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آخر عزیز من نونت کـم بـود، آبـت  
شـدنـت  "  فعـال کـارگـری " کم بود  

چی بود؟ سری را  که درد نمـی  
ـنـدنـد  ! حـاال .  کند، دستمال نمـی ب

االن تقصیر کیه ما بایـد چـیـکـار  
ـم کـی بـه تـو   کنیم؟ من نـمـیـدان
گفته کـارگـر ھـمـیـشـه یـا بـایـد  

خـدا  .  دراعتصاب باشه یا درزنـدان 
ـیـن حـرف   لعنت کند او را که چن
لقی را توی دھان شمـا گـذاشـتـه   

ـم  .  است  یک چیز را من نفھمـیـدی
ـیـت   چرا ھر کسی میخواھد فـعـال
اجتماعی خاصی را کنار بگـذارد  
ـرا خـراب کـنـد؟   سعی میکـنـد آن
راستش این حرف شما مـن را یـاد  
دوستی انـداخـت کـه چـنـد سـال  
پیـش مـیـخـواسـت طـور دیـگـری  
زندگی کنـد و در آخـریـن دیـدار  
ــا او در گــوش مــن تــوی   مـن ب

ـتـه  :" یک تاکسی گفت  کی گـف
من باید کارگر باشم و شب کنـار  

ــخــوابــم  ــان ب ــاب ــدم راســت  !"  خــی دی
ـم ! میگوید  ـت چـی  .  ؟ ھیچی نـگـف

ـم   ـت :" باید میگفتم؟ مثال مـیـگـف
جون من یا مادرت کوتاه بیـا ایـن  
ـرود،   حرفھا چیه؟ دیدم میخواھد ب
ـردم نـمـی   ـب زور فیل ھم بکـار مـی

بــعــد از ســالــی  .  و رفــت .  مــانــد 
ـرای خـودش اربـابـی   شنیدم کـه ب
. شده و کارگاھی را مـیـچـرخـانـد 

ھـرچـه  (  خب شما ھم  برادر مـن  
کــه خــودت، خــودت را خــطــاب  

ــی  ــکــن ــال  )  مــی ــخــواھــی فــع مــی
کارگری نباشی خب بگو، یـک  
ـم  ـی ـیـسـت . کالم رو راست بگو من ن

چرا کارگر را سرزنش میکنـی و  
سرش منت مـیـگـذاری کـه مـن  

با ھمبستگی جھانی 
كشتار كارگران در 
آفریقای جنوبی را 

 .محكوم كنیم
ـیـا   سرمایه داری در ھمه جـای دن

 اوت  ١٦ روز   . جنایت می آفریند 
نـمـونـه تـكـانـدھـنـده  )   مـرداد ٢٥ ( 

دیگری از این جنایـت  در شـھـر  
ماریكانا در آفریقای جـنـوبـی رخ  
داد که  در جـریـان آن دسـت كـم  

ـتـل رسـیـدنـد و  ٣٦   كـارگـر بـه ق
ـتـی  .  صدھا نفر زخمی شدند  جـنـای

ـرزه   كه میتـوانـد جـھـانـی را بـه ل
 .درآورد 

ـــكـــه  ١٦ روز   ـی ــ ــال  اوت درح
ـیـن   كارگران اعتصابی معادن پـالت
شھر ماریكانا در آفریقای جنـوبـی  
با خواست افزایش دستمزدھـایشـان  
ـر   به خیابان آمده بودند، توسط اجـی
شدگان دولت سرمـایـه داری ایـن  

، بـه  " دفـاع از نـظـم " كشور به نام  
ــد  ــه شــدن ــه بســت ــول ــم  .  گــل بــعــد ھ

سخنگویشان وقیحانه این جـنـایـت  
خـوانـد و  "  دفاع پلیس از خـود " را  

امـا  .  رسما به دفاع از آن برخاسـت 
فیلم كوتاه منتشر شده از صـحـنـه  
كشتار كارگران در ایـن روز، اوج  
ـیـف سـرمـایـه   ـث توحش و چـھـره ك
ـیـان   داری را، در مقابل چشم جھان

مروري بر تاریخچه اعتصابات کارگري 
 اخبار کارگری     ) 4 ( در ایران  

 ١٢   صفحه  

 ١٠  صفحه  

 غش اسالمی رضا رخشان
 یاشار سھندی 

 کشتار کارگران در افریقای جنوبی
 شھال دانشفر 

در روزھای اخیر جنب و جـوشـی  
ـرامــون مـطـالــبـه افـزایــش   ـی تـازه پ

بـا  .  دستمزدھا به چشـم مـیـخـورد 
ـتـصـادی   وخیم تر شدن وضعیت اق
کشور و افزایش روزانه نرخ تـورم،  
این از طبیعی تریـن و مـعـقـوالنـه  
ـبـش کـارگـری   ترین مطالبات جـن

اگــر چــه در  .  بـه شــمــار مــیــرود 
ـراضـات مـھـم   موارد بسیاری، اعت

کارگران پیرامون بیکارسـازیـھـا و  
دستمزدھـای مـعـوقـه اسـت، امـا  
اخیرا مطالبه افزایـش دسـتـمـزدھـا  
ـیـز   متناسب با افزایش نرخ تـورم ن
به یکی از خواسته ھـای اصـلـی  
در  اعتراضات جاری تبدیل شـده  

 .است 
یکی از مھمترین و آگـاھـانـه  
ـلـه   ترین عرصه ھـای طـرح مسـئ

دستمزدھا، توسط اتحادیه آزاد بـا  
تھیه طوماری بـا ده ھـزار امضـا  
ـبـه و دیـگـری   پیرامون این مـطـال
ــال   ــع ــه مشــتــرک دو ف ــانــی بــی
ـنـد، رضـا   سرشناس کارگـری درب
ـرامـون   ـی شھابی و علی نجاتی  پ

 .تورم و مسئله دستمزدھا بود 
یکی از مـعـیـارھـای اصـلـی  
برای سـبـک و سـنـگـیـن کـردن  
فعالین و یا تشکلھای کـارگـری  
ــش   ــومــی جــنــب در عــرصــه عــم
کارگری، نـگـاه کـردن بـه طـرح  
ـیـش گـرفـتـن   مطالبات و یا در پ
سیاستھا و روش ھائی اسـت کـه  
ـرداخـتـن   این فعالین یا تشکلھا درپ

ضرورت گسترش مبارزه برای 
 افزایش فوری دستمزدھا

     مرتضی فاتح 

 )1(در معرفی جنبش کارگري چین  
 ٦  صفحه    ھمبستگی قدرت است  

گزارشی از مبارزه کارگران     
 نکته اصلی ٧  صفحه    )2(پاالیشگاه آبادان 

 ٨  صفحه  

 ٧   صفحه   آمدند حرف بزنند راه رفتند

 ٥                صفحه  

 ٤ صفحه  

 ٣            صفحه  
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  ٦٧ اطالعیه شماره  
 

جلیل محمدی فعال 
كارگری دستگیر شده در 
شھر كرج از زندان آزاد 

 شد
ـتـشـر شـده در   بنا بر گـزارش مـن
ـرق   سایت انجمن صنفی کارگران ب

ــرمــانشــاه روز   ــزکــار ک ــل   ٢٥ و ف
مرداد  جلیل محمدی از اعضـاء  
ـرای کـمـک   کمیته ھماھنگی ب
به ایجاد تشکلھای کارگری كـه  

 نفر دیگر از اعضـای  ٥٨ به ھمراه  
ــه   ــل ــان حــم ــری ــتــه در ج ــی ــن كــم ای
نیروھای اطالعاتی و انتظامی به  

مجمع عمومی آنان در شھـر كـرج  
دستگیـر شـده بـود از زنـدان آزاد  

 . شد 
آزادی جلیل مـحـمـدی را بـه  
آنان، به خانواده و بستـگـانـش، بـه  
ـتـه ھـمـاھـنـگـی و بـه ھـمـه   كمی
ــای   ــھ ــان ــه انس ــم ــارگــران و ھ ك

 . آزادیخواه تبریك میگوییم 
ـبـال آزادی   جلیل محمدی بـدن

 مرداد در مـیـان  ٢٦ از زندان، روز  
استقبال گرم خانواده اش، اعضـای  
كمیته ھماھنـگـی و تـعـدادی از  
ـنـدج   فعالین كارگری وارد شھر سن

ـقـه  . شد  ـنـدگـان بـا حـل استقبال كن
ــدن ســرود   ــوان ــل، و خ ــای گ ھ
ـیـل مـحـمـدی را   انترناسیونـال جـل

 . ھمراھی كردند 
ـیـل   علیرضـا عسـكـری و جـل

ـر در  ١٤ محمـدی در تـاریـخ   ـی  ت
ـقـالب اسـالمـی  ٤ شعبه    دادگاه ان

ـیـب بـه   ـرت محاكـمـه شـده و بـه ت

یكسال و به سه سال حـكـم زنـدان  
ایـن كـارگـران  .  محكوم گـردیـدنـد 

ـتـه  ٥٨ ھمراه با    عضو دیـگـر كـمـی
ـر  ٢٦ ھماھنگی در    خرداد دستگـی

ـریـھـا بـا   شده بودند و این دسـتـگـی
ـراضـاتـی   كمپینی جـھـانـی و اعـت

ــرده روبــرو شــد  ــت ــه  .  گس از جــمــل

اتحادیه ھای كارگری بین المللی  
اعتراض خود را نسبت بـه تـھـاجـم  
رژیم به این كارگران و نقض پـایـه  
ای تریـن حـقـوق كـارگـران اعـالم  
ـر حــق تشـكــل بــرای   ــه و ب داشـت
ـنـد  . كارگران در ایران تاكید گذاشت

اكنون جلیل مـحـمـدی  از زنـدان  
آزاد شده و علیرضا عسـكـری ھـم  

 .ھمچنان در زندان بسر میبرد 
گفتنی است كه در ھمین روز  
ـیـن   علی اخوان یكی دیگر از فعال
كارگری در شھر تھران ، پـس از  

 . ھفت ماه زندان آزاد شد 
عالوه بر علیرضا عسكری در  
حــال حــاضــر رضــا شــھــابــی از  
اعضای ھیات مدیره سـنـدیـكـای  
شركـت واحـد، عـلـی نـجـاتـی از  
اعضای ھیات مدیره سـنـدیـكـای  
نیشكر ھفت تپه، بھنام ابراھیم زاده  
، شاھرخ زمانی، محمـد جـراحـی  
ــتـه پــیـگــیــری،   از اعضــای كـمــی
ـیـن   محمد علی محمدی از فـعـال
ــدج و رســول   ــن ــن ــری در س كــارگ
ـفـی   بداغی از اعضای كانون صـن

ـنـد  ـیـن  .  معلـمـان در زنـدان ھـمـچـن
عبدالرضا قنبری معلم دیگـریسـت  

  ٦ كه به جرم شركت در تـظـاھـرات  
 خطر اجرای حـكـم اعـدام  ٨٨ دی  

ـر روی ســرش اسـت  عـالوه بــر  .  ب
ـیـن   كارگران تعداد زیادی از فـعـال

 . سیاسی در زندانند 
ھمه كارگران زندانـی و ھـمـه  
زندانیـان سـیـاسـی بـایـد فـورا از  

 .زندان آزاد شوند 
 

 
كمپین برای آزادی 

 كارگران زندانی
 اوت  ١٧ ،  ٩١  مــرداد  ٢٧ 
 ٢٠١٢  
 
 

Shahla_daneshfar@ya
hoo.com 

Bahram.Soroush@gm
ail.com 

h t t p : / / fr ee-t h em -
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خصوصا وقتی كه یكی  .  گذاشت 
از سـخــنـگــویـان كـارگــران اعــالم  
میدارد كه آنھا خواستشان افزایـش  
دستمزد بـوده اسـت و بـا گـلـولـه  

 .پاسخ گرفته است 

بعدا نیـز روشـن شـد كـه ایـن  
ـلـی   ـب جنایت بر اساس تـوافـقـی ق
ـلـی مـور   ـیـس و راجـر فـی ـل بین پ
رییـس مـعـدن الن مـیـن صـورت  

ـبـال  . گرفته است  رییـس مـعـدن ق
اعالم كرده بود كـه اگـر كـارگـران  
اعتصابی به شیفتشان بـازنـگـردنـد  
به رویشـان آتـش گشـوده خـواھـد  

و چنین بود كه در حـفـاظـت  .  شد 
از نظم عمومی سرمایـه ھـایشـان،  

 . دست به كشتار كارگران زدند 
قبل از ھر چیز ھـمـبـسـتـگـی  
خود را با خانواده ھـای كـارگـران  
جانباخته در این كشتار وحشـیـانـه  
ـقـای جـنـوبـی   و با كـارگـران آفـری

 . اعالم میدارم 
  اوت  ١٦ كشتار كارگران در  

به نوعی یادآور كشـتـار كـارگـران  
در شیكاگوی آمریكا در بیـش از  

كـارگـران در  .  سال قبل است ١٢٠ 
ـیـكـه خـواسـت   آن ھنـگـام د رحـال
ھشت ساعت كار در روز در صـدر  
ــه   ــاتشـان قــرار داشـت،  ب مـطــالــب
خیابان آمدنـد و تـظـاھـراتشـان بـا  
حمله وحشیانه سركوبگران سرمایـه  

ـراض  .  به خون كشیده شـد  در اعـت
به این كشـتـار، روز اول مـه روز  
ھمبستگی جھانی كـارگـران زاده  

امروز نیـز بـار دیـگـر جـھـان  .  شد 
ــار   ــت ــه ای از كش ــن شــاھــد صــح
ـقـای   كارگران در شھـری در آفـری

در فیلم تكان دھنـده  .  جنوبی است 
ــه،   ــان ــی ای از ایــن كشــتــار وحش
سخنگویی از كارگران مـیـگـویـد  

كه جرم آنھا فقط خواست افـزایـش  
ــوده اســت و   ــایشــان ب ــمــزدھ دســت
ـم كـه   ـی ـن ـی ھمانجا در فیلم مـی ب
رییس پلیس محلی اعالم میكـنـد  

خاتمه خواھیـم  "  قائله " كه امروز به  
ــار   ــل رگــب ــه ســی ــالفــاصــل داد و ب
گلـولـه بـطـرف كـارگـران را مـی  

 اوت  و این كشـتـار  ١٦ روز  . بینیم 
 .فراموش نخواھد شد 

ــد  ١٦   روز   ــای  اوت را  ب
بعنوان روز دیگری از ھمبستـگـی  
جھانی، روزی علیه سـرمـایـه كـه  
ــھــای   ــار در صــدر خــواســت ــب ایــن
ـــش   ـران خـــواســـت افـــزای كـــارگــ
ـرار   دستمزدھا و یك زندگی بھتر ق
ــاد   دارد، زنــده نــگــاھــداشــت و ی
ـــگـــان ایـــن روز را   ـت ـــاخــ ـب ــ جـــان

 .گرامیداشت 
البته ماجرای كشتار كـارگـران  

 اوت  ١٦ در آفریقای جنوبی  در  
بـعـد  از آن  .  خاتمه نیافته اسـت 

ــگــان و   ــاخــت ــواده ھــای جــانــب خــان
ــال   ــدنــب ــاجــرا ب ــن م ــان ای ــمــی زخ
ـیـمـارسـتـان ھـا و   عزیزانشان بـه ب
ـلـف سـر زده    سردخانه ھای مـخـت
ـیـاورده   ولی خبری از آنان بدسـت ن

ھـمـسـران ایـن مـعـدنـچـیـان  .   اند 
ـتـه  ـروی    گف ـی انـد کـه مـقـامـات ن

ـران مـعـدن، حـتـی   ـیـس و مـدی پل
ــه  ــت ــی از  کش ــت ــس شــدگــان و    لــی

زخمیان ندارند و  مسئوالن نیـروی  
اند که در حـال آمـاده    پلیس گفته 

ــنـد  ــعــاد  .  کـردن فــھــرســت ھســت اب
ـتـه   جنایت آنچنان باالست كـه گـف
اند برای  تکمیل این فھرسـت بـه  

 .زمان نیاز دارند 
ـنـكـه در ایـن مـاجـرا   بعالوه ای
ـران   ـــادی از كـــارگــ ـــعـــداد زی ت

روز  .  اعتصابی بازداشت شـده انـد 
ـر از کـارگـران  ٢٥٠  اوت  ٢٠  ـف  ن

ــن   ــی در ای ــازداشــت ــعــتــرض ب م
اعتراضات، تـوسـط دادگـاھـھـای  
آفریقای جـنـوبـی بـه مـحـاکـمـه  

ـرپـایـی  .  کشیده شدند  جـرم آنـھـا ب
ـر ھـم  "  اعتصاب غیر قانـونـی "  و ب

سـرمـایـه شـان  "  نظم عمومی " زدن  
ــت  ـــن  .  اس ــه ای ــاکـــم طـــی مـــح

کارگران، خـانـواده ھـای آنـان در  

ـراض   مقابل درب دادگـاه در اعـت
ـقـای جـنـوبـی  .  بـودنـد  دولـت آفـری

ظاھـرا مـیـخـواھـد امـر سـرکـوب  
ــران را بشــکــل   " اعــالیــی " کــارگ

انجام دھد، چون میداند کـه دادن  
ھر گونه فرصتی به آنـان اوضـاع  
. را از کنترلشان خارج خواھد کرد 

 اوت آخـریـن  ٢١ امروز سه شنبـه  
ـرای بـازگشـت بـه کـار   مھلـت ب
ـیـن شـده   کارگران اعتصابـی تـعـی

 . است 
ــن   ــن كشــتـار و ای ـرابــر ای در ب
ــه جــمـعــی كــارگــران،   اعـدام دسـت

ــس   ــكــوب زومــا رئــی جــمــھــور    جــی
آفریقای جنوبی ناگزیر به عـكـس  

ـرا   " فـاجـعـه بـار " العمـل شـد و آن
اما تنھا اقدامشان  تحقیـق  . خواند 

در باره جنایتی است كه نقشه اش  
 . از قبل ریخته شده بود 

اكنون كارگران و خانواده ھـای  
جانباختگان در شھر مـاریـكـانـای  
آفریقـای جـنـوبـی و كـارگـران و  
مردم این كشور یك پارچه خشم و  
ــرای   ــنــد و ایــن ب اعــتــراض ھســت
ــارزات   ــب ــوبــی و م ــن ــقــای ج آفــری
كارگران در این كشور میتواند یـك  

ـیـز حـاکـی  .  سرآغاز باشد  خبرھا ن

ــن   از اضـطـراری بـودن شــرایـط ای
ـقـای  .کارگران است  كارگـران آفـری

جنوبی باید با وسیعترین حمایت و  
 .پشتیبانی جھانی روبرو شوند 

ـنـی جـھـانـی بـه   ـی باید با كمپ
ــانــی از ایــن   ــب ــی ــت حــمــایــت و پش
كارگران و خواست برحـق افـزایـش  

ـتـظـار  . دستمزدھا یشان، برخاست  ان
میرود كه در ایران و در ھمـه جـا،  
ـیـه   ـیـان تشكلـھـای كـارگـری بـا ب
ھای حمایتی خود و با قطعـنـامـه  
ھایشان این جـنـایـت را مـحـكـوم  
ـیـن   كنند و خواستار محاكمه عامل
ــار گــردنـد و   ــن كشـت ــن ای و آمـری
برخواستھای كارگران اعـتـصـابـی  
ـیـد   در معادن شھر مـاریـكـانـا تـاك

 .گذارند 
ـنـی جـھـانـی بـه   ـی باید با كمپ
ــانــی از ایــن   ــب ــی ــت حــمــایــت و پش
ــرحــقــشــان   ــران و خــواســت ب كــارگ
ــا   ــزدھ ــم ــش دســت ــزای خــواســت اف

ـرود كـه در  .  برخاست  ـتـظـار مـی ان
ایران و در ھـمـه جـا تشـكـلـھـای  
ـتـی   كارگری با بیانیه ھای حـمـای
خود و با قطعـنـامـه ھـایشـان ایـن  
جنایت را محكوم كنند و خواستـار  
ـیـن و آمـریـن ایـن   محاكمه عـامـل
ـرخـواسـتـھـای   كشتـار گـردنـد و ب
كارگران اعتصابی در معادن شھـر  

 .ماریكانا تاكید گذارند 
 اوت  ١٦ كشتار كـارگـران در  

ـیـش از ھـر   در آفریقای جنوبـی ب
ــرمــایــه داری   چــیــز درنــدگــی س
بحـران زده امـروز جـھـانـی را بـه  
ـرون   ـرای ب نمایش میـگـذارد كـه ب
رفت از بحرانش ھر روز حملـه ای  
ــشــت   ــدگـی و مــعــی ــد بــر زن جـدی
كارگران و كل مردم را در دسـتـور  

در برابر ایـن وضـعـیـت،  .  میگذارد 
موجی از اعتراضات كـارگـری و  
ـیـه كـل ایـن   جنبشی قدرتمند عـل
ــرفــتــه اســت  . تــوحــش شــكــل گ
ـبـش     ٩٩ جنبشی كه خـود را جـن

درصدی ھا میخواند و فراخوانـش  
در اول مـه امسـال اشـغـال تـمــام  
خیابانھا علیه سـرمـایـه داری در  

ـیـن  .  سراسر جھان بود  در ادامه چن
 اوت را بـه یـك  ٢٦ جنبشی، روز  

روز اعتراض جھانی علیه تـوحـش  
و بربریت نظام سرمایه داری حاكـم  

و ھر ساله این روز را  .  تبدیل كنیم 
 .   گرامی بداریم 

 

 کشتار کارگران در افریقای جنوبی
 با ھمبستگی جھانی كشتار كارگران در آفریقای جنوبی را محكوم كنیم 

 

 ١  از صفحه  
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ـیـش   به معضالت اجتمـاعـی در پ
ـرنـد  ــن  .  مـی گـی بـه ھـر انـدازه ای

موضوعات به نیازھا و خـواسـتـه  
ـقـه کـارگـر و   ھای عمومی طـب
ـران و کـل جـامـعـه   سایر مزدبگـی
نزدیک تر و عینی تر باشد، وزن  
ــھــا نــیــز   ــن و تشــکــل ــن فــعــالــی ای
متناسب با آن در جامعه سنـگـیـن  

 . تر میشود 
ـراضـی   طرح تھیه طومار اعـت
پیرامون مسئله دسـتـمـزدھـا و یـا  
بیانیه علی نجاتی و رضا شھابی  
از کارگـران زنـدانـی، بـه خـوبـی  
ـرده   نشان میدھد کـه طـرح گسـت
ـتـی در   این مطالبه  چـه  اھـمـی
جنبش کـارگـری و بـه طـبـع آن  
ـر   ـراب حفاظت از کل جـامـعـه در ب
ـریشـانـی   ـنـگـدسـتـی و پ فقر و ت

 .دارد 
ھیچ مـوجـود زنـده ای طـی  
چند صد سال حاکمیـت سـرمـایـه  
داران بر جھان به یـاد نـدارد، کـه  
ـرم حـتـی در   این طبقه نسبتا محت
پر رونق ترین دوره ھای اقتصـادی  
ـرخ سـود و   اش و در زمانی که ن
ـری   ـیــ ارزش اضـــافـــی در مســ
صعودی و رویا گونه در حـرکـت  
بوده باشد نیز، حاضر باشد اندکی  
ــه   ـروت اجـتـمــاعـی را ب از ایـن ث
ـروتـھـا   اکثریت پدیـد آورنـده ایـن ث

حتی در دوره ھـای  .  واگذار نماید 
ــه   ـتـصـاد سـرمـای طـالئـی رونـق اق
ــه   ــز، کــارگــران و ھــم داری نــی
ــران تــنــھــا بــا تــالش و   ــگــی مــزدب
ـر   درگیری و اعتصاب و فشـار ب
سرمایه و دولتھایش، قادر بوده انـد  
ــی   ــاع ــم ــاه اجــت ــدکــی بــر رف ان

در شرایط حاضر مبارزه  .  بیافزایند 
بر سرمیزان دستـمـزدھـا از کـانـون  
ـرای حـفـاظـت   ھای اصلی جدال ب
ــرات   ــل خــط ــاب از جــامــعــه در مــق

 . مرگبارنظام سرمایه داری است 
افزایش و حـفـاظـت از سـطـح  
دستمزدھا، در شرایطی که کار و  
ــی جـامـعــه   ــدیـده اصـل کـاال دو پ
ـنـھـا   انسانی به شمار میروند، نه ت
موضوع مورد مـنـاقشـه سـرمـایـه  
ـیـن   دار وکارگر است، بلکه ھمچن
ــان   ــدال مــی ــی ج مــوضــوع اصــل
ــریــت جــامــعــه و حــکــومــت   اکــث
ـرود،   سرمایه داران نیز به شمار مـی
ـیـجـه   ـت چراکه میزان رفـاه و در ن
میزان پیش رویـھـای جـامـعـه در  
ـیـعــی   ـر طـب ـقـابـل بـا بـالی غـی ت
ـم و بـی   ـی ـق سرمایه، ارتباط مسـت
واسطه ای به میزان دستـمـزدھـا و  
الجرم سطح رفاه عمـومـی دارد ،  
ـیـه   مبنای اصلـی مـحـاسـبـه کـل
دستمزدھا در بازار کار، دسـتـمـزد  

ــران اســت  ــایــه کــارگ ــیــن  .   پ ــن چ
جدالی با توجـه بـه شـرایـط ویـژه  
حاکم برایران، در مبارزات روزمـره  
کارگران وزنی مخصوص به خـود  

ھمه به خوبی می دانیـم در  . دارد 
جدال بر سر زندگـی بـا سـرمـایـه،  
بھترین دفاع برای کارگران، حملـه  

حکومت اسالمی به عنوان  .  است 
مجمع عمومی سرمایداران معـمـم  
ـقـه   ومکال در ایران، بنا دارد تا طب
کارگر و به طبع آن کـل جـامـعـه  
را چنان در گیر در پایه ای تریـن  
ــای   ــازھ ــن نــی ــی تــری ــدائ و ابــت
اجتماعی کند، تا دیـگـر کسـی  
ـرده   قادر نباشد به افق ھای گسـت
ـر   تر و موضوعاتـی اجـتـمـاعـی ت

بیکارسـازیـھـای گـاھـا  .  بیاندیشد 
عمدی و نـاشـی از شـلـخـتـگـی  
ـفـاوتـی و بــی   ـتـی، بـی ت ـری مـدی
ــحــران   ــا ب ــل ب ــاب ــی در تــق عــمــل
اقتصادی، باز گذاشتن بی قید و  
ـتـی در   شرط مکانیسم بازار رقـاب
عرصه نیاز ھای عمومی جامـعـه  
و سرکوب شدید فعالیـن و دسـت  
اندرکاران طبقه کـارگـر و ایـجـاد  
ـیـش پـا   ھزار معضـل روزمـره و پ
ـرای   افتاده زیستی و اجتـمـاعـی ب
مردم،  از ترفند ھائـی اسـت کـه  
ــه در   حـاکــمـان اســالمـی ســرمـای
ــشــکــل   ــارزه مــت ــا مــب ــل ب ــاب تــق
ـیـش گـرفـتـه انـد  . اجتماعی در پ

عبور از موانع و متـشـکـل کـردن  
اعتراضات اجتماعی بـا خـواسـتـه  
ـبـط بـا کـل   ھائی روشـن و مـرت
جامعه مانند افزایش دسـتـمـزدھـا،  
از عرصه ھائی است که نیـاز بـه  
فعالینی ھوشیار و در صـحـنـه از  
ــن   ــھــا و فــعــالــی ــل، تشــکــل ــی ــب ق

 .کارگری پیش گفته را دارد 
ــھــتــر از ھــر زمــان   امــروز ب
دیگری میتوان به وضوح بر دروغ  
ــای   ــادھ ــاری از فــری ــودن بســی ب
ــم ھــای،   ــتــصــادا و وا تــحــری واق
حکومت و سرمایـه داران وطـنـی  

با وجود ھمـه مشـکـالت  .  پی برد 
ـیـونـھـا   اقتـصـادی و زیسـتـی مـل
ایرانی، اندکی از کـمـک ھـای  
ـلـه   حکومت اسالمی بـه حـزب ال
ـر   لبنان، حکومت بشار اسد، و سای
ـیـن   تروریست ھای منطقه ای و ب
ـنـه   المللی کم نشده است، در زمـی
ــم   داخــلــی نــیــز ھــر روز بــر حــج
ــنــی،    ــی و عــل ــف ــارات مــخ ــب اعــت
نظامی و امنیتی حکومت افزوده  

این تا جـائـی اسـت کـه  .  میشود 
مستقیـمـا بـه حـکـومـت مـربـوط  

ــشــود  ــی ــه داران  .  م ســایــر ســرمــای
وطنی  و عمله  و اکـره  دسـت  
دومشان مانند مدیران و پـادوھـای  
سرمایه نیز از این خوان یغمـا بـی  

 .نصیب نیستند 
ـراسـاس اعـالم   ھمیـن امـروز ب
ـریـن   شرکت سازنده گران قیـمـت ت
" اتومبیل ھای شـخـصـی یـعـنـی 

ـنـده  " پورشه  ـیـن وارد کـن ، ایران اول
اتومبیل ھای تولیدی این شرکـت  
ــانــه اســت  ــی . در مــنــطــقــه خــاورم

ـران پـس از امـارات   ـیـن ای ھمچـن
دومین وارد کننده اتومبیـل ھـای  
ـیـمـت جـھـان در مـنـطـقـه   گران ق

ــران و  .  اســت  ــون در تــھ ــن ــم اک ھ
بسیاری از مراکز استانھا، قیـمـت  
مسکن ھای خاص سرمایـه داران  
با قیمت ویالھای لوکس سرمـایـه  

 .داران اروپائی برابری میکند 
ھمین امروز میزان سـرمـایـه و  
ثروت برخی از حضرات را با عـدد  
و رقم ھائـی کـه بـه گـوش مـا  

کافی  .  آشناست نمیتوان نشان داد 
است نگاھی به آمار منتشر شـده  
از میلیاردرھای ایرانی بیندازیم تـا  
متوجه شویم که جنگ و کشتار  
ـر سـر چـیـسـت  . سی و دو ساله ب

ـنـھـا مـحـصـول   ثروتی که تنھا وت
ــھـا کــارگـر و   ــیـون ــج مـل کـار ورن

 .زحمتکش این جامعه است 
 نمی توان ھمه این تـجـمـل و  
رفاه را فقط بـه سـران حـکـومـت  

ـتـسـب کـرد  ـروت  .  من ـر ث عـالوه ب
ـیـد شـده در   ھای اجتـمـاعـی تـول
ایران که توسط حکومت اسالمی  
دود ھوا میشود، بخش عـظـیـمـی  

ـقـه   از این ثروت نیز در مـیـان طـب
ــم   ــی ــس ــق ــران ت ــرمــایــه دار در ای س

ــیــشــود  ــاش ھــای  .  م ــپ ــز و ب ــری ب
نظامی و امنیتی حکومت اسـالم  
ـم   مستقیما در خدمت ھمین تقـسـی
ـقـه   ثروت اجتماعی در مـیـان طـب

. سرمایه دار وطـنـی اسـت !  شریف 
ـیـونـھـا   طبقه ای که زنـدگـی مـل
انسان زحمـتـکـش در آن جـامـعـه  

 .برایش پشیزی ارزش ندارد 
در چنین شرایطی تشکلـھـا و  
ــد و خــارج زنــدان   ــن فــعــالــیــن درب
کارگری نبز به درسـت و بسـیـار  
ـبـه ای انـگـشـت   عاقالنه بر مطال
نھاده و آن را به عـنـوان یـکـی از  
ـریـن خـواسـتـه ھـای   بی واسطه ت
فوری جامعه مطرح نموده اند، تـا  
ـم نـه   بتوانند بخشی از حـق مسـل
ــوه   ــکــه انــب ــط کــارگــران بــل فــق
ــازپــس   ــکــشــان ایــران را ب زحــمــت

 .بستانند 
خواست افـزایـش دسـتـمـزدھـا  
ــه مــرکــزی و   ــه مــطــالــب ــر ب اگ
ــاری   ســراســری اعــتــراضــات ج
کارگران تبدیل شود این تـوانـائـی   
ـر بـخـش   بالقـوه را دارد کـه سـای
ھای زحمتکش جـامـعـه را حـول  
ـیـاسـی   مطالبات کارگران در مـق

امـروز در  .  گسترده تر متحد کند 
ــاری از بـخــش ھــای   مـیـان بسـی
ــظ   جـامــعـه مـوضــوع بــر ســر حــف

میتـوان بـا مـتـحـد  .  زندگی است 
ــول   ــعــتــرض ح کــردن  مــردم م
خواسته ھـای عـمـومـی، افـق و  
چشم انداز کارگری را بـه سـطـح  
خواسته و چشم انداز کل جـامـعـه  

 .ارتقا داد 
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 5 ٢٢٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

ـم "  فعـال کـارگـری "  ـتـه  .  ھسـت ـب ال
بگم فعال کارگری عنوان شغلـی  
کسی نیست که بخواھد رسمـا و  

ـتـوانـی  .  کتبا اسـتـعـفـا بـدھـد  مـی
ساکت و آرام کـنـار بـایسـتـی و  

ـم  .  نباشی و بروی  ـل ـتـی ق امـا وق
دست میگیری و به ھمه تـوھـیـن  
ـرا مـیـزنـی، دیـگـر   میکنی و افت
نباید انتظار داشـتـه بـاشـی ھـمـه  

این طفل معصوم را کـه  :  بگویند 
ـنـی فـعـال کـارگـری اسـت   میبی
گناه داره بگذارید ھـر چـه دلـش  

وقتـی زحـمـات  !"  میخواھد بگوید 
بسیار کسانی که در حـمـایـت از  
ــبــش کــارگــری ھــر کــاری    ــن ج
توانستد انجام  دادنـد، بـه سـخـره  
میگیری خب جوابت را میدھـنـد،  
چون این کارھا را به خـاطـر گـل  
. روی من و شما انجام نمی دھند 

ـبـشـی   ھدف شان حـمـایـت از جـن
ـتـوانـد وبـایـد نـظـام   است کـه مـی

 .  سرمایه داری را برچیند 
رضا رخشان کارگر ھفت تپه،  
ــو خــود شــمــا   سـوال شــمــا را جـل

ـراسـتـی  : " میگذارم  ـقـت ب قلب حقی
ـرای مـا کـارگـران   چه سـودی ب

؟ از ایـن آسـمـان و ریسـمـان  " داره 
بافتن شـمـا، مـن یـک آن جـلـو  
چشمم آمـده کـه خـدای نـاکـرده  
گرفتار سربازان گمنام امـام زمـان  

از داستانی که شما بعـد  . شده اید 
از چند مـاه دوبـاره زنـده کـردیـد،  
ـلـب   که براستی آن داسـتـان ھـم ق
حقیقت بود؛ چه میخواھید نتیجـه  
ـم   بگیـرد؟ مـیـشـود خـواھـش کـن
ــد آدرس آن کــارگــر   ــی ــطــف کــن ل
زنـدانـی کـه ذکـرش را کــردی،  
ـیـد  : بدھید؟ ھمانـی کـه مـیـگـوی

بابا یـارو حـتـی جـرات نـمـی  "... 
از دور مـی  .  کرد بره اعـتـصـاب 

. ایستاد و رفقاشو نگاه می کـرد 
ـر مـواقـع داشـت بـا   ھرچند بیـشـت
. ماشینش مسافرکشی می کـرد 

حـاال  .  ورفقاشو تنھا می گذاشـت 
بخاطر دالیلی دیگه بردنـش زنـدان  
فوری ھمه جوانـب دیـگـه پـاک  
میشه وفقط روی کارگر بـودنـش  

ــور مــی دن  یــک ســوال  ...!  مـان

دیگر دارم چرا ھر کس میخواھـد  
ــشــه خــدا   ــار، ھــمــی بـکــشــد  کــن
ــھــم   ــگ و مــب ــای گــن آدرســھ
ـم کـه   میدھند؟ مانند ھمان دوسـت
ـتـه   معلوم نبود کی به ایشـان گـف
ــان   بـود بـایـد شـبـھــا کـنـار خـیـاب

ـیـد  .  بخوابد  شما ھم مـوظـف ھسـت
که نام این کارگر را بگویـی  و  

کـه بـخـاطـر آن  "  دالیل دیگـه " آن  
 .رفته زندان 

ـیـد،   شما بحث سیاسی میـکـن
ــد،   ـرن ــان را مـیـگـی ـقـه ات ـتـی ی وق
یکدفعه یادت میاید که گـارگـر  
ھستی، فوری اوراد از قبـل آمـده  

سـنـدیـکـا،  :  شده را تکرا میکنیـد 
ـیـد   ـراز داد سـف حقـوق کـارگـر، ق
امضاء، اما راستی آقای رخشـان  
چرا شما ھر وقت بحـث سـیـاسـی  
میکنید، بطرف مواضع جمـھـوری  
ـیـد؟ یـادتـان   اسالمی غش میـکـن
ـتـادیـد و شـدیـد   ھست دوره راه اف
مبلغ و طرفدار  طرح خانه خـراب  

احمدی  "  ھدفمندی یارانه ھا " کن  
نژاد؟ گفتید وضع کـارگـر خـوب  
میشود، یادتان ھست؟ جـمـھـوری  
ــه   ــت ب ــوانس ــی ت ــم ــی ن ــالم اس
سندیکاھای فرانسه مراجعه کـنـد  
و شاکی نیروھای چپ در خارج  
ــن   ــا ای ــا شــم کشــور بشــود، ام

ــد "  مــجـاھــدت "  آنــروزھــا  .  را کـردی
مسله دستمز و قرداد سفید امضـا  
کارگر یادتان رفته بود؟ یا اینکـه  
اولویت سیاسی اتان این شـده بـود  
که به سـنـدیـکـاھـای کـارگـری  
ــامـه بـدھــیـد کـه چــه   فـرانســه ن
ـنـھـا کـه بـه اسـم   نشسته ایـد، ای
کارگر در ایران به شـمـا مـراجـعـه  
میکنند، یکسـره ضـد کـارگـر و  
ضد سندیکا و تشکـل کـارگـری  

لیست تالش شما و امثال  .  ھستند 
شما  برای خـرابـکـاری و ایـجـاد  
تفرقه در جنبش کارگری، سیاھـه  
باال بلندی است، چرا دیگر ردای  

بر دوش گرفته ای و  "  مظلومیت " 
ـیـه مـن  "   مقاله ١٨٠ "آدرس   بر عـل

ــدھــی؟   ــمــا مــی ــد را، ب ــه ان نـوشــت
میگویید تحریمھا سفره کارگر را  
نشانه رفته است و ظـاھـرا کسـی  
ـنـوشـتـه اسـت  . ھم در این مـورد ن

واقعا تحریمھا موجب خالی شـدن  

ـبـل از   سفره کارگر شده اسـت؟ ق
ــد   ــمــھــا کــارگــر ســوار پــرای ــحــری ت

بـا  "  شیـطـان بـزرگ " میشد؟ حاال  
ـیـاده   تحریم، کارگر را از ماشین پ
و سفره اش را خالی کـرده اسـت؟  
. باز که از انـوری غـش کـردیـد 

ـنـاک دار   باور بفرمایید سایت تـاب
و دسـتـه مـحـسـن رضـایـی دارد  
میگوید اقتصاد این ممـلـکـت بـه  
ـرا تشـدیـد   گل نشسته، تحریمھا آن
کرده ولی عـلـت ورشـکـسـتـگـی  

بی عرضگـی و بـی  " اقتصادی،  
بـاالخـره  .  دولـت اسـت "  برنـامـگـی 

ــاس   ــب ــکــه ل ــی ــرای کس فــعــال  " ب
ــت  "  کـارگــری  ــن کــرده، خــوبــی بــت

ــا   نــدارد مــواضــعــش دو وجــب ب
صاحبان قدرت، فـاصـلـه نـداشـتـه  

ــاشــد  ــتــه  .  ب در ھــمــیــن یــک ھــف
ــه   ــه در ارتــبــاط بــا زلــزل ــت گــذش
ــان، مــردم رژیــم دزدان   ــج ــای آذرب
اسالمی را رسوا کردند، در ھـمـان  
ــودوربــیــن   ــھــران مــردم، جــل ــب ت قــل
گفتند کمکھا را خودمان بـدسـت  
ـم بـه   مردم میرسانیم، اعتماد نـداری
ـم، چـنـان   ارگانھای دولتی بسپاری
ھجومی به رژیم اسالمی شد که  
سید عـلـی آقـا مـجـبـور شـد بـه  
مناطق زلزله زده مسافـرت کـنـد،  
ـره اشـان   ھمین مـردمـی کـه سـف
ـیـاری مـردم   خالی است، پر شور ب
در آذربایجان شتافتنـد، امـا شـمـا  
ـنـد سـخـنـگـوی ارگـانـھــای   بـمـان
ــوری   ــھ ــم ــدی ج ــی، القــی دولــت
ــه مــردم در   ــت ب اســالمــی نســب
اذربایجان را به حساب تـحـریـمـھـا  

تمام کمکھایی که از  .  میگذارید 
خارج بدست جـمـھـوری اسـالمـی  
. رسید، ھمه را دزدیدند و خـوردنـد 

ـبـاھـی   باز کـه داریـد ادرس اشـت
اینرا کامال میفھمم کـه  .  میدھید 

ــدگــی   ــکــه در ایــران زن کســانــی
میکنند، نمی توانند ھمه  گاه بـا  
صراحت حرف بزنند، امـا مشـکـل  
ـلـکـه ھـر جـا   ـیـسـت، ب شما این ن
ـتـان رسـیـده از سـیـاسـتـھـای   دست

 . جمھوری اسالمی دفاع میکنید 
اگر ھنوز بر مسـلـمـانـی خـود  
استوار بودم شما را قسـم مـیـدادم  
که عندالله ای بگوید این جـمـلـه  

ــا ایــن حــال،  :" ...  شــمــا کــه   ب
ــه  ــی، آخــرمــعــرفــت ــدان . کــارگــرزن

مسـیـح در  .  باالترین تقدس را داره 
کارگر زندانـی یـه  .  بند شده است 

مـیـشـه  .شبه میشه قھرمان زندانی 
تازه اگـه تـو  ( میشه  . رھبر زندانی 

زندان بتونه پشت سرھم بیانیـه بـده  
ـرشـــه  ـــگـــه اخــ خـــدای  )  کـــه دی

امـا رفـیـق  . میشه اااااااااااا . زندانی 
ــن سـکــه دو رو   ــه نـکــن ای عـجـل

ــدانــی ازاد شــده،  . داره  ــر زن کــارگ
میشـه  .  یک شبه میشه فراموش 

قـھـرمـان گـم  .  قھرمان پنچر شـده 
ــده  ــشـــه  .  ش ـــاره مــی ــدش دوب ــع ب

ھمون  موجود گـمـنـامـی  . ھیچی 
راستی اول چی بـود  .  که اول بود 

ھمون   .  بعدش دوباره میشه ھیچی 
. موجود گـمـنـامـی کـه اول بـود 

بـابـا  ...  راستی اول چـی بـود؟  
کســی  . ازادی ھـیـچ نـمـی ارزه  

زنـده ای؟ مـرده  .  بھت توجه نداره 
ای؟ امـا تـو زنـدان واسـت سـنـد  

بـدون سـنـد  .  شرافت درست میشه 
بابـا یـارو را  .  شرافت حرفت مفته 

ندیدی که چه به اب وآتیشی زد  
تا واسش چند ماه سـنـد شـرافـت  
صادر کنند؟ گویا کـه اونـا کـه  
 -ازادند دور از جون تـو ھـمـه بـی 

ـیـاد ایـن حـرفـھـا  "   تند؟ -را  بدت ن
دور از جان شما، مال یک فـعـال  
کارگری نیست، این حرفھـا مـال  

سپاه اسـت کـه  "  خوب "بچه ھای  
یا ھنـوز در خـدمـت ارتـش امـام  
ـنـد، یـا شـدنـد مـفـسـر   زمان ھست
. صدای امریکا و بـی بـی سـی 

من خواستم حرفھایت را خـالـصـه  
ـم   تر کنم و نقل به معنی اش کـن
دیدیم که خودت آخر حرف را زده  

ـقـدر؟  .  ای  و من میپرسم یعنی این
اینھا حرفھای جمھوری اسـالمـی  

جمھوری اسـالمـی کـم از  . است 
از ھـمـون اولـش  .  این حرفھا نـزده 

. ھمین حرفھا بـوده !)  ؟ ( استداللش 
راستی نشسـتـی پـای حـرفـھـای  
ـر شـکـنـجـه   این اشخاصی که زی
وادار میشوند در تلویزیون بـه قـول  

ـنـد "  خـودزنـی " معروف   عـیـن  .  کـن
آدم  .  ھمین حرفھا را بیان میکننـد 

ـنـد و دلـش   ـب این انسـانـھـا را مـی
میـسـوزد کـه چـگـونـه وادار بـه  
اینکار شدند اما شما بدون ھـیـچ  
اجبار و شکنجه ای ھمان حرفـھـا  

ـم چـه  .  را تکرار میکـنـی  نـمـیـدان
احساسی به شـمـا داشـتـه بـاشـم؟  

 خودتی یا کس دیگر؟ 
 

لیست مطالبی که در کارگـر  

کمونیسـت دربـاره مـبـاحـث سـال  
گذشته حول مواضع رضا رخشـان  

 منتشر شده است 
 
 به رضا رخشان  -١ 

ــن   ــه اعـتــراض بــی شـمــا ھــم ب
ـلـی بـه جـمـھـوری اسـالمـی   المـل

 بپیوندید 
 ناصر اصغری 

h t t p : / /
www.wpiran.org/00-k-
komonist/kk160/html/

kk160-na-raxshan.htm 
 
ـــواب    -٢  ـــان ج ـــا رخش رض
 نمیدھد 

 شھال دانشفر 
h t t p : / /
www.wpiran.org/00-k-
komonist/kk164/html/

kk164-sd.htm 
 
پاسـخـی بـه پـاسـخ رضـا    -٣ 
 رخشان 

 یاشار سھندی 
h t t p : / /
www.wpiran.org/00-k-
komonist/kk164/html/

kk164-ys.htm 
 
 باز ھم با رضا رخشان  -٤ 

در ھمان چھارچوبی كه شـمـا  
 !كنیم   كنید، بحث می   بحث می 

 ناصر اصغری 
h t t p : / /
www.wpiran.org/00-k-
komonist/kk164/html/

kk164-na.htm 
 

 
نشریه 
کارگر 

کمونیست 
را 

 بخوانید

 غش اسالمی رضا رخشان
 ١ از صفحه  
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ــن " مـركــز   ــن كـارگــری چــی ـت ــول " ب
(China Labour Bulletin) 

 گزارشـی دربـاره  ٢٠١١ اكتبر سال  
موقعیت جنبش كارگری چین در  
ـتـھـی بـه آن تـاریـخ،   سه سال مـن

، تـحـت  ٢٠١١  تـا  ٢٠٠٩ یعنـی  
،  " ھمبستگی قـدرت اسـت " عنوان  

(Unity is Strength)   ـتـشـر من
نگاھی گذرا و ترجمـه  .  كرده است 

آزاد از بخشھایی از ایـن گـزارش  
برای خواننده فارسـی زبـانـی كـه  

ـنـجـل " دائم از چین و كاالھـای   " ب
چینی و كارگر ارزان چینی مـی  

 . شنود، خالی از لطف نیست 
" بولتـن كـارگـری چـیـن "نھاد  

در معرفی خود در ھمان گـزارش  
ــویســد   ــركــز   CLBمــی ن یــك م

ــتــی اســت كــه در ســال   ــردول ــی غ
 در ھنگ كنگ تشـكـیـل  ١٩٩٤ 

این نھاد از یك محـفـل  .  شده است 
تحقیقی و نظارتی كوچك بـه یـك  
سازمان فعال با فعالین كـارگـری  
ـبـدیـل   ـلـف چـیـن ت در مراكز مخت
شده كه دفاع از حـقـوق كـارگـران  
. در چین ھـدف اصـلـی آن اسـت 

ھدف ما معرفی این نھاد نیسـت،  
ـر ھـر چـنـد   بلكه دادن یـك تصـوی
شاید نسبتا غیركامل از موقعـیـت  
ــدگــی   ــارگــری و زن ــش ك جــنــب

ـنـار  .  كارگران در چین اسـت  در ك
ـنـون   مطالب و گزارشاتی كه تـا ك

روی   CLBبا آن برخورد كرده ام،  
ــش   ــت كــارگــران و جــنــب وضــعــی
ـرژی   كارگری بیشتر كار كرده و ان
زیادی به این موضوع اخـتـصـاص  

 .داده است 
*** 

ـقـش   این گزارش با اشاره بـه ن
ھای دست سـاز  "اتحادیه "سركوبگر  

دولت، به اعتصاب مھم كـارگـران  
ــی   ــھ ــان ــدا در ن ــون ــه ھ ــان ــارخ ك

(Nanhai)   اشـاره مـی كــنـد و

  ٢٠١٠  مـه  ٣١ میگوید كه روز  
 تن از اعضای ایـن  ٢٠٠ نزدیك به  

مترسك به این اعـتـصـاب حـمـلـه  
می كنند و اعتصابیـون را مـورد  

ایـن  .  ضرب و شتم قرار می دھند 
اعتصاب و حمله اوباشان متـرسـك  
ـقـطـه عـطـفـی   دست ساز دولـت، ن
است در جنبش كـارگـری چـیـن؛  
بدین جھت كه واكنش كارگران بـه  

ھـای  " اتـحـادیـه " ھمدستی آشـكـار  
ـــاعـــث   ـــت، ب ـــا دول ـری ب كـــارگــ

از  "  اتـحـادیـه " عذرخواھی رسمـی  
كارگران اعتصابی شد و ھمچنین  
ـتـخـاب   كارگران تا حدودی حـق ان

ـنـده را بـه دسـت آورنـد  یـك  .  نمای
خواست مھم دیـگـر كـارگـران در  

ــش   ــزای ــاب اف ــص ــن اعــت   ٣٥ ای
درصدی دستمزد بود كه موفق بـه  

امـا  .  تحمیل آن به كارفرما شـدنـد 
ـروزی   ـی اھمیت این اعتصاب در پ

ـروزی اقـدام  .  آن بود  ـی نتیجه این پ
ـــادی از   ـــعـــداد زی ـران ت كـــارگــ
كارخانجات ماشین سازی و دیگر  
ــا   ــصــابــاتــی ب ــت ــه اع ــع، ب ــای ــن ص

گـزارش بـا  .  مطالبات مشابه شـد 
ـیـن  :  تأسف می نویسـد  امـا فـعـال

كـارگـری زیـادی كـه اعـتـصــاب  
كارگران كارخانه ھوندا نـانـھـی را  
سازمان داده و رھبری كردند، بـعـد  
ــه   از مـدت كـوتـاھــی یـا كـارخـان
ــه دسـت آوردن   ـرای ب مـزبـور را ب
مشاغل دیگری ترك كردنـد و یـا  
ـقـول   ـنـد و ب دیگر پا جلو نگـذاشـت
گزارش، تجربه مھم این كـارگـران  
در مشغالت روزمره كـارگـران گـم  

 .شد 
مقدمه این گزارش به اھمیـت  
پیروزی ایـن اعـتـصـاب از زاویـه  
تغییر و تحول در نـگـاه مـقـامـات  
ـــه   ـــشـــی را ك ـق ــ ـــی و ن ـت ــ دول

ـتـی  " اتحادیـه "  ھـای كـارگـری دول
برای خود تعریف كرده بودند اشـاره  

این اعتصاب، مقـامـات  . می كند 
ــــــدون   ــــــگ ــــــوان ــــــت گ ــــــال ای

(Guangdong)   ـر را كـــه پــ
ـریـن   ـریـن و صـنـعـتـی ت جمعیت ت
ـر   ـتـی بـالـغ ب ایالت چین با جمـعـی

 میلیون ساكن ثابـت و نـزدیـك  ٨٠ 
ـیـون كـارگـر فصـلـی  ٣٠ به   ـل  مـی

است، مجبور كرد كه قوانین خـود  
ـقـش كـارگـران در   را نسبـت بـه ن
ـقـشـشـان   نظارت بر شرایط كار و ن

 .در تعیین دستمزد، تغییر بدھد 
افزایش روزافزون اعـتـصـابـات  
ــرخــورد   ــن و ب ــی كــارگــری در چ
محتاطانه دولت چین به تحـركـات  
جنبش كارگری ایـن كشـور، امـا  
ــســت كــه مــخــتــص   ــزی نــی ــی چ

در چـنـد  .  باشد  CLBگزارشات  
ــکــطـرف شــاھــد    سـال اخــیــر، از ی
انعكاس وسیعتر اخبار اعتـصـابـات  
كارگری بوده ایم و از جانب دیگـر  
ـرای ایـجـاد   مقامات دولت چین ب
ـبـال   محدودیت در پخش اخبار  دن
راه و چاه  در نشریات، مجالت و  
سایتھای مـھـم جـھـان، از جـمـلـه  

ــســت،   ــومــی ،  USA Todayاكـون
ــن،   ــاردی ــوز، گ ــورونــی رویــتــرز، ی
ـره   نیویورك تایمـز، لـومـونـد و غـی

تـعــداد   CLBگــزارش  .  بـوده انـد 
اعتصابـاتـی كـه در مـطـبـوعـات  
داخلی و خارجی انعكـاس یـافـتـه  

 عدد می خوانـد و ایـن  ٧٠ اند را  
 اعتـصـاب را از اعـتـصـابـات  ٧٠ 

ـر آنـھـا مـحـسـوس   مھمی كه تأثی
ـرای مـفـسـریـن  .  بوده، می دانـد  ب

ـنـون یـك   سیاسی چپ، چـیـن اك
قطب مھم سیاسی ـ اقتصادی در  
ـتـصـادی   جھان است که بحـران اق
چند سال گـذشـتـه كـه غـرب را  
ــیــن را   ــرده اســت، چ ــم ك ــردرگ س

ایـن  .  آنچنان در بر نگـرفـتـه اسـت 
ـیـا را   تحوالت می تـوانـد كـل دن

 .وارد فاز سیاسی مھمی بكند 

*** 
فصــل اول ایــن گــزارش كــه  
ــاســی و   ــه ســی ــن ــشــی ــاره پــی درب
ـبـش   ـتـصـادی جـن اجتماعـی ــ اق
ـقـل قـولـی از   كارگری است، با ن
یكی از مفسرین سیـاسـی بـه نـام  

Bao Pu  ــا  : " شـروع مـی شـود ت
چند سال پیش، دولت چین ھـنـوز  
ــوســعــه   ــود كــه ت ــاور ب ــن ب ــر ای ب
ــصــادی بــه آن وقــت كــافــی   اقــت
خواھد داد كه در مورد رفرمھـای  
ـر الزم   ـی اجتماعی و سیاسـی تـداب

حداقل از نـظـر  ."  برای آینده ببینند 
ـیـن بـه نـظـر مـی   این مفسر، چـن
ـتـظـر یـك   رسد كه دولت چنین مـن
ـنـی   نوع مھدی مـوعـود نـوع چـی

اقتصاد چین كه ھر گـوشـه  .  است 
از این جھان را به تسخیر خـود در  
ـم   ــ ـی ـروی عـــظــ ــ ـی ــ ـرای ن آورده بــ
كارگرانی كه به مناطق صنـعـتـی  
ـر   مھاجرت كرده، ھمچنانـكـه بـاالت
نیز به آن اشاره شد، مانند استانـی  

  ١١١ مــثــل گــوانــگــدان کــه از  
ـیـون آن  ٣٠ میلیون جمعیت،   ـل  مـی

كارگر فصلی مھاجر است، ھـیـچ  
برنامه كنكرتی برای آینده در نظـر  

 !انشاالله گربه است . ندارد 
گزارش می گوید كه در سـه  
ـبـش كـارگـری   سال گذشـتـه، جـن
ـنـدی بـه جـلـو   ـل چین گامھـای ب

منتـھـا حـداقـل در  .  برداشته است 
ــزارش،   ــن فصــل از گ ــل ای اوای
ــارزات كــارگــران   ــزی از مــب ــی چ
نگفته و صرفا به شـل كـردن سـر  
كیسه از جانب دولـت اشـاره مـی  

در این باره مـی گـویـد كـه  .  كند 
دولت چین در دوره بـحـران مـالـی  
ای كه جـھـان غـرب را در خـود  
ـرای بـاال   فرو برد، برنامه ھـایـی ب
بردن دستمزد كـارگـران كـه قـدرت  
ـیـش   ـرد، در پ ـب خرید آنھا را باال ب

،  ٢٠١٠ در اول ماه ژوئـن  .  گرفت 
،  (Li Keqiang)لی ككیانگ  

ـر چـیـن، در   مـعـاون نـخـسـت وزی
مقاله ای در نشریه تئوریك حـزب  
ـقـت،   ـی كمونیست چین، بدنبـال حـق

ــرش  : " مــی نــویســد  ــت ــیــد گس ــل ك
ــاال بــردن   ــی، ب ــاضــای داخــل تــق

ظرفیت مردم برای مصرف اسـت،  
كه خود مستلزم بـازسـازی تـوزیـع  
درآمــد و افــزایــش ســطــح درآمــد  
ـیـن   آنھایی است كه درآمدشان پـائ

گزارش می نویسـد كـه  ." تر است 
بسیاری از ایالتھای چین، حـتـی  
خیلی پیش از مقاله مزبور، شـروع  
ــزد   ــم ــش حــداقــل دســت ــه افــزای ب
ـبـل از   كارگران كرده بودنـد؛ كـه ق
این پروسـه افـزایـش دسـتـمـزد، از  

 و بـا  ٢٠١٠  تا سـال  ٢٠٠٨ سال  
دستور و تأكید دولت ھـیـچـگـونـه  
افزایشی در دستمزدھا ایجاد نشده  

، تـمـام  ٢٠١٠ تا پایـان سـال  .  بود 
ــن   ــھــای چــی ایـالــتـھــا و شــھـرداری
حداقل دستمزد را بـطـور مـتـوسـط  

.  درصـد افـزایـش داده بـودنـد ٢٣ 
پــروســه افــزایــش دســتــمــزدھــا تــا  

ـقـول ایـن  ٢٠١١ اواسط سـال    و ب
گـزارش تـا سـطـح چشـمـگـیــری  

 .ادامه می یابد 
 و  ٢٠٠٩ گرچه تورم در سال  

 افزایش نیافت،  ٢٠١٠ تا نیمه اول  
ـیـمـه   اما قدرت خرید كارگران در ن

 نسبت به یـكـسـال  ٢٠١٠ دوم سال  
ـنـزل  .  قبل شروع به تنزل كرد  ایـن ت

 درصـد  ٦.٤  بـه  ٢٠١١ در ژوئن  
ـبـل  .  رسید  و این رقم در سه سال ق

ـم بـوده اسـت  ـریـن رق . از آن بیـشـت
ـیـه   قیمت غذا و دیگر مایحتاج اول
ـر   ـی با سرعت افزایش یافت كه تـأث
افزایـش دسـتـمـزدھـای بـه دسـت  

ـرد  در  .  آمده را به سرعت از بیـن ب
 گـوشـت خـوك،  ٢٠١١ ماه ژوئن  

ـریـن گـوشـت خـانـوار   كه اصلی ت
 درصـد افـزایـش  ٥٠ چینی است،  

 .یافت 
 ادامه دارد 

 ٢٠١٢  اوت  ٢٠ 

 )١(ھمبستگی قدرت است 
 نگاھی به گزارش  موقعیت جنبش كارگری چین 

 ناصر اصغری 

 

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری را بخوانيد
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ــک از   ــاره ی ــم ــزارش ش در گ
ــم کــه   ــی ــت ــادان گــف ــاالیشــگــاه آب پ

 کـارگـر  ٢٢٧ پیمانکار جدیـد از  
بخش خدمات پاالیشگاه خـواسـتـه  
ــغــال   اسـت کـه بــرای ادامــه اشـت
ھرنفر بـایـد دویسـت ھـزار تـومـان  
پرداخت کنند و کارگران بـه ایـن  

ـری  .  مساله معترضند  ـر خـب بنـا ب
که امـروز بـه مـا رسـیـده اسـت،  
ــن   ــجــمــع اعــتــراض ای ــال ت ــدنــب ب
کارگـران  حـراسـت اعـالم کـرده  
ـرداخـت دویسـت   است که مساله پ

تـعـداد  .  ھزار تومان منتفـی اسـت 
معدودی از کارگران که از تـرس  
ـیـمـانـکـار   بیکاری این پول را به پ
ـبـال یـک مـبـارزه   داده بودند، بـدن
ـنـد  ـت . جمعی پول خود را پس گـرف

این مبارزه درس بسیار خـوبـی از  
. اتحاد و مـبـارزه در پـی داشـت 

ـر   اکنون بحث در میان کارگـران ب
ــه   ــراردادھــایشــان ب ــدیــل ق ــب ــر ت س
ـم و کـوتـاه شـدن   ـی ـق قرارداد مسـت

ـنـی  .  دست پیمـانـکـار اسـت  ـت گـف
ــر   ــی اســت کــه در یــک مــاه اخ
ــن بــخــش خــدمــات   ــران ای کــارگ
پـاالیشـگـاه عـمــال در اعـتـصــاب  

کارگران در مـحـل کـار  .  ھستند 
حاضر میشوند، اما کاری انـجـام  

 .نمیدھند 
موضوع دیگر ادامه تجمـعـات  
اعتراضـی کـارگـران بـازنشـسـتـه  

طـبـق ایـن  .  پاالیشگاه آبادان اسـت 
ــه   ــب ــن ــرداد  ٢٨ گــزارش روز ش  م

 نفر از این کارگران بـه  ١٠٠ حدود  
ـراض   ھمراه خانواده ھایشان در اعـت

 مـاه دسـتـمـزد  ٤ به تعویق پرداخت  
ـریـت   خود و فشـار دولـت و مـدی
برای تخلیه منازل سـازمـانـی، در  

ـر اصـلـی پـاالیشـگـاه   مقابـل دفـت
این تجمع بـه  .  دست به تجمع زدند 

ــل   ــاب ــان مــق ــاب ــدن خــی ــه ش بســت
پاالیشگاه منجر شـد و انـعـکـاس  
ــر آبــادان   ــوجــھــی در شــھ ــل ت ــاب ق

نیروی حراست و انتظامـی  .  داشت 
نیز مثل ھمیشه در محـل حـاضـر  
بودند و مردمی که با ماشیـن از  
کنار کارگران معترض و خـانـواده  
ھایشان عبور میکردنـد بـا تـکـان  
دادن دست ھمـبـسـتـگـی خـود را  

ــد  ــکــردن ــالم مــی ــان  .  اع در جــری
ــع در   ـی ــای وســ ـــھ ــازی ــکـــارس بــی
ــخــشــی از   ــادان ب ــاالیشــگــاه آب پ
ـبـال   ـنـکـه در ق کارگران با قول ای
بازخریدشان از کار و بازنشستگی  
ـنـد خـانـه   ـتـوان پیش از مـوعـد مـی
ھای سازمانی داشته باشند، خـود  
ـیـش   را بازخرید کرده و بازنشسته پ

اکـنـون کـه  .  از موعـد شـده انـد 
ـرح   ـریــــت طـــ ـــ ــــت و مــــدی دول
بیکـارسـازیـھـایشـان را بـه انـجـام  
رسانـده انـد، بـه کـارگـران فشـار  
آورده و میگویند که خـانـه ھـای  
سازمانی را تخلیه کنند تا حقـوق  
ھای معوقه شان پرداخت شـود و  
رسما دستمزد کارگران را به گـرو  
ـر از   گرفته اند تا آنـھـا را نـاگـزی

 . تخلیه منازل خود کنند 
 بدنبال این تجـمـع قـائـدی از  
مسئولین پاالیشگاه بـه کـارگـران  
گفت که ھفته آینده حقـوق ھـای  

ولـی  .  معوقه پرداخت خواھـد شـد 
ھمچنان فشار بر روی کـارگـران  
برای تخلیه منازل سـازمـانـی ای  
ـرار گـرفـتـه   که در اختیار آنـان ق

ـران  .  اســـت، ادامـــه دارد  کـــارگــ
ــردن   ــازنشــســتــه قصــد خــالــی ک ب
منازل خود را نـدارنـد و در یـک  
ماه اخیر چھار بار دست به تجمـع  

خـانـواده ھـای  .  اعتراضی زده انـد 

ـراض   ـیـز وارد ایـن اعـت کارگران ن
 . شده اند 

حزب کمونیست کارگـری از  
اعتراضات کـارگـران پـاالیشـگـاه  
آبادان قاطعانه حمایت مـیـکـنـد و  
کلیه کـارگـران در بـخـش ھـای  
مختلف پاالیشگاه را به پشتیبانی  
ــحــاد و   ــارزات و ات ــن مــب از ای
یکپارچگی در مقابـل تـعـرضـات  
. دولت و کارفرمایان فرامیـخـوانـد 

ــواده ھــای کــارگــران   حضـور خــان
ـراضـی   بازنشسته در تجمعات اعـت
آنان یک قدم مھم به جـلـو اسـت  
ـری   که باید ابعاد ھـرچـه وسـیـعـت

 . پیدا کند 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 

 اوت  ١٩ ،  ١٣٩١  مـرداد  ٢٩ 
 ٢٠١٢ 
 

 )٢(گزارشی از مبارزه کارگران پاالیشگاه آبادان 

 روز جمعه که اولین بخش خبـری  
بی بی سی شـروع شـد، صـحـنـه  
ای به نمایش در آمـد کـه فـکـر  
ـم    ـل ـی کردم گوشه ای از یـک ف
اکشن و جنگی است کـه سـتـاره  
ـری   ـی ھای پر عضله ھالیوود سر پ
دور ھـم جـمـع شـدنـد و دمـار از  
روزگار آدمھای بد در می آورنـد،  
. که شده خبر اول بـی بـی سـی 

اما این صحنه کشـتـار کـارگـران  
ـقـای جـنـوبـی بـود  صـحـنـه  .  آفـری

بعدی که به نمایش درآمد قاتلیـن  
با واھمه زیاد به اجسـاد نـزدیـک  
ـیـک   میشدند و ھـنـوز آمـاده شـل

ـتـه زھـر  .  بودند  ـب بی بـی سـی ال
کـارگـرانـی را  .  خودش را ریخـت 

نشان داد که سر نیزه ھـا و قـمـه   
ـیـن   در دست داشتند و صحنه چـن
القا مـیـکـرد کـه ایـن کـارگـران  
آماده بودند که با این سـالحـھـای  
خون بریزند و پلیس وظیفه شـنـاس  
به کار خودش مشغول بـوده و از  
خود دفاع کرده است و امنیـت را  

بی بی سـی  !  به جامعه برگردانده 
ـیـس   ـل مدعی بود که قبل از آن، پ
وظیفه شناس با گـاز اشـک آور  

و باتوم به کـارگـران ھشـدار داده  
ـــود  ـــی  .  ب ـــا چ ـران ام ــ ـــارگ ک

ـنـد؟ اضـافـه دسـتـمـزد   میـخـواسـت
ــود  ــھــا ب ــه آن ــکــی از  .  خــواســت ی

مـن ایـن ھـمـه  : " کارگران گـفـت 
ـم امـا عـاجـز از ایـن   کار میـکـن
ــدم را بــفــرســتــم   ھســتــم کــه فــرزن

ــه  ."  مــدرســه  ــام خــواســت ــم ــن ت ای
کارگران بود که با گلولـه جـواب  

اما ھمـانـطـور کـه اشـاره  .  گرفت 
ـری و بـه   شد در این گزارش خـب

ـیـطـرف " گفته مجری این رسانه   " ب
و طبعا صد در صـد بـی غـرض 

، کارگران بـه قـمـه و دشـنـه  (!) 
به گفته رادیو فـردا،  .  مجھز بودند 

پلیس آفریقای جنوبی گفته اسـت  
معدنچیان اعتصـابـی بـه قـمـه و  
چوب و چـمـاق مسـلـح بـودنـد و  
ــس   ــی ــا بســوی پــل ــھ ــان آن ازمــی

ـیـز شـد  خـب مـعـلـوم  !  تیراندازی ن
نیست که قـمـه و چـوب چـمـاق  
چــه جــور ســالحــی اســت کــه  

این اولین بـار  !  شلیک ھم میکند 
نیست که پلیس  چنیـن ادعـایـی  

ــد  ــکــن ــس  .  مـی ــی ــص پــل ــن مــخــت ای
ـیـسـت، از   افریقای جنـوبـی ھـم ن

کشتار کارگـران شـیـکـاگـو کـه  
ـیـس در   ـل بمبی از سـوی خـود پ
میان صفوف پلیس منفجر شـد تـا  
ـنـد، تـا   کارگران را سـرکـوب کـن
ــدن در   ــع ــارگــران م ــار ک کشــت
افریقای جنوبی، یک تاکتـیـک  
توجیه کشـتـار کـارگـران ھـمـیـن  

جیکـوب زومـا،  .  حرفھا بوده است 
رئیس جمھوری آفریقای جـنـوبـی  

ـلـه  " ھم گفته   واضح است که مسئ
ای جدی سبب این واقعه شـده و  
ـرطـرف   علت آن بـایـد کشـف و ب

مسئله جدی این بوده اسـت  ." شود 
ـنـد بـا   که کارگران دیگر نخواسـت
ـنـد و   ھمان شرایط سابق کـار کـن
سھم بیشتر خواستند و این عـلـت،  
ــا   ــه داری ھســت پ ــای ــا ســرم ت

و جواب سـرمـایـه داری  .  برجاست 
باتوم و گازاشـک آور و گـلـولـه  

ــای  .  داغ اســت  در مــورد افــریــق
جنوبی نکته مھم امـا ایـن اسـت  
ــژادی   ــایـد ن کـه بـه خـاطــر آپـارت
ـقـا شـده بـود کـه ھـمـه   چنیـن ال
ــایــد   ــارت مشــکــالت بــه ھــمــیــن آپ
برمیگردد و اگر سیاه پوست مثـال  
ــگــر   ــور، دی ــس جــمــھ بشــود رئــی

 !مشکلی نیست 
این واقعه نشـان داد کـه ایـن  
ـنـی و   تبلیـغـات پـوچ و بـی مـع

در ایـن مـورد  .  گمراه کننده اسـت 

بیشتر میتوان نوشت و باید نوشـت،  
اما در این میان کسانـی در ایـران  
ـاده و   ـت ـان اف فیل شان یاد ھندوسـت
خواستند از آب گـل آلـود مـاھـی  
بگیرند و علیه تشکل و بخصـوص  

ـیـه  "  تشکل حـزبـی کـارگـران   عـل
بـربـریــت سـرمــایـه داری، مـحــض  
" اطالع حزبیون و سندیکالیست ھـا 

ـا  .  بیانیه دادند  ـنـجـاسـت ب جالـب ای
گفتن اینکه محکوم کردن واقـعـه  
ـنـوبـی   کشتار کارگران افریقای ج
کافی نیست، از محکوم کردن آن  

امـا  :"  خودداری کردند و فرمـودنـد 
عامل واقعی کشتار، نظام سرمایه  

ـیـه  . داری است  ـفـرخـواسـت عـل کـی
ـای   ـق ـزنـجـیـران  افـری قتل عام ھـم
جنوبی ما باید یک کیفرخـواسـت  

... واقعی ضد سرمایه داری باشد، 
ـفـرخـواسـت   مصداق راستین این کـی
ـنـه رفـرمـیـسـم   این است که بر سی
ـــی و   ـت ـــســ ـی ــ ـــکــال ـــدی ـن ــت ســ راس
ـیـم،   سندیکاسـازی دسـت رد کـوب
ـانـه   بساط حزب سازی فرقـه گـرای
ـاالی ســـر خـــود را در ھـــم   بــ

) فعالین لغو کـارمـزدی ."(  پیچیم 
ــن   ــر از ای ــط بــاالت ــد خ و چــن

ـنـد  ـت آنـچـه  : " ... کیفرخواست، گف
در افریقای جنوبی رخ داد درسـی  
ــرانـی کــه   اسـت بـرای کـارگــر ای
گوش به فرمان رئیس حزب قبیلـه  
ـا ھـر   ـابـد ت از غرب به شـرق نشـت
ـــالش کـــوچـــک ھـــر جـــمـــع   ت

ــھــادن ھــر   ــرای ن ــش ب ــران ــجــی ھــمــزن
ــی ضـد کــار   ـاب ـی سـنـگ ســازمـان
ـار   مزدی را در ھـم کـوبـد و بسـی
مفتخر به پایگاھھـای سـکـتـی و  

نـه مـثـل  ."  حزبی خویش باز گردد 
اینکه آسمان وریسمان بافتن جـھـت  
ــص   ــه داری مـخـت روتـوش سـرمـای

ـام  . رضا درخشان نیست  ھر کـس ن
ــا   ــخــوانــد در ج ــی ــن جــمــع را م ای
منکوب میشود اما ایشان، نـمـونـه  

ـنـد  ـا  :"  کامل ھمان مثـل مـعـروف ت
ـان (  مرد   !) با عذر خـواھـی از زن

ـنـرش   سخن نگفته باشد عیب و ھ
ـان کـوچـه " یا بـه  ! نھفته باشد  ،  " زب

ـفـر  !آمدند حرف بزنند راه رفتند  ، کی
" ضد سرمایه داری  اشـان " خواست  

شده کیفر خواست علیه تشـکـل و  
ـیـت  ـنـھـا نـوبـرش را  .  حزب ـتـه ای ـب ال
ـازیـھـا  .  نیاوردند  بورژوازی از ایـن ب

ـتـھـا ایـن   در آستینش زیاد دارد، من
نوع شعبده بازیھا کمی کھنه شـده  

ـیـم،  .  است  ما شرمنده ایشـان ھسـت
ــم و   ــداری خــرگــوشــی در کــاله ن
ـایـت را   ـن مستقیما و بیواسطه آن ج
ـا   ـیـم و ب محکوم و رسـوا مـیـکـن
ـاسـی   متشکل شدن در حـزب سـی
ـای واقـعـی   طبقه کارگر، به معـن
به مبارزه با نـظـام سـرمـایـه داری  

 .خواھیم پرداخت 

 !آمدند حرف بزنند راه رفتند
 یاشار سھندی 
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خطر بیکارسازی بیش از 
 ھزار کارگر در ٨٠٠

 !صنعت قطعه سازی
ـرداد مـــاه امســـال   ـــل مــ اوای
خبربیکارسـازیـھـای صـدھـا ھـزار  
نفری در صـنـعـت قـطـعـه سـازی  
ـران    وابسته صنایع خودرورسازی ای
ـتـشـر   در رسانه ھای حکومتی من

ـم ایـن  . شد  پیرامون صحـت و سـق
ـیـا  ٦ خبر روز    مردادماه فرھاد به ن

ــن   ــجــم ــدیــره ان ــات م عضــو ھــی
سازان ایران، ضمن تائیـد ایـن    قطعه 

در  : "  خــبــر اعــالم کــرد کــه  
ـرداخـت   ـر در پ صورت تاخیر بیشـت
تسھیالت مالی مصـوب دولـت و  

ــر   ــالــغ ب ــس کــه ب ــل  ھــزار  ٢ مــج
ـیـاردتـومـان مـی بـاشـد،حـدود   میل

 ھزار پرسنل شـاغـل در ایـن  ٧٠٠ 
وی در  ."  رشته بیکار خواھند شد 

ــل   ــغــال و  " مـورد دالی ــحــران اشـت ب
ـبـال  : " گـفـت "  بیکار سـازی  بـه دن

بحران نقدینگی شكل گـرفـتـه در  
ـنـون حـدود    ماه    ٤٠ ھای اخیر، تاك

ـرو    درصد قـطـعـه  ـی سـازان تـعـدیـل ن
ـرخـــی واحـــدھـــای   ــ ـــه و ب داشــت

ـیـز بـه طـور كـامـل    قطعه  سازی ن
طـبـق آمـارھـای  . انـد   تعـطـیـل شـده 

رسمی كاھش تولید خودرو در سـه  
 درصـد  ٣٦ ماھه نخسـت امسـال  

بوده و طبق آمارھای غیر رسـمـی  
 درصـد  ٥٠ نیز تاكنـون بـه حـدود  

 ."رسیده است 
ــر دیــگــری کــه     ٢٥ در خــب

بحران در صـنـعـت  "مرداد پیرامون  
ـتـشـر  " قطعه سازی  در رسانه ھامـن

ـر شـدن   گردیـد، حـاکـی از بـد ت
وضعیت اشتغال و بیکاری سـازی  

در ھمیـن  .  باز ھم گسترده تر است 
عصـرخـودرو بـه  " رابطه  وبسـایـت  

ـیـس   نقل از گلوردی گلستانی رئ
ـره انـجـمـن سـازنـدگـان   ھیات مـدی
قطعات و مجموعه ھـای خـودرو،  

ــر گــفــت  ــن خــب ــا اعــالم ای از  : " ب
ـرمـاه  ١٣٨٩ اسفندماه   ـی  تا پـایـان ت

ــعــداد  ١٣٩١   واحـد قـطــعــه  ٦٩  ت

سازی در سراسر کشـور تـعـطـیـل  
ــعــت  .  شــده اســت  ــن ــت ص ــی وضــع

ـم شـده    قطعه  سازی به قدری وخـی
 واحـد  ٦٩ كه تا دو ماه گـذشـتـه  

 واحـد  ٣٠ سازی تعطیل شده،    قطعه 
  ١١٥ تغییـر شـغـل داده و حـدود  

ھزار نفر از شاغـالن ایـن صـنـعـت  
وی در پـایـان  .  انـد   نیز بیكار شـده 

ـر از   اعالم کرده است که بـه غـی
رقم بیکـاری رسـمـی کـه اعـالم  
شد، این صـنـعـت ھـم اکـنـون بـا  
بیکاری پنھان بسیار،  نیـز دسـت  

 ."و پنجه نرم می کند 
ـنـاد بـه ایـن اخـبـار و    با است
گــزارشــات، نــزدیــک بــه یــک  
ـرسـنـل   میلیون نفر از کارگران و پ
شاغل در صنعت قطعه سـازی بـا  
ـراج و   ـریـــن اخــ ــ ـت ـر بـــزرگــ خـــطــ
بیکارسازیھای رژیم بعد از پـایـان  
. جنگ ھشت ساله مـی بـاشـنـد 

خود مقامات و دسـت انـدرکـاران  
ـــطـــعـــه ســـازی و   ـــعـــت ق ـن صــ
خودوسازان، آمار نزدیک به یک  
میلیون نفر را رسـمـا اعـالم کـرده  

قطعه سازان و یا بـه عـبـارت  .  اند 
دیـگـر صـنـایـع قـطـعـات یـدکــی   
ـــت   ـــع ـن ــ ـــار ص ـن ــ ـــادر در ک م
خودروسازی که بزرگتریـن رشـتـه  
صنعتی با بیشترین تعداد شاعـالن  
می باشد، دومین بـخـش بـزرگ  
صنعت کشور می بـاشـد کـه بـا  
ــھــا   خــطــر اخــراج و بــیــکــارســاری

قـطـعـه  .  گسترده روبرو می بـاشـد 
 شـرکـت و  ٧٥ سازان به بیـش از  

کارخانه ھای بزرگ سـازنـدگـان  
قطعات یدکی و مادر در صنـعـت  
ـم شـده انـد  . ماشین سازی، تقـسـی

ـر   ـریـن ایـن شـرکـت ھـا زی بزرگـت
نظرکارخانه ھـای بـزرگـی چـون  
ـران   ایران خودرو، ایران نـاسـیـونـال،ای
ـپـا، و بـخـشـا   دیزل، بنز خـاور،سـای
ـیـمـه   ـیـمـه خـارجـی و ن شرکـت ن
داخلی نظیر رنـو، فـیـات،زامـیـاد،  

در  .  تویوتا، ھوندای مـی بـاشـنـد 
ـتـصـادی   کنار این غـول ھـای اق

ماشین سازی و قطعـات یـدکـی،  
ــون   ــی چ ــزرگ ــات ب ــج ــان ــارخ ک
ـنـت   بولبورینگ، سیلنـدرسـازی، ل
تزمزسازیھای درشھرھای مشـھـد،  
ــریــز،   ــب ــرمــان، ت ــرج، اراک، ک ک
ــیــالن و مــازنــداران، فــارس و   گ
ـر   اصفھان، قرار دارند کـه خـود زی
ـــعـــت   ـن مـــجـــمـــوعـــه ھـــای صــ
خودروسازی و قطعه سـازی مـی  

ــن  .  بـاشـنـد  تـعـداد شـاغـالن در ای
ـر آمـارھـایـی کـه   ـنـاب رشته ھـا ب
ـیـن   حکومت ارائه میدھد، رقمی ب

ـر مـی  ٣  تا  ٢  ـف ـیـون ن ـل  و نیم مـی
ــد  ــاش ـری  .  ب ــگــ ــش دی در واکــن

صاحبان صنایع و باندھای وابستـه  
ــل اخــراجـھــای   ـی بـه حــکـومــت دل

ارائـه  " صدھا ھزار نفری را، عـدم  
ـیـد  " به موقع بسته حمایـت از تـول

ـنـد کـه   دانسته و ادعـا مـی کـن
دولت در انجام تعھداتش کوتـاھـی  
کرده و در کنار آن با واردات بـی  
رویه خودروھا و قـطـعـات یـدکـی  
ـنـی، ایـن   خارجی و عـمـدتـا چـی
صنـعـت را بـا مشـکـالت جـدی  

 . روبرو کرده اند 
ــان دولـت اعــالم   ــن مـی  در ای
ـراض قـطـعـه   کرده است کـه اعـت
سازان زیاد درست نیست، چرا کـه  
ــه اول اجــرای طــرح   در مــرحــل
ھدفمند کردن یارانه ھا، قرار بـود  
ازمــحــل درآمــدھــای حــاصــل از  
ـلـغ   ـرژی، مـب حذف حامل ھای ان

ـیـاردتـومـان در قـالـب  ١٧٠٠  ـل  مـی
حمایت از ایـن صـنـایـع، بـه ایـن  
صنایع داده شود، کـه دولـت ایـن  

ـرداخـت کـرده اسـت  در  .  مبلغ را پ
ـیـاردتـومـان  ٢٠٠٠ مورد مبلغ   ـل  می

ــتـه اسـت کــه   ــت گــف دیـگــر، دول
موضوع روال قـانـونـی خـودش را  
ـلـغ بـه   طی می کنـد و ایـن مـب
ــصــاص داده   خــودرو ســازان اخــت

 .خواھد شد 
 دعوا و کشمکـش صـاحـبـان  
این کارخانجات با دولت کماکـان  

ــت  .  ادامــه دارد    ١٧٠٠ اگــر دول
ــع   ـیـاردتـومـان بـه ایـن صـنـای ـل مـی
پرداخت کرده و قرار بود این مبلـغ  
برای مدرنیزه کردن این واحدھـا و  
به ادعای دولـت، حـفـظ اشـتـغـال  
موجود باشد، در این صورت سوال  
این است ایـن پـول کـجـا رفـتـه؟  
صاحبان کارخانجات در این مورد  

نه فـقـط حـفـظ  .  سکوت کرده اند 

اشتغالی نشده، بلکه با استناد بـه  
ــود دســـت   ـــی کـــه خ ــارھـــای آم
ــدرکــاران قــطــعــه ســازی ارائــه   ان
ـرده   میدھند، بیکارسازیھای گسـت

در ایـن مـیـان  .  نیز آغاز شده است 
صاحبان صنایـع و قـطـعـه سـازان  
مدام خواھان کمـک دولـت مـی  

 میلیاردتومـان را بـا  ١٧٠٠ . باشند 
ـیـس   ھمکاری دولتی ھا لفت و ل

ایـن را دولـت  .  کرده و خورده انـد 
ھم می داند و با اینھا کنار مـی  

در باند بازی دیگر بین دولـت  . آید 
و صاحبان صنایع خودروسازیھـا و  
ـقـابـال دولـت کـه   قطعه سازان، مت
ــنــده اصــلــی خــودرور و   ــن وارد ک
قطعات یدکی نیز می بـاشـد، بـا  
ادامــه ســیــاســت وارداتــی خــود،  
خودروسازان و سازندگان قـطـعـات  
یدکی را وادار به بازی در زمـیـن  

بـه  .  سیاستھای خودش کرده است 
ــچ   ــت ھــی ــا کــه دول ــن مــعــن ای
مخالفتی بـا اخـراج صـدھـا ھـزار  

چـرا  .  نفری در ایـن بـخـش نـدارد 
که از نظر دولت  و بخـشـا حـتـی  
ـیـد در ایـن   کارفرمایان ھزینه تـول
واحدھا باالسـت و صـاحـبـان ایـن  
ــت   ــاس ــد ســی ــای ــات ب ــج ــان کــارخ
ــیــش   خصــوصــی ســازی را در پ
گرفته و در این مسیر از نظر آنھـا  
ــــازی   ــــارس ــــک ـی ـــ ـراج و ب ـــ اخ

این دعوا و  .  است "  طبیعی " کامال 
ــان   ــت و صــاحــب کشــمــکــش دول
صنایع و باندھای حکومتی مـی  
باشد که مشغول بخور و بـچـاپ   

 . می باشند 
صرف نظر از اینکه جنـگ و  
دعواھای دولتی ھـا و صـاحـبـان  
صنایـع قـطـعـه سـازی و بـخـشـا  
ــه کــجــا خــواھــد   خــودروســازان ب
کشید، یک نکته مسلم اسـت و  
آن، آغاز اخرج و بیـکـارسـازیـھـای  
گسترده صدھا ھزار نفری در ایـن  

ـقـه  .  بخش از صنعت می باشد  طب
ــن   ـران در ای کـارگـر صـنـعــتـی ای
بخش در گیر بزرگترین مصاف و  
رویارویی اش با حـکـومـت دزدان  

علیه اخراج ھـا  .  وقاتالن می باشد 
و بیکارسازیھای گسترده بایـد بـه  

با اتحاد و تشکل، بـا  .  میدان آمد 
اعتصاب و مبارزه متحـدانـه بـایـد  
ــرده   ــن حــمــالت گســت در بــرابــر ای
سرمایه داران اسالمی و دولـت و  

مـقـاومـت و  .  کارفرمایان ایسـتـاد 

ــارزه گســتــرده کــارگــران در   مــب
ـرات و   بزرگترین بخش صنعـت، اث
ـر کـل   تبعات بسیار گسترده ای ب
ــه کــارگـر در امــر   ـق ــش طــب ـب جـن
ـــه اخــراج و   ــی ـر عــل ــ ــارزه ب مــب
ـقـه   بیکارسازیھا در کل مبارزه طب

علیه اخـراج  .  کارگر در ایران دارد 
و بیکارسازیھا و در دفـاع از حـق  
زنـدگـی و مـعـیـشـت و مـنـزلـت  
انسانی، کارگران باید به صـحـنـه  

ـروزی در ایـن مـبـارزه،  .  بیایند  ـی پ
پیروزی کل طبقه کارگر بـوده و  
ـقـه کـارگـر در رویـا   موقعیت طب
ــا حــکــومــت   رویــی آتــی اش ب
اسالمی سرمایه داران  را، تقویـت  

 .خواھد کرد 
 

 زلزله و بیکاری ھزاران 
 !کارگر قالیباف

در حالیکه  رژیم ھر روز آمـار  
و ارقام متناقضی از میزان تلفـات  
زلزلـه مـیـدھـد و تـمـام سـعـی و  
تالشش را بر سـکـوت و سـانسـور  
خبری متمرکز کرده اسـت، اوایـل  
ـتـه اســتـانـدار آذربـایـچــان   ایـن ھـف

زلزله در اھـر،  :"  شرقی اعالم کرد 
ورزقان و ھریس از نظـر خـرابـی و  
تخریب اماکـن روسـتـایـی بسـیـار  

در ایـن زلـزلـه  .  وسیـع بـوده اسـت 
 روستای استان آسیب جـدی  ٣١٤ 

ـر را تـحـت  ٣٠٠ دیده و   ـف  ھـزار ن
 ".تاثیر قرار داده است 

 بعد از استاندار، مـقـامـات و  
ـتـصـادی و   ـلـف اق مسئوالن مـخـت
ـیـل   اجتماعی رژیم ھر کـدام تـحـل
ـرانـی   خود را از ابعاد و دامنه  وی
ھای زلزله ارائه  داده و بـه ابـعـاد  
دیگری از فاجـعـه زلـزلـه نـاچـارا  

در ھمین رابطه رئیس  .  پرداخته اند 
اتحادیه قالیبافان آذربایجان شرقی  
ـرامـون   ـی که اواخرھفته گـذشـتـه پ

ـتـصـادی "  زلـزلـه سـخـن  "  خرابی اق
ــت    مـی گــفـت، اعــالم کـرد بـعـل
زلزله  ورزقان، اھر و ھـریـس  در  

 روستای اطراف ایـن  ٣٠٠ بیش از  
ـیـاف   ـب شھرھا، ھزاران کـارگـر قـال

ـراف ایـن  .  بیکار شده انـد  بـه اعـت
 تـا  ١٠ مقام حکومتی، رقمی بین  

 ھزارقالبیاف در ایـن مـنـطـقـه  ١٣ 
مشغول به کار بـوده انـد کـه در  
ـیـد   اثر زلزله ابزار و امکـانـات تـول

 .خود را از دست داده اند 
اینھـا اظـھـارات مـقـامـات و  

  

 نکته اصلی
 محمد شکوھی 
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ــی پــیــرامــون   ــوالن حــکــومــت مســئ
ــتــصــادی زلــزلــه "  ــات اق ــرب ــر  "  ض ب

بـا  .  صنعت قالیبافی مـی بـاشـد 
در نظر داشـتـن آمـار  مـقـامـات  
حکومتی که  از بیکارشدن بیش  

ــر از کــارگــران  ١٠ از   ــف  ھــزار ن
قالیباف، که بخش عمده آنان زنان  
و کودکان می باشند، میتوان بـه   

ـرد  ـیـش از  .   ابعاد فاجعـه پـی ب ب

ـبـاف، در  ١٠  ـی  ھـزار کـارگـر قـال
کنار ھزاران نفری که با رشته ھا  
ـبـط بـا صـنـعـت   و حلقه ھای مرت
تولید فرش در رابطه کـاری بـوده  

  ٢٠ اند، آمار بیکاری  به بـاالی  
ـیـب  .   ھزار نفر می رسد  ـرت بدین ت

در کنار ھمه ویرانی،  کشـتـار و  
ـتـھـایـی کـه   آوارگی و مـحـرومـی
زلزله و حکومت اسالمی بر مـردم  
ــل کــرده اســت، فــاجــعــه   ــی تــحــم
ـره مـردم ایـن   ـف بیکـاری ھـزاران ن
منطقه، بر مشکالت عـدیـده شـان  

 .نیز اضافه شده است 
ـرامـون وضـعـیـت   ـی گزارشات پ
کارگران شاغل در کارگـاھـھـای  
ـر   قالیبافی کـه در روزھـای اخـی
منتشر شده است، حاکـی از ایـن  
است که زندگی  و مـعـیـشـت و  

ـر در  ٢٠ گذران بیش از   ـف  ھـزار ن
ـیـت در صـنـعـت   گرو کار و فعـال

قالیبافی بوده که در نتیجه وقـوع  
در ھمـیـن  .  زلزله از بین رفته است 

رابطـه اداره صـنـایـع و مسـئـوالن  
ـم، بـطـور ضـمـنـی   اقتصـادی رژی
تائید کرده اند کـه تـعـداد ھـزاران  
ـبـافـان، از   نفر دیگر به غیر از قالی
زلزله و عواقب آن در ایـن رشـتـه  
بشدت متاثر شده و بخشا کارشان  

از جـمـلـه، در  . را از دست داده اند 

رشتـه ھـای رنـگـرزی، تـھـیـه و  
ساخت داربست قالی و تھیه پشـم  
و پنبه پاک کنی، که به کـلـی  

مقامـات حـکـومـت   .  فلج شده اند 
در مورد تـعـداد شـاغـالن در ایـن  
رشته ھا آمارھای کلی داده انـد  
ـیـش   که حکایت از اضافه شدن ب

ــداد  ٥ از   ــع ــزارکــارگــر، بــر ت  ھ
ـریـب  .  بیکاران می بـاشـد  بـدیـن ت

زلزله به اعتراف حکومت بیـش از  
ــعــت  ٢٥  ــکــار در صــن ــی  ھــزار ب

قالیبافی و رشته ھای مرتبـط آن  
 .به جا گذاشته است 

ـبـافـان را   ـی اگر جـمـعـیـت قـال
ـم،  ٣ خانواری   ـن  نفره حسـاب بـکـی

 ھـزار جـمـعـیـت  ٧٠ نزدیـک بـه  
مناطق رلزله زده کار و مـعـیـشـت  

به عبارتـی  .  خود را دست داده اند 
ــدون  ٧٠  ــه و ب  ھــزار نــفــر گــرســن

معیشت و بدون ھیـچ کـمـک و  

پشتیبانی و منبـع درآمـدی و بـا  
وجود دھھا مشکالت عـدیـده ای  
که زلزله و حکومت بـوجـود آورده  
ـر دسـت و   انـد، بـا مـرگ و فـق

ـنـد  کـارگـران  .  پنجه نرم مـی کـن
ــای   ــمــزدھ ــدون دســت ــاف ب ــب ــالــی ق
ـیـکـاری،   ـیـمـه ب استاندارد، بدون ب
بدون حداقل امکانات در مـحـیـط  
کار، جزو محرومترین بـخـشـھـای  

بیمه درمانـی و  .  کارگران ھستند 
سختی کار شامل حالشـان نـمـی  
ــمــنـی شــرایــط کــاری   شـود و ای

ـــد  ـــدارن ـر دچـــار  .  ن ــ ـف ــ ـــزاران ن ھ
ــھــای مــزمــن ریــوی و   ــمــاری بــی

از دفترچـه  .  استخوانی می باشند 
ــی مــورد ادعــای   ــمــه درمــان بــی
. حکومت ھم، اینجا خبری نیسـت 

ــــان   ـب ـرمــــان و صــــاحـــ کــــارفـــ
کارگاھھای فرش و گلیم بـافـی  
ـرای کـارگـران   حـق و حـقـوقـی ب

ــنــد  ــت ــس ــی ــائــل ن ســاعــات کــار  .  ق
طوالنی با دستمـزدھـای چـنـدیـن  

زنـدگـی  ...   برابر زیر خط فقر، و 
ھــزاران کــارگــر زن و کــودک   
پای چوبه ھای دار قالی  را بـه  

با زلزله اخیر  .  تباھی کشیده است 
ـیـکـارشـدن ھـزاران کـارگـر   و با ب
قالیباف، مصیبتی دیـگـر، دامـن  
. گیر مردم این منطقه شـده اسـت 

حکومت و مقـامـات مـحـلـی بـا  
ــکــه فــعــال مشــغــول   ــن ــه ای ــی ــوج ت

خانه ھـا و اسـکـان و  "  بازسازی " 
درمان مردم می باشنـد، مـعـضـل  
بیکاری ھزاران کارگر قالیباف را  
ـرده انـد  . آگاھانه به فراموشی سـپ

ـرای   ـرنـامـه ای ب حکومت ھیچ ب
 ھـزار  ٦٠ تامین معیشت بیش از  

جمعیت بیکار قالیباف با خـانـواده  

ــدارد  در عــیـن حــال  .   ھـایشــان، ن
حکومت با بی شرمی و وقـاحـت  
ــورد   ــن م ــودش در ای ــاص خ خ
ــی ھــم   سـکــوت کــرده  و ضــمـن
ــرده اســت کــه  فــعــال   اعــالم ک

 .دارد "  اولویتھای دیگر "
ـیـان   زلزله برای حکـومـت جـان

ــھــی " اسـالمــی یــک   "  نـعــمــت ال
دیگر برای تـوجـیـه سـیـاسـتـھـای  
ضد بشری اش در بـی تـوجـھـی  
محض بـه زنـدگـی کـارگـران و  
ـبـاشـد  ـبـت دیـده، مـی . مردم مصـی

سیاست ھای حکومت در برخـورد  
به کل موضوع زلـزلـه، از جـمـلـه  
ـری در   ـف معضل بیکاری ھزاران ن
مناطق زلزله زده، عدم رسـیـدگـی  
و تامین گذران و معیشـت مـردم،  
رسما یک پایه اصـلـی سـیـاسـت  

ــاشــد  امــر  .  حــکــومــت  مــی ب
حکومت جانیان فـقـط سـرکـوب،   

دزدی،  زندان و حفظ پـایـه ھـای  
ـبـاشـد  در  .  کثیف حکـومـتـش مـی

برابر این سیاستھای ضد انسـانـی  
ـیـکـارن بـا   حکومت، باید  ھمـه ب
ـبـات   ایجاد تشکل و طـرح مـطـال

دولـت  .  خود، به اعتراض برخـیـزنـد 
موظف است بـه ھـمـه کـارگـران  
بیکار شده، بیمه بیکاری پرداخـت  

تامین حداقلھای  زندگـی،  . نماید 
ولـی ایـن  .  حق مسلم مـردم اسـت 

حکومت این کار نکرده و نخواھد  
باید حکومت را مجبـور بـه  .  کرد 

راھــش تشــکــل،  .  ایـن کـار کــرد 
ـرای گـرفـتـن    اعتراض و مبـارزه ب

بـایـد  .  حقوق بیکـاران مـی بـاشـد 
جـمـع ھـای  .  فورا متـشـکـل شـد 

کارگران بیکار زلزله زده را شکـل  
ــی  .  داد  در بــرابــر امــاکــن دولــت

بـا  .  تحصن و اعتراض براه انداخـت 
مردم در باره وضـعـیـت کـارگـران  
بیکارشده حـرف زد، مـردم را در  
ــه   دفـاع از حــق ایـن کــارگــران ب

چاره فـقـط و فـقـط  .  میدان آورد 
اتحاد و مبارزه اسـت و ایـن کـار  

زمینه ھای حمـایـت  .  شدنی است 
ـراضـات در   مـردمـی از ایـن اعــت
. مناطق زلزله زده مھیا می باشـد 

باید تا دیر نشده دست به کار شـد  
و حق و حقوق کـارگـران و مـردم  
ـیــرون   ــقـوم حــکـومـت  ب را از حـل

 . کشید 

 

کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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جنگ دوم جھانی تا سال 
١٣٣٠ 
 

با آغاز جنگ دوم جھانی بار  
ـــھـــاب   ـت ــ ـــی از ال ـر دوران دیـــگــ
وکشمکش ھای اجتماعـی آغـاز  

ـیـش  .  گردید  ارتش جدید که تـا پ
ـتـدار   از این بـه عـنـوان سـمـبـل اق
وتجدد رضاشاھی معرفی میشـد،  
ـبـاری در کـوتـاه   با شرایط فالکت
ــل   ـریـن زمــان مـمــکـن در مـقـاب ت
ـیـن، دچـار از ھـم   ـق ـف نیروھای مت

بـه  .  گسیختگی و تشتت گـردیـد 
ـرازه   دلیل از ھـم پـاشـیـدگـی شـی
حکومت و دستگاه ھای اجـرائـی  

ــی مضــاعــف  ,  آن  ــت فــقــر وفــالک
 .گریبانگیر جامعه گردید 

خلع رضاشاه ازسلطنت واخـراج  
ــق،    ـف ــوسـط دول مــت وی ازکشـورت
بار دیگربه موجی از خالئ قدرت  
ـتـی وعـدم تـوازن در  قــدرت   دول

ـیـن  .  سیاسی ، دامن زد  وجود چـن
شرایطی ودرھم ریختگی دستـگـاه  

باعث گـردیـد  ,  سرکوب سلطنتی  
ـیـن اجـتـمـاعــی   تـا مـجـددا فـعــال
ـــا   ـــھ ـری ودر راس آن ــ وکـــارگ
ـران عـمـلـی   سازماندھندگان ورھـب
کــارگــران فضــا را بــرای عــمــل  
ــاســب   ــشــکــل مــن ــمــاعــی مــت اجـت

 .تشخیص دھند 
ـــاق   ـن ــ ـت پـــس از پـــایـــان اخــ

ــادی از  ,  رضــاشــاھــی  ــعــداد زی ت
ــاســی کــه از   ــن ســی ــوســی مــحــب
کشتارھا جان به در برده بـودنـد از  

ــھــا آزاد شــدنـد  ــن  .  زنـدان عـمــده ای
ـیـن کـارگـری و   زندانیان از فـعـال
فعالین اجتماعی  چپ سالـھـای  

در این میان تـعـداد  .  گذشته بودند 
زیادی از فعالین کارگری یـا بـه  
ـــا در   ـــد ی ـــودن ـــده ب ـی ـــل رســ قــت

بـه  .  تبعیدگاھھا جان باخته بـودنـد 
ھمین دلیل تنھا تعداد انـدکـی از  
سازماندھندگان کارگری پیش از  

 در عرصه اجـتـمـاعـی  ١٣١٠ سال  
پس از جـنـگ یـعـنـی سـالـھـای  

 شـمـسـی حضـور  ٢٠ ابتدائی دھه  
در ایـن سـالـھـا مـنـاطـق  .  داشتند 

شمالی تحت اداره ارتـش شـوروی  

ومناطـق جـنـوبـی تـحـت سـیـطـره  
دولت انگلستان بود و شـکـل اداره  
ــــت کــــار   ـی ــ ـــع ـــور،  وض کش
وکارخانجات وحمل ونقل متناسب  
ـفـق صـورت   ـیـازھـای دول مـت با ن

ـرداخـتـن بـه  . میپذیرفت  ـیـش از پ پ
ـبـش   موضـوع اصـلـی یـعـنـی جـن
ـراسـت   اعـتـصـابـی کـارگـران بـھـت
ازوقایع اجتماعی مـھـم ایـن دوره  

 .تصویری عمومی  داشته باشیم 
از اتفاقات مـھـم   ایـن دوره  
, میتوان بـه تشـکـیـل حـزب تـوده 

ــلــی  ــھــه م ــب ــیــل ج قــدرت  ,  تشــک
ـری   گیری فرقه دمکرات به رھـب
پیشه وری در آذربـایـجـان واعـالم  
جمھوری خـودمـخـتـار آذربـایـجـان  
وتشکیل حزب دمکرات ومتعاقبـا  
اعالم جمھوری کردسـتـان تـوسـط  
ــادو   ــاب ــد در مــھ قــاضــی مــحــم
ھمچنین ترور محمد رضا پھـلـوی  

 .اشاره کرد 
ـرتـالطـم   مسلما در سـالـھـای پ

ــا  ١٣٢٠  ــات  ١٣٣٠  ت ــاق   اتــف
ـیـز  در سـطـح   سیاسی دیگری ن
ــاده اســت امــا   ــت ــاق اف ــف کــالن ات

آنـچـه  ,  جدای از جنبش کارگری 
ـرھـه   که بیشترین تاثیر را در این ب
در فرایند ھای سیـاسـی جـامـعـه  
داشته است وقایعی است کـه در  

 . باال به آنھا اشاره شد 
مـخـتـصـرا بـه وقـایـع  ,  درابتدا 

ـم ومـجـددا   مزبور نگاھی میاندازی
 .به موضوع اصلی برمیگردیم 

ـرکـنـاری   بالفاصلـه پـس از ب
رضاشاه از سلطنت وخروج وی از  

زندانیان  ,  ٢٠ کشور در شھریورماه  
سیاسی سابق وفعالین اجـتـمـاعـی   
متمایـل بـه چـپ در مـھـر مـاه  
ھمان سال تشکیل حـزب تـوده را  

حزب توده ایران طبـق  . عالم کردند 
مھـرمـاه  ١٠ در تاریخ  , اسناد حزبی 

ــد ١٣٢٠  ــان  .   تشـکــیـل گـردی ـی ـن ب
گزاران اولیه این حزب کسانیمانند  
سلیمان میرزا اسکنـدری، بـزرگ  
ــکــی، رضــا   ــل ــل م ــی ــل ــوی، خ عــل
ـریـــدون کشـــاورز،   ـنـــش، فــ رادمــ

ــیــن  ــیــن نــوش احســان  ,  عــبــدالــحــس
ایـن حـزب تـا  .  بـودنـد ...  طبری  

ای بـود از    جـبـھـه ٢٠ اواسط دھه   
ـقـه   روشنفكـران رادیـكـالـی از طـب
متوسـط كـه خـواھـان اصـالحـات   
ـیـك در جـامـعـه   سوسیال دمـكـرات

سمتگیـری عـمـومـی ایـن  .  بودند 
حزب و یارگیـری اجـتـمـاعـی آن  
ــه   ــتــوســط ب ــه م ــق ــب ــر ط عــالوه ب
ـیـز مـعـطـوف   كارگران و دھقانان ن

بـه مـرورایـن حـزب  .   گـردیـد   می 
تبدیل به حزبی گردید که تـمـایـل  
وھماھنگی بی چون وچرائـی بـا  
سیاستھا والـگـوھـای سـاخـتـاری  

امـا  .  اتحاد جماھیر شوروی داشت 
به ھر حال این حزب در آن سـالـھـا  
بزرگترین حـزب سـیـاسـی کشـور  
ــود و شــمــار زیــادی از اعضــا   ب
وتشکل ھای وابسته بـه خـود را  

حزب توده تا کـودتـای  .  دارا بود  
 نقشی بالمنـازع در  ٣٢  مرداد  ٢٨ 

عرصه سیاسی واجتماعی کشـور  
وھمچنین در تشکلھا واعتراضـات  

در بخش جنبـش  .  کارگری داشت 
کارگری بیشتر بـه ایـن مـوضـوع  

 .خواھیم پرداخت 
از تشکلھای دیگری کـه در  
وقایع این دوره نقش داشت باید بـه  
ـران   فرقه دمـکـرات آذربـایـجـان ای

 .اشاره کرد 
ـرویـز جـواد   بنیانگذار فـرقـه پ
ـر   زاده خلخالی یا ھمان سیـد جـعـف

وی یـکـی از  .  پیـشـه وری بـود 
ــاخــتــه شــده حــزب   ــن اعضــای ش
کمونیست ایران بود کـه در سـال  

ــگــیــر وبـه  ١٣٠٦   ســال  ١٥  دســت
ـیـشـه  .  زندان محـکـوم شـده بـود  پ

ــدان  ١٣٢٠ وری  در سـال    از زن
ـیـل اخـتـالفـات   آزاد شد اما به دل
سیاسی که بـا مـوسـسـیـن حـزب  
ـیـوسـت   توده داشت، به این حزب نپ
و بـا تـوجـه بـه تـجـربـه ای کـه  

ــھــای پــیـش از    در  ١٣١٠ درسـال
ـقـت ارگـان   ـی انتشار روزنـامـه حـق
اتحادیه کارگران به ھمراه دھـگـان  

ـــه  , داشـــت  ـــال دســـت ب ـق ــ ـت مســ
ـر زد  در سـال  .  انتشارروزنـامـه آژی

ـریـز در  ١٣٢٢  ـب به عنوان نماینـده ت
, مجلس چھاردھم انتخاب گـردیـد 

ـبـار نـامـه اودر مـجـلـس   اما اعـت

. توسط بانـد سـیـد ضـیـا رد شـد 
  ١٣٢٤ پیشه وری درمـھـرمـاه سـال 

ـریـز   تشکیل فرقه دمکرات را درتب
ـــمـــود  ـــس از اعـــالم  .  اعـــالم ن پ

شـاخـه  ,  موجودیت فرقه دمکرات 
ـیـز بـه ایـن   آذربایجان حزب توده ن
ــرقــه بــا   تشــکــیــالت پــیــوســت وف
تشکیل کنگره ملی آذربایجان در  

ــه  ٢٦  ــانــی ــال بــی ــان س ــم ــان ھ آب
خودمختاری آذربایـجـان را صـادر  

 . نمود 
ــی  ٢١ در   ــل  آذر مــجــلــس م

آذربایجان با اعالم خـودمـخـتـاری  
داخلی، دولتی محلی بـه ریـاسـت  

ـیـن  .  پیشه وری تشکیل داد  از اول
اقدامات این دولت میتوان بـه ایـن  

اعالم حـق رای  .  موارد اشاره کرد 
ــان  ــای  ,  زن ــھ ــگــاھ ــان ــجــاد درم ای

ــانــون کــار ,  رایــگــان  ــم ق ــظــی ــن , ت
 ... اصالحات ارضی و 
 پس از  ١٣٢٥ در آذر ماه سال  

ــروج ارتــش شــوروی از ایــران  , خ
ارتش دولت مرکزی به آذربایـجـان  
لشکر کشی نمود وبـا سـرکـوبـی  

ــن  ــجــان  ,  خـونــی ــای ــوانسـت بــر آذرب ت
ـیـشـه وری  .  مسلط گردد  ـر پ جعف

ـنـاھـنـده   نیز به آذربایجان شوروی پ
 در یـک سـانـحـه  ١٣٢٦ ودر سال  

ــدگــی  ــن ــه شــد !  ران درطــی   . کشــت
ــط فــرقــه دمــکــرات،   دوران تســل
تشکلھای کارگری در آذربایجـان  
ـرخـوردار   از مـوقـعـیـت ویـژه ای ب

 .بودند 
 عالوه بر فـرقـه  ١٣٢٤ در سال  

در مھاباد نیز  ,  دمکرات آذربایجان 
توسط قـاضـی مـحـمـد تشـکـیـل  
ـران   حزب دمـکـرات کـردسـتـان ای

ـران  . اعالم گردید  وی از جمله رھـب
بـود  "  کومله ژیـانـی کـرد " اصلی  

 در مـھـابـاد  ١٣٢١ که در سـال  
حزب دمـکـرات  .  تشکیل شده بود 

ـقـت بـا کـمـی   ـی کردستان، در حـق
تغییر در برنامه وتشکیالت ھـمـان  

بـود کـه  "  کومله ی ژیانی کـرد " 
ــایــل   ــران قــب ــرخــی از س ــوســط ب ت
واشراف کرد در مھـابـاد تـاسـیـس  

 .شده بود 
، قاضـی  ١٣٢٤ دوم بھمن سال  

محمد در مھاباد رسـمـا تشـکـیـل  
جمھوری خودمختار کردسـتـان را  

 .اعالم نمود 
پس ازخروج ارتش شـوروی از  
ــن   ـی ـران وپـس از سـرکـوب خـون ای

حـزب  ,  حزب دمکرات آذربایجـان  
ــه   ــان حـاضــر ب دمـکــرات کـردســت
پذیرش شرایط حکومت مـرکـزی  
ـــدون   ــش ب ــای ارت ـیــروھ ــ ــد ون ش
درگیـری نـظـامـی وارد مـھـابـاد  

ــد  ــرکــزیــت حــزب  .  شــدن ــر م اکــث
دمکرات دستگیر وقاضی محـمـد  

 در مھـابـاد  ١٣٢٦  فروردین  ٢٦ در  
 .اعدام شد 

یکی دیگر از وقایع ایـن دوره  
که منجر به سـرکـوب آزادیـھـای  
اجتماعی پیش از کـودتـای سـال  

 شد ترور مشـکـوک مـحـمـد  ٣٢ 
ـرور  .  رضا شاه پھـلـوی بـود  ایـن ت

ـتـی تـوسـط خـود   که بنا بـه روای
, حکومت سازمـان داده شـده بـود 

ـرای سـرکـوب احـزاب   بھانه ای ب
خصوصا حزب تـوده وتشـکـلـھـای  

 .بود ١٣٣٠ کارگری، پیش از سال 
در ھمین سالـھـا و در جـریـان  
بحث ھـای مـربـوط بـه مـجـلـس  

ـنـد  حسـیـن  ,  شانزدھم افـرادی مـان
ــائـی ,  مـکــی  ـق ـر ب ــن  ,  مـظــف حســی

ــگــان ,  فــاطــمــی   حــائــری  ,  شــای
به زعامت محمد مصـدق  ... , زاده 

, در اعتراض به انتخابات مـجـلـس 
پـس  .  جبھه ملی را تشکیل دادند 

ــن احــزاب   ــت ــوس ــی ــا پ از مــدتــی ب
ـران , کوچکی مانند  حزب ملـت ای

ــر (  ــروھ حــزب ایــران  ,  ) داریــوش ف
ایـن  ,  وپیروان خلیل ملکی به آنـان 

جبھه تبـدیـل بـه تشـکـل اصـلـی  
اشراف وبـورژوازی، در مـبـارزات  
سیاسی واجتماعی در طـی دوره  
ـتـھـی بـه نـخـسـت وزیـری   ئ مـن

ــای    مــرداد  ٢٨ مصــدق وکــودت
 .است 

این تصویری عمومی از دوره  
ــه   ـم  ب ای اسـت کـه قصـد داری
ــی   ــصــاب ــت ــش اع ــب ــن ــت ج وضــعــی
کارگران در آن بپردازیم ، چرا کـه  
نمیتوان مبارزه اجتماعی کارگـران  
ـر   را بدون آگاھی ازموقـعـیـت سـای
ـررسـی   جریانھای اصلی طبقاتی ب

 .کرد 
تا ھمینجا میتوان پی برد کـه  
دراین سالھا چه شرایـط مـتـالطـم  
سیاسی واجتماعی در جریان بـوده  

 )٤(مروری بر تاریخچه اعتصابات کارگری در ایران  
 مرتضی فاتح 
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ـقـش   ـیـز ن است، وبه ھمان نسبت ن
واھمـیـت مـبـارزات کـارگـران در  
ـتـوان   ـر مـی چنین شرایطی را بـھـت

در این مورد بـخـصـوص،  .  دریافت 
ــوده    ــزب ت ــت ح ــمــی ــش پــراھ نــق
درعرصه اجتماعی وسـیـاسـی در  
این سالھا، ناشی ازاتـکـا داشـتـن  
ــری   ــراس ــر قــدرت س ــن حــزب ب ای
ـقـه   کارگران ونقش بـالمـنـازع طـب
ــه قــدرت در   کــارگــر در مــوازن

حـزب تـوده بـا در  .  جامعـه اسـت 
اختیار گرفتن وایجاد شـبـکـه ای  
از تشکـلـھـای کـارگـری وجـذب  
ـیـن شـنـاخـتـه   رھبران عملی وفعـال
ــه   ــوانســت ب ــن دوره  ت شــده ھــمــی
ـریـن حـزب   ـرده ت ـریـن وگسـت مھمت

ـبـدیـل   سیاسـی تـاریـخ مـعـاصـر ت
 .گردد 

ـتـه شـد   اما ھمانگونه که گف
 تـا  اواسـط سـال  ١٣٢٠ از سال  
 اوضاع اقتصـادی وشـرایـط  ١٣٢٤ 

ـران تـابـعـی   کار وزندگی مردم ای
ـــگـــی   ـن ـــازھـــای جــ ـی ــ ـــود از ن ب

ـفـق  در سـالـھـای  ,  کشورھای مـت
ابتدائی خروج رضـا شـاه شـرایـط  
مناسبی برای ایجاد تشـکـلـھـای  
ــزاب   ــارگــری واح ــف ک ــخــتــل م

 .سیاسی متفاوت فراھم  گردید 
بخش راست متمایل بـه غـرب  
وھمچنین حـزب تـوده بـه عـنـوان  
ــه ســمــت   ــا گــرایــش ب ــی ب حــزب

در این سالھا اعتصابـات  ,  شوروی 
ــه   ــھ ــع جــب ــه نــف کــارگــری را ب
ــد وایــن   ــن ــدانســت ــی ــی م ــت ــس فــاشــی
. اعتصابات را مجاز نمی دانسـتـد 

ـر کـارخـانـجـات   از آنجا کـه اکـث
ومراکز تولیدی در خـدمـت رفـع  

کـارگـران  , نیازھای دول متفق بود 
از دست زدن به اعتـصـاب شـدیـدا  

 .منع میشدند 
ــھــای   ــھــا تشــکــل ــن ســال در ای
مختلفی توسط فعالین کـارگـری  

ایجاد گردید که نقش مھـمـی در  
اعتصابات واعتراضات اجتمـاعـی  

ـنـد  از جـمـلـه ایـن  . کارگران داشـت
ـتـوان بـه   اتـحـادیـه  " تشـکـلـھـا مـی

 .اشاره کرد " کارگران وبرزگران 
این تشـکـل تـوسـط کسـانـی  
ـیـل   مانند یوسف افتـخـاری و خـل

دراوائـل   .  انقالب پایه گذاری شـد 
 ایـن اتـحـادیـه اعـالم  ١٣٢١ سال  

اتحادیه کارگـران  .  موجودیت کرد 
ــه   ــی ــران در ســالــھــای اول ــرزگ و ب
تشــکــیــل بــه ســرعــت در مــیــان  
کارگران راه آھن شمال ومعادن آن  
ـبـن در شـھـرھـای   منطقه وھمـچـن
آذربایجان مورد توجه قرارگرفت و  
ــن   ـفـی از ای ـل شـعـبـه ھـای مـخـت

اتحادیه در ایـن مـنـاطـق تـوسـط  
. فعالین وکارگران ایـجـاد گـردیـد 

ـریـن   این اتحادیه در حقیقت مـھـمـت
تشکل کارگری رقیب تشکلھای  
کارگری حزب توده در آن سـالـھـا  

 .بود 
 حــزب  ١٣٢١ در اواخــر ســال  

ــل   ــا تشـکــی شــورای  " تـوده نــیـز ب
ـــای   ـــه ھ ـــادی ـــح ـــزی ات ـرک ــ م

ــری  ــتــکــار آرداشــس  " کــارگ بــه اب
ــت   ــالــی ــع ــه ف ــان، آغــاز ب آوانســی
. متشکل در میان کارگران نـمـود 

از چھره ھای شنـاخـتـه شـده ایـن  
ـتـوان بـه رضـا روسـتـا   تشکل مـی

 بــا  ١٣٢٣ در ســال  .  اشــاره کــرد 
" اتـحـادیـه زحـمـتـکـشـان "  پیوستـن 

ایـن  ,  " کانون کـارگـران راه آھـن " و 
" شورای متحده  " تشکل تبدیل به  

گردید که به نقش آن در این دوره  
 .خواھیم پرداخت 

ـتـه شـد از   ھمانگونه که گـف
ـرای   ـیـدی ب آنجا که مـراکـز تـول
متفقیـن اھـمـیـت حـیـاتـی داشـت  
ـنـده   ـیـن کـن ـقـش تـعـی وھمچنین ن
کارگران در تـحـوالت ومـبـارزات  

ـبـل  ھـم جـنـاح  ,  اجتماعـی دوره ق

راست جامعه وھم جناح چـپ آن  
شروع به کار سـیـاسـی در مـیـان  

از جملـه ھـمـیـن  ,  کارگران نمودند 
" کانون کارگران راه آھـن " تشکل  

ـیـش از   توسط رضا زاده ، کـه پ
پیوستـن بـه شـورای مـتـحـده، از  

" حـزب اراده مـلـی "  وابستگان بـه 
سید ضیا بـود تشـکـیـل گـردیـده  

 .بود 
پس از خروج رضا شـاه ودرھـم  
ریختگـی سـیـاسـی واجـتـمـاعـی  
ناشی از اشغال کشور توسـط دول  
ـیـن بـه خـدمـت   ـفـق و ھـمـچـن مت
گرفتن کلیه تولیـدات کشـاورزی  
وصنعتی کشـور در جـھـت رفـع  
ــن  ــی ــق ــف ــازھــای ارتشــھــای مــت ـی , ن

موجی از قـحـطـی وگـرسـنـگـی  
کشور را فراگرفت که کـارگـران  

ـنـا  .  اولین قربانیان این موج بودند  ب
ــی ،   ــزارش دولــت ــک گ ــه ی ب
ـرای رفـع   کارگران در اصـفـھـان ب
گرسنگی گاھا از کاه بـه جـای  

در  .  آرد در نان استفاده مـیـکـردنـد 
آذربایجان نیز که ھمـه امـکـانـات  

تنھا بـا  ,  در اختیار ارتش سرخ بود 
ـرزگـران   فشار اتحادیه کارگـران وب
ـرای   کارفرمایان مجـبـور شـدنـد ب
کارگران وخانواده ھایشان سھـمـیـه  
ـــد ودر   ـرن ــ ـی ـــگــ ـر ب ـــظــ ـــان در ن ن
کارخانجـات نـانـواخـانـه تـاسـیـس  

ــد  ــن ــاع  .  کــن ــال اوض ــه ھــر ح ب
معیشتی وزیسـتـی کـارگـران در  
ـنـد ھـمـه   ـبـا مـان ـری سراسر ایران تق
کشورھای در حـال جـنـگ ویـا  

 .اشغال شده بود 
یکی از مھمترین اعتـصـابـات  

 تـوسـط کـارگـران  ١٣٢١ در سال  
وفعالین کارگری در نساجـیـھـای  

در مـرداد  . اصفھان شکـل گـرفـت 
ماه این سـال کـارگـران شـھـرضـا  
ـراض بـه سـطـح   وپشمباف در اعـت
ــه   ــت ب ــا وارزاق دس ــزدھ ــم دســت

ـیـجـه  ایـن  . اعتصاب زدنـد  ـت در ن
ــه   اعـتـصـاب کـه تـوسـط اتـحـادی
کارگران نساجیھا ھدایـت مـیـشـد  

 در  ٢٥ کارفرمایان مجبور شدنـد  
صد به دستمزد کارگـران اضـافـه  

ھمچنین در جـھـت تـامـیـن  . کنند 
نان کارگران روزانه نـان مـجـانـی  
وحقوق ایام تعطیل را به کـارگـران  

ــد  ــایــن ــم ــدای  .  پــرداخــت ن در ابــت
اعتصاب فرمانداری وقت اصفھان  
در تقابل بـا اعـتـصـاب کـارگـران  
وسرکوب آنان، نیروھـای نـظـامـی  
ــصــابــی   ــه ھــای اعــت بـه کــارخــان
گسیل داشت اما کارگران عـقـب  
نشینی نکرده وبر خـواسـتـه ھـای  
خود مبنی بر افزایش دسـتـمـزدھـا  

وبھبود شرایط کار ومعیشت خـود  
ـرآورده  . پافشاری کردند  ـرغـم ب ـی عل

شدن بـخـشـی از خـواسـتـه ھـای  
ــه کــار   ــازگشــت ب کــارگــران وب
ـنـشـھـا   کارگران، اما تا مـدتـھـا ت
میان کارگران وکـارفـرمـایـان در  
ـنـکـه،   منطقه ادامـه داشـت تـا ای
نھایتا با حضور نماینده دولتـی در  
ــارگــران   ــان ک ــذاکــرات  مــی م
ـر مـوارد   وکارفرمایـان،  عـالوه ب
ـبـل، کـار فـرمـا   توافق شده در ق
موظف گردید  یک ماه دستمـزد  
ـنـه   به عنوان پاداش سالیـانـه وھـزی
ـیـز بـه   ـیـانـه را ن لبـاس کـار سـال

 .کارگران پرداخت نماید 
اعتصاب کـارگـران اصـفـھـان  
ـیـت   باعـث شـد  مـیـزان مـحـبـوب
تشکلھای کـارگـری بـه شـکـل  
روزافزونی در میان کارگـران بـاال  
ــخــش ھــای ھــر چــه   ــه وب رفــت
ــه ایــن   ــشــتــری از کــارگــران ب بــی

ـیـونـدنـد  ـپ از جـمـلـه  .   تشکلھای ب
 کـارخـانـه دیـگـر در  ٧ پیوسـتـن  

اصـفـھـان بـه اتـحــادیـه کـارگــران  
اتـحـادیـه کـارگـران  .  نساجی بـود 

ـبـا ھـمـه   ـری ـق نساجیھا که اکنون ت

ـــه را در   ـت ـــن رشــ ـران ای ــارگــ ک
ــن   ــامــی ــگــرفــت در جــھــت ت بــرمــی
ــا   ــارگــران ب ــای ک ــه ھ ــواســت خ

 کـارخـانـه  ٩ پشتیبانی کـارگـران  
ــود  ــم ــصــاب ن ــالم اعــت ــن  .  اع ای

  ٩  ھـزار کـارگـر از  ١١ اعتصاب  
ــی را در بــر   ــاج ــه نس ــان ــارخ ک

در ابتـدا کـارفـرمـایـان  .  میگرفت 
ـروھـای   ـی طبق عادت معمول، از ن
ـرای پـایـان   نظامی در اصـفـھـان ب
ــاضــای   ــصــاب تــق ــه اعــت دادن ب

ــد  ــمــک کــردن ــور  .  ک ــه دســت ب
سرلشکر زاھدی فرمانـده پـادگـان  
ـر   اصفھان رھبران اعتصاب دستگـی
ــش   ــط ارت ــوس ــات ت ــج ــان ــارخ وک

ــره شــدنــد  ــاومــت  .  مــحــاص ــق بــا م
وگسترش اعتراضات در اصـفـھـان   
و ھـراس حـکــومـت مـرکـزی از  
ـری در   ــ ـراس ــ ـــات س ـــصـــاب ـت ــ اع
, ھمبستگی با کارگران اصـفـھـان 

ارتش وکارفرمایان مجبور به آزاد  
کردن فعاالن کـارگـری وپـذیـرش  

در  .  خواسته ھای کارگران شـدنـد 
جھت پـایـان دادن بـه اعـتـصـاب،  
کارفرمایان نه فقـط مـجـبـور بـه  
ـلـکـه   افزایش دستمزدھا گردیدند ب

ــا  ــن ب ــی  ســاعــت کــار  ٨ :  ھـمــچــن
ــه  ــی  ,  روزان ــک ــزش ــی پ ــدگ رســی

کـمـک  ,  ماھیـانـه بـه کـارگـران 
مـمـنـوعـیـت کـار  ,  ھزینه غذائـی 

ــصــاص دو دســت  ,  کــودکــان  ــت اخ
وپرداخت یک  ,  لباس کار سالیانه 
نیز مـوافـقـت  ,  ماه پاداش سالیانه  

 .کردند 
 در اکثر مراکـز  ١٣٢١ از سال  

کار وزندگی کارگران تشکلھـای  
کـارگـری شــروع بـه رشــد ونـمــو  

در این میان تشـکـلـھـائـی  .  کردند 
ـلـو  , از قبیل اتحادیه کارگـران سـی
, اتحادیه کارگران راه آھـن شـمـال 
ـر آب  , اتحادیه کارگران معادن زی
ــات   ـی , اتـحــادیـه کــارگـران دخــان
ــحــات  ــی ــه کــارگــران تسـل , اتـحــادی
ــال  ــھــای شــم ــه نســاجــی ــحــادی , ات
, تشکیالت کارگران نفـت جـنـوب 

اتحادیه کـارگـران سـاخـتـمـان راه  
به سرعت جـای خـود را  ...., آھن 

در میان توده کارگران باز نمـودنـد  
وبـه تشـکــلـھــای مــورد اعــتـمــاد  

 .کارگران تبدیل شدند 
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 اخبار اعتراضات كارگری

 
 كاارگران شرکت کیسون اعتصاب کردند 

ـرق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه      ـفـی کـارگـران ب انجمن صـن
 نفر از کارگران شرک کیـسـون در  ١٣٠ طبق خبر دریافتی  
ـراض بـه  ١٢ پاالیشگاه گاز فاز    واقـع در کـنـگـان در اعـت

ـبـه   ـنـج شـن   ١٦ نپرداختن سه ماه حقوقشان بعد از ظھر روز پ
در پـایـان ھـمـیـن روز  .   دست از کـار کشـیـدنـد ٩١ مرداد  

کارفرما به میان کارگران آمده و وعده پرداخت حقـوقـھـا را  
روز جمعه کارگران با وعده کارفرمـا بـه سـر  . به زودی داد 

 .کارشان رفتند 
کارگران شھرداری کرمانشاه شش ماه 

 حقوق نگرفته اند
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه   طـبـق  
ـرق و فـلـزکـار   ـفـی کـارگـران ب خبر رسیده به انـجـمـن صـن

شـھـرداری کـرمـانشـاه   «یـک »کرمانشاه، کارگران منطقه  
ـتـه انـد  طـبـق ایـن گـزارش، تـعـداد  .  شش ماه حقوق نـگـرق

ـنـد ٥٠ کارگران این منطقه شھرداری حدود   ـر ھسـت ـف ایـن  .   ن
کارگران قصد دارند برای گرفتن حقوقـھـای مـعـوقـه شـان  

 .دست به اعتراض و اعتصاب بزنند 
 

تجمع کارگران شرکت صنایع تندر در 
  ماه حقوق معوقه١٨اعتراض به 

ـنـدر ایـن   جمع زیادی از کارگـران کـارخـانـه صـنـایـع ت
ـیـمـه  ١٨ شھرستان به دلیل عدم دریافت    ماه حقـوق و حـق ب

جـمـع  .  پرداخت نشده، مقابل استانداری گیالن تجمع کـردنـد 
زیادی از کارگران شرکت صنایع تندر با در دسـت داشـتـن  

ـم    ماه حقـوق دریـافـت نـکـرده ٨ " پالکاردھایی با مضمون   " ای
ھمچنان مقابل استانداری گیالن تجـمـع کـرده و خـواسـتـار  
رسیدگی به مشکالت کارگران این کارخانـه از مسـئـوالن  

نماینده کارگران معترض با بیان اینـکـه  .  ارشد استان ھستند 
ھای بیمه کارگران تمدید نشـده    مدت سه سال است دفترچه 

ـنـدر بـا  :  است، اظھار کرد  کـارفـرمـای شـرکـت صـنـایـع ت
دریافت تسھیالت، آن را در جای دیگر ھزینه کرده و حقـوق  

کـارگـران ایـن  . و حق بیمه کارگران را پرداخت نـکـرده اسـت 
 نفر به نمایندگی از دیـگـر  ٦٠ کارخانه بیکار شدند و امروز  

ایم و خواستـار احـقـاق    کارگران مقابل استانداری تجمع کرده 
ـنـاوب عـقـب   حق و حقوق خود که چھار سال به صورت مـت

 مـاه اسـت کـه آن را دریـافـت  ١٨ افتاد و اکنون نیـز    می 
کمیسیون کارگـری ابـالغ  : وی ادامه داد . ایم، ھستیم   نکرده 

ھای بیمه مـا را تـمـدیـد    کرده که تامین اجتماعی دفترچه 
نماینده کارگران شرکت صـنـایـع  .  کند   کند که تمکین نمی 

 تـاسـیـس شـد و  ٥٢ تندر با بیان اینکه این کارخانه از سال  

 به فـرد  ٧٠ این کارخانه از سال  :  ابتدا دولتی بود، ابراز کرد 
ـنـدر  .  مذکور واگذار شده است  وی فعالیت شرکت صنایع ت

را در زمینه تولید دینام و اسـتـارت خـودرو عـنـوان کـرد و  
ـرای مـا اجـرا نشـده  :  یادآور شد  تاکنون حکم قانـون کـار ب

 .است 
 

بخشی از مطالبات کارگران صنایع فلزی 
 شود ایران پرداخت می

بخـشـی از  :  نماینده کارگران صنایع فلزی اعالم کرد :  
ـرداخـت مـی  ـران پ .  شـود   مطالبات کارگران صنایع فلـزی ای
  ٦٠٠ پروین محمدی با اعالم این خبر در پی تجـمـع حـدود  

ـبـه در    کارگر این کارخانه طی روز  ھای دوشنبه و سـه شـن
بزرگراه فتح و مقابل ساختمان شماره یک وزرات صـنـایـع،  
ـران بـا حضـور در جـمـع   مدیریت دولتی صـنـایـع فـلـزی ای
معترضین با دریافت چک از صـاحـب اصـلـی کـارخـانـه  
ـنـد و عـیـدی سـال   وعده پرداخت حقوق معوقه بھـمـن، اسـف

ـیـار  :  وی افـزود .   گذشته را داده است  ایـن چـک در اخـت
وزارت صنایع است و امروز بخـشـی از مـعـوقـات حـقـوقـی  

ـنـی اسـت  .   کارگران به حساب آنان واریز خواھد شـد  ـت گـف
ـران حـدود   پرداخت دستمزد و حقوق كارگران صنایع فلـزی ای

 . ھشت ماه به تعویق افتاده است 
 

گزارش تکمیلی تجمع کارگران صنایع فلزی 
 در مقابل وزارت صنایع 
بیـش از شـشـصـد کـارگـر  :  اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ـروز  ٢  و  ١ کارخانه ھای صنایع فلزی شماره    که صـبـح دی
در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدھایشان باند اصلی جـاده  

را بـمـدت دو سـاعـت  )  بـزرگـراه فـتـح ( قدیم کرج به تھران  
بستند  از صبح امروز اعتراض خود را به مقابـل سـاخـتـمـان  
اصلی وزارت صنایع در تقاطع خیابان نجات اللھی و سـمـیـه  

 در مقابل این وزارتخانه دسـت  ٣٠/١٠ کشاندند و از ساعت  
ـر گـزارشـھـای رسـیـده بـه  .  به تجمعی اعتراضی زدند  بنا ب

اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از تجمع ایـن کـارگـران در  
ـتـی   مقابل وزارت صنایع بالفاصله نیروھای انتظامی و امنی
بطور گسترده ای در محل حـاضـر شـدنـد و تـالش کـردنـد  

ـنـد  ایـن  .  کارگران را وادار به پایان دادن به تجـمـع خـود کـن
درحالی بود کـه یـگـانـھـای مـوتـور سـوار گـارد ویـژه بـا  
تجھیزات کامل در خیابانھای اطراف مستقر شده بودند امـا  
ـراض بـه   کارگران بدون تـوجـه بـه ایـن تـھـدیـدات، در اعـت
وضعیت خود بـطـور یـکـپـارچـه ای اقـدام بـه شـعـار دادن  

وزارت  :  کارگران در این تـجـمـع شـعـار مـیـدادنـد .  میکردند 
ـیـاقـت    –صنایع حیا کن ، سرمایه دار رھا کن   ـر بـی ل وزی

صنایع فلزی آباد باید گردد،معـاون صـنـایـع    -استعفا استعفا 
نصـر    -صنایع فلزی فلسطین ایران اسـت  –اعدام باید گردد  

من الله و فتح قریب مرگ بر این وزیر مردم فریـب، وزارت  
ـر ایـن گـزارش پـس از  ...  صنایع، صنایع ھا ویرانند و  بنا ب

گذشت حدود سه ساعت از تجمع کارگران صنـایـع فـلـزی،  
صالح نیا معاون وزیر صنایع و صادقی رئیس صنایع اسـتـان  

کـارفـرمـا  :  تھران با حضور در میان کارگران اعـالم کـردنـد 
خانه ای را برای فروش جھت پرداخت دستمزدھای مـعـوقـه  

ـرار داده  )   میلیارد تومان ٥ (شما   در اختیار وزارت صنایع ق
است و پس از فروش این خانه معوقات شما پرداخت خواھـد  
شد که این اظھارات بـا ھـو کـردن از سـوی کـارگـران و  

ـتـی  .  اعتراض شدید آنـان مـواجـه شـد  ـر دول در ادامـه مـدی
منتصب استانداری تھران در کارخانه ھای صـنـایـع فـلـزی  

دستمزدھای معوقـه شـمـا را  :  در میان کارگران اعالم کرد 
از بھمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه جاری تا روز  
ـیـز بـا   پنج شنبه پرداخت خواھیم کرد کـه ایـن اظـھـارات ن

ـبـال  .  از سوی کارگران مـواجـه شـد "  امروز امروز " شعار   بـدن
ـنـده   این وضعیت مسئولین وزارت صنایع ناچـار شـدنـد نـمـای
ھای کارگران را به داخل ساختمان دعوت کننـد کـه پـس  
ـیـن   از مذاکرات فی مابین نماینده ھای کارگران و مسـئـول
این وزارتخانه نھایتا به کـارگـران اعـالم شـد یـک چـک  
تضمینی از کارفرما برای پرداخت مـعـوقـات کـارگـران از  
بھمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه جاری از طـرف  
وزارت صنایع دریافت شد اما این مـقـدار از دسـتـمـزدھـای  

 مـرداد مـاه  ٢٥ کارگران بدون توجه به چک کارفرما فردا  
راسا از سوی وزارت صـنـایـع بـه حسـاب کـارگـران واریـز  

  ١ کارگران کارخانه ھای صنایع فلزی شـمـاره  .  خواھد شد 
 به تـجـمـع خـود  ٣٠/١٥  پس از این توافق حدود ساعت  ٢ و  

پایان دادند و اعالم کردند چنانچه فردا پول وعده داده شـده  
به حسابھایشان واریز نشود به اعتراضات خود ادامه خواھنـد  

 .داد 
 

آمیز کارگران صنایع فلزی به  تجمع اعتراض
 وزارت صنایع رسید 

ـران در بـزرگـراه   پس از تجمع  كارگران صنایع فلـزی ای
ـراض بـه    -شنبه    سه   -فتح، این كارگران صبح امروز   در اعـت

 ماه بیـمـه مـعـوقـه،  ١١  ماه حقوق و  ٨ عدم دریافت بیش از  
.  در مقابل ساختمان شماره یک وزارت صنایع تجمع کـردنـد 

ـرض در ایـن تـجـمـع   پروین محمدی، نماینده کارگران مـعـت
بعد از تـجـمـع صـبـح  :  اعتراض آمیز به خبرنگار ایلنا گفت 

دیروز کارگران صنایع فلزی ایران در بـزرگـراه فـتـح، امـروز  
 کارگر در مقابل ساختمان وزارت صـنـایـع و  ٦٠٠ نیز حدود  

شان را از فـاصـلـه    دفتر وزیر تجمع کردند تا صدای اعتراض 
نماینده این كـارگـران  .  تری به گوش مسئوالن برسانند   نزدیك 

ـرداخـت تـمـامـی   با تاکید بر اینکه کارفرما مـوظـف بـه پ
: مطالباطت معوقه کارگران تا پایان ماه جاری است افـزود 

ـبـات   ـرداخـت مـطـال وزارت صنایع کارفرما را متـعـھـد بـه پ
قانونی کارگران کرده است اما در حال حاضر کارفرمـا بـه  
ـبـات   ـرداخـت مـطـال بھانه اینکه سرمایه دار اصلـی جـھـت پ
ـره   کارگران تامین مالی نـکـرده از انـجـام تـعـھـد خـود طـف

ـیـل عـدم  :  این کارگر معتـرض اضـافـه کـرد .   رود   می  بـدل
پرداخت معوقات حقوقی کارگران کارخانه صـنـایـع فـلـزی  
ایران، در جلسه استانداری تھران با مدیران کارخانه قرار شـد  

 مرداد، ھشت ماه حقـوق مـعـوقـه  ٢٢ حداکثر تا روزیکشنبه  
کارگران پرداخت شود که با عملی نشدن این وعده دیروز و  
ـراض کـارگـران تـا بـه   امروز كارگران اعتراض كردند و اعـت

 . دست آوردن حقوق ادامه دارد 
 

 کارگر صنایع فلزی ایران در ٦٠٠تجمع 
 بزرگراه فتح

ـبـه  ٦٠٠  ـران دوشـن   ٢٣ تن از کارگران صنایـع فـلـزی ای
 ماه حقوق معوقـه، در  ٨ مرداد، در اعتراض به عدم دریافت  

ـرداخـت    بـه ».  مقابل بزرگراه فتح تجمع کـردنـد  ـیـل عـدم پ دل
ـران، در   معوقات حقوقی کارگران کارخانه صنایع فلـزی ای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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ـر   جلسه استانداری تھران با مدیران کارخانه قرار شد حـداکـث
 مـرداد مـاه ھشـت مـاه حـقـوق مـعـوقـه  ٢٢ تا روزیکشنبه  

کارگران پرداخت شود که با عملی نشدن ایـن وعـده امـروز  
ـراض خـود را اعـالم    - مرداد  ٢٣ دوشنبه    - کـارگـران اعـت

ـر  اتـحـادیـه آزاد  .  کردند  پروین محمدی، عضو ھـیـأت مـدی
کارگران ایران و ھمچنین یکی از کارکنان کارخان  صـنـایـع  
فلزی ایران از تھران در گفت و گو با بخش فـارسـی رادیـو  

از آن جـا کـه امـروز کـارگـران  »: بین المللی فرانسه گفت 
ھیچ نتیجه ای از تجمع خود نگرفتند، تصمیـم دارنـد فـردا  

ـنـد  او   «. در مقابل وزارت صنعت، معدن و تجارت تجمع کـن
در مورد علت اصلی پرداخت نشدن حقوق کارگران کـارخـانـ   

ـتـدا  »:  صنایع فلزی ایران توضیح داد  ایـن کـارخـانـه کـه اب
ـیـز   دولتی بود به بنیاد شـھـیـد واگـذار شـد و پـس از آن ن
مدیریت این کارخانه به بخش خصوصـی و افـرادی رسـیـد  

ـیـارد  ٣ که چند ماه پس از وقوع ماجرای اختالس    ھزار میل
چند  .  تومانی غیب شدند و این کارخانه بدون مدیریت ماند 

ـرداخـت نشـد  ـتـ    «. ماه پس از آنکه حقوق کارگران پ بـه گـف
ھای کـارگـران    ھا به دنبال مذاکرات و اعتراض   محمدی بعد 

یک مدیر دولتی برای کارخان  صنایع فلزی انتخاب شـد و  
ـرای فـروش کـارخـانـه بـاعـث شـد تـا   تصمیم مدیر جدید ب
مدیران خصوصی کارخانه کـه نـاپـدیـد شـده بـودنـد دوبـار  
ـریـت خصـوصـی و   بازگشتند و این کارخانه ھمزمان با مدی

پروین محـمـدی  .  دولتی بدون تولید، به حیات خود ادامه داد 
معتقد است، مدیران کارخان  صنایع فلزی ایران قصـد دارنـد  

ھای این کارخانه آن را بـه ورشـکـسـتـگـی    با افزایش بدھی 
 .کامل بکشانند 

 
 ماه از معوقات حقوقی کارگران ٥پرداخت 

 پارکت ساری 
 کـارگـر شـرکـت پـارکـت  ٣٠  ماه از حقوق مـعـوقـه  ٥ 

ـری کـارگـران و اعضـای  .  ساری پرداخت شد  با پـی گـی
شورای کارگری این شرکت عیدی و پاداش سال گـذشـتـه  
نیز ھمراه با سه ماه حقـوق سـال جـاری کـارگـران پـارکـت  

 ماه از حقوق معوقه کـارگـران  ٣ ھنوز  .  ساری پرداخت شد 
پرداخت نشده است الزم به ذکر است شرکت پارکـت سـاری  

 قانـون اسـاسـی و واگـذاری آن بـه  ٤٤ بعد از اجرای اصل  
ـتـی شـده و طـی   ـری بخش خصوص دچـار مشـکـالت مـدی

ھای گذشته بـه سـبـب افـزایـش مشـکـالت مـالـی در    ماه 
 .  کارگر خود ناتوان شده بود ٣٠  ماه حقوق  ٨ پرداخت  
 

علیرضا : اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ
 عسگری و جلیل محمدی را آزاد کنید

ـران ٢٠١٢  اگوست  ١٤  ـرضـا  :  ، اسـلـو بـه دولـت ای ـی عـل
عسگری و جلیل محمدی، از فعاالن کارگری و اعضـای  
ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـلـھـای   کمیته ھماھنگـی ب
کارگری، پس از آنکه نیروھای امنیتی به مجمع عمومـی  

 حـمـلـه  ٢٠١٢  ژوئـن  ١٥ ساالنه کمیته ھماھنگی در تاریخ  
ـیـن  ٦٠ در مجموع حدود  .  کردند، دستگیر شدند   نفر از فـعـال

کارگری وحشیانه توسط نیروھای امنیتی مـورد ضـرب و  
ـقـل   ـت شتم قرار گرفته و به زندان رجایی شـھـر در کـرج مـن

اکثر بازداشت شدگان، پس از بازجویی ھای سـخـت،  . شدند 
ضرب و شتم و اھانت، به قید وثیقه آزاد شدند، با ایـن حـال،  
علیرضا عسگری و جلیل محمدی کماکان غیر منصـفـانـه  

ـرنـد  ـر ایـن دو فـعـال  .  در بازداشـت بـه سـر مـی ب عـالوه ب
ـقـه ای از   کارگری، فعاالن کارگری خوش نـام و بـا سـاب
ـنـی،   ـنـی، غـالـب حسـی جمله محمود صالحی، خـالـد حسـی
محمد عبدی پور و جالل حسینی در مـیـان حـدود شـصـت  
نفر دستگیر شدگان بوده اند و ھمگی به شدت مورد ضـرب  

ـرشـدگـان مـتـحـمـل  .  و شتم قرار گرفتند  بسیاری از دستگـی
ـر  . آسیب ھای جدی شده اند  لگن محـمـود صـالـحـی در اث

ـنـی بـه   ضرب و شتم شکسته شد و به شنوایی خـالـد حسـی
نـگـرانـی ھـای جـدی در مـورد  .  شدت آسیب رسیده اسـت 

ـیـل مـحـمـدی   سالمتی و امنیت علیرضا عسـگـری و جـل
کمیته ھماھنگی اعالم کرده است کـه ایـن دو  .  وجود دارد 

از فعالین کارگری تحت ضرب و شتم شدید و فشـارھـای  
ـنـا بـه  .  روحی و روانی قرار گرفته اند  علیرضا عسـگـری ب

ـلـب، بـی حسـی و   گزارش ھا از تپش قلـب شـدیـد، درد ق
ضعف در دست چپ و ضعف شدید، که تمـامـا صـدمـات  

ـرد  ـیـل  .  جسمانی ناشی از بازجویی ھا ھستند رنج می ب جـل
محمدی نیز از وضعیت رو به وخامت جسـمـانـی بـه عـلـت  

 .صدمات متحمل شده در طول بازجویی رنج می برد 
  ٤  ، در شعـبـه  ٢٠١٢  اوت  ٤  علیرضا و جلیل در تاریخ  

ـیـت  " دادگاه انقالب اسالمی کرج و به اتھام   اقدام علیـه امـن
" ملی از طریق تشکیل گروه غیر قانونی کمیته ھماھنـگـی 

خانم ریحانه انصاری که بدنبـال حـمـلـه بـه  .  محاکمه شدند 
مجمع عمومی با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود در ھـمـان  

ـرایـن  .  روز با اتھامات مشابھی مـحـاکـمـه شـد  ـف ھـر سـه ن
ــان  .  اتـھـامـات را رد کـردنـد  ــچ یـک از آنـھـا در مـی ھـی

ـنـھـا اعضـای   ـبـوده انـد و ت بنیانگذاران کمیته ھماھنگی ن
دادگاه ھمچنین ایـن ا تـھـام  .  کمیته ھماھنگی می باشند 

را مطرح کرد که کمیته ھماھنگی منتسـب بـه یـکـی از  
ـیـن   احزاب سیاسی میباشد، که با واکنش ھـای ایـن فـعـال
کارگری و تاکید آنھا بر استقالل کمیته ھماھنگی مـواجـه  

من به شدت بازداشت نـاعـادالنـه و آزار و اذیـت ایـن  .  شد 
من آزار و اذیـت و  .  فعالین کارگری را محکوم می کنم 

ـر بـه جـلـسـه   بازداشت فعالین کارگری در ایران و حمله اخی
من خواستـار آزادی  .  کارگران در کرج را محکوم می کنم 

ـیـل   ـرضـا عسـگـری، جـل ـی ـیـد و شـرط عـل فوری و بدون ق
ـرام  .  محمدی و ھمه فعاالن کارگری در ایران ھستم  بـا احـت

 راجر ھنسن  پرزیدنت، اتحادیه کارگران حمل و نقل نروژ  
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

ماھه حقوق كارگران غرب استیل ٣تعویق 
 سمنان

ـیـش   كارخانه غرب استیل تولیدكنندگان قطعات خودرو ب
ـیـش از   كـارگـر  ٤٠٠ از سه ماه است كه در پرداخت حقوق ب

 . خود ناتوان شده است 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا

 
 کارگر شرکت تولید قیر در ٢٠٠٠بیکاری 
 اصفھان

ـتـی در اصـفـھـان    بدھکاری یکـی از شـرکـت  ـف ھـای ن
مشکالتی را برای کارکنـان ایـن شـرکـت بـه وجـود آورده  

ھا حاکی از این است که از زمـانـی کـه ایـن    شنیده .  است 
ـیـارد   ـل شرکت نفتی اصفھان خصوصی شده، حدود چنـد مـی

به ھـمـیـن  .  تومان به شرکت نفت اصفھان بدھکار شده است 
ـتـی را   ـف دلیل شرکت نفت اصفھان خوراک ایـن شـرکـت ن

ـیـد    برای تولید قیر تأمین نمی  ـرای تـول ـیـه ب کند و مواد اول
ـیـد ایـن شـرکـت ھـم  .  شـود   قیر به این شرکت ارایه نمی  تـول

ـیـاردی   ـل ضعیف و مختل شده و به دلیل بدھکاری چند مـی
به شرکت نفت اصفھان، فعالیت آن برای تولید قیر تـعـطـیـل  
ـر   ـی شده و این شرکت ھزینه خرید مواد اولیه را برای تولید ق
ندارد، این در حالی است که این موضـوع سـبـب شـده کـه  

ـیـت بـوده  انـد از    عده زیادی که در این شرکت مشغول فـعـال
کار بیکار شوند؛ در واقع با به وجود آمدن این مشکـل، دو  

مھدی صادقـی، یـکـی از  .  اند   ھزار نفر از نان خوردن افتاده 
پیمانکاران این شرکت نفتی با تأکید بر اینکه در گـذشـتـه  
ـفـت   بخش تولید قیر پاالیشگاه اصفھان در اختیـار شـرکـت ن

ـر  :  گـویـد   بوده است، می  ـی ـیـد ق از زمـانـی کـه بـخـش تـول
پاالیشگاه به این شرکت واگذار شده، مشکـالت مـتـعـدد و  

این مشکـالت بـا  .  مختلفی در این حوزه به وجود آمده است 
سازی شدن بخش تولید پاالیشگاه اصفـھـان شـدت    خصوصی 

گرفته و این شرکت نفتی نتوانست بار به اندازه کـافـی بـه  
ھای فعال در ایـن    ھای حمل قیر ارایه بدھد و ماشین   ماشین 

اوایـل خـرداد مـاه  .   انـد   گیری شده   حوزه دچار مشکالت بار 
  ٢٠ سال جاری بخش این شرکت نفتی اصـفـھـان بـه مـدت  

ـلـی ایـن   روز تمام به صورت کامل تعطـیـل شـد، بـا تـعـطـی
ـری    ھایی که از آن بـار   شرکت، تمام کارکنان و ماشین  گـی

ـلـی،  . . کردند نیز از کار بیکار شدند   می  علیـرضـا اسـمـاعـی
ـری   ـتـی بـارگـی ـف یکی از رانندگانی که از ایـن شـرکـت ن

برخورد مسئوالن شـرکـت  :  گوید   کند، در این زمینه می   می 
این راننـده ادامـه  .  شایستی است   بسیار برخورد نامناسب و نا 

ـم روزی  : دھد   می  در حال حاضر دو ھزار نفر از ایـن سـیـسـت
کنند که در شرایط فعـلـی    خود و خانواده خود را تأمین می 

ـتـه وی،  . . ھا را از کار، بیکار کرده است   شرکت آن  بـه گـف
ـم    این دو ھزار نفر در قالب پیمانکـار، مـاشـیـن  دار و سـیـسـت

ـیـت مـی  ـنـد و در شـرایـط    حمل و نقل این شرکت فعـال کـن
ـنـد، از نـان   فعلی این افراد که وابسته به این سیستـم ھسـت

 .اند   اند و دچار مشکل درآمدی شده   خوردن افتاده 
 

شمار تعدیل نیروی کار عقاب افشان به 
  نفر رسید ٣٤٠

 کـارگـر کـارخـانـه  ٣٠٠ در پی انتشار خبر بیکار شدن  
ـرارداد     ٤٠ عقاب افشان، این کارخانه بـا تـمـدیـد نـکـردن ق

ـر  ٣٤٠ کارگر دیگر، شمار کارگران تعدیلی خود را بـه   ـف  ن
ـتـدای سـال جـاری  .   رساند  کارخانه عقاب افشان که از اب
 کارگر قراردادی خود را به دلیل افـزایـش مشـکـالت  ٣٠٠ 

مالی کارخانه تعدیل و اخراج کرده بود، ھم اکنون بـا عـدم  
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 کارگر قراردادی دیگـر تـعـداد کـارگـران  ٤٠ تمدید قرارداد  
ـیـز  ٦٠ .    اخراجی خود را افزایش داده است   کارگر دیگـر ن

ـنـی   ـی ـیـش ب ـرارداد وجـود دارنـد، پ در لیست عدم تـمـدیـد ق
ـیـل    می  ـیـدی بـه دل شود ظرف چھار ماه آینده این واحد تـول

 کـارگـر خـود را  ٧٠٠ افزایش مشکالتش قرارداد بیـش از  
ـنـده  .   تمدیـد نـکـنـد  ـیـد کـن کـارخـانـه عـقـاب افشـان تـول

ـیـا ( اتوبوسھای عقاب   ـرده  )  اسـکـان ـیـل واردات گسـت بـه دل
قیمت چینی و ھمچنین ناتوانی در تـھـیـه    ھای ارزان   اتوبوس 

مواد اولیه تولید و قطعات سـاخـت اتـوبـوس کـه از کشـور  
شد، با تعدیل نیروھای کـار بـخـشـی از    سوئیس تامین می 

 . مشکالت مالی خود را جبران کند 
 
 کارگر کارخانه عقاب افشان بیكار ٣٠٠

 شدند
ـنـده  ٣٠٠   ـیـد کـن  کارگر کارخانـه عـقـاب افشـان تـول

ـیـد  .  اند   اتوبوس اسکانیا بیکار شده  کارخانه عقاب افشان تول
ـیـا ( کننده اتـوبـوسـھـای عـقـاب   ـیـل واردات  )  اسـکـان بـه دل

ـنـی و    قیـمـت و بـی   ھای ارزان   گسترده اتوبوس  ـیـت چـی ـف ـی ك
ھمچنین ناتوانی در تھیه مواد اولیه تولید و قـطـعـاتـی کـه  

  ٣٠٠ شـد، نـاچـار شـده اسـت    از کشور سوئیس تامین مـی 
ـرارداد   کارگر خود را از ابتدای امسال به مـرور بـا اتـمـام ق

ـرای کـاھـش  .   شان تعدیل کند   کاری  ـیـدی ب این واحد تول
مشکالت مالی اضافه کاری و نـھـار و شـام و سـرویـس  

 است و بـا    ایاب و ذھاب کارگران رسمی را نیز کاھش داده 
ـبـه   تعطیل کردن کارگران از روز چھارشنبه تا صبح روز شـن
.   بنحوی سعی در کـاھـش مشـکـالت مـالـی خـود دارنـد 

ترین مشکل این کارخانه را واردات اتوبـوسـھـای ارزان    عمده 
ھا با کـارایـی    این اتوبوس :  قیمت چینی عنوان کرد و گفت 

 میلیون تـومـان در مـقـایسـه بـا  ٦٠ بسیار پایین و با قیمت  
اتوبوسھای اسکانیا که مجھز به امکانـات اسـتـانـدارد روز  

کـارخـانـه  .   دنیا است وارد بازار فـروش خـودرو شـده اسـت 
ای خود را به تامین اجـتـمـاعـی    عقاب افشان معوقات بیمه 

ـرای  ٣٠٠ ھم اکنون . پرداخت نکرده است   کارگر بیکارشـده ب
ـیـکـاری بـه اداره کـار وتـامـیـن   ـیـمـه ب ـرری ب دریافت مـق

ادامه روند کنونی و عدم حمایـت  .  اند   اجتماعی معرفی شده 
دولت از بخش خصوصی باعث تعطیلی این کارخانه خواھـد  

 . شد 
 

 درصد ٢٥نرخ بیکاری در گیالن بیش از 
 است

: نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نھم، اعـالم کـرد 
اند که نرخ بیکـاری در گـیـالن    مسووالن دولتی اعالم کرده 

ـنـده بـا جـرات مـی ١٦ . ٥  ـرخ     درصد ھست ولـی ب ـم ن گـوی
ـیـش از   درصـد  ٢٥ بیکاری در این استان و آستانه اشرفیـه ب

 .است 
 

اذیت و آزار فعالین كارگری 
 و اجتماعی

 
 جلیل محمدی آزاد شد

ـرق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه    ـفـی کـارگـران ب انجمن صـن
ـتـه   ـیـل مـحـمـد از اعضـاء کـمـی علیرضا عسـگـری و جـل

ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھـای کـارگـری بـا  
ـبـل بـه  ٢ حمله نیروھای اطالعاتی و انتظامی حدود    مـاه ق

ـتـه بـازداشـت شـده  ٥٨ ھمراه    نفر دیگر از اعضاء ھمین کمی
 دادگاه انقالب اسـالمـی  ٤  تیر در شعبه  ١٤ بودند، در تاریخ  

محاکمه شدند که در نتیجه علیرضا به یـک سـال حـبـس  
تعزیری و جلیل محمدی به سه سال حبس تعلیقی محـکـوم  

روز  .   مرداد از زندان آزاد شـد ٢٥ جلیل محمدی روز  .  شدند 
ـنـدج رسـیـد و از طـرف  ٢٦   مرداد جلیل مـحـمـدی بـه سـن

ـیـن کـارگـری   اعضاء کمیته ھماھنگی و جمعی از فـعـال
ـرار   ـبـال ق ـق سنندج و دیگر کارگران و خانواده ھا مـورد اسـت

 .گرفت 
 

صدور حکم علیه علیرضا عسگری، جلیل 
 محمدی و ریحانه انصاری

ـرای  ٤ قاضی شعبه    ـقـالب اسـالمـی کـرج ب  دادگـاه ان
  ٣ رضا عسگری و ریـحـانـه انصـاری،    جلیل محمدی، علی 

عضوی که در مجمع عمومی سالیانه  کمیته  ھـمـاھـنـگـی  
ـنـا بـه گـزارش  .  بازداشت شده بـودنـد، حـکـم صـادر کـرد  ب

ـرای کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل  ھـای    کمیته  ھماھنگی ب
 سـال  ١  علیرضا عسگری را بـه  ٤ کارگری، قاضی شعبه   

ـیـل مـحـمـدی را ھـر   حبس تعزیری و ریحانه انصاری و جل
ـقـی  ٣  سال در  ١ کدام به   ـی ـل بـا الـزام بـه  (  سـال حـبـس تـع

ـروز  .  محکوم کـرد )  معرفی ھر ماھه به مقامات امنیتی  دی
علیرضا عسگری را به دادگاه آوردنـد و حـکـم را بـه وی  

 .ابالغ کردند 
 

محمدصفرلفوتی ، به دادگاه انقالب 
 فراخوانده شد

از جـوانـان  "  فـریـاد  "  متخلص بـه  "  محمدصفرلفوتی  " 
روزنامه نگار،خبرنگار، وب نگاروفعال سیاسی، اجـتـمـاعـی  
مدنی، دانشجوئی، کارگری، جوانان و حـقـوق بشـر، غـرب  
ــوس   ــی چــال ــوریســت ــان ھــای ت ــدران وشـھــرســت ــان مــازن اسـت

نشـراکـاذیـب  :   ونوشھرمی باشد  که به اتھام  ھای واھی  
ـیـغ   ـل ـب ، تشویش اذھان عمومی، اقدام علیه امنیت ملی ، ت

... علیه نظام از طریق ارتباط با گروھھای ضد انقالب  و  
شـرکـت مـلـی  (  درجلوی مـحـل کـارش  ٩٠  آذرماه  ٢٢ در  

ـروھـای  )  پخش فرآورده  ھای نفتی غرب مازندران  ـی توسط ن
ـبـاس شـخـصـی اداره کـل اطـالعـات اسـتـان   امنیتـی و ل
مازندران به ھمراه  مامورین اداره اطالعات شھرسـتـان ھـای  
چالوس و نوشھر دستگیر و پس از تفتیش منزل مسـکـونـی  

ـنـد  ٣٥ و ضبط برخی لوازم شـخـصـی ، بـمـدت    روز در ب
ــحــت   ــد " انــفــرادی ت ــی ــجــه ســف ــگــاه   "  شــکــن ــازداشــت در ب

شھیدکچوئی اداره کـل اطـالعـات اسـتـان مـازنـدران واقـع  
 بـا  ٩٠  دی ماه  ٢٧ درشھرستان ساری ، بازداشت و سپس در 

 میلیون تومانی موقتا  آزاد شده بـود، مـجـددن  ٥٠ قراروثیقه  
ـقـالب مـازنـدران   با دریافـت احضـاریـه ای ، بـه دادگـاه ان

 دوره پی درپی در انتخابات کـارگـری  ٣ او   .  فراخوانده شد 
ـراردادی  ٢٠٠ به عنوان نماینده منتخب    تـن از کـارگـران ق

ـتـی غـرب   ـف اداره کل شرکت ملی پـخـش فـرآورده ھـای ن
استان مازندران  انتخاب گردیده بود ، ولی بـعـلـت مشـاجـره  
ـفـت چـالـوس در   ای با پیمانکار بخش خصوصی شرکـت ن
پیگیری مطالبات کارگران و نیز انتشار مـقـالـه جـنـجـالـی  

ـرش  !"  بمب اتم در چـالـوس کشـف شـد "  ـقـاد از گسـت ـت دران
ـلـب مـنـطـقـه   مخازن ذخیره سـازی سـوخـت مـازنـدران در ق
مسکونی شھرستان توریستی چالوس ، از شھریور ماه سـال  
گذشته تا کنون تمامی حقوق و مزایایش مسدود ، از کـار  
ـتـصـابـی بـعـنـوان   معلق و شخص دیگری را بـه صـورت ان

 نماینده کارگران منصوب نموده اند 
 

 نا امنی محیط كار
 

 بار كارگری در چاه آسانسور  سقوط مرگ
 کارگر میانسالی بر اثر سقوط بـه چـاھـک آسـانسـور  

 طبقه در حال احداث جان خود را از دسـت  ٤ یک ساختمان  
بنـا بـه اظـھـار سـرکـارگـر، ایـن کـارگـر در قسـمـت  .  داد 

تأسیسات آسانسور در طبقه چھارم ساختمان در حال ساخـت،  
سرگرم کار بود که ناگھـان بـه داخـل چـاھـک آسـانسـور  

ـیـژن .   افتاد  ـبـال ایـن  -این کارگر کـه ب ب نـام داشـت بـدن
ـرزمـیـن   حادثه از طبقه چھارم تا انتھای این چاھک در زی

ـرد  ـراسـاس گـزارش  .   ساختمان فروافتاد و در دم جـان سـپ ب
ـنـه عـوامـل اورژانـس و   سایت آتش نشانـی، پـس از مـعـای
ـر   تشخیص مرگ این کارگر، جنازه وی جھت بررسی بیشـت

 . تحویل عوامل انتظامی شد 
 

 محل خواب کارگران در آتش سوخت
شعله وری کانکس کارگری در خیابان پیامبر تھران بـا  

یـک  .    حضور آتش نشانان در مـحـل حـادثـه مـھـار شـد 
 مترمربع که از آن بـه  ١٥ دستگاه کانکس به وسعت حدودا   

عنوان محل خواب کارگران در محوطه ساخـتـمـان در حـال  
شد کامال  شعله ور شـده بـود کـه آتـش    احداث استفاده می 

ـنـده    نشانان بی  درنگ با بکارگیری تجھیزات خـامـوش کـن
عـلـت حـادثـه   .   ھای آتش را مھار و خامـوش کـردنـد   شعله 

 کیلوئی و در نتیجـه  ١١ نشت گاز از اتصاالت کپسول گاز  
 شعله وری آن است  

 
کارگر نوجوانی بر اثر برق گرفتگی جان 

 سپرد 
ـرق گـرفـتـگـی در  ١٧ کارگرنوجوان   ـر ب ـر اث ساله ای ب

کارگر نوجوانـی بـه نـام  .  بیمارستان روان پزشکی جان سپرد 
مجتبی در حال کار ساختمانی در داخل محوطه بیمارستـان  
ـرق گـرفـتـگـی   بود که ناگھان به دلیل اتصال برق، دچـار ب

 .شد و جان سپرد 
 

 كودكان
 

 زلزله کودکان قالیباف را غافلگیر کرد
ھنوز آمار دقیقی از تعداد کـودکـان و زنـانـی کـه در  
زلزله آذربایجان شرقـی کشـتـه شـدنـد، اعـالم نشـده اسـت،  

 



 15 ٢٢٣شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

درعکس ھای زلزلـه، کـودکـان آسـیـب دیـده بسـیـاری در  
تعداد زیادی از این کـودکـان  .  آغوش مردم دیده می شوند  

برای کمک به خانواده ھای خود در کارگاه ھـای قـالـی  
. بافی مشغول به کار بوده اند که این حادثه رخ داده اسـت 

مساله بیمه کردن کارگاه ھای فرش بافی و کارگران آنھـا  
ـنـه    در قوانین ھست، اما نمی  داند که آیا کسی در این زمـی

برخی فعاالن در شبکه اجـتـمـاعـی  .  پاسخگو ھست یا خیر 
فیسبوک از بیشتر بودن تعداد قربانیان زن نسـبـت بـه مـرد  

از جمله علی ثباتی، فعال فـرھـنـگـی، پـس از  .  خبر دادند 
سفر به منطقه زلـزلـه زده، طـی گـزارشـی نـوشـت کـه در  
ساعت وقوع زلزله اکثرا  زنان در خـانـه بـودنـد و مـردان در  

به ھمین علـت تـعـداد زنـان کشـتـه شـده  .  بیرون یا سر کار 
ـیـس سـازمـان بـھـزیسـتـی  .  بیشتر بوده است  در این میـان رئ

ـم کـه دو  ١٥ کشور عنوان کرد که تا کنون   ـی ـت  کودک ی
 کودک که در ایـن  ٢٥ اند و    سرپرست خود را از دست داده 

. انـد   حادثه تک سرپرست شدند، شناسایی و ساماندھی شده 
این کودکان در وھله اول به فامیل درجه یک و در وھـلـه  

ھای تـحـت    دوم تحت پوشش مراکز نگھداری و شبه خانواده 
 . خواھند شد   پوشش سازمان سپرده 

 مھد کودک و روسـتـامـھـد در  ٢٢  ھمچنین از ایجاد  
ـراری    مناطق آسیب دیده برای مرتفع کردن آشفتگی و بـی  ق

 . کودکان خبر داده شده است 
 

آسیب ھای اجتماعی در کمین کودکان کار 
 خیابانی

سیدمحمدمھدی پورفاطمی در گفت و گو با خبرنـگـار  
اغـلـب  :  اجتماعی خبرگـزاری خـانـه مـلـت، اظـھـار داشـت 

کودکان خیابانی به دلیل مشکل فقر و تنگدستی بـه کـار  
در معابر عمومی روی آورده اند اما بایـد اعـالم کـرد کـه  
این کودکان در معرض آسیب ھای اجتماعی گـونـاگـونـی  
ھستندیب ھای اجتماعی در کمین کودکان کار خـیـابـانـی  

: این نماینـده مـجـلـس نـھـم یـادآور شـد : "  وی افزود . است 
ـریـن   متأسفانه اغلـب کـودکـان کـار و خـیـابـانـی از کـمـت
ـنـد و سـالمـتـی آنـان در   امکانات بھداشتی برخوردار ھسـت

 ." معرض تھدید است 
 

 معلمان
 

اعتراض کانون صنفی معلمان ایران به 
 رویکرد جدید جنسیتی به آموزش

کانون صنفی معلمان ایرانی طی بیانیه ای به رویـکـرد  
ـیـه  .  جدید جنسیتی در امر آموزش اعتراض کرد  در این بیـان

به حذف حق دختران از تحصیل در برخـی رشـتـه ھـا اشـاره  
بخشھایـی  .  شده و نسبت به عواقب آن ھشدار داده شده است 

ـران بـه   از متن  این بیانیه  اعتراض کانون صنفی معلمان ای
 رویکرد جدید جنسیتی به آموزش 

ـنـد  “  . ھر کس حق دارد از آموزش بھره مـنـد شـود ”    ١ ب
  اعالمیه جھانی حقوق بشر ٢٦ ماده ی  

حق آموزش برای ھمه ی انسان ھا،بدون درنظر گـرفـتـن  
ـیـمـان نـامـه ھـای    نژاد،دین،جنسیت،زبان و  در ھمه ی پ

جھانی به رسمیت شناختـه شـده اسـت و یـکـی از حـقـوق  
امـا افسـوس ایـن حـق  .  بنیادین افراد بـه شـمـار مـی رود 

بنیادین،آنچنان که باید و شاید،محترم شمرده نمـی شـود تـا  
آمـوزش  (  EIآمـوزشـی ھـمـچـون    -آنجا که نھادی مـدنـی 

ـبـعـیـض  ) جھانی  ،با توجه به تبعیض ھای گوناگون،به ویژه ت
جنسیتی که در آموزش رسمی برخی از کشورھـای جـھـان  

ــتــه مــی شــود،شــعــار آمــوزشــی ســال    را  ٢٠١٢ روا داش
ـتـی ”  بـا ایـن  .  اعـالم نـمـود “  آموزگاران برای برابری جنـسـی

ھمه، در تابستان سال گذشته و چند روز مانده به آغاز سـال  
ـران،   تحصیلی،خبرھایی شنیده شد که گویا قرار است در ای
ـتـی گـردنـد؛   خردساالن در مھد کودک ھا،تفکیک جنسـی
سخنی که شگفتی بسیاری را برانگیخت و مورد اعتـراض  

گـرچـه جـداسـازی  .  برخی کارشناسان آموزشی قرار گرفت 
جنسیتی خردساالن، لزومآ، تبعیضی را به ھـمـراه نـدارد، بـا  
این حال بنا به گفته ی برخی اندیشـه وران آمـوزشـی،رشـد  
آنھا را با دشواری ھای بنیادینی روبرو کرده و نوبـاوگـان را  
از تعامل درست و سازنده با جنس مـخـالـف در سـال ھـای  

اما بازھم در چند روز گذشتـه، فضـای  .  آینده باز می دارد 

عمومی و آمـوزشـی کشـور را مـوجـی از نـگـرانـی ھـا  
فراگرفت،که پیامد رویکرد ویژه ی پاره ای از کـارگـزاران  

ـتـی اسـت  ـرھـا  .  آموزشی کشور درباره جداسازی جـنـسـی خـب
  ٧٨  دانشـگـاه کشـور و در  ٣٦ حکایت از آن دارد که در  

رشته ی دانشگاھی، پذیرش دانشجوی دختر انجام نخـواھـد  
ھر کس که کمترین تـجـربـه آمـوزشـی را داشـتـه  .  گرفت 

باشد می داند که تصمیماتی از این دست نه تنھا گـره ای  
ـلـکـه دسـت کـم   از دشواری ھای آموزشی نمی گشـایـد ب
تجربه ای نه چندان کامیاب را در گستره اجتماعـی پشـت  
خود یدک می کشد که بسیاری از اندیشمندان آمـوزشـی  

 .و جامعه شناسی با آن ھمدل نیستند 
کاھش و حذف تدریجی سھم دختران در برخی دانشـگـاه  
ھا و رشته ھای تحصیلی،به ھر دلیل و بھانه ای که انجـام  
ـنـھـا   پذیرد نشانی است از وجود تبعیض در جـامـعـه،و نـه ت

برخالف قوانین رسمی کشور می باشد،زیان ھـایـی ھـم در  
پی دارد که در دراز مـدت مـتـوجـه کـل جـامـعـه خـواھـد  

ـرنـامـه،بـا نـگـاھـی  .  گردید  گویا طراحان و مـجـریـان ایـن ب
کامال  سنتی و بی تـوجـه بـه دگـرگـونـی ھـایـی کـه در  

رخ داده،تـمـایـل    -نه حتی جامعه جھانـی  –جامعه ی ایران  
ـلـف   چندانی به حضور اجتماعی زنان در عرصه ھای مـخـت
ـقـی   ـل اجتماعی ندارند و آن را بی فایده و حتـی زیـان آور ت

ـر در چـارچـوب  .  می نمایند  ـیـشـت ـقـش زن ب در این نـگـاه،ن
خانواده،بارآوری و پرورش فرزندان دیده می شود که ھرچنـد  
ـیـسـت   اھمیت آن انکار ناپذیر است اما تمامی آن چـیـزی ن
که می توان از یک انسان بـا تـوانـایـی ھـای گـونـاگـون  

واقعیت این است که در دو دھه ی اخیر،زنـان  .  انتظار داشت 
ـقـاء جـایـگـاه   ـرای رشـد و ارت جامعه ما انگـیـزه بـاالیـی ب
ـبـات   ـرای اث علمی،اجتماعی و اقتصادی خود داشته اند و ب
. توانایی ھای نادیده گرفته شده شان،تالش فراوان نموده انـد 

ـیـز در بـازار کـار و کسـب   البته موفقیت ھای بسیاری ن
درآمد و ورود بـه عـرصـه ھـای عـلـمـی کـه در گـذشـتـه  

اکـنـون  .  جایگاھـی در آن نـداشـتـه انـد، بـدسـت آورده انـد 
ـتـی   ـری ـر مـدی نیز،آماده و خواھان ورود به عرصه ھـای بـاالت

 .می باشند 
اما درباره ی این تصمیمات جدید،نکات زیر قابل تـوجـه  

ـ ورود به دانشگاه اگر به عوامـلـی بـه جـز تـوانـایـی  :  است 
ھای علمی و ھوش و عالقه ی افراد مربوط شود مـوجـب  
ـیـجـه افـت سـطـح   ـت کاھش سطح علمی دانشگاه ھا و در ن

ـران از ورود بـه  .  علمی کشور می گردد  ـ منع نمودن دخـت
برخی رشته ھای دانشگاھی که مـورد عـالقـه آنـان اسـت  

موجب ھدر رفتن استعدادھای آنان و محروم نمودن آن ھا از  
ـیـجـه   ـت کسب موقعیت اجتماعی و اقتصادی دلخواه و در ن

ـردیـد  .  سرخوردگی بخش مھمی از جامعه می گردد  ـ بی ت
زنان تحصیل کـرده و فـعـال در عـرصـه ی اجـتـمـاعـی و  
اقتصادی،فرزندان آگاه تری تربیت می کنند و در خـانـواده  
ـرای ھـمـسـر   ھای ھسته ای کنونی،ھمراه منـاسـب تـری ب

 .خود خواھند بود 
برای حل مشکل بی انگیزگی پسـران بـه تـحـصـیـل    -

ـم   ـردازی ـپ دسـت  .  ضرورت دارد به ریشه ھای این مشـکـل ب
نیافتن به موقعیت ھای مناسب اقتصادی و اجتماعی بـعـد  
ـیـکـاری طـوالنـی   از تحصیالت دانشگـاھـی و چـه بسـا ب
ـران   مدت،بھا ندادن به تحصیالت و کسب علم،انتـخـاب مـدی
میانی و ارشد با معیارھایی بـه جـز شـایسـتـه سـاالری و  

مـی    صالحیت ھای علمی، ناکارآمدی نظام آموزشی و 
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ــ جـداسـازی  .  توانند برخی از دالیل این بی انگیزگی باشند 
ـری   جنسیتی و تک جنسی کردن دانشگاه ھا،مـانـع یـادگـی
ـران و پسـران در یـک   برقرار نمودن ارتباط سالم مـیـان دخـت
محیط علمی و کنترل شده گردیده،در وھله ی نخست نـگـاه  
صرفا  جنسی را در آنان تقویت می نماید و در وھله ی دوم  
این روابط را از محیط کنترل شده دانشگاه بـه مـحـیـط ھـا  

 .غیر قابل کنترل خصوصی،خیابان و پارک می کشاند 
فراموش نکنیم یکی از مھمتریـن دالیـل رشـد طـالق    -

در کشور،عدم شناخت کافی ھمسران از یکدیگر در مرحلـه  
فشار به جامعه برای حـاکـم کـردن  . ی پیش از ازدواج است 

نوعی از روابط که به زمان دیگری در گذشته تـعـلـق دارد،  
ـلـکـه مـوجـب   نه تنھا موفقیتـی در پـی نـخـواھـد داشـت ب
ـیـان   ـن کژروی بیشتر و انتخاب نادرست ھمسر و سست شدن ب

نکته ای که قطعا  مورد نظـر طـرفـداران  .  خانواده می گردد 
ـ از این رو،ما بـه عـنـوان یـک نـھـاد  .  این طرح نمی باشد 

آموزشی، نگرانی جدی خود را از برخوردھای سلیقـه ای و  
ناکارشناسانه ی تحمیلی ،با مسآله ی مھم آمـوزش اعـالم  
ـنـھـا   می کنیم و بر این باوریم که چنین تصـمـیـمـاتـی،نـه ت
ـیـت آمـوزش نـخـواھـنـد کـرد   ـف کمکی به بھبود سطح و کی
بلکه بر نابسامانی ھای آن افزوده،ھمچنین با بند نھـم  اصـل  

ـبـعـیـضـات نـاروا و ایـجـاد  “  سوم قانون اساسی یعنی   رفع ت
امکانات عادالنه برای ھمه، در تمام زمینه ھـای مـادی و  

ـری در آمـوزش نـاسـازگـارنـد “ معنوی  ـراب کـانـون  .  و حـق ب
 صنفی معلمان ایران 

 
 گزارش

 
پیام تسلیت مشترک کارگران دربند رضا 

شھابی و علی نجاتی به زلزله زدگان استان 
 آذربایجان شرقی

ـیـت رضـا شـھـابـی بـه زلـزلـه زدگـان اسـتـان    پیام تسل
ـنـد رضـا    –آذربایجان شرقی   پیام مشـتـرک کـارگـران درب

شھابی و علی نجاتی پیام تسلیت بـه زلـزلـه زدگـان اسـتـان  
حادثه غم انگیز زلزله در شـھـرسـتـان ھـای  :.  آذربایجان شرق 

ـر جـامـعـه بـزرگ   اھر، ورزقان و ھریس موجب تاسف و تـاث
در درجـه ی اول مسـبـب ایـن گـونـه  .  کارگری گـردیـد  

حوادث کوتاھی مسئولین حکومتی است چرا که در طـول  
این سال ھا علی رغم داشتن تجربه ی زلـزلـه ھـای رودبـارو  
ـرای مـقـاوم   منجیل و بم و آسیب ھای بدون بازگشت آنھا، ب
نمودن و رعایت اصول ایمنی در ساخت و سـاز ھـیـچـگـونـه  

ـیـت  .  کار بنیادی انجام نداده اند  ضمن ابراز ھمدردی و تسـل
ــت ایــران بــرای   ــجــان و مــل ــان آذربـای بـه مــردم شــریــف اسـت
بازماندگان صبر و اجر جزیل خواستارم و از تمام ھـمـشـھـری  
ھا و مردم عـزیـز و تشـکـل ھـای کـارگـری و مـردمـی،  
ـیـن   شخصیت ھای مـردمـی و آزادی خـواه و نـھـادھـای ب
ـقـاضـا   المللی و امداد رسانی داخلی و خارجـی، عـاجـزانـه ت
دارم در این گرمای طاقت فرسای تابستان با کمک ھـای  
مالی، دارو، چادر، پتو، پوشاک و مواد غـذایـی، چـراغ و  
والور به یاری مجروحین و زیر آوارمانگان و بی خـانـمـان ھـا  

 .در شھرھا و روستاھای اھر، ھریس و ورزقان بشتابند 
    دار و عضـو ھـیـات   رضا شھابی کارگر زندانی، خـزانـه 

مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانـی تـھـران  
  ٩١  / ٥ / ٢٣  –و حومه بیمارستان امام خمینی  

 
پیام کارگران دربند رضا شھابی عضو ھیأت 
مدیره سندیکای واحد و علی نجاتی عضو 

 ھیأت مدیره سندیکای نیشکرھفت تپه 
گرانی مایحتاج روزانه مردم و افرایش نـجـومـی تـورم و  
گرانی افسار گسیخته قیمت کاالھای مصرفی، پزشـکـی،  
ـریـده اسـت و عـمـال    دارویی نفس مردم محروم و ضعیف را ب

ـیـن آورده اسـت  افـزایـش  .  قدرت خرید اکثریت جامعه را پـای
ـیـکـاری،  ¬سرسام  آور بھای اجاره مسکن، افـزایـش لشـکـر ب

ـیـت  ( نبود امنیت شغلی   البته شغلـی وجـود نـدارد کـه امـن
گیری برای جـوانـان را  ¬¬قدرت تصمیم )  شغلی داشته باشد 

 .جھت تشکیل زندگی غیر ممکن ساخته است 
ـر یـک   ـتـی خـط فـق طبق آمار و ارقام کارشناسـان دول
میلیون تومان اعالم شده ولی دستمزد مصوبه شورای عـالـی  

، سیـصـد و  ٩٠ کار و دستمزد، بر اساس تورم اسفند ماه سال  
شود، یعنی یـک سـوم  ¬نود و ھشت ھزار تومان تعیین می 

ـرای خـانـواده   زیر خط فقر، این یـعـنـی مـرگ تـدریـجـی ب
یک خانواده چھار نفری طبق قانون بـایـد  .  بزرگ کارگری 

مند شوند، یعنی با درآمد مـاھـانـه  ¬از حداقل امکانات بھره 
بتواند حداقل مایحتاج یک خانواده چھار نفری از تحـصـیـل  
ـریـح را تـامـیـن   ـف تا مسکن، درمان، خوراک، پوشاک و ت

بینیم کارگران بـا ایـن حـقـوق ھـیـچ  ¬کند، ولی عمال  می 
کدام از این مایحتاج که ھـر کـدام بـه نـوبـه خـود مـھـم و  

ـنـد ¬اساسی ھستند را نمی  ـرآورده کـن تـورم بـه روز  .  توانند ب
ـر  ¬افزایش پیدا می  کند و قـدرت خـریـد مـردم بـه روز سـی

ما کارگران دربند ضمن محکـوم  .  گیرد ¬نزولی به خود می 
ـیـن آمـدن  ¬کردن گرانی  ھا و افزایش تورم و به طبـع آن پـای

قدرت خرید کارگران تقاضای تشکیل جلسه شورای عـالـی  
ـیـن  ٤١ کار و دستمزد طـبـق مـاده   ـرای تـعـی  قـانـون کـار ب

دستمزد کارگران براساس تـورم اعـالمـی از طـرف بـانـک  
ـیـمـه دوم سـال  ¬ درصد می ٥/٢٢ مرکزی را که   باشد در ن

دولت ھمانطور که در پـایـان ھـر سـال دسـتـمـزد  .   ھستیم ٩١ 
ـرای   کارگران را بر اساس تورم سه ماھه آخـر ھـمـان سـال ب

کند، باید دوباره دستمزد کـارگـران را  ¬سال جدید تعیین می 
ـنـد   به دلیل افزایش تورم افزایش دھد تا کارگران حداقل بتوان
برای زنده ماندن امیدوار باشند، دستـمـزد مصـوبـه دولـت در  

ـرای زنـدگـی  ٩٠ سال    در حقیقت برای زنده ماندن است نـه ب

طـور کـه  ¬کارگران و زحمتکـشـان گـرامـی ھـمـان !!! کردن 
ـرتـوان مـا بـه  : دانیم ¬می  چرخ اقتصاد کشـور بـا دسـتـان پ

ـرای رھـایـی از ایـن وضـعـیـت    چرخش در می  آید، بیاییـد ب
ـرای رسـیـدن بـه یـک زنـدگـی   اسفبار نابرابر و ظالمـانـه، ب

ھای مستقل خودمـان را    شایسته با ھم متحد شویم و تشکل 
ـم    ھا و شرکت   ھا و صنایع و کارگاه   در کارخانه  ـی ھا ایجاد کن

و اعتراض خـودمـان را نسـبـت بـه افـزایـش تـورم، گـرانـی  
ھـای بـی رویـه  ¬مایحتاج روزانه مردم و بیـکـاری و اخـراج 

ـم  ــن حـداقــل .  نشـان دھــی ــانـون اســاسـی و    ای ھـا حـتـی در ق
ھای سازمان جھانی کار ذکر شده اسـت و جـزء    نامه     مقاوله 
ـنـد کـه  ١ . باشد   ترین حقوق ما می ¬ابتدایی   ما کارگران درب

ھای طوالنـی  ¬براساس فشارھای روحی و روانی و بازداشت 
مدت در سلولھای انفرادی گرفتار انواع بیماریھای جسـمـی  

ــیــن کــارگــری  ¬شــده  ــران و فــعــال ــم از تــمــامــی کــارگ ای
ھای کارگری از جمله ھمکارانمان در سـنـدیـکـای  ¬تشکل 

شرکت واحد، سندیکای نیشکر ھفت تپه، و ھمچنین ھـیـات  
ـرای   ـتـه ھـمـاھـنـگـی ب موسس سندیکاھای کارگری، کمی

ـری،  ¬کمک به ایجاد تشکل  ھای کارگری، کمیته پیـگـی
ـفـی خـبـازھـای سـقـز و   فلزکار و مکانیک، انـجـمـن صـن

ھای مردمـی  ¬المللی و تشکل ¬ھای کارگری بین ¬تشکل 
ـری  ¬و شخصیت  ھای مردمی که در مدت زنـدانـی و بسـت

ھـای مـا حـمـایـت مـادی و  ¬در بیمارستان از ما و خانواده 
ـم و  ¬معنوی کردند بـی نـھـایـت سـپـاسـگـزاری مـی  ـی کـن

امیدواریم که این ھمکاری و ھمـبـسـتـگـی ھـر روز از روز  
ھـای  ¬دانیم که دولـت ¬البته می .  پیش بیشتر و بیشتر شود 

ـنـد خـودشـان را ھـم  ¬سرمایه  ـم ب داری حتی ھمین قوانین نی
ـیـن  ¬رعایت نمی  کنند ولـی مـا کـارگـران از ھـمـیـن قـوان

ـفـاده  ¬نیم  ـبـات خـودمـان بـایـد اسـت بند برای رسیدن به مـطـال
 به امید اتحاد و ھمبستگی تمامی کارگران جھان . کنیم 

ـره و مسـئـول مـالـی   رضا شـھـابـی عضـو ھـیـأت مـدی
سندیکای شرکت واحد و اتوبوسرانی تھران و حـومـه عـلـی  
نجاتی عضو ھیأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر ھـفـت  

 ٢٢/٥/١٣٩١  –تپه بیمارستان امام خمینی تھران  
 

 کارگران معدن زغال سنگ طبس
  ٣٠٠ کارگران معـدن زغـال سـنـگ طـبـس در عـمـق  

 سـاعـتـه در روز کـار  ٦ متری زمین و در دو شیفت کاری  
ـیـمـانـکـاری، مـاھـیـانـه   می کنند ،این کارگران با قرارداد پ

 ھزار تومان که حداقل حقوق تامین اجتماعی است، را  ٤٠٠ 
کار کردن در معادن زغـال سـنـگ بـه  .  دریافت می کنند 

دلیل خطر ریزش معدن و وجود انواع گازھا کشـنـده و گـرد  
زغال و خاک معلق در فضای معدن خطرات بسیار زیـادی  

 .را برای سالمتی کارگران در پی دارد 
 

  درصد بازار کار به شغل دوم٥٠گرایش 
ـنـه و   ـیـن ھـزی پایین بودن دستمزدھا و ادامـه اخـتـالف ب

 درصد بازار کار دارای  ٣٥ درآمد باعث شده است تا حداقل  
ـنـد   شغل دوم بوده و یـا دسـت  پـدیـده  . . کـم بـه آن فـکـر کـن

ـلـه ای کـه حـداقـل    دھـه اسـت  ٢ چندشغـلـه بـودن؛ مسـئ
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ـنـھـا   گریبانگیر بازار کار و اشتغال شده و از این طریق نـه ت
ـرای کـارجـویـان   تعداد قابل توجھی از فرصت ھای شغلی ب
از دست رفته، بلکه باعث اشتغال به کار افراد در سـاعـات  

ـیـز مـی شـود  ـررسـی مـوضـوع  .  طوالنی طـی ھـر روز ن ب
ـررسـی اسـت  اوال  .  چندشغله بودن افراد از چند وجه قـابـل ب

این موضوع به خودی خود باعث از دسـت رفـتـن فـرصـت  
روزانه افراد برای انجام سایر کـارھـا و احـتـمـاال در کـنـار  

از سویی، خستگی دائـمـی  .  خانواده بودن شاغالن شده است 
افراد چندشغله، ناتوانی در انجام کامل وظلیف شـغـلـی در  
ھر یکی از مشاغلی که افراد در طول روز برای انـجـام آن  
ـری مـداوم بـا مسـائـل   ـیـن درگـی اقدام می کنند و ھمـچـن
مختلف شغلی؛ از دیگر معایبی است که چندشـغـلـه بـودن  

دالیـل چـنـد شـغـلـه بـودن  .  برای افراد به ارمغان می آورد 
ـران   موضوع این گزارش چنـدشـغـلـه بـودن بـخـشـی از مـدی
شاغل در بخش دولتی و دستورالعـمـل ھـای بـدون اجـرایـی  
که طی سال ھای اخیر به این مـنـظـور صـادر شـده اسـت،  
ـررسـی دالیـل گـرایـش   نیست؛ بلکه گزارش سعی دارد به ب
شاغالن بخش خصوصی کشور و بدنه بازار کـار بـه انـجـام  

 .دو تا چند شغل در ھر روز بپردازد 
ـیـل   در نگاه اول که البته درست نیز است ھمـه افـراد دل
اصلی چندشغله بودن و یا گرایش پیدا کردن به ایـن سـمـت  
را نیازھای معیشتی و ناتوانی افراد در تامین ھزینـه ھـای  

امـروز بـخـش قـابـل  . زندگی از طریق یک شغل می دانند 
ـرای   توجھی از افراد شاغل در بدنه بازار کـار مـجـبـورنـد ب
تامین ھزینه ھای زندگی و رفع نیازھای معیشـتـی خـود،  
ـردازنـد   ـپ ـیـز ب به مشاغل دیگری غیر از شغل اصلی خـود ن
ـبـول   که می توان به انجام مشاغلی مانند مسافرکشـی، ق
پروژه ھایی برای انجام در منزل، پذیرش مشاغل نیمه وقـت  

ـیـن  .  و از این دست اقدامات؛ اشاره کـرد  ھـرچـه فـاصـلـه ب
ـیـازھـای واقـعـی آنـھـا   دستمزدھای پرداختی به شاغالن و ن
ـتـظـار داشـت   بیشتر شود و این روند ادامه یابد، می تـوان ان
که افراد ھمچنان به انجام مشاغلی بیش از شـغـل اصـلـی  
ـرای رسـیـدن بـه   خود مشغول باشند و یا به صورت جـدی ب

با اینکه برخی از کارشناسان بازار کـار از  .  آن، فکر کنند 
 درصد از کل شاغـالن  ٥٠ رواج مشاغل دوم و سوم تا حدود  

حاضر در بازار کار چه از بخش دولتـی و چـه خصـوصـی  
ـرخـی   ـر ب ـنـانـه ت ـی سخن می گویند، اما تخمین ھای خوشب

ـیـن     ٣٥  تـا  ٢٥ دیگر از کارشناسان این میزان را چیـزی ب
گرایش نیمی از بـازار کـار بـه  .  درصد کل افراد می دانند 

شغل دوم قالبا به دلیل عدم تامین نیازھای افـراد بـا یـک  
ـنـد و بـه   شغل، به انجام مشاغل دیگر گرایش پیدا می کن
عبارتی افراد مجبور می شوند تـا بـه کـارھـای دیـگـری  

ھم اکنون برخی از افـراد و مسـئـوالن شـاغـل در  .  بپردازند 
ـیـز   ـرقـه ن ـف بخش ھای دولتی دارای دو تا چـنـد شـغـل مـت
ـر از   ـرقـه غـی ـف ھستند که با اینکه برای تحویل مشاغل مت
شغل اصلی در سال ھای گذشته از سوی این افراد، دولـت  
بخشنامه ھایی صادر کرده بود اما عملیاتی نشد در یـک  
ـیـش از   دوره ای گفتند آنھای که در قالب بازنشسـتـگـی پ
موعد از کار خارج می شوند دیگر حق اشـتـغـال دوبـاره را  
ـرای کـارجـویـان فـرصـت   ندارند و از این طرق سعـی شـد ب
ـرسـد  .  ھایی فراھم شود، اما متاسفانه نتوانست بـه جـایـی ب

راھکار اصلی این موضوع این اسـت کـه اگـر افـرادی در  
جایی بازنشسته می شوند به صورت واقعی باشد تا دیـگـر  

از این طـریـق  .  امکان بازگشت به بازار کار را نداشته باشند 
می توان امیدوار بود برای بخشی از نیـازھـای بـازار کـار،  

ـریـن  .  فرصت جدید شغلی ایجاد شود  ـیـشـت در حال حـاضـر ب
ـتـی   ـتـی و شـبـه دول درصد دوشغله ھا در بخـش ھـای دول
ـنـکـه   مشغول به کار ھستند، در بخش خصوصی به دلیل ای
ـر مـی   تقریبا وقت اصلی افراد در طول یک روز کـاری پ
شود، دیگر امکان اشتغال در حـرفـه ھـای دیـگـری وجـود  

 .ندارد 
راھکار اصلی حذف چـنـدشـغـلـه بـودن افـراد و فـراھـم  
کردن امکان اشتغال کارجویان جدید این است که وضـعـیـت  
ـنـد   حقوق و و دستمزدھا بھبود یابد در برخی بخـش ھـا مـان
وزارت آموزش و پرورش، افراد پس از بازنشـسـتـگـی دوبـاره  
به مشاغل فراوانی بازمی گردنـد و در بـخـش خصـوصـی  

بنابراین اینگونه رویه ھا نیازمنـد  .  مشغول به کار می شوند 
 .اصالح است 

 
 اخبار بین المللی

 
 ٣٠٠٠ادامه اعتصاب  -آفریقای جنوبی 

 معدنچی
ـر  ٣٠  اعتصاب معدنچیان آفریقای جـنـوبـی    کشـتـه ب

 جای گذاشت 
ـری   ـتـه اسـت کـه در درگـی پلیس آفریقای جنوبی گـف
میان کارگران معدنی که دست به اعتـصـاب زده بـودنـد و  

 تن کشـتـه  ٣٠ حداقل   «ماریکانا »نیروھای پلیس در معدن  
ـیـس    بی .   شدند  ـل بی سی، شاھدان عینی اعالم کردند که پ

له بودند، آتـش    بر روی معدنچیانی که مسلح به قمه و می 
 تن در جـریـان ایـن اعـتـصـاب  ١٠ روز گذشته نیز  .  گشود 

ـنـش مـیـان دو اتـحـادیـه  .  کشته شدند  ھمچنین افـزایـش ت
 «ناتی متھـتـوا .   ھا افزوده است   کارگری بر شدت خشونت 

گـو بـا یـک شـبـکـه    و   وزیر پلیس آفریقای جنوبی در گفت 
: رادیویی محلی ضمن تائید افزایش کشته شـدگـان گـفـت 

) کشـتـه شـدگـان ( بسیاری مجروح شده بـودنـد و تـعـداد  »
ایـن رخـداد یـکـی از    «. ھمچنان در حـال افـزایـش اسـت 

ھا در صنعت آفریقای جنوبـی از زمـان    ترین درگیری   خونبار 
ـیـن در  .   فروپاشی آپارتاید بوده است    ١٠٠ این مـعـدن پـالت

ـرار دارد  ھـزاران  .  کیلومتری شمال غربی ژوھـانسـبـورگ ق
اند خواھان افزایش حقـوق خـود    کارگری که اعتصاب کرده 

ـیـش  .   اند   به بیش از ھزار دالر در ماه شده  آفریقای جنوبی ب
ـیـار دارد و و  ٨٠ از    در صد ذخیزه پالتین جھـان را در اخـت

معدن ماریـکـانـا  .   ترین صادر کننده این عنصر است   بزرگ 
ترین معادن پالتین این کشور بوده و متـعـلـق    یکی از بزرگ 

ـنـدن   «النمین »به شرکت   ـر مـرکـزی آن در ل است که دفـت
 . مستقر است 

 
اعتصاب و اعتراض جمعی از کارگران 

 معدن در آفریقای جنوبی 
ـراض جـمـعـی از کـارگـران مـعـدن در   اعتصاب و اعـت
ـبـه   آفریقای جنوبی برای افزایش دستمزدشان روز چـھـارشـن

ایـن در حـالـی اسـت کـه ایـن  .    اوت نیز ادامه یافـت ١٥ 
ـیـل اقـدام  ٣٠٠٠   معدنچی ممکن است کار خـود را بـه دل

ـری   حقوقی شرکت صاحب معدن پس از اعتصـاب و درگـی

روز چھارشنبه معدنچیان با ادامـ   .   کارگران از دست بدھند 
ـنـد  ـرداخـت ـلـه پ ـیـش .  اعتراض خود با پلیس بـه مـقـاب ـر در    پ ت

ـیـس   ـل درگیری میان این معدنچیـان ھـفـت کـارگـر و دو پ
اعتراض کـارگـران ایـن مـعـدن کـه در  .   کشته شده بودند 

شھر ماریکانا، واقع در صد کیلومتری شـمـال غـرب شـھـر  
 تـن از  ٣٠٠٠ ژوھانسبورگ قرار دارد، با اعتصاب نزدیک  

ایـن  .   آن ھا برای درآمد بیشتر از جمع  گـذشـتـه آغـاز شـد 
ـیـایـی لـونـمـیـن کـار   ـتـان ـری کارگران برای شرکـت مـعـدن ب

ـیـن در جـھـان اسـت   می  . کنند که سومین تولیدکننـد  پـالت
ھای کارگری اخیر ممکن است تولید این شـرکـت    اعتراض 

 .معدن را با مشکل رو به رو کند 
 

تظاھرات دانشجویان علیه نظام   -شیلی 
 آموزشی

ـبـه     ٨ دانشجویان و دانش آموزان در شیلی روز چھـارشـن
ـتـخـت    اوت باردیگر به خیـابـان  ـیـاگـو، پـای ـت ھـای شـھـر سـان

ـرده خـواسـتـار   بازگشتند و ضمن برگزاری تظـاھـراتـی گسـت
ـر اسـاس  .   تغییر نـظـام آمـوزشـی در ایـن کشـور شـدنـد  ب

ـروھـای    گزارش  ـی ھا، تظاھرات دانش آموزان به درگیری بـا ن
ـیـز   پلیس ضد شورش انجامید و تعدادی از تظاھرکنندگان ن

ـلـی ضـمـن  .   دستگیر شدنـد  ـیـز دانشـجـویـان شـی ـر ن ـیـشـت پ
ھای سنگین تحصـیـل در    برگزاری تظاھرات نسبت به ھزینه 

.  ھا و اصالحات نظام آموزشی اعتراض کرده بـودنـد   دانشگاه 
ـرده تـاکـنـون از   دولت شیلی که با وجود تظاھراتھای گسـت
اعمال ھرگونه تغییر در نظام آموزشی این کشـور خـودداری  
ـیـارد دالر   ـل کرده است، چندی پیش تصمیم گرفت یک می
ـرای دانشـجـویـان   ـلـی ب ـنـه تـحـصـی به عنـوان کـمـک ھـزی

 .اختصاص دھد 
 

ھا از این  ادامه اخراج کولی -فرانسه 
 کشور

ـیـھـای   پلیس فرانسه به جمع آوری کمپھا و اخـراج کـول
 اوت  دو  ٩ روز پنجشنبه  . ساکن این کشور ادامه می دھد 

ـیـز در  ٦٠  کولی ساکن آن که  ٢٠٠ اردوگاه با    کـودک ن
ـرچـیـده   ـیـل ب میان آنھا بودند، در مناطقی در اطراف شـھـر ل

ـتـا مـی گـویـد .  شدند  ـی ھـمـه  ” :  یکی از این کولیھا بنام آن
ـرای بـچـه  .  باید بیرون بخوابیـم .  زندگی ما را برده اند  ایـن ب

شورای اروپا در نوامبـر  “  . ھا که لباس ندارند، مشکل است 
ـیـکـال   سـال گـذشـتـه مـیـالدی اقـدام دولـت راسـتـگـرای ن
ـیـایـی را مـحـکـوم   سارکوزی در اخراج صدھا کولی رومان

انجمنھای دفاع از حقوق کولیھا ھم ایـن اقـدام دولـت  .  کرد 
ـرچـیـدن   ـر عـدم ب فرانسوا اوالند را برخالف وعده او مبنـی ب

ـنـد  ـیـون  .  کمپھای آنھا بدون ارائه یک راه حل مـی دان از ل
 کولی رومانیایی بـه بـخـارسـت  ٢٤٠ نیز گزارش رسیده که  

 ھـزار  ٢٠  تا  ١٥ مطابق گزارشھا، حدود  .  برگردادنده شده اند 
 .کولی در فرانسه زندگی می کنند 

 
قطع کمک دولت به مھاجران  -اسپانیا 

 " غیر قانونی"
تصمیم دولت اسپانیا در قطع کمکھای درمانی ابتدایـی  

ـتـی بسـیـاری از مـردم  "   غیر قانـونـی "به مھاجران   ، نـارضـای
گـرچـه  .  انساندوست این کشور را بـه ھـمـراه داشـتـه اسـت 

کودکان، زنان باردار و افرادی که نیاز به کـمـک فـوری  
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ـنـی شـده انـد امـا   ـث  تـن از  ٨٧٠ دارند، از این قائـده مسـت
پزشکان با انتشار بیانیه ای در اینترنت تاکید کرده اند کـه  
در انجـام وظـائـف اخـالقـی و حـرفـه ای خـود کـوتـاھـی  

سالوادور ترانچه، یکـی از اعضـای انـجـمـن  .  نخواھند کرد 
پزشکان خانواده با تاکید بر این که این قانون مشـکـلـی را  
حل نمی کند، می گوید که ھمچـنـان بـه ارائـه خـدمـات  
.  خود در زمینه درمانی به افراد نیازمند ادامـه خـواھـد داد 

ـم را بـا ھـدف کـاھـش   دولت اسپانیا می گوید، این تصمـی
 درصد تولید ناخالص مـلـی تـا  ٣ کسری بودجه به کمتر از  

 اتخاذ کرده و با این کار یک میلیارد یـورو در  ٢٠١٤ سال  
ـتـه چـھـار  .  سال صرفه جویی می کند  ـب تصمیـمـی کـه ال

ـروی نـخـواھـنـد کـرد  ـی . استان اسپانیا اعالم کرده اند از آن پ
دیه گو والدراس، معاون دولت محلی منطقه آندولس ضـمـن  
غیرمنطقی و بی مفھوم تـوصـیـف کـردن ایـن قـانـون مـی  

من نمی توانم بفھمم که چرا این افـراد پـول را بـه  ”: گوید 
بنابر آمـار مـوجـود در  “  .ارزشھای انسانی ترجیح می دھند 

سـاکـن  "    غیر قـانـونـی "  ھزار تن از مھاجران  ١٥٠ حال حاضر  
ـفـاده مـی   در اسپانیا از کارت بیمه تامیـن اجـتـمـاعـی اسـت

 .کنند 
 

ھا توسط  مصادره سوپر مارکت -اسپانیا 
 مردم معترض

به گزارش یورو نیوزدادگاه اسپانیا دو شـھـرونـد و فـعـال  
ــھــام غــارت مــواد غــذایــی دو   ــه ات ــن کشــور را کــه ب ای
ـبـال   ـر شـده بـودنـد آزاد کـرد امـا بـدن سوپرمارکت دستـگـی

ـرو ».  دستگیری دیگر ھمراھان آنھاست  و   «فرانسیسکو مـول
یکی از ھمفکران او که آزاد شدند حق ندارند وارد مـحـدود   

ـرداشـتـن  »:گوید   او می .  ھا بشوند    متری سوپرمارکت ٣٠٠  ب
ھـایـی کـه روزھـای سـخـتـی را    و رساندن غذا به خـانـواده 

ـنـد   می  اگـر ایـن را دزدی مـی نـامـیـد، پـس مـن  !  گذران
،  «خوان مـانـوئـل سـانـچـز گـوردیـو »ھمزمان    «. گناھکارم 

نمایند  چپگرای پارلمان محلی آندولس که با فعاالن ھـمـراه  
ـر  »: گوید   است می  اگر به خاطر اینکه پرده از چھر  بـحـران ب

ھـا    صد   «. دارم زندانی شوم باعث افتخار من خواھد بود   می 
ـرمـارکـت در   نفری که روز سه شنبه مواد غذایـی دو سـوپ

ـرا »شھرھای   ـت ـران ـیـخـا »و   «آرکوس د  ال ف در جـنـوب   «اث
ـتـی را   «رابین ھود »اسپانیا را به شیو    دزدیدند و زمینی دول
ـنـد ھـدفشـان کـمـک بـه    انـد مـی   نیز تصـاحـب کـرده  گـوی

ـتـصـادی   نیازمندان و افراد کم درآمد در روزھای سـخـت اق
 .است 

 
اعالم شرکت موتوروال برای  -آمریکا 
  کارمند٤٠٠٠اخراج 

ـرنـامـه   به گزارش رویترز شرکت موتوروال موبیلیتی از ب
اش برای اخراج چھار ھزار کارمند خـود در سـراسـر جـھـان  

به این ترتیب از ھر پنج کارمـنـد مـوتـوروال یـک  .  خبر داد 
ھـدف از اخـراج کـارمـنـدان  .  نفر با خطر اخراج مواجه اسـت 

. بازگرداندن این شرکت زیانده به سوددھی اعالم شـده اسـت 
ھمزمان با اخراج کارکنان موتوروال اعـالم کـرده اسـت کـه  
ـر   تمرکز کار خود را به جای تولید گوشیھای ارزان قیمت ب

ایـن شـرکـت  .  گوشیھای مـدرن و ھـوشـمـنـد مـی گـذارد 
آمریکایی که تولیدکننده گوشیـھـای مـوبـایـل اسـت سـال  

ـیـمـت   ـیـارد دالر تـوسـط گـوگـل  ١٢.٥ گذشته بـه ق ـل  مـی

 .خریداری شد 
 

اعالم اعتصاب کارگران برق برای  -اردن 
 اعتصاب در ماه سپتامبر

اتحادیه کارگران برق   The Jordan timesبه گزارش  
نیروی برق در تـاریـخ    اعالم کردند که کارگران شرکت ملی 

ایـن  .   سپتامبر دست به اعتصاب نامـحـدود خـواھـنـد زد ١٠ 
ـر   ـیـب اث ـرت تصمیم ھنگامی اتخاذ شد که مدیریت برق از ت

ـیـس    عـلـی .  دادن به خواست کارگـران سـر بـاز زد  حـدیـد رئ
ھیأت مدیره این اتحادیه گفته است که خـواسـت کـارگـران  
ـریـت بـه خـواسـت آنـھـا   افزایش دستمزد است و چـون مـدی

آنـھـا  .  توجه است، مدیریت مسـول ایـن اعـتـصـاب اسـت   بی 
به حـقـوق پـایـه خـود  )   دالر ٧١ (  دینار  ٥٠ خواھان افزایش  

ـرق  .  ھستند  کارگران شرکت نیروی برق اردن و کـارگـران ب
مرکزی اردن نیز در ماه آوریل با خواست افزایش دسـتـمـزد،  

درمـانـی    دریافت پاداش و حق ایاب و زھاب و دریافت بیـمـه 
 .بھتر دست به اعتصاب زدند 

 
خشم جوانان و افزایش استخدام  -فرانسه 

 پلیس برای مقابله با آنان
 پسـت  ٥٠٠ مانوئل والس، وزیر کشور فرانسه، از ایجاد  

ـیـت مـنـاطـق بسـیـار   ـقـویـت امـن جدید پلیس در سال برای ت
وزیری که ایـن روزھـا بـخـاطـر  .  حساس این کشور خبر داد 

برخورد شدیدش با کولیھا و اخراج تعدادی از آنھا با نیـکـال  
. سارکوزی، وزیر کشور سابق فرانسـه مـقـایسـه مـی شـود 

ـبـط بـا  ٥ پلیس فرانسه ھمچنین از دستگیری    نـوجـوان مـرت
ـر داد  ـتـه  .  حوادث دوشنبه شب در شھـر امـیـان، خـب بـه گـف

پلیس، یکی از آنھا بخاطر تشویق به شورش مسلـحـانـه، دو  
ـیـز   ـر دیـگـر ن ـف نفر در حال آتش زدن سطلھای زبـالـه و دو ن
ـر شـده   بخاطر جرائم مرتبط با حوادث دوشنبه شـب دسـتـگـی
اند و تحقیقات پلیس در زمینه پرتـاب سـنـگ تـوسـط ایـن  

ـیـس  .  افراد نیز ادامه دارد  ـل درگیری جوانان خشمگـیـن بـا پ
شھر امیان در شمال فرانسه، باعث به آتش کشیده شدن سـه  
ساختمان دولتی از جمله یک کودکستان و یـک بـاشـگـاه  

ـری  .   افسر پلیس شد ١٧ ورزشی و زخمی شدن   ایـن در گـی
ـیـس   ـل ـیـشـان تـوسـط پ ـت بدنبال اعتراض جوانان به کنترل ھوی

ـرام بـه  .  صورت گرفت  تعدادی از این جوانان برای ادای احت
ـر کشـتـه   یکی از دوستان خود که بر اثر تصادف با اسـکـوت

 .شده بود، تجمع کرده بودند 
 

تظاھرات ھزاران تن علیه   -تونس
 اسالمیزه کردن خزنده کشور به زیان زنان

 تن، که اکثر آنان را زنان تشـکـیـل مـی  ٦٠٠٠ بیش از  
ـرای حـفـظ حـقـوق زنـان ایـن  ١٣ دادند، روز دوشنبه    اوت ب

ھا حزب حاکم النھـضـه را    آن .  کشور دست به تظاھرات زدند 
. متھم کردند که قصد محدود کـردن حـقـوق زنـان را دارد 

ــه   ــحـادی ــان و ات نـھـادھــای حــقـوق بشــر، ســازمـان ھــای زن
ـیـه اسـالمـیـزه   سندیکاھای تونس به تـظـاھـرات بـزرگ عـل

وزارت  .  کردن خزنده کشور به زیـان زنـان فـراخـوانـده بـودنـد 
ـرای دفـاع از  »کشور اجازه برپایی یک اجتماع عمومی   ب

ـیـب   «حقوق زنان  را صادر کرده، اما تجمع آنان در میدان حـب
ـراض ھـا بـه مـاده .  بورقیبه را ممنوع دانسته بود  ای از    اعـت

مـردان   «مـکـمـل »طرح قانون اساسی است که در آن زنـان  
مرد در تـوسـعـه مـیـھـن   «ھمراه »اند که به عنوان   خوانده شده 

ـریـت  .  شرکت دارند  ـنـدگـان حـزب اکـث این ماده توسط نـمـای
فـرمـولـه شـده   «حقوق و آزادی ھـا »النھضه در کمیسیون  

ـیـمـایـی مـی  .  است  یکی از زنان شرکت کننده در این راھپ
ھدف ما نشـان دادن آن اسـت کـه زنـان تـونسـی  »:  گوید 

شوند چراکه آنان مستقل ھستنـد و    توسط مردان کامل نمی 
ـم کـه مـا شـھـرونـدانـی    می .  با مردان برابرند  ـی خواھیم بگـوی

پذیریم کـه بـه    کنیم و ھرگز نمی   ھستیم که سخت کار می 
ـم   «. عنوان موجودی محتاج مردان در نـظـر گـرفـتـه شـوی

ـر اسـت بـه حـل   تظاھر کنندگان از دولت خواستند که بـھـت
سلفـی ھـا  . معضل بیکاری و آبادانی مناطق محروم بپردازد 

ـنـد و   سرسختانه خواھان به اجرا گذاشتن قوانین شرعی ھست
نیروھای سکوالر در مقابل اسالمیزه کردن کشور بـه دفـاع  

ـریـش،  .  از حقوق مدنی می پردازند  به گزارش خبرگزاری ات
ـنـھـضـه، تـالش کـرد تـا رضـایـت   راشد الغنوشی، رئیس ال

در تضـاد بـا   «مـکـمـل »منتقدان را جلب کند و گفت که  
ـیـک  .  نیست  «برابری » اھلم بلھاج، رئیس اتحـادیـه دمـکـرات

ـری  .  زنان، در مقابل، خواستار حذف کامل این ماده شد  ـراب ب
حقوقی قانونی زن و مرد و ممنوعیت چند ھمسری، ازسـال  

 . در قانون اساسی تونس قید شده است ١٩٥٦ 
  
 
 

 


