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مروری بر 
تاریخچه 
اعتصابات 
کارگری  در 

) ٣(ایران   

 نکته اصلی

نا امنی محیط 
کار جنایت علیه 
 کارگران است

خدا نکنه که قرار بـاشـد کـه  
حاکمیت اسالمی سرمایه، بخواھد  

اول  .  بکنـد "  کاری " برای کارگران  
چیزی کـه یـادآور مـیـشـونـد ایـن  
است که یک شبه نمیشـود، بـعـد  
بشدت مواظب ھستند که آن کـار  

ایجاد نکنـد، بـعـد  "  توقع " مشخص  
متوجه میشـویـد کـه بـودجـه الزم  

برای آن کار فراھم نیست، و دسـت  
آخر ھم میگویند که این کار تورم  
ــاال   ــد را ب ــولــی ــه ت زا اســت، ھــزیــن
ـتـا ھـم ھـیـچـی بـه   ـرد، نـھـای ـب می

ـرار اسـت  !  ھیچی  اما وقتی که ق
یکجای کاری انـجـام دھـنـد کـه  
نتیجه اش سود فراوان است، ھـمـه  
شرایط فوری فراھم مـیـشـود کـه  

استثمار کارگر را سریعـا سـازمـان  
ــن شــرط آن   ــری ــدھــنــد، و مــھــمــت ب
سـازمـان دادن دســتـگـاه سـرکــوب  
است که این استثمـار را تضـمـیـن  

 .کند 
طی دو دھه عسلویه به یـکـی  

ـتـصـادی "از   ـران  "   مناطق مھم اق ای
ـلـی  .  تبدیـل شـده اسـت  ـتـه خـی ـب ال

ـنـد کـه   بیشتر از اینھا عجله داشـت
ــن کــار صــورت گــیــرد چــون   ای

ـر  "  ھمسایه جنـوبـی "  ـیـشـت سـالـھـا پ
" غارت " مشغول شده بوده  و داشت  

 مثل برف ذوب خواھند شد
 یاشار سھندی 

ــزان افــزایــش حــداقــل   ــن مــی ــی ــعــی ت
دستمزد كارگران با شروع نیمـه دوم  

در  )  مـھـرمـاه  ( ١٣٩١ سال جـاری  
محافل كـارگـری و تـحـت فشـار  
ــونــی و   ــن ــره ك ــر مــخــاط اوضــاع پ
ــع كــارگــران و   اعــتــراضــات وســی
معلمان و كـارمـنـدان بـه حـقـوق و  
ـرخـی   مزایای دریافتی،  تـوسـط ب
ـر   از عـنـاصـر ضـد كـارگـر و دوائ
دولتی از جمله خانه كارگر بشـكـل  
ـم   علنـی طـرح و در مـدیـای رژی

ـتـشــر شـده اسـت  ـیــر  .  مـن اخـیــرا دب
ــر خــراســان   ــه كــارگ ــرایــی خــان اج
ــرده اســت کــه  : رضــوی اعــالم ك

تعیین مجدد میزان افزایش حداقل  " 
دستمزد کارگران به دلیـل افـزایـش  

نرخ حداقـل  .  نرخ تورم ضرورت دارد 
 به بعد بـا  ١٣٨٩ ھا از سال    دستمزد 

توجه به اجرای قانـون ھـدفـمـنـدی  
ھا و افزایش لگام گسـیـخـتـه    یارانه 

ـیـمـت کـاال  ھـا و    سطح عمومـی ق
خدمات، تغییر منـاسـبـی نـداشـتـه  

ـلـه جـوانـی، مشـاور  "   است  و یـدال
ــمـال افـزایــش   ــه ای از احـت خـامـن

درصدی قیمت ھا در شش مـاه  ٧٠ 
آینده  خبر داده و از دولت خـواسـتـه  
ـلـه   است برای مقابله با چنین مسئ

لگام گسیخته مردم را "گرانی 
 "دچار مشكل خواھد

 نسان نودینیان 

 اخبار کارگری
 ١٣   صفحه  

ـتـاد   آنتونیو گرامشی حدود ھـف
ـیـش، در یـكـی از   ھشتـاد سـال پ

  ٧ در تـاریـخ  "  نامه ھائی از زندان " 
 به رفیق نـزدیـكـش  ١٩٣١ سپتامبر  

ـقـول خـودش مـطـالـعـه   تانیا، و با ب
ـیـا "  ـتـال ، گـفـت كـه  " روشنفكـران ای

ـرب و در   ــــورژوازی در غـــ ب
ـرای   چھارچوب دمكراسی، دیگر ب
حكومت كردن، فقط بر لولـه ھـای  

ــد  ـن ــمــی ك ــه ن ــكــی ــگــش ت ـفــن او  .  ت
ھژمونی طبقه بـورژوا در جـامـعـه  
مدنی را با رسانه ھـای جـمـعـی،  
اتحادیه ھای كارگری، دانشـگـاه،  
ـره تـوضـیـح   مدارس، كلیسـا و غـی

از آن زمان نزدیك بـه ھشـتـاد  .  داد 
 .سال می گذرد 

از آن زمان تا حـدود سـه دھـه  
پیش، فضای ضدیت و مخالفت با  

ـیـا   ـم سـرمـایـه داری در دن سیـسـت
ـــان قـــوی شـــده بـــود كـــه   ـن چــ

ھای بورژوائی زیـادی خـود    جنبش 
ـیـسـتـی مـعـرفـی مـی   را سوسیـال

ــورژوازی در كشـورھــای  .  كـردنـد  ب
زیادی در غرب به دولت رفـاه تـن  

احزاب سوسیال دمـكـرات  .  داده بود 
فراوانی سر كار آمدند و سیستمـھـا  

 نقش اتاق فکر در نظام سرمایه داری
 ناصر اصغری 

 در باره شکل جمهوري اسالمی 
 !"جرأت اندیشیدن به خود دهیم"

  دویست وشیشه

 پیام تسلیت بمناسبت جانباختن کارگران  پتروشیمی 
 ٢         صفحه  

 ٨ صفحه  
 ١٠ صفحه  
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 ٤            صفحه  

 ٣ صفحه  
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 ٩ صفحه  
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حادثه مھـیـب آتـش سـوزی و  
انفجار خط لوله گاز در پتروشیمی  
ـبـاخـتـن   ماھشھر که منجر بـه جـان

ــی  ــن ــور ب ــن ــدال ــد، مــحــمــد    عــب ــی ســع
ـرتضـــی   ـــد مــ ـی ـــدی و ســ ـی حـــمــ

نـژاد، گـردیـد، مـا را در    موسـوی 
به خانواده، ھمکـاران  .  اندوه فرو برد 

ــه   ــت ــاخ ــب ــن ســه جــان ــان ای ــت و دوس
در ایـن  . صمیمانه تسلیت میگوییم 

ـلـخ و سـخـت مـا را در   لحظات ت

مـحـل کـار در  .  کنار خود بدانیـد 
ـلـگــاه   جـمـھـوری اسـالمـی بـه قــت

ــل شــده اسـت  ـبـدی در  .  کـارگـران ت
ــا مــا شــاھــد   ــچ کــجــای دنــی ھــی

بـه ایـن ابـعـاد  "  حوادث محل کار " 
مکانی که رژیم اسالمـی  . نیستیم 

ـر   ـیـشـت و سرمایه داران برای سود ب
از تامین امنیت آن سرباز میزنند و  
آنرا به میدان مینی تبدیل سـاخـتـه  
ــه جــان کــارگــر را   ــد کــه روزان ان

باید به این وضعیت ضـد  .  میگیرد 
ــمــه دھــیــم  ــی خــات جــنــبــش  .  انســان

ـرای حـفـاظـت از جـان   کارگری ب
ـبـه تـامـیـن   کارگر، میتواند مـطـال
ایمنی محل کار را، به جـمـھـوری  

 .اسالمی تحمیل نماید 
 ھيئت  تحريريه  

 نشریه کارگر کمونیست 

پیام تسلیت بمناسبت جانباختن سه تن از 
 کارگران مجتمع پتروشیمی ماھشھر

 
 ...نقش اتاق فکر  

 
 Ellen)الن میكسینز وود  ) ٢ 

Meiksins Wood)   البته بر ایـن
امپریالیسم سرمایـه  " عقیده است كه  

نیز ـ كه وی شروع آن را بـه  "  داری 
دوره بعد از جـنـگ جـھـانـی دوم  
ــن   ــد و ایشــان ای ــوط مـی دان مـرب

ـیـسـم دوره  " امپریالیسم را با   ـریـال امپ
ــرمــایــه داری  ــبــل س ــر  "  مــاق كــه ب

مستعمرات و چپاول منابع طبیعـی  
آنھا تكیه داشت تفكیك مـی دھـد  
ـثـمـار   ـ بر نوعی مـوافـقـت بـا اسـت
وحشیانه توسـط كشـورھـای حـوزه  

 .مافوق سود تكیه دارد 
 
 Lewis)لوئیس پـاوول  )  ٣ ( 

Powell)   ـریـن كه یكی از مـھـمـت
وكالی مدافع شركتھای بزرگ و  
از جـمـلـه وكـیـل مـدافـع صـنـعـت  
دخانیات در آمریكا بود، بر مبنـای  
ـفـت روزافـزون   مشاھداتش از مخـال
جامعه با سرمایه داری، در نـامـه  
ـلـی   ای به یـكـی از رفـقـای خـی

اتـاق بـازرگـانـی و  " نـزدیـكـش در  
یـادداشـت  " ، كه بـه  " صنایع آمریكا 

نویسد كـه    معروف است، می "  پاوول 
ـر عــمــومـی مــردم از   ــد تصــوی بـای
ــه داری را از آنــچــه كــه   ســرمــای
كمونیستھا به جامعه داده انـد، كـه  
ـر درسـتـی ھسـت،   واقعا ھم تصـوی

لوئیس پـاوول در واقـع،  .  تغییر داد 
ھمچنانكه كه دیوید ھاروی ھم بـه  
آن اشاره می كند، بـعـنـوان اسـتـاد  

مھندسی افكار معروف است و در  
ـر ایـن   ـی ـی ـیـه تـغ آن نامـه طـرح اول

در آن نـامـه  .  تصویر را می ریـزد 
ـم  : " كه عنوانش بود  حمله به سیـسـت

، پـاوول مـی  " تجارت آزاد آمـریـكـا 
ــویســد  ــن  : " ن ــده تــری ــن ــگــران كــن ن

ـقـدیـن   ـت صداھایی كه به اركستر من
سرمایه داری پیوسته انـد، صـدای  
عناصر كامال محترمی از جامـعـه  

ــاصــری چــون  .  اســت  ــن صــدای ع
دانشگاھیان، از منابر، رسـانـه ھـا،  
مجالت معتبر ادبی و فـرھـنـگـی،  
ــوم و از   ــدان و عــل از ھــنــرمــن

او مـی گـویـد كـه  ."  سیاستمداران 
عالوه بر پاكسازی عناصـر چـپ،  
ـتـابـھـای   ـر مـحـتـوای ك باید دائم ب
ــو و   درسـی و بــرنـامــه ھــای رادی

 .تلویزیونی نظارت داشته باشیم 
 
ــاره  )  ٤ (  ــا درب ــدی ــی پــی ــك وی

ـرد كســــب و كــــار "  ــــزگـــ ـی " مـــ
(Business Roundtable)   می

گروه سیاسی محافـظـه  " نویسد كه  
كــاری اســت از مــدیــر عــوامــل  
شركتھای مھم آمریكا كه در سـال  

ـرویـج سـیـاسـتـھـای  ١٩٧٢  ـرای ت  ب
ــومــی    (public policy)عــم

 (pro-business)طرفدار بیزنس  
این گروه تـوسـط  ."  سرھم بندی شد 
،  (John Harper)جــان ھــارپــر  

ـیـوم   رئیس بزرگترین شـركـت آلـومـن
ــورش   ــكــا و فــرد ب ســازی آمــری

(Fred Borch)  ـیـس شـركـت ، رئ
ایـن دو  .  جنرال الكتریك درست شـد 

را بـا  "  مـیـزگـرد " نفر ایده تشكـیـل  
ـتـصـاد دولـت   وزیر دارائی و وزیر اق
نیكسون مطرح كرده و تأیید آنھا را  
ــه   ــروع ب ــد و از آنــجــا ش ــن ــت ــرف گ

 .مھندسی افكار كردند 
 
كمیته  " ویكی پیدیا درباره  )  ٥ ( 

ــی  ــاس ــدام ســی  Political)"  اق
Action Committee)   ــی م

نویسد كه نھادھای سازمان یـافـتـه  
ـرای   ـنـد كـه ب ای در آمریكا ھسـت
تأثیر گذاری بر پروسه سیاسی، لـه  
ـتـخـابـاتـی   و یا علیه كاندیداھای ان

ـنـد  ـن ایـن  .  خاصی فعالیـت مـی ك
نھادھـا ھـم مـثـل ھـر مـجـمـوعـه  
ــی را   ــوانــیــن دیـگــری قــواعــد و ق
شــامــل مــی شــونــد كــه ظــاھــرا  
ـنـد   مجموعه پولی را كه می تـوان
ـرای   خرج كنند و یا از شـركـتـی ب
ـیـز   ـنـد ن ـن ـبـول ك تبلیغات خاصی ق
ـیـن مـی   جزو ایـن قـواعـد و قـوان

 .شود 
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ـروتـی را  .  مـیـکـرد  گـویـا یـک ث
ـر زمــیـن بـه وعــده   ــد در زی خـداون

" ھـمـتـی " گذاشته و کـافـی بـوده  
صورت گیـرد، کـه گـرفـت و بـا  
ـثـمـار شـدیـد کـارگـران یـک   است
منطقه خشـک و فـرامـوش شـده   

البته بعدا خب سـوراخ و سـمـبـه  (  
ـرای آن   ھای تاریخ را کاویدند تا ب
تاریخی بسازند که حتما حمـاسـی  

ــاشــد  ــطــقــه  !)   ھــم ب ــه یــک مــن ب
ـبـدیـل شـد  تـا  .  صنعتی مشـھـور ت

قبل از این، مردمان بومی آنجا در  
ـردنـد کـه در   ـب فقر شدید بسـر مـی
. ھیچ جا از ایشان یـادی نـمـیـشـد 

ــال   ـث ــا  بــرای مــ ــعـــه  " ام ـــوس ت
،  فورا ھمـه امـکـانـات  " اقتصادی 

جـاده  .  دسترسی به آنجا فراھم شـد 
کشیده شد، فرودگاه ساخـتـه شـد،  
برق آنجا تامین شد، پاسگـاھـھـای  
نیروھای انتـظـامـی سـاخـتـه شـد،  
دفاتری با تمام امـکـانـات فـراھـم  
ــجــا مــخ   ــران در آن شــد کــه مــدی
ھایشان را بکار اندازند کـه یـک  
ریال را چطـور مـیـشـود بـه یـک  
ـیـن شـایـع   تومان تبدیل کرد و چـن
کردند که کارگری که یک ماه  
ــدازه   ــه ان ــد ب ــن ــجــا کــار ک در آن
یکسالش درآمـد دارد و عسـلـویـه  
شد یک قتلگاه درست و حسـابـی  

و کـارگـری کـه  .  برای کارگـران 
قرار بود به اندازه یکسالـش درآمـد  
ــدازه ده ســال   ــه ان ــاشــد ب ــه ب داشــت
فرسوده تر مـیـشـد چـون بـایـد در  
شـرایــط جــغـرافــیـای فـوق الـعــاده  
سخت آن منطقه که با ھر دکـلـی  
ـرافـراشـتـه مـیـشـد آلـودگـی   که ب
ھوای شدت بیشتری پیدا میکـرد،   

به طوالترین ساعات کـار مـمـکـن  
ــن  دھــد  ــم  .  ت ــوز ھ ــن ــه ھ ــت و الــب

بورژوازی در ایران گـلـه دارد کـه  
آنجوری که باید وشاید این منطقه  

 .نرسیده است " بھره وری " به 
کارشناسان بـورژوازی اعـم از  
ـر حـکـومـتـی در   حکومتی و غـی
ھمه این سالھا مدام  سـاز کـردنـد  
که ثروت ملی دارد غارت میشود  
ـیـد و از قـطـر عـقـب   ـب و بایـد جـن
ـنـکـه عـقـب   ـر ای نیافتد، و مـھـم ت
ـران کــرد  ــایـد جـب . افـتـادگـی را ب

ھیچکس اما در این مواقع یـادش  
نمی آمد که این زندگـی کـارگـر  
ــشــود، کــه   اســت کــه غــارت مــی
ـر   درست برعکس، بر استثمار بیـشـت
.  و بیشتر کارگر تـاکـیـد مـیـشـود 

انتقاد شان ازدولتھـای حـاکـم ایـن  
ـثـمـار بـی   است که ناتوان از  اسـت
حد و حصـر کـارگـر بـوده انـد و  
آنطوری که باید و شاید آنرا خـوب  

اما دولـت کـار  .  سازمان نداده اند  
اگـر بـه  .  خودش را خوب بلد است 

نظر میرسد ھنوز به پای ھـمـسـایـه  
ــوبــی   ــن ــر ( ج ــده اســت،  )  قــط ــی ــرس ن

مشکـالت از جـای دیـگـری آب  
میخورد و آن، نفس وجود سـیـاسـی  

ما شـاھـد  .  خود این حکومت است 
یـکـی  "  شرکتھای خـارجـی " بودیم  

ـر و   یکی و با سرعت در آنجا دفـت
دستک راه انداختند تا سـھـم خـود  
را از این خوان یغـمـا، بـه چـنـگ  
آورند و چون جمھوری اسالمی آن  
ـیـسـت   حکومت مطلوب سرمـایـه ن

ــصـاد " کـه قــرار اســت   را راه  "  اقــت
بیندازند، یکی یکی رفتند و ھمـه  

شـب و  .  امور به دست سپاه افتـاده 
ــصــادی   ــوســعــه اقــت ــزوم ت روز در ل
ـنـده   سخن گفته میشود کـه در آی

نامعلوم، مملکت انشاالله پیشـرفـت  
کند و سری میان سرھا در آورد و  
شاید بشود یکی از بیسـت کشـور  
صنعتی؛ و عسلویه یـک نـمـونـه  
ــرده   ــتــصــادی اش شــم ــوســعــه اق ت
خواھد شد، که بـایـد الـگـو شـود،  
ــر   ــیــجــه اش بــرای کــارگ ــت امــا ن

ـر بـوده  ـت ـثـمـار روز افـزون امـا  .  است
ـبـودنـد، تـا   کارگران ھم سـاکـت ن
آنجا که دست شان رسیده اعتراض  
ـراز   خود را به این استثمار شدیـد اب
ـرای   داشتند و بدینگونه، عسلویه ب
کارگران ھم بـه مـنـطـقـه مـھـمـی  

 .تبدیل شده است 
 ھـمـانـگـونـه کـه اشـاره شـد،  

بـعـد   " زیر ساخت ھا "یکی از اولین  
ــاطــی و انــرژی،   ــب ازراھــھــای ارت
نیروی نظامی و امنیتی است کـه  
ــالدرنــگ ســازمــان داده   فــورا و ب
میشود و توسعه مـی یـابـد چـون  
ـیــروھـای سـرکـوبـگــر،   بـدون ایـن ن
سازمان دادن استثمار غیر مـمـکـن  

اصـلـی  "  نـھـاد " اھمیـت ایـن  .  است 
ــکــی از   ــان ی ــه را از زب ســرمــای
فرماندھان بسیجی منطقه عسلویـه  

بسیجـیـان در عـرصـه  : "  میخوانیم 
ـیـز   تولید و در عرصه نفت و گاز ن

انـد و شـاھـد    نقشی ارزشمند داشته 
ــاه در   ــج و ســپ ــده بســی حضـور ارزن

امروز پـایـگـاه  .  صنعت نفت ھستیم 
بسیج مجتمع گاز پـارس جـنـوبـی  
در سطح کشور نمونه اسـت و مـن  
به خاطر این مسئله از مدیرعـامـل  

ـیـن    مجتمـع کـه تـوانسـتـه  انـد چـن
پایگاه بسیج فعالی داشته بـاشـنـد،  

امروز بحمداللـه  ....  کنم   تشکر می 
 قـوت نـظـام اسـت و    عسلویه نقطه 

مدیران و کارکنان مـجـتـمـع گـاز  
پارس جنوبی باید نسـبـت بـه ایـن  

ــد  ــاشـن ــت آگــاه ب وی از  .  حسـاســی
 بسیجی در مجتمـع  ١٢٠٠ فعالیت  

ـر  .  گاز پارس جنوبی خبر داد  مـدی

عامل مجتمع گاز پارس جـنـوبـی  
    امـروز ھـجـمـه :  نیز اظـھـار داشـت 

عظیمی علیه نظام مـا راه افـتـاده  
است و مـا بـایـد در ایـن اوضـاع  

ــظ    وحــدت و انســجــام  ــف مــان را ح
ما باید کاری کنیم کـه  ...  کنیم 

ـیـب  ـرداشـت از ایـن    از رق مـان در ب
ـم؛ بـا   ـی مخزن مشترک عقب نـمـان
توجه به حجم و گستردگی کار و  

ـلـف در    وجود فرھنگ  ھـای مـخـت
ھـای سـپـاه،    مجتمع، اگر حـمـایـت 

ـتـظـامـی و   بسیـج و نـھـادھـای ان
ــاشــد، مــا   ــب ــی مــنــطــقــه ن ــت ــی امــن

ـم   نمی  شـایـد در  ."  توانیم موفق شوی
وھله اول به نظر رسد ایشـان دارنـد  
از یک دشمن خـارجـی صـحـبـت  
میکنند اما وقتی توجه کنیم کـه  

ـردگـی کـار و  "  از حـجـم و گســت
ـلـف در   وجود فـرھـنـگـھـای مـخـت

حـرف بـه  "  مجتمع پـارس جـنـوبـی 
ـم   میان می آورند، متوجه مـیـشـوی
ـنـد   که منظورشان کـارگـران ھسـت
که از چـھـار گـوشـه کشـور در  
ـنـد  . عسلویه مشغول به کـار ھسـت

ـفـه اصـلـی   ـنـکـه وظـی بخصوص ای
بسیج، سرکوب مردم ایران اسـت و  
ھیچ جا بسیج شکل نگرفته مگـر  
اینکـه قصـد ارعـاب و سـرکـوب  

 .مردم داشته باشد 
ـیـب   ـنـکـه از رق ایشان برای ای
ـرداشـــت از مـــخـــزن   ــ شـــان در ب
مشترک عقب نمانند، محتاج ایـن  
ھستند که از گرده کارگـران کـار  
ـرداشـت از   بیشتری بـکـشـنـد تـا ب

با تـوجـه بـه  .  مخزن سود آور باشد 
اینکه جنگ باندھای حـکـومـت،  
این رژیم  را در آستانـه فـروپـاشـی  
ـقـی   از درون قرار داده و نفرت عـمـی
از ایشان در دل مـردم اسـت و بـا  
ــت   ـف ــعـت ن ــکـه صـن ـن تـوجـه بـه ای
ـم اسـت،   شاھرگ حیاتی ایـن رژی
ــن   ــد کــه ای ــن وحشــت دارن از ای

ـلـف "  کـه بـه  "  فرھنگ ھای مخـت
ــمــار واقــع   ــث یــکــســان مــورد اســت
میشوند به سـرشـان بـزنـد و یـک  
فرھنگ را پیش بگیرنـد و دسـت  
ــد  ــزنــن ــصــاب ب ــارزه و اعـت . بـه مــب

عسلویه برای کارگران ھـم بسـیـار  
یکی از مناطـقـی  .  مھم شده است 

است که اگر در آنجـا اعـتـصـابـی  
متحدانه ای صورت گیرد میتوانـد  
کل جامعه را تحت تاثیر خود قرار  

اینکه این مـزدوران سـرمـایـه  .  دھد 
به خود دلداری مـیـدھـنـد کـه از  

 بسیجی فعال سـخـن  ١٢٠٠ حضور  
ــن   ــمــی ــد، تــرس از ھ ــویــن ــگ مــی
کارگرانی است که ظـاھـرا ھـیـچ  
ـنـد، امـا از   کجا بحساب نـمـی آی
چنان موقعیت اجتماعی عظیـمـی  
ـنـد کـل   ـتـوان برخـوردارنـد، کـه مـی
ــد  ــن ــدگــی را دگــرگــون کــن . زن

مزدوران سرمایه ھر چـقـدر ھـم بـه  
ـرسـنـد، امـا دشـمـن   ـلـه مـی نظـر اب
. اصلی خودشان را بھتر میشناسنـد 

ــمـع اعـتــراف   ـر مـجـت ـنـکــه مــدی ای
میکند بدون نیروھای جنایتـکـاری  

مـا نـمـی  "  مانند سـپـاه و بسـیـج  
ـم  ـم مـوفـق شـوی ـی ــه  " تـوان ، اشـاره ب

قــدرت کــارگــران دارد و چشــم  
ــج و   ــاه و بســی ــه ســپ ــدش ب امــی
ـتـی   ـی ـتـظـامـی و امـن نھادھـای ان

ـم در  .  است  ـی ما، اما شـاھـد ھسـت
نھادھای  " کل کشور با وجود انبوه  

و سرکـوب بـی  " نظامی و امنیتی 
مـحـابـا در ایـن سـی وسـه سـالـه  
اعتراضات و اعتصابات کـارگـران  
بـه طـور روزمـره ادامـه داشـتـه و  
تالش ما باید این بـاشـد کـه ایـن  
اعتراضات و اعتصابات، سـراسـری  
ـرد و آن   و مـتـحـدانـه صـورت گـی
موقع است که ھمه این نھادھا بـا  
ھمه یال و کوپال شان دود میشوند  
ـم   و به قول یکی از ژنرالـھـای رژی

 خواھند شد " مثل برف ذوب "شاه  

 مثل برف ذوب خواھند شد
 ١ از صفحه  

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 
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" سوسیالیستـی "ھای خود را    و رژیم 
تعدادی از احـزاب  .  معرفی كردند 

ـیـسـت   ـروروسـی كـمـون غیررسمی پ
ـیـسـتـھـا ( اروپائی   یـا در  )  اروكـمـون

ـنـد و   كابینه ھا وزیر و وكیل داشـت
یا به گرفتن قدرت دولتـی نـزدیـك  

اینھا ھمه به گـذشـتـه  .  می شدند 
ـم كـه  .  تعلق دارنـد  از ایـن بـگـذری

ـیـا مـا   شرایط سیاسی امروز در دن
ـرو   را با یك وضعـیـت دیـگـری روب
كرده است كه آخرین نظرسنجی ھـا  
ـیـش از دو سـوم   نشان داده اسـت ب
ـیـده اسـت   جمعیت جھان بر این عـق
كه نـظـام سـرمـایـه داری بـه درد  

ــمـی خـورد  ــن  !  انسـان امـروزی ن ای
ـبـه از قضـیـه   نوشته وارد ایـن جـن

 .نخواھد شد 
*** 

ــه   ــوط ب ــار مــرب ــد اخــب ــای ش
اعتراضات قدرتـمـنـد تـوده ای در  
ــك كــانــادا را، كــه در   ــب اســتــان ك

ـیـه سـال    ماه   و بـا  ٢٠١٢ ھای اول
ــراض قــدرتــمــنــد دانشــجــویــان   اعــت

ــن    ھـا و دانشـكـده   دانشـگـاه  ھـای ای
استان در اعتراض به قصد افزایـش  

ھـا از جـانـب دولـت حـزب    شھـریـه 
لیبرال استان كـبـك شـروع شـد را،  

.(بعضا دنبال كرده و شنیده بـاشـیـد 
این اعتراض ھمچنان در جریـان  ) ١ 

است و دولت كـبـك بـا ادامـه ایـن  
اعتراضات، قوانینی وضع كرد كـه  
رسما آزادی اعـتـصـاب و تـجـمـع  
مردم را با شروط ویژه و بی سابقـه  

جامعـه  " ھمان  . ای روبرو كرده است 
عصـر گـرامشـی دارد بـا  "  مدنـی 

 ! محدودیتھای جدی روبرو می شود 
ـر   ـنـاب حزب لیبرال ایالت كبك، ب
ـتـخـابـات   قاعده و قانون، فراخوان ان
ـتـی داده اسـت و بـا   پارلمانی ایـال
ـرای   كمال تعجب، حداقل تـعـجـب ب

ــخــاطــر بــرخـورد   و  "  قــاطــع " مـن، ب
اش با اعتراضـات تـوده    سركوبگرانه 

ـیـن سـفـت   ـف ای دانشجویان و مخال
كردن كمربندھای اقتـصـادی، مـی  
ـریـت آراء را بـه دسـت   رود كه اكث
آورد و حتی برخورد مالیم بـعـضـی  
ـــه آن   ـــی ب ــان ـــم ـــارل از احـــزاب پ
اعتراضات خیابانی را، دسـتـمـایـه  

حمله به آنھا قرار داده و بـا زبـانـی  
طلبكارانه كمپین انتخاباتی خود را  

 Jean)زبان ژان شره  ! جلو می برد 
Charest)  ـر ایـالـت ، نخـسـت وزی

كبك، كه فعال از ترس دانشـجـویـان  
ــه اســت در   ــت ــوانس ــت ــن ن ــی خشــمــگ
سفرھای كمپین انتخاباتـی شـركـت  
كند، چنان بر سر این جامـعـه دراز  
شده است كه می گـویـد جـامـعـه  
باید بین نظم و قانون از یك طـرف،  
ـیـن نـظـام در   و رفراندوم برای تـعـی

منظور ایشان اعتـراض بـه  ( خیابان  
از طـرفـی  )  سیستم مـوجـود اسـت 

ــد  ـن ! دیـگـر، یـكـی را انــتـخـاب ك
تحلیلگران سیاسی این نظم كـه بـه  
بنیان تفکر و خصوصیات سیـاسـی  
ـر اشـاره خـواھـد   آنھا كمی پائین ت
ـنـكـه   شد، می گویند كه احتمال ای
ـر از   ـت ـتـی قـوی ـری ـث ـرال اك ـب حزب لی
گذشته را و صرفا بـخـاطـر ھـمـان  

ــت "  ی كــه ذكــرش رفــت،  " قــاطـعــی
 !بدست آورد بسیار بیشتر شده است 

*** 
كـاھـش خـدمـات اجـتـمـاعـی،  
بیكارسازی ھای فله ای، كـاھـش  

ھـای    دستمزدھا، حمـلـه بـه تشـكـل 
ھـای    كارگری، محدود كردن آزادی 

سیاسی و دھھا فاجعه سـیـاسـی ـ  
ــی در جــامـعــه   اجـتـمــاعـی کــنـون
ـم   ـی ـق سرمایه داری، حـاصـل مسـت

ـرالـی    اعمال سیـاسـت  ـب ـی ـئـول ھـای ن
آنـجـا كـه بـه كشـورھـای  .  ھستند 

باصطالح در حال تـوسـعـه مـربـوط  
است، سیستم سرمایـه داری، چـه  
ـرالـی آن و چـه انـواع   ـب ـی ـئـول نوع ن
ـم   ـی ـق ـر زور مسـت دیگرشان، ھنوز ب

امـا در  )  ٢ .( سرنیـزه تـكـیـه دارنـد 
سوئد، سوئیس، آمریكا، فـرانسـه و  
ـــد و   ـن ــ ـل ـــادا و ھــ ـــن و كـــان ژاپ
ـره،   ـره و غـی لوگزامـبـورگ و غـی
چه؟ آنجـا كـه كسـی ارتشـی در  
ـنـد  ـی . خیابان برای سركوب نـمـی ب

آنجا كه ساواك و پلیس سیاسی را  
چـرا ایـن  .  سراغ كسی نفرستاده اند 

چنین به این برده داری و كـاھـش  
ھر روزه خدمات پیش پا افتاده تـن  

 ؟ !می دھیم 
ــاروی   ـــد ھ ــوی  David)دی

Harvey)  ــــاره ــــه در ب ، ك
نئولیبرالیسم تحقیقات وسیعی كـرده  

و كتابی نیز تحت ھـمـیـن عـنـوان،  
نوشتـه  "  تاریخ مختصر نئولیبرالیسم " 

است، گردن گذاشتـن جـامـعـه بـه  
نئولیبرالیسم را چنین توضیح مـی  

ـیـس  .  دھد  او مـی گـویـد كـه لـوئ
پاوول، كه بعدھا یـكـی از قضـات  
دیوان عالی آمریكا شـد، در سـال  

ـــاق  "  نـــامـــه ای بـــه  ١٩٧١  ات
ــریــكــا  ــایــع آم ــن ــازرگــانــی و ص " ب
(American Chamber of 

Commerce)   نوشـت كـه در آن
توضیح داد  فضـای ضـدیـت بـا  
سرمایه داری دارد از كنتـرل خـارج  

ما باید با ھم این فضـا  . می شود 
ـم  ـی ـن بـعـد از ایـن  )  ٣ .( را عوض ك

نامه است كـه مـجـمـوعـه ای از  
 (Think tank)ھـا  " اتاق فكـر " 

ــھــا   ــت درســت مــی شــونــد و شــرك
مختلفی پولھای ھنگفتی را خـرج  
تبلیغـات و مـھـنـدسـی افـكـار از  
ـرای   طریق رسانه ھا می كنند و ب

ھـای  " اتـاق فـكـر "مسائل مختلف،  
ھاروی  .  متناسب درست می كنند 

می گوید كـه بـعـد از آن شـاھـد  
" میزگرد كسب و كـار " درست شدن  

وی در ادامه مـی  ) ٤ .(می شویم 
ایـن مـجـمـوعـه از طـریـق  :  گویـد 

ھـای الزم  " اتاق فكـر " سازمان دادن  
ـر مـؤسـسـات   ـرگـذاری ب ـی و با تـأث
ـر   ـرگـذاری ب ـی اصلی، شروع به تـأث

با ھموار شدن  .  افكار عمومی كرد 
ـنـون   نسبی فضا، این جـمـاعـت اك
احتیاج به قدرت سیاسی وسیعتر و  
ـنـجـا و   ـر ای فراتر از یـكـی دو وزی

این مجموعه  .  آنجا در دولت داشت 
ـتـه  " شروع كرد به سازماندھی   كـمـی

ـــی  ـــاس ـی ــ ـــدام س ـــای اق ) ٥ "( ھ
( P o l i t i c a l  A c t i o n 

Committees).   ــن ھــا  PACای
مسیر تاكنونی حزب جمـھـوریـخـواه  

ھــاروی مــی  .  را عــوض كــردنــد 
گوید كه اكنون پروسه تصـاحـب و  
ـرال   ـب ـی تسخیر حزب جمھـوریـخـواه ل
نوع راكفلر به حـزب جـمـھـوریـخـواه  
نئولیبرال نوع لوئیس پاوول، تكمـیـل  
شده است؛ امـا ایـن حـزب ھـنـوز  
احتیاج به پـایـگـاه تـوده ای رأی  

ــن  .  دھـنـده دارد  ــجـاســت كــه ای ـن ای
ـیـادگـرایـان   ـن مجموعـه بـه سـراغ ب

ـــحـــی   ـی  evangelical)مســ

fundamentalist)  مــی رود .
پروسـه مـھـنـدسـی افـكـار كـه از  
طریق مجالت و روزنامه ھـا و بـه  

ـریـت جـورنـال " سردمداری   " وال اسـت
ـیـسـا و   ـل شروع شده بود، اكنون با ك
ـلـویـزیـونـی ضـد   شوھای رادیو و ت
زن، ضد مھاجرین رنگیـن پـوسـت،  

ـر  " ضد   ـیـدپـوسـت غـی ارزشھای سف
این بنیادگرایان، تكمـیـل  "  مسیحی 
 .می شد 

این پروسه نظارت بر محـتـوای  
ــگــر   ــار و دی ــب درســی، اخــب ــت ك

ھـای عـمـومـی،    ھای رسانـه   برنامه 
ـتـی،   تسخیر حزب سیاسی مھم دول
ــه   ــی ب وارد کـردن ارتـجــاع مــذھـب
سیاست و غیره، نـوعـی از ھـمـان  

ــی " تصــویــر   ــات ــق ــی طــب ــژمــون " ھ
ـنـده  . ( گرامشی است  منتـھـا خـوان

ــز   ــاشــد كــه ت ــه ب ــظــر داشــت در ن
ـر  " ھژمونی "  گرامشی بسـیـار فـرات

ـنـجـا فـقـط یـك   از اینھـاسـت و ای
مقایسه  نسبـی از آن ارائـه مـی  

 .)شود 
ـروسـه تـكـمـیـل   دیوید ھاروی پ
ــه رفـاه نسـبـی در   شـدن حـمــلـه ب
جامعه را، با كاھش قدرت اتحادیه  
. ھای كارگری توضیح مـی دھـد 

ــی آن   ــعــریــف نســب دوره ای كــه ت
ـروسـه   رفت، دوره ای اسـت كـه پ
ــع بــزرگ كــه   ــای ــرت صــن مــھــاج
اتحادیه ھـا پـایـگـاه قـوی در آن  
ـــد، دوره از دســـت دادن   ـن ــ داشــت
اعضای اتحادیه ھـا در كـارھـای  
. بخش خصوصی، شروع شده اسـت 

 Paul)دوره ای است كه پال ولكر  
Volcker)   ،وزیر اقتصاد آمـریـكـا

برای اولین بار و علنا مـی گـویـد  
كه ھدف اقتصاد آمریكا ریشه كـن  
ـرل   ـت ـن كردن بیكاری نیست، بلكـه ك

این نكته از آنجـا مـھـم  .  تورم است 
ـیــم   ـق ــجـه مســت ـی ـت اسـت كــه یـك ن

و یا ریشه كن كردن  "  اشتغال كامل " 
ـری اتـحـادیـه   بیكاری، قـدرت گـی

چـرا كـه در  .  ھای كارگری است 
،  ) كـارگـر ( زمان كمبود نیروی كار  

رقابت بین كارگران كمتر و رقـابـت  
ـرای جـذب كـارگـران    بین شركتھا ب
ـیـجـه   ـت ـر مـی شـود و در ن بیـشـت
ـر   ـیـشـت كارگر قدرت چـانـه زنـی ب

 . پیدا میکند 
*** 

آنجا كه كارگر قـدرت نسـبـی  
خود را، كه گاھا در اتحادیه ھـای  

ـیـزنسـی    Business)كارگری ب
Union)   مشاھـده مـی شـود، از

دســت مــی دھــد، كــل جــامــعــه  
این سرنوشت  .  چوبش را می خورد 
ـیـا  . محتوم جامعه نیست  ـنـون دن اك

به طرف دیگری دارد شیفـت مـی  
این شیفت ھم ابدا نمی توانـد  .  كند 

ـتـه  .  خودبخودی باشد  ـب انقالبـات ال
ـنـوعـی خـودبـخـودی انـد  و  .  كه ب

درست از این سر است كه باید ھـر  
ـر   تكان خودبـخـودی در جـامـعـه ب
ـیـزه   علیه سرمایـه داری را، كـانـال

احزاب طبقه كارگر را تقویـت  .  كرد 
ـراضـات را بـه   كرد و رھبـری اعـت
ــشــكــل در احــزاب   كــارگــران مــت

ـقـاتـی  .  كارگری سپرد  مـبـارزه طـب
بدون احزاب طبقـه كـارگـر ھـم در  
جریان است، اما طبقه كارگر بـدون  
این احزاب، ھمـیـشـه دسـت را بـه  

 .طبقه بورژوا می بازد 
ھدف این نوشته توضیح نسبی  
ــدســی افــكــار بــود  ــن . پــروســه مــھ

ـیـسـت كـه   گرچه ابدا قصدم ایـن ن
ادعا كنم درد را نشان داده ام، امـا  
ـروسـه   ھمین اشاره  کوتاه به یـك پ
ــاخــت    ــن ــع تــر، بــه ش ــی بســیــار وس
معضل  در ابعاد  بـزرگ و ارائـه  
. راه حل، میتواند کـمـک نـمـایـد 

بقول معروف، شناخـت درد، نصـف  
 . درمان آن است 

 توضیح 
======= 

ـنـده عـالقـمـنـد مـی  ) ١ (  خوان
تواند به نوشته زیر مراجعه كند كـه  
ـراض بـه   در ماھھای اول ایـن اعـت

ــد  ـــحــریــر در آم ــه ت ـــن  .  رشــت ای
اعتراضات و برخورد دولـت بـه آن،  
از زمان آن نوشته به بعد تـحـوالت  
: مھمی را پشت سر گذاشته اسـت 

 "بھار استان كبك در كانادا "
h t t p : / /
www.wpiran .org/fa /

a r t i c l e s / ٤٤-n a s s e r -
asqari/ ٢٧ -٠٢ -١٣٩١ -١٦٠٢- 
 ٣٨ -٤٥ -٢١.html 
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بـایـد  : " وی گـفـت .  ای اقدام كنـد 
دولت كنونی تمام اھتـمـام خـود را  
در مقطعی كه دشمنان كمـر بسـتـه  
اند تا به مردم فشار بیاورند بسـیـج  
ـیـافـتـد ولـی   كند تا اتفـاق بـدی ن

 الـی   ٥٠ طبیعی است كه افزایش  
ـیـمـت در ظـرف  ٧٠    ٦  درصدی ق

ماه مردم را دچار مشكـل خـواھـد  
ـر اجـرایـی  ".  كرد  ـی كـارگـران بـه دب

خانه كارگر، مزدوران مفتخور بیـت  
رھبری و ھمقطاران آنھا مدتھاسـت  
ـراض و   كه اعتنایی نكرده  و اعـت
مبارزه برای افزایش دستمـزدھـا را  
به مساله ای اجتماعی و روز در  
ــی، كــارخــانـه ھــا،   ــعـت مـراكــز صــن
بیمارستانھا و مدارس تبـدیـل كـرده  

ـراض بـه  .  اند  ـرچـم اعـت کارگران پ
ریاضت كشی اقتصادی جمھـوری  
ـر خـواسـت   اسالمی و پـافشـاری ب
افزایش دستمزدھا بر اساس تورم و  
گرانی را، در اشكال مختلف بویـژه  
ـراضـی،   در شكل طومارھـای اعـت
ـراضـی مـقـابـل   تـجـمـع ھـای اعـت
ــحـصـن و   مـجـلـس و در شــكـل ت
اعتصاب، و اعتراض به وضـعـیـت  
فالكتبار كنونـی، گـرانـی سـرسـام  
آور و فقر رو به گسترش  را، بلنـد  

نكته مھم و قـابـل تـوجـه  .  كرده اند 
كه مقامات ریز و درشت جمھوری  
ـر   اسالمی از خانـه كـارگـر تـا وزی
كار و رئیس مجلس و بیت رھبـری  
را در موضعی دفاعی در مـقـابـل  
ـرار داده اسـت،   ـراضـات ق این اعـت
اعتراف به ـ اجرای ھدفمـنـد كـردن  

و افزایـش  )  قطع یارانه ھا ( یارنه ھا 
لگام گسیختـه  سـطـح عـمـومـی  
ـیـام   قیمت كاالھا  ــ و تـرس از ق

 . علیه گرانی و گرسنگی است 
ــر   ــطــور واقــعــی امــروز در ھ ب
ـرزنـی از مـحـل كـار و   كـوی و ب
كارخانه تا مدارس و بیمارسـتـان و  
محافل خانوادگی، بـحـث مـبـارزه  
علیه گـرانـی و فشـار روز افـزون   
این وضعیت فالكتبار بر زندگی و  
. روابط طبقـه كـارگـر، گـرم اسـت 

مردم نیشابور  نـمـونـه ای از ایـن  
ــی از   ــارضــایــت ــفــر و ن خشــم و تــن

 . گرانی را به نمایش گذاشتند 

ھر راه حل و ھـر اقـدامـی كـه  
بتواند خشم و تنفر عمومی جامعـه  
را در قالبی متحد و ھمبـسـتـه در  
ـیـش از   جامعه فعال كند، امـروز ب
ھر دوره و زمـانـی ضـروری شـده  

احتماال  تجمع ھای كوچـك  .  است 
ـیـه   و موردی  در یک محله  عـل
ـیـش درآمــد   ــد  پ ـتـوان گـرنـی، مـی
سازماندھی قیام و اعتـراض مـردم  
و ساكنین یـك شـھـر و یـا مـركـز  

ـــد  ـــاش ـــدی ب ـی ــ ـــول دوره دوره  .  ت
ـراض در شـكـل   سازمانـدھـی اعـت

ـراض  .  توده ای و علنی اسـت  اعـت
خاموش كه امروز در جامعه  و بـه   
وسعت میلیونـی در جـریـان اسـت،  
باید به آتشفشان قدرتمندی تبـدیـل  

ــار  .  شــود  ــك ــایــت تــرس ســران جــن
جمھوری اسالمی، از فـوران شـدن  
آتـش خشـم و اعـتــراض مـردم در  
ــراكــز   ــرھــا كــارخــانــه ھــا و م شــھ

راه حـل مـیـانـه و  .  صنعتی اسـت 
ـرو كــارســاز   ــه ب ــا و آسـت ـی ــه ب آسـت

جـواب گـرانـی و مـبـارزه  .  نیسـت 
ـــمـــزدھـــا،   ـت ـرای افـــزایـــش دســ بــ
سازماندھی جامعه و تبدیـل خشـم  
و اعتراض به وضعیت كنونـی، بـه  

ھـر  .  طغیان و قیام و انقـالب اسـت 
درجه از پیشـروی در ایـن عـرصـه  
ـرای   ھا سنگ بنای آینده نزدیك ب

ھـمـه  .  برچیدن وضع كنونـی اسـت 
ما اینرا میدانیم كه راه حل مـبـارزه  

ـرانـدیشـانـه " علیه گرانی تدابیر   " خـی
ــه   ــدســت و مــزدور خــان فـالن كــارب
ــد از بــیــت   كــارگــر و فــالن آخــون

اینھا میخواھند كـه  . رھبری نیست 
جامعه و طبقه كارگر، جنبش حـق  
ـقـول   طلبانه معلمان و پرستاران را ب

ـفـاق  " كننـد، و از  "  آرام " خودشان   ات
ـیـو  . جلوگیری كنند " بد  ـت بطور ابژك

ــوســط   و روشــن در روز روشــن ت
ـیـشـابـور ایـن   ھزاران نفر از مـردم ن

ـیـام تـوده ای  " اتفاق بد "  طغیان و ق
ـر   علیه گرانی با شعار ــ مـرگ ب

ـرسـھـا  .  گرانی ـ افـتـاد  سـدھـا و ت
مـردم از سـد تـرس و  .  ریخته شد 

نیروھای انتظامی و امنیتی عبـور  
ـ مرگ بر گرانی ـ اسلـحـه  .  كردند 

كوبنده و پرچم مبارزه و اعتراض و  
ـیـه گـرانـی شـد  . خشم علنـی عـل

ھمچانكه در دوره پھلوی  شـعـار ـ  
ــزه و   ــی ــر ســرن ــ ب ــرشــاه ـ ــرگ ب م

در یك  .  حكومت نظامی غلبه كرد 
ـیـسـم   كالم مردم و كارگران به مكان
تـوده ای، بـه داده ھـای مـوجــود  
ـر زنـدگـی و   ـی ـی اعتراض برای تـغ
افزودن نان و مـیـوه و گـوشـت و  
مواد اولیه مایـحـتـاج زنـدگـی بـه  

ـنـد  ھـیـچ  .  سفره شان، متكی ھسـت
دوره به  اندازه شرایط كنونی مـردم  
ـراض   ـقـه كـارگـر آمـاده اعـت و طـب

 . نبوده اند 
ـیـت   در چند ماه گذشته فـعـال
ھای آلترناتیویی بسـیـار جـالـب و  
ــیــن   ــوســط فــعــال ــا، ت ــن ــت ــابــل اع ق
كارگری در مـراكـز صـنـعـتـی بـا  
ـراضـی بـه   ارسال طومارھـای اعـت
ــكــار جــمــھــوری   ـت ــای ــامــات جــن مـق
اسالمی در اعتراض به گـرانـی و  
ــات   ـب قـطـع یـارنـه ھـا و بـا مـطـال
افزایش دستمزدھا، انـجـام گـرفـتـه  

ـیـسـم  .  است  ـر مـكـان این اقدامات ب
ـیـت   ـف ـر مـوق ـی واقعی و تـحـت تـاث
ــش كـارگـری انـجــام   ـب واقـعـی جـن

ـرش و افـزودن  .  گرفته است  گسـت
ـنـدگـان   به دامنه  افزایش امضا كن
این طـومـارھـا، كـمـاكـان ضـروری  

افزایش دستمزدھا و رسـیـدن  .  است 
ـر اسـاس   به حداقل حقوق و مزایا ب
تورم و گرانی موجـود در جـامـعـه  
ــدتـری از   كـه ھــر روز اقــالام جـدی
ــمـاعــی   مـنـاســبـات مــالـی و اجـت
ـران جـامـعـه را   كارگران و مزدبگـی
تحت تاثیر قرار میدھد،   در گـرو  
ــراضــی و ارائــه ارقــام   ــت فشــار اع
مشخصی برای تعیین دسـتـمـزدھـا  

بر این اسـاس فـراخـوان مـا  .  است 
متكی شدن به مـجـمـع عـمـومـی  

در ادامه این نوشته مطـلـب  .   است 
جـاودانـه و پـایـه ای از مـنـصـور  
حكمت در مورد مجمـع عـمـومـی  

 .  را اضافه میكنم 
ــبــش  .....  ــایــی جــن ــب تــمــام زی

مجمع عمومی در ھمین است کـه  
ـلـی   چپ اسـت بـدون آنـکـه تـخـی

چــپ اســت و از ھــمــه  .  بــاشــد 
ـر اسـت   آلترنانیوھا شـدنـی  چـپ  .  ت

ــوده وســیــع   اســت بــرای ایــنــکــه ت
. کارگران را به مـیـدان مـیـکـشـد 

تر است برای اینکـه بـجـای    شدنی 
اینـکـه تشـکـل کـارگـری را بـه  
ـیـت و   رضایت دولت و سازمان امن
ـنـد شـدن   تساھل رئیس جمھور و بل
رھبر از دنـده مـدنـی، گـره بـزنـد،  

ـرای راه انـدازی  اش    بجای اینکه ب
رھبران کـارگـری را بـه جـلـسـات  
پنھانی فرابخوانـد و بـه خـطـرشـان  
ـــکـــه   ـن ــ ـــجـــای ای ـــدازد، ب ـــان ـی ــ ب

ــامـه  ھــای مـن درآوردی و    اسـاســن
مقررات دلبخواھی وضـع کـنـد و  
برود و بیاید تا رضایـت گـرایشـات  
ــارگــران   ــد، از ک ــب کــن را جــل
میخواھد که جلوی چشم دولت و  
ـیـن   ـت کارفرما دقایقی چند در کان
جــمــع شــونــد و راجــع بــه یــک  
ـنـد و   موضـوع نـظـرشـان را بـگـوی
حکمی را تصویب کنند که بشود  
بنام کارگران و با مسئولیـت ھـمـه  
ـبـه ھـمـه   کارگران و بعنـوان مـطـال
. کارگران جلوی مقامات گذاشـت 

ھیچ نیرویی در دنیا نمیتواند مانـع  
جمع شدن علنی کارگران ناراضی  

. جویی بشود   یک واحد برای چاره 
ـــت و   ـــن روش دســـت دول در ای

کسـی را  .  تر اسـت   کارفرما بسته 
ـنـد انـگـشـت  ـتـوان نـمـا و اخـراج    نمی

ـنـد اتـھـام  .  کنند  ـتـوان به کسی نمی
ــه  ــد، کــارگــر را    تـوطــئ ــزنــن گــری ب

ـیـاورنـد و   ـر ب نمیتواننـد تـک گـی
ـر و فـعـال   بترسانند، نمیتوانند رھـب
ــد و   ــن ــزوی کــن کــارگــری را مــن

چون حرف حـرف  مـجـمـع  .  بکوبند 
 .عمومی است 

جنبش مجمع عمومی یـعـنـی  
جنبشی که سعی میکنـد در ھـر  
واحد و کارگاه مجمع عمومی راه  
بیاندازد و خواست کارگـران را بـه  
ـبـدیـل کـنـد و   مصوبه رسمی آن ت
اجتـمـاع کـارگـران را بـه ضـامـن  

یک عمـل  .  اجرایی آن تبدیل کند 
تـجـمـع  ( طبیعی و نسبتا عـمـلـی  

فـورا سـنـگ  )  فیزیکی کارگران 
ای و      بنای یک تشـکـیـالت تـوده 
بــرای  .  یـک اراده واحـد مـیـشـود 

ـقـطـه   جنبش شورایـی ایـن یـک ن
برای مـبـارزات  .  شروع واقعی است 

ــار   ــن یــک ظــرف بســی جـاری، ای
مناسب تأمین رھبری و بسـیـج و  

مـتـحـد کـردن صـفـوف کـارگــران  
ــوعــی  .  اسـت  ــن تـجــمــع ن ــس ای نــف

ـنـی    آکسیـون و قـدرت  نـمـایـی عـل
ــشــود و   ــی کــارگــران مــحــســوب م

ـتـدا  .  روحیه بخش است  از ھـمـان اب
ھمه چیز علنی و شـرکـت در آن  
برای ھر کارگر در ھر استنطـاقـی  

ـرای  .  قابل دفاع است  دست دولت ب
برھم زدن و انگ زدن به آن بسـتـه  

ــت  ــت .  اس ــپ اس ــه چ امـــا  .  بــل
 .ترین روش است   عملی 
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ھـای کـار در    شرایط و محیط 

ایران، قاتل جان کـارگـران اسـت و  
اوج رذالت و سودپرستی و بیرحمـی  
بورژوازی و دولت اسالمی اش را  
. مقابل چشم ھمگان قرار مـیـدھـد 

ساالنه دھھا ھزار سانحـه دلـخـراش  
ـران    در محیط  ھای ناامن کار در ای

رخ میدھد، ھزاران نفر جان خـود را  
ـر تـا   ـف از دست میدھند و ھـزاران ن
آخر عمر معلول میشوند یا به انواع  

ـیـمـاری  ـتـال    ب ھـای خـطـرنـاک مـب
میشوند و تـوان کـار کـردن را از  
ــوســط   ــا ت ــد و ی ــدھــن دســت مــی
. کارفرمایان از کار اخراج میشوند 

ـروز،   ــ ـــواع آرت ـــمـــاری ســـل، ان بــی
ــاری  ــم ــی و    بــی ــوان ــخ ــای اســت ھ

ھای پـوسـتـی و    عضالنی، بیماری 
ھـای رایـج    سرطان از جمله بیمـاری 

. ھای کار در ایران اسـت   در محیط 
ــدان حــداقــل آمــوزش، حــداقــل   فــق
امکانات ایمنی، حداقل بـھـداشـت  

ھای کار از یـکـطـرف و    در محیط 
ــگــر ســاعــات کــار   از طــرف دی
طوالنی برای کـارگـران ، تـغـذیـه  
ـرط   بسیار ناکافی و خستگـی مـف
که تمرکز را ھنگـام کـار بشـدت  
ــاورد، مــدام دارد از   ــن مــی ــائــی پ

ـرد  بـعـالوه  .  كارگران قربانی مـیـگـی
ــجــاد   ــوقــی کــارگــران در ای ــحــق بــی

ھای خود، نـاامـنـی کـامـل    تشکل 
شغلی و ترس ھرروزه از اخـراج، بـه  
ــان امــکــان حــداکــثــر   کــارفــرمــای

ــدھــد  ــی ــرچــه  .  ســودجــوئــی را م ھ
ــی و   ــی شــغــل ــاامــن ــکــاری و ن بــی
ـر مـیـشـود،   فالکت کارگران بیشـت

ھای کـار    به ھمان اندازه ھم محیط 
تر میـشـود و مـیـزان سـوانـح    ناامن 

کار و تعداد قربانیان محیط نـاامـن  
. یـابـد   کار، تصاعدی افزایش مـی 

ــخــشــی از   ایــن در واقــع خــود ب
ـران   سیاست سودآوری سرمایه در ای

در نظـامـی کـه جـمـھـوری  .  است 
اسالمی به مـردم تـحـمـیـل کـرده،  
جان کارگر چنان بی ارزش اسـت  
که حتی اسامی کارگـرانـی کـه  
جان خود را در محل کار از دسـت  
میدھند، نه توسط کارفرمـا و نـه  

ھای دولتی و رسمی جـائـی    رسانه 

ـتـه  .  اعالم نـمـیـشـود  مـعـمـوال گـف
ـر جـان خـود را از   ـف میشود پنـج ن

امـا ایـن كـارگـران و  . دست دادند  
جان آنھا اینقدر ارزش نـدارنـد کـه  
مشـخـصـاتشـان و عـکـسـشـان در  

ھای دولتی یا جای دیگـری    رسانه 
ـم  .  اعـــالم شـــود  ـراســ ـــی مــ ـت ــ ح

ھا و    بزرگداشتی که توسط خانواده 
سایر کارگران برگزار میشـود اگـر  
ھم تـوسـط نـھـادھـای حـكـومـتـی  

در  ( مقابل آنھا مانع تراشی نشـود  
ھا را تھـدیـد    بسیاری موارد خانواده 

میكنند كه مـراسـم را مـحـدود و  
، توسط ایـن  ) بی سر وصدا بگیرند 

. ھا جـائـی اعـالم نـمـیـشـود   رسانه 
آمارھـای قـابـل اتـکـائـی ھـم در  
ـیـن در   مورد شمار قربانیان و معلول

 .جایی منتشر نمیشود 
ــان   ـی ـربـان کـودکـان یـکـی از ق
اصلی ناامنی مراکـز کـار بـویـژه  
ـنـد   در کارگاھھای کوچک ھست
ــه   ــی دارد، ن ــداشــت ــھ ــه ب ــه ن ک
ـیـت   کوچکترین تـوجـھـی بـه امـن
محیط کـار شـان مـیـشـود و نـه  
ــه   آمــوزشــی در کــار اســت و ن
. گزارشی از آنھا منتشـر مـیـشـود 

ـبـافـی  ـی ھـا و    نیمی از کارگران قال
 سـال  ١٦ ھا دختران زیر    گلیم بافی 

 تـا  ١٢ ھستند که بـعـضـا روزی  
به اینـھـا  .   ساعت کار میکنند ١٦ 

ھای ھرروزه، تنبیھات و    باید توھین 
ــاده  ـف ــ ــوء اســت ــســـی    س ـن ھـــای جــ

ـیـز   کارفرمـایـان از کـودکـان را ن
اضافـه کـرد کـه بـخـش جـدائـی  

بـا  .  ھـا اسـت   ناپذیر این بیـحـقـوقـی 
چنین اوصافی میتوان فھمید کـه  
چــگــونــه کــودکــانــی کــه بــایــد  
مشغول تحصیـل و ورزش و لـذت  
ــد،   ــن ــاش ــردن از زنــدگــی خــود ب ب
چگونه از ھمان کـودکـی حـقـوق  
اولیه شان پایمال میشود، سالمتـی  
و رشد طبیـعـی خـود را از دسـت  
میدھند، پرپر میشـونـد و زنـدگـی  

 .گردد   شان نابود می 
بدین ترتیب ما شاھـد جـنـایـت  

ای    بزرگ و ھرروزه و اعـالم نشـده 
ھای كـار    علیه کارگران در محیط 

ھستیم که آمار قربانیـانـش بسـیـار  
صدھا ھـزار کـارگـرھـر  .  باال است 

ـیـمـاری  ھـای خـطـرنـاک    سال به ب
مبتـال مـیـشـونـد، طـول عـمـرشـان  

یابد و تعداد نه چـنـدان    کاھش می 
. کمی جانشان را از دست میدھنـد 

اخراج و بیکاری و فقر كمر شكـن،  
یک معضل مھـم دیـگـری اسـت  
که دامن کارگری را که در ایـن  

ھا بیمار و ناتوان مـیـشـود و    محیط 
یا بـه درجـاتـی مـعـلـول مـیـشـود،  

ـنـی  .  میگیرد  بـعـالوه ھـیـچ تـامـی
ــان   ــدگ ــان ــازم ــواده و ب ــان بــرای خ
. كارگران قربانی شده وجـود نـدارد 

نه کارفرمـا و نـه دولـت خـود را  
موظف به تامین زنـدگـی خـانـواده  

ــمــی  ــربــانــیــان ن ــنــد   ق ــن ــی درمــورد  .  ب
کارگرانی که در جریان کار نقـص  
ـنـد و یـا تـوان   عضو پیـدا مـیـکـن
ادامه کار را از دست میدھند، نیـز  
ــدانــی صــرف   ــن نــه امــکــانــات چ
معالجه آنھا میشـود و نـه شـامـل  
ـیـمـه تـامـیـن   بیمه بازنشستگی و ب

تازه وقتـی ھـم  .  اجتماعی میشوند 
چیزی شـامـل حـالشـان مـیـشـود،  

تر از حتی ھمـان    رقمی بسیار پایین 
حداقل دستمزدی است که چندیـن  

 .برابر زیر خط فقر است 
 

 یك جنگ اعالم نشده
ـتـل    تبدیل محیط  ھای كار به ق

ـر   گاه كارگران بیش از ھر چـیـز زی
ــه  ــه شــدن اولــی ــا گــذاشــت ــن    پ تــری

ــی در ایــن   ــداردھــای انســان ــان اســت
بـا ایـجـاد  .  جامعه را نشان میدھـد 

ــرمــایــه داران و   ــیــت س ــن وضــع ای
ـنـد   دولتشان در ایران دارند مـیـگـوی
ــن کشــور کــاری   کــه مــا در ای

. ایم که جان آدم ارزش نـدارد   کرده 
بطور مثال مواد خطرناک و سمی  
که بکارگیری آنھا در کشورھای  
ــه   دیـگـر مــمـنـوع شـده اســت را ب

ھای ایران مورد    راحتی در کارخانه 
ایـن شـرایـط  .  استفاده قرار میدھنـد 

برده وار كار را به یمن محروم كـردن  
ـریـن حـقـوقـش    ای   كارگران از پـایـه  ت

ـرار كـرده  دسـت کـارگـر را  .  انـد   برق
انـد، اعـتـصـابـش را مـمـنـوع    بستـه 
ـرانـش را دسـتـگـیــر    کـرده  انـد، رھــب

میکننـد و او را از حـق تشـکـل  
ـر   محروم میکنند تا امکان حـداکـث

ـنـد  در واقـع  .  سودجوئی را پیدا کن
دولت به کمک نیروی سرکوب و  
ــره، دســت   ــی زنــدان و قــانــون و غ
کارفرما را باز گذاشته اسـت کـه  
جان كارگر را بگیرد، خون كـارگـر  
را بمكد و ھر بالئـی خـواسـت سـر  

و البته خـود دولـت  .  کارگر بیاورد 
ـریـن   و ارگانھای سرکوبـش بـزرگـت

 .کارفرما ھستند 
ـتـه   ـب ناامـنـی مـحـیـط کـار ال

ــســت  ــص ایــران نــی ــه قــول  .  مــخــت ب
منصور حکمت، ناامـنـی مـحـیـط  
کار یک جنگ اعـالم نشـده در  
جھان است که به اندازه دو جنـگ  
ــلــری،   ــت جــھــانــی، فــاشــیــســم ھــی

ـروشـیـمـا،    کوره  ھای آدم سوزی، ھی
ـران و   ـنـام، جـنـگ ای ـت جـنـگ وی
ـقـه کـارگـر   ـره از طـب عراق و غـی

ـنـجـا  .  قربانی میگیرد  اما تفاوت ای
است که جنایتھـای بـزرگـی کـه  

ـم را ھـمـه    در تاریخ شاھدش بوده  ای
شناسند و از دست اندرکارانـش    می 

ـتـکـاران بـزرگ نـام   بعـنـوان جـنـای
فجایع دردناکی که مـردم  .  میبرند 

ھم جانیان آنرا مـیـشـنـاسـنـد و ھـم  
امـا یـک جـنـگ  .  قربانیانـش را 

اعالم نشده و یک جنایت در حـال  
جریانی در متن جـامـعـه سـرمـایـه  
داری ھست که قربانیانش از نـظـر  

ـر از ایـن نـمـونـه  ھـای    تعداد کـمـت
ـیـسـت  . برجسته جنایت در تـاریـخ ن

ــان   ــه گــورســت ــدر آدم روان ھــمــانــق
ــه   ــدر آدم روان ــد، ھــمــانــق ــکــن مــی

ھـا    بیمارستان میکند، ھمانقدر خانه 
ــدر   ــد، ھــمــانــق ــاشـان ــپ را از ھــم مــی

ـبـدیـل    شادی  ھا را به غصه و غم ت
میکـنـد کـه در ھـرکـدام از ایـن  

ھای ننگ آور در تـاریـخ بشـر    دوره 
اما فرقش در ایـن  .  ایم   شاھدش بوده 

ـیـن و   ـل است که در این مـورد قـات
جانیان دارند کنار قربانیان خودشـان  
ـتـوانـد   ـی ـنـد و کسـی نـم قدم میـزن
نشانشان بدھد و بـگـویـد مسـئـول  
مرگ آن ھزاران نفر انسـانـی کـه  
جان باختند، این کسی اسـت کـه  
اینجا دارد راه میرود و یا این نـھـاد  
معین است و این مـوجـودی اسـت  
ـیـه   ـق که تـازه خـودش را ھـم از ب
ـر مـیـدانـد  . جامعه معتبرتر و بـاالت

این جنایتی است که ھـر روزه در  
ــط  ــخــاطــر    مــحــی ــای کــار و ب ھ

سودجویی یک مشت سرمایه دار  
ھای حامی شان شـاھـدش    و دولت 
ـلـی  .  ھستیم  قربانیان این جنایت خـی

ایـن جـنـایـت  .  اند   معلوم و مشخص 
ـقـاتـی دارد  ـنـطـور  .  قربانیانی طـب ای

ای    نیست که بمـبـی روی مـحـلـه 
ــاده و عــده  ای جــانشــان را از    افــت

ایـن جـنـگـی اسـت  .  انـد   دست داده 
. علیه بخش مشخصی از جـامـعـه 

 .علیه طبقه کارگر 
ـریـد كـه ھـمـه   حال در نظر بگی
ایـن جــنـایـات و ایـن خـطـرات در  

ھـای كـار، مـحـیـطـی کـه    محیط 
کارگر بخش اعظم زندگی اش را  
در این جامعه در آن مـیـگـذرانـد،  
دارد روی میدھد و نفـس زنـدگـی  
کردن را برای كارگر مخاطره آمیـز  

 .كرده است 
محیطھای کار باید جای امن  
ــی و   ــظــر ســالمــت و ســالــم و از ن
ـبـولـی   بھداشتی استاندارد قـابـل ق

ـیـكـھـا  .  داشته باشد  باید آخرین تكن
و دستاوردھا و تجارب برای ھرچـه  

تر ساختـن شـرایـط كـار مـورد    امن 
ـرد  ـرار گـی کسـی کـه  .  استفـاده ق

ــرای   ــیــن مــحــیــط نــاامــنــی ب چــن
کارگران ایجاد کرده، شریک جـرم  
قتل و جنایت وسیعی است که ھـر  

ھـای کـار جـریـان    روز در مـحـیـط 
ــی  .  دارد  ـیـن ایـمـن ــوان ــف از ق تـخـل

محیط كار و سـھـل انـگـاری در  
تامین امنیت كارگران یك جـنـایـت  
است و باید جرم جنائی مـحـسـوب  

 .شود 
ـم    اما مـی  ـم كـه در عـال ـی ـن ـی ب

ــســت  ــن نــی ــی چــون  .  واقــعــی چــن
رعایتش برای سرمایه داران صـرف  
ــد و از ســوددھــی شــان   ــن ــك ــی نــم

ـنـد  . كاھد   می  آنوقت در جایـی مـان
ایران تحـت حـاکـمـیـت جـمـھـوری  
ــرنــوع   ــر از ھ اســالمــی كــه كــارگ
حقوقی برای اعتراض و اعتـصـاب  
و متشکل شدن محروم اسـت، ایـن  
ناامنی واین خطر ھـر روزه جـان و  

 نا امنی محیط كار جنایت علیه كارگران است
 شھال دانشفر 
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ـفـاوتـی   زندگی كـارگـر ابـعـاد مـت
 .میگیرد 

در مقابل این جنایـت ھـر روزه  
ـیـت  . باید ایستاد  باید از نـظـر امـن

محیط کار باالترین استانداردھـای  
 .بین المللی برقرار باشد 

 
كدام خواستھا و كدام 

 استانداردھا؟
بخش عظـیـمـی از ھـمـه ایـن  

ھـای کـار    اتفاقاتی که در محیـط 
شاھدش ھستیم و منجر به مـرگ  
و صدمه زدن به سالمتی کـارگـر  

ـنـاب  یـک  .  انـد   میشود، قـابـل اجـت
محور مھم مبارزه کارگر در نـظـام  
سرمایه داری حول ایمنی مـحـیـط  

ـرای  .  کار است  کارگر حق دارد ب
ـر کـردن شـرایـط کـارش تـا    ایمن  ت

جائی که علم و تکنولوژی اجـازه  
میدھـد، دسـت بـه مـبـارزه بـزنـد،  

 .اعتصاب کند متشکل شود 
ـرچـم   ـر بـایـد بـه پ مطالبات زی
ــبــود   ــرای بــھ ــران ب مــبــارزه کــارگ
ـقـاء ایـمـنـی و   شرایط کـار و ارت
بھداشت محیط کـار بـه مـنـظـور  
جلوگیری از بروز حوادث مـحـیـط  

ـران خسـارت  ـیـز جـب ھـای    کار، و ن
 :ناشی از ناامنی تبدیل شود 

تضمین ایمنی و بـھـداشـت    -١ 
ـیـل مـخـاطـرات   ـل ـق محیط کار و ت
کار به حداقل ممکن، بدون ھـیـچ  
ــاده از   ــف ــت ــرفــه جــویــی، بــا اس ص

ترین تسھیالت و امکانـات    پیشرفته 
مورد استفاده در سـطـح جـھـان از  

ھـای كـار    جمله برخورداری محیـط 
از دستگـاھـھـای تـھـویـه كـافـی،  
مراكز درمانی كشـیـك مـجـھـز بـه  
ــوالنــس و پــرشــك، امــكــانــات   آمــب
بھداشتی حـمـام و دسـتـشـویـی و  
غذاخوری با استاندارد بـھـداشـتـی  

 .باال و غذای مناسب 
نظارت و معاینه پـزشـکـی    -٢ 

ــم در بــرابــر مــخــاطــرات و   ــظ ــن م
ای و نـاشـی از    ھای حرفه   بیماری 

کار توسط مراجع پزشکی مستقل  
از کارفرما، به ھزینه کارفرمـایـان  

 .و دولت 
نظارت بر ایمـنـی مـحـیـط    -٣ 

ــر نــظــارت   کــار بــایــد تــمــامــا زی
ـنـدگـان    کارگران و تشکل  ھا و نمای

این حق کارگـران اسـت  .  آنھا باشد 
ـتـخـاب   که ھیئتی از میان خـود ان
کنند تا تمـامـی مـوارد نـاامـن و  
ـنـد و   غیر بھداشتی را بررسی کـن

 .به کارگران گزارش بدھند 
ــزاری    -٤  ــصــاب و بــرگ اعــت

مجمع عمومی، حق بـی چـون و  
چرای کارگران است و کـارگـران  
به مجـرد احسـاس نـاامـنـی بـایـد  
بتوانند دست از کار بـکـشـنـد، تـا  

 .ناامنی برطرف شود 
 
بکارگیری مواد سـمـی و    -٥ 

خطرناكی كـه جـان كـارگـر را بـه  

انـدازد و در كشـورھـای    خطر مـی 
پیشرفته جھانی استفاده از آنھـا در  

 فـورا    تولید ممنوع اعالم شده است 
 .متوقف گردد 

كارفرمایـانـی كـه بـخـاطـر    -٦ 
ســـودجـــویـــی در مـــواردی كـــه  
سالمتی كارگر تـھـدیـد مـیـشـود،  
اقدام نكنند، مجرمند و باید مـورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
ــی كـه بـخـاطــر عــدم   كـارگـران
ایمنی كار دچار بیمـاری و یـا از  

اند، باید تـامـیـن    كار افتادگی شده 
داشته باشند و از جملـه از حـقـوق  

 :زیر برخوردار باشند 
بیمه کـامـل کـارگـران در    -١ 

مقابل صدمات و خسارات نـاشـی  
از کار، اعم از اینکه در مـحـیـط  
کار و یا خارج آن رخ دھد و بـدون  
ـبـات   ـیـازی بـه اث اینکه کـارگـر ن
ـریــت   ــا مـدی قصـور کـارفــرمـا و ی

 .داشته باشد 
كارگران آسیب دیده در محـیـط  
ــانــدارد بــاالی   ــت كــار بــایــد بــا اس
ــوشــش درمــان   ــزشــكــی تــحــت پ پ
ــد و در دوره   ــرن ــگــان قــرار گــی رای
ـرخـوردار   درمان از حـقـوق كـامـل ب

 .باشند 
كارگرانی كـه در مـحـیـط    -٢ 

انـد بـایـد از    كار دچار بیماری شده 
ـر نـوع كـار و   تسھیالتی چون تغیی
ـرداخــت   كـاھـش ســاعـت كـار بـا پ
ـرخـوردار بـاشـنـد و   حقوق كـامـل ب

ایـن  .  اخراج آنھا اكیدا ممنوع باشـد 
ـر   كارگران باید مادام كه بیمارند زی

ھـا و تسـھـیـالت    پوشش این كـمـك 
 .قرار داشته باشند 

ــوق کــامــل    -٣  پــرداخــت حــق
بازنشستگی به کارگرانی کـه در  
نتیـجـه صـدمـات نـاشـی از کـار  
توانـایـی کـار کـردن را از دسـت  

ھمینطور پرداخت کـامـل  .  میدھند 
حقوق بـازنشـسـتـگـی بـه خـانـواده  
کارگرانی که عضو خانـواده خـود  
ــت   ــط کــار از دس ــحــی را در م

 .میدھند 
این خواست عطف به مـاسـبـق  
میشود یعنی شامل ھمه کارگـران  

ھای کارگـرانـی کـه در    و خانواده 
طول حاکمیت جمھـوری اسـالمـی  
توانائی کار کردن و یا جـان خـود  

 .اند نیز میشود   را از دست داده 
یك بخش از سوانح محیط كـار  
منجر به مرگ كارگر میشـود در  
ـر   این مورد باید بر حق و حـقـوق زی

 :تاكید کنیم 
خانواده كارگـرانـی كـه بـه    -١ 

خاطر ناامـنـی مـحـیـط كـار جـان  
انـد، و نـان آور خـود را از    بـاخـتـه 

اند، بـایـد تـحـت پـوشـش    دست داده 
ـرار   ھمیشگی تامین اجـتـمـاعـی ق
گیرند و از یـك زنـدگـی انسـانـی  

ــاشــنــد  ــد بــه ایــن  .  بــرخــوردار ب بــای
ھا مستمری ماھانه مكفـی    خانواده 

 .پرداخت شود 

ـر    -٢  ـــوع ھــ در صـــورت وق
ای در محـیـط کـار، تـعـداد    حادثه 

ـــا   ــن ب ـی ـــان و مصـــدومــ ـــانــی قــرب
مشخصات و عـکـس فـورا بـایـد  

 .رسما و علنا اعالم شود 
ـــار در    -٣  ـت ـــن كشــ ـی ــ ـل عـــامــ

كارخانجات کارفـرمـایـان و دولـت  
حامی آنھا ھستنـد و بـایـد مـورد  

 .پیگرد قرار گیرند 
ـــاد    -٤  ـم ی ــزاری مــراســ بــرگ

کارگران جانباخته بخاطر نـاامـنـی  
محیط کـار تـوسـط کـراگـران بـه  

 ھزینه کارفرما 
مبارزه برای ایـمـنـی مـحـیـط  
كار، یعنی مبارزه برای زنده مانـدن  
و سالمت جانی كـارگـر، یـك روز  

خصوصـا  .  ھم نباید در آن تعلل كرد 
ــد بــه   ــای ــن مــوضــوع در ایــران ب ای
ــروز   ــن ام ــی مســالــه فــوری و ھــم

 .كارگران تبدیل شود 
مساله تامین ایمـنـی مـحـیـط  
كار بسـادگـی بـه سـود سـرمـایـه  

سـرمـایـه دار  .  داران گره مـیـخـورد 
بخـاطـر سـودجـویـی اش، آشـكـارا  

ھـای كـار    جنایت میكند و محـیـط 
ـربـانـی   ھر روز بیشتر از كارگـران ق
میگیرد و دولت نیز بنا به تـعـریـف  

ـرده  . حافظ منافع اوست  ابعاد گست
ھای كار بیش از    جنایت در محیط 

ھر چیز اوج توحش سرمـایـه داری  
بـایـد  .  را در مقابل ما قرار میدھـد 

 . به این توحش پایان داد 
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ــی در   ــت جــمــھــوری اســالمــی  ح
مقایسه با  ھر شـکـل حـاکـمـیـت   
ـیـای   سیاسی کـه مـیـشـود در دن
فعلی دید،  به  حکومت  وحـوش   

بـانـد  . شباھت بسیار  بیشتری دارد 
ــه ھــای آدمــکــش   ھــا و دارودســت
ــا بــر اســاس   ــاق اســالمــی کــه اتــف
ـنـی    مصالح و منافع مـادی مـعـی

ـتـه    -گرد ھم جمع شـده انـد   ـب و ال
ـرای دارو دسـتـه ای   ھرکدام نیز ب

به حیوانات    -خود تالش می کنند 
ـرانـد  تـا بـه نـوع    وحشی شبیـه ت

این باندھای سیاه حتـی در  . انسان  
ـیـن خـودشـان   درگیرھای داخلـی ب
نیز بسیار بی رحم اند چه رسد بـه  
در گیری با مخالفان نـظـم ونـظـام  

پشت  ایـن بـانـدھـای  .  اسالمیشان 
ــواد   ــان م ــاچــاق چــی ــاه ، ق ســی
مخدر،تبھکاران با تجربه ، چـاقـو  
ـران   کشان وغل چماقھا و زوربـگـی
حرفه ای وگله ھای حزب الله در  
ــده   ــه نشــده، دی ــت ــدی  نــوش ــون ــی پ
میشوند وعمال  به ھم گـره خـورده  

در ھر منطـقـه و مـحـلـه ایـن  .  اند 
ـنـگــا   ـبـاط ت اوبـاش بـا ھـم در ارت
تنگ اند و در ھم تنیـده شـده انـد  
ھمانطور که در حال حاضر بـا ھـم  
ــده ای   ــد آیــن ــن ــدگــی مــی کــن زن
ـتـشـان   ـب مشترکی ھم  دارنـد، عـاق
ــم  مــنــھــدم   ــکــی اســت  بــا ھ ی

پایان جمھوری اسـالمـی  .  میشوند 
ـرای بـاقـی   ـنـی ب حضیض  سنگـی

بعـد از  .  لمپنھای جامعه نیز ھست 
سی سال حکومت اسالمی، رفیـق  

و دوست و یار رئیس کالنتری  و  
آخوند  محله، کسی ازبین   مـردم  
عادی ساکن منطقه  نیسـت، ایـن  
رفیقان تـدریـجـا وطـی سـی سـال  
ازمیان  اوباش و قاچـاقـچـیـان  و  
ـبـھـکـاران وخـالفـکـاران   دزد ان و ت

تـمـام  .  حرفه ای غـربـال شـده انـد 
ارکان جمھوری اسالمی به ھمـیـن  

مثال  تمـام روابـط  .  روابط آلوده اند 
بین نمایندگـان مـجـلـس شـورایـی  
ـرگــان رھــبــری و   اسـالمــی  وخــب

، بـطـور  " مـردم " شوراھای شھـر بـا  
ـنـھـا    ـپ واقعی  به رابطه با ھمین لـم

ـیـای واقـعـی،  .  محدود است  در دن
جمھوری اسالمی عمـال بـا مـردم  
ارتباطی ندارد واین ارازل و اوبـاش  
جامعه اند که فارق از باورھایشـان  

آرای  .  گرد این نام جـمـع شـده انـد 
ـیـز    نمایندگان  مجلـس اسـالمـی ن
جالب اسـت، یـکـی از شـغـلـھـای  
شریف ارازل و اوبـاش وبـانـدھـای  
توزیع مـواد مـخـدر وخـالفـکـاران،  
ـرای   ــــ جـــــمـــــع آوری رای ب

است، رای جـمـع مـی  " نمایندگان " 
ـری   کنند که در مـواقـع دسـتـگـی
ـر   تبرئه بخرند وبر عـکـس دسـتـگـی
ـرھـای   میشـونـد کـه در رای گـی

ھـر  !.  جاری تالش بیشتری بکننـد 
خالفی را میشود  ندید ه گـرفـت  
ـیـسـت،   ـیـن ن و ھیچ قانـونـی در ب
ــکــاری   ــل دســت ــاب ھـرچــه ھســت ق
است، با یک بر چسـب اسـالمـی   
ـرعـکـس ھـر   ھرحقی را نا حق  وب
ـنـد و جـلـوه   ناحقی را حـق مـیـکـن

فـقـط بـایـد مـذاکـرات  .  مـیـدھـنـد 
ــنــی مــجــلــس را گــوش داد   ــل ع
وکمی تیز بود تا علت مخالفـت و  
ـنـدگـان بـا طـرحـھـا   موافقت نـمـای

این روابط  و این  .  ولوایح را فھمید 
شکل حکومت، طـی سـی سـا ل  
شکل گرفته است و ریشه اش بـه  
ھــویــت جــمــھــوری اســالمــی بــر  
ــوری زنــدگــی   ــئ ــرد، دیــن ت مــیــگ
اوباش وارازل  اسـت  وخـدا، آخـر  
ـیـا، ایـن   قداره بندان وچاقوکشان دن

 .پیوند نامیمون، تاریخیست  
ـیـد    از طرف دیگر  اساسا تـول

ـرای مـردم،  "  مشـکـل " وتراشـیـدن   ب
ابزار   در آمد این باندھا ی سـیـاه  

ھر مشکلی دو راه  .  وتبھکار است 
کـه  "  قانونی " اول راه حل  .  حل دارد 

ـیـجـه نـمـی   ـت تقریبا ھیچ وقت به ن
کـه  "  اسالمی  "رسد و دوم راه حل  

ـرسـد  ـیـجـه مـی . تقریبا ھمیشه به نت
بـخـواب  "  امام زمـان " کافیست که  

ـلـغ را   شما بیاید و بفرماید فالن مب
ــا گــره    ــد ت ــی ــدھ بــه فــالن فــرد ب

رشـوه و  !  مشکل شـمـا بـاز بشـود 
رشوه خواری وباجگیری، شیوه ای  

ھـیـچ  .  رایج حکومت اسالمـیـسـت 
ــزان رشــوه    ــن مــی ــا ای کــجــای دنــی

مـردم ھـر جـا  .  خواری وجود ندارد 
که گیر می کننـد، ھـر جـا کـه  
مجبور میشوند از کـس دیـگـری   
راه و روش پرداخت پول در آن اداره  
ـرداخـت   خاص را می پرسند و بـا پ
ـیـش مـی   باج و رشوه کارشان را پ

 . برند 

ـنـی و  "  در سلـسـه مـراتـب   دی
نیز کثافت سـر تـا پـای  "  مذھبی 

. حکومت اسالمی را گرفته اسـت 
سر دسته ھای  مداحان اھل بیـت،  
اکثرا به واردات کاال مشغولنـد، و  
ــی   ــام ــم ــون عــالوه بــر ت ــانــی روح
ـر   ـتـصـادی، عـالوه ب کالشیھای اق
دزدھایی تعریف شده، مثـال پـولـی  
ـر حـج از   که برای حالل شـدن سـف
ـرنـد، خـمـس   مسافرین حج می گی
ـنـد،   وزکاتی که دریافت مـی کـن
ـیـھـا   باجھایی که برای پـا درمـیـان

فقط   به ازا اجرای  .....  میگیرند 
نماز جماعت در ادارات وکـارخـانـه  
ـنـد   جات مبالغی در یافت می کن

 . که باورکردنی نیست 
  کثافـت از سـر روی نـظـام  
ـرود  . نماینده انحصاری خدا باال مـی

ــفــت و یــا   ــیــچ مــخــال ــا ھ ــب ــری تــق
موافقتی در این نظام بی مـنـظـور  
نیست، رگ گردن بیرون زده یـک  
نماینده  مجلس شـورای اسـالمـی  
در دفـاع یـا رد یـک الیـحـه در  
مجلس، ریشـه اش در پـولـھـایـی  
است که در تایید یا رد آن الیـحـه  

در حالی که بـارھـا  .  خوابیده است 
ــشــود کــه فــالن   ــخــش مــی خــبــر پ
جاروکش محله یک کیف حاوی  
ــه   ــاردھــا تــومــان پــول را ب ــی ــل ــی م
صاحبش برگـردانـد، اخـتـالـسـھـای  
ـیـاردی از سـوی   ـل چنـد ھـزار مـی
ـنـدگـان انـحـصـاری   بعضی از نمـای
ـنـد،   خدا را نیز سـانسـور مـی کـن
خبرھای اخـتـالس را کـش نـمـی  
دھند، بدھند گند روی گند اسـت  

 .که بیرون خواھد افتاد 
ـنـھـا ابـزار   قانون در این نظام  ت
ــرای رشــوه اســت  . وبــھــانــه ای ب

مجریان قانون به بھانه اینکه قانـون  

ایـن را مـی گـویـد مـردم را سـر  
 .کیسه می کنند  

و این فـقـط تصـویـری از قـوه  
ـیـدورھـای   ای مجریه بـود، در کـل
دادگستری دنیـای دیـگـری دیـده  

جمھوری اسـالمـی فـقـط  .  میشود 
ـریـن آمـار اعــدام   ــاالت رکـورد دار ب
ـریـن   نیست، بلکه رکوردار شـلـوغـت
ـریـن   دادگستری دنیا، رشوه خـوار ت
قضات عالم ھم نیـز ھسـت، فـقـط  
کسی این آمارھا را بررسی نکـرده  
است وگـرنـه تـمـامـا بـا مـدرک  

ــد  ــدن ــش ــات مــی ــای  .  اثــب راھــروھ
دادگستری به حدی شلوغ ومـمـلـو  
از جمعیت اند که کسـی مـتـوجـه  
ـــدل شـــده،   ــوه ھـــای رد و ب رش

ـنـھـا در دادگـاھـھـای  .  نمیشود   ت
ـیـل    -سیاسی است   کـه آنـھـم بـدل

ــل   ــث ــمــزد بــاالی قضــاتــی م ــت دس
ـفـی    -مرتضویی  ـت نیاز به رشوه مـن
 .شده است 

  جمھوری اسالمی یـکـی از  
ھارترین فرمھای حکومت سرمایـه  
داری در قرن ماست و در مجـمـوع   
جمھوری اسـالمـی بـه رغـم  ھـر  

ـیـافـتـد   "  مـتـعـارف " اتفـاقـی کـه ب
ــن   ــسـت ای ـی شـدنـی نــیـسـت کـه ن
آلودگی جزیی از ھویت جمـھـوری  
اسالمی است که نابـودی اش در  
گرو سرنگونی جمھوری اسـالمـی  

 . است 
اسالم به ھمان کسانی رسـیـده  
ـنـد    است که پیروان واقعی آن ھسـت
و به ھمان جایی سقوط می کـنـد  

زبـالـه  .  که جایگاه واقـعـی آنسـت 
دان تاریخ مملـو از ایـن بـاورھـای  

 !کثیف وضد انسانست 

 در باره شکل جمھوری اسالمی 
     منصور ترکاشوند 

ـان   ـاب ـی خانه اجاره ای ما سر یک خ
ـازه   پھن بود، ده ونیم شب بود وما ت
ــم   بسـاط شـام را جـمـع کـرده بـودی
ومشغول شـسـتـشـوی ظـروف شـام  
ـزی را نشـکـسـتـم،   بودیم، من چـی
ـیـرون   صدای مھیبی که آمـد از ب

ـادی  !  خانه بود  ـز زی ـنـچـره چـی از پ
یک فلوکس قورباغه  .  دیده نمیشد 

ای به کمر یک ماشین مشـکـی  

ــده بـود  ــی ــب  .  کـوب از صـدای مــھــی
حادثه به نظر میرسید کـه مـمـکـن  

پاییـن  .  است کسی آسیب دیده باشد 
ـیـشـتـر مـردم،   رفتم و با جمع شدن ب
معلوم شد که کسی ظاھرا آسـیـب  

فلوکس قوبارغـه  .  جانی ندیده است 
ــت از   ــق ــب ــدیــمــی در حــال س ای ق
ــر   ــکــی صــف ــمــای مش مــاکســی
ـیـل   کیلومتر، ازسمت راست  بـه دل
ـا تـمـام قـدرت بـه   بریدن سیبک ب
. سمت چپ ماکسیما کوبیده بـود 

درب عقب وجعبه عقب مـاکسـیـمـا  
را با صندوق خودش به ھـم دوخـتـه  
بود وباعث شده بود که مـاکسـیـمـا  

ـیـر   ـز بـه ت از سمت راست خودش نی
آن مــوقـع ھــا  .  چـراغ بـرق بـخـورد 

ماکسیما خیلی ماشین بود واصوال  
توی محله ای ما یا وجود نـداشـت  

ـلـوکـس  .  ویا خیلی کم بود  راننده ف
ــخ   ـا مـوھـایـی سـی ـاغـه ای ب قـورب
سیخی و ژولیده وقد کوتاه وسیگار  
بی فیلتر بد بـویـی کـه روی لـب  
داشت مات و مبھوت حادثه، لـرزان  
و پریشان یکطرف ایستاد به سانـحـه  
ـنـده مـاکسـیـمـا   نگاه میکرد  و ران
که کمی ضـربـه ھـم خـورده بـود،  
طرف دیگر روی لبه جوب نشسـتـه  

ـان بـرای  .  بود  یکـی از تـمـاشـاچـی

ـنـده   روشن کردن عمق فاجعه  به ران
ــت  ــوکـس قـوربــاغــه ای  گــف ـل : ف

بدبخت ببین به چه ماشینـی زدی  
؟ بیچاره شدی، اما راننده فلوکـس  
که تصمیم گرفته بـود فـاجـعـه را  
شاید برای نجات زندگی خـود کـم  
جلوه بدھد، اصـرار داشـت کـه ایـن  

یـکـی  "  دویسـت وشـیـشـه "  ماشین  
ـیـمـتـش   ـیـچـاره ق دیگر ھم گـفـت ب
قیمت  چھار تا دویسـت وشـیـشـه،  
راننده با پکی دیگر بـه سـیـگـار و  
کردن دست روغنی وچربش  تـوی  

ــه   ــت ن ـاره گــف دویســت  " مـوھــا دوب
ـقـط مشـکـیـه  حـوادث  "!.  وشیشه ف

بزرگ را کوچک کردن واتفاقـات  
کوچک را بزرگ کردن بسته بـه  
عمق حادثه، یک عـادت زنـدگـی  
ـنـد   کسانی ست که اگر نمـی تـوان
دنیا را تغییر بدھند، الجرم حادثه را  
تقیل می دھند تا دردھایشان بـرای  
یک ثانیه ھم کـه شـده فـرامـوش  

ـتـی واقـعـا  . بشوند  اما زنـدگـی وق
تغییر می کند که جھان را ھـمـان  
ـزرگـتـر ونـه   ببینی که ھسـت نـه ب

 .کوچکتر 

 دویست وشیشه
 منصور ترکاشوند 
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اقتصاد " کارگران ،

و مصاف "مقاومتی رژیم
 ! ھای آتی

ـال   ـب در ماھھای اخیـر و بـه دن
اعمال تحریمھای گسترده آمریکا و  
ـتـصـادی و بـحــران   ـلـج اق غـرب، ف
ــش از بــیــش   ــم پــی ــصــادی رژی اقــت

تـمـام سـران و  .  عمیقتر شـده اسـت 
ــه اثــرات   ــی ب ــت ــامــات حــکــوم مــق
ـتـصـاد حـکـومــت   تـحـریـمـھـا بـر اق
اعتراف کرده و اعالم کرده اند کـه  
بزرگـتـریـن خـطـر بـرای حـکـومـت  

ــتــصــادی "  ــنــگ اق و اثــرات و  "  ج
خود حکومـت  .  تبعات آن می باشد 

ـتـصـاد   رسما اعالم کرده است که اق
ــای   ــه ھ ــمــام رشــت ــدی، در ت ــولــی ت

 درصد با رکود مواجـه  ٧٠ صنعتی  
ــوده و   ــر  ٣٠ ب ــه، زی ــی ــق  درصــد ب

ـتـھـای اسـمـی شـان کـار و   ـی ظرف
تـحـریـمـھـا درر  .  فعالیت می کنند 

بخشھای کلیدی نظیر نفت، آھن و  
فوالد، صنایع وابسته به این رشـتـه  
ھا،خودروسازیھـا، کـارسـازتـر از آن  
ـا بـه حـال در   بوده است که رژیم ت

در کنار ایـن  .  صدد کتمان آن باشد 
ـتـصـادی، بـطـور   وضعیت بـحـران اق
واقعی شیرازه تولید و صـنـعـت در  

یکـی  .  کشور دارد از ھم می پاشد 
ـیـت، اخـراجـھـای   از اثرات این وضع
صدھا ھزار نفری کارگـران شـاغـل  

ــن  .  مــی بــاشــد  ــه ای در پــاســخ ب
ــت، حــکــومـت مــدتـھــاســت   وضـعــی
ـامـه بـرای   مشغول ارائه طرح و بـرن

در ھمیـن  .  نجات اقتصادش میباشد 
رابطه حول و حوش راھکارھا، مـدل  
ھا و الگو ھای رشد و تـوسـعـه بـر  
ـاحـث   محور اقتصادی اسالمی، مـب

ــه اســت  ــت بــعــد از  .  داغــی درگــرف
مدتھا بحث و بـررسـی حـکـومـتـی  
ـاالخـره خـامـنـه ای طـرح و   ھـا، ب
الگوی اقتصادی مـورد نـظـرش را  

خامنه ای یـک مـاه  .  اعالم کرد 
ـتـصـاد  " پیش رسـمـا اعـالم کـرد   اق

تنـھـا راه حـل  "   مقاومتی اسالمی 
با اعـالم نـظـر خـامـنـه ای،  .  است 

چند کمیـسـیـون و سـازمـان بـرای  
ـتـصـادی   عملی کردن  سیـاسـت اق

مورد نظروی تشکیل شـده و قـرار  
است که نتایج تحقیقات و بـررسـی  
ھای انجام شده زیر نـظـر مـجـلـس،  
دولت وبا تائید خامنه ای بـه اجـرا  

 .گذاشته شود 
ـایـج   ـت ـیـر ن ـتـه ھـای اخ  در ھف

 مـحـور  ٩ تحقیقات و بررسی ھا  و  
ـاومـتـی " اصلی   تـوسـط  "  اقتصاد مق

ــه اســت  ــم اعــالم گشــت ــن  .  رژی ای
شورای عـالـی  " محورھا با تاسیس  

کـه در راس ھـمـه  "  اقتصـاد رژیـم 
ارگانھای حکومتی قـرار دارد، بـه  

ـنـد آمـد  مـحـورھـای  .  اجرا در خواھ
بـه شـرح  " اقتصاد مقاومتی " اصلی 

 :زیراعالم شده است 
ــی، "  ـت ـف ـتـصـاد ن  -رھـایـی از اق

ــه دشــمــن   ــت ــخ ــی ــام گس واردات لــج
ــاومــتــی، جــھــش در   ــق اقــتــصــاد م
ـیـد   ـان تـول ـی ـن خودکفایی، تقـویـت ب
ـیـد عـلـم و   داخلی، تقویت بنیان تول
ــمــاســی   ــل ــت دیــپ ــوی فــنــاوری، تــق
ـز از   ـی ــجـاری، پـرھ ـتـصـادی و ت اق
غالب کردن بخش مجازی اقتـصـاد  

بـر بـخـش  )  بازار پولی و مـالـی  ( 
ـنـج   ـیـن پ حقیقی و تقویت تعامـل ب
حلقه تحقیق، آموزش، ترویج، اجرا و  

 .."بھره برداران 
ــالم   ــد از اع ــع ــه ب ــالفــاصــل ب

ــی   ــورھــای اصــل ــح ــصــاد  " م اقــت
ـــی  ـت ـاومـ ــ ـق ـاه  " مـ ـــگــ ـت ، دم و دسـ

ــت و   ــس، دول ــی، مــجــل ــت حــکــوم
ارگانھای تابعه شان، ودر راس ھمه  

ـام امـام  "  آنه ا  ـن بسیح و سربازان گـم
اعالم کردند که مامور پیاده  "  زمان 

ـاومـتـی  " کردن الگوی   اقتصـاد مـق
ـیـه  .  شـده انـد "  اسالمی  ـان ـی دھـھـا ب

ـاع از   ـتـــی و طـــرح دفــ ــ ـای حـــمــ
پیشـنـھـادھـای خـامـنـه ای بـرای  
ـاومـتـی   ـتـصـاد مـق عملی کردن اق
مورد نظر وی، صـادر گشـتـه کـه  
در آنھا ضمن اعالم بیعت با خامنـه  
ای، کل دم و دستگاه حکومـت را  

. فرا خوانـده انـد "  جھاد اقتصادی " به 
ــم  و  دســت   ــصــاددانــان رژی اقــت
اندرکاران طرح ھای توسعه و رشـد  
اقــتــصــادی  بــه ھــمــراه دولــت و  
مجلس، مشغول تفسـیـرو انـکـشـاف  
اقتصاد مقاومتی خامنـه ای شـده  

در تفاسیر و برداشـتـھـایـی کـه   .  اند 
پیرامون الگوھای اقتصـادی، رشـد  
و توسعه اعالم گشته است، رجعـت  

  ٦٠ به تجارب اقتصاد جنگی دھـه  
الزم و ضروری بوده و نقـطـه شـروع  

ـاومـتـی " اجـرای   ـتـصـاد مـق مــی  " اق
ـاشـد  خـود خـامــنـه ای و دســت  !  ب

ـتـصـاد   اندرکاران و نظریه پـردازان اق
مقاومتی، استفاده از تـجـارب دورن  

 سـالـه ایـران و عـراق را  ٨ جنگ  
بھترین روش تجربه شـده و مـطـمـن  
ـتـصـاد   برای آغاز عملیاتی شـدن اق
مقاومتی  دانسته و ھمایـش ھـا و  
نشستھایی در این باره راه انـداخـتـه  

درمیان مباحث داغ حکومـتـی  .  اند 
ھا یک نکته برجسته اسـت، و آن  

به عـنـوان  "  اقتصاد مقاومتی "طرح  
یک الگوی اقتصاد اسالمی مـی  

ـبـود  .  باشد  بدین معنا که علیرغم ن
ـتـصـادی   الگوھای رشد و توسعه اق
ـتـصـاد و   در سه دھـه گـذشـتـه، اق
ـتـصـادی حـکـومـت،   سیاستھای اق
معجونی از اقتصاد دولتی، اقتصاد  
ـتـصـادی در   بازار آزاد، لیبرالیسـم اق
دوره ھای مختلف بوده است که به  
اعتراف خود حکومتی ھا نتوانسته  
. معضل رشد و توسعه را حل نمایـد 

پاسـخـی بـه  " اقتصاد مقاومتی "لذا  
وضعیت موجود بـوده کـه از نـظـر  
رژیم می تواند اقتصاد حکومت را  

 . نجات بدھد 
ــی   ــوس و مــحــورھــای اصــل رئ
ـاومـتـی از   ـتـصـاد مـق اعالم شده اق
طرف خامنه ای و تاکـیـد وی در  

  ٨ استفاده از تجارب دوران جـنـگ  
ساله به عنوان پایه ای برای جھش  
رشد و توسعه اقتصادی بـر اسـاس  

ــصــاد  ٩ مــحــورھــای   ــه اقــت  گــان
ـار تـن دادن بـه   مقاومتی، در کـن

بـرای  "  اقتصاد موازی کنترل شـده " 
ـاومـــت   ــ ـق ـــن دوره مــ گـــذر از ای
ـاسـت   اقتصادی، تبدیل به یک سـی

اقتصـاد  .  رسمی حکومت شده است 
موازی معجونی از دخـالـت دولـت  
در اقتصاد گرفته تا تسلیم شدن بـه  
ـتـی،   ـاب مکانیزمھای اقتصاد آزاد رق
سـرمــایـه داری نـوع اســالمـی تــا   
میدان دادن به اقتصـاد خصـوصـی،  
ھمه و ھمه زیر مجموعـه ھـای از  
جھـت گـیـری اصـلـی حـکـومـت،  

" اقتصاد مقاومتی اسـالمـی " یعنی  
ـیـن مـعـجـون  .  می باشند  خـود ھـم

نشان می دھد کـه حـکـومـت ھـم  
ــن جــھــت   ــدون ای ــوجــه شــده ب ــت م
گیریھای اقتصادی، امکان عملـی  
شدن اقتصاد مقاومتی برایش وجـود  

در پاسخ بـه ایـن سـوال کـه  . ندارد 
ـاره   چه تضمی وجـود دارد کـه دوب
ــه و   ــگــوھــای ســه دھــه گــذشــت ال
ـلـف   معجونات نـظـریـه ھـای مـخـت
ـاال را در   ـاره دسـت ب اقتصادی دوب
ـنـد، خـامـنـه ای   ـای اقتصاد پیدا نـم

ــاطــر  : "  جــواب داده  ــن خ ــی بــه ھــم
اقتصاد مقاومتی، چه در داخـل و  

به عبارتی خـامـنـه  "!.  چه در خارج 
ای چاره را در آن دیده که ارگان و  
سـازمـان دیـگـری فـرای دولـت و  
ـیـشـبـرد   مجلس برای پیگیـری و پ
سیاستھای اقتصادی اش سـازمـان  
بدھد تا رشته امـور از دسـتـش در  

به ھمیـن خـاطـر اسـت  کـه  . نرود 
خود خامنه ای به  دولت و دسـت  
انـدرکـاران حــکـومـت اعـالم کــرده  
ـاه   ـنـد سـپ است که ارگانھـایـی مـان
پاسداران، بسـیـج؛ وزرات کشـور و  
" اطالعات و امنیت، در ھـمـراھـی  

ـام امـام زمـان  ـن ـایـد  "  سربازان گـم ب
الگوی اقتـصـاد  "مامور پیاده کردن  

ـاومــتـی اسـالمــی  ـق ــد "  م ــه  .  بشـون ب
عبارتـی خـامـنـه ای چـاره را در  
ــامــی و جــنــگــی و   ــاد نــظ اقــتــص
مقاومتی دیده و کل حـکـومـت را  
ـاسـت ھـایـش   حول و حوش این سـی

تاکید خامـنـه  .  دارد بخط می کند 
ـتـصـاد   ای در استفاده از تـجـارب اق
ــحــوه و   ــگــی، خــود گـویــای ن جـن

ـتـصـاد  " چگونگی عمـلـی شـدن   اق
ـاشـد "  مقاومتی  . مورد نظرش می ب

شاید بد نباشد به دوران مـورد نـظـر  
خامنه ای، حنگ ھشـت سـالـه و  
ـاه   اقتصاد جـنـگـی اشـاره ای کـوت

 جـمـھـوری  ٦٠ از اوایل دھه  .  بشود 
اسالمی اقتصاد جنـگـی را رسـمـا  

ـز  . سیاست خود اعالم کرد  ھمه چـی
در خدمت جنگ، معنای عـمـلـی  
این سیاست، سازماندھی سـرکـوب  
ھـای گسـتـرده در مـحـیـط ھـای  
ـیـد   ـیـر خـطـوط تـول ـی کارگری، تـغ
کارخانجات در خدمت تامین سالح  
ــی   ـن ـتـصـاد کـوپ بـرای جـنـگ، اق
ــگــی بــرای تــامــیــن حــداقــل   ــن ج
مایحتاج زندگی مردم، ملی کـردن  
ھمه صنایع، بانکـھـا و مـوسـسـات  
ـا   ـتـصـادی ب مالی، قطـع روابـط اق
ـار   ــ ـن ــ ـا، در ک ـــر کشـــورھــ ـث اکــ
سازماندھی بزرگترین اخـراج ھـا و  

 .بیکارسازیھا به بھانه جنگ 
جنگ و اقتصاد جنگی، کـل  
سیستم وشیرازه اقتصادی جامعـه و  
ــت  ــخ ــم ری ــت را در ھ ــوم ــک . ح

حمھوری اسالمی به بھانه جـنـگ  
ھشت ساله، تمام اقتصاد جنگـی و  

ـار را بـر جـامـعـه   سرکوب و کشـت
بعد از پایان جـنـگ و  .  حاکم کرد 

ــه   ــی کــه ب ــجــان در دوران رفســن
ـاد  "  سردار سـازنـدگـی " دوران  از آن ی

ــیــجــه  رکــود و   ــت مــیــشــود، در ن
ـیـدات داخـلـی،   ورشکـسـتـگـی تـول
ــصــاد   ــر شـدن کــل اقــت ــن گــی زمـی
ــازگشــت   ــرس از ب حــکــومــت و ت
اعتراضات کارگران،  ناچار شد بـه  

ــصـادی "  دوره  "  گشـایــش ھـای اقــت
دوره  .  رفسـنـجـانـی رضــایـت بـدھـد 

رفســنــحــانــی ھــم مــعــرف حضــور  
ـیـشـتـر بـه آن  .  ھمگان است  اینجا ب

 .پرداخته نمی شود 
ـتـھـای    اما برگردیم بـه صـحـب
خامنه ای پیـرامـون عـمـلـی شـدن  

ـا چـه  ".  اقتصاد مقاومتی "  اینکه ت
ـتـصـادی   اندازه این جھت گـیـری اق
ــد   ــوده و مـی تـوان رژیـم واقـعــی ب
. عملی بشود، خود زیر سـوال اسـت 

در دنیای سرمایه داری کـه ھـمـه  
ـاشـد و   ـب چیز به ھم پیـوسـتـه  مـی
ــایــه و   ــنــی بــرای ســرم جــزیــره ام
ــخــاذ   ــرش آن وجــود نـدارد، ات گسـت
چنین سیاستـھـایـی آب در ھـاوون  

خود حکومت ھم بـه  .  کوبیدن است 
این موضع اعتراف می کـنـد امـا  
ـا   ـیـعـت ب علیرغم اعترافاتـش، در ب
ـتـصـاد   خامنه ای در نـظـر دارد اق
ـلـه ای کـه   مقاومتی را با ھر وسی

خامنه ای وسران  .  شده عملی نماید 
ـنـد   حکومت ھر روز اعالم می کـن

ـتـصـادی " که در   مـی  "  جـنـگ اق
باشنـد و دارنـد خـودشـان را بـرای  
جنگ در این عـرصـه آمـاده مـی  

به ھمیـن خـاطـر کـل دم و  .  کنند 
دستگاه سرکوب حکومت وارد ایـن  

ـیـرامـون اثـرات و  .  جنگ شده اند  پ
تبعات و نتایج ایـن اعـالم جـنـگ  
ـانـه   اقتصادی حکومت کـه بـه بـھ

در  "  اقتصاد مقاومتی " عملی کردن  
جریان می باشد، جا دارد از مـنـظـر  
کارگران و مردم نیز به آن پـرداخـتـه  

از نـظـر  "  اقتصادی مقاومتی ."  شود 
جبھه خـارجـی  .  رژیم دو جبھه دارد 

در جبھه خارجی و  .  و جبھه داخلی 
ـا و مـدل ھـای   در رویارویی با رقب
اقتصادی حاکم بر اقتصاد سرمـایـه  
داری بازرا آزاد، جمھوری اسـالمـی  
ــت  ــورده اس ــمــا شــکــســت خ . رس

ـتـصـاد جـھـانـی   مقاومت در برابر اق
ایـن  .  شده، عبث و بیھوده می باشد 
امـا  .  را خود حکومت ھم می دانـد 

ــسـت؟ و چــرا   ـبـھـه داخــلـی چـی ج
ـبـھـه   حکومت مدام به جنگ در ج

 داخلی تاکید دارد؟ 

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ـیـت ایـن اسـت کـه خــود   واقـع
حکومت ھم میداند که مقاومت و  
ــای   ــاســتــھ ــی اعــتــراض در بــرابــر س
اقتصادی حکومت در جامعه مـوج  

ــد  ــزن ــم ھــا بــرای  .  مــی ــحــری ــرات ت اث
ـنـده بـوده اسـت  . حکومت فلج کـن

اعتـراض  .  تولید در رکود می باشد 
ـارزه کـارگـران در   و مقاومت و مـب
برابر سیاستـھـای حـکـومـت ادامـه  

ـاومـتـی . " دارد  خـامـنـه  "  اقتصاد مـق
ـنـی بـر   ای علیرغم ادعاھایـش مـب
مقاومت در برابر سایر  سیستمھـای  
اقتصادی رشـد و تـوسـعـه، بـویـژه  
الگوی سرمایـه داری آزاد، یـک  
ـال مـی کـنـد  ـب . ھدف مھمتر را دن

ـاومـت و   ھدف در ھم شکستـن مـق
ــه   ــراض کــارگــران ب ــارزه اعــت مــب

ـاشـد  ـیـت مـوجـود مـی ب در  .  وضع
ــھــه خــارجــی جــنــگ   عــرصــه جــب
اقتصادی، رژیم عمال شـکـسـت را  
پذیرفته و کاری از دستش بر نمـی  

در جبھه داخـلـی ھـم اوضـاع   .   آید 
ـیـسـت  ـبـوده و ن . به نفع حکومت ن

ـاومـتـی   ـتـصـاد مـق عملی شـدن اق
خامنه ای عالوه بر مخالفت ھـا و  
ــوف   ــی کــه در صــف ــھــای ــق زدن ن
ـاسـت   ـا سـی حکومت در مخالفـت ب
خامنه ای وجود دارد، در عـرصـه  
ـبـی بـه مـراتـب   ـی جامعه ایران با رق

ـارزه و  .  قدرتمند تر روبـرو اسـت  مـب
ـیـه   اعتراض کارگران و مردم بر عـل
ـتـصـادی   ـاسـتـھـای ویـرانـگـر اق سی

طبقه  .  حکومت در ھمه عرصه ھا 
ــکـــش   ــردم زحـــمــت ــر و م کــارگ
مدتھاست کـه گـوشـت دم تـوپ  
سیاستھای اقتصادی رژیـم گشـتـه  

 درصد، تـورم  ٦٠ گرانی باالی  . اند 
 درصد، دستمزدھای زیـر  ٤٥ باالی  

ـیـکـارسـازیـھـای   خط فقر، اخراج و ب
ـلـف،   گسترده به بھانـه ھـای مـخـت
تعرض گسترده حکومت به گـذران  
ــارگــران و مــردم،   ــشــت ک ــی و مــع

زندگی را برای کـارگـران و مـردم  
در  .  سخت و سخت تـر کـرده اسـت 

ـفـجـاری   بطن یک چنین اوضـاع ان
حاکم بر جـامـعـه، خـامـنـه ای در  

ـاومـتـی " صدد اسـت   ـتـصـاد مـق " اق
مورد نظرش را بر گرده کارگـران و  

ـنـجـا دیـگـر  .  مردم تحمیل نمـایـد  ای
ــی بــرای   ــای ــھــه خــارجــی مــعــن جــب

ــه ای و  .  حــکــومــت نــدارد  ــن ــام خ
ــت از جــنــگ   حـکــومــتـش صــحـب
ـبـھـه داخـلـی مـی   اقتصادی در ج

طـرف اصـلـی ایـن جـنـگ  .  کنند 
ـقـه کـارگـر و مـردم   اعالم شده طب

ـقـه  .  می باشند  رویاروریی کـل طـب
ـاسـت ھـای   ـیـت سـی کارگر با کـل
ـزرگـتـریـن   اقتـصـادی حـکـومـت، ب

ـتـصـادی  . "چالش رژیم می باشد  اق
ـبـل از ھـر  "  مقاومتی  خامنه ای ق

ـا   چیزی چاره را در آن دیـده کـه ب
ـلـه   ـاب ـق ـان کـن بـه م ـی این تھدید بن

ـقـه  .  برآیـد  ـارزه طـب اعـتـراض و مـب

ــتــش در بــرابــر   ــاوم ــق کــارگــر و م
سیاستھای اقتصادی حـکـومـت و  
ـنـی ھـایـی   بخشا تحمیل عقب نشی
به حکومت در سه دھـه گـذشـتـه،  
ـزرگ   یک خطر جدی و مانعـی ب

ـتـصـاد  " در مسیر عـمـلـی کـردن   اق
ـاشـد "  مقاومتی  . خامنه ای مـی ب

ـتـصـاد  " اما اینکه خامنـه ای و   اق
ـاومــتـی  ـق وی خـواھـد تـوانســت  "  م

ـا  "  ٦٠ رجعت به دھه  "رویای   را احـی
. نماید، نه ممکن و نه عملی اسـت 
. این را خود حکومت ھم می دانـد 

ـیـن خـاطـر خـامـنـه ای از   بـه ھـم
سربازان گمنام امام زمانش خواستـه  
ـاسـتـھـایـش را   ملزومات اجرای سـی

این یعنی جنگی تمـام  .  مھیا کنند 
خامنـه  .  عیار بر علیه طبقه کارگر 

ای راه دیگری به غـیـر از تـوسـل  
جستن به سرکوب کارگران و مـردم  
که بزرگترین نیروی اجتمـاعـی در  
ـاشـنـد، نـدارد  . برابر حکومت می ب

ــوری   ــه ای و کــل جــمــھ خــامــن
اسالمی مدتھاست که این جـنـگ  
ـا بـه   ـزامـا ت را آغاز کرده اند اما ال
ـبـوده انـد  . امروز پیروز این جنگ ن

ـتـصـادی   با اعالم سیاست جـدیـد اق
ــم و   ــی  " رژی ــاومــت ــصــاد مــق اقــت
ـقـه  " اسالمی  ، جامـعـه ایـران و طـب

ـارویـی   کارگر وارد یـک دوره روی
تمام عیار با حکومت و سیاستھای  
ضد کارگری جمـھـوری اسـالمـی  

ــان اســالمــی و  .  شــده اســت  ــی جــان
حکومت دزدان و قاتالن و در راس  
ـیـت   ھمه آنھا خامنه ای، تمام ظـرف
ھای سرکوب حـکـومـت را بـرای  
ـقـه   تحمیل این سیاستھا بر گرده طب
. کارگر و مردم به کار گرفتـه انـد 

رویارویی ھای آتی در جامعه ایـران  
ـارویـی   بیش از ھر زمانی یک روی
بین طبقه کارگر و کل حـکـومـت  

 . اسالمی می باشد 
 

ـرای ایـجـاد  "  کمیته ھمـاھـنـگـی ب
ـیـه  "  تشکل کارگری  در آخرین بیـان

خود به کارگران فراخوان داده کـه  
اگر می خواھیـم در مـبـارزه بـا  "  

ــای خــود   ســرمــایــه داری روی پ
بایستیم و سیاھی لشکر و گوشـت  
ـم، جـرأت   د م توپ این و آن نشـوی

ـتـه  !"   اندیشیدن به خود دھیـم  کـمـی
ـنـکـه از   ام "  ھماھنگی  بعد از ای

الخبائث جامـعـ  سـرمـایـه داری   
ـروی   ـی یعنی رابط  خرید و فـروش ن

ــن آن  "   کـار  ــن رفــت ــزوم از بــی و ل
میگوید آنھم با تشکالت مـجـھـول  
الھویه ای به نـام شـوراھـای ضـد  
سرمایه داری، کـه بـعـد  روشـن  
میشود که این ھـم فـقـط ادعـای  
ـنـگـونـه   ـر کـنـی اسـت، ای دھان پ

ـنـ  مـھـم  : "  ادامه میدھد  امـا زمـی

دیگری که متـأسـفـانـه مـا از آن  
ــت کــرده  ــل ــا   غــف ــارزه ب ایــم مــب

فرھنگی است که جامع  سـرمـایـه 
ــران    ــر مــا کــارگ ــران ب داری ای

مـظـاھـر  . ...  تحمیـل کـرده اسـت 
فرھنگی بسیاری وجود دارند کـه  
ـلـی و کـمـبـود   ـب ـن از این ترس و ت

ـر   مـانـده  اراده به مراتب واپـس  ت
ترند و بـایـد ھـرچـه   و ارتجاعی 

ـر مـورد   تر و بیرحـمـانـه  قاطع  ت
ــد  ــرن ــد قــرار گــی ــی و  .  نــق دوروی

ریاکاری از جمل  این مظاھـر اسـت  
که به ویژه در مـیـان بسـیـاری از  
ـتـی   کارگران  دارای خاستـگـاه سـن

ــد  ــن حســاب  ."  مـوج مــی زن ــا ای ب
معلوم میشود مشکل نه سـرمـایـه  

الخبائث آن، که خـود   داری و ام 
ــد کــه دورو و   ــن ــت کــارگــران ھس

ریاکار ھستنـد و بـایـد اول بـا آن  
امـا ایـن دورویـی و  .  مبارزه کـرد 

ریاکاری سرچشمه اش گویا  بـه  
میرسـد کـه  "  تنبلی فکری انسان " 

گـویـا کـارگـران بـخــاطـر ایــنـکــه  
شـدنـد،  "  کـار یـدی " محـکـوم بـه  

تماما از آن رنج میبرند و بایـد یـاد  
! بگیرند که جرات کنند بیاندیشنـد 

ــی و   ــه دوروی ــه چــی؟ ب ــا ب ام
ریاکاری و نه به سرمایـه داری و  
کارمزدی، نه به اینـکـه چـگـونـه  
مـیـشـود مــتـشـکـل شــد و بـا آن  

 .مبارزه کرد 
 من مدعی شدم که صحـبـت  
ایشان از شوراھـای ضـد سـرمـایـه  
داری عنوان دھن پر کـنـی و ایـن  
بدان خاطر است کـه ایـن دوسـتـان  
ـر ایـن   ھمت اول و غایی خود را ب

ـلـی فـکـری  " گذاشتند که با   ـب ـن ت
ـرای دسـت  "  انسان  مبارزه کنند و ب

گـرمــی از ریـاکــاری و دورویــی  
و بقول مسلـمـانـان،  .  شروع کرده اند 

فقـط خـدا مـیـدانـد کـی مـعـلـوم  
میشود که ریاکاری و دورویی بـه  
کناری رفـتـه و کـارگـران جـرات  

و تـازه آنـوقـت  !  میکنند بیاندیشند 
ــرونــد در شــوراھــای ضــد   بــایــد ب

مـن  .  سرمایه داری متشکل شونـد 
عنوان نوشته خود را از ایـن ایشـان  
به عاریه گرفتم و بـه خـود ایشـان  
ـم، خـود یـک کـم   توصیه میـکـن
جرات کنید بیشتر بیانـدیشـیـد کـه  
ــد  ــاده ای . کــجــای روزگــار ایســت

بورژوازی تا توانسته کـارگـران را  
ـنـھـا   اینگونه معرفی کـرده کـه ای
موجوداتی ھستند که خـوب کـار  
میکنند اما باید مواظب شان بـود  
ــب   ــگــران، آســی ــه خــود و دی کـه ب

شما دیگر کاریـکـاتـور ایـن  .  نزنند 
ـیـد  و لـطـفـا  .  سخنان را تکرار نکـن

ـرداریـد و   دست از سـر مـارکـس ب
بگذارید کانت و فوئر بـاخ ھـم بـه  

ــد  ــاشــن ــال خــودشــان ب ــه  .  ح ــت الــب
بورژوازی خیلی کوشش مـیـکـنـد  
که نشـان دھـد مـارکـس زیـادی  
اھل عمل و تغییر بود در صـورتـی  
که اول باید فرھنگ مردم درسـت  

ـیـد  .  شود  کاری که شـمـا مـیـکـن
ــه شـوخــی مـیـمــانـد کــه   دیـگـر ب

ــا  (  گــویــی مــارکــس   کــه گــوی
ـر بـاخ   ـبـی از کـانـت و فـوئ ترکی

ـــوده  ـــکـــل اش  )  ب ـم اول مش ــ ھ
فرھنگی بوده، بورژوازی ھیچـگـاه  
ـتـه   این را در مورد مـارکـس نـگـف
است چون ھم خود را میشناسـد و  
ــا   ــورژوازی ب ھــم مــارکــس را، ب
خودش صـادق اسـت و شـمـا ھـم  
کمی به سخنان کـه مـیـخـواھـیـد  

 بگوید، بیاندیشید 

 !"جرأت اندیشیدن به خود دھیم"
 یاشار سھندی  

جدالی بی وقفه، گاه آشکار و گاه پنھان،  . تاریخ کلیه جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است 
این  .  میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم در ادوار و جوامع مختلف در جریان بوده است 

  جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است 
 )برنامه حزب کمونیست کارگری (  یک دنیای بھتر  



 11 ٢٢١شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 
جنگ جھانی اول وظھور 

 سلسله پھلوی
ـیـشـاه    پس از سقوط محمد عـل
ـزاری در   قاجار وفرار او به روسیه ت

 وسپس بر تخت نشسـتـن  ١٩٠٩ سال  
ـتـن   ـار گـرف ـی ـت احمـدشـاه واز در اخ
ـلـه   مجدد اداره امور مملکـت بـوسـی
ھمان طایفه از اشراف، دوره ای از  
ـــم   ـــی واز ھ ـان ــ ـام ــ ـــروس ـــی س ب
ـتـصـادی   گسیختگی اجتماعی واق

ایـن از  .  بر جامعه مستولی گردیـد 
مشخصه ھای دوره ای بود که در  
آن دیـگـر نـظـم ونسـق اجــتـمـاعــی  
ـقـالب مشـروطـه   فرسوده پیش از ان
ـبـود   قادر به تمشیت امور جامـعـه ن
ـیـروھـائـی کـه   واز سـوی دیـگـر ن
ـات جـدیـد   ـاسـب میباید مـعـمـار مـن
وموردنیاز جامعه باشند نیز ھنوز از  
میان ویرانه ھای نظم کھنه سـر بـر  

ـیـروھـای رادیـکـال  .  نیاورده بـودنـد  ن
ــگ   ــان جــن ــالب در مــی دوره انــق
ـیـر بـه شـدت   وجدالھای استبدادصغ
فرسوده ومتشتت بودنـد وبـورژوازی  
ـنـد   نوخاسته ھم که با ھزار پیونـد ب
ــاســی و   ــی ــبــداد س ــت نــافــش بــه اس
ـیـشـا سـرمـایـه داری   ـات پ ـاسـب مـن

 .محکم شده بود 
در فاصله چند سالـی کـه بـه  
ـاریـخ   تعیین کننده ترین واقعـه در ت
قرن بیستم مانده بود، جامـعـه ایـران  
غرق در کشـمـکـش ھـای داخـلـی  
ونابسامانیھای اقتصادی وسیـاسـی  

 .دست وپا میزد 
جنگ جھانی اول بـی شـک  
 مھمترین واقعه قرن بیستم در جھان  

ـا کـه   .  سرمایه داری بـود  اروپ
ـــه،    ـال ــی دوره ای چـــھـــل ســ ط
جنگھای بزرگی را به خـود نـدیـده  

مواردی از قبیل جنگ روسیه  ( بود 
و ژاپن ویا نبـردھـای مـنـطـقـه ای  
بالکان ویا جـنـگ بـوئـرھـا ھـیـچ  
ـیـت و گسـتـردگــی   کـدام بـه اھـم
ـان فـرانسـه   ـزرگ مـی آخرین نبرد ب

ــال   ــمــان در س ــودنــد ١٨٧٠ وآل ــب )  ن
ـیـوالی  ١٩١٤ درسال   ـار دیـگـر ھ  ب

. جنگی عظیم را در برابر خود دیـد 
ـــشـــه    ـق ـ ـــی اول ن ـــگ جـــھــان جــن
ژئوپلتیکی جـدیـدی را در جـھـان  
ـا سـالـھـا ودر   ترسیم نـمـود  کـه ت
مـواردی تــا بـه امـروز ھــم دســت  

ـاقـی مـانـد  ـیـجـه ایـن  .  نخورده ب ـت ن
ـــن   ـــری ـاشـــی آخ ــ ـــروپ ـــگ ف ـن ــ ج
ــود  ــود ب ــوج ــھــای م ــوری ــرات . امــپ

ــی در شــرق   ــمــان ــوری عــث ــرات ــپ ام
ـزاری و   ـپـراتـوریـھـای روسـیـه ت وام

ــمــان در    –اتــریــش   ــگــری وآل ــن ھ
ــن  .  غــرب   ــن فــروپــاشــی آخــری ای

ساختارھای سیاسـی جـھـان کـھـن  
ـاعــث گــردیـد تــا تـعــداد زیــادی   ب

ـا،    -دولت  ـتـھـای جـدیـد در اروپ مـل
 . آسیا وآفریقا ایجاد گردید 

اما تاثیر گذارتریـن بـخـش ایـن  
ــخــی بــرای جــھــان   ــاری چــرخــش ت
وخصــوصــا در شــرق، اضــمــحــالل  
ـلـه   ـزاری بـوسـی امپراتوری روسیـه ت
ــود  ــر ب ــب ــت ــارگــری اک ــقــالب ک . ان

انقالبی که تاریخ قرن بیستم را بـه  
 . پیش وپس از خود تقسیم نمود 

ـاسـی   به چند دلیل اوضـاع سـی
واجتماعی ایران در آن دوران شـدیـدا  
ـبـر قـرار   ـقـالب اکـت ـیـر ان ـاث تحت ت

 .داشت 
ـاسـی   ـیـل سـلـطـه سـی اول به دل
واقتصادی ونفوذ ویـرانـگـر روسـیـه  
ــران کــه بــا   تــزاری در جــامــعــه ای
قراردادھای  منعقده بین دول ایـران  
و روس، تحکیم واعمال مـیـگـردیـد  
ونقش مداخله گرانه ای بـه دولـت  
ــمـاعــی   ـت ـزاع ھـای اج ـزاری در ن ت

 . داخلی  می داد 
ـنـگ   دلیل دوم،  ارتباط تنـگـات
ـیـسـت   ـال نیروھای رادیـکـال، سـوسـی
وفعالین کارگری،  چه مـھـاجـران  
ـا   ـیـن داخـل کشـور،  ب ـال وچه فـع
ـاسـی،    ـیـن سـی ـال طبقه کارگر وفـع
ـال دمـکـرات   خصوصا حزب سـوسـی
ـزاری   ـپـراتـوری ت کارگری،  در ام

یـکـی دیـگـر از دالیـل  .  روس بود 
تاثیر مستقیم سقوط امپراتوری تزار  
ـیـم   ـق ـتـوان بـه دخـالـت مسـت ـی را، م
ــوب   ــان تــزاری در ســرک ــظــامــی ن
ـتـمـاعـی در   جنبشھای رادیکـال اج
ـبـدادی   ایران ونقـش حـکـومـت اسـت
ــجــاع   ــه،  در دفــاع از ارت روســی

 . فئودالی در جامعه ایران دانست 
پس از وقوع انقالب در روسـیـه  
و خاتمه نفوذ سرکوبگرانـه روسـیـه  

ــزاری  ــل  ,  ت ــه دلــی ــن ب ــی ــچــن ــم وھ
ـیـسـی در   درگیری نیروھای انـگـل
مسائل مربـوط بـه جـنـگ ھـای  

ــه ای  فضــای  ,  مــخــتــلــف مــنــطــق

ـران بـه   اجتماعی وسـیـاسـی در ای
 . شدت متحول گردید 

ــال   ــوق  ١٩١٩ در س ــت وث  دول
ــحــت   ــاد قــرارداد ت ــق ــع ــا ان ــه ب ــدول ال
ـیـس  , الحمایگی ایران با دولت انـگـل

ــادن مــوجــی از   ــت ــراه اف مــوجــب ب
ـلـف   ـاطـق مـخـت اعتراضـات در مـن

ــراضــات  .  کشــور گــردیــد  ــت ایــن اع
نیروھای متفاوتی را در برمیگرفت  
ـاز دوره ای از   و مـــوجـــب آغــ
ــی   ــی اوضــاع ســیــاس نــابســامــان

 .واجتماعی شد 
با نگاھی مختصر به وقایع این  

موضوع مورد نـظـر خـود را  ,  دوره  
 .پی میگیریم 
 با انگلستان کـه  ١٩١٩ قرارداد  

ـادی   ـیـت زی ـا از اھـم ـی ـان ـت برای بری
ـقـت بـخـش   ـی ـق برخورداربود،  در ح
ـاسـت عـمـومـی ایـن   مھمی از سـی

دلــیــل ایــن  .  کشــور در شــرق بــود 
ــوســط   ــد ت ــدی ــگــذاری ج ــاســت ســی
ـا  وقـوع   حکومت انگلستان در آسی
. انقالب کارگـری در روسـیـه بـود 

ـامـیـن   ھدف عمومی این سیاست ت
امنیت ھند در مقایل نفوذ بلشویسم  
وراھھای دسترسی به ھند از شـمـال  
ـان   آفریقا ومسیر آسیائی تا ھندوسـت

 در  ١٩١٩ قـرارداد  .  در آن دوره بود 
ـتـی   ـی ـن حقیقت تکمیل این حلقـه ام

ـنـد بـود  چـرا کـه  ,  ودسترسی به ھ
ــل از   ـق ــھـا کشــور ظــاھـرا مســت ـن ت

بـه  .  بریتانیا در این مسیر ایران بـود 
عبارتی ضرورت انعقاد ایـن قـرارداد  
ناشی از شرایط عمومـی بـود کـه  
انقالب روسیه درجھان و منطقـه بـه  

امـا ھـدف دیـگـر  .  وجود آورده بـود 
این قرارداد مصون داشتن جامعه آن  
ـقـالب   روز ایران از نفـوذ وسـرایـت ان

 .بلشویکی نیز بود 
ـاد   ـق ھمانگونه که گفته شد انـع

 که عمال ایران را بـه  ١٩١٩ قرارداد  
ـبـدیـل   کشور تحت الحمایه بریتانیا ت
ـاعـث ایـجـاد شـرایـط   مـی نـمـود ب
ـتـمـاعـی در   ـاسـی واج ـنـش سـی پرت

ــامــعــه گــردیــد  ــن  .  ج ــه ای ــل از جــم
ـام شـیـخ   ـی اقدامات میتوان به ،  ق
ـایـجـان   ـانـی در آذرب ـاب ـی , محمد خ

ـبـش جـنـگـل و   شکل گـیـری جـن
ــه بــا قشــون   ــحــان ــگــھــای مســل جــن

ـقـی خـان  ,  دولتی  شورش مـحـمـد ت
پسیان در خراسان وشورش سمیتـکـو  

ـیـس   ـل در کردستان و خودمختاری پ
جنوب وطوایف عرب تحت نفـوذ آن  

در این سـالـھـا اشـاره  ..  در جنوب و 
ـنـوز  . کرد  این تا جائی است کـه ھ

ــری   ــراضــات کــارگ ــه اعــت مــا ب
ــھــا   ــن ســال ــی در ای ــســت ـی ــال وسـوســی

ــه ایــم  ــرداخــت ــپ ــغــیــر  .   ن شــرایــط مــت
اجتماعی یاد شده را با ذکر مثالـی  
ـاتـی قـدرت حـکـومـتـی،   از بی ثب

ـتـوان نشـان داد  ـی ـتـر م پـس از  .  بـھ
 و سقوط وثوق الـولـه   ١٩١٩ قرارداد  

ـنـه سـردار   ـی تا فاصله تشکیـل کـاب
  ١٠  در ایـران  ١٩٢٣ سپه در سـال  

این  .  کابینه مختلف تشکیل گردید 
نشان از بی ثباتی ودرھم ریختـگـی  

ـان  .  عمومی اوضاع دارد  درایـن مـی
تشـکـیـل  ,  تشکیل جمھوری گیالن 

ـان حــزب دمـکــرات تـوســط   آزادسـت
ـاه  ,  شیخ محمد خیابانی   اداره کـوت

ـنـل   مدت امور خراسـان تـوسـط کـل
پسیان وشورش ژاندارمری تبریز بـه  
فرماندھی الھوتی و موارد متعـدد  

 .دیگر را نباید از نظر دور داشت 
آنچه تاکنون گفته شـد اوضـاع  
عـمــومـی جـامــعــه پــس از شــروع  

ــانــی اســت  ــنــگ اول جــھ امــا  ,  ج
ـبـش   جنبش مورد نظر ما یعنی جـن
ـبـش   اعتصابی به طـور خـاص وجـن
ــه طـور عــام در چــه   کـارگــری ب

 شرایطی بود؟ 
جنگ جھانی اول بـه ھـر حـال  
ــصــادی   ــوب اقــت ــطــل ــر نــام تــاثــی
واجتماعی خود را بر جامعـه نـھـاده  

اما با وقوع انقالب در روسـیـه  .  بود 
ـانـه وبـرابـری   جنبش ھای آزادیخواھ
ـنـد  ـت ـاف . طلبانه نیز جان دوباره ای ی

بخش عظیم کارگران مھاجر در این  
دوره نقش موثری در وقایع انقالبـی  
ـنـوبـی ومـرکـزی   در بخش ھای ج

این کارگـران  .  روسیه تزاری داشتند 
سالھـای  ( که پس از وقایع مشروطه 

با تجربه تـر وبـه  )  ١٩١١  تا  ١٩٠٦ 
ـتـمـاعـی خـود   منافع وموقعیـت اج
آگاه تر شده بودند پـس ازمشـروطـه  
ـال   بخشا در تشکلھای حزب سـوسـی
ــومــا در   ــه وعــم دمــکــرات روســی
تشکلھای مستقل کارگران مھـاجـر  

 .ایرانی متشکل گردیده بودند 
ــه   ــحــادی ــت و ات ــه عــدال ــرق ف

 کارگران چاپخانه ھا  
ـاز   انقالب در روسـیـه مـوجـب ب

ـاعـــی در   ـــمــ ـت ـای اجــ ــدن فضــ ش
ــن   ــد ای ــوری تــزاری گــردی ــرات ــپ ام
ــه ســرعـت در شـکــل   مـوقـعــیـت ب
گیری تشکلھای کارگری خود را  

ــذارد  ــش گ ــمــای ــه ن ــن  .  ب از اولــی
تشکلھائـی کـه تـوسـط کـارگـران  

ایجـاد گـردیـد  ١٩١٦ مھاجر در سال  
ـام بـرد "  فرقه عـدالـت " میتوان از   . ن

ـات آن   ـی ـابـر ادب ـن ـا ب این سـازمـان ی
ــھــای  "  فـرقــه " دوره  ــن تشــکــل از اولــی

سیاسی واجتماعی کارگران مھاجـر  
ـان   ـفـوذ جـری بود که مستقیما زیر ن

ھمیـن  .  رادیکال وسوسیالیستی  بود 
سازمان در سـال ھـای بـعـد ظـرف  
تشکیل اولین حزب کمونیست ایـران  

 .گردید 
ـیـشـه   از تشکیل این سـازمـان پ
وری تصویر جالبـی ارائـه مـیـدھـد  
که من به بخش کـوچـکـی از آن  

 :اکتفا میکنم 
ــزب  "   ــن ح ــات ای ــس ــل ــن ج ــی اول

در کازارن ھای مـعـادن  ,  کارگری 
مـرطـوب وبـر روی  ,  نفت آلود سیاه 

نیمکتھای خشن وکثیف کارگـری  
ــیــل گــردیــد  ــا  ,  تشــک ــه ھ ــت ــی وکــم

ـان   ـلـف آن از مـی وتشکیالت مـخـت
ھزاران کـارگـر مـتـعـصـب فـداکـار  

حزب عدالت به طـور  .  انتخاب شدند 
ـزار  , کلی بالفاصله پس از سقوط ت

از پیش قـدمـان  .  شروع به کار کرد 
 :افراد زیر را میتوانم نام ببرم , آن 

مـیـرزا  ,  رئیس  -اسدالله غفارزاده 
ـایـف  , ممی زاده , منشی  –اقوام   آق
رسـتـم  ,  مال بابا , آقایف محرم , بھرام 

, محمد حسین صـمـدزاده ,  کریم زاده 
مشـھـدی  ,  قاسم معروف به پیغمبـر 

ــاوردی  ــه  ,  قــارداداش ,  آق ــل ســیــف ال
ـا یـوسـف زاده ,  ابراھیـم زاده  ـاب ـاب , آق

حسیـن خـان  ,  محمدفتح الله اوغلی 
 ."طالب زاده  

ـقـط در   اھمیت این تشکـلـھـا ف
متشکل شدن بخشـی از کـارگـران  

ـبـود  ـیـن پـروسـه ای  ,  مھاجر ن چـن
ـفـی از   باعـث شـکـل گـیـری طـی
ـیـسـت   ـال فعالیـن کـارگـری سـوسـی
گردید که در کـوران یـک جـدال  
ـقـه کـارگـر پـرورش   بین المللی طب
ـات ودخـالـت   ـی یافته وبا انتقال تجـرب
موثر در ایجـاد تشـکـلـھـا وھـدایـت  
ـقـش غـیـر   طبقه کارگر در ایـران ن
ـاتـی   ـق قابل انکاری رادر جـدال طـب

ــنـد  ـت ـاثــیـری کــه  .  بـرعــھـده گــرف ت
ـارزه   ـاریـخ مـب میتوان گفت تـمـام ت
طبقاتی را در جامـعـه ایـران تـحـت  

 .الشعاع قرار داده است 
در ھم ریختـگـی تـوازن قـوای  

 )٣(مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری  در ایران 
 مرتضی فاتح 
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جھانی ونابسامانی اوضـاع داخـلـی  
بار دیگر باعث آغاز دوره جـدیـدی  
ـتـمـاعـی وطـبـعـا   از اعتـراضـات اج

 .اعتصابات کارگری گردید 
ــات   ــصــاب ــه اعــت ــرجســت ــه ب ــمــون ن
کارگری در ایـن دوره، اعـتـصـاب  
ــیــل   ــه و تــحــم ــان ــخ ــاپ کــارگــران چ
مقرراتی به حکومت در جھـت سـر  
ــطــه کــارگــر   ــه راب وســامــان دادن ب

 .وکارفرما است 
ـز   ـی ھمانند دوره گذشته این بار ن
ــه ھـا در ســال   کـارگــران چــاپـخــان

 روزه  ١٤  با یک اعتصـاب  ١٢٩٧ 
دولت وثوق الـدولـه را مـجـبـور بـه  
, پذیرش قرارداد ھای دسـتـجـمـعـی 

وپـرداخـت  ,  ھشت ساعت کار روزانه 
اضافه کار برای سـاعـات اضـافـه  

 .کردند 
ـاورد ایـن اعـتـصـاب   اولین دسـت
تثبیت نقش تشکل کارگران چـاپ  
ــوجــی از   ــن م ــداخــت ــه راه ان و ب
شکلگیری اتـحـادیـه ھـا وتشـکـل  

ایجاد اتحـادیـه  .  ھای کارگری بود 
ـــــــی  ـاج ــــــ ـــــــران نس ـارگ ــــــ , ک

, کارگران بندر در انزلـی , ماھیگران  
ـاز ,  کارگران کفـاش  , کـارگـران خـب
 ...اتحادیه تبریزو , اتحادیه معلمان 

 دوره جـدیـدی از  ١٩١٨ از سال  
اعتصابات کارگران ومعلـمـان آغـاز  
ـایـد بـه   ـان ب میگردد که در این می

ـیـدی   شـورای مـرکـزی  " نقش کـل
اشـاره  "  اتحادیه ھای کارگری ایران 

 . نمود 
ــن تشــکــل ســراســری   ــری ـت مـھــم

  ١٢٩٦ کارگران در فاصله سالھای  
 شورای مرکزی اتحـادیـه  ١٣٠٢ تا  

ــران اســت کــه   ھـای کــارگــری ای
ھسته اولیه آن در اتحادیه کـارگـران  

سـازمـانـده  .  چـاپ شـکـل گـرفـت 
اصلی  اتحـادیـه کـارگـران چـاپ  
که درجریان انقالب مشروطه شکـل  

ــال      ١٢٩٧ گــرفــتــه بــود، در س
وی پـس  . نیزمحمد دھگان میباشد 

از اعتصاب موفق کارگران چـاپ  
ـا   ـلـف ب وتشکیل اتحادیه ھای مخت
ھمکاری سا یر فعالین کـارگـری،   

 شـورای مـرکـزی  ١٣٠٠ در سـال  
اتحادیه ھای کـارگـری را ایـجـاد  

در ایـن دوره، طـبـق گـزارش  .  نمود 
ـلـل   دھگان به دفتر اجرائی بیـن الـم
ـیـن   سندیکاھـای سـرخ،  وھـمـچـن
ــطــان زاده در بــاره   ــه ســل ــوشــت ن

در حــدود  ,  تشـکــلـھــای کــارگـری 
 کـارگـر ومـزد بـگـیـر در  ٢٠٠٠٠ 

سراسر ایران در اتحادیه ھا متشکـل  
ــد  ــھــران  .  بـودن ــال در ت ــه طـور مــث ب

بنا به نوشته ای در  (  کارگر ٨٠٠٠ 
روزنامه حقیت در این دوره در تھران  

ـفـر  ٥٠ تعدادکارگران بالغ بر    ھـزار ن
) در رشته ھای مختلف بـوده اسـت 

در اتحادیه ھای مختلف عضـویـت  
 .داشتند 

ــزی از بــه ھــم   شــورای مــرک
اتـحـادیـه  ,   اتحادیه شامل ٩ پیوستن  
ـاپ  ـازان ,  چـــ ـــ ـب ـــ ــــران  ,  خ ـارگ ـــ گ

ــی  ــمــان ــاطــان ,  سـاخــت ـی کــارگــران  ,  خ
ــرداری ,  نســاجــی  ــھ , کــارکــنــان ش

ـلـگـراف  اتـحـادیـه  ,  اتحادیه پست وت
... اتـحـادیـه داروسـازان و ,  معلـمـان 

 .تشکیل گردیده بود 
ـار   الزم به ذکر است که اولین ب
مانیفست کمونیست توسط مـحـمـد  
. دھگان به فارسی ترجـمـه گـردیـد 

ـتـشـار   این شورا ھمچنین دست به ان
به عنـوان ارگـان  " حقیقت  " روزنامه 

ـا  .  رسمی شـورای مـرکـزی زد   ت
ـنـوع  ١٣٠١ سال    که انتشار آت مـم
 شـمـاره از  ١٠٦ مجمـوعـا  ,  گردید 

ـات  .  این نشریه منتشر گـردیـد  ـی ادب
ـا   ومتد تحلیلی این نشریه کـامـال ب
ــی آن دوران   ــت ــس ــارکســی ادبــیــات م
مطابقت دارد چرا که مدیر مسئـول  
آن یعنی محمد دھگان از اعضـای  

 .حزب کمونیست ایران بوده است 
از مھمترین اعتصابات این دوره  
ــصــاب کــارگــران   ــه اعــت ــوان ب ــت ـی م

  ١٣٠١ در سال  .  نساجیھا اشاره کرد 
ــا قصــد   ــان نســاجــی ھ ــای کــارفــرم
داشتند دستمزد کارگران را کـاھـش  

به ھمین دلیل در اردیبھـشـت  .  دھند 
ــدمــات  ١٣٠١ مـاه سـال  ـق  ، کـه م

تشکیل اتحادیه کـارگـران نسـاجـی  
این کارگـران  ,  ھا  آغاز گردیده بود 

در اعتراض به کاھـش دسـتـمـزدھـا  
ـز   ـیـت آمـی دست به اعتصابی موفق

ــد  . زدنـد  پـس از ایـن اعـتـصـاب رون
تشکیل اتحادیه کـارگـران نسـاجـی  
ـیـت   ـتـه وجـمـع شتاب بیشتری گـرف

ــه  ٧٠٠  ــره کــارگــران نســاج ب ــف  ن
عضویت رسمی در اتحادیه خود در  

 .آمدند 
ـیـر   ـاث از اعتصاب ھای مھم و ت
گذار در این دوره اعتصاب معلـمـان  

ـلـمـان  .   است ١٣٠٠ در دی سال   مـع
ـز   ـی ـیـش از آن ن که در سـالـھـای پ

در این سال بـه  ,  اعتراضاتی داشتند 
طور جـدی ومـتـشـکـل دسـت بـه  

ــد  ــصــاب زدن ــی  .  اعــت ــل اصــل دلــی
اعتصاب عدم پرداخـت دسـتـمـزدھـا  

 . بود 
 روزه معلمـان کـه  ٢٢ اعتصاب  
ـا  ١٣٠٠ در دی ماه    شکل گرفت ب

پشتیبانی محصلین نیز ھـمـراه بـود  
ـانـی   ـب ـی وتظاھرات محصلین در پشـت
ـا   از آموزگاران که بـه درگـیـری ب

ــجــر گــردیــد  ــن ــیــس م ــل فضــای  ,  پ
. اعتراضی را بر تھران مسلط نـمـود 

ایـن اعـتـصــاب کـه بــا تـظـاھــرات  
وتحصن ھای مختلفی ھـمـراه بـود  
سرانجام باعث سـقـوط دولـت قـوام  

ـا  .  السلطنه گردید  ـنـه جـدیـد ب کابی
پرداخـت بـخـشـی از حـقـوق ھـای  
معوقه موفق شد مدتی اعـتـصـاب  
را پایان دھد،  ولی مجددا به دلیـل  
عدم پرداخت حقوق ھا،  معلمان بار  

 با تحصن در  ١٣٠١ دیگر در مرداد  
مجلس شورا خواھان رسیـدگـی بـه  
ـیـشـتـی خـود شـدنـد  . وضعیت مـع

ــت نـمــود و   ــس دخـال ـار مــجـل ــب ـن ای
ــخــشـی از درآمــدھــای   واگـذاری ب
ــارف را   گــمــرکــی بــه وزارت مــع
ـا ایـن بـودجـه ،   تصویب نمود ،تا ب
حقوق ھای معوقه معلمان به مرور  

 .پرداخت گردد 
ـقـط   در اھمیت این اعتـصـاب ف
کافی است به سقوط کابینـه قـوام   

ـیـم   امـا آنـچـه در ایـن  ,  اشاره کـن
ــی   ــه ســزائ ــت ب ــصــاب اھــمــی اعــت

ـقـش  , دارد  ـلـمـان ون نقش اتحادیه مـع
حمایتگرانه سایر تشکلـھـای عضـو  
ــصــاب   ــرکــزی از اعــت شــورای م

پشتیبانی وتضـاھـرات  . معلمان است 
خیابانی دانش آموزان نقش مـھـمـی  
ـاسـی   در ملتھب کـردن اوضـاع سـی
ـاعـث   پایتـخـت داشـت وایـن امـر ب
ــصــاب   ــد کــه فشــار اعــت ــگــردی مـی
ـیـشـتـر   معلمان بر حکومت ھر چه ب

 .گردد 
ـایـد بـه   در این سالھا ھمچنین ب
اعتراضات ماھیـگـیـران وکـارگـران  
ــه ھــای   ــحـادی ــی وات ـزل گـمــرک ان

 .پرتعداد کارگران گیالن اشاره کرد 
ــراضــات   ــه اعــت ــن ب ــی ھــمــچــن
ـلـگـراف   کارکنان اتحادیـه پسـت وت
ــار   ــش ــه اخــراج مســت ــجــر ب کــه مــن

ایـن فـرد  .  بلژیکی مولیتـورگـردیـد 
که اداره امور پست و تلگراف را بر  
ـان   عھده داشت،  عضـویـت کـارکـن
ــادیــه   ــگــراف را در اتــح ــل پســت وت
ممنوع واقدام بـه انـحـالل اتـحـادیـه  

 .کارکنان کرده بود 
ــن   ــری ــمــت ــھ ــکــی از م امــا ی

 اعتصـاب  ١٣٠١ اعتصابات در سال  
کارگران چـاپ، در اعـتـراض بـه  

  ١٣٠١ در سال  .  توقیف نشریات بود 
پس از سقوط مشیرالدوله،  مـجـددا  
قوام السلطنه زمام امور را در دسـت  

 .گرفت 

ـبـل در   دولت قوام که مدتی ق
ـا   ـلـمـان کـه ب جریان اعتـصـاب مـع
پشتیبانی شورای مـرکـزی وسـایـر  
نشریات وتشکلھای کارگری ھمراه  

ــود ,  بــود  ــقــوط کــرده ب ــار  ,  س ــب ایــن
ـنـه،    ـی بالفاصله پس از تشکیل کـاب
ـات   ـیـه نشـری با انتشار بیانیه ای کل
مخالف را تھدید به محاکمه نـمـود  

ایـران  " وبالفاصله نشریاتی از قبیـل  
اقتـصـاد  "  و "  طوفان " ," حقیقت " "آزاد 

ـــران  ـــه  "  ای ـیـــف واقـــدام ب را تـــوقــ
دستگیری سردبیـران ونـویسـنـدگـان  

 .آنھا نمود 
در این میان اتحادیـه کـارگـران  
ـنـد   چاپ به رھبری کسـانـی مـان

از اعضـای بـرجسـتـه  ( محمد پروانه " 
حزب کمونیست ایران وازبنیانگـذاران  
اولین اتحادیه کـارگـران چـاپ در  

ـا ایـن  )  انقالب مشروطه  در تقابـل ب
ــدارک   ــه ت عـمـل دولـت ، اقـدام ب

ـیــان  .  اعـتـصــاب کــردنـد  در ایـن م
دولت که از قصد کـارگـران بـرای  

اقـدام  ,  اعتصاب مطلع گردیـده بـود 
ــی  ــوائ ــر ن ــری بــاق ــگــی ــه دســت , ب

عبدالحسین سادات گوشه وعبداللـه  
ـاخـتـه شـده  ,  امام   ـیـن شـن ـال از فـع

کارگری کرد، و ھمچنیـن بـرخـی  
ــه کــاردر   از کــارگــران را وادار ب
ـتـشـار   چاپخانه ھائی نـمـود کـه ان
روزنامه ھای ھمسو با دولت را بـر  

ـا  .  عھده داشتند  این عـمـل دولـت ب
. مقاومت کـارگـران روبـرو گـردیـد 

ھـمــزمــان بــا کشــاکــش کــارگــران  
شـورای  ,  چاپ با قـوام السـلـطـنـه 

مرکزی اتحادیـه ھـای کـارگـری  
ــصــاب عــمــومــی   ــه اعـت ــم ب تصـمــی
ـنـی بـر   میگیرد،  وتصمیم خود مـب
اعتصاب عمومی در اعـتـراض بـه  
ــری فــعــاالن کــارگــری   ــگــی دســت
ـیـس   وتوقیف روزنامه ھـا را بـه رئ
ــد  ــن ــک ــی ــلــس شــورا اعــالم م . مــج

ـیـروی   حکومت وقت در ھراس از ن
نمایندگان دستگـیـر شـده  ,  کارگران 

ـیـف   را آزاد وانتشارکلیه نشریات توق
ــت   ــق ــی ــق ــامــه ح ــز روزن ــه ج شــده ب

 .رابالمانع اعالم میکند 
  ٥ این اعـتـصـاب وکشـمـکـش  

روزه کارگران چاپ که ھمزمان با  
ــاج بــود  ــارگــران نس , اعــتــصــاب ک

نمایانگر جایگاه کارگـران وتشـکـل  
ھـای کـارگــری در تـوازن قــوای  

دفـاع از  .  آنروز جامعـه ایـران اسـت 
ــس از   ــی پ ــمــاع ــھــای اجــت آزادی

ــا  ,  کــودتــای رضــا خــان  ــم ــی ــق مســت
مسئله ای مـربـوط بـه کـارگـران  

ـان بـود  ــن  .  وتشـکـل ھـای آن ـی چــن

ــدرت   ــر ق ــی وحضــور پ ــت وضــعــی
ــی   ــش ســیــاس ــران در آرای کــارگ

 بـه طـور  ١٣٠٥ واجتماعی تا سال  
ـا  ١٣١٠ قطع واز آن سال تا سـال    ب

ـتـر  از  .  ادامـه داشـت  ,  قدرتی کـم
ـبـش  ١٣١٠ سال    پس از سرکوب جن

ھای اجتماعی مختلف ویـکـدسـت  
ـیـت سـلـسـلـه   ـب ـث ـیـت وت شدن حاکم

ـانـون  ,  پھلوی  رضا شاه با تصویب ق
ضد کمونیستی وطبعا ضد کارگـر  

اکـثـریـت  ,  وتشکـلـھـای کـارگـری 
تبعیـد  , فعاالن کارگری را دستگیر 

ـتـل رسـانـد  امـا در ایـن  . . ویا به ق
میان مطابق معمول بخش دیـگـری  
ـا   ـابـل ب ـق از طبقات حاکمه نیز در ت
جنبش ھـای کـارگـری ورادیـکـال  

ـلـه  , نقش برجسته ای داشتنـد  آیـت ال
ایـن دسـتـگـاه  .  ھا ودستگاه مذھـب 

ـا بسـیـج   عریض وطویل عـمـومـا ب
ارازل واوباش خود،  به اتحـادیـه ھـا  
ــه   وتشـکــل ھـای کــارگــری حــمــل
وفعالین کارگری را مـورد ضـرب  

ـلـه ایـن  .  وشتم قرار میـدادنـد  از جـم
ــعــدد   مــوارد، درگــیــری ھــای مــت
اوباش مدرس با فعالیـن کـارگـری  

ــعـددی از  .  بـود  ـت گــزارش ھـای م
سازماندھی این ارازل توسط مـدرس  
ـیـن کـارگـری   ـال ـا فـع ودرگیـری ب
وجود دارد که حـتـی در مـواردی  
ــل   ــه قــت ــجـر ب ــھــا مــن ایـن درگــیـری
ــارگــری   ــای ک ــھ ــل اعضــای تشــک

 .گردیده است 
 

 
کانال جدید 
ھر شب از 

 ٩.٣٠ساعت 
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ایران به 
 ٢مدت 

ساعت پخش 
 میشود
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

کارگران شھرداری کرمانشاه شش ماه 
 حقوق نگرفته اند 

ـرق و   ـفـی کـارگـران ب طبق خبر رسیده بـه انـجـمـن صـن
شـھـرداری   «یـک »فلزکار کرمانشـاه، کـارگـران مـنـطـقـه  

طـبـق ایـن گـزارش،  .  کرمانشاه شش ماه حقوق نگرقتـه انـد 
ـنـد ٥٠ تعداد کارگران این منطقه شھرداری حدود   .  نفـر ھسـت

این کارگران قصد دارند برای گرفتن حقوقھای معوقه شـان  
 .دست به اعتراض و اعتصاب بزنند 

 
تجمع کارگران مخابرات آذربایجان غربی 

 درمقابل مجلس
ــربــی،روز   ــرکــت مــخــابــرات آذربــایــجــان غ ــران ش کــارگ

ـر  , مرداد ٨ یكشنبه  ھمزمان با آغاز جلسه علنی مجلس، در براب
ـر از  ٥٠ نزدیک به  .ساختمان اصلی مجلس تجمع کردند  ـف  ن

ـراض بـه   کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعـت
 مـاه  ٥ وضعیت نامشخص شغلی و ھمچنین عـدم دریـافـت  

حقوق معوقه خود در مقابل مجلس تجمع کرده و خـواسـتـار  
ـنـدگـان بـه وضـعـیـت خـود شـدنـد  یـکـی از  . رسیدگی نمـای

 مـاه  ٥ متاسفانه  : کارگران شرکت کننده در این تجمع گفت 
اند و این درشرایطی اسـت    است که حقوقمان را پرداخت نکرده 

که ھنوز وضعیت بیمه و قرارداد ما مشخص نیست و ما را  
شـود، در مـحـل کـار    به امید اینکه شرایط کاری بھتر می 

گفتنی است کارگران معترض، پالکاردھـایـی  . اند   نگه داشته 
ـنـدگـان دردسـت   جھت درخواست برای رسیدگی توسط نـمـای

 .داشتند 
 

تجمع كارگران اداره راه و شھرسازی 
 دشتستان 

کارگران معترض اداره راه و شـھـرسـازی دشـتـسـتـان در  
نماینده مجلس رژیم از این شھر، تـجـمـع  "  موسوی نژاد " دفتر  
بدنبال تجمع اعتراضی کارگران شماری از مقـامـات  .  کردند 

رژیم از جمله رئیس اداره تعاون و معاون سیاسی اجـتـمـاعـی  
ـیـدن   فرمانداری دشتستان در این مکان حضور یافته و با شن
ـری و رفـع   ـیـگـی مشکالت ایـن کـارگـران، بـه آنـان قـول پ

در نھایت کارگران معترض نیز با نـگـارش  .  مشکالت دادند 
ـراضـشـان را از وضـع مـوجـود اعـالم   نامه ای مـراتـب اعـت

 .کردند 
 
 

احضار چند تن از معلمان شھر سنندج به 
 دادگاه

  ١١   برپایه گزارش دریافتی، طی چنـد روز گـذشـتـه  
ـنـدج بـه   تن از معلمان و فعالین صنفی فرھنگی در شھر سن

بـھـاالـدیـن  . "دادگاه اسالمی رژیم در این شھر احضار شده اند 
ـریشـی،   ملکی، رامین زندنیا، محمدصدیق صادقی، علـی ق
ـیـمـان   ـرویـز سـیـاری، پ کمال فکوریان، عزت الله نصرتـی، پ

، از جـمـلـه افـراد  " نودینیان، مصطفی سربازان و یدالله زارعی 
ـم مـی بـاشـنـد  اتـھـام  .  احضار شده به دستگاه قضـایـی رژی

معلمان و فعالین صنفی فوق الذکر تبلیغ علیه نظام و اقـدام  
علیه امنیت ملی ذکر شده و بایستی طی روزھای آینده بـه  

ـرای مـدت  .  دادگاه رژیم مراجعه نمایند  ـیـش از ایـن ب آنان پ
 .کوتاھی بازداشت و با قرار وثیقه و کفالت آزاد شده بودند 

 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده

 
 ماھه حقوق کارگران نقش ایران ١٥تعویق 

 در قزوین 
 مـاه  ١٥ : نماینده کارگران کارخانه نقش ایران اعالم کرد 

ـقـش  ٤٨  ماه بیمه سال جاری  ٤ حقوق و    کارگر کـارخـانـه ن
بعـد از واگـذاری کـارخـانـه  .  ایران قزوین پرداخت نشده است 

 ایـن واحـد  ٨٣ نقش ایران به بخش خصوصی در آذر ماه سال  
ـیـد ایـن   تولیدی دچار مشكالت مدیریتی شده و به مرور تول

بیش از ھزار کارگر ایـن کـارخـانـه در  . کارخانه متوقف شد 
جریان خصوصی سازی به مرور از چرخه فعالیت خارج شـده  

ـقـه  . انـد    کارگر در این واحد باقـی مـانـده ٤٨ و ھم اکنون   سـاب
 سـال اسـت  ٢٢ فعالیت کارگران کارخانه نقش ایران بیش از  

و این کارگران به امـیـد بـازنشـسـتـه شـدن ھـر روز در ایـن  
 .یابند   کارخانه حضور می 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
تعطیلی کارخانه مداد پارس اسلت و 

  کارگر٥٠بیکاری 
ـرداخـت   مشکالت مالی باعث شـد ایـن کـارخـانـه در پ

ھای معوقه بانکی خـود دچـار مشـکـل شـود و ھـم    بدھی 
 کارگر خـود را اخـراج و اعـالم  ٥٠ اکنون ناچار شده است  
ـنـی سـبـب    انحالل کند  واردات بـی  ـر چـی رویـه لـوازم تـحـری

و  )  ای آسـیـا   مـداد روزنـامـه ( تعطیلی کارخانه پارس اسلـت  
 . ساله شده است ١٠  کارگر با سوابق  ٥٠ بیکاری  

ـقـه   کارخانه مداد سیاه پارس اسلت آمل بـا ده سـال سـاب
فعالیت در زمینه تولید لوازم تحریر و استفاده از کـارگـران و  
مدیرانی تحصیـل کـرده و مـتـخـصـص بـا سـرمـایـه بـخـش  
خصوصی در یک ماه گذشته اعالم ورشـکـسـتـگـی کـرده  

این واحد تولیدی به جھـت اجـرای قـانـون ھـدفـمـنـد  . است   
ـیـد دچـار    ھا و به تبع حذف یارانه   کردن یارانه  ھای بخش تـول

مشکالت مالی باعث شده ایـن  .   بحران اقتصادی شده است 
ھای معوقه بـانـکـی خـود دچـار    کارخانه در پرداخت بدھی 

 کـارگـر خـود  ٥٠ مشکل شود و ھم اکنون ناچار شده است  
 .را اخراج و اعالم انحالل کند 

 
اخراج دھھا كارگر كارخانه مداد پاریس 

 اسلت آمل؛ 
  ٥٠ شـھـر آمـل،  "  پارس اسلت " به دنبال تعطیلی کارخانه  

مشـکـالت  .   ساله از کار اخـراج شـدنـد ١٠ کارگر با سوابق  
ـرداخـت بـدھـی ھـای   مالی باعث گردید این کارخانـه در پ

معوقه بانکی خود دچار مشکل شود و ھـم اکـنـون نـاچـار  
 کارگر خود را اخراج و اعالم ورشکستـگـی  ٥٠ شده است تا  

 .کند 
 

سیاست فشار بر کارگران شرکت قالبھای 
 صنعتی ایران خودرو 
در ادامه بـحـران در شـرکـت  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـبـھـای   ایران خودرو،  سیاست فشار بر کارگران شـرکـت قـال
صنعتی ایران خودرو که با تعدیل نیرو در این شـرکـت آغـاز  

در ادامـه سـیـاسـتـھـای ضـد  .  شده بود وارد فاز جدیدی شد 
ـریـت   کارگری در شرکت قالبھای صنعتی ایران خودرو، مدی
ـقـدی   ـر ن این شرکت اقدام به قطع کلیه مزایای نقدی  و غی
ھزار کارگر این مجتمع صنعتی کرده است و عالوه بر ایـن،  
ـر مـاه   ـی از مقدار پایـه حـقـوق کـارگـران ایـن شـرکـت در ت

ـرداخـت کـرده اسـت ٧٠ سالجاری فـقـط    .   درصـد آن را پ
ـرای جـلـو   ـران خـودرو ب مدیریت شرکت قالبھای صنعتـی ای
گیری از اعتراضات کارگری در ایـن مـجـتـمـع از اطـالع  
رسانی شفاف به کارگران در مورد وضـعـیـت بـحـرانـی ایـن  

ـران  .  کارخانه خودداری میکند  در ادامه بحران در شرکت ای
خودرو و شرکتھای زیر مجموعه آن، شرکت مھر کام پـارس  

 ھـزار تـومـان از  ٣٠٠ نیز با سه ھزار کارگر شاغل، فـقـط  
دستمزد این کارگران را در تیر ماه سالجاری بصورت عـلـی  

 .الحساب پرداخت کرده است 
 

اخراج کارگران شرکت قالب ھای صنعتی 
 ایران خودرو

شرکت قالب ھای صنـعـتـی  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 
. ایران خودرو شروع به اخراج و تعدیل نیرو خـود نـمـوده اسـت 

ـرار  - کیلومتری آزاد راه کـرج ٥ این شرکت که در   قـزویـن ق
 کارگر مشغول به کـار اسـت کـه از  ١٠٠٠ دارد با بیش از  

اوایل امسال در پی قطع رابـطـه ی شـرکـت ھـای بـزرگـی  
ـیـد ایـن  , کیاموتورز و پـژو , ھمانند ھیوندا  ـر خـطـوط تـول اکـث

شرکت به طور کامل از کـار افـتـاده اسـت و بـعـضـی از  
ـبـاشـنـد  در  .  خطوط نیز با حداقل ظرفیت به کار مشغول مـی

ـرنسـل   ھمین ارتباط مدیریت شرکت شروع به تعدیل نیرو از پ
پیمانی این شرکت نموده است و برای اینکه انعکاس خبـری  
گسترده ایی نداشته باشد ھر روزه تعدادی از کارگران را بـه  
مرخصی اجباری می فرستند وبه کارگران می گویند کـه  

طـبـق  .  فعال به مرخصی بروید تا وضعیت  مـنـاسـب شـود  
ـبـه  ٧ اخبار رسیده دیروز   ـر را بـه  ٤  نفر و امروز چھـارشـن ـف  ن

مرخصی اجباری فرستاده اند ودر ابتدا از کـارگـران مـجـرد  
ـرو نـمـوده انـد   ـی طـبـق اخـبـاری کـه بـه  .  شروع به تعدیل ن
ـر را از کـارگـران  ١٥٠ کارگران رسیده امکان اینکه تا   ـف  ن

 .بیکار کنند زیاد است  , را  
 

ھا در پی  تھدید شغل کارگران مرغداری
 ! واردات گسترده مرغ

ـلـی،    ھا پای مرغ و گوشت قرمز ترکیـه   این روز  ـرزی ای، ب
ـیـد   قرقیزستانی و استرالیایی باز شده است، که بـه زیـان تـول

نـھـایـت بـه      کنندگان این محصوالت در داخل کشـور و در  
ـر  .   زیان کارگران خواھد بود  این سـیـاسـت در دراز مـدت ب

ـیـد  .  گـذارد   سرنوشت ھزاران کارگر تاثیر منفی می  اگـر تـول

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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کنندگان در اثر سیاست واردات مرغ و گوشت قرمـز آسـیـب  
. ببینند، قشر زحمتکش کارگر ھم متعاقبا زیان خواھد کـرد 

ـنـده  ـیـازی بـه وجـود    در صورتی که تولید کن ـبـاشـد، ن ای ن
 . کارگر ھم نخواھد بود 

 
ی  کارگری در کارخانه برخوردھای ضد

 !سنگبری آزغ مھاباد
-بری آزغ مھاباد واقع در جاده مھـابـاد   ی سنگ   کارخانه 

ـر کـارگـران اعـمـال   ارومیه در حال حاضر فشار شدیدی را ب
کرده و با استفاده از وضعیت موجود حقوق کـارگـران را بـه  

ـرای    دفعات پایمال کرده و فضای نـاامـن و بـی  افـقـی را ب
ی بـارز ایـن اقـدامـات    نـمـونـه .  کارگران به وجود آورده است 
ـبـه   «مصـطـفـی رش »اخراج کـارگـری بـا نـام   در روز شـن

ـبـل طـی    برده حدودا  یـک   کارگر نام .  است ٧/٥/١٣٩١  مـاه ق
ی کاری در شیفت شب دچار حادثـه گـردیـد و    یک حادثه 
ماه استراحت پزشکی که به کارخانـه مـراجـعـت    بعد از یک 

رو    کرد در کمال تعجب با حکم اخراج از طرف کارفرما روبـه 
الزم به یادآوری است که کـارفـرمـا حـتـی از دادن  .  گردید 
ی کار به کـارگـر    نامه برای تأمین اجتماعی و اداره   معرفی 

 .برده امتناع ورزیده است   نام 
 

 کارگر کارخانه ١٨٠تعویق سه ماھه حقوق 
 پیچ کوبان 

ـیـچ کـوبـان سـواد کـوه  ١٨٠   مـاه  ٣  کارگر کارخانه پ
ـلـه  . انـد   حقوق دریافـت نـکـرده  ـنـا، نصـرال ـل ـنـا بـه گـزارش ای ب

ـیـچ کـوبـان  :  دریابیگی با اعالم این خبر گـفـت  کـارخـانـه پ
ـران  ١٨٠ سوادکوه با داشتن    کارگر ماھر و متخصص و مـدی

ھای مـعـوقـه خـود    مجرب به دلیل ناتوانی در دریافت بدھی 
ـرداخـت    از کارخانه  ھای بزرگ خودرو ساز کشور، توانایی پ

دبیـر  .  ماه حقوق و سایر مزایای قانونی کارگرانش را ندارد ٣ 
ـیـدی را   خانه کارگر مازندران معوقات مالی این واحـد تـول

مشـکـالت ایـن  :   میلیارد تومان ذکر کرد و افزود ٥ بیش از  
ھای بخش تولید در پـی اجـرای    واحد خصوصی، قطع یارانه 
ــه  ــاران ــون ھـدفــمــنـدی ی ــدات خــودرو،    قـان ـی ــول ھـا، کــاھـش ت

ھای خودرو ساز و مشکالت نقدینگی و    ھای کارخانه   بدھی 
ـنـکـه  . شود   رویه عنوان می   نھایت واردات بی   در   ـیـان ای او با ب

رویه کاالھای چینی سـبـب کـاھـش اشـتـغـال و    واردات بی 
ـیـان  :  ھای تولیدی شده است، تصـریـح کـرد   بحران واحد  مـتـول

این بخش با واردات کاالھای مشابه کـه در داخـل کشـور  
ـنـی و سـود    نیز تولید می  شوند زمینه اشتغال کارگـران چـی
ـم    دھـــی واحـــد  ـراھــ ـیـــدی آن کشـــور را فــ ــ ھـــای تـــول

دبیراجرایی خانه کارگر مازندران در خـاتـمـه اظـھـار  . اند   کرده 
ــورم،  :  داشـت  بـا وجـود بـحـرانـھــای کـارگـری و افـزایـش ت

کارگران سراسر کشور از جمله کارگران مازندرانی از دولـت  
 .ھای غیر نقدی را دارند   انتظار حمایت 

 
 !تھدید به اخراج كارگران مخابرات لرستان

ـرارداد،   ـر ق کارفرمای مخابرات شھرستان الرستان با تغیی
 کارگر را تـھـدیـد بـه اخـراج در صـورت عـدم پـذیـرش  ٢٧ 

تـعـدادی از کـارگـران  .    روزه کـرده اسـت ١٥ قراردادھای  
 سـال  ٢٦ شرکت مخابرات شھرستان الرستان با سوابق پنج تا  

با مراجعه به خانه کارگر رژیم بـه اقـدام کـارفـرمـای خـود  
ـراض  ١٥  روز به  ٣٠ نسبت به تغییر قرارداد خود از    روز اعـت

شرکت مخابرات الرسـتـان کـارگـران خـود را در  .  کرده اند 
ـتـه   صورت رد پیشنھاد خود تھدید به اخراج کرده است و گـف

ـیـمـه،  ١٥ است در ازای    ھـزار تـومـان  ٢٠٠  روز کـار و ب
 . دستمزد پرداخت می کند 

 
سازی  یك سوم نیروی شاغل در صنعت قطعه

 از چرخه تولید حذف شدند 
،دولت در نشستی با خودروسازان وعده داده بـود كـه دو  
ـرای بـھـبـود وضـعـیـت خـودروسـازان و   ھزار میلیارد تومان ب

ـرا در نشـسـت مشـتـرک    قعطه  ـنـد كـه اخـی سازان پرداخت ك
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزیر صنعـت، مـعـدن و  

، معاون وزیر اقتصاد و رئیس بانك مركزی، مقرر شـد    تجارت 
ـنـده نـھـایـی شـود  ـرپـایـه ایـن  .  این اعتبار طی روزھـای آی ب

ـر انـجـمـن قـطـعـه   گزارش،ساسان قربانی  ـی سـازان در ایـن    ، دب
ـر    كارگروه خـودرو در مـاه :  خصوص به ایلنا گفت  ھـای اخـی

ـیـارد    مصوبه  ـل ای داشت كه برمبنای آن مقرر شد دو ھزار مـی
تومان اعتبار به دو خودروساز بزرگ كشور تخصـیـص یـابـد  
ـفـع   تا با استفاده از این اعتبار، بخشی از مشـكـالتشـان مـرت

وی با اذعان به اینكه در این راستا مقرر شـد كـه ھـر  .  شود 
 درصد از این اعتبـار را بـه قـطـعـه  ٦٠ یك از دو خودروساز،  

ـرایـن اسـاس بـایـد یـك  :  سازان تخصیص دھند، تصریح كـرد  ب
ـلـغ بـه قـطـعـه ٢٠٠ ھزار و   سـازان     میلیارد تومـان از كـل مـب

 .تخصیص یابد 
متاسفانه آنقدر بین اعـالم ایـن طـرح  :  قربانی اضافه كرد 

و اجرای آن فاصـلـه افـتـاده كـه مشـكـالت خـودروسـازان و  
اكنـون بسـیـاری از    ھم .  سازان به شدت تشدید شده است   قطعه 
 .اند   سازان توان تولید خود را از دست داده   قطعه 

؛ به تبـع مشـكـالت مـوجـود، بسـیـاری از    به گفته وی 
ـیـد    قطعه  ـرو شـده و خـط تـول ـی سازان مـجـبـور بـه تـعـدیـل ن
ـیـد  .  سازان نیز با مشكالتی مواجه شده است   قطعه  میـزان تـول

 .خودروسازان نیز كاھش یافته است 
ـر كـاھـش قـابـل    دبیر انجمن قطعه  ـیـد ب سازان ضـمـن تـاك

ـبـع كـاھـش  :  سازان، تصریح كرد   مالحظه نقدینگی قطعه  بـه ت
ـیـه    نقدینگی قطعه  سازان و مشكالت مربوط به ورود مواد اول

ـنـده  ـن ای از    و انتقال پول به خارج از كشور، با آمـار نـگـران ك
ـنـون    ھـم .  سازی روبرو ھستیـم   تعدیل نیرو در واحدھای قطعه  اك

؛   سـازی شـامـل   یك سوم نیروھای شاغل در صـنـعـت قـطـعـه 
ــخـصـصـان از ادامـه فـعـالــیـت در واحـدھــا   كـارگـران و مـت

؛ ادامه روند كنونی ممكن است بـه   به گفته وی .  اند   بازمانده 
سـازی كشـور    تعطیلی كامل صنعت خـودروسـازی و قـطـعـه 

ـبـار دو ھـزار  .  انجامد   بی  قربانی در خصوص تخصـیـص اعـت
ایـن  :  میلیارد تومانی از سوی دولت به خودروسـازان، گـفـت 

تواند بـه مـنـزلـه یـك    منابع مالی در شرایط كنونی تنھا می 
مسكن عمل كرده و مشكالت را سـه الـی چـھـار مـاه بـه  

ـر    تنھا در صورتی این مبلغ مـی .  اندازد   تعویق بی  تـوانـد مـوث
، بـه صـورت مـوازی    واقع شود كه ھمزمان با تخصـیـص آن 

 .اقدام به رفع مشكالت دیگر از جمله مسائل بانكی شود 
ـم    به صراحت می : وی اذعان كرد  توان گفـت كـه سـیـسـت

ھای اخیر بدترین عملكرد خود در تاریخ تجربـه    بانكی در سال 
ھا به نوبه خود یـكـی    عملكرد بانك . كاری ما را داشته است 

    .شود   ھای بخش تولید محسوب می   از مھمترین چالش 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
جلیل محمدی و علیرضا عسگری ھمچنان 

 !بالتکلیف
ـتـه ٥٠ با گذشت حدود   ی     روز از بازداشت اعضای کـمـی

 تن از آنان در بـازداشـت بـه سـر  ٢ ھماھنگی در کرج، ھنوز  
ـرای  . برند   می  این در حالی است که بازپرس پرونده در ابتدا ب

 میلیون تومان وثیقه تعییـن کـرده بـود  ١٠٠ ھا      ھر کدام از آن 
ـیـل    و با وجودی که خـانـواده  ـرضـا عسـگـری و جـل ـی ی عـل

ـقـه   محمدی به صراحت اعالم کردند که توانایی پرداخت وثی
را دارند، بازپرس از پذیرش وثیقه خـودداری کـرد و بـعـد از  
ـرونـده را بـه دادگـاه فـرسـتـاد، عـنـوان کـرد کـه   این که پ

که سـخـنـی   «اند   ھا توانایی پرداخت وثیقه را نداشته   خانواده »
ـتـه ! خالف واقع است  ی ھـمـاھـنـگـی بـار دیـگـر اعـالم    کمـی

ـتـه    می  دارد که این دو عضوش به مانند دیگر اعضای کمی
ـیـن شـده در    انـد و شـعـبـه   ھیچ جرمی مرتکب نشده  ی تـعـی

دادگاه انقالب اسالمی کرج باید در اسرع وقـت آنـان را آزاد  
اند بـه    ھمچنین بنا بر اخبار رسیده مأموران قصد داشته .  کند 

دھـنـده و    علیرضا عسگری نسبت دھند که ایشـان فـراخـوان 
ی ھماھنگی در کـرج    ی مجمع عمومی کمیته   برگزارکننده 

ـتـه  ی ھـمـاھـنـگـی از    بوده است که حقیقت ندارد، زیرا کمـی
ھا قبل به دنبال پیدا کردن سالن مناسبـی در تـھـران و    مدت 

حومه جھت برگزاری مجمع عمومی خود بود و پس از ایـن  
ـیـدا نشـد از تـمـامـی اعضـا   که ھیچ مکـان مـنـاسـبـی پ
درخواست کرد که اگر مـکـان مـنـاسـبـی سـراغ دارنـد بـه  

ـرضـا عسـگـری  .  کمیته معرفی کنند  ـی در ھمین راستـا عـل
ـتـه گـذاشـت و ایـن   آدرس منزلی در کرج را در اختیار کمی
ـرده بـه اعضـای خـود   کمیته نیز آدرس را به صـورت گسـت

ی آخر خرداد ماه در این مـکـان گـرد    اعالم کرد تا در جمعه 
ھم آیند و ایشان ھیچ مسئولیت خاصی در برگزاری مجـمـع  

ی تمام اعضا و بـه    نداشته و اساسا  برگزاری مجمع بر عھده 
  .ی ھماھنگی است   خصوص ھیأت اجرایی کمیته 

 نا امنی محیط كار
 

در برخورد کامیون با گارگر آسفالت ریزی 
 .جاده، کارگر جان خود را از دست داد

ـرچـم   به دنبال اعالم برخورد یک دستگاه کـامـیـون بـا پ
تـھـران، سـه راھـی  _  نگه دار آسفالت ریزی در جاده تبریـز  

ـتـھـای  ١١ :  ٥٢  مرداد در ساعت  ١٢ اھر دیروز     پایگاه فـوری
 تبریز به محل حـادثـه اعـزام شـد؛ ولـی  ١٠ پزشکی منطقه  

متاسفانه به علت شـدت جـراحـات وارده، کـارگـر آسـفـالـت  
 .ریزی در دم فوت کرده بود 
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 افزایش مرگ و میر كارگران ساختمانی

در پی درج سومین خبر رسمی دربـاره مـرگ كـارگـران  
ـره کـانـون   ـیـس ھـیـات مـدی ساختمانی در غـرب تـھـران، رئ
کارگران ساختمانی از روند رو به رشد حـوادث سـاخـتـمـانـی  

" ایلنـا " نامبرده که با خبرگزاری حکومتی  .  در ایران خبر داد 
ـیـش از    درصـد حـوادث  ٤٧ سخن می گفت، افزوده است ب

ـرای کـارگـران   شغلی کشور مربوط به حوادثی است کـه ب
ساختمانی اتفاق می افـتـد و ایـن مـیـزان در مـقـایسـه بـا  

 درصـد  ١٧ میانگین جھانی حوادث ساختمانی در دنیا کـه  
 . است، واقعیتی وحشتناک محسوب می شود 

ــود امــكــانــات   ــی كــمــب ــان ــرب ــس ق كــارگــران مــعــادن طــب
ـیـل عـدم   بیمارستانی؛ کارگران معادن این شھـرسـتـان بـه دل

ـیـش از  .  دسترسی به بیمارستان، قربانی می شـونـد    ٢٥٠٠ ب
ـیـت   کارگر معدن در معادن حادثه خیز این شـھـرسـتـان فـعـال
می کنند، به دلیل وجـود مـعـادن حـادثـه خـیـز در طـبـس،  
ـیـل دوری   بسیاری از حوادث کاری منجر به مرگ بـه دل

 .بیمارستان از محل حادثه اتفاق می افتد 
 

 مخالفت دولت با طرح بیمه بیکاری مجلس
ـر کـل امـور مـجـلـس وزارت تـعـاون کـار و رفـاه   مدی

ـیـکـاری مـجـلـس بـه  :  اجتماعی گفت  دولت با طرح بیمـه ب
دلیل بار مالی و گستردگی آن مخالف اسـت و بـه ھـمـیـن  

بـه گـزارش فـارس، مـحـمـود  .   ارائه کرده اسـت   دلیل الیحه 
نیازی در خصوص طرح بیمه بیکاری در مـجـلـس شـورای  

پس از ایراد شورای نگھـبـان بـه ایـن  :  اسالمی اظھار داشت 
طرح که در خصـوص بـار مـالـی جـدیـد آن بـه دولـت بـود  
مجلس آن را بررسی و پـس از اصـالح مـجـددا بـه شـورای  

اما در حـال حـاضـر بـاز  :  وی ادامه داد .  نگھبان ارسال کرد 
. ھم ایراداتی به این طرح گرفته شده که بایـد اصـالح شـود 

مدیر کل امور مجلس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بـا  
ـبـول نـدارد،   بیان اینکه دولت طرح بیمه بیکاری مجلس را ق

ـتـی  :  گفت  این طرح به دلیل بار مالی زیاد و نیز سطح حمـای
در حـال  :  نیازی تاکید کـرد . بیمه بیکاری آن گسترده است 

 بیمه بیکاری به مجلس ارائـه کـرده کـه    حاضر دولت الیحه 
 . کمی محدودتر از طرح بیمه بیکاری مجلس است 

 معلمین  
ـیـش دبسـتـانـی   تجمع دوباره نیروھای شرکتی و مربیان پ

 مقابل مجلس 
ـیـش دبسـتـانـی   ـیـان پ عدادی از نیروھای شرکتی و مرب
آموزش و پرورش امروز مـقـابـل مـجـلـس شـورای اسـالمـی  

 .تجمع کردند 
ـرنـالیـن؛ آتـعـدادی از مـربـی  ـیـش    به گزارش خـب ھـای پ

ـرورش امـروز در   دبستانی و نیروھای شرکتـی آمـوزش و پ
ـرورش مـقـابـل مـجـلـس    اعتراض به اخراج  شان از آموزش و پ

 . تجمع کردند 
ـروی  »کنندگان با دادن شـعـارھـایـی ھـمـچـون    تجمع  ـی ن

نمایندگان مجلـس عـدالـت  »،  «دبستان استخدام استخدام   پیش 
ـتـشـان   «عدالت  ـر وضـعـی خواستار تعیین تکلیف ھرچه سریعـت
 .شدند 

مـا  :  یکی از نیروھای شرکتی آموزش و پرورش گـفـت 
ـیـف   نیروھای شرکتی آموزش و پرورش خواستار تعیین تـکـل

 . مان ھستیم   ھرچه سریعتر وضعیت 

خواسته اصلی مـا اسـتـخـدام در آمـوزش و  :  وی افزود 
ھا تحت عنوان معلم شرکـتـی کـار    پرورش است چراکه سال 

شاید دھمین بار باشد کـه مـا در مـقـابـل مـجـلـس  . ایم   کرده 
ـم ولـی مـتـاسـفـانـه تـاکـنـون ھـیـچـکـدام از    تجمع می  ـی کن

 .مطالباتمان مورد توجه قرار نگرفته است 
در ھمین راستا نماینده مردم ارومیه در مـجـلـس شـورای  
اسالمی از ریاست جلسه خواست طرح اصـالح مـاده ای از  
ـیـش   ـلـمـان پ قانون آموزش و پرورش برای حل مشکالت مـع

ھا حداکثر تا چھارشنبه در دسـتـور کـار    دبستانی و شرکتی 
 . صحن علنی مجلس قرار گیرد 

در ادامه جلسه روز یکشنبه نادر قاضـی پـور بـا اعـالم  
اخطاری از عدم قرار گرفـتـن طـرحـی در خصـوص اصـالح  
ـنـی   قانون آموزش و پرورش در دستور کار امروز صـحـن عـل

 .انتقاد کرد 
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسالمی با اشـاره  

ـلـمـان  :  به تجمع ھزاران نفر جوانان روبروی مجلـس گـفـت  مـع
 سال است در مجمـوعـه  ١٠ پیش دبستانی و شرکتی ھا که  

آموزش و پرورش کار می کنند دچار مشـکـالت فـراوانـی  
 . شده اند 

ـرورش در   وی با بیان اینکه حاج بابایی وزیر آموزش و پ
اصـالح مـاده ای از  :  حق این افراد ظلم کرده اسـت، گـفـت 

قانون آموزش و پرورش امروز در سرفصل دستورھای صـحـن  
علنی قرار داشت، بنابراین کمیسیـون آمـوزش بـایـد دسـتـور  

 .ھیئت رئیسه در این خصوص را عمل کند 
قاضی پور از ریاست جلسه خواست این طرح را حـداقـل  

 .روز چھارشنبه در دستور کار صحن علنی قرار دھد 
حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلـسـه  

ایـن  :  امروز را برعھده داشت، در پاسخ به این اخـطـار گـفـت 
طرح طبق روال قانونی در دستور کار صحن علنی مـجـلـس  

   .قرار می گیرد 
 

 گزارش
 

خودسوزی جوان مالردی در شھرداری به 
 دلیل فشار ناشی از بیکاری
ـیـش     اشتغال و بیکاری یکی از مھم  روی    تریـن مسـایـل پ

 -تواند پیامدھای اجـتـمـاعـی    جوامع امروزی است که می 
ـبـال داشـتـه بـاشـد  . اقتصادی و فرھنگی مختلفی را بـه دن

اگرچه ھر روز بیش ازپیش تاوان سنگین بیکاری جـوانـان را  
ـیـکـاری  .  پردازیم، اما ھنوز این مشکل حل نشده اسـت   می  ب

ـتـصـادی و    جوانان نه تنھا ضـرر و زیـان  ھـای گـونـاگـون اق
اجتماعی برای جامعه ماایجاد کرده، بلکه ضربات سنـگـیـن  

جوان بیکـار  .  فرھنگی و اخالقی به جامعه وارد کرده است  
دانـد و بـا    فـایـده در جـامـعـه مـی   خود را فردی زائد و بـی 

گذشت زمان، زندگی مفھـوم واقـعـی خـود را کـه ھـمـانـا  
دھـد و زنـده بـودن    پویایی و نشاط است، برایش از دست می 

ـرای    پندارد و این خـود عـامـلـی مـی   معنا می   را بی  شـود ب
ـرای فـرد کـه احسـاس    ایجاد بیماری  ھای روحی و روانی ب

ـرد   مفید بودن برای جامعه و خـانـواده را از او مـی  ھـر  .  گـی
جوانی مایل است کاری داشته باشد تا ارزشـمـنـد بـودن در  
جامعه را احساس کنـد و بـا داشـتـن شـغـلـی مـنـاسـب بـا  

. ھا و عالیق خود ھویت خـویـش را نـمـایـان سـازد   توانمندی 

ھیچ یک از ما وعده ایجاد دو میلیون و پانصد ھزار شـغـل  
ای کـه    کنـد، وعـده   نژاد را فراموش نمی   دولت آقای احمدی 

گاه محقق نشد و پیامدھـای آن را امـروز در جـامـعـه    ھیچ 
برپایه این گزارش،شنیده ھا حـاکـی از آن اسـت،  .  بینیم   می 

شنبه در مـحـوطـه سـاخـتـمـان     ساله صبح روز سه ٢٤ جوانی  
شھرداری مالرد وجلوی دفتر شـھـردار ایـن شـھـر اقـدام بـه  

ـر  . خودسوزی کرده است  یک شاھد عینی با اعالم ایـن خـب
. تاکید کرد که او خواھان استخدام در بخش خـدمـاتـی بـود 

این مرد پس از بیرون آمدن از ساختمـان شـھـرداری  :  او گفت 
یک مخزن چھار لیتری بنزین تھـیـه و پـس از آن جـلـوی  

ـتـه شـاھـدان  .  دفتر شھردار اقدام به خودسـوزی کـرد  بـه گـف
ــه اســتـخــدام  ــوجـه ب ــا ت ــن جــوان ب ــی ای ـن ھـای خـارج از    عـی

چھارچوب و بالتکلیف ماندن استخدام خـود اقـدام بـه خـود  
سوزی کرده شایان ذکر است وی سرپرست خانـواده و دارای  

ـر پـس  .  یک مادر پیر و دو خواھر نابیناست  طبق آخرین خـب
ـیـمـارسـتـان شـھـریـار ،ایـن   از کسب اطالع از وضعیت او از ب

ـم گـزارش شـده  ٦٠ جوان با    در صد سوختگـی حـالـش وخـی
 .است 

  
کارگران در انتظار افزایش دستمزد در نیمه 

 دوم سال
: دبیر اجرایی خانه کارگر خـراسـان رضـوی اعـالم کـرد 

ـیـل   تعیین مجدد میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به دل
ھا از سـال    نرخ حداقل دستمزد .  افزایش نرخ تورم ضرورت دارد 

ھـا و     به بعد با توجه به اجرای قانون ھدفمندی یارانـه ١٣٨٩ 
ـیـمـت کـاال  ھـا و    افزایش لگام گسیخته سـطـح عـمـومـی ق

  ٤١ بر اسـاس مـاده  .    خدمات، تغییر مناسبی نداشته است 
عالی کار ھمه ساله مـوظـف اسـت کـه    قانون کار، شورای 

میزان حداقل مزد کارگران را براساس درصد تورمی کـه از  
ـران اعــالم   طـرف بـانــک مـرکـزی جـمـھــوری اسـالمـی ای

شورای عالی کار ھمه سالـه و در  .   شود، افزایش دھد   می 
آخر ھر سال به تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده اقـدام  

 قـانـون  ٤١ براساس مـاده  ( کند که در این روند نه تنھا    می 
شود بلکه نـظـرات    درصد تورمی لحاظ شده اعالم نمی )  کار 

نمایندگان کارگران نیز در تعیین دستـمـزد کـارگـران نـادیـده  
ـیـان  .  شود   گرفته می  دبیر خانه کارگر خراسان رضوی بـا ب

اینکه سرعت رشد تورم از نرخ افـزایـش دسـتـمـزد کـارگـران  
ـر  :  پیشی گرفته است، پیشنھاد كرد  ـنـکـه اکـث با توجه به ای

ـر اسـاس   کارگران طبق قانون انتظار دارند افزایش دستـمـزد ب
ـتـدای مـھـر   نرخ تورم باشد الزم است شورای عالی كار در اب

ـرخ  )  در پایان نیمه اول سـال ( ماه سال جاری   بـا مـحـاسـبـه ن
سـبـد  .   تورم واقعی نسبت به تعیین مجدد دستمزد اقدام كند 

ای باشد که زندگی یک خانـواده    ھزینه خانوار باید به اندازه 
متوسط را تامین کند اما مـتـأسـفـانـه تـا کـنـون مـرجـعـی  
رسمی که سبد ھزینه خانوار را تعیین و اعـالم کـنـد وجـود  
نداشته است و فقـدان ایـن مـرجـع رسـمـی سـبـب شـده کـه  
اعضای شورای عالی کار از این نکته مھم غافل باشند و  
تنھا با استناد به درصد تورمی که بانـک مـرکـزی اعـالم  

     . کند، تصمیم گیری نمایند   می 
پرداخت معوقات حقوقی کارگران خاور 

 رشت طی ھفته جاری
 کـارگـر اسـتـخـدامـی کـارخـانـه  ٤٨ معوقات حقـوقـی  
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـرداخـت خـواھـد   ـتـه جـاری پ ریسندگی خاور گیالن طی ھف
 میلیون تومان اعتبار ھم از طـریـق شـرکـت  ٤٠٠ مبلغ  .   شد 

ـرای  )  وابسـتـه بـه بـانـک صـنـعـت ومـعـدن ( آتیه دماونـد   ب
بازسازی و شروع بکار مجدد این کارخانه اختصاص یـافـتـه  

کارخانه ریسندگی خاور در گذشتـه تـحـت نـظـارت  .   است 
 قـانـون  ٤٤ شرکت آتیه دماوند بود کـه طـی اجـرای اصـل  

خـریـدار ایـن واحـد  .   اساسی به بخش خصوصی واگذار شد 
ـنـه  ـرداخـت ھـزی ھـای ایـن    تولیدی به علـت ایـن کـه تـوان پ

ـیـدی   کارخانه را نداشت سبب ایجاد بحران در این واحـد تـول
 ماه از حقوق کارگران خـوداری  ١١ شد و از پرداخت بیش از  

 . کرد 
  

 ٣آتش سوزی در پتروشیمی بندر امام 
  زخمی بر جای گذاشت ١٥کشته 

ـقـه روز  ١٥  و  ١٦ این حادثه که ساعت    -ماھشھر   ـی  دق
ـروھـای امـدادی   ـی ـر از ن ـف جمعه رخ داد باعث شد که سه ن

 نفر دیگر مـجـروح  ١٥ منطقه در ھمان انفجار کشته شوند و  
در ھمان لحظه شنیدن این خبر به ستاد بـحـران کشـور  .  شوند 

و سایر مسئوالن اطالع دادیم و حالت آماده بـاش کـامـل در  
طبق اطالع رسانی مـرکـز پـزشـکـی  . .  این مرکز اعالم ش 

ـروشـیـمـی در   ـت ماھشھر، متاسفانه سه نفر از نیروھای ایـن پ

  ٩ و .    نفر دیگر مصدوم شـدنـد ١٥ ھمان لحظه جان سپردند و  
نفر از حادثه دیدگان به بیمارستان سوختگی طالقانـی اھـواز  
ـر دیـگـر بـه   ـف ـیـن دو ن برای مداوی بیشتر منتثقل و ھمـچـن

گفته مـی شـود لـولـه  .  صورت سرپایی مداوا معالجه شدند 
انتقال گار به پتروشیمی ماھشھر عصر امروز دچار نشستـی  
و سپس آتش سوزی کوچکی می شود که نیروھای امـداد  

و آتش نشانی برای مھار آن وارد عـمـل مـی شـونـد ولـی  
ـفـجـر مـی شـود و اغـلـب   ھنگام تجمع آنان لوله ناگھان من

ـروشـیـمـی  .  نیروھای امدادی دچار سوختگی می شـونـد  ـت پ
ھای پتروشیمـی واقـع در مـنـطـقـه    بندرامام یکی از مجتمع 

ـیـدی ایـن  .  ویژه اقتصادی پتروشیمی است  مـحـصـوالت تـول
ـنـزیـن   ـلـن، ب ـی ـتـان، ات ـن مجتمع شامل اتان، پروپـان، بـوتـان، پ

ـیـک   پیرولیز، نفت کوره، بنزن، زایلن  ھـای    ھا، رافینت، آرومـات
ـیـد،   سنگین و پارازایلین است و با داشتن ظرفیت بـاالی تـول

ـران اسـت  ایـن  .  نخستین تولیدکننده محصوالت پتروشیمی ای
 شرکت تولیدی فرآورش بندرامـام، کـیـمـیـا  ٣ مجتمع دارای  

بندرامام و بسپاران بندرامام است که در ایـن مـیـان فـرآورش  
ـیـون تـن مـحـصـول  ٤ موفق شد سال گذشته نزدیک به    میل

   .تولید کند 
 ای جان باخت    ساله٢٥کارگر 

ـر  ٥٠  و  ١٥ ساعت    دقیقه روز گذشته ھفتم مردادمـاه خـب
ـری   ـت شـھـرک  ١٥٣ فوت کارگر جوانی بـه مـامـوران کـالن

. مخابره شد و در دستور کار آنان قرار گرفـت )  عج ( ولیعصر  
بنا بر این گزارش، تحقیقات و مشاھدات مامـوران حـکـایـت  

حـیـن انـجـام   «عـزیـز » ساله به نام  ٢٥ از آن داشت که جوان  
کار دستمال دورگردنش به دستگاه فرز گره خورده و بـاعـث  

شایان ذکر اسـت، حسـب خـواسـتـه  .   خفگی وی شده است 
ـری تشـکـیـل و جسـد بـه    مقام قضایی پرونده  ـت ای در کـالن

ـیـمـانـکـار   تحویل پزشکی قانونی شھر تھران انتقال یافت و پ
ـیـز   ـیـق از وی ن ـری احضـار و تـحـق ـت ساختمان نیز به کـالن

 . کماکان ادامه دارد 
ـیـچ کـوبـان سـواد کـوه  ١٨٠   مـاه  ٣  کارگر کارخانه پ

؛ کارخانه پیچ کوبان سـوادکـوه بـا  .  اند   حقوق دریافت نکرده 
 کارگر ماھر و متخصص و مدیران مـجـرب بـه  ١٨٠ داشتن  

ـیـل نـاتـوانـی در دریـافـت بـدھـی  ھـای مـعـوقـه خـود از    دل
ـرداخـت    کارخانه    ٣ ھای بزرگ خودرو ساز کشور، توانایی پ

.  ماه حقوق و سایر مـزایـای قـانـونـی کـارگـرانـش را نـدارد 
ـیـارد تـومـان  ٥ معوقات مالی این واحد تولیدی بیش از    میل

ھای بـخـش    مشکالت این واحد خصوصی، قطع یارانه .  است 
ھـا، کـاھـش    تولید در پی اجرای قـانـون ھـدفـمـنـدی یـارانـه 

ھـای خـودرو سـاز و    ھـای کـارخـانـه   تولیدات خودرو، بدھـی 
رویـه عـنـوان    نـھـایـت واردات بـی     مشکالت نقدینگی و در  

با وجود بحرانـھـای کـارگـری و افـزایـش تـورم،  .   شود   می 
کارگران سراسر کشور از جمله کارگران مازندرانی از دولـت  

 . ھای غیر نقدی را دارند   انتظار حمایت 
 

 ھزار نوزاد ایرانی ٨٠سوءتغذیه در كمین 
ـیـل سـوتـغـذیـه مـی   یك سوم كودكان زیر پنچ سال به دل
میرند، ھشداری كه اگر برای نوزادان ایرانـی رعـایـت نشـود  

یك سـوم از  .  ھزار نوزاد می شود ٨٠ ساالنه منجر به مرگ  
ـم بـه   ـی ـق ـر مسـت كودكان ثیر پنچ سال به طور مستقیـم و غـی

این در حالی است كـه دوسـوم از  .  دلیل سوتغذیه می میرند 
این مرگ و میرھا، كه اغلب با شیوه ھای تغذیه نامنـاسـب  

 . ھمراه است، در طول یك سال اول زندگی رخ میدھد 
 

ھای کارگری با دولت پیوند  برخی تشکل
 اند برادری بسته

ـران، از   رییس کانون عالی انجمنھای صنفی کارگران ای
وابستگی برخی نھادھای کارگری به دولت و عـدم انـجـام  

شان انتقاد کرد و این امر را به ضرر کارگـران    وظایف صنفی 
حـفـظ اسـتــقـالل نـھـادھـای کـارگــری،  :  او گـفـت .  دانسـت 

ترین اصل در انجام فعالیت صنفی است، اما مـتـاسـفـانـه    مھم 
ھـای    ھای صنفی کارگران، باتوجه به سـیـاسـت   برخی تشکل 

دھند و این مساله تـوان نـظـارتـی    ھا، تغییر سیاست می   دولت 
ـرخـی    به نظر می :  وی افزود . دھد   ھا را کاھش می   آن  رسـد ب

ـیـونـد  ...  ھای کارگری بـا دولـت و وزارت کـار و   تشکل  پ
وزد بـه سـمـت آن    اخوت بستند چرا که با ھر بادی که می 

ـبـات    رفته و از اصل فعالیت  ھای صنفی که پیگیری مـطـال
ــه   ـیـن اسـت فــاصـل ــوان بـه حــق کـارگــران و درچــارچـوب ق

برخی نھادھای کارگری، به دلیل نزدیک شـدن  .  گیرند   می 
به دولت، تنھا به تعریف و تمجید از عملکرد مجریـان قـانـون  

پردازند و به دلیل روابطی که شکل گرفتـه اسـت، تـوان    می 
ـریـن    انتقاد و پیگیری مطالبات را ندارند، از ایـن رو بـزرگ  ت
رسـد و    ضرر این سبک از فعالیت صنفی به کارگـران مـی 

تنھا کارگران ھستند که به دلیل محقـق نشـدن حـقـوقشـان،  
 . کنند   ضرر می 

 
افزایش دوبرابری کودکان کار استان البرز 

 در سال جاری
 آمار دقیقی از کودکان خیابانی و کار در دست نیسـت  

دھد که کودکان خیابانی امسـال    اما آمار حدودی نشان می 
ـر شـده  ـراب . .  انـد   در استان البرز نسبت به سـال گـذشـتـه دو ب
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مسئولیت ساماندھی و جمع آوری کودکان بـا شـھـرداری و  
نیروی انتظامی است و بـعـد از انـجـام طـرح جـمـع آوری،  
کودکان توسط شھرداری و نیروی انتظامـی، بـه بـھـزسـتـی  

ـیـگـانـه  .   شوند   ارجاع می  ـبـاع ب این کودکان به دو دسـتـه ات
ـنـدی  )  مجاز و غیر مجاز (  ـم ب و کودکان کار داخلی تقـسـی

ـرز و دیـگـر  .   شوند   می  ـب کودکان کار داخلـی از اسـتـان ال
ھا ھستند که البته کودکان استان دیگر به سکونتـگـاه    استان 

ـنـھـا کـودکـانـی کـه جـزو اسـتـان  .  شوند   خود منتقل می  ت
ـرزمـحـسـوب مـی  ـب شـونـد مـورد حـمـایـت بـھـزسـتـی قــرار    ال

ھا از طـریـق    گیرند؛ که در گام نخست شرایط خانواده آن   می 
ـرار مـی  ـنـھـا در    سازمان بھزستی مورد بررسی ق ـرد و ت گـی

ـفـی از جـمـلـه کـودک   صورتی که شامل مشکالت مختل
آزاری؛ وجود ناپدری و نامادری؛ و اعتیاد والدین باشنـد تـا  
زمان متناسب شدن شرایط خانواده خود تحت پوشش سازمـان  

آمار دقیقی از کودکان خـیـابـانـی  .   گیرند   بھزستی قرار می 
دھـد کـه    و کار در دست نیست اما آمار حدودی نشان مـی 

ـرز نسـبـت بـه سـال   ـب کودکان خیابانی امسـال در اسـتـان ال
معموال کودکان خیـابـانـی اسـتـان  .    اند   گذشته دو برابر شده 

ھای دیـگـر بـه ایـن    البرز ساکن این استان نیستند و از استان 
 . کنند   استان مھاجرت می 

شوند امـا    کودکان کار شامل خدمات بیمه درمانی نمی 
ھای آموزشی و درمانی تـا زمـانـی کـه در    از لحاظ ھزینه 

شرایط مناسب خانوادگی قرار گیرند، تحت پوشش سـازمـان  
 . گیرند   بھزستی قرار می 

  
قرائت پیامك جوانان بیكار لرستان از 

 تریبون مجلس
ـم  »گویند    جوانان لر می  امروز باز ھم امیدی برای فـردای

نیافتم باز ھم مثل روزھای گذشته با نـاامـیـدی از یـافـتـن  
ـر از    ام خسـتـه   خدایا امشب خیلی خستـه »،  «کاری گذشت  ت

شود ازت خواھش کنم که فردا دیر بیـدارم    ھر شب خدایا می 
در ایـالم،  .  کنی و بگذاری بخوابم، خوابی به انداز ه قیامـت 

ـر   ـتـی و دومـیـن ذخـای ـف چرا در استانی که سومین ذخایر ن
گازی را داراست، ھـمـه چـیـز نـایـاب اسـت؟ حـدود یـک  
ـتـی بـوده و   چھارم مردمانش تحت پوشش نـھـادھـای حـمـای

ترین آمار خودکشی را به نسبت جمعیت داراست و از ھـر    باال 
 ھزار بیـكـار  ١٠٠ شش نفر در ایالم یک نفر بیکار است؟  و  

 . دارد 
 

 ناكارآمدی و یا اعتراض خاموش
محمود احمدی نژاد در جمع دانشجـویـان حـاضـر شـد و  

البته دانشجـویـان حـاضـر  .  نشست پرسش و پاسخ برگزار کرد 
در نشست  احمدی نژاد  ، از ھمه طیف ھا نبودند کـه ایـن  
ـیـن   خود جای نقـد دارد ولـی بـه ھـر حـال ایـن کـه وی ب

ـرخـی طـیـف ھـای  " دانشجویان و یا بھتر است بگوییم بیـن   ب
ـیـده ، اقـدام  "  دانشجویی  حاضر شده و سـواالت آنـھـا را شـن

ــدیـده ای اسـت  ــاســخ  .  پسـن ــژاد در پ امــا آنـچــه احـمــدی ن
ـبـوده اسـت ، چـه آن کـه   دانشجویان گفته ، عمدتا  پاسخ ن
ـتـه در   احمدی نژاد به طفره رفتن از پاسخگویی عادت و الب

احمدی نـژاد کـه سـواالت قـانـونـی  .  این رشته مھارت دارد 
پارلمان را به آن شکل عجیب و غـریـب پـاسـخ مـی دھـد ،  
معلوم است که به راحتی از عھده چند سوال دانشجویی ھـم  
بر می آید و با چند جمله شامل کـلـی گـویـی ، ادعـا و  

ـبـات ایـن  . شعار ، سر و ته قضیه را به ھم می آورد  برای اث
مدعا ، به  فرازی از سخنان احمـدی نـژاد در ایـن جـلـسـه  

 ھزار نامه مردمی به نھاد ریـاسـت  ٣٠ روزانه  : * می پردازیم 
احمـدی نـژاد ، زمـانـی در پـاسـخ بـه  .  جمھوری می رسد 

انتقادی گفته بـود کـه او خـودش مـھـنـدس اسـت و اھـل  
حاال بر اساس ھمـان حسـاب و کـتـاب ،  .   حساب و کتاب 

تعداد نامه ھای روزانه را در تعداد روزھای سال ضرب مـی  
ـیـون و  :  عدد به دست آمده ، قابل توجه اسـت .  کنیم  ـل ده مـی
ضـرب ایـن عـدد در تـعـداد سـال  !   ھزار نامه در سال  ٩٥٠ 

 میلیـون و  ٧٦ ھای ریاست جمھوری احمدی نژاد ،می شود  
ـران  ٦٥٠  بـه  !   ھزار نامه، یعـنـی بـی از ھـمـه جـمـعـیـت ای

 سـالـه ، بـه  ١٠٠ عبارتی از نوزاد یک روزه تا پیران باالی  
طور میانگین و سرانه ، بیش از یک نامه به رئیس جمـھـور  

 ھزار ، جـدیـد اسـت  ٣٠ شاید گفته شود که عدد  ! نوشته اند 
ایـن در حـالـی اسـت  .  و قبال  تعداد نامه ھا کمتر بوده است 

که اتفاقا  برعکس ، در سال ھای نخست و مـخـصـوصـا  در  
ـرا   ـر بـود زی ـیـشـت دولت نھم ، تعداد نامه ھا از حال حـاضـر ب

وانگھـی آیـا ایـن تـعـداد نـامـه  .  مردم امید بیشتری داشتند 
ـیـسـت کـه   نشانه سوء تدبیر و سوء مدیریت در سطح دولت ن

 میلیون نفر کارد بـه اسـتـخـوانشـان مـی  ١١ ھر سال ، حدود  
ـتـا    رسد و کارشان در سیستم اداری حل نـمـی شـود و نـھـای

آیـا در  !  دست به دامن شخص اول قوه مجـریـه مـی شـونـد؟ 
یک سیستم سالم و کـارآمـد ایـن ھـمـه نـامـه مـردمـی و  
درخواست و تقاضا وجود دارد؟ این سخن احمدی نژاد ، ھـر  
چند به لحاظ عددی ، با ھـیـچ حسـاب و کـتـابـی نـمـی  
ـراف بـه   ـر آن ، اعـت ـیـس جـمـھـور ب خواند ، امـا اصـرار رئ

 !ناکارآمدی است و بس 
 

امنیت شغلی؛ راه صعود كارگران به سطح 
 ھا حداقل

قرارداد موقت شمشیر داموكلـسـی بـاالی سـر كـارگـران  
ـرای    است و با توجه به فقدان امنیت شغلی، آنان نمی  توانند ب

ـرداخـت دسـتـمـزد، كسـر   مشکالت دیگرشان ازجمـلـه عـدم پ
ـقـل و   دستمزد، نداشتـن تشـکـل  ھـیـچ گـونـه  ...  ھـای مسـت

ـیـش از  : ایلنا .  اعتراضی انجام دھند    ٣٠ حـقـوق دریـافـتـی ب
درصد از کارگران کشور، کمتر از میـزان حـداقـل دسـتـمـزد  

ـم از اشــتـغـال بـخـش وســیـعـی از کـارگــران  .  اسـت  ایـن رق
ـرخ   ـر از ن واحدھای تولیدی و خدماتی بـا دسـتـمـزدی كـمـت

شـورای عـالـی  .   دھـد   مصوب شورای عالی کار خبر مـی 
ای حقوق پایه کارگران را تعییـن    کار ھمه ساله طی مصوبه 

ـنـدگــان  .  کـنـد   و اعـالم مــی  ــشـکـل از نـمــای ایـن شــورا مـت
حداقل دستمـزدی کـه  .  کارگری، کارفرمایی و دولت است 

ـیـدی و خـدمـاتـی  ٩١ باید در سال    از سوی واحـدھـای تـول
مختلف کشور به كارگران پرداخت شود، توسط ایـن شـورای  

 تعیین و تصـویـب شـده  ٧٥٤  ھزار و  ٣٨٩ سه جانبه به میزان  
 است 

 رابطه حقوق پایه و خط فقر  حـقـوق پـایـه اعـالم شـده  
توسط شورای عالی کار حتی طبق اظـھـارات كـارشـنـاسـان  

ـری نـمـی  . کـنـد   اقتصادی نزدیك به دولت ھم با خط فقر براب
 ھـزار  ٩٤٦ که خانوارھای شھری با درآمد ماھانه کمتر از    

حقـوق پـایـه اعـالم  . . آیند   تومان زیر خط فقر به حساب می 
دھد و به ھمـیـن    شده، کفاف مخارج زندگی کارگران را نمی 

ترین مشكالت جـامـعـه كـارگـری کشـور    دلیل بكی از مھم 

ـرداخـتـی بـه    مـیـزان دسـتـمـزد .  تامین معیشـت اسـت  ھـای پ
ـنـه  ھـای آنـان نـدارد و از ایـن    کارگران ھیچ تناسبی با ھزی

لحاظ یک شکاف عمیق میان مصوبه شورای عالـی کـار  
ـر از یـک  .  و تورم واقعی به وجود آمده است  کارگران کمـت

سوم دستمزدی که مخارج یك زندگی مـتـوسـط را تـامـیـن  
ـنـد   کند، حقوق دریافت می   می  کـم بـودن حـقـوق پـایـه  .  کن

اعالم شده برای کارگران یک سخن است و مـیـزان حـقـوق  
مـاجـرا  .  دریافتی کارگران از کارفرمایان بحث دیگری است 

ـر    آنجا تاسف بار می  شود که فعاالن کارگری از آماری خـب
 درصد از کارگران کشـور، حـتـی  ٣٠ دھند که طبق آن    می 

ـری دریـافـت   به نسبت حقوق پایـه رسـمـی، دسـتـمـزد کـمـت
ـیـن  ٣٠ بیش از  .   کنند   می   درصد از کارگران کشور در چـن

ـر  .  برند   وضعیت بغرنجی به سر می  وظیفه حل این مشـکـل ب
ھای نظارتی در کشـور و مشـخـصـا سـازمـان    عھده سازمان 

شـود بـایـد    آنچه که تصویب مـی .  بازرسی وزارت کار است 
 ضمانت اجرایی داشته باشد  

 
 حل مشكل  قرارداد موقت، مشكل یا راه

برخی كارشناسان روابط كار، راه حل مشکل فـوق را در  
ـیـمـانـی مـی  ـنـد   انعقاد قرارداد مستقیم با كارگران پ آنـان  .  دان

 بـاشـنـد و دسـت    ھا واقعی و اسـتـانـدارد   معتقدند اگر قرارداد 
ـیـن    واسطه  ھای نیروی كار از بازار كار كوتاه شـود و ھـمـچـن

ـیـن مصـوب خـود را بـدھـد   دولت تضمین اجرایی شدن قـوان
ـم بـود  از جـانـب  .   شاھد این ظلم در حق نیروی كار نـخـواھـی

ترین مشکل کـارگـران    ای   دیگر كارشناسانی ھم معتقدند پایه 
ـراردادھـای مـوقـت کـار   ایران در حال حاضر وجود ھـمـیـن ق
است و این مشکل، سایر مشـکـالت حـاد کـارگـران را ھـم  

ـر  .  باعث شده است  ـرارداد مـوقـت شـمـشـی ـقـدنـد ق ـت آنـان مـع
داموكلسی باالی سر كارگران است و با توجه به كوتـاه بـودن  

ـنـد    زمان قرارداد و به تبع فقدان امنیت شغلی، آنان نـمـی  تـوان
برای مشکالت دیگرشان ازجمله عدم پرداخت دستمزد، كسـر  

ـقـل و   دستمزد، نداشتـن تشـکـل  ھـیـچ گـونـه  ...  ھـای مسـت
وقتی بخـش وسـیـعـی از کـارگـران  .   اعتراضی انجام دھند 

ـنـد، دسـت    ایران با این نوع قرارداد  ھا مشـغـول بـه کـار ھسـت
کارفرما باز است تا با استفاده از قراردادھای مـوقـت کـار،  
شرایط دشواری ھمچون عدم تعھد در برابر ھرگونـه مـزایـای  
ـیـد امضـا و   ـراردادھـای سـف کار، بیمه و تامین اجتماعی، ق
دستمزدھای کمتر از حد قانونی را بـه کـارگـران تـحـمـیـل  

 . کنند   می 
 

 اطالعیه
اطالعیه اتحاد بین المللی در رابطه با حكم 
 سه سال حبس تعزیری علیه پدرام نصرالھی

جمھوری اسالمی ایران را از ایـن عـمـل خـود پشـیـمـان  
ـرای کـمـک بـه  !    کنیم  بنا به گزارش کمیته ھماھنـگـی ب

  ١٣٩١  تیر مـاه ٢٦ ایجاد تشکل ھای کارگری، روز دوشنبه  
ــدارم   ـنـدج، پ ــان سـن ـقـالب شـھـرسـت دادسـرای عـمـومـی و ان
نصرالھی، فعال کارگری و عضو کمیته ھماھنگـی، را بـه  

ـنـدح،  .  سه سال حبس تعزیـری مـحـکـوم کـرد  دادسـرای سـن
ـیـه نـظـام جـمـھـوری   ـیـت عـل بھنام نصرالھی را به اتھام فعال
اسالمی از طریق ھمکاری با یکی از احزاب اپوزیسیـون بـه  
یک سال حبس، و به دلیل عضویت در کمیته ھـمـاھـنـگـی  
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این فعـال کـارگـری  .   به دوسال حبس تعزیری محکوم نمود 
کمیتـه  " تنھا به علت حمایت از حقوق کارگران وعضویت در  

ـنـی اسـت  "  ھماھنگی  که یک نھاد کارگری مستقل و عل
صدور حـکـم زنـدان بـه  .  به سه سال حبس محکوم شده است 

ـیـجـه   ـت جرم دفاع از ابتدایی ترین حقوق انسانی و کارگری ن
ـران نـزد افـکـار   ای جز انزجار بیشتر از جمھوری اسالمی ای

ـلـھـی را بـه  . عمومی داخلی و بین المللی ندارد  پدرام نصـرال
ـیـونـھـا   جرم دفاع از حقوق کارگران به بند می کشند، با میل
کارگر جان به لب رسیده و کارد بـه اسـتـخـوان رسـیـده چـه  
ـران   خواھند کرد؟ موج اخراج ھا و بیکارسازی ھا سـراسـر ای

ھزاران شرکت و مرکز تولیدی فقـط در  .  را فرا گرفته است 
ـیـونـھـا  .  ماھھای اخیر ورشکست و بسته شده اند  ـل حقوق مـی

دستمزد کارگـران حـتـی  .  کارگر به موقع پرداخت نمی شود 
ـیـمـت  .  کفاف یک زندگی بخور و نمیر را ھم نـمـی دھـد  ق

ـیـداد  .   تـومـان شـده اسـت ٩٠٠٠ یک کیلو مرغ   گـرانـی ب
کار قراردادی و موقت امان چند میلیون انسـان را  .  میکند 

ـریـده اسـت  . تحت نظام و  قوانین سرمـایـه داری اسـالمـی ب
ـرض   پدرام نصراللھی را به بنـد مـی کشـنـد بـا مـردم مـعـت
نیشابور چکار می کنند؟ با نیشابورھای فردا چکـار مـی  
کنند؟ با میلیونھا کارگر متشکل و معترض چـه خـواھـنـد  
کرد؟  صدور حکم زندان به جرم عضویت در کمیته ای کـه  
برای کمک به تشکل یابی کارگران در مقابل شـرایـط بـه  
غایت غیرانسانی ای که بر کار و زندگی کارگران حـاکـم  
است ایجاد شـده اسـت اوج تـوحـش و خشـونـت جـمـھـوری  

با تمام قوا بـایـد بـه  .  اسالمی علیه کارگران ایران می باشد 
ـراض کـرد  ـلـی ضـمــن  .   ایـن حــکـم اعـت ـیـن الـمــل ــحـاد ب ات

محکومیت حکم زندان پدرام نصراللھی از تمامی انسانـھـا و  
تشکل ھای کارگری و آزادیخواه و برابری طلب مـیـخـواھـد  
ـنـد  . که با تمام امکانات خویش علیه این حکم اعتراض کـن

ـلـی بـه سـھـم خـود مـی کـوشـد جـمـھـوری   اتحاد بین المل
اسالمی را از این عمل گستاخانه و ضد کارگری پشـیـمـان  

 .کند 
 

كسب حداقل :اطالعیه جمعی از بازنشستگان
 حقوق خود یا ذلت فقر

جمعی از بازنشستگان در    -كانون مدافعان حقوق كارگر  
كسب حداقل حـقـوق خـود یـا ذلـت  "  اطالعیه ای با عنوان  

ـر  "  فقر  ـی ضمن اشاره به شرایط دشوار اقتصادی مـوجـود، تـاث
ـررسـی كـرده و دالیـل آن را   این شرایط را بر زندگی خـود ب

كسـب  : " در این اطالعیه چنین آمـده اسـت .  عنوان نموده اند 
 حداقل حقوق خود یا ذلت فقر 

سی یا چھل سال، قبل مثل این كه ھمیـن بـود، در اوج  
جوانی، با شور و اشتیاق پایان ناپذیر و با عشقی سرشـار در  

راه آھن و ساختمان ھا ھستی و    كارخانه ھا، جاده ھا، سدھا،  
وجود خود را می گذاشتیم و تولید اجـتـمـاعـی و كـاالھـای  
مورد نیاز جامعه را می ساختیم و به ھمین لحـاظ وجـدانـی  

 ھـم احسـاس مـی  ٥٧ پس از بھمن  .  راضی و مغرور داشتیم 
ـم و خـود سـرنـوشـت خـویـش را   كردیم دیگر باالسـری نـداری

شوراھا و تشكل ھای خود را ایجاد و تـمـام  .  خواھیم ساخت 
ـم  مـا  .  نیرو و قدرت خود را صرف ساختن مملكت مـی كـردی

ـنـای   ـر مـب گمان می كردیم آینده ی كشور از آن بـه بـعـد ب
بـھـره  .  ارزش كار و عدالت اجتماعی پایه گذاری خواھد شـد 

كشی و استثمار دسترنج زحمتكشان دیـگـر جـایـی نـخـواھـد  

درصـد كـل حـقـوق و مـزایـا واضـافـه  ٣٠ با پرداخت  .  داشت 
ـنـده، از تـامـیـن   ـرای آی كاری به بیمه و با سرمایه گذاری ب
ـنـان   ـی معیشت و زندگی خود در دوران بـازنشـسـتـگـی اطـم
خاطر یافته بودیم، اما غافل بودیم كه طبقات سـرمـایـه دار،  
ـیـانـه حـجـم   صاحبان قدرت و دولت با افـزایـش مـدام و سـال
ـیـجـه تـورم   ـت نقدینگی یعنی، چاپ پول بدون پشتوانه و در ن
افسار گسیخته، معیشت و ھستـی مـا را نشـانـه خـواھـنـد  

طبقات استثمارگر و بھره كش حاصل دسترنج مـا را  .  گرفت 
ـر و تـورم وگـرانـی   به یغما بردند و اختالف طبقاتـی شـدیـدت

خطای مـا بـه جـھـت آن  .  وحشتناك بر زندگی ما حاكم شد 
بود كه تشكل ھای متحد و یك پارچه ای را نداشته ایم كـه  

 .مدافع منافع طبقاتی ما بوده تا به آن اتكا كنیم 
ـرخـی   ـیـمـت ب برای بررسی بیشتر نسبت پایه حـقـوق و ق

 . مقایسه می كنیم ٩٠  را با سال  ٥٨ اقالم در سال  
ـنـزیـن مـتـوسـط  .  ھمه قیمت ھا به تومان است (  قیمـت ب
در  .   تومان حساب شده اسـت ٥٥٠  تومان یعنی  ٤٠٠  و  ٧٠٠ 

 و قیمـت  ١٣٥٨ مورد خودر رو نیز فقط قیمت پیكان در سال  
ـیـمـت مسـكـن  .   محـاسـبـه شـده اسـت ١٣٩٠ پراید در سال   ق

ـیـمـت  .)  میزان متوسط در شھر تھران است  به طور متوسط ق
حـداقـل حـقـوق در  .   برابر افزایش یافته اسـت ٩٥٠ ھا حدود  

 سـكـه  ٤  تومان بود و می شد با آن  ١٧٠١  ماھیانه  ٥٨ سال  
ـیـمـت  .   كیلو گوشت قرمـز خـریـداری كـرد ٨٥ طال و یا     ٤ ق

 ھزار تـومـان و  ٦٠٠  میلیون و  ٣  برابر با  ١٣٩٠ سكه در سال  
ـیـون و  ٨٥ یا بھای   ـل ـر یـك مـی  ھـزار  ٧٠٠  كیلو گوشت براب

تومان می شود و ایـن درحـالـی اسـت كـه حـداقـل حـقـوق  
 تـومـان بـوده  ٣٠٠  ھـزار و  ٣٣٠  فقط  ٩٠ ماھیانه در سال  

 . است 
ـنـون ھـرگـز بـه  ٥٨ به این ترتیب سطح دستمزد سال    تا ك

ـنـونـی كـارگـران  .  كارگران پرداخت نشده است  قدرت خـریـد ك
ایـن یـعـنـی  .   اسـت ١٣٥٨ درصد قدرت خرید سال  ٢٥ حدود  

ـروی   ـی غارت دسترنج زحمتكشان، كارگران و كـاھـش ارزش ن
كار و در نتیجه، تراكم ثروت در دست طبقات مرفه، سرمـایـه  

ایـن درحـالـی اسـت كـه در زمـان  .  دار و حامیـان آن اسـت 
ـرنـج   حكومت ستم شاھی به جھت استثمار و بھره كشـی دسـت
خود، برقراری عدالت اجتماعی، حاكمیت ارزش كار و حـذف  

ـم  مـیـزان افـزایـش تـورم  .  نابرابری ھای طبقاتی انقالب كـردی
  ٢٤ سالیانه در سی و سه سال گـذشـتـه بـه طـور مـتـوسـط  

 درصـد بـوده  ١٨ درصد و متوسط افزایش حقوق نـزدیـك بـه  
یعنی به طور مرتب حقوق، سطح زندگی و مـعـیـشـت  .  است 

كارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستـاران و كـارمـنـدان جـزء  
 . كاھش یافته است 

اگر بخواھیم علت فقر و تنگدستی را در زنـدگـی خـود  
بدانیم و ببینیم حاصل سی سال دسترنج ما كجـاسـت، بسـیـار  

ـیـد كـه مـثـل قـارچ از  :  راحت است  ـن به بانك ھایی نگاه ك
زمین روییده و درحال گسترش ھستند، میلیاردھا پـولـی كـه  
روزانه جابه جا می شوند، به انبارھا و فروشگاه ھای مـدرن  
پر ازكاال، به برج ھا و ساختمـان ھـای لـوكـس، بـه مـاشـیـن  

ـیـونـی  ٥٠٠  و  ٤٠٠ ،  ٢٠٠ ،  ١٠٠ ،  ٥٠ ھایی با قیمت   ـل  مـی
نگاه كنید كه ھر لحظه جلوی چشم ما رژه مـی رونـد، ایـن  
ھا حاصل كار و دسترنج ما ھستند، اما ما ھیـچ حـقـی در  

ـروت ھـا  .  استفاده از آنھا نداریم  درحالی كـه مـالـكـان ایـن ث
با یك احتكـار،  .  اساسا كار اجتماعی و ارزش تولید نكرده اند 

یك معامله ی كالن زمین و مسكن، دالر و طـال، بـھـره، و  

بورس وسفته بازی و با تورم سرسام آور در یك لـحـظـه ھـمـه  
ی زندگی ما تبدیل به باد ھوا شده و ثروت سـرمـایـه داران  

اختالس ھا و زد و بندھا و به خصوص رانـت  .  متراكم گردید 
ھا و واردات و صادرات قاچاق كاال در مقیاس میلیاردی را  

ن ه میلیارد ریال یا تومان كـه كـالس  (  ھم به آن اضافه كنید  
سرمایه داران و غارت گران پایین می آیـد و مسـخـره مـی  

حقوق سالیـانـه  )  شوند، بلكه میلیاردھا دالر را در نظر بگیرید 
ـر   ما كمتر از ھزینه یك شب میھمانی میلیاردرھا و نـاچـیـزت

اگر دولـت  .  جزیی از مبلغ یكی از ھزاران مراسم دولتی ست 
طبق ھمین قوانین مدون مورد قبـول خـود، از جـمـلـه قـانـون  
ـرای آحـاد افـراد را   اساسی كه تامین زندگی شرافتمندانه ب

 تامین اجتماعی كه افزایـش حـقـوق  ٢٦ تاكید كرده، ماده ی  
ـیـن   را برابر تورم دانسته و ھمچنین حقوق بشـر و دیـگـر قـوان
عمل می كرد و حقوق ھا را مطابـق تـورم واقـعـی افـزایـش  

ـیـاد، فـحـشـا،   می داد، این وضع اسفبار، این ھمه فقر و اعت
ـر  .  ناامنی و جنایت گسترش نمی یـافـت  درچـنـد سـال اخـی

افزایش حقوق حتا نصف تورم اعالم شـده و رسـمـی تـوسـط  
 مصوبه ی مجـلـس و دولـت  ٨٩ در سال  . بانك مركزی است 

درصدی حقوق بود، اما رییس تامین اجـتـمـاعـی  ١٢ افزایش  
در ایـن  .   درصد حقوق ھا را افزایش داد ٦ به میل خود تنھا  

مورد می باید طرح دعوی قضایی از طرف بـازنشـسـتـگـان  
ـنـده بـازنشـسـتـگـان در  . صورت گیرد  افرادی كه به نام نـمـای

ـنـد   انتخابات فرمایشی انتصاب می شوند، وقتی نـمـی تـوان
ـرخ تـورم   اجرای قوانین كه ھمان افزایش حقوق مـطـابـق بـا ن

را تـحـقـق دھـنـد، یـا جـلـوی كـارھـای  )  حتا سـاخـتـگـی ( 
خودسرانه را بگیرند، برای چه نماینده می شوند؟ آیا كـافـی  
است كه فقط به فكر جیب خـود بـوده و بـه بـازنشـسـتـگـان  

  ٧٠٠٠  بـا دریـافـتـی  ١٣٥٨ پشت كنند؟ كسانی كه در سال  
تومان حقوق و مزایا و اضافه كاری بازنشسته مـی شـدنـد،  

ـرداخـت كـرده انـد كـه  ٢١٠٠ درماه برابر   ـیـمـه پ  تومان حـق ب
ـیـدا كـرده   ـری پ سرمایه گذاری شده و ھم اكنون ارزش بیـشـت

 تـومـان  ٢١٠٠ اگر افزایش را ھم نادیده بگیریم ھمـان  .  است 
در حالی كه مـتـوسـط  .   تومان می شود ٢.٠٥٠.٠٠٠ امروزه  

 ھـزار تـومـان بـوده  ٥٧٠  برابر  ٩٠ حقوق بازنشستگان در سال  
 . است 

ـری   ـیـشـت برای اثبات غارت دسترنج ما آیا نیاز به آمار ب
ـیـمـه ای   است؟ سازمان تامین اجتماعی بزرگترین سازمان ب
در كشور و آن ھم غیردولتی یعنی اجتماعـی و مـتـعـلـق بـه  

ـقـی  .  كارگران و بازنشستگان است  اما دولت ھا، به ھـر طـری
كه خواسته اند با امكانات و سرمایه ھای آن رفتار كرده انـد  
ـر آن گـمـارده   ـیـس ب به طوری كه در شش سال اخیر شش ری
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اند و كسانی را در مسند آن قرار داده اند كـه حـتـا یـك روز  
ھم كار نكرده اند و ھمانند آقای سعید مرتضوی كه مـفـھـوم  

ـر و  .  تامین اجتماعی را درك نمی كنند  و نتیجه اش جز فـق
این درحالی است كه در تـمـام  . بدبختی روزافزون نخواھد بود 

ــا تشــكــل ھــای كــارگــری در مــدیــریــت و كــاركــرد   ــی دن
بازنشستگی و تامین اجتماعـی، دخـالـت و نـظـارت كـامـل  

با سازمان تامین اجتماعی، به صورت یك حـجـره ی  .  دارند 
حـتـا سـال ھـاسـت كـه بـخـش ھـای  .  بازار رفتار می شـود 

كارشنـاسـی ایـن سـازمـان تـعـطـیـل شـده و درب مـوسـسـه  
پژوھشی آن كال پلمب شده و نشریات آن ھمگی تعطیل شـده  
ـر مـی شـونـد،   ـرت ـی ـق اند و ھر چه كارگران و بازنشستگـان ف

این وضعیت درحالـی  .  دولت و سرمایه داران غنی تر شده اند 
ـر  ٧ است كه در   ـفـت بـالـغ ب   ٥٣٠  سال اخیر میـزان فـروش ن

ـفـت از   میلیارد دالر، یعنی بیش از یـك صـد سـال فـروش ن
درواقـع دولـت كـمـبـود مـنـابـع  .  تاریخ اكتشاف آن بوده اسـت 

نداشته، فقط نمی خواھد حقوق كارگران و بازنشـسـتـگـان را  
ـم یـا  . به آنان بازگرداند  ما كارگران بازنشسته گـریـزی نـداری

باید با ادامه روند كنونی در فقر روزافـزون و ذلـت ھـر چـه  
بیشتر فرو رویم و یا با اتحاد و ھمبستگی به طورمتشكل و  
سراسری برای احقاق حقوق خود مبارزه كنیم تا بیش از ایـن  

 ...دسترنج ما را غارت نكنند 
 ”جمعی از بازنشستگان 

اما چگونه باید متـحـد  „و در انتھا با طرح این سوال كه  
ـم  ـی ـن روزھـایـی را  ”  و متشكل برای احقاق حقوق خود اقدام ك

ـبـات شـان   برای گردھم آیی جھت ھمفكری و پیگیری مطال
تعیین نموده اند تا به خواسته ی اصلی شان دست یابنـد كـه  

بـه  ”  كسب حقوق واقعی و زندگی با كرامت انسـانـی „ھمانا  
 .است ” ذلت و زندگی در فقر مطلق „جای  
 

عدم اجرای مصوبه بازنشستگی كارگران 
 سیمان تھران

ـتـی   شـورای اسـالمـی کـار  " به اذعان رئیس تشکل دول
ـیـش از مـوعـد  "  کارخانه سیمان تھران  مصوبه بازنشستگی پ

ـرده  .  کارگران کارخانه سیمان تھران ھنوز اجرا نشده است  نامب
افزوده است عدم تمکین و سنـگ انـدازی شـعـبـه حـاتـمـی  
شھرری سازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی در رابـطـه بـا اجـرای  
ـیـش از مـوعـد،   مصوبات مجلس در زمینه بازنشسـتـگـی پ

عـالوه  .  مشکالت کارگران سیمان تھران را افزایش داده است 
بر سخت و زیان آور بودن كار در كارخانه سیمان، ھـمـجـواری  
مجتمع صنعتی سیمان تھران با کارخانجات ذوب فـلـزات و  
ایرانیت که ھر دو از صنایع آالینده محیط زیست مـحـسـوب  
می شوند، اثرات زیانباری ھمچون مشکالت ریوی حـاصـل  
از استنشاق سرب و بروز سـرطـان ریـه بـواسـطـه وجـود مـواد  
اولیه آزبست در ساخت ایرانیت برای کارگران ایـن کـارخـانـه  

 . بوجود آورده است 
 

 مصاحبه با علی کارگر سد خاکی زیویه
 . ممنون : علی . سالم علی آقا، خسته نباشی 

ــی کــه در آن کــار  :  س  امــکــان داره در مــورد مــحــل
ـلـه :  علی .  کردید توضیحاتی برای ما بیان کنید     می  مـن  .  ب

خدمت و    میلیون تومان سفته و کارت پایان ٢٠  با  ٨٦ در سال  
شرایط دیگری به عنوان نگھبان در سـد خـاکـی زیـویـه در  

ـیـمـان ٢٠  جـھـاد  »کـاری     کیلومتری کامیاران کـه تـحـت پ

 .بود مشغول به کار شدم  «نصر 
دانید که این سد در چه سالی احداث شـده،    آیا می :  س 

چه تعداد کارگر در آن مشغول بودند و بعد از گذشت چـنـد  
ـنـد؟ عـلـی   سال اکنون چه تعداد کارگر در آن کار می  : کـن

ـر  ٨٧٢  احداث شد و اوایل حدود  ٨٤ این سد در سال  .  بله  ـف  ن
ـبـن  ٧ در آن مشغول به کار بودند که بعد از حدود   ـری ـق  سال ت

 . کارگر در بخشھای مختلف باقی مانده است ١٢٠ 
ـرداخـت  : س  حقوق ماھیانه شما چقدر بـود و چـگـونـه پ

مثل ھمه کارگران شاغل طبق قـانـون کـار  : می شد؟ علی 
ماه یـک بـار و بـعـضـی  ٣ پرداخت حقوق  .  پرداخت می شد 

 ماه یک بار بود و ھمیشه یک ماه از حـقـوق بـه  ٦ مواقع  
 .بھانه ھای مختلف بایستی نزد کار فرما می ماند 

قرارداد کارگران در ایـن شـرکـت بـه چـه صـورت  :  س 

 مـاھـه  ٣ نود درصد کارگران با قرارداد موقت  :  است؟ علی 
 ماھه که در موقع پرداخت حقـوق امضـا مـی شـد در  ٢ و  

این شرکت مشغول بـه کـار بـودنـد و ھـمـیـشـه کـارفـرمـا،  
 .کارگران را تھدید به اخراج می کرد 

 سال که مشغـول بـه کـار بـودیـد  ٤ آیا در طی این  :  س 
ماھانه مقداری از دسـتـمـزدمـان  .  بله :  بیمه شده بودید؟ علی 

 .را بابت حق بیمه در فیشھای حقوقی کسر می کردند 
 صبـح تـا  ٧ از  :  ساعت کار شما چگونه بود؟ علی : س 

 .صبح ٨  غروب تا  ٦  غروب یا  ٦ 
شرایط کاری شما به عنوان نگھـبـان در طـی ایـن  :  س 

. در شرایط نابسامانی قرار داشتیـم :  دوران چگونه بود؟ علی 
ـرای مـحـافـظـت در   برای مثال ھیـچ گـونـه امـکـانـاتـی ب

زمستان را با چادری خراب شـب  .  اختیارمان قرار نمی دادند 
ـم راه   ـی تا صبح زیر  باران و برف به سر می بردیم وصبح مستق

ـم  ـی ـت ـر روزھـا  .  بیمارستان را در پیش می گرف ایـن روال اکـث
ادامه داشت به صورتی که تمامی دکترھا و پرستـارھـا مـا  

 .را در بیمارستان می شناختند 
در این مدت که شما در این سد مشغول بـودیـد آیـا  :  س 

اعتراض یا اعتصابی به وضع نابسامان شرایط کـار تـوسـط  
 دو بـار  ٨٨  و ٨٦ بله در سال  :  کارگران صورت گرفت؟ علی 

کارگران دست از کار کشیدند به دلیل کم بودن دسـت مـزد  
که ھر دو بار این اعتصابھا به نتیـجـه  .  و به تعویق افتادن آن 

نرسید، زیرا کارفرما با اخراج چند نفر از کـارگـران و اعـالم  
ـیـد در    این که این روال ادامه دارد اگر می  خواھید کـار کـن

ـرویـد، چـیـزی کـه زیـاد اسـت   غیر اینصورت می توانیـد ب
کارگر است و گفتن این حرفھا باعث پایان یافتن اعتـصـاب  

 .می شد 
آیا در این چند سال که شما مشغـول کـار در ایـن  :  س 

پروژه بودید حادثه ای اتفاق اتفاد که کارگری جان خـود را  
ـلـه در  :  از دست بدھد یا منجر به نقص عضو شود؟ عـلـی  ب

ـرس  ٨٨  و ٨٧ سالھای    یک راننده بـه عـلـت  خـرابـی کـومـپ
ھمچنین یک کارگر ھم که در حـیـن  .  تریلی زیر آن له شد 

ـبـود شـرایـط ایـمـن،   ـیـل ن تمیز کردن سنگ شـکـن، بـه دل
 .دستگاه روشن و منجر به پودر شدن کارگر بیچاره شد 

ـر زنـدگـی  :  س  تاثیرات طرح ھدفمند کردن یـارانـه ھـا ب
به قیمت خانه خـرابـی  :  شما و کارگران چه بوده است؟ علی 

ھر چند ماه مقداری از دستمزدمان را کـاھـش  .  ما تمام شد 
  ٤  مـاه بـه  ٣ در اکثر موارد پرداخت دستمـزدمـان از  .  دادند 

 ماه به تعویق می افتاد، به صورتـی کـه تـمـامـی  ٦ وحتی  
 ھمسایه، فامیـل    کارگران به صاحب خانه، مغازه سر کوچه، 

بدھکار بودند و وقتی ھم کـه مـقـداری از دسـتـمـزد  ...  و  

پرداخت می شد ھمه آن بابت پرداخت بدھی ھـا خـرج مـی  
تھدیـد بـه اخـراج ھـا  .  شد و دوباره روز از روز و روزی از نو 

. زیاد شده بود و کارگران دسـتـه دسـتـه اخـراج مـی شـدنـد 
 مـاھـه شـد و  ٢  ماھه تبدیل به قراردادھـای  ٦ قراردادھای  

 . ساعت افزایش یافت ١٢ و ١٠  ساعت به  ٨ ساعات کار از  
فشـار کـار زیـاد  :  دلیل اخراج شما چه بود؟ عـلـی :  س 

شده بود به طوری که چند روز بیمار بودم و کمرم به عـلـت  
سرما خوردن در حین ساعات نگھـبـانـی درد مـی کـرد بـه  
طوری که مجبور به استراحت در منزل شدم، زمانی که بـه  
ـم شـرکـت را   سرکار باز گشتم، کـارفـرمـا گـفـت کـه داری

ـم  مـھـرداد  .  تعطیل می کنیم و دیگر به نگھبان احتیاج نـداری
ی ھماھنگی برای کمـک بـه    از اعضای کمیته ( صبوری  

 )ھای کارگری   ایجاد تشکل 
  

 اخبار بین المللی
 

باالترین نرخ بیکاری از دھه  -اسپانیا 
١٩٧٠ 

ـیـکـاری سـه مـاھـه اول سـال   به گزارش یورونیوز نرخ ب
  ١٩٧٠ جاری دراسپانیا به باالترین میزان خود از اوسط دھـه  

ـر  .  میالدی رسید  درحالیکه از ھر دو نفر جمعیت جـوان و زی
ـیـکـاری بـا  ٢٦  ـرخ ب  سال این کشور یک نفر بیکار است، ن

دو دھم درصد افزایش نسـبـت بـه سـه مـاھـه نـخـسـت، بـه   
مرکز رسمی آمار ایـن کشـور در  .   درصد رسیده است ٢٤.٦ 

ـنـج   گزارش روز جمعه خود تـعـداد افـراد جـویـای کـار را پ
دولت اسپانیا وعده کـرده  .   ھزار نفر اعالم کرد ٧٠٠ میلیون و  

ـیـکـاری   است با اعمال یکسری سیاستھای حمایتی میزان ب
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امـا عـمـق  .   درصـد کـاھـش دھـد ٢٢  تـا  ٢٠١٥ را تا سال  
مشکالت اقتصادی این کشور از نظر برخی از کارشـنـاسـان  
ـیـا را بـازھـم دسـت بـدامـان   به حدی است که الجـرم اسـپـان

ـتـی ھـای  .   بروکسل خواھد کرد  ھمزمان و در ادامه نارضای
عمومی نسبت به اعمال سیاستھای ریـاضـتـی، جـمـعـی از  
ـراض بـه افـزایـش   تاکسی داران مادرید روز جـمـعـه در اعـت
ـتـخـت دسـت بـه تـظـاھـرات   ھزینه زندگی در خیابانھای پـای

 .زدند 
 

 افزایش بیسابقه فقر در این کشور -اسپانیا 
دولت اسپانیا ضمن ارایه آمار اقتصادی مـربـوط بـه سـه  
ماه دوم سال اعالم کرد که میزان بیکاری در این کشور بـه  

ـر    ھمزمان با بحـرانـی .   درصد افزایش یافته است ٢٤ بیش از   ت
ـیـب   شدن شرایط اقتصادی برخی گروھھای وابسـتـه بـه صـل
سرخ در مناطق شھری کم جمعیت و محروم، اقدام به پـخـش  

.  انـد   مواد غذایی برای کمک به ساکنان این مناطـق کـرده 
لورا تژدور، یکی از کارکنان صلیب سـرخ در ایـن مـنـطـقـه  

ــد   مـی  ــدگــان از    پــیـش »:  گــوی ـن ــفـاده کــن تــر بــیـشــتــریـن اســت
تر و به خصـوص    ھای ما افراد خارجی بودند اما بعد   کمک 

ـریـن   ـیـشـت امسال شرایط کامال تغییر کرده اسـت و اکـنـون ب
آمار    «.ھای ما شھروندان اسپانیایی ھستند   مشتریان کمک 

رسمی ارایه شده از سوی دولت حاکی از آنست که در حـال  
ـیـا   حاضر و در مدت سه ماھه دوم سال، جامعه بیکاران اسپان

 درصـد  ٢٥ به پنج میلیون و ھفتصد ھزار نفر، معادل بیش از  
 .از جمعیت این کشورافزایش یافته است 

 
 کارگر ٥مرگ دلخراش  -بنگالدش 
 ساختمانی

  ٥  ژوییه  ٢٩ روز یکشنبه   The Daily Starبه گزارش  
که    Narajanganjکارگر یک شرکت ساختمانی در شھر 

ـر ریـزش   ـر اث در حال ساختن یک پارکینگ بزرگ بودند ب
ایـن کـارگـران  .  ھای سیمان مدفون شده و جان باختند   کیسه 

ھای سیمان چـیـده شـده    در حال استراحت در زیر سایه کیسه 
ھـا ریـزش    بر روی ھم و در خواب بودند که ناگـھـان کـیـسـه 

ـر   میکنند و این کارگران خسته و کـوفـتـه از کـار رادر زی
 نفر از این کارگران از یک خانـواده    سه . خود مدفون میکنند 

ھمکاران آنھا گفته اند کـه  .  ھستند )  پدر، پسر و پسر عمو ( 
دیلیل انتخاب آن مکان برای استراحـت ایـن بـوده اسـت کـه  
مکانی که برای استراحت کارگران در نـظـر گـرفـتـه شـده،  

 . کارگر شاغل در آنجا را نداشته است ٨٠ گنجایش  
 

ھای کارگری به  تھدید اتحادیه -نیجر 
 دولت

ھای کارگری نیجر به دولت این کشـور ھشـدار    اتحادیه 
دادند به تعھداتش بویژه در باره اجرای کامل پروتکـل امضـا  

ـرگـزاری  .   شده با کـارگـران، عـمـل کـنـد  بـه گـزارش خـب
ـر    شین  ـیـات ب ھوا از نیامی، این پروتکل در باره کـاھـش مـال

ـتـی، افـزایـش    درآمد، ایجاد نظام پاداش   و مزایا در بخش دول
ـیـمـه خصـوصـی و    دستمزد در بخش  ـتـی و ن ھای نیـمـه دول

ـلـف اسـت  ـیـشـامـدھـای مـخـت اتـحـادیـه  .  پرداخت غـرامـت پ
کارگران نیجر که متشکل از ھمه سندیکـاھـای کـارگـری  

ـیـامـی  ٢٨ ای که رو شنبه    نیجر است، در بیانیه  ـیـھـدر ن  ژوی
ـروتـکـل   انتشار یافت خواستار اجرای کامل و فـوری ایـن پ

 . شد 
ـرای اجـرای ایـن   ـیـه پـس از سـکـوت دولـت ب  این بیان
پروتکل و نارضایتی کارگران که این نارضایتی خـود را بـا  

اند و ھمچنین پایـان مـھـلـت    ھای مقطعی نشان داده   اعتصاب 
 . اجرای برخی تعھدات دولت، صادر شد 

این اتحادیه، دولت نیجر را تنھا مسئول حـوادثـی خـوانـد  
 .که ممکن است در آینده روی دھد 

 
اعالم دویچه بانک برای اخراج  -آلمان 
  کارمند٢٥٠٠

به گزارش یورونیوز مدیر عامل جـدیـد دویـچـه بـانـک  
ـر  . اصالحات خود را با کاھش تعداد کارمـنـدان آغـاز کـرد  ب

ـر از   ـف اساس طرح صرفه جویی اقتصادی، ھزار و نـھـصـد ن
از  .  کارکنان این بانک شغل خود را از دسـت خـواھـنـد داد 

این میان ھزار و پانصد نفر در بخش سرمایه گذاری فعالیـت  
آنشو جین که از ماه ژوئن مدیر عـامـل دویـچـه  .  می کنند 

بانک شده است دلیل این کار را ھمگامی با تحوالت بـازار  
ـنـھـا یـک بـخـش از  .  عنوان کرد  کاھش تعداد کارکنان، ت

. برنامه اصالحات سه میلیارد یورویی دویچـه بـانـک اسـت 
این اقدام به دویچه بانک اجازه می دھد تا سیصد و پنـجـاه  

گـام  .   میلیون یورو در ھزینه ھای خود صرفه جویـی کـنـد 
بعدی اجرای برنامه اصالحی، ادغام پست بانک در دویچـه  
بانک است که مقدمات آن آغاز شده، این ادغام نیز موجـب  

 .کاھش پانصد میلیون یورویی در ھزینه ھا خواھد شد 
 

 
 

اعتصاب کارگران کارخانه تولید  -قبرس 
 سیمان

ـیـد   Cyprus Mailبه گزارش   کارگران کـارخـانـه تـول
 ژوییه ھنگامـی کـه  ٣١ روز سه شنبه   Vassilikosسیمان  

متوجه شدند که دستمزد آنھا کاھش یافتـه، دسـت از کـار  
گویند کارفرمایان دستـمـزد آنـھـا    این کارگران می .  کشیدند 

 درصد کاھش داده اند که این بر خالف تـوافـقـی اسـت  ٦ را  
که در قراردادھای دسته جمعی به امضا کـارفـرمـایـان ھـم  

ـیـد  .  رسیده است  کارگران این کارخانه که تنھا کارخانه تـول
ـیـز   سیمان در قبرس بشمار میاید در ماه مارس ھمین سـال ن

ـنـه   در اعتراض به منجمد کردن دستمزد  ھـا    ھا و کـاھـش ھـزی
دست به اعتصاب زدند که بعد از مداخله وزیر کـار و دادن  

ایـن کـارگـران  .  قول مساعد به اعتصاب خـود پـایـان دادنـد 
اعالم کرده اند که کـاھـش دسـتـمـزد را بـه ھـیـچ عـنـوان  
ـیـه کـارفـرمـایـان ادامـه   ـر عـل نمیپذیرند و به اعتراض خود ب

 .میدھند 
 

تظاھرات کارگران بزرگترین  -ایتالیا 
 کارخانه فوالد

ـیـا   به گزارش یورو نیوزھزاران کارگر کارخانه فوالد ایتال
در شھر درتارانتا، در اعتراض به تعطیلی احتمالی کـارخـانـه  

ـیـا ایـن  .  به خیابانھا آمدند  سه اتحادیه کارگری بزرگ ایتال
ـریـن شـھـر   تظاھرات را در این شھر ، که به یکی از آلـوده ت

ـتـه گـذشـتـه  .  ھای دنیا معروف است، سازماندھی کردند  ھف
ـلـوا و   دادگاه دستور تعطیلی بخش ھایی از کارخانه فوالد ای
ـیـل   دستگیری ھشت تن از مدیران ارشد آن را صادر کرد، دل
ـتـا مـواد شـیـمـایـی و دی   تعطیلی کـارخـانـه فـوالد تـاران
ـیـت آن اعـالم شـده   اوکسینھای سرطان زای ناشی از فـعـال

سوزانا کاموسو رھبر بزرگتریـن اتـحـادیـه کـارگـری  .   است 
ـیـعـتـا  ” : ایتالیا می گوید  چنین مسئله پیچیده و دشواری طب

ـیـش  .  کارگران را نگران می کند  اختالف نظر ھم بین مـا پ
ـرخـورد  .  می آید  نباید از آن ترسید و بـایـد عـاقـالنـه بـا آن ب

ـیـا    کارخانه فوالد ایلوا که در جنوبی “   . کنیم  ترین نقطه ایتال
ـنـی مـی  ١٢ واقع شده است،   ـی ـیـش ب  ھزار کارگر دارد و پ

 ھـزار فـرصـت  ٢٠ شود تعطیلی آن باعث لطمـه خـوردن بـه  
 . شغلی در کل منطقه بشود 

 
 
 
 
 

 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی


