــبــارزه  
طـقـاتـی کـه مـوضـوع آن کسـب  

 سرنوشت مبارزات کارگری در یونان
 مصاحبه با مرتضی فاتح 

 ١ از صفحه  
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ــه   ــق ــه عــنــوان یــک طــب قــدرت ب
خواھان برچیدن نظام سرمایه داری  
ـراضـات   است، بی واسـطـه از اعـت
ـیـجـه   ـت کارگری در ھر ابـعـادی ن

ــمــی شــود  ــر در  .  ن ــه کــارگ ــق ــب ط
ـقـاتـی کـه   مراحلی از مبـارزه طـب
ارگان سیاسی خود را شـکـل داده  
ـقـه   باشـد و بـه عـنـوان یـک طـب
مدعـی کسـب قـدرت سـیـاسـی،  
مجھزبه ارگانھای متناسب با ایـن  

نقش تاریخی باشد، می تـوانـد در  
ــورژوازی را از قــدرت   گــام اول ب
ـروسـه امـحـا   سیاسـی سـاقـط و پ
. مناسبات مزدی را فـراھـم کـنـد 

ــارزه   ــب ــیــن ســطــحــی از م ــن در چ
طبقاتی شکست یا پیروزی مـعـنـا  

اما طبقه کارگر یـونـان  .  می دھد 
ـیـن شـرایـطـی وارد مـبـارزه   در چن

ولـی در  .  مورد گفتگو نشده است 
ھمین حد ھم مـبـارزات کـارگـران  
ـنـده   ـیـن کـن در یونان تاثیراتی تـعـی

 .  دارد 
به لـحـاظ اجـتـمـاعـی ھـمـیـن  
اعتراضات باعث گردیده تـا فشـار  
اتحادیه اروپا برای اجرای سیـاسـت  
ـتـصـادی در ایـن   ھای ریاضـت اق
کشور از سـوی ھـمـیـن اتـحـادیـه  
تعدیل شود و دولـت جـدیـد ھـم از  
باز پرداخت وام ھای گذشـتـه کـه  
مستقیما از جیب مردم یونـان بـایـد  

تصـور  .  پرداخت میشد معاف شـود 
ـراضـات   کنید اگر این حجم از اعـت
طبقه کارگر صورت نپذیرفتـه بـود  
اکنون مـردم ایـن کشـور در چـه  

در ھـر حـال ایـن  .  شرایطی بـودنـد 
ـیـافـتـه   کشمکش ھـنـوز خـاتـمـه ن

به نظر من اعـالم شـکـسـت  .  است 
طبقه کارگر یونان غیر منـصـفـانـه  

ـنـانـه اسـت  ـی مـمـکـن  .  وغیر واقع ب
ـقـه   است چنـد رانـد از ایـن مسـاب
گذشته باشد، اما بورژوازی یـونـان  
ـنـدگـی اوضـاع   واروپا نیز بر شـکـن

ـراف کـرده انـد  مـن  .  کنـونـی اعـت
ــن اعــالم   ـرای ای ـم ب فـکـر مـیـکــن
ـــوز وقـــت ھســـت   ـن ــه ھــ ـــج ـی ــ ــت ن
وپیچیدگیھای مبارزه طبقاتـی در  

 . این دوره را باید بھتر شناخت 
 

در دو سال  : کارگر کمونیست 
ــونــان   ــر در ی ــه کــارگ ــق اخــیــر طــب
ضربات عظیمی بر نـظـام سـرمـایـه  
داری این کشور وارد ساخت، چـه  
ـقـه   عاملی مـوجـب شـد کـه طـب
کارگر نتواند نـھـادھـای سـیـاسـی  
ـر   اعمال اراده خود  در جامعـه را ب

 متن این مبارزات بوجود اورد؟ 
از نظر من این  :  مرتضی فاتح 

ضربات فقط بر سرمـایـه داری در  
شاید ایـن  .  یونان محدود نمی شود 

بخشی از پاسخ به سوال قبلی ھـم  
باشد، نقش طبقه کارگر یـونـان در  
ـر بـورژوازی در   ـراب ایجاد مانع در ب
اروپا، برای ھجوم افسار گسیخـتـه  
ـیـن   به مردم این جوامع بسیـار تـعـی

 .کننده است 
شرایط یونان نه فقط اسپانیـا و  
ـیـمـا   ـق پرتغال را ھمین امـروز مسـت
ـلـکـه   ـرارداه اسـت، ب ـر ق ـی تحت تـاث
ــه نــفـس بــیـشــتــری در   ــمــاد ب اعـت
کارگران کل اروپـای قـاره ایـجـاد  

ـر وقـایـع  .  کرده است  ـی نمیشـود تـاث
ـــزب   ـــاب ح ـــخ ـت ــ ـــان در ان ـــون ی
سوسیالیـسـت در فـرانسـه و رونـد  
ــا را نــادیــده   ــی ــال ــت ســیــاســی در ای

در تمام این مـدت وحشـت  . گرفت 
ــه   ــل ــا در ایــن جــم بــورژوازی اروپ

معروف سران این اتحادیـه خـود را  
ــونـان فــردا   ــداد، امـروز ی نشـان مـی

فـقـط  ...  اسپانیا، ایتالیا، پرتغـال و 
خواستم از ضربات جدی که طبقـه  
کارگر یونان به سـرمـایـه اروپـائـی  

 .وارد کرده تصویر روشنتری بدھم 
ـرسـش   اگر بخواھم بـه اصـل پ
شما پاسخ بدھم نا چـارا بـایـد بـه  

مـنـظـورم ھـمـیـن  ( شرایط تاریخی  
ـراط  ) دوره اخیر اسـت نـه دوره سـق

ـم  ـی . طبقه کارگر یونان تـوجـه کـن
ظرف تشکیالتی طبقه کارگـر در  
ـنـد  . یونان عموما اتحادیه ھا ھسـت

ـفـوذ   این اتحادیه ھا اکثرا تـحـت ن
ـــھــــه   ـب ـــوک، جـــ ــــاس ـــزاب پ اح
ـیـسـت   دموکراتیک، حـزب کـمـون
ــالف چــپ   ـت ــعـضــا ائ ــی و ب ـت سـن

ـنـد  ـریـزا ھسـت طـی  .  رادیکال یا سی
سالھا اعتراضات کارگـری تـحـت  
تاثیر سـیـاسـی و اجـتـمـاعـی ایـن  
احزاب بوده است و ھـمـیـن احـزاب  
نیز سالھا قدرت دولتی در یونان را  

وقـایـع دھـه  .  در اختیار داشته انـد 
ــی بــر کــل  ٩٠   کــه اثــرات مــنــف

مبارزه طبقه کارگرجھانـی داشـتـه  
ـر بـوده   به نوعی در یونان نیـز مـوث

ــت  ـــا  .  اس ــزاب و ی ـــمـــا اح مســل
ـنـده   تشکلھای سیـاسـی کـه نـمـای
ـقـه کـارگـر، در جـدال   مستقیم طب
ــی   ــاس ــدرت ســی بــرســر کســب ق
ھستند، پـدیـده ای خـلـق السـاعـه  
نیستند و عموما در طی دوره ای  
از کشمکش حاد طبقـاتـی شـکـل  

طبقه کارگـر یـونـان بـه  .  میگیرند 
نظر مـن تـازه وارد ایـن دوره شـده  

در طوالنی مدت این احزاب  .  است 
ـقـاتـی در   نتیجه طبیعی مبارزه طب

اما طی ھمین دوره  .  جریان ھستند 

ـم، در   ـت ھمانطور که قبـال ھـم گـف
ــان   یـونـان یـک گســسـت در جـری
است، یعنی گذر از اشکال سنتـی  
ـر احـزاب واتـحـادیـه   و دست وپاگی
ھـائـی کــه ھـدایـت کـارگـران را  
برعھده دارند، به اشـکـال رادیـکـال  

به نظرم مـا بـه زودی شـاھـد  .  تر 
تغییرات جدی در رھبری اتـحـادیـه  
ـم بـود و   ھـای کــارگـری خـواھــی
متعاقبا احزاب جدیدی در صحـنـه  

. سیاسی یونان پدیدار خواھنـد شـد 
ـر   ـفـوذ غـی به عنوان مثال ھـمـیـن ن
ـریـزا   ـنـی حـزب سـی ـی ـیـش ب قابل پ

ـبـی  .  است  اگر چه این اتحاد ترکی
از چندین تشکل سیاسی چپ به  
ـیـل   طور عمومی است، اما بـه دل
ـران   تفاوت ھایـش بـا احـزاب ورھـب
سنتی آنھا، به سرعت مورد تـوجـه  

ھمین شـرایـط  .  جامعه قرار گرفت 
نشان میدھد که رونـدی سـیـاسـی  
ـری   در جامعه یـونـان در حـال سـپ

ــقــه  .  شــدن اســت  در مــجــمــوع طــب
کارگر یونان با ورود پر قـدرت بـه  
عرصـه سـیـاسـی واجـتـمـاعـی، و  
درگیری روزمـره طـی مـاھـھـای  
گذشته، وارد پروسه ای شده اسـت  
ـتـایـج آن   که طبیـعـتـا یـکـی از ن
شکل دھی بـه نـوعـی دیـگـر از  

 .سازماندھی اجتماعی خود است 
اما در پاسخ به سوال اول اشاره  
ـبـال عـمـومـی حـزب   کردم کـه اق
سیریزا از یک جھت حائز اھمـیـت  
است، با اجازه شمـا مـیـخـواھـم در  
ــه اشــاره   ــل ــن مســئ ــه ای ــان ب ــای پ

 .مختصری بکنم 
ـریـزا ( اتحاد چپ رادیکال   ) سی

 از گـروھـھـای  ٩٠ که ازاواخر دھه  
ـلـوک   کوچک چپ متمایز از ب

ــود، در   ــه ب شــرق شــکــل گــرفــت
جریانات اخیر بـه نـامـی آشـنـا در  

 گـروه  ١٣ . مسائل یونان تبدیل شد 
ـریـزا، بـه لـحـاظ   تشکیل دھنده سی
ــان   ــی ھــم ــان ــون ــاســی ورژن ی ســی
نیروھائی ھستند کـه در آمـریـکـا  
ــجــاد   واروپـا جــنــبـش اشــغــال را ای

ـــــد  ـردن ـــــی از  .  کــــ ـب ــــ ـی ـرکــــ تــــ
سوسیالیسـتـھـای دمـکـرات، اکـو  
ـیـسـتـھـا، چـپ   سوسیالیستھا، فمن
ــســت، گــروھــھــای   ــالــی ــون ــاســی ــرن انــت
تروتسکیسـتـی و ضـد جـنـگ و  

یـا  ( کمونیستھای جـھـان سـومـی  
ــی  ــه عــالوه  ) ھـمــان ســه جــھــان ، ب

ایـن  .  گروھھـای رادیـکـال جـوانـان 
اتحاد چپ در یـونـان، بـا دخـالـت  
متشکل در پروسه سـیـاسـی و بـا  

نـه بـه ریـاضـت  »شعار مشـخـص  
 «اقتصادی، آری به رفاه عمومی 

من فکـر  . وارد جدال اجتماعی شد 
ـیـل   ـرو بـه ایـن دل ـی ـم ایـن ن میکـن
ـیـن جـایـگـاھـی در   توانست به چن
ـیـدا   عرصه سیاسی یـونـان دسـت پ
ـری از   ــ ـت ــ ـــون دربس ـــد، چ ـن کــ
ـرده   ــ ـت ـراضـــات روزانـــه گســ ــ ـت اعــ
ـروسـه   ومتشکل کـارگـری وارد پ

بـه  .  سیاسی جامعه یـونـان گـردیـد 
ـبـش ھـای   طور خالصه ھـمـه جـن
ـنـھـا زمـانـی   ضد سرمایه داری ت
میتوانند به بازیگرانـی مـطـرح در  
عرصه اجتماعی تبدیل شوند، کـه  
حضور پرقدرت طبقه کارگر در آن  

ـریـن  .  جامعه موجـود بـاشـد  بـزرگـت
ــالف چــپ   ــای ائــت پــیــروزی ھ

 میـالدی  ٩٠ رادیکال از اواخر دھه  
ــش از انــتـخـابـات مـاه مــه   ـی تـا پ

 درصد آرا  ٥  حداکثر کسب  ٢٠١٢ 
ــا   ــات شـھــرداری ھـا ی ــخـاب در انــت

ـراضـات دو  .  پارلمان بـود  امـا اعـت
ساله اخیر کارگران در یونان باعـث  
گردید تا چنین ائتالفی بتوانـد تـا  

 درصد آرا را به خود اختصـاص  ٢٧ 
ـتـالف ظـرف  . دھد  مسـلـمـا ایـن ائ

ـقـه کـارگـر   سیاسی یـا حـزب طـب
یونان در جدال طبقاتی نیست، امـا  
ھمـیـن شـرایـط بـه خـوبـی وزن و  
ـیـسـم و   تعیین کننـدگـی رادیـکـال
حضور طبقه کارگر را در شـکـل  
ــه مــبـارزه اجــتـمــاعـی در   دھـی ب

 .  جریان نشان میدھد 
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ــانــی کــه از حضــور   ــاع  »زی اتــب
رسـد بـه دقـت    به ایران می  «افغان 

ـیـجـه   ـت ـیـن ن حساب کردنـد و چـن
ـبـاع   گرفتند پـولـی کـه صـرف ات

تـوانسـتـه صـرف    افغـان شـده، مـی 
ـتـصـاد  » باز تولید و شکوفـایـی اق

شود اما نشده، یعنی بر بـاد   «ایران 
این بماند، به گفتـه سـرکـار  .  رفته 

ــیــل   ــه دل ــگــار ب ــامــه ن ــم روزن خــان
ــوق بشــری حضــور  » عــوارض حــق

ـران  ـبـاع افـغـان در ای ، سـرعـت  «ات
ـیـز   باالی اینترنت در افغانستان و ن
رشد اقتصـادی آن کشـور، دولـت  
افغانستان دم در آورده و نسبـت بـه  

بـه  !  سرنوشت اتباعش حساس است 
گفته ایشان به خاطر ھمین  اسـت  
که موضوعات مانند آنچه در یزد  
ــعــکــس   ــاد ســریـعــا مــن ــاق افــت ـف ات

ـم روزنـامـه نـگـار    می  شـود و خـان
شـود    ھا مـی   برخوردی که با افغان 

را  نه رفـتـار فـاشـیـسـتـی دولـت  
کـه سـیـاسـت  ( جمھوری اسالمی  

ـیـزی »اش    رسمـی  ـیـگـانـه سـت  «ب
ـلـکـه انـعـکـاس  ) است  رفـتـار  »، ب

فرزانه روستایـی  .  داند   می  «ایرانیان 
نیز یک کـالم در مـحـکـومـیـت،  
ـر   حتی اظھار تاسف از اتفاقات اخی

ـبـاع    نمی  کنـد چـون ایشـان ھـم ات
داند که سـبـب    افغان را بیگانه می 

ـیـمـاری  ھـای    قتل، دزدی شـیـوع ب
انسانی و دامـی وشـیـوع مصـرف  

 .اند   مواد مخدر در ایران بوده 
فقط اشاره گـذرا بـه سـخـنـان  
ایشان کافی خواھد بود تـا چـھـره  
ـبـی   فاشیسم درشـکـل اصـالح طـل

ـم   اسالمی  ـی : اش را، مشـاھـده کـن
ــون » ـی ـل ـردیـد مـی ھـا سـاعــت    بـی ت

ــسـات اداری ھـمــه نـھــادھــای   جـل
ــل   ـریــت مســائ ـرانــی صــرف مــدی ای
ناشی ار ھمسایگی با افغـانسـتـان  

ھای مقیم ایران سـھـم    افغان ...  شده 
ـم و   قابل تـوجـھـی در ھـمـه جـرائ

ھای قضایـی دارنـد و طـی    پرونده 
سی سال گذشته میلیاردھا تومـان  
ــھـادھــای   ـر ن ــه اضـافــه را ب ـن ھـزی

بـا  ...  اند   قضایی ایران تحمیل کرده 
ـنـه نشـده   رفت و آمد اتباع واکسـی

ای    باز ھـم بـا فـاجـعـه ....  افغان،  
ـیـون  ـل ھـا دالر    بھداشتی و اتالف می

ــه  ــرمــای ــی مــواجــه    از س ــل ھــای م
ــگــی   ــا ھــمــســای ــد کــه ب ــی ھســت

وقتی بـا  .   افغانستان مرتبط است 
ــروپــاشــی کــانــون خــانــواده  ھــای    ف

ـر رشـد و گسـتــرش   ـرانـی در اث ای
ــاد   ــی مصـرف مـواد مـخــدر و اعـت
ـیـد کـه ھـمـسـایـگـی   مواجه ھست
ـران بـه ارمـغـان   افغانستان برای ای
ــا خســارات و   آورده اســت آن را ب

ــی  ــگ    ویــران ــه  ٨ ھــای جــن ــال  س
امـا، و  .  ..  توان مقایسه کرد   می 
ـیـت پـذیـری، تـوان  ...  اما  مسـئـول

ـر   ـراب بدنی قابل توجه، مقاومت در ب
سختی کار، کم توقعی، تـابـعـیـت  
از کارفرما، زود آمدن سـر کـار و  
ـــن از   ـت ـر کـــار رفــ ـر از ســ دیــ

ــژگــی  ھــای مشــتــرک اکــثــر    وی
ـران   کارگران افـغـان شـاغـل در ای

ـیـون  ...  بوده است  ـل اگـر یـک مـی
ـران سـاالنـه   نیروی کار افغان در ای

ـنـد  ٢٥٠٠٠٠   تومان پول ذخیره کـن
ـران  ٥/٢ در سال    میلیارد دالر از ای

در حـالـی کـه  .  اند   پول خارج کرده 
 ٠٠٠ ھر افغانی در سـال حـداقـل  

ــول ذخــیــره  ٥٠٠  ــومــان پ  ھــزار ت
 میلیـارد  ٥ کند که مجموع آن    می 

ــی  ــود   دالر م ــه  ...   ش ــی ک ــول پ
... افـغـانسـتـان از کـار کـارگـران 

ــد حــداقــل    تــحــصــیــل مــی  ــن   ٣ ک
میلیارد دالر اسـت کـه از بـودجـه  

  ٦/٢ ساالنـه افـغـانسـتـان، یـعـنـی  
ـر اسـت  .  میلیارد دالر اندکی بیشـت

ایران طی سی سـال گـذشـتـه  ...  
معادل صد میلیارد دالر از پـول در  
ــان   ــت ــه افــغــانس گــردش خــود را ب

بودجـه کـالنـی  .  سرازیر کرده است 
ـران خـارج  ...  که   چـرخـه پـول ای
شد و امکان باقی ماندن، بـاز    نمی 

تولید و شکوفایی اقتصاد ایران را  
 ... "کرد    فراھم می 

ـران یـکـی   «اتباع افغان » در ای
ـقـه کـارگـر    از بخش  ھای مھم طـب

ـنـھـا بـه خـاطـر   ایران ھستند که ت
اینکه فارسی را به لـھـجـه دیـگـر  

کنند، بیگانـه خـوانـده    صحبت می 
ــن    مـی  ــد  و مـورد شــدیـدتــری شــون

گیرنـد    ھا قرار می   ھا و تحقیر   توھین 
تا زمینه استثمار بی حـد و حصـر  
ایشان فراھم آید که این را سـرکـار  

کـنـد    خانم اصالح طلب اذعان مـی 
ـثـمـار بـھـیـچـوجـه   ولی با این اسـت

ستـایـد    مشکل ندارد، بلکه آنرا می 
ھـا    کند که اگر افغان   و تاکید می 

ترین شرایـط    مجبور نبودند به سخت 
در بی حقوقی مطلق تـن بـه کـار  
دھند، مثال از شبکـه گـازرسـانـی  

ـتـه  .  در ایران خبری نبود  ـب ایشـان ال
ـران ھـم   از طعنـه زدن بـه مـردم ای

ـبـل    غافل نمی  ـن ماند کـه گـویـا ت
ــد و تــن بــه ایــن کــارھــا   ــن ــت ھس

ـتـه    نمی  دھند در حالی که بـه گـف
 «ایرانیان تنبـل »خود ایشان ھمین  

ھا در ایران مـجـبـور    به مانند افغان 
شدند در ژاپن تن به استثمار شدید  

البته ایشان اصال حساب و  ( بدھند  
کنند که چقدر ایرانیان    کتاب نمی 

!) پول به اقتصاد ایران وارد کـردنـد 
خواھد برای ایرانی    ایشان فقط می 

ــمـار یــک   ـث آزاد و آبـاد ایـن اســت
 .کمی اخالقی شود 
ھـا    اند که افغـان   چنان جلوه داده 

ـنـد   مدام در حال جرم و جنایت ھست
و یا در کار قاچـاق مـواد مـخـدر  

بسیار شرم آور اسـت امـا  .  ھستند 
نام بیماری مانند آنفلوانـزای را بـا  

اند تـا ھـر    پسوند افغانی شیوع داده 
ـیـه ایـن   چه بیشتر جـامـعـه را عـل
مـردمـان شـریـف تـحـریـک کــرده  

خانم فـرزانـه روسـتـایـی از  . باشند 
مـوسـی  ( قول یک استاد اقتصـاد  

که کارش پیدا کـردن  )  غنی نژاد 
ـلـف اسـت کـه    راه حل  ھـای مـخـت

ـران   منجر به شکوفایی اقتـصـاد ای
شـود،  )    شما بخوانید سود بیشتر ( 

از زشـتـی و حـقـارت  »:  گوید   می 
 «برد   بپرھیزیم که راه به جایی نمی 

ـردیـد راه   اما ایشان اصال به خود ت
یک کم مکث   «اخالقا »دھد    نمی 

کند و یک کم فکـر کـنـد و از  
پرھیز کـنـد و    «زشتی و حقارت »

 سـالـه  ٥٠ ھـا در    ببیند که افـغـان 
ــر چــه بــر ســرشــان   ــی گــذشــتــه اخ

کی در اختیـار ایـن  .  گذشته است 
مردم رفاه و آسایش بوده که ایشـان  

دست رد به سینه آن زده بـاشـنـد؟  
آیا غیر از این است که ایـن مـردم  
بخصوص در سه دھه گـذشـتـه بـه  

ــاســت  ــی ــر س ــم  »ھــای    خــاط ــی تصــم
جز ویرانی و کشتار شاھـد   «سازان 

ـر  .  چیزی دیگری نبودند  مگر غـی
ـیـا   ازاین است که کسانی دراین دن
ـر زنـدگـی   از این شرایـط حـاکـم ب
ـیـاردھـا دالر   ـل مردم افغانستـان مـی

ـنـد؟ چـرا راه    سود به جیـب مـی  زن
ـیـس جـمـھـور   دور برویم  به قول رئ
ــه نشـان جــمــھـوری اســالمــی   ھـال

درایران یکـی   «برادران قاچاقچی »
ــت  ــان اس ــاران  .  از آن کس ــک ــم ھ

افغانی برادران قاچاقـچـی ھـم در  
ـــان    ـت امـــور  " کشـــور افـــغـــانســ

را در دست دارند، خـود   «مملکتی 
ـراف کـرده اسـت کـه   کرزای اعـت

ـرادران    کیف  ھای حاوی پول را از ب
اش دریـافـت کـرده اسـت و    ایرانی 

ھمین کرزای و دولتی کـه او در  
راس آن است بیش از ھر چـیـز بـه  
فکر سازمان دادن نیروھای مسـلـح  
است که تا فقر را برای این مـردم  

ــد  ــن کــن ــه ســال  .  تضــمــی ســال ب
گــذرد امــا تــا حــاال کســی    مــی 

شنیده است که قوانینی وضع شده  
است که مثال بھـداشـت، حـاال نـه  
رایگان حداقل در دسترس ھـمـگـان  
ــه؟   ــان قــرار گــرفــت ــانســت در افــغ
ھمانگونه که در ایران بھداشـت در  
ـیـسـت و روز   دسترس توده مـردم ن
ـر از   ـیـشـت ـر و ب بروز بھداشت بیشـت
ــارج   ــی خ ــوده مــردم دســتــرس ت

شود که ماه به ماه بابت آن از    می 
اگــر  .  گـردد   حـقـوقشـان کسـر مـی 

ـران   آمار جرم و جنایت روزبروز در ای
ـقـه  ای مـیـابـد، نـه    ابعـاد بـی سـاب

ــی » ــگ ــل فــرھــن ــک ــا   «مش و ی
بـاعـث رشـد و   «مھاجران افـغـان »

گسترش آن شده، بلکه ایـن پـدیـده  
ــه داری، بــه   ــرمــای ذاتــی نــظــام س
خصوص از نـوع وحشـی و افسـار  
ــه حــاکــم بــر ایــران و   ــخــت گســی

ـم روسـتـایـی  .  افغانستان اسـت  خـان
مانند ھـمـه ھـم کـیـشـان خـویـش  

ھای که مـا مـردم    اساس مصیبت 
گیـرد چـرا    کشیم را نادیده می   می 

ـریـن اجـتـمـاعـی   ـف که اساس این ن
ـبـول دارد   یعنی سرمایه داری را ق

گـویـد    که بدون ھیچ شـرمـی مـی 
ـنـد    ھا ھوس مـی   ھر وقت افغان  کـن

برگردن کشـورشـان خـود را نشـان  

ـیـا    نیروی انتظامی می  دھد کـه ب
ــر  ــی ــگ ــالــھــم  !  مــن ب ــث ایشــان و ام

ـنـدنـد کـه    چشمشان را فـرو مـی  ب
ـروی انــتـظـامــی مـانــنـد یــک   ـی ن
سـگ ھـار بـه شـکـار کـارگـران  

پردازد، اموالشان را یـا     افغانی می 
ــود    مصــادره مــی  ــاب ــا ن کــنــد و ی

کند و بدتر از حیوانات بـا ایـن    می 
ــار    انســان  ــکــش رفــت ــمــت ــای زح ھ
کـنـد وبـعـد ھـم سـر مـرز در    مـی 
ایشـان  .  سـازد   ھا رھایشان می   بیابان 

ــگــار یــا   ــرن ــب ــوان یــک خ ــن ــه ع ب
کنشگر حقـوق بشـری، یـا فـعـال  
سیاسی یا تحلیل گر سـیـاسـی یـا  
ھــر چــه کــه خــود را خــطــاب  

کند، باید شنیده باشد که سال    می 
ھـای    گذشتـه در یـکـی از زنـدان 

ایران، این مردمان بی و سرو صـدا  
ایشـان اذعـان  .  قتل و عـام شـدنـد 

ــردم از   ــرزنــدان ایــن م دارد کــه ف
ـنـد چـرا کـه   تحصیل محروم ھسـت

ــد  ـن امـا از ســوی  .  افـغـانــی ھســت
ــی مــی  ــگــر مــدع ــه    دی ــود ک ش

ھا ساعت وقـت مسـئـوالن،    میلیون 
صرف ھمسایـگـی بـا افـغـانسـتـان  
شده است اما از خود پرسیده اسـت  
چرا در آن سـاعـات مصـرف شـده  
تصمیم گرفته شده اسـت کـه ایـن  
ــروم   ــل مــح ــی مــردم از حــق تــحــص
شوند؟ چرا نه در نوشته ایشـان یـا  
ـیـدا   ھمفکران ایشان، یک کـالم پ

کنید که سیاست آن کسـانـی    نمی 
ــیــون  ــل ــی ھــا ســاعــت صــرف    کــه م

ھمسایـگـی بـا افـغـانسـتـان شـده،  
ھیچگاه به این منجـر نشـده اسـت  
ـیـار   که امکانات بیتشری در اخـت
مردمی قرار گیرد که فـارسـی را  

کنند؟ جـواب    طور دیگر تکلم می 
ــایــی   ـم فــرزانـه روسـت را خــود خــان

دھـد و    اش مـی   درجمله آخر نوشتـه 
ھـیـچ صـیـادی، در  »:  گـویـد   می 

ـری کـه بـه گـودالـی   ـی جوی حـق
ریزد، مرواریدی صید نـخـواھـد    می 
ـران   «. کرد  دغدغه اصلی ایشـان ای

ـتـصـاد   آباد و آزاد و شکـوفـایـی اق
ایران است و این را به تجربه سخت  
ـر   دردناک و خونین صد ساله اخـی
ـر   فھمیدیم این یعنی استثمار بیـشـت

ـم فـرزانـه روسـتـایـی  .  و بیشتر  خـان
ــکــران و   ــمــامــی ھــمــف ــد ت مــانــن

اعـم  ( ھمکـارانـش ھـمـه مـردم را  
دانـد و    حقیر مـی ) ازافغان و ایرانی 

ـیـسـت    ھیچ نقشی برای     شان قائل ن

 "مھاجران افغان"دلسوزی فاشیستی برای 
 یاشار سھندی  

 ١ از صفحه  
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 ...دلسوزی 
ـیـسـت کـه اگـر   ما متـوجـه ن
ایشـان وادار شـده اسـت در مــورد  
مھاجران افغان مطلبی بنویسـد بـه  

ھـا    خاطر این است که اکنون افغان 
ــدا کــردنــد  ــی ــت  .  صــدا پ ــر دول اگ

ــوشــت   ــرن ــان در مــورد س ــت افــغــانس
اتباعش حساس شده اسـت نـه بـه  
ـلـکـه   خاطر سرعت باالی اینترنت ب
ــش   اعــتــراضــی اســت کــه جــنــب
ـنـدگـی از   کارگری ایران به نـمـای
ــیــت   ــه وضــع ســوی مــردم ایــران ب

بـه  .  ھمکاران خـویـش کـرده اسـت 
خاطر این اسـت کـه کسـانـی در  
اصفھان سریعا بعد از دستور العمـل  
فاشیستی حکومت با عـکـسـشـان  
ـم  . فریاد زدند من ھم یـک افـغـان

در کابل به اعدام فرزاد کـمـانـگـر  
شود و در آنجا فـریـاد    اعتراض می 

ـر دیـکـتـاتـور    زده می  شود مرگ ب
چه در کابل چه در تـھـران، و در  
تھران جنبش کارگری یـکـپـارچـه  
بــه دفــاع از ھــمــکــاران خــویــش  

 .برخواسته 
ــزی یــکــی از   ــی ــت ــانــه س بــیــگ

ھای بسیار کریه فاشیسم است    جلوه 
کند از دھـان یـک    حاال فرق نمی 

ـا   ـیـد ی ـای نئو نازی در آلمان بیرون بی
ــدرکــار   ــک دســت ان ــغــز ی از م
حکومت اسالمی تراوش کند یا بر  
قلم اصالح طلـب اسـالمـی جـاری  

ـایـی بـه  .  شـود  ھشـدار خـانـم روسـت
از یک نـگـرانـی   «اصالح طلبی »

ــق بــورژوازی آب مــی  ــی خــورد     عــم
ـا وجـود   چرا که مشاھده کـردنـد ب
سرکوب وحشیانه حکومت، ھـویـت  
انسانی در جامعـه ایـران بـه شـدت  

ـنـھـا    قوی است و افغان  ھـا را نـه ت
ـلـکـه جـزیـی از   ھیچ نمیـشـمـارد ب

ــد   ھـویـت انسـانـی خـودش مـی  . دان
ـلـی دیـر   ـامـه نـگـار خـی خانـم روزن

جامعه ایران در  »: متوجه شده است 
ـا  .   حال زایشی جـدیـد اسـت  دیـر ی

زود قرائتی متفاوت از جھان، دیـن،  
ــان بــر ایــران دامــن خــواھــد   و انس
گستراند و بساط تفاسیر منحـط از  
ــده   ـاســی از ایـران بـر چـی دیـن سـی

ایـن زایـش جـدیـد را   «. خواھد شـد 
ـاد دیـد    می  توان در اشکال بسیار زی

ـنـھـا   و ھمبستگی با مردم افـغـان ت
مسـلـمـا  .  جلوه کوچکی از آن است 

ــوده مــردم   ــران کــه ت در فــردای ای
سرنوشت خویش را به دست داشـتـه  
باشند کل این فاشیسیم سیاسی را  

 . زمینگیر خواھند نمود 

خرید نان،بخصوص سنگگ  
وقت می برد و  با حرکاتی  
. عجیب وغریب ھمراه ست 

ھنوز ھستند کسانی کھ بچھ  
ان   د ن ری رای خ ا را ب ھ
میفرستند تا خودشان  را از  
اف   ع ی م وای ان ھ ن ن ب ت رف

اما با گرانتر وگرانتر  . بکنند 
شدن نان، سر وکلھ بزرگتر  
ھا در نانویی بیشتر از گذشتھ  

موضوع فقط  .   دیده میشود 
د نان  .  یک خرید نیست  خری

ھ  نبرد   عمال یک  صحن
است، نبردگاه  پنھان وگاه  
ا   ن مردم  ب ی آشکاری  ب
حاکمان غایب، نبردی بین  
مردم  وکسانی کھ ھرگز  
وایی   برای خرید نان در نان

قبل از نوبت  ! دیده نمیشوند 
ع   وق د وم ری ن خ ی در ح
خروج، سھ مرحلھ است کھ  
میشود روی تک تکشان  

ریز شد و متوجھ شد کھ  
ھ   ل رح ھ م ر س ردم در ھ م
دارند یک اعتراض را با  
ھ و   ون م و گ ات چش حرک
تا پرخوا   ھای صورتشان ون
ی   ایش م م ھ ن ھششان  ب

گرانی نان ارزشش  .  گذارند 
د برابر   را در سر سفره چن

رده  ی  .  ک ت م دش دق ری خ
فاقات زیادی در  .  خواھد  ات

نانوایی می افتد کھ ھمگی  
جلوه ھای ویژه ای از ھمان  

د  ن عروف رد م ب ت  .  ن ا وق ام
ت  "  وب ھ ی   "  ن م ا ھ ب ری ق ت

کسانی کھ خودشان نان آور  
ب   ی ات عج د حرک ھ ان خان
وغریب چھره ودست وتنھ  

نان کھ  .  اشان شروع میشود 
د،   ت اف ی وان م شخ ی روی پ
دستھای نان آور ما شروع بھ  
حرکت می کند، معموال از  
رون و   ی ت ب م ھ س داخل ب

فاصلھ گرفتن از ھم  می  
ھ  !  چرخند  ویعنی این ھم نان

کھ ماباید بخوریم، با تاملی و  
نگاھی بھ دیگران، با گشاد  
کردن چشم،  شروع بھ جدا  
ده بھ   کردن سنگھای چسبی
نان می کند وبعد با چند  
ضربھ ای محکمتر از نیاز،  
ان را می   ھ ھای ن وخت س
تکاند، نان دوم این حرکات  

تا با  ... تشدید میشود   ھای تا ن
غیض و لعنت نانھایش را  
رود  ی د و م ن ی ک ع م م . ج

ظاھرا دعوا بین او وشاطر  
و پیشکار است، اما دعوای  
ا   ا ب اق ف رف ات ن دو ط ای

حرکات  .  خاطیان اصلیست 
دست و صورت مردم حین  
خرید نان سنگگ خودش  
ھ است،   ان گی جداگ رھن ف
معنایش اعتراض بھ اساس  
ت،   ود اس وج ی م دگ زن

معنایش اعتراض بھ ھمھ ی  
زندگی، شکر نھ، شکایت  

بخصوص اواخر برج   . است 
ان   ن ن چکس از ای ھ ھی ک
آوران امید بازگشت دوباره  

دارد  ممکن  .  بھ نانوایی را ن
است بار بعد، واقعا پولی  
ش،   ای م ی ن رای رای اج ب
د   ات خری وحرکات وسکن
ھ باشد  . سنگگ وجود نداشت

ھزینھ ھا چنان تغییر می کنند  
کھ دقیقترین آدمھا در دخل  
وخرج کم میاورند واجرا ویا  
ده ای   ھا نمایش زن دیدن تن
زندیگیشان را از کف می  
دھند، نان فقط قسمتی از  
سفر نیست، ابزاری برای  
ئاتر اھل   اجرای نمایش وت
کوچھ ست، بھانھ ای برای  
کس   رع ت ب ر، درس ی ف ک ت
ھ   دستھایی کھ برای شکر ب
ھم نزدیک میشوند، دستھای  
خریداران نان از یکدیگر  
دور میشوند، بھانھ ای برای  

 !تکفیر رازق 
 

        سکنات  موقع خرید نان سنگگ   
 منصور ترکاشوند 
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ــامــه خــراســان   ــش روزن ــدی پــی چـن
چـاپ ایــران گــزارشــی از یــک  
پرونـده شـکـایـت در شـورای حـل  
ـتـشـر کـرد کـه   اختالف مشھد من
ــر در ایــران را   ــق ــعــاد درد آور ف اب

این گزارش را بـا  .  ترسیم می کند 
کمی دستکاری اینجـا مـی آورم  
تـا در آخـر در مـوردش صـحـبـت  

 .کوتاھی داشته باشیم 
مردی با تسلیم شکوائیـه ای  " 

به قـاضـی شـورای حـل اخـتـالف  
ـر و  :  گفت  چندی قبل خانه مـحـق

مخروبه ای را در چند کیلومتری  
حاشیه یـکـی از شـھـرک ھـای  
مشھد خریدم امـا چـون وضـعـیـت  
ـم اتـاقـی را   مالی مناسبی نداشـت
. که گوشه حیاط بـود اجـاره دادم 

مدتی از اجاره منزل نگذشتـه بـود  
که احسـاس مـی کـردم فـرزنـدان  
. خردسالم دچار افسردگی شده انـد 

وقتی از سرکار به خانه می آمـدم  
مـی   «کـبـاب »آن ھا از من طلب  

ــد   ــوان خــری ــن کــه ت ــد م کــردن
ـم ھـر بـار بـا   «گوشت » را نـداشـت

بھانه ای آن ھـا را دسـت بـه سـر  
می کردم تا این که متوجـه شـدم  
ھر چند روز یـک بـار از اتـاقـی  

بوی  »که به اجاره واگذار کرده ام  
می آید و ھمین مـوضـوع   «کباب 

ـم از مــن   بـاعـث شـده تـا فـرزنـدان
 .تقاضای کباب بکنند 

ـرونـده ادامـه داد  : شاکی این پ
دیگر طاقتم طاق شده بـود ھـرچـه  
ـم کـبـاب   سعی کردم برای فرزنـدان
تھیه کنم نشد این در حـالـی بـود  
که بوی کبـاب ھـای مسـتـاجـرم  
مرا آزار می داد به ھمین دلیـل از  
محضر دادگاه می خواھم رای بـه  
تخلیه محل اجاره بدھد تا بیـش از  
ـــذاب   ـــواده ام در ع ـــان ـــن خ ای

ــد  ــن قــاضــی پــس از اعــالم  . نــبــاش
شکایت صاحبخانه، مستاجر او را  
احضار کرد و شکایت صاحبخـانـه  

 .را برایش خواند 
ـیـدن ایـن   مستاجر کـه بـا شـن
: جمالت بـغـض کـرده بـود گـفـت 

کــامــال احســاس  !  آقــای قــاضــی 
ـم و   صاحبخانه را درک مـی کـن
ــن مــدت چــه   مـی دانــم او در ای
کشیده است اما مـن فـکـر نـمـی  
ــن   ــی ــدان او چــن کــردم کــه فــرزن
تقـاضـایـی را از پـدرشـان داشـتـه  

ـبـل  :  او ادامه داد .  باشند  چندی ق
وقتی به ھمراه خانواده ام از مقـابـل  
یک کباب فـروشـی عـبـور مـی  
ـقـاضـای   ـم از مـن ت کردیم فرزندان
خرید کباب کردند اما چون پولـی  
برای خرید نداشتم بـه آن ھـا قـول  
ـرایشـان کـبـاب درسـت   دادم کـه ب

این قول باعث شد تا آن  .  می کنم 
ـرمـی   ھا ھر روز که از سر کـار ب
ــان خــود را در   گـردم شــادی کــن
آغوشم بیفکنند به ایـن امـیـد کـه  
ـم  . من برایشان کـبـاب درسـت کـن

ــد گـوشـت را   امـا مـن تـوان خـری
نداشتم تا این کـه روزی فـکـری  
به ذھنم رسید یک روز که کـنـار  
مغازه مرغ فروشـی ایسـتـاده بـودم  
مردی چند عدد مرغ خـریـد و از  
فروشنده خـواسـت تـا مـرغ ھـا را  
ـیـز   خرد کرده و پوست آن ھـا را ن

به ھمین دلیل به ھـمـان  .  جدا کند 
ـم   ـت مرغ فروشی رفتم و بـه او گـف
اگر کسی پوست مـرغ ھـایـش را  
. نخواست آن ھا را بـه مـن بـدھـد 

روز بعـد از ھـمـان مـرغ فـروشـی  
ــی   ــوســت مــرغ پــرچــرب ــداری پ مـق
. گرفتم و آن ھا را به سیخ کشیـدم 

فرزندانم با لذت وصف ناشـدنـی آن  
ھا را می خوردند و مـن از دیـدن  

ـردم  مـن  .  این صحنـه لـذت مـی ب
ـم   ـم تصـمـی برای شاد کردن فرزنـدان
گرفتم ھر چند روز یـک بـار از  
این کباب ھا به آن ھا بـدھـم امـا  
نمی دانستم که ممکن اسـت ایـن  
کار من موجب آزار صاحبخانـه ام  

 .شود 
وقتی مستاجر این جـمـالت را  
بر زبان می رانـد صـاحـبـخـانـه بـه  
آرامی اشک می ریخـت تـا ایـن  
ـنـد شـد و   ـل که ناگھان از جایش ب
در حالی کـه مسـتـاجـرش را بـه  

دیـگـر  :  آغوش می کشیـد گـفـت 
ـم  ! نگو  ـت شرمنده ام مـن از شـکـای

 !"گذشتم 
این گزارش نموداری از فقـر و  
ــداری گســتــرده در ایــران اســت  . ن

فقط صـحـبـت ایـن خـانـواده و آن  
صحبت از میلیونھا  .  خانواده نیست 

نفریست کـه حـتـی  نـان نـدارنـد  
ـنـد  ـر کـن رنـگ  .  شکمشان را سـی

و  .  گوشت را مدتھاست ندیـده انـد 
ـیـسـت   میوه ھم مـدتـھـاسـت  از ل
.  خوردنی ھایشان خارج شـده اسـت 

صحبت از ھزاران کـودکـی اسـت  
ــه و   ــھــا گــرســن ــان ــاب کــه در خــی

پیش خود چھـره ھـای  .  سرگردانند 
معصـوم آن کـودکـانـی را تصـور  
ـر   کنید که حسرت خوردن کباب ب
ــدران و   ــده اســت و پ دلشــان مــان
ــه نـمــی   مـادرانـی کــه شـرمسـاران
توانند به این نیازھای کودکانشـان  

ـرد .  پاسخ دھند  . آدم آتش مـی گـی
آدم می خواھد یک گلـولـه آتـش  
بشود و بر خیمیه آخوند و سـرمـایـه  
دار و یک مشت آدم مفتخور کـه  
این سیه روزی را به مردم تحـمـیـل  

ــد، فــرود بــیـاد  آخــر چــه  .  کـرده ان
کسی گفته باید سرنوشت ما ایـن  
باشد؟ کی گفته کـه بـایـد سـھـم  
ما از این دنیا این باشد؟ چرا ھمه  
ـریـت   ـر سـر اکـث بدبختی ھا عالم ب
عظیم مردم شـریـف و زحـمـتـکـش  
خراب می شود؟ کسانـی کـه از  
کله سحر تا تـاریـکـی شـب کـار  
ـنـد و   می کنند و جـان مـی کـن
ـر و   ـیـن بـا فـق باید ھنوز ھم اینچن

 !نداری دست و پنجه نرم کنند؟ 
ــا   ــم ــن ش ــادران، ای ــدران، م پ
. نیستید که باید شرمسـار بـاشـیـد 

این دولت اسالمی سـرمـایـه داری  
! حاکم است که بایـد شـرم بـکـنـد 

ـنـد   اینھا مسئول این وضعـی ھسـت
. که شما در آن گرفتـار آمـده ایـد 

این رئیس جمھورمملکت است کـه  
باید شرم بکند کـه در روز روشـن  
دروغ می گوید و اعالم می کنـد  

که در ایران کسی در آن بـه نـان  " 

شب خود محتاج نیست و گـرسـنـه  
ھا را ھـمـه در    خوابد و حداقل   نمی 

این امـام جـمـعـه  ." جیب خود دارند 
پفیوز تھران است که باید خـجـالـت  
بکشد وقتی که از شما مایه می  

در مـقـابـل  " گذارد و مـی گـویـد  
ـیـد   فشار گرانی  "!! ھا آخ ھم نـگـوئ

ـیـان و زالـو   یکی نیست از این جان
صفتان بپرسد که مگر شـمـا مـی  
دانید که اصال گرانی یعنی چـه؟  
مگر شما می دانید که دسـتـمـزد  
به تعویق افتاده یعنی چـه؟ مـگـر  
ــد تــاوان   ــیــد کــه داری شــمــا ھســت
ــصـادی را مــی   ـت ــمـھــای اق تـحـری
ـر شـمـا در صـف   ـف دھید؟ چـنـد ن
طوالنی خرید مرغ ایستاده اید کـه  
بفھمید توھین و تحقیر یعنی چـه؟  
شــمــا یــک ســر ســوزن ھــم در  
ـری   ـی زندگی با ناز و نعمتتان تـغـی
بوجود نیامده و آخ ھم نگفته اید و  
حاال از ما که زندگی مان داغـون  
 شده می خواھید که آخ نگوئیم؟  

 کارگران، 
ـا   ــ ـــی ب ـــالم ـــوری اس ـــھ ـــم ج
ـا   ـتـصـادی اش و ب سیاستـھـای اق
پروژه اتمی اش جامعه را به ورطـه  

ــده اســت  ــودی کشــان ــاب اعــمــال  .  ن
تحریمھای مالی و نفتی از جـانـب  
دول غربی قطعا یک سیاست ضـد  
انسانی است که باید محکوم بشود  
چرا که دودش به چشم شـھـرونـدان  

ـا  .  عــادی کشـــور مـــی رود  امــ
ـیـم   ـق جمھوری اسالمی مسئول مست

رژیـم اسـالمـی  .  این وضعیت اسـت 
سرمـایـه داران مسـئـول ایـن وضـع  
ـنـد   است چرا که ایـن حـکـومـت ب
ـا سـرکــوب   ـافـش از ھـمـان اول ب ن
خواستھای انسانی و رفاھـی شـمـا  

 سـال حـکـومـتـش  ٣٣ بسته شد و  
یعنی اعمال بردگی و فقری غـیـر  
قابل تحمل به شما و سـروری آیـت  
ـارد و سـرمـایـه دار   ـی آلله ھای میل

جمھوری اسالمی  .  انگل و مفتخور 
مسئول ایـن وضـع اسـت چـرا کـه  
مردم به دنبال پـروژه ھسـتـه ای و  
ـنـد   بمب اتمی نیستند و مـی خـواھ
در عوض معـاش و زنـدگـی شـان  

رژیم می خـواھـد کـه  .  تامین شود 
با برنامه اتمی اش جای پای خـود  
ــطــقــه ای و   ــن را در مــعــادالت م
جھانی محکم کند و از آن طـرف  
دول غربی با تحریمھای اقتـصـادی  
می خواھند جمھوری اسـالمـی را  
ـافـع خـود رام و   در چھارچوب مـن

ـیـچـکـدامشـان  .  مطیع کنند  اینھا ھ
مـا داریـم  .  ربـطـی بـه مـردم نـدارد 

چوب این نزاع ارتـجـاعـی را مـی  
ـایـد  .  خوریم  ـیـم و ب اما ما می توان

ـیـم  . این وضعیت اسفبار را تغییر دھ
ـزی جـز   کلید تغییر این وضـع چـی
مبارزه برای پایین کشیدن ایـن ای  
ـیـسـت  ـتـکـار ن . رژیم ستمگر و جنای

مردم در نظر سـنـجـی ھـایـی کـه  
ـتـه   خود رژیم انجام داده اسـت، گـف
ـنـد   اند که پروژه اتمی نـمـی خـواھ
چرا که زنـدگـی آنـھـا را بـمـراتـب  

ـلـه مـردم  .  خرابتر کـرده اسـت  مشـغ
ـاشـی   گرانی مزمن و پیامـدھـای ن
از تحریمھاست که گـذران روزگـار  
. را سخت تر و سخت تر کرده اسـت 

ھمه به دقت تحوالت و مـذاکـرات  
ھسته ای میان غرب و جـمـھـوری  
ـال مـی کـنـد چـرا   اسالمی را دنب
که مستقیما بر زندگی شان تا ثیـر  

در این اوضاع الزم اسـت کـه  .  دارد 
ـان واقـعـی   کارگران بعنـوان صـاحـب
ـنـد و   ـای ـی جامعه به جلوی صحنه ب

جـمـھـوری  .  نقش خود را ایفا کننـد 
اسالمی جـامـعـه را در سـراشـیـب  

کـارگـران  .  سقـوط قـرار داده اسـت 
بعنوان آزاد کنندگـان خـود و کـل  
جامعه می توانند و ضروری اسـت  
. که جلوی این سقوط را بـگـیـرنـد 

حکم کارگران کمونیست و انقالبی  
ھمواره رھایی جامعه از ھـر گـونـه  
ـنـم   فقر و نداری و خالصـی از جـھ

ـنـم  .  سرمایه داری بوده است  این جھ
اکنون در جامعه ایـران زنـدگـی و  
ھستی میلیونـھـا انسـان را تـھـدیـد  
می کـنـد و جـامـعـه را بـه کـام  
ـیـسـتـی کشـانـده اسـت  . مرگ و ن

اکنون زمان آن فرا رسیده است کـه  
ـنـدگـان   کارگران به مثابـه آزاد کـن

 میلیونی قد عـلـم  ٧٠ یک جامعه  
ــد و آرزوی ھــمــه   ــی ــد و ام ــن ــن ک
ستـمـدیـدگـان بـرای تـحـقـق یـک  
 جامعه انسانی را به حقیقت تبدیل  

 !کارگران می توانند این وضع را عوض کنند
 ! در حاشیه ماجرای کبابی که دل آدم را کباب می کند 

 حسن صالحی 

 



١٣٩١ تیر ٢٧  کارگر کمونيست  8 

 ...کارگران 
فرمان این جامعه امـروز  .  کنند 

متاسفانه در دست مشتی آدمکـش  
و جانی است که برای بقـای خـود  
حاضرنـد از زنـدگـی مـن و شـمـا  

ـایـد بـه  .  ھزینه کنند  این فـرمـان ب
دست کسانی بیفتد که جامعـه بـر  
ـا شـده   ـن دوش و کار زحمت آنـھـا ب

کارگران نه بمب اتمـی مـی  .  است 
ـنـد گـزک   خواھند و نه می خـواھ
ـا یـک   ـنـد ت به دست کسـی بـدھ
ــان   ــه گــروگ ــزرگ را ب جــامــعــه ب

ــد  ــرن ــگــی ــی کــه مــا  .  ب حــکــومــت
ـایـی آن را   کمونیستھـا داعـیـه بـرپ
ـا شـده   ـن داریم بر پایه رفاه انسانھـا ب
ـار   ـازی بـه سـالح کشـت ـی است و ن

در جامـعـه ایـی کـه  .  جمعی ندارد 
اراده مردم آگاه و متـشـکـل حـاکـم  
ـیـسـت  . است نیازی به پرده پوشی ن

این جامعه چنان باز خواھد بود که  
ــد   ــگــر بـه ســخــتـی خــواھــن دول دی
ـیـغـات   توانست علیه او توطئه و تبل

باید مـتـحـدانـه دسـت  . منفی کنند 
به کار ساختن چنین جـامـعـه ای  
شویم و مردم کشـور را از نـکـبـت  
حکومت اسالمی سرمـایـه داران و  

از نظر مـا  .  مخاطراتش نجات دھیم 
ــارگــری   ــانــدھــی انــقــالب ک ســازم
مطلوب ترین راه خالصی از دسـت  

حــزب  .  جـمــھــوری اســالمــی اســت 
ـنـوان   کمونیست کارگری ایـران بـع
ــی اراده و عــزم کــارگــران و   ــجــل ت
ـاسـی   استثمارشدگان، در صحنه سـی
ـفـه را   ایران آماده است که این وظـی
ــشــکــل   ــت ــا بــه نــیــروی م بــا اتــک

ـار  .  کارگران به سرانجام برساند  ـب ـن ای
ـقـالب    کـارگـران و  ٥٧ بر خالف ان

ـقـالبـی خـود   ستمکشان از حـزب ان
برخوردار ھستند و یکـی از شـروط  
. اصلی پیروزی انقالب فراھم اسـت 

ـقـطـه   حزب ما در حال حـاضـر بـه ن
اتکا یک انقالب سراسری و یک  
ـبـدیـل   ـاتـی ت جنبش ادامه کار طبق

ـیـم  .  شده است  ـیـسـت ما در صحنـه ن
که بخت خود را بیازماییم، مـا در  
ـیـشـروی   ـا پ ـیـم کـه ب صحنه ھسـت
ــروزی   ـی ـیـوقــفـه و مـداوم حـزب پ ب

 .انقالب آتی ایران را تضمین کنیم 
 
 

 
از چـنـد مـاه گـذشـتـه كـارگــران  
ـر طـوالنـی در   عسلـویـه بـا تـاخـی
ــا وارد   ــوق و مــزای پــرداخــت حــق
ـلـف،   درگیری در فـازھـای مـخـت

ـران كـارگـر؛  .  شده اند  بـگـزارش ای
مدت حدود ھـفـت مـاه اسـت كـه  
ــرداخــت نشــده   ــران پ حــقــوق كــارگ
ـر ایـن اسـت   است؛ و مساله مھمت
كه شركت ھای وابسته به شـركـت  

نفت زیر مجموعه سپاه ھستنـد؛ و  
سپـاه ھـم بـا ایـجـاد جـو تـرس و  
سركوب نظامی بعنـوان حـربـه ای  
در متوقف كردن اعتراضات و بـه  
نتیجه نرسیدن آنھـا اعـمـال قـدرت  

 . خواھد كرد 
ـیـجـه   درگیری ھا تاكنون به نت

نرسیـده اسـت، و ھـنـوز كـارگـران  
موفق به دریافت حقوق و مزایـای  

 . عقب افتاده خود، نشده اند 
ـرار   دولت و كـارفـرمـایـان از ق

ـبـال تـامـیـن   معلوم گوششان در ق
زندگی خانواده ھای كارگری را،  
ــه   ــنـد و ب بسـتـه انـد و کـر ھسـت
اعتراضات كارگـران در فـازھـای  

 .مختلف ھنوز ترتیب اثر نداده اند 
 

راه چاره اما در دست 
 .خود كارگران است

تجربه ھفت ماه گذشته این را  
ـری و   ثابت كرده اسـت كـه درگـی

ـنـده در فـازھـای   ـراك اعتراضات پ
مختلف عسلویه قدرت اعتـراضـی  
ــوز بــه دولــت و   ــن ــران را ھ كــارگ

 . كارفرمایان تحمیل نكرده است 
ادامه وضع موجود و تـن دادن  
به اعتراضات پراكنده بعد از ھـفـت  
ماه درگیری دیگر بی فایده شـده  

خانواده ھـای كـارگـری تـا  .  است 
كـی و بـعـد از ھــفـت مــاه عــدم  
تامین زندگی میتوانند بـه وضـع  
موجود اقتصادی در شرایطـی كـه  

گرانی و تامین زندگی روزانـه بـا  
ـرو   مشكالت و مـوانـع جـدی روب

 میشود، ادامه دھند؟  
تغییر روش و موضع تعـرضـی  
ـرم   تر در این شرایط به امـری مـب

ــل شــده اســت  ــدی اعــتــراضــات  .  تــب
پراکنده در ھفت ماه گـذشـتـه در  
مقابل مقاومت سنگدالنه دولت و  
کارفرمایان در مـحـک آزمـایـش  
ــرفــتــه اســت  . کــارگــران قــرار گ

امیدوار بودن به موفقیت دریـافـت  
ـتـاده، بـا   حقوق ومزایای عـقـب اف
سـپــری شـدن مــاه ھـا درگــیــری  
پراکنده، کارگران و خانواده ھـای  
آنھا را در موقعیـت ضـعـف و بـه  
لحاظ قدرت مالی ناتـوان خـواھـد  

 .کرد 

ـــن    راه  بــرون رفـــت از ای
ــم بــه   ــی ــرو تصــم ــیــت در گ وضــع
فراخوان بـه کـارگـران و خـانـواده  
ھای آنھا و جمـع کـردن آنـھـا در  

شکل مـجـمـع عـمـومـی و روی  
ـراض   آوری به اشکـال جـدیـد اعـت

 . میباشد 
ـراضـات   جنبش كارگری و اعت
ـنـوع   چند سال گذشته اشـكـال مـت

تـالش  .  مبارزه را تجربه كرده اسـت 
ــوای   ــب ق ــاس ــاد تــن ــج بــرای ای
ـر قـدرت جـمـع   مناسبتر، تکـیـه ب
ـران    ــ ـــارگ ـــت ك ـــال ـــدن و دخ ش
ـرای اتـخـاذ   مجتمعھای مختلف ب
تاكتیـك مـنـاسـب، و آمـاده شـدن  
ــت و   ــا دول بــرای رو در رویــی ب
ـر شـرایـط   ـی ـی كارفرمایان، برای تـغ

 . کنونی بسیار تعیین كننده است 
سابقه حمـایـت خـانـواده ھـای  
کارگران از اعتـراض و مـبـارزات  
کارگران عسلویـه در چـنـد سـال  

در بسـیـاری   .  گذشته وجـود دارد 
ــواده ھـــا   ــات، خـــان ـراض ــ از اعــت

 . کارگران را تنھا نگذاشته اند 
ـقـه   در جند سال گذشتـه  طـب
کارگر با اعتراضات متـشـکـل و  
قدرتمند، دولت و کـارفـرمـایـان را  
وادار به عقب نشینـی و تـن دادن  
ـبـات خـود نـمـوده اسـت  . به مطـال

تغییر اشکال اعتراضات پراکنده و  
ـراضـات در   سازماندھـی ایـن اعـت
شکلی واحد و ھماھنگ، راه حل  

 .      و چاره کارگران عسلویه است 

 یك نكته مھم در مبارزات کارگران عسلویه
 نسان نودینیان 

 

 

 

يک دنيای 
 بھتر

برنامه حزب 
کمونيست 
 کارگری

 را بخوانيد



 9 ٢١٨شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ھزار ٣دادگاه دزدی 
میلیاردی و اخراج 

 !ھزاران کارگر
ــول   ــاصــر ســراج مســئ ــاضــی ن ق

 ھـزار  ٣ رسیدگی به پرونده دزدی  
در جلسات  »:  میلیاردی حکومتی 

دادگاه در رابطه با ایجـاد اشـتـغـال  
ھای گروه ملی فـوالد    در مجموعه 

ایران و تراو رس ادعاھایی شد که  
ــن   مــورد اعــتــراض کــارگــران ای

ھا قرار گرفت و مـدعـی    مجموعه 
. شدند این ادعـاھـا صـحـت نـدارد 

با اسـتـعـالم از مـراجـع  :  وی افزود 
  ٢١٤٣ مربوطه مطلع شدیم تـعـداد  

نفر کارگر از این دو مجموعه بعـد  
. سـازی اخـراج شـدنـد   از خصوصی 

 مجمـوعـه گـروه  ٩٠ مردادماه سال  
ـرو  ٤٨٩٠ ملی فوالد ایران   ـی ـر ن ـف  ن

سـازی    داشت که بعد از خصوصـی 
 نفر کاھش یافت که بـه  ٣٥٣٨ به  

ـر  ٣٥٩ عبـارتـی یـک ھـزارو   ـف  ن
ـیـز  . اخراج شدند  شرکت تراو رس ن

ـرو داشـت کـه در  ٨٠١١  ـی ـر ن  نــف
ــه  ٩٠ مــرداد ســال   ــر  ٧٢٢٧  ب  نــف

کاھش یافت و در این مـجـمـوعـه  
 .«. نفر اخراج شدند ٧٨٤ نیز  

ای که گذشت دادگاه    در ھفته 
 ھزار میلیـاردی  ٣ محاکمه دزدی  

ـتـدای دادگـاه  .  خاتمه یـافـت  در اب
ـرونـده   قاضی سراج کـه مسـئـول پ

بـاشـد، اظـھـارات فـوق را در    مـی 
ــا غــول  ــطــه ب ــای    راب ھــای مــافــی

اقتـصـادی کـه مـتـھـم بـه دزدی  
ھستند، و مـوضـوع اخـراج ھـزاران  
ــرده اســت  ــر را مــطــرح ک . کــارگ

ـتـصـادی چـون گـروه    غول  ھای اق
ملی فوالد ایران، با بیش از چھـار  
ـراو رس بـا   ھزار کارگر، شرکت ت

 ھـزار کـارگـر، فـوالد  ٨ بیـش از  
. آپادانا با بیش از دو ھزار کـارگـر 

طبق حساب و کتابی که قـاضـی  
ـیـش    ھــزار  ٣ سـراج کــرده اسـت ب

ــه   ــاد شــده ب کــارگــر واحــدھــای ی
ھای مختلفـی از اوایـل سـال    بھانه 
الزم به تـوضـیـح  .  اند    اخراج شده ٨٨ 

است کـه واحـدھـای یـاد شـده از  
ـتـصـادی    جمله پروژه  ھـای مـھـم اق

اشـتـغـال  »دولت و حکومت در امر  
اند که با حمایت دولت،    بوده  «زایی 

ھـای مـرکـزی، صـادرات،    بـانـک 
ـیـاد   تجارت، ملی، قرارگاه خاتم، بن
شھید در جریان بـوده و بـا حضـور  
احمدی نژاد در چند سال گذشـتـه  

ـیـد ایـن  .  انـد   افتتاح شـده  افـت تـول
ــود   ــا قــرار ب ــا کــه گــوی واحــدھ

ھای ھزاران نفری و پـایـدار    اشتغال 
ـلـی دچـار   ایجاد نماید، بنا بر دالی
رکود شده و بـخـشـا ورشـکـسـتـه  

ــد   شــده  ــت .  ان ھــای    مــوضــوع فــعــالــی
 «ایجاد اشتغـال »اقتصادی از نوع  

ــک   ــی ی ــکــومــت ــد دزدان ح ــان ب
موضوع مھم آخرین جلـسـه دادگـاه  

ـرخـی ازمـتـھـمـان در  .  بوده اسـت  ب
ــوشــه  ــی از زد و    دادگــاه گ ــای ھ

بندھای دولـت، مـافـیـای بـزرگ  
ـم را در   ـتـصـادی و مـالـی رژی اق
اعالم رکود و اعـالم ورشـکـسـتـی  

انـد کـه در    این واحدھا بیان داشتـه 
ــوده و نشــان   ــب ب نــوع خــود جــال

ــه    مـی  ــھــان ــه ب دھــد کــه چــطـور ب
مـافـیـای دزدان   «ایحاد اشـتـغـال »

ــزاران   ــی، ھ ــی و حــکــومــت دولــت
ــاال   ــول را ب ــان پ ــوم ــارد ت ــی ــل مــی

ــده  ــد   کشــی ــھــمــان در جــریــان  .  ان مــت
محاکمـاتشـان اعـالم کـردنـد کـه  

ھای گـونـاگـون،    دولت در مناقصه 
ھای صنعـتـی را بـه    این مجموعه 

ــت  ــه اس ــده گــذاشــت ــزای گــروه  .  م
ـریـن گـروه    منصورآریا که بـزرگ  ت

صنعتی مورد حمایـت دولـت بـوده  
ھا را خـریـداری    است، این کارخانه 

ھـای ھـزاران    کرده و با گرفتـن وام 
میلیارد تومانی دوباره راه انـدازی  
کـرده و بـه ادعـای مـتـھـمـان بـا  
ھــمــکــاری وزارت کــار، شــورای  
ـر در ایـن   اشتغال و باندھای درگـی
ـر   ـیـارد عـالوه ب ـل ماجرا، ھزاران مـی

ھای دولتی به بھانه ایجـاد    کمک 
ــغــال وام گــرفــتـه  ــد   اشـت ــعــد از  .  ان ب

گذشـت نـزدیـک بـه یـک سـال  

ـنـــصـــور آریـــا،   ـروه مــ دوبـــاره گــ
ھایی از ایـن واحـدھـا ھـا را    بخش 

که در حـال واگـذاری بـه بـخـش  
ــداری    خصـوصـی بـوده  ــد را، خـری ان

اشتغـال  »ھای    کرده و با ارائه طرح 
دوباره مـوفـق بـه دریـافـت   «زایی 
ـرای    وام  ھای میلیاردی از دولـت ب

ـیـزه شـده   راه اندازی مجدد و مـدرن
اسـنـاد و  .  این واحدھا کـرده اسـت 

ـــت و   ـــت دول ـــای مـــدارک حـــم
برده در سر و سـامـان    ھای نام   بانک 

ھـا در دادگـاه    دادن بـه ایـن دزدی 
مافیای مـنـصـور  .  ارائه شده است 

آریا، خسروی و مه آفـریـد مـوفـق  
انـد بـا حـمـایـت کـامـل بـانـد    شده 

احمدی نژاد در سیستم بـانـکـی و  
ـتـگـره شـده و بـه   ـن ـم ای مالی رژی
راحتی ھزاران میلیـارد تـومـان وام  

ـیـن دار و دسـتـه  ھـا و    گرفته و ب
ــل در   ــف شــاغ ــخــتــل ــدیــران م م

ھـا    ھایی کـه در بـاال بـه آن   رشته 
ـنـد  در ایـن  .  اشاره شد، توزیع نـمـای

میان دولت احمدی نژاد چند سـال  
ھـایـی    پیش و بر اساس افشـاگـری 

ــان دزدی رحــیــمــی   ــری کــه در ج
مــعــاون اول احــمــد نــژاد صــورت  
گرفته بود، معلـوم شـد کـه خـود  
ـیـس   عناصر دولتی، از بھـمـنـی رئ
بانک مرکزی، جھرمی وزیر کار  
ــق، رئــیـس بـانــک صــادرات،   سـاب
چھار معاون بانک ملی، بـانـک  
تجارت و صنعت و معدن، از جملـه  

ـرای    کسانی بـوده  انـد کـه راه را ب
ورود گروه منصور آریا، مه آفـریـد   

ھای سازمانیافتـه    خسروی به پروژه 
ــرده  ــد   دزدی دولــتــی بــاز ک در  .  ان

ھـمـیـن رابـطـه مـتـھـمـان اعـتــراف  
ھمه چیزی قـانـونـی  »اند که    کرده 

ـرده    ھای نام   و با حمایت ھمه ارگان  ب
و تائید مراکز باالی نظام به پیـش  
رفته، و اتـھـام دزدی بـی مـورد  

ـر   «. باید   می  مه آفریـد پـا را فـرات
اگر زیـاد  »:  گذاشته و گفته است 

ـیـاوریـد دزدی  ھـای    به ما فشـار ب
ـیـز افشـا   مراکز باالی نـظـام را ن

ھــای    افشــاگــری  «. خـواھــیــم کــرد 
دزدان بر علیه ھمدیگر و دولـت و  
مراکز با نفوذ نظام کماکان ادامـه  

 .دارد 
ــرای اخــراج ھــزاران   امــا مــاج
ــر چــه بــوده اســت؟ گــروه   کــارگ

 شـرکـت  ١٣٠ منصور آریا بیش از  
و مجموعه و زیر مجموعه تـابـعـه  

ــروه  .  دارد  ــان واگــذاری گ ــری در ج
ملی فوالد ایران، شرکت تراو رس  
ـــا بـــه بـــخـــش   و فـــوالد آپـــادان
خصوصی، این گروه ایـن واحـدھـا  

ـرده   را خریده و برنامه  ای    ھای گسـت
را به بھانه مدرنیزه کـردن خـطـوط  

. گـذارد   تولید در دستور خـود مـی 
تـعـدیـل  »ھزاران کارگر به بـھـانـه  

نیروی انسانـی و عـدم سـوددھـی  
ــا  ــن واحـــدھ ـراج   «ای از کـــار اخــ

به کـارگـران اخـراجـی  .  شورند   می 
شـود کـه در طـول    وعده داده مـی 

پروسه مدرنیزه کردن خطوط تولیـد،  
ھـای    ھا و زیر مجـمـوعـه   در شرکت 

وابسته به گروه آریا شاغل خواھنـد  
بدین ترتیب کارگران اخراجـی  .  شد 

ــخــش  ــولــیــد    را در ب ــگــر ت ھــای دی
ـرای مـدت   وابسته به گـروه آریـا ب
یک سال در حالت بین اشتـغـال و  

بـعـد از  .  دارند   بالتکلیفی نگه می 
ـتـی  «ردیف شدن » ھـای    دزدی دول

ـــا   ــن گــروه ب ــه کــرده در ای الن
ھمکاری وزارت کـار و تـا مـیـن  
اجتماعی، به این کـارگـران اعـالم  

شود که خودشان را بـه وزارت    می 
ـنـد و در ھـمـیـن   کار معرفی نمای
حال  باز گشت به کـار دوبـاره در  
ـــدد   ـــج ـــدازی م صـــورت راه ان

ـــام  ـرده را، وعـــده    واحـــدھـــای ن بــ
زمـان    در این میان و ھـم . دھند   می 

با اخراج ھزاران کارگـر، در قـالـب  
ھای جدیـد ایـجـاد اشـتـغـال    طرح »

، مافیای منصـور آریـا بـا  «پایدار 
ــی  ــوذ دولــت ھــا و    ھــمــکــاری و نــف

بانک مرکزی دوبـاره مـوفـق بـه  
ـیـاردی    گرفتن وام  ـل ھای ھزاران مـی

ـرده  .  شود   می  بدین ترتیب گروه نامب
به اعتراف متھمانی که محاکـمـه  

شـونـد پـایـگـاه    اند مـوفـق مـی   شده 
خودشان را در دولـت و مـافـیـای  
ــمــوده و بــه   ــی آن مــحــکــم ن مــال

ھــایشــان بــه بــھــانــه ایــجــاد    دزدی 
ــد  ــدھـن ــغـال ادامــه ب ــن دور  .  اشـت ای

ـیـاردی بـه    تسلسل دزدی  ـل ھای می
بھانه ایجاد اشتغال تا موقع کشف  
کل مـاجـرای دزدی مـعـروف بـه  

ـیـاردی، ادامـه  ٣ دزدی   ـل  ھزار مـی
ـروسـه،  .  داشته است  در کـل ایـن پ

دولت، بـانـک مـرکـزی، شـورای  
ھــای    اشـتـغـال و تـوسـعــه، بـانـک 

تجارت، صادرات، ملی، وزارتخانـه  
صنعت و معدن، کار و بازرگانـی،  

ھای شریک    ھمگی در این دزدی 

 مـاھـی  ٨ در طول  .  اند   و سھیم بوده 
که از ماجرای کشف و محاکـمـه  

ـر    دزدان میلیاردی می  گذرد، بنـا ب
اعتراف متھمـان و قـاضـی سـراج  
ـرونـده اسـت، ھـزاران   که مسئـول پ

ھا شـده و از    کارگر قربانی دزدی 
گروه مافـیـای  .  اند   کار پیکار شده 

منصور آریا، مه آفرید و خسـروی  
ـتـی ... و  ھـا    با ھمکاری کامـل دول

ھـای ھـزاران    انـد دزدی   موفق شـده 
ــاردی را بـه بـھــانـه ایـجــاد   ـی ــل مـی

در ایـن  .  اشتغـال سـازمـان بـدھـنـد 
میان و با دستگیری و مـحـاکـمـه  
ـتـی، ھـزاران   دزدان حکومتی و دول
کارگر که در واحدھای صنـعـتـی  

ھـای وابسـتـه بـه دزدان    و شـرکـت 
ــد، از کــار اخــراج    شــاغــل بــوده  ان

ھـایـی از    به عبارتی بخش .  اند   شده 
ـم،   حکومت، دولت و بانـدھـای رژی

شرمانه وبا وقاحت تمام  اخـراج    بی 
ــد  ــران را ســازمــان داده ان . کــارگ

ـــای دزدان    دزدی  ـی ــ ـــاف ـــای م ھ
حکومتی و دولتی فـقـط مـحـدود  

انـد،    ھایی کـه بـاال کشـیـده   به پول 
این مافیا زنـدگـی ھـزاران  .  نیست 

کارگـر را از امـروز بـه فـردا بـه  
اخـراج  .  خاک سیاه نشـانـده اسـت 

ھزاران کارگر که جـنـاب قـاضـی  
کـنـد، بـرگ    سراج آن را تائید می 

ـــی دزدان   ـــان ـب ــ ـری از ت ــ ـــگ دی
حکومتی، کـل دم و دسـتـگـاه و  
سیستم قضایی جمھوری اسـالمـی  

دھـد کـه چـه    است که نشان مـی 
  ٣ قاضی و چه مـتـھـمـان دزدی  

ــجــات   ــاردی، بــرای ن ــی ــل ــی ھــزار م
ـرو، حـاضـرنـد   نظامشان و خریدن آب
ـــی   ـــان ـرب ـر را قــ ھـــزاران کـــارگــ

ـیـایـی   سیاست  شـان    ھای کثیف ماف
ــد  ــن ــکــن ــی و  .  ب دزدان حــکــومــت

مافیای بزرگ و قدرتمنـدی کـه  
ــت و ســر   ــه دول یــک ســرش ب
ـری وصـل   ـیـت رھـب دیگـرش بـه ب

ــن مــاجــرای    مــی  ــاشــد، کــل ای ب
ـیـش    دزدی  ھا را سازمان داده، بـه پ

ــت کــرده  ــد   بــرده و ھــدای دزدان  .  ان
در ایـن  .  ھوای ھمدیگـر را دارنـد 

میـان کـارگـران، بـه ویـژه ھـزاران  
ـیـان   ـربـان ـیـن ق کارگر اخـراجـی اول

ــــی   دزدی  ـت ھــــا    ھــــای حــــکــــومـــ
ـــد   مـــی  ـن ــ ـــاش ـــن  .  ب ـر ای ــ ـراب ــ در ب

ـیـف حـکـومــت    سـیـاسـت  ھـای کـث
ــایــد ســاکــت   دزدان و قــاتــالن نــب

 .   نشست 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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 اعتراض و اعتصاب كارگری
 
 کارگر پیمانی سیمان سپاھان دست از ٧٠٠

 کار کشیدند
 تجمع کارگران ھمراه با خانواده جلوی درب کارخانه 

 نفر از کارگران پیمانی سیمـان  ٧٠٠ بیش از  :  ایلنا نوشت 
ـری حـقـوق كـارگـران رسـمـی و   سپاھان در اعتراض به نابراب
ـرای چـنـدمـیـن بـار   پیمانی طی یك اعتراض ھمـاھـنـگ ب

در  .  متوالی ظرف یك سال گذشته، دست از کـار کشـیـدنـد 
اعتراض کارگران کارخانه سیـمـان  :  ادامه این خبر آمده است 

سپاھان به شرایط کاری و حقوقی سابقه طـوالنـی دارد امـا  
ھـای كـارگـران    ھا و پی گیری   از آنجا که ھمه نامه نگاری 

ـیـجـه   ـت خطاب به مسئوالن وزارت کار گرفته تا مجلس، به ن
 نفرشان طی سـه روز گـذشـتـه دسـت از  ٧٠٠ نرسید، حدود  
 .اند   اند و در محوطه کارخانه تجمع كرده   کار کشیده 

خبرگزاری رژیـمـی فـارس ھـم نـوشـتـه اسـت كـه ایـن  
تیر، با تجمع و پرپـایـی  ١٩ کارگران اعتصابی از روز دوشنبه  

ھـایشـان جـلـوی درب کـارخـانـه    چادرھایی به ھمراه خانـواده 
خواستار رسیدگی به مسئله تبعیض که در حق آنـان اعـمـال  

 نفر از کارگران شرکتـی شـاغـل  ٧٠٠ .  اند   شده است، گردیده 
 سال کـه  ٢٦ در سیمان سپاھان دارای سوابق کاری از سه تا  

 روز اسـت در  ١٢ آور ھستند، مدت    در مشاغل سخت و زیان 
وری و    چـون بـھـره   اعتراض به عدم اختـصـاص مـزایـایـی ھـم 

این کـارگـران اعـالم داشـتـه  .  اند   کارانه دست از کار کشیده 
ـلـه   ـر مسـئ ـیـگـی اند که از سه سال گذشته تاکنون مـرتـب پ

اند، امـا تـاکـنـون از    سازی حقوق و مزایای خود بوده   یکسان 
) وری   کارانه و بـھـره ( سوی مدیریت کارخانه به خواسته آنان  

 .ترتیب اثر داده نشده است 
 

تحصن و اعتصاب کارگران شرکت وابسته به 
 االنبیا در بندرعباس قرارگاه خاتم

ـم   ـرارگـاه خـات صدھا کارگر یک شرکـت وابسـتـه بـه ق
ـرداخـت   ـر در پ االنبیاء سپاه در اعتراض به چـھـار مـاه تـأخـی

ایـن کـارگـران  .  حقوق خود دست به تحصن و اعتصاب زدنـد 
 تن برآورد شده، از شنبـه ھـفـدھـم  ٣٠٠ که تعداد آنھا بیش از  

ـنـد تـا   تیرماه در بندرعباس اعتصاب کرده انـد و مـی گـوی
دریافت کامل حقوق خود از تـحـصـن در مـحـوطـه شـرکـت  

کارگران معترض در شرکت مکین دریـا  .  دست نمی کشند 
ـیـاء سـپـاه پـاسـداران   ـب شاغل بوده اند که به قرارگاه خاتم االن
ـیـن   ـم ھـای ب وابسته است و چندی پیش در فھـرسـت تـحـری

ھـا    این شرکت در زمینه ساخت سـازه .  المللی نیز قرار گرفت 
و شناورھای و دیگر ادوات و تجھیزات دریـایـی و خـدمـات  
ـیـز بـه رغـم دریـافـت   بندری فعالیت دارد و کـارگـران آن ن

ای بـه وسـعـت    نکردن حقوق در چھار ماه گذشته، در منطقه 

 .اند    ھکتار مشغول ساخت یک اسکله دریایی بوده ٢٠٠ 
 

نیروھای شرکتی دانشگاه رازی کرمانشاه خواھان تغییـر  
 وضعیت قراردادشان شدند 

جمعی از نیروھای شرکتی دانشگاه رازی  :  ایسنا نوشت 
کرمانشاه از تغییر نكردن وضعیت قراردادشان از شرکتـی بـه  

معترضین گفته اند که بـا وجـود  .  قراردادی اعتراض کردند 
ھای خدمـاتـی و     دولت مبنی بر لزوم حذف شرکت   بخشنامه 

ـروھـا، امـا دانشـگـاه   ـی انعقاد قرارداد به صورت مستقیم بـا ن
ـروھـا   ـی رازی كرمانشاه قصد دارد با این بھانه که کار ایـن ن
حجمی است، پرسنل زیر دیپلم را ھـمـچـنـان شـرکـتـی نـگـه  

ـرضـیـن گـفـت .  دارد  ـیـش در  :  یكی از ایـن مـعـت چـنـدی پ
دانشگاه، اعتراض خود را اعالم کردیم و مسئولیـن دانشـگـاه  

. ھایی در این خصوص دادند که عمـلـی نشـده اسـت   نیز قول 
ـبـدیـل   خواسته ما این است که طبق قانون، قرارداد مـا ھـم ت

 .به قراردادی شود 
 

اعتراض کارگران تعاونی مسکن نساجی 
 کردستان

ـر داد كـه روز   ـر،  ١٩ اتحادیه آزاد کارگران ایران خـب ـی  ت
ـر از اعضـای تـعـاونـی مسـکـن نسـاجـی  ١٠٠ بیش از   ـف  ن

کردستان در مقابل اداره ی مسـکـن و شـھـر سـازی شـھـر  
: در ادامه آمـده اسـت .  سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند 
ـبـاشـد  ٣٠٠ این کارگران که اعضای آن بیش از    کارگر مـی

ـنـد  ١١  ـتـوان ـنـد تـا ب  سال پیش زمینی را خـریـداری مـیـکـن
مسکنی بسازند و گوشه کوچکی از مشـکـالت خـود را  
ـئـت   حل کنند ولی در این مدت با ھمه تـالش اعضـای ھـی
ـنـد اجـازه سـاخـت را   مدیره تعاونی نساجی کردستان نتوانست
ـلـف   بگیرند و در طول این مدت کارگران را بین ادارات مخـت

ـراض بـه  .  پاس می دھند  ـرای اعـت به ھمین دلیل کارگران ب
این وضعیت جلوی اداره مسکن و شھر سازی سنندج تجـمـع  
کردند و خواستار دیدار با ریئس این اداره شدند ولی ایشان و  

ـنـد  در تـجـمـع آن روز حـراسـت اداره  .  معاونش حضور نداشـت
  ١١٠ مسکن و شھرسازی کارگران را تھدید به آوردن پلیـس  

ـنـد   میکند که کارگران به اعتراض به این وضعیت مـیـگـوی
که شھرھای جنوبی کشور برای تبعیـد بـه کـار مـی رود  
ـنـاه   ـرای سـرپ ولی ما کارگران بازنشسته ی ایـن شـرکـت ب
داشتن مجبور شدیم در این شھرھا ھمانند تبعیدیھـا زنـدگـی  

 . کنیم دیگر ترس از چه چیزی داشته باشیم 
ـر داد كـه در پـی  ٢٠ ھمین نھاد كارگری، روز    تیر خـب

تجمع اعتراضی کارگران عضو تعاونی نساجی کردسـتـان و  
بعد از متفرق شدن آنھا، مسئولین بنیاد مسکن و شھرسـازی  
از اعضای ھیئت مدیره دعوت به مذاکره میکنند و جـلـسـه  

 تشکیل میدھـنـد و قـول  ١٣٩١  تیر  ١٩ ایی را در بعدازظھر  
ـنـده بـه مشـکـالت کـارگـران  ١٠ میدھند که ظرف    روز آی

 .رسیدگی کنند 
 

تجمع کارگران کشت و صنعت شمال مقابل 
 فرمانداری میاندرود

ـیـل   جمعی از کارگران کشت و صـنـعـت غـنـچـه بـه دل
تعطیلی این کارخانه و پرداخت نشـدن حـقـوق خـود مـقـابـل  
فرمانداری شھرستان تازه تاسیس تـجـمـع کـرده و خـواسـتـار  

: یکی از کـارگـران گـفـت .  رسیدگی به مشکالتشان شدند 

ـم و بسـیـاری از    چندماھی است که حقوق دریافت نکـرده  ای
ما کارگران با داشتن سابقه زیـاد در شـرف بـازنشـسـتـگـی  

ھمچنین شغل ما در زمره کارھـای سـخـت و زیـان  . ھستیم 
ـرخـی مـوارد بـا مشـکـالت    آور محسوب مـی  شـود و در ب

کارگران ایـن کـارخـانـه  .  شویم   جسمی و بیماری مواجه می 
خواسته ما این است که کارخانه یـا بـه کـار خـود  : گفتند 

 .ادامه دھد یا اینکه ھمه کارگرانش را باز خرید نمایند 
 

 كارگر ١٢٠تجمع اعتراض آمیز دو روزه 
 خدماتی شھرداری اسالم آبادغرب

 تن از كارگران خدمات شھرداری اسالم آبـاد غـرب  ١٢٠ 
ـر بـا تـجـمـع مـقـابـل فـرمـانـداری و  ١٩  و  ١٨ روزھای   ـی  ت

  ٤ شھرداری این شھر خواستار پرداخت حقوق خود شدنـد كـه  
ـرداخـت نشـده اسـت  در  .  ماه است از سوی پیمانكار به آنھا پ

ـری   تجمع مقابل واحد نقلیه شھرداری كـه مـنـجـر بـه درگـی
ـروی   ـی ـروھـای كـادر شـھـرداری شـد ن ـی لفظی كارگران بـا ن

ـیـمـه شـب در  ٢ انتظامی    نفر از كارگران را بازداشت و تـا ن
معاونت عمرانی فرمانداری بـا دادن  .  بازداشتگاه نگه داشت 

 ساعته به شھرداری برای پرداخت حقوق كـارگـران  ٧٢ مھلت  
ـیـمـانـكـار مـتـخـلـف  .  به تجمع آنھا پایان داد  شـھـرداری از پ

كارگران ھـم  .  حمایت و كارگران را تھدید به اخراج كرده است 
ـنـده   ـبـه آی اعالم كردند در صورت عدم وصول حـقـوقشـان شـن

 .دوباره تجمع خواھند كرد 
 

 حقوق و دستمزد پرداخت نشده
 

عدم پرداخت دستمزد و اخراج از كار 
 كارگران شركت آرم فرم

تا روزھای آخر تیر ماه در حالیکه کارگران شـرکـت آرم  
 ماه دسـتـمـزد و سـنـوات و عـیـدی پـایـان سـال را  ١٤ فرم  

ـیـش   ـر شـرکـت از چـنـد روز پ طلبکارند، بنا به دستور مدی
کارگران مستقر در پروژه احداث ساختمان سایپـا در کـاشـان  

ـر از  ٢٠ که رو به اتمام است از کار اخراج شده و بیش از   ـف  ن
کارکنان دفتر مرکزی شرکت در تھران نیز از کار بیکـار و  

 . اخراج شده اند 
 

قطع حقوق کارمندان انتقالی وزارت صنعت 
 طی سه ماه اخیر

یـکـی از کـارمـنـدان  :  خبرگزاری رژیمی فارس نوشـت 
انتقالی وزارت صنایع سابق به سـازمـان تـوسـعـه تـجـارت از  
ـر داد و   ـر خـب قطع حقوق برخی کارمندان طی سه مـاه اخـی

ھای صنایع و بـازرگـانـی، بـه    پس از ادغام وزارتخانه :  گفت 
ـم ولـی در حـال حـاضـر   سازمان توسعه تجارت منتقـل شـدی

 .شود   مشخص نیست بودجه حقوق ما کجا صرف می 
 

کارگران شرکت راه آھن تھران یك ماه 
 دستمزد معوقه داردن

 نفر از کارگران راه آھن تھران تحت پـوشـش  ١٥٠ بیش از  
 دستمزدھای خرداد مـاه خـود را    شرکت پیمانکاری مه ریل 

مدیر شرکت در جواب کارگران معتـرض  .  دریافت ننموده اند 
با کارشکنی و تھدید کارگران به اخـراج و بـا وعـده ھـای  
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای کـارگـران   دروغین امروز و فـردا از پ

 اخبار کارگری
 ناصر اصغری : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 .خودداری می ورزند 
 

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 تعطیلی برخی چاه ھای نفتی در ایران 
ـتـی اروپـایـی   ـف خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقـام ن
ـرار   ـران ق که در راس یکی از شرکتھای سرمایه گذار در ای

ـتـی در  ٢٥ دارد برآورد می کند که   ـف  درصد از چاه ھای ن
 . ایران تعطیل می شوند 

 
 درصدی نیروی کار در صنعت ٣٠تعدیل 
 خودرو

ـیـس انـجـمـن قـطـعـه سـازان   محمدرضا نجفی منش، رئ
بحران نقدینگی ریالی در بخش صنعت قطعـه سـازی  :  گفت 

ـرو ھـا در  ٣٠ و خودرو سازی سبب شد بیش از   ـی  درصد از ن
ـتـه وی،  .  این بخش تعدیل شود  ـر در  ٣٥٠ به گـف ـف  ھـزار ن

ـیـز در  ١٠٠ بخش قطعه سازی فعال ھستند و   ـر ن ـف  ھـزار ن
ـنـد و در مـجـمـوع بـا   بخش تولید خودرو فعالیـت مـی کـن
احتساب مشاغل کناری بیش از یک میلیون شغل در ایـن  

 ھزار نفـر  ٤٥٠ بر اساس گفته ھای فوق از  .  حوزه فعال است 
  ١٣٠ فعال مستقیم در صنعت خودرو و قطعه سازی بیش از  

 .ھزار نفر باید تعدیل نیرو شده باشند 
 

 کارگر از سوی گروه ملی و ٢١٤٣اخراج 
 شرکت تراوس

به گزارش ایلنا قاضی ناصر سراج، قـاضـی رسـیـدگـی  
ـتـدای  ٣ كننده به پرونده فساد   ـیـارد تـومـانـی در اب  ھزار میل

ـم   پانزدھمین جلسه رسیدگی به دادگاه متھمـان فسـاد عـظـی
ـرخـی  :  بانکی گفت  در جلسات گذشتـه دادگـاه از سـوی ب

متھمان ادعایی در رابطه با اشتغـالـزایـی در گـروه مـلـی و  
تراوس شده بود که کارگران این دو مجموعه نسبت به ادعـا  

مـا  .  ھا صـحـت نـدارد   اعتراض کرده و اعالم کردند این آمار 
ـم کـه ایـن دو   نیز با استعالم از مراجع مربوطه مـطـلـع شـدی

وی  .   کـارگـر را اخـراج کـردنـد ٢١٤٣ مجموعه در حـدود  
 کـارگـر داشـت  ٤٨٩٠ گروه ملی در مرداد نـود  : ادامه داد 

.  نفر کـاھـش یـافـت ٣٥٣٨ که از زمان خصوصی سازی به  
از  .   کـارگـر را اخـراج کـرد ١٣٥٩ به عبارتی این مجموعه  
ـر کـارگـر داشـت کـه در  ٨٠١١ سوی دیگر تراوس نیز   ـف  ن

 نفر رسید به این معـنـا کـه در  ٧٢٢٧  به  ٩٠ مرداد ماه سال  
 .  نفر کارگر را اخراج کردند ٧٨٤ مجموع نیز  

 
اخراج کارگران شرکت قالب ھای صنعتی 

 ایران خودرو
ـران  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت  شرکت صنعتی ای

ـرار دارد  ٥ خودور، که در    کیلومتری آزاد راه کرج ـ قزوین ق
 کارگر مشغول به کار است کـه از اوایـل  ١٠٠٠ با بیش از  

امسال در پی قطع رابطه شرکتھای بزرگی ھمانند ھـیـونـدا،  
کیاموتورز و پژو، اکثر خطوط تولید ایـن شـرکـت بـه طـور  
کامل از کار افتاده است و بعضی از خطوط نیز بـا حـداقـل  

ـریـت  .  ظرفیت به کار مشغول میباشند  در ھمین ارتباط مـدی
ـیـمـانـی ایـن شـرکـت   شرکت شروع به تعدیل نیرو از پرنسل پ
ـرده ایـی   ـری گسـت نموده است و برای اینکـه انـعـکـاس خـب
نداشته باشد ھر روزه تعدادی از کـارگـران را بـه مـرخصـی  

اجباری می فرستند و به کارگران می گویند که فعال بـه  
 .مرخصی بروید تا وضعیت  مناسب شود 

 
  کارگر زاگرس خودرو٤٠٠بیکاری 

محمد گودرزی، دبیر اجرایی خانه کارگر بروجـرد اعـالم  
  ٤٠٠ کرد در پی قطع ھمکاری کارخانه زاگرس خودرو بـا  

: او گـفـت .  کارگر خود، این کارخانه نیمه تعطیل شده است 
 کارگر این کارخانه، در اردیبھشت ماه سـال  ٥٠٠ از مجموع  

 نفر بیکار شدند و از آن تاریخ بـه بـعـد بـه  ٢٠٠ جاری حدود  
ـرار داد     کارگر دیگر تا ھفته ٢٠٠ تدریج   ھای جاری تمدید ق

انـد     کارگر باقی مانـده ١٠٠ نشده و بیکار شدند و اکنون تنھا 
 . کنند   ھا نیز فقط حضور و غیاب می   که آن 
 

 اخراج كارگران معترض پرلیت آسیا 
ـراض كـارگـران واحـد  : ایلنا نوشت  در پی تـجـمـع و اعـت

ـر چـھـار  ٢١ سازی پرلیت آسیا در    قطعه  ـیـل تـاخـی  خرداد بـدل
ـرداخـت عـیـدی و   ـیـن عـدم پ ماھه پرداخت حقوق و ھمـچـن

بنا بھمـیـن  . اند    كارگر معترض اخراج شده ٢٠ پاداش، تا كنون  
 کارگر در ھـمـان روز اخـراج  ٥ گزارش، در پی این اعتراض  

 کارگر دیگر ظرف یك ماه گذشته بـه تـدریـج  ١٥ و متعاقبا  
 .اخراج شدند 

 
 کارخانه شوفاژ کار در آستانه تعطیلی است

ـر داد كـه كـارخـانـه   دبیر اجرایی خانه کارگر تـھـران خـب
ـرار دارد  ـلـی ق ھـم  :  او گـفـت .  شوفاژ كار در آستانـه تـعـطـی

 كـارگـر و بـا  ١٥٠ اکنون این واحد بزرگ تولیدی با حدود  
حداقل ظرفیت نیروی کار مشغول به فعالیت است و این در  
شرایطی است که این کارخانه در سالـھـای گـذشـتـه حـدود  

 .  كارگر فعال داشته است ١٠٠٠ 
 

یك سوم واحدھای نساجی استان قزوین 
 اند تعطیل شده

ـره كـانـون عـالـی   محـمـد احـمـدی، عضـو ھـیـات مـدی
به دلیل عـدم     : شوراھای اسالمی كار استان قزوین اعالم كرد 

اعمال سیاستھای حمایتی از سوی دولت یك سوم واحدھـای  
وی از بـحـرانـی شـدن  .  انـد   نساجی استان قزوین تعطیل شـده 

ـر داد و گـفـت  امسـال در  :  واحدھای تولیدی این استان خـب
مقایسه با سالھای گذشـتـه رونـد اخـراج كـارگـران افـزایـش  

ـرارداد  :  او ادامه داد .  یافته است  به علـت كـاھـش مـھـلـت ق
ـقـی از    كارگران به زیر یك سال تا كنون نتوانسته  ـی ایم آمار دق

ولی مـی تـوان  .  تعداد كارگران اخراجی این استان ارائه كنیم 
 درصد از كارگران قراردادی بـه عـلـت كـاھـش  ٨٠ گفت كه  

 . كنند   زمان قرارداد بیمه بیكاری دریافت نمی 
 

 افزایش بیكاری شالیكاران
پرویز حسین نتاج، نایب رئیس انجمن برنـج کشـور اعـالم  

ھای آمریکایی و ھنـدی اسـت    بازار ایران مملو از برنج :  کرد 
او از  .  شـونـد   که به صورت مستقیم از امارات وارد ایران می 

ـر داد و گـفـت  بـه  :  بیکاری گسترده شالیکاران در ایران خـب
ـیـکـاران زیـادی در    علت افزایش بی  ـرنـج امسـال شـال رویه ب

 .اند   معرض بیکاری قرار گرفته 
 
  ھزار نفر دیگر بیكار می شوند ٥ 

خلیج فارس از قول محمدعـلـی نـظـارت، عضـو ھـیـات  
 سـال  ٣ با گذشـت  :  مدیره شركت صنایع دریایی ایران نوشت 

از واگذاری شركت صدرا به قرارگاه خاتم االنبیاء، حـاال یـك  
،  ٩٠ تـا پـایـان سـال مـالـی  :  عضو ھیات مدیره آن میگوید 
 میلیـارد تـومـان رسـیـده و  ٤٩٩ بدھی انباشته این شركت به  

 میلیارد تومان برآورد شـده اسـت، امـا اگـر  ٢١٤ ضررھا نیز  
دولت برای كمك به رفع این مشكالت وارد قضیـه نشـود یـا  
ـتـظـار   ـم، بـایـد بـه ان ـی ـن نتوانیم پروژه ای را وارد مجموعـه ك

 . ھزار نیروی شركت صدرا بوشھر باشیم ٥ بیكاری  
 

خانه و رستوران سنتی در   قھوه٨٧پلمب 
 فرحزاد
ـبـه در طـرح     قھوه ٨٧  ـتـی روز شـن خانه و رسـتـوران سـن

ـلـمـپ شـد   خانه   برخورد با قھوه  . ھا در منطقه فرحزاد تـھـران پ
نیروی انتظامی اعالم کرد که بزودی این طرح در مـنـاطـق  

 .شود   دیگر تھران نیز اجرا می 
 

  کافی شاب در تھران٥٣پلمپ 
به گزارش سایت رژیمی مھر، رئیس پلیس امنیت تھـران  

 کافی شاپ تھران به عـلـت رعـایـت نـکـردن  ٥٣ از پلمپ  
 .شئونات اسالمی خبر داد 

 
 واحد صنفی کافه قلیان در ٣٠پلمپ 

 خراسان شمالی
فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی از اجـرای طـرح  

ـفـی در  ٣٠ ھای سنتی و پلمپ    ساماندھی کافه   واحد صـن
پلیس این استان گفته است كه مـامـوران  .  این استان خبر داد 

ـروان در راسـتـای اجـرای   فرماندھی انتظامی شھرستان شـی
ھای سنتی اقدام به اجـرای طـرح در    طرح ساماندھی کافه 

 .ھای سنتی نقاط کور و جرم خیز شھر کردند   کافه 
 

  واحد صنفی در کرمانشاه٢٢پلمپ 
ـیـت   ـیـس اطـالعـات و امـن ـل سرھنگ شاه مـحـمـدی پ

ـفـی  ٢٢ :  عمومی انتظامی استان کرمانشاه گفت   واحد صـن
در نقاط مختلف سطح شھر کرمانشاه توسـط مـامـوران اداره  

 .نظارت بر اماکن عمومی پلمپ شد 
 

 ناامنی محیط كار
 

 سه کارگر حین انجام کار کشته و مجروح شدند
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمـانشـاه نـوشـت  

ـنـدج در  ٢٠ كه روز سه شنبه    تیر یک کارگر اداره راه سـن
ـر دیـگـر بـه شـدت   ـف حین کار تخلیه آسفالت کشته و دو ن

طبق این خبر، حادثه موقعی رخ داده کـه  .  مجروح میشوند 
ـرخـورد   ـرق ب چنگک یک بیل مکانیکی به سیـم چـراغ ب

بخاطر تماس بدنه بیل با برق، راننده بیل به نـام انـور  . میکند 
دو کـارگـر  .   ساله جان خود را از دست می دھـد ٤٠ شیرزاد  

دیگر که برای کمک به راننده بیل اقدام می کننـد دچـار  
برق گرفتگی شده و بـه شـدت مسـدوم مـی شـونـد و بـه  

 .بیمارستان منتقل می شوند 
 

 مرگ دلخراش یك كارگر در قلعه رئیسی
ـیـسـی شـھـرسـتـان   ـلـعـه رئ ایلنا نـوشـت كـه از بـخـش ق
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کھگیلویه، محمدتقی آبادیان كارگر كارخانه سـنـگ شـكـن  
 مـاه بـود در ایـن كـارخـانـه  ٣ شھرداری قلعه رئیـسـی كـه  

ھـای     تیرمـاه در مـاسـه ٢٠ مشغول به كار شده بود سه شنبه  
شور كارخانه فرو رفت كه ھمین عامل سـبـب كشـیـده شـدن  

ای    وی به دستگاه و جـدا شـدن سـر از بـدن وی بـه گـونـه 
 . بسیار دلخراش شد 

 
مرگ دو کارگر در حادثه ریزش دیواره 

 میدان در حال ساخت در شرق تھران
بر اثر ریزش قسـمـتـی از دیـواره یـک مـیـدان در حـال  

 ساله جـان  ٤٦  و  ٣١ ساخت در شرق تھران دو نفر از كارگران  
این حادثه در اتوبان شھید مـحـالتـی،  . خود را از دست دادند 

 .در ضلع شمالی میدان محالتی رخ داده است 
 
 نفر در انفجار كوره تولید آلیارژھای ١٥

 سربی جزیره قشم مصدوم شدند
ـیـد     تیر یکی از کوره ٢٢ روز پنجشنبه   ھای کارخانه تـول

ـیـل   ـره قشـم، بـه دل کننده آلیاژھای سربی واقع در غرب جزی
ـفـجـر شـد کـه بـه   ـنـده، مـن ـم خـنـک کـن اخالل در سـیـسـت

ـر کـارگـر ایـن  ١٠٠  کارگر از مـجـمـوع  ١٥ مصدومیت   ـف  ن
 تن از مصـدومـان بـه نـامـھـای  ٢ کارخانه انجامید كه حال  

ـقـی  ٣٨ علی كمالی   ـی ـم ٤٠  ساله و عبـاس حـق      سـالـه وخـی
 . گزارش شده است 

 
كارگر دیگری در یك گودبرداری دیگر 

 جان خود را از دست داد
نبود امكانات كافی در محل گودبرداری باز ھـم سـبـب  

ـقـل  .  مرگ یک کارگر ساختمانی شد  به گزارش ایلنا به ن
ـرمـاه آتـش نشـانـان  ٢٣ ، روز جمعه  ١٢٥ از پایگاه خبری   ـی  ت

 بـه مـحـل حـادثـه در  ٣  و گروه امداد و نجات  ٨٠ ایستگاه  
حـادثـه در  .  بلوار فردوس شرق خیابان حسینـی روانـه شـدنـد 

 متر مربـع ھـنـگـامـی  ٣٠٠ محل گودال بزرگی به مساحت  
ـری آن سـرگـرم خـاک  ٤ رخ داد که کارگران در عمق    مـت

برداری دستی از دیواره خاکی در مجاورت یک سـاخـتـمـان  
ریزش نـاگـھـانـی بـخـشـی از ایـن دیـواره  .  مسکونی بودند 

 ساله تبعه افـغـانسـتـان در  ٢٥ خاکی باعث شد که کارگر  
ـبـال  .  ھا خاک بدام افتد   زیر خروار  بنابه اظھار شاھدین، به دن

بروز این حادثه دو نفر از کارگـران گـرفـتـار شـده بـه عـلـت  
ـرون   ـی ماندن در عمق کم خاک توانستند خود را از زیر آوار ب

اما نفر سـوم جـان خـود را از دسـت  .  کشیده و نجات یابند 
  . داد 

 کارگر در پروژه ساخت اتوبان ٢کشته شدن 
 امام علی

ـبـه   خبرگزاری رژیمی مھر خبر داد كه غروب روز یكـشـن
ـروژه بـزرگـراه امـا عـلـی دچـار  ١٩   تیر دو تن از كارگران پ

 .سانحه شدند و جانشان را از دست دادند 
 

 معلمان
 

 تجمع مربیان مھدھای کودک مقابل مجلس
ھـای    جمعی از مربیان مھدھای کودک از تمـام اسـتـان 

ـیـت شـغـلـی و  ٢٥ کشور روز   ـبـود امـن  تیر در اعتراض به ن
اخراج از محل کار جلوی درب شمـالـی مـجـلـس اسـالمـی  

ـنـده  .  تجمع کردند  تجعم كنندگان اعالم کردند که در ھفته آی
ـتـی   با شروع علنی مجلس بار دیگر در مقابل این نـھـاد دول

 .کنند   تجمع می 
 

عدم پرداخت دستمزد و عدم تمدید 
قراردادھای كاركنان اداره آموزش و 

 ٥پرورش منطقه 
 اداره     ماه از سال جدید ھم مـیـگـذرد ٤ با اینکه بیش از  

ـرورش مـنـطـقـه    تـھـران ھـمـچـنـان از تـمـدیـد  ٥ آموزش و پ
 نفر از کارکنان ایـن مـرکـز  ٥٠٠ قراردادھای کاری بیش از  

خودداری نموده و با عدم پرداخت مبالغ مـربـوط بـه اضـافـه  
 ھمچنان به کارشکـنـی    کاری و سنوات پایان سال کارکنان 

 . و دزدی از دستمزدھای کارکنان ادامه میدھد 
 

 پرستاران
 

ضرایب سختی کار پرستاران تامین اجتماعی 
 بر خالف قانون است

کـوروش نـادری، عضـو  :  خبرگزاری دولتی مھر نوشـت 
ابالغیه صندوق تـأمـیـن  :  شورای عالی نظام پرستاری گفت 

اجتماعی درباره ضرایب سختی کار پرستاران زیر پوشش ایـن  
سازمان بر خـالف قـانـون مصـوب مـجـلـس اسـت و حـقـوق  

طـبـق مصـوبـه سـال  :  او گـفـت .  پرستاران را ضایع می کند 
پیش مجلس شورای اسالمی، سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی  
مکلف شد برای کسانی که مشـاغـل سـخـت و زیـان آور  
دارند از جمله پرستاران ھر سال خدمت را معادل یک سال و  
ـیـز   نیم محاسبه کند و این قانون به تایید شورای نگـھـبـان ن

 برای اجرا به وزارت رفـاه ابـالغ  ٩٠ این قانون در سال  . رسید 
شد اما این وزارتخانه مقرر کرد که ایـن قـانـون را پـس از  

امـا  .   اجرا می کند ٩١ فراھم کردن مقدمات از ابتدای سال  
سازمان تامین اجتماعی ضرایب سختی کار را برای اجـرای  
ـرسـتـارانـی کـه در   این قانون تغییر داد به نحوی که برای پ
بیمارستان کار می کنند یک سال کـار را مـعـادل یـک  
سال و سه ماه، برای پرستاران شاغل در درمانگاه یک سـال  

 ماه و برای پرستارانی کـه در  ٢ کار را معادل یک سال و  
محیط ھای غیردرمانی کار می کنند یک سـال کـار را  

بـه  :  وی گـفـت . معادل یک سال و یک ماه در نظر گرفت 
این ترتیب پرستاران و دیگر صاحبان مشاغل سـخـت و زیـان  

ـقـه کـار  ٢٠ آور برخالف قانون مصوب مجلس دیگر با    سـاب
 سال بـایـد  ٢٥ بازنشسته نمی شوند و سالھای بیشتری مثال   

کار کنند تا بتوانند بازنشسته شوند و این امر خالف قـانـون  
چون این ابالغیه مغایر با مصوبه مـجـلـس  : وی گفت . است 

ـراض مـا در   شورای اسالمـی اسـت از ایـن رو مـورد اعـت
سازمان نظام پرستاری و بسیاری از پرستاران تـحـت پـوشـش  
سازمان تامین اجتماعی است و از نمایندگان مـجـلـس مـی  

 .خواھیم برای اصالح این روندخالف قانون اقدام کنند 
 

 بازنشستگان
 

ھنوز افزایش حقوق بازنشستگان پرداخت 
 نشده است

ـره   کـانـون کـارگـران  " مرتضی اطیابی، رئیس ھیئت مدی

شـھـرسـتـان  "  بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجـتـمـاعـی 
 مـاه از سـال ھـنـوز افـزایـش  ٣ با وجود گذشت  :  ری گفت 

ـتـه وی بـا  .  حقوق بازنشستگان پرداخت نشـده اسـت  بـه گـف
ـرخ تـورم بـازنشـسـتـگـان تـوان  ٢١.٢ افزایش تورم    درصدی ن
 . ھای زندگی خود را ندارند   پرداخت ھزینه 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

احضار اعضای انجمن صنفی معلمان 
 کردستان به بازپرسی

ـلـمـان   ـفـی مـع بنا به اخبار منتشره، اعضای انجمـن صـن
کردستان به شعبه پنجم بازپرسی برای اخذ آخـریـن دفـاعـیـه  

ـیـا .  احضار شدند   بـھـا    احضار شدگان عبارتند از رامین زنـدن
ـرویـز نـاصـحـی    مصطفی سربـازان   ملکی   عـزت نصـرتـی،     پ

ـیـان    علی قریشی   محمد صدیق صادقی  ـن  کـمـال     پیمان نـودی
ـرار  .  فکوریان  که این افراد سال گذشته پس از بازداشت با ق

در جلسه بازپرسی قرار بر این شد کـه ایـن  .  وثیقه آزاد شدند 
 خـرداد مـاه سـال جـاری در دادگـاه  ٢٢ افراد روز پنج شنبه  

 .حاضر شوند 
 

تایید حكم دادگاه بدوی رضا شھابی در 
 دادگاه تجدید نظر

سندیكای كارگران شركـت واحـد اتـوبـوسـرانـی تـھـران و  
در حالی كه قاضی دادگـاه  :  حومه با انتشار اطالعیه نوشت 

بدوی بشارت آزادی رضا شھابـی را داده بـود امـا مـعـلـوم  
ـر اسـاس چـه تـحــوالتـی در   ــسـت ب ـی ن

 سـال  ٦ دادگاه، برای رضا شھابی حكم  
ــدان و   ـــت از  ٥ زن ـرومــی ــحــ ــال م  س

ـیـون  ٧ فعالیتھای سندیـكـایـی و   ـل  مـی
تومان جزای نقدی صـادر گـردیـد، كـه  
متاسفانه این حكـم در دادگـاه تـجـدیـد  

در ادامـه آمـده  .  نظر ھم به تایید رسیـد 
سندیكای كارگران شركت واحد ضمن مـحـكـوم كـردن  :  است 

ـیـد و   حكم صادره برای رضا شھابی خواستـار ازادی بـی ق
  .شرط این فعال كارگری می باشند 

 میلیون تومانی برای جلیل ١٠٠تعیین وثیقه 
 رضا عسگری محمدی و علی

ھـای    کمیته ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـل 
ـرمـاه ھـنـگـامـی کـه  ٢٤ روز شنبه  :  کارگری اطالع داد   تی

ـری مسـتـمـر، خـانـواده  ـیـگـی ـیـل    پس از چند روز پ ھـای جـل
ـقـالب  ٦ محمدی و علیرضا عسگری به شـعـبـه    دادگـاه ان

ـرای ھـر   اسالمی کرج مراجعه کردند به آنان ابالغ شد که ب
 میلیون تومان وثیقه تعیین شـده  ١٠٠ کدام از این افراد مبلغ  

دانـگ بـا  ٦ است و آنان باید برای آزادی عـزیـزانشـان سـنـد  
 . میلیون تومان تھیه کنند ١٠٠ ارزش  
 

 گزارش
 

ناتوانی كارگران در تامین تغذیه مناسب به 
 ھا دلیل افزایش ھزینه

 پور طالبیان، دبیر اجرایی خانه کـارگـر    ایلنا از قول حسن 
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ـیـمـار كشـور    ملموس :  اسالمشھر نوشت  ترین عارضه اقتصاد ب
ھـای    در ناتوانی كارگران جھت تھیه نیازھای اساسی خانـواده 

كه قوت غالب خانوار كارگری به شـمـار   «نان »خود از جمله  
رود متجلی شده و کارگران با دریـافـت حـداقـل حـقـوق    می 

او  .  انـد   قانونی حتی در تھیه نان شب خود نیز درمـانـده شـده 
ـنـه   رویه  قیمت   افزایش بی :  اضافه کرد  ھـای    ھا و باالرفتن ھزی

ـر گـذار بـوده   ـی زندگی، بر روابط خانوادگی كارگران نیز تـاث
ـرسـتـان خـانـوار و   است به طوری كه افزایش میزان كار سـرپ
ھمچنین ورود زودھنگام فرزندان كارگران به بازار كـار جـھـت  
مقابله بـا فشـار تـورمـی بـاعـث شـده اسـت كـه اعضـای  

ـیـدا    خانواده  ھای كارگری کمتر فرصت در كنار ھم بودن را پ
وی با اشاره به اینکه ھم اکـنـون وضـعـیـت سـالمـت  .  كنند 

جسمانی و روحی و بھداشت فردی و اجتماعی اقشار آسیب  
وضـع  :  پذیر شدیدا به مـخـاطـره افـتـاده اسـت، عـنـوان کـرد 

ـیـن و   ـئ ـروت ـیـل نـاتـوانـی از تـأمـیـن پ سالمتی كارگران بـدل
رود و ایـن رونـد    ھای مورد نیاز بدن رو به تحلیل می   ویتامین 

ھـای      او در خصـوص دغـدغـه . عواقب زیانباری در پی دارد 
ھـای    خـانـواده :  مربوط به تأمین مسکن کارگران نیـز گـفـت 

متوسط و اقشار فقیر تمامی درآمد خود را به امـر مسـکـن  
ـیـمـت مسـکـن و   اختصاص داده و ھر تغییر کوچـک در ق

ـر زنـدگـی      اجاره بھا می  تواند آثار مخرب و جبران ناپذیـری ب
 .آنان داشته باشد 

 
  درصدی جوانان لرستانی٣٥نرخ بیکاری 

ایلنا به نقل از قباد بیرانوند، مدیر کل آمـوزش فـنـی و  
 تـا  ١٩ میزان نرخ بیکاری در سنین  :  ای لرستان نوشت   حرفه 
 . درصد است ٣٥.٥  سال استان لرستان  ٢٤ 

 
بدون پرداخت حق : كارگران شھاب خودرو

و حقوق كارگران، بازگشت به كار معنایی 
 ندارد

ــت  ـرار اســت  :  یـكـی از كـارگـران شـھـاب خــودور گـف ق
ـرگـردنـد ولـی تـا   كارگران اخراجی شھاب خـودرو بـه كـار ب
زمانی كه حقوق و دستمزدشان پرداخـت نشـود بـازگشـت بـه  

 .كار ھیچ معنایی ندارد 
 

بیكارسازی و تشدید بحران در 
 ھا خودروسازی

ـتـشـر  "  کارگران صنایع خـودروسـازی " بنابه خبری كه   مـن
ـران اعـالم کـرده اسـت کـه   كرده است، انجمن خودروسازان ای
تولید خودرو در سه ماھه اول سال جـاری نسـبـت بـه مـدت  

بنا بـه  .   درصد کاھش یافته است ٤٠ مشابه در سال گذشته  
آمار این انجمن، تولید مینی بوس از اول سال جاری بیش از  

.  درصد کاھش یافته اسـت ٧٠  درصد و اتوبوس بیش از  ٩٧ 
 درصـد و  ٣٧ تولید سواری و کامیون نیز به ترتیب بیش از  

این بحـران و کـاھـش شـدیـد  .   درصد کاھش یافته است ٢٥ 
ـتـاژ   تولید، که بیشتر به خاطر نبود قطعات در سالنھای مـون
ـیـز در پـی دارد و دسـتـه دسـتـه   است، اخراج کارگران را ن
کارگران صنایع خودروسازی به خیل بیکـاران دیـگـر افـزوده  

ـیـد خـودرو  .  میشوند  ـفـت تـول در شرکت ایران خودرو،  دو شی
ـیـد بـه  .   تعطیل شده اسـت ٢٠٦ پژو   ـپـا تـول در شـرکـت سـای

در شرکت سایپا ھـر  .   درصد سال قبل رسیده است ٣٠ حداکثر 
ـر  .  روز یک شیفت به شـکـل گـردان تـعـطـیـل اسـت  ـیـشـت ب

ـفـت   کارگران پیمانکاری از سایپا اخراج شـده انـد و دو شـی
ـیـش از   ـیـز ب  درصـد فـعـال  ٤٠ حاضر در محل کار خـود ن

در شرکت پارمیدا در سمنان، که سـازنـده قـطـعـات  .  نیستند 
. پالستیکی خودرو است، بخشی از کارگران اخراج شـده انـد 

ـر  ١٤٠٠ شرکت حدید مبتکران، سازنده صندلی خودرو، از   ـف  ن
شـرکـت  .   نفر را اخـراج کـرده اسـت ٨٠٠ کارگر خود حدود  

ـیـد کـه کـارگـران آن خـودروھـای   پیمانکاری پـوپـک سـف
ـقـل مـی کـردنـد   ـت تولیدی پارس خودرو را به پارکینگ من

شرکت ارفـع در  .  نفر نیروی خود را اخراج کرد ١٥٠ تمامی  
ـرایـد   پارس خودرو که کارگران آن در ایستگاه نصب شیشه پ

ـروی خـود را اخـراج  ٨٠  درصد از  ٥٠ کار می کنند   ـی  نفر ن
سالنھای رنگ و مونتاژ بدنه در پـارس خـودرو  .  کرده است 

ـرایـد  .  در بیشتر مواقع تعطیل ھستند  ـتـاژ پ   ٣٥ ( سـالـن مـون
ـبـود قـطـعـات  )  دستگاه  در بیشتر ساعات کاری به خـاطـر ن

ـر از دو سـالـن ذکـر  ٩٠ سالن ال . تعطیل است   وضعیتی بـھـت
در شرکت ایران خودرو دیزل که تا سـال گـذشـتـه  . شده ندارد 

ـیـد  ١٢٠ در سه شیفت حدود    دستگاه کامیونھای مختلف تول
ـنـز بـا  ٢٥  تا  ٢٠ می شد در حال حاضر    دستگاه کامـیـون ب

ــولــیــد مــی شــود  ــکــس چــیــنــی ت ــرب ــھــای  .  گــی ــرکــت در ش
ـیـش   خودروسازی، بخصوص گروه سایپا، دریافتی کارگران ب

.  درصد نسبت به سال گذشتـه کـاھـش یـافـتـه اسـت ٤٠ از  
ـیـد ( آکورد    درصـد  ٨٠ کـارگـران حـدود  )  پاداش افزایش تول

ـرداشـتـه شـده   ـبـا از مـیـان ب کمتر شده و اضافه کاریھا تقری
 کیلو مـرغ و  ٥  کیلو برنج و  ٥ اھدایی ماھیانه شامل  .  است 

ـنـد  ١٠ ھر سه ماه یکبار    کیلو گوشت گـوسـالـه یـا گـوسـف
ـرداخـت  .  قطع شده است  حق شب کاری نیز به طور کـامـل پ

 .نمی شود 
 

  ھزار فرصت شغلی٧٠٠حذف 
ـیـش از   به گزارش مھر، با اینکه دولت مدعی ایـجـاد ب

  ٩٠  و  ٨٩  میلیون فرصت جدید شغلی تنھا در دو سال  ٣.٢ 
ـنـھـا در بـخـش    است، برخی آمـارھـا نشـان مـی  دھـد کـه ت

 ھزار فرصـت شـغـلـی بـه  ٧٠٠ کشاورزی در ھمین مدت تا  
. دلیل ادامه سیاست واردات و خشکسالی از بین رفته اسـت 

ـم اسـت   حمید حاج اسماعیلی كه یكـی از مـھـره ھـای رژی
 ھـزار  ٧٠٠  تـا  ٥٠٠ به اذعان خود مقامات دولتـی،  :  گفت 

 سال گذشته از طریق بـخـش کشـاورزی  ٢ فرصت شغلی در  
ـیـعـی مـی تـوان  :  او گفت .  از بین رفته است  به صورت طـب

 ھزار فـرصـت  ٢٠٠  تا  ١٠٠ انتظار داشت که در طول یکسال  
شغلی در کشور از بین برود و حتی می توان این مـیـزان را  

 . ھزار فرصت نیز قابل قبول دانست ٣٠٠ تا  
 

 وضعیت کارگران شرکتی ادارات بوشھر
ـر   ـنـی ب به گزارش بوشھرنیوز،علی رغم تأکید دولـت مـب
ـرخـی   انعقاد قرارداد مستقیم ادارات با نیروھای شرکتی اما ب

ادارات بوشـھـر  .  ادارات بوشھر ھمچنان ساز مخالف می زنند 
نه تنھا انعقاد قرارداد مستقیم بـا کـارکـنـان شـرکـت ھـای  
ـراردادھـا حـقـوق   ـر ق ـی خدماتی را اجرایی نکردند بلکه با تغی

ھـم اکـنـون در ایـن  .  پرسنل خدماتی خود را کاھـش دادنـد 
ادارات تفاوت دستمزدھا بین کارکنان خدماتی و کـارمـنـدان  

 .استخدامی بسیار زیاد بوده 
 

 اطالعیه
 

اطالعیه اعالم موجودیت انجمن کارگران 
 برق و ساختمان اصفھان

ـر بـا  ٢١ روز  " انجمن كارگران برق و ساختمان اصفھان "  ـی  ت
در بـخـشـی از ایـن  .  انتشار بیانیه ای، اعالم موجودیت كرد 

بـا ھـر تـعـداد در ھـر زمـان و مـکـان  : " بیانیه آمـده اسـت 
ـرده   کارگران باید متحد شوند، آگاھی طبقاتی خود را بـاال ب

در این شـرایـط  .  و به تقابل رو در رو با سرمایه داری بپردازد 
جمعی از کارگران برق و ساختمان استان اصفھان مـوجـودیـت  
ـقـه کـارگـر   خود را اعالم کرده و این ھمبستگی را بـه طـب
ـم کـه   ایران تبریک گفته، از ھـمـه کـارگـران مـی خـواھـی
ـنـد   متحد شده و جمع ھای کارگری خود را سازماندھی کن
تا ھمه با ھم از دست رنجمان دفاع کرده و در نگاھی وسیـع  
تر کل جامعه را از استثمار طبقاتی که بر آنان اعـمـال مـی  

ـم  ـم، از تـمـامـی  . ...  شود نجـات دھـی ـی مـا اعـالم مـیـکـن
ـراضـی در جـامـعـه حـمـایـت    حرکت  ھای کـارگـری و اعـت

ـران و   میکنیم و در ھر لحظه دست در دست سایر کارگران ای
ـم   ـر قـد عـل رھبران کارگری در برابر سرمایـه داری قـوی ت
کرده و تا تحقق خـواسـتـه ھـای بـه حـق کـارگـران در ھـر  

 ."منطقه از پای نمی نشینیم 
 

از کارگران افغانی در مقابل تھاجم تازه 
دولت سرمایه داری جمھوری اسالمی دفاع 

 کنیم
ـران بـا   کمیته پیگیری ایجاد تشکل ھـای کـارگـری ای

 تیر، حمله جمھوری اسـالمـی بـه  ١٧ انتشار اطالعیه در روز  
در بخشـی از ایـن  .  كارگران افغان مقیم ایران را محكوم كرد 

در این شـرایـط دولـت مـدافـع سـرمـایـه  :  اطالعیه آمده است 
ـر   ـیـکـاری و سـای داران برای انحراف اذھان مردم از دالیـل ب

اجتماعی مردم حمـلـه بـه کـارگـران    –مشکالت اقتصادی  
این تھـاجـمـات  .  افغانی را در دستور کار خود قرار داده است 

اگرچه در سالھای گذشته ھم وجود داشـتـه اسـت ولـی در  
سالجاری در روز سـیـزده نـوروز تـوسـط یـکـی از عـوامـل  
حکومتی در اصفھان کلید خورد و افغـانـھـا را از ورود بـه  

در مرحله بعدی استاندار مازنـدران  .  پارک صفه ممنوع کرد 
دستور اخراج کلیه افغان ھا اعم از مھاجرین دارای مجـوز و  

کارگران افغان بـا  . ...  بدون مجوز را از آن استان صادر کرد 
ـروت ایـن جـامـعـه را   رنج و زحمت و کار خود بخشـی از ث
بوجود آورده اند که خود صاحب آن نیستند، ھمـانـگـونـه کـه  
کارگران ایرانی از ھر قومی چه لر، چه کرد، چـه فـارس،  

با کار خود ثروت این جامعه را بـوجـود آورده  ....  چه بلوچ  
کـارگـران فـقـط از طـریـق  .  اند ولی خود صاحب آن نیستند 

اتحاد و پشتیبانی از ھمدیگر در مقابل سـرمـایـه داران مـی  
توانند از منافع خود دفاع کنند و تھـاجـم سـرمـایـه داران را  

 . عقب بزنند 
 

 اخبار بین المللی
 

ای معدنچیان از   ھفته راھپیمایی سه: اسپانیا
 شمال بسمت مادرید

ـیـا   به گزارش یورونیوزاعتصاب دو ماھه معدنچیان اسپـان
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غربی کشور بی نتیجـه مـانـده    در منطقه آستوریاس در شمال 
ـر  ٦ و اعتصاب کنندگان روز جمعه   ـیـس درگـی ـل  ژوییه بـا پ

ماکسیمونو گارسیا سخنگوی اتحادیـه مـعـدنـچـیـان  .  شدند 
ـم : " می گوید  ـی ـیـسـت ـیـس ن ـل بـایـد  .  ما خواھان درگیری با پ

ـر،  .  عاقالنه راه حل مشکل را پیدا کنیم  ـم خـب نـمـی خـواھـی
در ھـمـیـن حـال در  ."  خبر درگیری معدنچیان با پلیس باشد 

 مـعـدنـچـی  ٢٠٠ یک حرکت اعتراضی، از دو ھفته پیـش  
اسپانیایی از شمـال غـربـی و شـمـال شـرقـی کشـور یـک  

 کیلومتری را به مقصد مادرید شـروع کـرده  ٥٠٠ راھپیمایی  
مـعـدنـچـیـان  .  اند و سه روز دیگر به پایتخت خواھنـد رسـیـد 

 درصـد،  ٦٣ می گویند کاھش بودجه بخش معدن به میزان  
 ھزار شغل وابسته به این صـنـعـت را  ٣٣  معدنچی و  ٨٠٠٠ 

اما دولت اسپانیا می گوید تنـھـا  . در مخاطره قرار داده است 
ـرا واردات  ٤٠ قادر به حفظ سوبسید و بودجه    معدن اسـت زی

 .ذغال سنگ از خارج ارزانتر تمام می شود 
 

 اعتصاب ھزاران کارگر بندر بناپل: بنگالدش
ـبـه   The Daily Starبه گزارش   ـیـه  ٨ روز یکشـن  ژوی

ـراض بـه عـدم افـزایـش   ـنـاپـل در اعـت ھزاران کارگر بنـدر ب
ـبـال ایـن  .  ھای توافق شده، دست از کار کشیدند   دستمزد  بـدن

ـنـدر مـتـوقـف شـد  ـر  .  اعتصاب تخلیه و بارگیری در این ب ب
ـرار بـود کـه    طبق توافق قبلی   بین کارگران و کارفرمایان ق

 کارگران بعـد    ولی .  حداقل دستمزد این کارگران افزایش یابد 
از دریافت دستمزد ماه ژوئن متوجه شدند که ھمان دستـمـزد  

ـنـد   قبلی  ـت مـاه  .   دریافت کرده اند و تصمیم به اعتصاب گـرف
  ٤ گذشته نیز این کارگران با خواست افزایش دستمزد بمدت  

ـنـده   روز دست به اعتصاب زدند کـه بـا قـول مسـاعـد نـمـای
     این قول عـمـلـی   مجلس آن منطقه به سر کار بازگشتند ولی 

ـتـه اسـت  .  نشد  جھانگیر الم الل پرزیدنت اتحادیه این بندر گف
که كاراگرن تا دستیابی به خواست افزایش دستمـزد بـه سـر  

 .کار باز نخواھند گشت 
 

افزایش بیکاری بویژه در صنایع : فرانسه
 خودرو سازی

 ژوییه شـرکـت  ١٢ به گزارش خبر گزاریھا روز پنجشنبه  
اعالم داشـت کـه بـه  "  سیتروئن  -پژو "بزرگ اتومبیل سازی  

علت رکود ادامه یابنده در بازار خودرو در اروپا ھزاران تن از  
بـه گـزارش مـنـابـع  .  کارگران این شرکت اخراج خواھند شد 

خبری، مدیریت این کارخانه قدیمی فرانسه تصریح کرد کـه  
، اشـتـغـال  ) دوسال دیگر  ( ٢٠١٤ شمار کارگرانی که تا سال  

ایـن  .   ھزار نفر خواھد رسیـد ٨ خود را از دست خواھند داد به  
شرکت تنھا در یک مورد، با تعطیل کارگاه صنعتـی خـود  

.  کارگر خود را اخـراج مـی کـنـد ٣٥٠٠ در حومه پاریس،  
بزرگترین تولید کننده اتومبیل در فـرانسـه  "  ر نو " کارخانجات  

ـیـز   ـیـل سـازی در اروپـا ن و یکی از مھمتری صنایع اتومـب
احتمال داده است که ممکن است مجبور به تجدید سـازمـان  
صنایع تولیدی خود باشد که به اخراج شماری از کادرھـای  

ـیـکـاران  .  این شرکت خـواھـد انـجـامـیـد  ھـم اکـنـون شـمـارب
 . میلیون نفرمی رسد ٣ درفرانسه به حدود  

درعین حال کشورھای دیگر اروپا نیز از ایـن بـحـران در  

 درصـد،  ٢٢ شمار جوانان بیکار در اسپانیا به  .  امان نمانده اند 
 درصد و در پرتقال و جمھوری اسلواکی بـه  ٣٠ در ایتالیا به  

الزم به یادآوری اسـت کـه در حـال  .   درصد رسیده است ٥٠ 
 .حاضرموجی از بیکاری دراروپا آغازشده است 

، شـمـار  " سـازمـان جـھـانـی کـار " براساس آخرین گزارش  
  ١٧ بیکاران ھم اکنون در کشورھای عضو اتحادیه اروپا بـه  

این سازمان میگوید اگـر  .   ھزار نفر می رسد ٤٠٠ میلیون و  
ـتـصـادی و مـولـد   ھر چه زودتر سیاستھای محرک رشد اق

ـنـده     ٤،٥ کار در پیش گرفـتـه نشـود، طـی چـھـار سـال آی
میلیون نفر دیگر به شمار بیـکـاران در اروپـا افـزوده خـواھـد  

 .شد 
 
  کارگر معدن اورانیوم١٢٠٠اعتصاب : نیجر

ـیـه  ٩ به گزارش رویترز روز دوشنبه    کـارگـر  ١٢٠٠  ژوی
با خواست افزایش دستمزد دسـت از   Akoutaمعدن اورانیوم  
 از شرکتھای زیر مجـمـوعـه    این شرکت یکی . کار کشیدند 

کارگـران اعـالم کـرده انـد  .  است  Arevaشرکت فرانسوی  
.  ساعـت ادامـه خـواھـنـد داد ٧٢ شان را بمدت    که اعتصاب 

بدنبال این اعتصاب تولید و استخراج اورانیوم در ایـن مـعـدن  
 .متوقف شد 

 میلیون نفر جـمـعـیـت در غـرب  ١٧ کشور نیجر با حدود  
ـیـوم     ھـزار تـن ٤٠٠٠ آفریقا واقع شده و ھر سال حـدود    اوران

 .کند   تولید می 
 

اعتراض علیه بیکاری و کاھش حقوق : یونان
 باز نشستگی

ـبـه   به گزارش یورونیوز در آتن پایتخت یونان، روز پنجشـن
 ژوییه صدھا تن از زنان و مردان بازنشستـه در گـرمـای  ١٢ 

ـر سـاخـتـمـان وزارت بـھـداشـت و   تابستان به تظاھرات در براب
درمان در اعتراض به کاھش حقوق بازنشستگی و خـدمـات  
عمومی به عنوان بخشی از بودجه ریـاضـتـی کشـور دسـت  

  ١٩٦٥ مـن از سـال  : " یک مرد بازنشسته مـیـگـویـد .  زدند 
بدون وقفه کار کرده ام و حاال پس از سی و ھفت سـال کـار  

ـم و نـه  . مجازات شده ام  نه میتوانیم غـذای کـافـی بـخـوری
ـنـکـه از مـا  .  صورت حساب برق را بپردازیم  باالتر از ھمـه ای
ـرداخـتـن  .  میخواھند پول بیشتری بدھیم  ـرای پ وقتی پـولـی ب

و یک زن ھشتاد سـالـه  "  ندارید چگونه می توانید بپردازید؟ 
ـم را  : " بازنشسته نیز می گوید  من توان پرداخت پول داروھـای

ـم  .  ندارم  ـتـوان ـردازم؟ آیـا مـی ـپ ـم ب با چھارصد یورو چه میتوان
ـم، وضـع   مالیات جدیدی بپردازم؟ فقط راجع به خودم نمیگوی

ـم و  . تمام مردم دارد بدتر میشود و نه تنھا من  من پیـر ھسـت
ـرای بـچـه ھـایـمـان چـه   به زودی از دنیا خواھم رفت، اما ب

 ."پیش خواھد آمد؟ آنھا دارند ھمه چیز را نابود می کنند 
  ٢٢.٥ شاخص بیکاری در یونان در ماه آوریل گذشته به  

 سـال  ٢٤  تـا  ١٥ درصد رسید و بیش از نیمی از جوانان بین  
 .فاقد شغل اند 

 
اعالم شرکت ایر فرانس برای : فرانسه
  ھزار کارمند٥اخراج 

ـر فـرانـس     سی    بی   به گزارش بی   شرکت ھواپیـمـایـی ای

 از کارمـنـدان خـود     ھزار تن ٥ اعالم کرد که در نظر دارد تا  
ایـن  .   میالدی از کـار اخـراج بـکـنـد ٢٠١٣ را تا پایان سال  

ـر از    ھـزار  ٥٣  در صـد تـعـداد كـل  ١٠ تعداد چیزی کمـت
ـیـل ایـن  .  کارمند این شرکت را شامل میشود  این شركت دل

ھا و بـازگشـت بـه سـود آوری اعـالم    کار را کاھش ھزینه 
 ایـن  ٢٠١١ آنھا اعالم کـرده انـد کـه در سـال  .  کرده است 
 مـاھـه اول سـال جـاری،     میلیون یورو و در سه ٨٠٩ شرکت  

ـریـت ایـن شـرکـت  .   میلیون یورو ضـرر کـرده انـد ٣٦٨  مـدی
گویند تنھا راه بازگشت شرکـت بـه سـودآوری کـاھـش    می 

ھا کاھش تـعـداد    ھزینه ھاست و مھمترین شیوه کاھش ھزینه 
 .نیروی کار است 

 
  سابقه نرخ بیکاری افزایش بی: یونان

به گزارش یورو نیوز مرکز آمار این کشور نرخ بیکـاری  
رقـمـی کـه  .   درصد اعالم کـرد ٢٢ .  ٥ ماه آوریل گذشته را  

ـیـکـاران ھـر مـاه  .  سابقه است   در تاریخ این کشور بی  تعداد ب
ـر  ١.١٠٩  درصد افزایش یافته و به بیش از  ٢.٥  ـف ـیـون ن ـل  می

 سال بیش از یک سوم جـمـعـیـت  ٣٤ جوانان زیر  .  رسیده است 
 .دھند   بیکاران را تشکیل می 

مردم یونان پنج سالی است با رکود اقتصادی و کمـبـود  
مشکالتی که مـوجـب  .  بوجه دولتی دست به گریبان ھستند 
ـیـجـه رشـد    ورشکستگی شرکتـھـا و کـارخـانـه  ـت ھـا و در ن

ـیـش  .  سابقه بیکاری در این کشور شده است   بی  بنابر آخرین پ
ھا نرخ بیـکـاری در یـونـان بـاوجـود بـازگشـت نسـبـی    بینی 

گردشگران به این کشور سیری صعود خـواھـد داشـت و بـه  
ـیـکـاری در اروپـا  ٢  درصد یعنی  ٢٤  ـرخ مـتـوسـط ب  برابر ن

 .خواھد رسید 
 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
و آنرا بدست 
دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد


