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 سال پیش که مـانـدال بـعـد از  ١٨ 
ـم آپـارتـایـد   سی سال از زنـدان رژی
ـر   نژادی بیرون آمـد، عـکـس او ب
مجله تایمز نقش بست کـه مشـت  
او را گره کرده اما کـوچـک بـه  

آن مشـت  .  تصویر کشیده شده بود 
گــره کــرده روی ســر او قــرار  
ـیـون   ـقـالب نداشت، چنانکه سـنـت ان
است که مشت خود را به آسـمـان  

ــد  ــکــوبــن ــود کــه   .  مــی ــن ب ــی و چــن
چنین جلوه داده شد که بـا حـذف  
شدن سیاست آپارتاید نژادی و بـا  
ـیـدھـا بـه   جابجایی قـدرت از سـف
سیاھان، مشکالت مردم افریقایـی  

کشـتـار  .  جنوبـی حـل شـده اسـت 
ــادن   ــع ــه در م کــارگــران گــرســن
ـقـای جـنـوبـی امـا   ماریکانا افـری
ـنـھـا   نشان داد که مشکالت نـه ت

حل نشده است بلکه دولـت حـاکـم  
بعد از آپارتاید، کـامـال بـه شـیـوه  
دولت قبلی مشکالت کارگران را  

 .میکند ) ؟ (!حل  
 آن مشت گره کرده کوچک  
ـلـی بـه عـنـوان   اما قرار بود سـمـب

ــت "  ــدون خشــون ــارزه ب ــاشــد  "  مــب ب
چنانکه ھیـکـل نـحـیـف گـانـدی  
ـقـش را   چند دھه قبل بایـد ایـن ن

مبارزه بدون خشـونـت  .  ایفا میکرد 
اما اسم رمـزی بـوده تـا جـنـگ  
اصلی جامعه پوشیده نگه داشـتـه  

ــاشــی از  .  شــود  ــگــی کــه ن جــن
خشونتی ذاتی نظام سرمایه داری  

ـفـه کـه در  .  است  خشونتی بی وق
ـر   جامعه طبقاتی در طول تاریخ  ب
مردم زحمتکش اعمـال گـردیـده و  

پـس از دوره  :  کارگر کمونیست 
ـراضـات   ای چـنـد مـاھـه از اعـت
ـتـخـابـات پـارلـمـان و   اجتماعی، ان
ریاست جـمـھـوری و کشـمـکـش  
میان اخوان المسلـمـیـن و شـورای  
نظامی، ما شاھد دست بـه دسـت  
ـم، آیـا   ـی شدن قدرت در مصر ھسـت
ـبـش   ـفـاقـات در غـیـاب جـن این ات
ـبـــش   ــ ـن ـر و جــ ـــه کـــارگــ ـق ــ ـب طــ
آزادیــخــواھــی در مصــر صــورت  
پذیرفته ؟ آیا خواستـه جـامـعـه و  
جنبش کارگری در مصـر فـقـط  
در سرنگـونـی حسـنـی مـبـارک  

 خالصه میگردید؟ 
مسلمـا ھـمـه  :  مرتضی فاتح 

این اتفاقات سیاسی و اجـتـمـاعـی  
ـقـه   نمیتواند بدون حضور جنبش طب
کارگری اتفاق افتاده باشد، آنـھـم  

ـریـن   در مصر که یکی از فعـال ت
جنبش ھای کارگری را در میـان  
. کشورھای منطقـه داشـتـه اسـت 

اساسا یکی از مشـخـصـه ھـای  
اصلی تحوالت اخیر در مصـر در  
ـر   مقایسه با سایر کشـورھـا، نـظـی
تونس، لیبی و سـوریـه، و حـتـی  
سایر کشورھای عـربـی کـه ایـن  
ـر و از   تحوالت به شـکـلـی آرامـت
کانال قـدرت حـاکـمـه در جـریـان  
است، مانند اردن و مراکش و تـا  
ـبـش   ـر، وجـود جـن حدودی الـجـزای
ـیـاسـی   کارگری است که در مـق
گسترده زمینه سـازاصـلـی ظـھـور  
اعتراضات سال گـذشـتـه در ایـن  

فـکـر مـی  .  کشورھا بـوده اسـت 
ــت   کـنــم بــرای نشــان دادن اھــمــی
اعتراضات کـارگـری در شـکـل  

ـر اسـت   گیری شرایط کنونی بھـت
ـم  ـرگـردی پـس از  .  کمی به عقب ب

تغییراتی که حکـومـت مصـر در  
جھت ھماھنگی با کـل سـاخـتـار  
ـرنـامـه   جھانی سرمایه و طـرح و ب
ارگانھائی مانند بانک جھانی و  
صندوق بین المللی پول در جـھـت  
ـتـی   ـر دول خصوصی سازی و غـی
ـتـصـاد   کردن بخش ھای اصلی اق

 میـالدی انـجـام  ٩٠ در اواخر دھه  
داد، جنبش کارگری ایـن کشـور  
ــتــصــابــات و   ــر در اع ــی نــیــز درگ
ـر بـا   درگیریھای مداوم و وسـیـعـت
ـر   حکومت و سرمایه داران حاکم ب

ـتـی  .  این کشور شد  چنین موقـعـی
ـبـش کـارگـری   باعث شد که جـن
ـبـش   ـریـن جـن در مصـر بـه مـھـمـت
اجتماعی در کشورھـای عـربـی،  

.  سال اخیر تبـدیـل گـردد ٤٠ طی  
برای نشان دادن وسعت و اھـمـیـت  
این جنبش کافی اسـت نـگـاھـی  
به مجموعه اعتصابات کـارگـری  

 . بیندازیم ٢٠٠٨ تا پیش از سال  
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 ..کشتار بیرحمانه کارگران 
اجتماعی برای پایان دادن بـه  
ـیـه   فقر و فالکـت و جـنـایـت عـل

 .کارگران باشد 
ـنـاه تـوده ھـای   مصادره سـر پ
مردم در آمریکا، تعـرض ھـر روزه  
ـیـونـھـا   ـل به زندگی و معیشـت مـی
ــد   ــھ ــای م کــارگــر در کشــورھ
ــود   ــا، وج ــی در اروپ ــوکــراس دم
میلیونھا انسان گرسنه در سرتـاسـر  
جھان، جنگ و آدمـکـشـی  در  
بسیاری از مناطق دنیا و کشـتـار  

 کارگر مـعـدنـچـی  ٣٤ ددمنشانه  
در آفریقای جنوبی که خـواسـتـی  
ـنـد و   جز افزایش دسـتـمـزد نـداشـت
ـیـشـمـار مصــائـب دیـگـری کــه   ب
ـیـاردھـا انسـان را   ھمین امروز میل
در کام خود فرو برده اسـت، ھـمـه  
ـیـانـگـر بـن   و ھمه  چیـزی جـز ب
بست تاریخی و عجز و نـاتـوانـی  
مناسبـات سـرمـایـه داری جـھـت  
ـیـت و رفـاه    تامین حداقلی از امن

 .برای بشریت معاصر نیست 
اتحادیه آزاد کارگران ایران بـا  
اعالم ھـمـبـسـتـگـی و ھـمـدردی  
عمیق با خانـواده ھـای کـارگـران  
جان باخته و کارگـران مـعـدن الن  
مین در آفریقای جنوبـی از ھـمـه  
سازمانھای کارگری در سـرتـاسـر  
جھان میخواھد تا متـحـدانـه و بـا  
عزمی راسخ خواھان ثبت کشـتـار  
کارگران معدن الن مین به مثـابـه  
ــریــت شــونــد،   ــیــه بش ــل ــایــت ع جــن
عاملین و آمرین این جـنـایـت  در  
ـیـشـگـاه   ـنـی و در پ دادگاھی عل
جھانیان به محاکمه کشیده شونـد  
و ضایعات مادی و معنوی وارده  
بر خـانـواده ھـای کـارگـران جـان  
ـریـن سـطـح مـورد   باختـه در بـاالت

 .جبران قرار بگیرد 
   -اتحادیه آزاد کارگران ایران  

 *** 
ـتـشـر شـده   بنا بر خبرھای مـن
پلیس آفریقای جـنـوبـی بـه روی  
ـیـن   چندھزار کـارگـر مـعـدن پـالت

سـومـیـن مـعـدن بـزرگ  ( النمین  
ـیـوم در جـھـان در شـصـت   ـن ـی پالت

ــــال  ــــم ــــی ش ـل ـــ ــــای ـــــی    م ـرب ـــ غ

که برای افزایـش  )  ژوھانسبورگ 
دستمزد اعتصاب کرده بودند آتـش  

 تن از ایـن کـارگـران  ٣٦ گشود و  
این اولین بـار  .  معترض را کشت  

ـروھـای سـرکـوب  گـر    نیست که نی
ـرای    ھای سرمایـه   حاکمیت  داری ب

داران بـه    حفظ سـودآوری سـرمـایـه 
ــه  ــمــل ــعــتــرض ح ور    کــارگــران م

شـان    شوند و آنـان را در خـون   می 
کنند؛ صـفـحـات تـاریـخ    غرق می 

ــه  ــات ســرمــای ــاســب داری پــر از    مـن
ای از    چنین اقـدامـات سـبـوعـانـه 

ھـا    داران و حامیان آن   جانب سرمایه 
 .است 

ی ھمـاھـنـگـی ضـمـن    کمیته 
ـــدام   ـــن اق ـردن ای مـــحـــکـــوم کــ

ـــت  ـــای ـــه   جــن ی حـــکـــومـــت    کـــاران
ـقـای جـنـوبـی،    سرمایـه  داری آفـری

بستگی خـود را بـا    دردی و ھم   ھم 
ـیـن النـمـیـن   کارگران مـعـدن پـالت

دارد و از کـارگـران و    اعالم مـی 
ـیـا    تشکل  ھای کارگری سراسر دن
خواھد به ھر طریق ممکـن بـه    می 

 .این اقدام وحشیانه اعتراض کنند 
 

ـرای    کمیته  ی ھـمـاھـنـگـی ب
ھــای    کـمـک بـه ایـجـاد تشـکـل 

 کارگری 
 
 ١٣٩١  مردادماه  ٢٨ 

 *** 
 اویـن  ٣٥٠ بیانیه زندانیان بند  

ــران   ــتــگــی بــا کــارگ ــس ــب در ھــم
 آفریقای جنوبی 

ـنـد     ٣٥٠ عده ای از زندانیان ب
ـیـت   زندان اوین که بـه جـرم فـعـال
ھای سیاسـی و دفـاع از حـقـوق  
ـیـه   ـیـان کارگران زندانی شده اند، ب
ای در ھمبستـگـی بـا کـارگـران  
ـتـشـر کـردنـد  . آفریقای جنوبی من

ـر مـی   ـیـه را در زی ـیـان متن این ب
 :خوانید 

رنج سالیان دراز محرومـیـت و  
ـر بـه ویـژه   ـف ھالکت میلیون ھـا ن
ـقـای   کارگران سـیـاه پـوسـت افـری
جنوبی کـه از سـوی حـکـومـت  
آپارتاید تحـمـیـل مـی شـد جـای  
ــه آزادی و رھــایـی از   خـود را ب

 .عذاب فقر نداد 
نولیبرالیسم اقتصادی با جـابـه  

جایی حکومت پیشین نه تنھـا از  
میان نرفت بلکه با چھره ای دژم  
ـرای غـارت و   و عزمی جھنمی ب
بھره کشی بـه حـیـات خـود جـان  

ـقـای  .  تازه ای بخشید  دولـت افـری
ـیـش   جنوبی اکنون و از مـدتـھـا پ
ـفـه ای اسـت کـه   عھده دار وظـی
پیش از آن آپـارتـایـد انـجـام مـی  

یعنی بھره کشی از مـردم و  .داد،  
ـیـاسـی   منابع این مردم حتا در مـق

 .وسیع تر وشدیدتر 
ـر را در   ـف آپارتاید میلیون ھا ن
داخل و درکشورھای ھمسایـه ی  
افریقای جنوبی بـا ددمـنـشـی از  
پای در آورد واکنون در ادامـه آن  
راه سرمایه داری بومی وجـھـانـی  
به میلیون ھا نفر دیگر داغ نکبـت  

 .زده است 
ـبـاس   ـیـسـم جـدیـد در ل امپریال
ــر   ــی ــی ــســم پــس از تــغــی ــرالــی ــب ــولــی ن
حکومت در دفاع از شرکت ھـای  
معدنی و صنعتـی و کشـاورزی،  
ـقـا و   به جان مردم فقیر سراسر افری

نـمـونـه ی  .  جنوبی افـتـاده اسـت 
ـرض   اخیرش کشتارمعدنچیان معـت

تـا زمـانـی  . افریقای جنوبی است 
که این کارگران در جھت منـافـع  
سرمایه داری جان می کـنـدنـد و  
فقیر و بی کار می شدند و زبـان  
ــد،   ــمــی گشــودن ــه اعــتــراض ن ب
ــت ھــم از   ــان و دول ــای کــارفــرم
ـرال دم   ـب ـی دموکـراسـی ظـاھـری ل
ــت   ــد و چــھــره ی دول مــی زدن
آزادیخواه از خود به نـمـایـش مـی  
گذاشتند، اما بالفـاصـلـه پـس از  
آنکه فریاد اعتراض به محرومیـت  
ـنـد شـد   و گرسنگی کارگرانی بل

 متری زمـیـن  ٣٠٠ که در اعماق  
با کمترین ایمنی زمـیـن را مـی  
شکافتند، رژیم آپارتاید اقتصـادی  
ـرالـی بـه روی آنـان آتـش   ـب و نولی

ــد  ــرکــت ھــای  .  گشــودن ــاســخ ش پ
ــه درخــواســت   ــومــی وجــھــانــی ب ب
کارگران معدن برای لقمه ای نـان  
ــایشــان از   ــواده ھ ــان ــجــات خ و ن

ـر از  ٣٠  کشتن بیش از    مرارت،   نف
ــران و زخــمــی و از کــار   کــارگ
ـر   ـف انداختن بیـش از یـک صـد ن

 دیگر بود 

 ١١ از صفحه  



 3 ٢٢٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 ملیون کارگـر مصـری  ٢ بیش از  
ـراض  ٣٣٠٠ در    اعتصـاب یـا اعـت

تنـھـا  . کارگری شرکت داشته اند 
 شـصـت تـظـاھـرات  ٢٠٠٨ در سال  

 اعـتـصـاب در  ١٢٠ خیـابـانـی و  
محل ھای کار توسـط کـارگـران  

ــه اســت  ــت ــرف ــذی شــروع  .  صــورت پ
 در مـیـدان  ٢٠١١ اعتراضات سال  

ـقـت ادامـه ھـمـان   ـی التحریر در حـق
اعتراضات و اعتصاباتی بود کـه  
ـر   جنبـش کـارگـری در آن درگـی

ـیـه  .  بود  حتی سازماندھندگـان اول
اعتراضات در میدان التحریر قاھره  

ـریـل  ٦ نام خود را از اعتـصـاب    آپ
 کـارگـران نسـاجـی  ٢٠٠٨ سال   

حـکـومـت  .  الکبرا گرفـتـه بـودنـد 
ــراضــات   ــت مــبــارک بــا آغــاز اع
ـر   ــ ـث ـــمـــاعـــی اکــ ـت ـرده اجــ ــ ـت گســ
کارخانجات و مـراکـز کـاری را  
در کشور تعطیل اعالم نمود، امـا  
ـــه   ـت ـــافــ ـرش ی ــ ـت ــا فشـــار گســ ب

 فوریه بـا اعـالم  ٥ اعتراضات، در  
ــه قــردادھــای   ــی دائـمــی شــدن کـل

 درصـدی  ١٥ موقـت و افـزایـش  
دستمزدھا بار دیگر مراکز کـاری  
و کــارخــانــجــات را بــازگشــائــی  

ـبـود،  .  نمود  اما این پایان مـاجـرا ن
ــه  ــوری ــاه ف ــد  ( از م ــن ) ٩٠ اســف

اعتصابات و اعتراضات کـارگـران  
ـیـش  .  وارد مرحله تازه ای شد  در ب

 کارخانه و مراکز کـاری  ١٠٠ از  
 ھـزار  ٢٦٠ اعتصابھائی با شرکت  

ـنـد گـان  .  نفر صـورت گـرفـت  ران
اتوبوس ھای شـھـری، کـارگـران  
راه آھن، کارگران پسـت و آب و  
برق، کارکنان صنایع نفت و گاز،  
کارگران صنایع نظامی، صـنـایـع  
ـــت،   ـــدان دول ـن ـــی، کـــارمــ داروئ
کارگران فوالد، کارگران صـنـایـع  

 .... نساجی، 
در ھمین زمان مراکز اصـلـی  
ــراضــات اجــتــمــاعــی عــالوه   ــت اع
برقـاھـره، شـھـرھـائـی بـودنـد کـه  
یکی از مشخـصـه ھـای اصـلـی  
آنھا بافت کارگری ایـن شـھـرھـا  

ــورت  .  اسـت  ـر، پ شـھـرھــائـی نـظــی
. سعید، سوئز، اسماعیلیه و محـلـه 

مسلما کسانی که به دقت و نـه  
صرفا از دریچه بـی بـی سـی و  
سی ان ان، روند تغییرات در مصـر  
ـیـن   را دنبـال کـرده بـاشـنـد، فـعـال
ــدگــان   ــمــایــن ــظــیــر ن کــارگــری ن

RETA    را با شعـارھـا و مـحـل
تجمع شان در میدان التحریر را بـه  

ـر وزن بـی  .   خاطر دارنـد  عـالوه ب
ـبـش کـارگـری در   گفتگوی جـن
ــت   ــوم ــک ــی ح ــون ــگ ــد ســرن رون
ـبـش   ـیـز جـن مبارک، پس از آن ن
ــان در   ــن کــارگــری مصــر ھــم چ
ــفــاوت حضــور   ــنــه ھــای مــت زمــی

پـس از  . اجـتـمـاعـی داشـتـه اسـت 
ــارک نــیــز فــعــاالن   ــب ــقــوط م س

نقـالب،  "  کارگری با انتشار بیانیه 
ــاعــی و   ــم ــت اجــت آزادی، عــدال
ـقـالب  ـبـات کـارگـران در ان " مطال

خواست ھای اساسی کارگـران و  
. سایر مزد بگیران را اعالم نمودنـد 

این تا جائی است که بـه حضـور  
ـر   جنبش کارگری در تحوالت اخی

 . مصر مربوط میشود 
اما در پاسخ به بخـش بـعـدی  
ـم   سوال شـمـا، مـن فـکـر مـیـکـن
تحوالت اجتماعی قانونمنـدیـھـای  

ـرکـی دارد  تـا  .  عمومـی و مشـت
جائی که حسنی مبارک تجسـم   
ــمـایــنـده ھـمــه آن سـاخــتـار و   و ن
نظامی است کـه جـامـعـه دیـگـر  
ـبـه   قادر به تحمل آن نیست، مـطـال
سقوط مبارک یک خواسته بـال  
فصل اعتراضات اجتماعی در آن  

اما به نـظـرمـن شـعـار  .  مقطع بود 
اصلـی مـردم مـعـتـرض مصـر از  

ـریـد اسـقـاط  "  ھمان ابتدا   الشعب ی
اگر چه برکـنـاری و  .  بود "  النظام 

محاکمه مبارک و ھمه کار بـه  
دستان حکومت از خواسـتـه ھـای  
ـر   ـرض بـود، امـا بـه زی مردم معـت
ـر مصـر   کشیدن کل نظام حاکم ب
ھدف معترضانی بـود کـه یـا در  
میدان التحریر گرد آمـده بـودنـد و  
ــلــف بــه   ــت ــرھــای مــخ ــا در شــھ ی
ــراض مشــغــول   ــت اعــتــصــاب و اع

سیر حوادث در مصر نشـان  .  بودند 
داد که سـقـوط مـبـارک بسـیـار  
آسان و سریع صورت پذیرفت، امـا  

خواست اصلی کـه سـقـوط نـظـام  
ــھــا و   ــم بــود، چــه دشــواری حــاک

به نـظـر مـن  .  پیچیدگیھائی دارد 
ـقـالبـی کـه بـا شـعـار   نیروھای ان
ــدان   ــی نــظــام وارد مــی ــگــون ــرن س
میشوند و نـه بـه طـور مـثـال بـا  

ــارک " شــعــار   ،  " مــرگ بــر مــب
خواسته ھای بـالواسـطـه خـود را  
ــه جـائــی   ـر از جـا ب ـلـی فـرات خـی

ـنـد  ـیـان مـیـکـن رونـد  .  مبارک، ب
اوضاع در مصر نیز نشان داد کـه  
تنھا سمبل یا تجسم فـردی نـظـام  
حاکم نیـسـت کـه ھـدف اصـلـی  
جنبش انقـالبـی در مصـر بـاشـد،  
بلکه بر ھم زدن ساختـار قـدرت و  
ـر   ایجاد شرایط اجتماعی انسانی ت
ــدف مــردم   ــه ھ ــع ــام ــن ج در ای

کشـمـکـش  .  معتـرض بـوده اسـت 
ـیـز نشـان   ھای امروزی در مصر ن
میدھد که طبقه حاکمه در مصـر  
ــه   ــه اســت ب ــوز نــتـوانسـت ـیـز، ھـن ن
آرایشی متناسب با شرایـط جـدیـد  

ـیـدا کـنـد  ایـن وضـعـیـت  .  دست پ
جدای از اختالفات داخلـی مـیـان  
ـر شـدیـد   ـی طبقه حاکمه، تحت تـاث
التھابات اجتماعی است که ھنـوز  

ـرسـیـده اسـت  مسـلـمـا  .  به پـایـان ن
مــردم یــک جــامــعــه مــدتــھــای  
ـفـی   ـی مدیدی نمیتوانند در بالتـکـل
ـرار داشـتـه بـاشـنـد  . اجتمـاعـی ق

زندگی اجتماعی متعارف، شکـل  
طبیعی زندگی است و به ھـمـیـن  
ــراضــی   ــت دلــیــل بــخــش ھــای اع
اصلی در جـامـعـه پـس از یـک  
ــع   ــاس وســی ــی درگــیــری در مــق
ــعــارف   ــت ــمــاعــی، در رونــد م اجــت
ــا   ــدگــی، مــجــددا خــود را ب زن
آرایشی جـدیـد وارد جـدالـی تـازه  

یکی از این دستـاوردھـا  .  میکنند 
ـرھـم   برای مردم و کارگران مصر ب
زدن تعادل در طبقه حـاکـمـه بـوده  
ـیـازاتـی   است و ضمنا کسـب امـت
برای پیش بردن مبارزه ای جـدی  
ـر در ایـن کشـور  . تر و بنیادی ت

اما در مجموع به نظر من بنـا بـه  
ــاری کــه یــکــی از   ــی دالیــل بس
مھمترین آنھا، عدم وجـود تشـکـل  
سیاسی طبقه کارگر مصر اسـت،  
جنبش انقالبی مردم در مصـر بـه  
ـرسـیـده   اھداف بـال واسـطـه خـود ن

ـم بـا تـوجـه  .  است  من فکر میکن
ـرض   به شعار مرکزی مـردم مـعـت

مردم خواھان سـقـوط نـظـام  " یعنی  

، سرنگونی مبارک تنـھـا  " ھستند 
بخش کوچکی از ایـن شـعـار را  

 .    متحقق کرده است 
 

پـس از  :  کارگر کمونیـسـت 
روی کـار امـدن مـرسـی شـاھــد  
تغییراتی در دستگـاه حـکـومـتـی  
ـرات در   ـی در مصر ھستیم، این تغی

 کدام جھت است؟ 
ھمانطور کـه  :  مرتضی فاتح 

ـرده   ـراضـات گسـت قبال گفتم، اعـت
ـر در مصـر تـعـادل   یکـسـالـه اخـی
سیاسی طبقه حاکـم در مصـر را  

از طـرف دیـگـر  .  برھـم زده اسـت 
متاسفانه نیروی سیاسی متشکـل  
طبقه کارگر در این کشور ھم در  
اندازه ای نیست که عدم تعادل را  
ـقـه حـاکـمـه از   به سرنگونـی طـب

ـبـدیـل کـنـد  از  .  قدرت سیاسـی ت
ـرغـم فـروکـش   ـی سوی دیگـر، عـل
ـقـالبـی ھـنـوز   کردن اعتراضات ات
ـرات اسـاسـی از   ـی ھم موضوع تغی
دستور کار جـامـعـه مصـر خـارج  

ـیـن شـرایـطـی  .  نشده است  در چـن
جنبش کارگری نیز با کنـار زدن  
محدودیت ھـای دوره مـبـارک،  
مسیر تازه ای از تشکل یـابـی و  
ــه   ــجــرب اعـتــراض اجــتـمــاعــی را ت

ــد  ــکــن ــطــی  .  مــی ــیــن شــرای در چــن
کشمکش قدرت در طبقه حاکمـه   
ــطــه   ــن نــق مصـر، در جـھــت یـافــت

 .تعادلی مطلوب درجریان است 
ــل شــرایــط عــمــومــی   ــه دلــی ب
جھانی و شرایط ویژه کشـورھـای  
منطقه و شمال آفریقا دست یافتـن  
به چنین شرایطی برای بـورژوازی  

ـرسـد  ھـم  .  مصر دشوار به نظـر مـی
ـــی   ـل ـروی اصــ ــ ـی ــ ـــون دو ن ـن اکــ
حکومتی در ایـن کشـور، اخـوان  

 .المسلمین و نظامیان ھستند 
ـروھــا بــرای   ــن نــی ھـر دوی ای
تثبیت خود در قدرت با مشکالت  

 . زیادی مواجه ھستند 
تا جـائـی کـه بـه نـظـامـیـان  
برمیگردد، آنھا اگرچـه بـا تـالش  
ـبـان   ـن ـنـد قـدرت ب بسیاری توانسـت
ـقـالبـی مصـر را در   کن مـردم ان
ـرل   ـت سرنگـونـی نـظـام حـاکـم کـن
کنند و با قربانی کردن مـبـارک  
ــت   ــواده اش، کــل حـاکــمـی و خـان
سیاسـی را از خـطـر سـرنـگـونـی  
حفظ کنند، اما در شرایط حـاضـر  
قادر به اداره انحصاری حـکـومـت  

نیستند، از یک سو جامعه علـی  
العموم حضور مجدد و دائمی آنھـا  
را در قدرت نمی پذیرد، از سـوی  
ـر   دیگر نظامیان که چـنـد دھـه ب
مصر حاکم بوده اند، با شـکـسـت  
ناسیونالیسم عربی در منطقه تـوان  
و مشروعیت سیاسـی خـود را از  

تا جـائـی کـه بـه  .  دست داده اند 
ارتباط ساختاری حکومـت مصـر  
ــربــوط   ــربــی م ــا کشــورھــای غ ب
میشود نیز، مدتھا ست کـه آنـھـا  
دیگر اعتمادی به نظامیان حـاکـم  

طـبـق یـکـی از  .  بر مصر نـدارنـد 
اسناد ویکی لیکس کـه مـربـوط  

 میـالدی مـیـشـود،  ٢٠٠٩ به سال  
یکی از موارد مھم اختالف میـان  
ــارک و ســاخــتــار دفــاعــی   -مــب

نظامـی غـرب، نـا کـارآمـدی و  
عقب مانده بودن، شورای نظـامـی  

 . و شخص طنطاوی بوده است 
اخوان المسلمین نیز اگر چه از  
سازمانھا و تشکلھای قـدیـمـی در  
مصر به شمار میرود، و ھمیشه از  
نیـروھـائـی بـوده اسـت کـه اجـازه  
ـارلـمـان را   فعالیت و شـرکـت در پ
داشته است، امـا امـروز در ھـمـان  

یـکـی بـه  .  شرایط سابق قرار ندارد 
این دلیل است، که اساسا اسالم به  
عنوان ائدئولوژی و اساس فکـری  
یک جریان سیاسی، که بیشتر در  
جنبش اسالم سیاسی در مـنـطـقـه  
بروز پیدا میکند، مانند دھه ھـای  

ــت  ٩٠  و ٨٠  ــی ــول ــب ــیــالدی مــق  م
پس از وقایع سـال  .  اجتماعی ندارد 

ـاسـی در  ٨٨   در ایـران اســالم سـی
ـزیـمـت   منطقه به نیروئی در حال ھ

از سـوی دیـگـر  .  تبدیل شده است 
تغییرات در جـوامـع عـربـی طـی  
ــر، خــود اخــوان   ــی ــالــه اخ یــک س
ـا شـکـاف ھــای   ـیـن را ب الـمـسـلـم

بـخـشـی   .  درونی مواجه کرده است 
ـیـن، مـعـروف بـه   از اخوان المـسـلـم
ـار   شباب االخوان، در تقابل با ساخـت
و برنامه سنتی این گروه، دست به  
اقداماتی سیـاسـی ایـدئـولـوژیـک  

ـاسـت  .  زده اند  مرسی نیز کاندید ری
جمھوری ھمین بخش اخـیـر اخـوان  

 .بود 
ــن شــرایـطــی ھــر دو   ـی در چــن
ـــر مصـــر در   ـاکـــم ب ـاح حــ ــ ـن جــ
ـنـد   کشمکشی درونی مجبور ھسـت
ـابـل   ـق گاھی امتیازاتی به طرف م
بدھند و گـاھـا تـعـرضـی ھـم بـه  

ــاشــنــد  امــا  .  یــکــدیــگــر داشــتــه ب
ـز نشـان   ـی آنچنانکه رونـد اوضـاع ن

نقش جنبش کارگری در 
 تحوالت سیاسی مصر

 ١ از صفحه  
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ــن   ــوی ای ــر دو س ــد، ھ ــدھ مــی
کشمکش قدرت، یعنی نظامیان و  
اخوان، در تالش ھستند تا با دسـت  
یابی به نقطه تعادلی درمیان خود،  
نظم و نسق مـتـعـارف مـورد نـظـر  

در  .  طبقه حاکمه  را مستقر کننـد 
صورت عدم دخالت جدی جـامـعـه  
و طبقـه کـارگـر در ایـن پـروسـه،  
احتماال بخش ھای جوانتر ایـن دو  
ـنـده   نیرو که محذورات محدود کـن
سنتی خود را نـدارنـد، بـه عـنـوان  
سنتز این کشمکـش، نـمـاد قـدرت  
ــر   ــورژوازی در مص ــی ب ســیــاس

ـیـرسـد  .  خواھند شد  اما به نـظـر نـم
این امر بدون توجه به معتـرضـانـی  

ــه،ال  ( کـه بــا شــعـار  ـی الــثـورنــا مــدن
ـیـه  ـن ـقـالب مـا  )  عسکریه، ال دی ان

ـنـی ،   مدنی است نه نظامی نه دی
ـنـد،   در میدان التحریر حضـور داشـت

 .  به سادگی قابل حصول باشد 
  

در چـنـد  :  کارگر کمونیسـت 
ھفته اخیر شاھـد درگـیـری دولـت  
ــی   ــت ــروریس ــانــات ت مصــر بــا جــری
اسالمی در  نـوار مـرزی بـودیـم،  
ماھیت این درگیری ھا چـیـسـت،  
ــد کــه کــل   چـون بــنـظــر مــیـرسـی
جریانات اسالمی بزیر پرچـم اخـوان  

 المسلمین متحد شده اند؟ 
اجازه بدھید از  :  مرتضی فاتح 

. بخش آخر سوال شمـا شـروع کـنـم 
ــاتــی کــه بــا   ــون جــریــان ــن ھــم اک
ـبـش   ایدئولـوژی اسـالمـی در جـن
ھای اجتماعی شرکت میکننـد و  
یا به عنوان بخش ھای کـم خـطـر  
اپوزیسیون حکومتی  بـه شـمـا ر  
ـاسـی   میروند، با جنبش اسـالم سـی
ـنـد  ـاوت ھسـت ـف . دھه گـذشـتـه مـت

برای درک این تفاوت باید شرایط  
ـتـمـاعـی   ظھور، برنامه و نیروی اج
واھداف اسالم سیاسی را مـد نـظـر  

ـنـد اخـوان،  .  داشت  نیروھا ئـی مـان
علیرغم ایـدئـولـوژی اسـالمـی بـر  
خالف جنبش اسالم سیاسـی، خـود  
ــه حــاکــمــه ای   ـق بـخــشــی از طــب
ھستند که مورداعتـراض جـامـعـه  
ـتـمـاعـی ایـن   ـیـروی اج است، و ن
ـاوت از   ـف ـز اسـاسـا مـت ـی جریانات ن
ـاسـی   نیروی اجتماعـی اسـالم سـی

به ھمین دلیل اگر چه قبـال  .  است 
ـاری از   با تیتر اسالم سیاسی، بسـی
ـنـد   ـتـوانسـت ـی معتقدان بـه اسـالم م
متحد شوند، در شـرایـط حـاضـر و  
تحت پرچم اخوان این امر مـمـکـن  

اگرچه ائتالفھائی ممـکـن  .  نیست 
است در این طیف شکـل بـگـیـرد،  

اما این توافقات بیشتر مقطـعـی و  
 .سیاسی است 

ـنـد   منظورم این اسـت کـه مـان
ـاسـی   دوره قبل کـه اسـالمـی سـی
ـنـده   می توانست ظرف متـحـد کـن
ــت   ـان ــت ـی ــل ـی ــخـش ھـای م ــه ب ـی کـل
ـاتـی   ـان اسالمی باشد، این دوره جـری
مانند اخوان که در شرایط کـامـال  
ـادر بـه   ـبـرنـد ق ـی متفاوتی به سر م
ــرو ھــای   ــی ــراســری ن ــوشــش س پ

ـنـد  ـال  .  اسالمی نیست بـه طـور مـث
ـا تـونـس در   سلفی ھای مصر و ی
ــن   مــوارد بســیــاری بــا اخــوان ای

 . کشورھا اختالفات جدی دارند 
ـیـشـتـر   امروز اخوان در مصـر ب
ــورژوازی   ــده ب ـن ظـرف مــتـحـد کـن
ـیـت   منطقه ای است که در مـوقـع
ـا سـرمـایـه   اجتمـاعـی جـدیـدی، ب
غربی ارتباط استراتـژیـک بـرقـرار  

ـیـرو را  . کرده است  ـیـن ن مشابه ھم
ما در اپوزیسیون داخلی و خارجـی  
ــم   ــران ھ حــکــومــت اســالمــی ای

 .مشاھده میکنیم 
ــه در   ــا تــا جــائــی کــه ب ام
گیریھای نظامی اخـیـر در مصـر  
ــگــردد، جــدای از اخــوان و   ــی ــرم ب
ـا   سلفی ھا، از آنـجـا کـه مصـر ب
ـا   اسرائیل و فلسطین و خصـوصـا ب
بخش ھای تحت حاکمیت حمـاس،  
ھم مرز است، چنین درگیریـھـائـی  

من شخـصـا  . قابل پیش بینی است 
از دو زاویه به این درگیریھـا نـگـاه  
ــکــنــم، اول فشــار حــکــومــت   ــی م
اسالمی از طریق حمـاس بـر رونـد  
اوضاع در این کشور تا جائی کـه  
ــاســبــات مصــر و   ــه مــن ــوط ب مــرب

ـاده  .  اسرائیل میشود  ـف ھمچنین اسـت
ــتـی در مـرزھــای   ـی ـن از خـالئ ام
اسرائیل پـس از روی کـار آمـدن  

ـا حـدود  . حکومت جدید در مصر  ت
زیادی حکومت اسالمی میخواھد  
ـز از دولـت کـنـونـی   ـی امتیازاتی ن

اگـر چـه بـه  .  مصر به دست آورد 
ـیـم ایـن   ـق نظر من سـازمـانـده مسـت
درگیریھا دولت مرسی نیست، امـا  
ـنــاح اخــوان تــالش کــرد تــا بــا   ج
ــن حــمــالت ، نــا   ــاده از ای ــف ــت اس
کارآمدی رھبران فـعـلـی شـورای  
نظامی و خصوصا طنطاوی را در  
ـیـت مـرزھـای مصـر و   حفظ امـن
ــگــذارد  ــمــایــش ب ــل بــه ن . اســرائــی

موضوعی که بیشترین اھمییت را  
ـیـل   برای کشورھای غربی و اسرائ

ــن  .  دارد  نشــان دادن عــدم تــامــی
ـیـل تـوسـط   امنیت مرزھـای اسـرائ
شــورای نــظــامــی، خصــوصــا بــا  

حمالت نیرو ھـای اسـالمـی، ایـن  
امکان را برای مرسی فراھم کـرد  
تا با کمترین ھزینه، سران شـورای  
نظامی را از کار برکنار کند و از  
ـیـرو ھـای جـوان   ـان، ن میان نظامی
. ارتش رادر کنار خویش قـرار دھـد 

ــن   بـه ھــر حـال پـس از تـوقــف ای
حمالت ، این احتمال قوی تر شـده  
است که چنین حمالتی بیشـتـر از  
نوع استفاده ابزاری از خـطـر اسـالم  
ـا حضـور   سیاسی در منطقه است ت
ـاسـی   ـیـرو در مـعـادالت سـی این ن

 .مربوط به مصر 
   
با توجـه  :  کارگر کمونیست  

به شرایط فعلی در مصر بـه نـظـر  
ـراضـات   ـتـایـج اعـت شما مھمترین ن
اجتماعی مصر برای کل جامـعـه  
عموما و طبقه کارگر خصـوصـا،  
چیست و آینده این کشمکش ھـا  

 را چگونه میبینید؟ 
ھمانگونه که  :  مرتضی فاتح 

ـر ھـم زدن نـظـم   قبال ھم گفتم ، ب
وایجاد بی ثباتی درساختار قدرت  
سیاسی طبقه بورژوا در مصـر از  
مھمترین دستاوردھای اعتراضـات  

به نـظـرم  .  اجتماعی در مصر است 
ــاســی   ــگــی ســی ــخــت ــن درھــم ری ای
ـیـار   امکانات بسیاری را در اخـت
ـقـه کـارگـر   جامعه و خصوصا طب
قرار مـیـدھـد تـا بـه بـازسـازی و  
ـروھـای اجـتـمـاعـی و   ـی نوسازی ن

 . سیاسی خود بپردازد 
ـاسـی بـرای   بحـران قـدرت سـی
ـبـعـات   طبقه حاکمه نیز به ھرحال ت

ـیـروھـای  . جدی دارد  از یک سو ن
ــادر   ــه قــدرت ، ق ــده ب ــد خــزی جــدی
ـا ھـمـان شـدت و تـوان   ـنـد ب نیست
ــه ســرکــوب   ــق ب حــکــومــت ســاب
ــد  ــپـردازن ــمـاعــی ب ـت ــراضـات اج اعـت

) حداقل تا پیش از تثبیت نھائـی ( 
و از سوی دیگر از آنجا کـه خـود  
ـتـمـاعـی   را برآمده از اعتراضات اج
ـنـد،   ـارک مـیـدان بر علیه رژیم مـب
قادر نخواھند شد به ھمان سـبـک  
و سیاق حکـومـت سـابـق بـه اداره  

 . امور جامعه بپردازند 
ـا جـائـی کـه   از سوی دیگر ت
اعتراضات اجتماعی مـتـعـارف در  
ـیــان   ـابـل م ـق ـان دارد، ت مصـر جـری
کاربه دستان حکومت مبـارک و  
نیروھای به قـدرت خـزیـده اخـوان،  
ــه کشــمــکــش در   ــل ــئ صــورت مس
حاکمیت سیاسی بورژوازی مصـر  
خــواھــد بــود، کشــمــکــشــی کــه  

ـات   ــ ـان ـــی وامـــکــ ـان ــرصـــت زمــ ف
ـقـه   ـاری را بـه طـب اجتماعی بسـی
ـامـت   ـا در ق کارگر خـواھـد داد ت
ـتـمـاعـی   ـارزه اج جدیـدی وارد مـب

 .جدیترو سازمان یافته تری بشود 
در زمینه عمومی نیز بـه ھـر  
حال سقوط مبارک و دولـت وی،  
ـاسـی بـرای   ـبـداد سـی بندھای اسـت
. کل جامعه را شل تر کـرده اسـت 

ــن فضــائـی بـه نـظــرم ،   ـی در چــن
ــمــاعــی بــا درک   ــروھــای اجــت ــی ن
متفاوتری از خود، نسبـت بـه دوره  

پـروسـه  .  پیش، دست خواھند یافـت 
ـا ھـر درجـه از   ـاسـی، ب ھای سـی
استقرار سیاسی حکومت، نمیتوانـد  
در شکل سابق ابقا شود و بـه ھـر  
ـقـش جـامـعـه در رونـدھـای   حال ن

ـیـشـتـر خـواھـد شـد  در  .  سیاسی ب
ھمین قـدم اول، تـحـوالت مصـربـه  
پدیده ریاست جمھوری ھای مـادام  
ـان   ـای العمر در کشورھای عـربـی پ
ـیـت   ـا سـقـوط حـاکـم بخشـیـد و ب
ـیـسـم عـربـی و   ـال ـاسـیـون سیاسی ن
ضعف شدید اسالم سیاسـی، فضـا  
برای گفتمان ھای پیشرفته تـر و  
سوسیالیستی بیش از پیش فـراھـم  

 .گردیده است 
 تا جائی که بـه کـارگـران و  
جنبش کارگری مـربـوط مـیـشـود  
نیز، ایـن تـحـوالت و اعـتـراضـات  

ـیـن  .  تاثیر تعیین کننده ای دارد  اول
دستاورد اعتراضات اخیر کارگـران،  

 برچیدن بساط 
ــائــی   ــایش  اقــتــدار و فــعــال م
تشکیالت سـرکـوبـگـر کـارگـری  

فـدراسـیـون اتـحـادیـه  " تحت عـنـوان 
. اسـت  " ( ETUF(  ھای مصر  

این سازمان سرکوبگر کـه از دوره  
ــجــاد شــده ،   ــاصــر در مصــر ای ن
سازمان سرکوب فعالین کـارگـری  
و از موانع اصلی ایجاد تشکلھـای  
ـتـی در مصـر   کارگری غـیـر دول

ـتـمـاعـی  .  بود  پس از اعتراضات اج
گستـرده در ایـن کشـورو سـقـوط  
ـا اوائـل سـال   حکومت مبـارک ت
جاری میـالدی عـالوه بـر ایـجـاد  

ـیـک  "تشکیالت   کنگره دمـوکـرات
 اتـحـادیـه و  ٢٢٠ "  کارگران مصـر 

فـدراسـیـون  "  تشکل کـارگـری در 
ـقـل کـارگـری  " اتحادیه ھای مست

ـتـه  .  گردھم آمـده انـد  ـا بـه گـف ـن ب
  ٢ مسئولین این فدراسیون بیش از  

ـلـف   ملیون نفر در تشکلھای مـخـت
. عضو فدراسیـون عضـویـت دارنـد 

ـابـی مـجـدد کـارگـران و   ـی سازمان
ــجــاد   ــق ای ــه ح ــی ب ــت یــاب دس

ـقـل از دولـت از   تشکلـھـای مسـت
اولین دست آوردھـای اعـتـراضـات  
. اجتماعی در این کشور بوده اسـت 

اگـر چـه اخـوان و کـار بـدسـتــان  
و   ETUFحکومت سابق از طریق  

تشکلھای دست ساز تـالش دارنـد  
تا کارگران را به لحاظ حقوقی بـه  
داشتن تنھا یک شکل از اتحادیـه  
ـنـد، امـا   ھای صنفی محدود کـن
کارگران نیز با ایجـاد تشـکـلـھـای  
ـابـل   ـق متفاوت تالش دارند تا در م
ـیـت بـر   دست اندازی مجدد حـاکـم
ـنـد  ـای . تشکلھا یشان جلوگیـری نـم

به ھر حال ھـم اکـنـون احـتـمـاالت  
 متفاوتی در جریان تثبیت 

 سیاسی مجدد طبقه حـاکـمـه  
ــود دارد  ــحــزب و  .  در مصــروج ت

سازمانیابی رادیکال طبقه کـارگـر  
ـاکـنـونـی   و گسست از سنتھـای ت
چپ حاکم بر جنبـش کـارگـری،  
ـنـده در   میتواند در تغییر شرایـط آی

از  .  مصر تعیین کننده داشته باشـد 
سوی دیگر ھر تحول رادیکالی در  
ـیـروی   منطقـه خـواھـد تـوانسـت، ن
ـاتـی کـارگـران   بالقوه اعتراض طبق

به نظـرم  .  در مصر را شعله ور کند 
ـبـش ھـای کـارگـری در   آینده جن
منطقه خصوصا کشورھـای مصـر  
و تونس و ایران بـه نـحـو شـگـفـت  
ـاط اسـت  ـب . انگیزی با ھـم در ارت

برآمد و پیروزی جنبش کـارگـری  
ــدون شــک در آیــنــده    ــران، ب در ای
ـیـرات    طبقه کارگراین دو کشور تاث

مسلمـا ھـر  .  تعیین کننده ای دارد 
ــن   ــروزی کـارگــران ای ـی درجـه از پ
دوکشور نیز عالوه بر کل منطـقـه،  
ـبـش   تاثیرات بی واسطه ای بـر جـن
کارگری و تعادل قوای اجتماعـی  
در ایران به سود این جنبش خـواھـد  

ـیـرغــم  .  داشـت  در ھـر صـورت عــل
ــه   ــروی اولــی فــروکــش کــردن نــی
اعتراضات اجتماعی در مصـر، بـه  
ـان   ـای نظر نمی رسـد کـه مـاجـرا پ

 . یافته باشد 
چنانـچـه حـاکـمـیـت فـعـلـی  
بتواند بر کشمکش  ھای کنونی  
خود فائق آید، وارد جدالـی جـدی  
تر با جنبش ھـای اجـتـمـاعـی و  
خصوصا با جنبـش کـارگـری در  

چنانچه از  .  این کشور خواھد شد 
ـقـه کـارگـر مصـر   ھم اکنـون طـب
خود را برای چنین جـدالـی آمـاده  
ـرای   کند، نتیجه این رویـاروئـی ب
بورژوازی مصر چـنـدان مـطـلـوب  

 . نخواھد بود 
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ـیـمـا   ـق در نظام سرمایه داری مسـت
ــه کــارگــران اســت  ــی بــرای  .  عــل

استثمار وسیعتر تـوده زحـمـتـکـش  
مــردم، ھــر روز و ھــر ســاعــت  
ــورژوازی بــدنــبــال   کــارشــنــاســان ب
راھھای نوینی ھستند که سودی  
ـثـمـار کـارگـران   ـبـل اسـت که از  ق
ـر   ـت نصیب سرمایه مـیـشـود، افـزون
ـرای ایـن امــر، اســاس   گـردد و ب
ــرار   ــوده مــردم ھــدف ق ــدگــی ت زن

تـوده مـردم یـک  .  گرفـتـه اسـت 
مشت انسان بـی ھـویـت تـعـریـف  
ـتـھـای   میشوند که برای آنان ھـوی
ـلـه ای و مـذھـبـی   ـی ـب قومی و ق
میترشاند و آنرا تا جا داشته باشـد  
ـیـن بـه   ـنـد و چـن بـزرگ مـیـکـن
ــن   ـنـد کـه ای جـامـعـه مـی بـاوارن
ھویتھا از ازل بوده و نبـایـد بـه آن  
دست زد که مبادا انسانھای بـی  
ھویت شـونـد و ھـمـه چـیـز بـھـم  

این خشونت سازمان یـافـتـه  .  بریزد 
ـتـی   ـیـد مـیـشـود و وق مدام بازتول
ـرمـیـخـیـزد،   ـیـه آن  ب جامـعـه عـل
ــده   کسـانـی بـه جـلـو صـحـنـه ران

مـبـارزه بـدون  " میشود تا پرچمدار  
شوند تا مـبـارزه واقـعـی  "  خشونت 

مردم را منحرف کـنـد و مـبـارزه  
آن  .  معین را به شکست بکشاننـد 

ــت،   ــدون خشــون ــارزه ب ســوی مــب
تضمین خشونتی سـازمـان یـافـتـه  
دولتی علیه توده مردم زحمـتـکـش  

آنجا که کارگران صدایشان  .  است 
به فریاد تبدیل میشود و خواستـار  
رفاه میشوند پلیس را سـراغ شـان  

ـیـت شـده و  .  میفرستند  پلیسی ترب
دست آمـوز کـه بـی مـحـابـا بـه  
ـیـک مـیـکـنـد  . سوی مـردم شـل

گزارشگران اما یادشان ھست کـه  
ــه   ــیـس دســت ب ــد کــه پــل نـگــویــن
ــکــه   ــل ــران زد، ب ــرکــوب کــارگ س
میگویند اعـتـصـاب بـه خشـونـت  
ـر   ـف کشیده شد و سـی و چـھـار ن

مــنـظــور  .  کـارگـر کشـتـه شـدنـد 
ـیـن   اینکه اگر کارگر سرش را پای
بیندازد و فقط کار کنـد، کسـی  
کار به کار ایشان ندارد اگـر ھـم  
حرفی ھست بایـد از راھـش وارد  

ـنـد کـه  .  شد  باالخره کسانی ھست

میکنند و ھمه چیـز  "  سو استفاده " 
راھھای  .  را به خشونت میکشانند 

ـرای طـرح درخـواسـتـھـا  "  مدنی "  ب
ـیـس   ـل ھست، غیر از ایـن بـاشـد پ
ــوســل بــه   ــدارد جــز ت چــاره ای ن

ــت  ــت  .  خشــون ــصــاب اس در اعــت
ـتـد "  اتفـاق " ممکن است ھزار   ـف ـی . ب

یکی از ھمین اتفاقات ایـن اسـت  
ــرل   ــت ــن ــیــســی ک ــل کــه مــامــور پ
ــدھــد و   اعصــابــش را از دســت ب
شلیک کند و بقیـه بـه طـبـع آن  
شلیک میکنند، مانند آنـچـه در  
ـفـاق   ماریکانا افریقای جـنـوبـی ات

در این شیوه استـدالل شـمـا  !  افتاد 
ھیچوقت نخواھید شنید که تـوده  
ـثـمـار   میلیونی مردم به شدت اسـت
میشوند و تا آنجا کـه راه داشـتـه  
ـثـمـار مـی   باشد بر شدت این اسـت
افزایند و برای اینکه بتوانند امور  
را پیش ببرند اولین ابزارشان پلیـس  
ـتـی   ـی و نیروھای حراسـتـی و امـن

ـنـکـه کـارگـر را  .  است  و برای ای
خاموش نگه دارنـد، تـمـام مـدت  
عمر کاریش ایـن تـھـدیـد بسـیـار  
ــه   ــگ ــاالی ســرش ن ــن را ب خش
میدارند، که ھر لـحـظـه مـمـکـن  
است اخراج شود و بیکار گـردد و  

و  ...  این یعنی نابودی کامل و  
من نمیدانم اینھا اگر خشونـت نـام  

 ندارد، چه میتوان به آن گفت؟ 
از جنبـه دیـگـری بـه مـاجـرا  

ــردازیــم  ـپ ــگــری از  .  ب در ســوی دی
ـتـه در شـھـر   جھان در ھـمـیـن ھـف
طرابلس لبنان شاھد بودیم کـه بـه  
تـحــریـک دولــتـھــای ارتـجــاعــی  
ــی   ــای مــذھــب ــدھ ــان ــه ب ــطــق مــن

ـرون آوردنـد   و  (  سالحھایشان را بی
ھر دو گروه، مسلـح بـودن را حـق  
ـنـد و ھـیـچ   مسلم خود مـیـدانسـت
ـیـسـت   کس ھم ظاھرا در پی آن ن
که ایشان را خلع سالح کنـد امـا  
تصور کنید کـه در گـوشـه ای،  
کارگران مسلح باشند چه اتفاقـی  
خواھد افتاد؟ ھمه بسیج خـواھـنـد  
شد که به ھر شکل خشـنـی کـه  

ـنـد  .) شده، ایشان را خلع سالح کن
ـرو شـھـر را بـه   ـی بھرحال این دو ن
آتش کشیدند و ارتش در صـحـنـه  
حضور یافت اما کاری نـکـرد و  
ـیـف   تنھا شاھـد ایـن جـنـگ کـث

مفسر بی بـی سـی امـا در  .  بود 
مورد اینکه چرا ارتش فقط نظاره  
. گر ماجرا است، حرف جالبـی زد 

ـیـل دخـالـت   ایشان مدعی شـد دل
ــه   ــوده ک ــن ب ــش ای ــکــردن ارت ن
کادرھای این ارتش از خـود ایـن  
ـنـد بـه   مردم ھستند و حاضر نیسـت
. روی مردم خودی آتش بگشاینـد 

سوال اینـجـاسـت  )  نقل به معنی (  
چرا در تجمعات کارگران در ھـر  
گــوشــه ای از جــھــان، ارتــش و  
ـردیـدی فـرمـان   پلیس بی ھیـچ ت

ـیـس  .  آتش را عملـی مـیـکـنـد  ـل پ
ـر   ـقـای جـنـوبـی اکـنـون اکـث افری
ــان   ــاه پــوســت ــی کــادرھــایــش را س
تشکیل مـیـدھـد، ایـن افـراد امـا  
یک لحظه ھم تردید نکردنـد کـه  
ـنـد   به روی کارگران آتش نـگـشـای

خـودشـان  "  نـژاد " بدین علت که از  
این کشتار یادآور کشتـار  .  ھستند 

ــی در   ــوب ــای جــن مــردم افــریــق
ـیـش از سـه  "  شھرک سوتو "  در ب

ـیـس   ـل دھه  پیش بود که توسـط پ
ــوبــی   ــای جــن ــریــق ــژاد پــرســت اف ن

آنزمـان اگـر نـژاد  .  صورت گرفت 
ــن   ــوجـیـه ای ـرسـتـی را مـیـشـد ت پ
کشتار دانست، کشتـار کـارگـران  
معادن ماریکانـا امـا دیـگـر ایـن  

توجیـھـی کـه در  . توجیه را ندارد 
ـقـای   کشتار کارگران معادن افـری
جنوبی بکار میرود این اسـت کـه  
این کارگران با دشنه و قمه و سـر  
ــن   ـیـزه آمـاده حـمــلـه بـودنـد و ای ن
ـنـد   سالحھا را به نـمـایـش گـذاشـت
ـیـسـت و   اما یاد شان میرود که ب
چھار ساعت شبانه روز تو گـوش  
ــن   ــه ھــمــی ــا و از جــمــل مـردم دنــی
کارگران معادن افریقای جـنـوبـی  

ـلـه  " فرو کردند که   ـی ـب شما یک ق
ـیـد بـارسـم و   یا قوم خاصی ھسـت
رسومات خاص خودتان، و مـبـادا  
ـلـھـا را کـنـار   ـب این سنتھا و سـم
ـر بـاد   بگذارید کـه ھـویـت تـان ب

ـم  !"  میرود  ـل ـی بعد ھـم در قـالـب ف
در  "  آیین ھای قبیله ای " مستند   

ـر   گوشه و کنار جھان را به تصـوی
کشیده میشود که تـا آنـجـا کـه  
الزم باشد، مردم را در گوشـه ای  
. دیگر به ریاضت کشی بکشاننـد 

ـنـد کـه نـگـاه   چنین تـوجـیـه کـن
کنید مردمی بدوی و مـانـده در  
عصر حجـر، چـگـونـه بـا آرامـش  
ـتـی دیـگـر   زندگی میکنند و وق

امـا اگـر الزم شـد ھـمـیـن مـردم  
بدوی را به ضرب دگـنـگ وادار  
ـتـھـا دسـت   میکنند که از این سن
. بکشند و تن به استثمـار بـدھـنـد 

به او اجازه میدھند بـه یـاد اجـداد  
شکارچی اش باشد که مبادا بـه  
دنیای مدرن امروز فکـر کـنـد و  
ـیـای   بخواھد بداند جایگاه او در دن

ھـیـچـکـس  .  مدرن امروز کجاست 
اما به  مردم یادآور نمـیـشـود کـه  
ـیـا   شما انسان ھستید و یکبار بـدن
می آیید و حق زندگی سعادتمنـد  

بلکه برعکس، کـافـی  .  را، دارید 
ـنـد کـارگـران   است این مـردم مـان
معادن مـاریـکـانـا خـواسـتـار ایـن  
ــه   ــط کــمــی ب ــد کــه فــق شــون
دستمزدھایشان اضافه گردد، بـعـد  

ـیـزه  " (  سنبلھا وسنتھا "ھمین   سر ن
اجدادی و دشـنـه ای کـه نشـان  

ـلـه شـمـرده مـیـشـد  مـیـشـود  )  قبی
ـر و بـه   بھانه، تا این مردم را تحقی

 .شدت سرکوب کنند 
در گوشه ای دیگـر مـردمـی  
ــنــگ آمــده از حــکــومــت   بــه ت
اسالمی آماده این ھستند که ایـن  
ـر   حکومت سیاه مذھبی را بـه زی

مفسران دانشگاه دیـده بـه  .  کشند 
ـیـش   صف میشوند و مـانـدال را پ

مـبـارزه  " میکشند که چگونه بـا  
یک رژیم وحشـی را بـه  "  مدنی 

ـتـی " کناری زد بدون آنکه   " خشـون
ـنـھـا امـا ھـیـچ  .  در کار باشـد  ای

وقـت یـادآور نـخــواھـنـد شـد کــه  
حکومت بعد از آپـارتـایـد نـژادی،  
اساس خشونـت را دسـت نـخـورده  
ــدد   ــگــه داشــت و آنــرا  مــج ن
ـرا   سازماندھی کرد  که نتیجـه آن
ــادن   ــع ــار م ــوان در کشــت ــت مــی

ـرای  .  ماریکـانـا، مشـاھـده کـرد  ب
ھمین شاھد ھستیم اینھا، ھمگـی  
الل مونی گرفتند و یـک کـالم  
ـنـد  . از این کشتار سخن نمی گوی

بی شک آنجا که بـه سـخـن در  
ـنـد مـفـسـر   آیند، سخن شان به مان
مھمان بی بی سـی خـواھـد بـود  
که یادآور میشود وضع اقتصـادی  
ـقـاضـای   جھان به ھم ریـخـتـه و ت

و  !  اضافه حقوق بی معنـی اسـت 
مسـبـب  :  یا اینکه خواھند گـفـت 

خود کارگران بودند که بـه حـرف  
ــه ھــای دولــتــی   ــحــادی رھــبــران ات
گوش نکـردنـد و از راه قـانـونـی  

ـردنـد  ـب ـیـش ن ـیـز  !  امرشان را پ و ن

کسانی از ھمـیـن مـدعـیـان ضـد  
ـبـار   خشونت ھستند که آریـایـی ت
بودن ما را یادآور مـیـشـونـد و از  
ـنـد کـه   بزرگی کـورش مـیـگـوی

 سال پیش بیمه بیکاری را  ٢٥٠٠ 
ــان مشــکــل را  !  ھـم رواج داد  ایــن

ـنـد کـه  "  ھویت ایرانی مان "  میـدان
ــه اســت و   ــت گــویــا از دســت رف

ـیـان " معتقدند   " ایران برای ھمه ایران
ـر   است، یعنی در قدم اول ھمه غـی
ـیـان کـه عـمـری را در ایـن   ایران
ـثـمـار   مملکت رنج کشیدند و اسـت
ــی   ــوبــت ــحــق ھــر عـق ــد، مسـت شـدن
میدانند و در قدم دوم انتظار دارنـد  

ــرای   ــرانــی آبــاد و آزاد " ب ، آن  " ای
ـیـشـانـی شـان   ـر پ ایرانیانی کـه ب
ـنـد   کوبیده شده که کـارگـر ھسـت
باید سختی صد سال اول را تحمل  
کنند تا شاید صد سال دوم یـک  

ـتـد  ـف ـی و اگـر گـوش  .  اتفاقاتـی ب
نکردند حافظان نـظـم و قـانـون را  

ـیـس  " چنان تربیت کرده اند که   ـل پ
ـیـان " بـه روی  "  ایرانـی  ـران آتـش  "  ای

بگشاید، بدون آنکه یـادش بـاشـد  
بر زمین ریـخـتـه  "  خون ایرانی " که  

مگر نکردند؟ صـد سـال  .  میشود 
اولش گذشته و در این صـد سـال  
ـران   خون بسیاری ریخته شده، تا ای

 .مرز پر گھر بماند 
ــادن   ــع ــار کــارگــران م کشــت
ماریکانا امـا یـادآور ایـن نـکـتـه  
مھم است که تضاد اصلی تضـاد  
کار و سرمایـه اسـت و سـرمـایـه  
برای تضمین سـودش و تضـمـیـن  
خشونتی که این سود را مـمـکـن  
ـتـی دسـت   میسازد، بـه ھـر جـنـای

اینجا دیگر وطن و نـژاد و  .  میزند 
ـلـه مـطـرح   ـی ـب مذھـب و قـوم و ق
ـثـمـار دادی،   نیست؛ تـن بـه اسـت
ـرحـمـی   دادی و گر نه به ھـیـچ ت
ـم   ـی کشتار میشوی و شاھـد ھسـت
که  بی شرمی ایشان تـا آن حـد  
است که کارگران اعـتـصـابـی را  
ـیـن   به محاکمه کشاندند نه عامـل

ــار   ــن کشــت  نــفــر از  ٣٤ و آمــری
قتل و عام کـارگـران  .  کارگران را 

معادن افریقای جنوبی بـار دیـگـر  
ـرای   به ما  یادآور میـشـود کـه ب
ــن کشــتـار و   ــه ای ــمـه دادن ب خـات
خشونت بی مـحـابـا، بـایـد نـظـام  

 .سرمایه داری را سرنگون کرد 

 خشونت، بنیان سرمایه داری
 ١ از صفحه  
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ــاب   ــازت ــه و ب ــزل ــوز شــوک زل ھــن
ـر انـدام و زنـدگـی   فاجعه بار آن ب
مردم آذربایجـان شـرقـی مـانـده و  
مردم شھر و روستاھای زلـزلـه زده  
ـیـازمــنـد کــمـک، ھــمـدردی و   ن

ــد  ــن ــت ھســت ــای ــم ــوری  .  ح ــھ ــم ج
اسالمی سیاست سکوت و پنـھـان  
کردن ابعاد تلفـات فـاجـعـه بـار و  

ـرانـگـر زلـزلـه را، اتـخـاذ کــرده   وی
ـر، در  .  است  با یکی دو روز تـاخـی

ــدون   ــه زده ب ــزل ــکـه مــردم زل حـالــی
ـیـابـان و جـاده ھـا   اسکان و در ب
سرگردان بودند و از درد کـمـبـود  
امـکـانـات دارویـی و زیسـتـی و  
بھداشـتـی و نـان و آب، صـدای  
اعتراض خود را بگـوش مـردم در  
ـران رسـانـدنـد،   ایران و خـارج از ای
موج ھمدردی و حمـایـت از آنـھـا  

ـیـامـھـای  .  توسط مردم براه افتاد  پ
حــمــایــتــی و ھــمــدردی تــوســط  
ـر   کانونھا و تشکالت مـردمـی، ب
ابعاد اجتماعی ھمدردی بـا مـردم  

در پی ایـن  . آذربایجان شرقی افزود 
حمایتھا، اکـیـپ ھـای کـمـک  
ـرده تـوسـط   رسانی در ابعـاد گسـت

مـردم در  .  مردم سازمان داده شـد 
ایران بـارھـا ایـن حـس ھـمـدردی  

در  .  انسانی را تـجـربـه کـرده انـد 
جریان زلزله بم این حس انسانـی و  

ـرای   کمـک رسـانـی بـه مـردم ب
نجات و ادامـه زنـدگـی، بـوجـود  

مردم احسـاسـات انسـانـی و  .  آمد 
درد مشترک را، حـس و بـا آن  

در یـک کـالم  .  زندگی میکنند 
در کشورھای استبـداد زده مـثـل  

اگـر  .  ایران زلزله ھم سیاسی اسـت 
ـبـل در ژاپـن ابـعـاد   در دو سـال ق

خانمان برانداز زلزلـه و سـونـامـی،  
جان صـدھـا انسـان را گـرفـت و  
ـر   دولت و نظام مملکتـی حـاکـم ب
کشور ژاپـن بـا تـمـام امـکـانـات  
ـرای   لجستیکی مدرن و امروزی ب
نجات جان مردم منـاطـق زلـزلـه و  
ــود، امــا در   ــامــی فــعــال ب ســون
استبداد اسالمی در ایران، بـجـای  
ـر و نـجـات   کمک رسـانـی مـوث
ــده، ســیــاســت ســكــوت، بــی   دھــن
ـفـافـه   رحمی و سنگ دلـی در ل

را پیشه كردنـد، و  "  بالی آسمانی " 
وقتی كه مردم دست ھـمـدردی و  
كمك را بطرف زلـزلـه زدگـان دراز  
میكنند،  این نیروھـای سـرکـوب  
ــا   ــد کــه ب ــن ــی ھســت ــیــت و امــن
دستگیری و زندان، مانع کـمـک  

ـران،  .  رسانـی مـیـشـونـد  ـنـجـا ای ای
ــدادی   ــب كشــوری اســالم زده اســت

زلزله و ھـمـدردی و پشـت  .  است 
ـفـاوت   ھمـدیـگـر را گـرفـتـن، مـت

ــجــا كشــور مــالھــا و  .  اســت  ــن ای
بورژواھا و دزدان تا دنـدان مسـلـح  

اینجا قانون اسالم و جنگل،  .  است 
ـری و ارعـاب   سركوب و دسـتـگـی

ـنـجـا نـزد ایـن  .  حاكـم اسـت  در ای
ـتـكـار و دزد، ھـمـه   حاكمان جـنـای
ــافــات اســالمــی و   ــث ــز از ك ــی چ
مذھبـی، اعـدام و ارعـاب وجـود  

از عدالت و امنیت و رفاه و  . دارد 
ـرای آسـایـش مـردم،   ـروت ب خرج ث

ـری نــیـسـت  ــن  .  خـب ــابـل ای در مـق
ـفـه كـارگـران و   وضعیت اما، وظـی

فعالین كارگری چـیـسـت؟ گـروه  
ھای مدنی، فعاالن انساندوست و  
كسانیكه تجارب كمك رسانـی بـه  

ـبـل از  ( زلزلـه زدگـان در طـبـس  ق
ــام  ـی ـم را دارنـد، راه ھــای  )  ق و ب

دشوار سازماندھـی اكـیـپ ھـای  
. كمك رسانی را تجـربـه كـرده انـد 

مردم به این پیام آوران و سازمـانـده  
احساسات انسانی و ھمبسـتـگـی،  

 . چشم دوخته اند 
ــایــجــان   ــزلــه آذرب ــان زل در جــری
ـیـت مشـتـرک   ـام تسـل شرقی،  پی
ـنـد رضـا شـھـابـی و   کارگران درب
ـان   علی نجاتی به زلزله زدگان است
آذربایجان شرقی خود نمونه ای از  
. ابراز ھمدردی و ھمبستـگـی بـود 

ـیـت،   در این پیام ضـمـن ابـراز تسـل
از تـمـام  "  فراخوان داده انـد کـه،  

ـز و   ھـمـشـھـری ھـا و مـردم عـزی
تشکل ھای کارگری و مردمـی،  
شخصیت ھای مـردمـی و آزادی  
ـلـی و   ـل ـیـن الـم خواه و نھادھـای ب

امداد رسانی داخـلـی و خـارجـی،  
ــن   ــه تــقــاضــا دارم در ای عــاجــزان
ـا   گرمای طاقت فرسای تابستان ب
کمک ھای مالی، دارو، چـادر،  
پتو، پـوشـاک و مـواد غـذایـی،  
چراغ و والور به یاری مجروحین و  
زیر آوارمانگان و بی خانمان ھا در  
شھرھا و روستاھای اھر، ھریـس و  

اقدام بـمـوقـع ایـن  ".  ورزقان بشتابند 
ـنـد، خـود   دو فعال كـارگـری در ب
ــش   ــب ــرای جــن ــدی ب ــطــه امــی ــق ن
كارگری و آزادیـخـواھـی در ایـران  

ما در جریان زلزله ھای بـم و  .  بود 
آذربایجان شرقی به عینه دیدیم كـه  

ھیچ ناجی و نجات دھنده ای در  
ــا   جــود  . ایــن كشــور اســالم زده ب

ـاالخـره  .  حاكمان دزد، وجـود نـدارد  ب
صدھا ھزار انسان از شھرونـدان ایـن  
ـار بـه   مملكت با فاجعه ای مرگـب

ـقـه  .  اسم زلزله درگیر شـده انـد  طـب
ـقـه در   ـیـن ایـن طـب ـال كارگر و فـع
چنین شرایطی باید بعنوان ناجی و  
ـاسـی ـ   ـفـوذ سـی صاحب قدرت و ن
ــه   ــرص ــن ع ــی وارد ای ــمــاع اجــت

ھر درجه فـراخـوان بـرای  .  میشدند 
كمك رسـانـی بـه آسـیـب دیـدگـان  
ــی ـ   ــه در فضــای ســیــاس زلــزل
ــه   ـتـمــاعـی در ھــر شــرایـطــی ب اج
معنای، تالش برای متحد كردن و  
ـزلـه   درمان كـردن درد فـاجـعـه  زل

ـایـه ای،  . است  ـات پ ـب طرح مـطـال
اعزام نیروھای كمك رسانی و بلنـد  
كردن پرچم رفاه و امنیت و داشتـن   
یك زندگی انسانی در شـان انسـان  
امروز، در گرو دخالت، پیگیری و  
ـقـه   سازماندھی جامعه، توسط طـب

ــبــش  .  كــارگــر در ایــران اســت  ــن ج

طبقاتی كارگران در سـی و چـنـد  
ـاالیـی   سال گذشته پتانسیل ھای ب
ـقـر و فـالكـت،   در اعتـراض بـه ف
بیكاری و عدم معیشت مكفی از  
ـاسـی   خود بروز و در صـحـنـه سـی
. جامعه به نـمـایـش گـذاشـتـه انـد 

توقع دخالت آگاھانه و تالش برای  

ــدادن جــامــعــه و   ــری ســازمــان رھــب
پتانسیل انقالبی كه امروز در میان  
جوانان، سازمانھای مدافـع حـقـوق  
ــود دارد،   ــی وج ــی و مــدن انســان

ــی اسـت  ـل ــه  .  واقـعــی و عــم ــق طـب
ـیـشـرو   ـبـران آگـاه و پ كارگر و رھ
ـنـوان   ـیـت بـع میتوانند در این ظـرف
سخنگوی آزادیخـواھـی و مـبـشـر  
رفاه و امنیت زلزله زدگـان ظـاھـر  

در چنین بزنگاه ھایی اسـت  .  شوند 
كه جامعه میلیونی با شھرونـدانـش  
ـقـه   متوجه قدرت و عظمت این طـب

ــد شــد  ــن ــه  .  خــواھ ــزل ــادام كــه زل م
ـیـت   سیاسی و تامیـن رفـاه و امـن
توسط مشتی از حاكمان جنایتـكـار  
ـتـه   اسالمی و بورژواھا بگرو گـرف
شده، مادام كـه صـدای اعـتـراض  
ـزلـه   ھزاران نفر از آسیب دیـدگـان زل
ـفـه كـارگـران   خفه میشود، این وظی
پیشرو است كه پرچـم اعـتـراض و  

 . سازماندھی جامعه را بلند كنند 
 

 کارگران و زلزله
 نسان نودینیان 

 

  

 نشریه کارگر کمونیست را بخوانید



 7 ٢٢٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

محیط ھای كار در ایـران بـه  
صحنه جنگی اعـالم نشـده بـرای  
ـبـدیـل شـده و ھـر روز    كـارگـران ت

ـتـه در  .  قربانی میگیرد  ـف در این ھ
دوم شـھــریـور، خــبـرھـا حـاكـی از  
جانباختن سه كـارگـر در كـارخـانـه  

ــوده اســت  ــودرو  ب ــران خ ــن  .  ای ای
ــخــش گــازرســانــی   کــارگــران در ب
ـیـر   شرکت ایران خودرو بـرای تـعـم
لولھـھـای گـاز مشـغـول بـه کـار  
بودند که ناگھان یکی از لـولـھـھـا  
شکسته و ھر سه كـارگـر بـخـاطـر  
نشت گاز جـان خـود را از دسـت  

جانباختن ایـن كـارگـران  .   میدھند 
را به خانواده ھایشان و به كـارگـران  
ـیـت   ایران خودرو و  ھـمـگـان تسـل

 .میگوییم 
ـیـسـت كـه مـا   ـار ن این اولین ب
شاھد جانباختـن كـارگـران در ایـن  
ـیـم  . كارخانه در حین انجام كار ھست

كارخانه ایران خودرو به راستی قتل  
ـنـگـونـه   گاه كارگران و در خـلـق ای

مـواردش  به  .  جنایات ركورد دار است 
 .در ھمین چند ساله نگاه كنید 

 بھمن، بر اثر بـریـدن تـرمـز  ٥   -
کامیون حامل باری کـه در حـال  
ــود، و   ــه ب ــارخــان ــه ک وارد شــدن ب
اصابت آن به   جمعی از کارگـران  
شیفت شب که از ھـمـان در وارد  

 كارگر ایـران  ١٥ کارخانه میشدند،  
. خودرو جانشان را از دسـت دادنـد 

ـا خشـم   واقعه ای شـوك آور كـه ب
كارگران مواجه شد و كـارگـران در  
ھمان ھنگان بـالفـاصـلـه دسـت از  
ـا عـوامـل مـزدور   كار كشیدند و  ب
وزارت اطالعات یعـنـی حـراسـتـی  

 . ھا درگیر شدند 
ـیـسـت وشـشـم    - روز دوشنبه ب

  ٤  مقارن ساعت  ١٣٨٦ شھریورماه  
بــعــد از ظــھــر یــکــی دیــگــر از  
کارگران جوان شرکت ایران خـودرو  

 در اثـر  ٣ در سـالـن پـرس شـمـاره  
برخورد با قالب، در دم کشته مـی  

  ٢٦ علـی امـامـی کـارگـر  . شود 
ـفـت  ٣ ساله سالن پرس    که در شـی

ـالـب  ـاب ق     دوم کارمی کرد دراثر ت
شـدت  .   بین دو قالـب گـیـر کـرد 

ـبـل   حادثه طوری بوده که ایشان ق
 .از رسیدن به بیمارستان جان باخت 

   ٨٦  شھـریـور ١٥ روزپنجشنبه    -
علی اکـبـر شـورگشـتـی کـارگـر  

انبار ریخته گـری در اثـر سـقـوط  
ـتـراک در جـلـو   ـف ـی پالت از روی ل
ــاران خــود بــه طــرز   چشــم ھــمــک

 . فجیعی کشته شد 
 حسـیـن  ٨٣  شھریور  ٢٢ روز    -

ـیـری و فـریـدون   صادق زاده خـانـم
ـانـکـار   ـیـم ـانـی کـارگـران پ گلـسـت
تکنیکان در حـادثـه اطـاق رنـگ  

 .جان باختند 
 شــرایــط  ٨٣  شــھــریــور  ١٦   -

ــران   ــرده وار کـار در ای ـاامــن و ب ن
ـاعـث قـطـع دسـت یـک   خودرو ب
ــعــلــی شــد  ــن ــی ــام حس ــن . کــارگــر ب

ـایـی   حسینعلـی در اثـر عـدم آشـن
کامل با دستگاه برش و به ھنگـام  
کار با گیوتیـن بـرش ورق، یـک  
ــود را از دســـت داد  ــت خ . دس

ـنـد   کارگران ایران خودرو می گـوی
ـزم   ـل که کار با دستگاه بـرش مسـت
آموزش و تجربه کافی است ولـی  
سرمایه داران و پیمانکاران به دلیـل  
سـودجـوئـی و صـرفـه جـویـی در  
ــارگــران   ــت ک ــی ــن ــه ام ــارج، ب مــخ

 .توجھی ندارند 
ــود  ٨٣  مــرداد  ٢٩   -  مــحــم

محمودی در حین کـار در یـک  
ـنـاک و دلـخـراش   تصادف وحشـت

مـحـمـود  .  جان خود را از دست داد 
ـنـده یـک مـاشـیـن   ـا ران که گـوی
سمند بود، مشـغـول کـار پسـت و  
نامه بری شرکت بـوده اسـت کـه  
ــرخــورد بــا یـک خــودرو   ــر ب در اث
ــانــش را از دســت داد  ــفــی ج . ک

محمود کارگری بود که بازخـریـد  
شده و بدون ھیچگونه آموزشی در  
این بخش، بطور قرار دادی به کـار  

 .رانندگی اشتغال یافته یود 
ــشــت  ١٥ در    - ــھ   ٨٣  اردیــب

ـالـب   حسین مویدی کارگر سالن ق
ـــدم   ـــت ع ـل ــ ـــه ع ـــکـــس ب ـی ــ ج
بازنشستگی، سکته قلبی کـرد و  

 .جان خود را از دست داد 
 یکی  ٨٢  دیماه  ٥ روز جمعه    -

ـام   از کـارگـران ایـران خـودرو بـه ن
ـفـت شـب   امید اوالدی که در شـی

 سال سن داشـت  ٢٢ کار میکرد و  
  ٣ در اثـر فشـار کـار در سـاعـت  

نیمه شب از ھوش رفت و بـعـد از  
 جـان  ٢  روز در بیمارستان شماره  ٥ 

ـنـی  .  سپرد  در ھمین سال وحید امـی
به دلیل عدم امنیت اتوبوسھای از  

رده خارج، در تصادف جان باخت و  
نیز یاسر یوسفی کارگر مجمـوعـه  

ـتـن  )   ھنگام ( پرسی ایران خودرو  رف
 .سر کار، به علت فشار کار جان باخت 

  ٨٢  شـھـریـور  ٢٢ روز شنبه    -
ـیـد پـژو   یکی از کارگران خط تـول
ــمــان   ــام پــی ــن ــودرو ب ــران خ در ای
ـفـت   خسروزاده رضی لو که در شـی
ـنـج   شب کار میکرد و بیـسـت و پ
سال سن داشت، در اثر فشـار کـار  
دچار سردرد شدید شـد و پـس از  

 . زمان کوتاھی درگذشت 
ـیـب از سـال   ـا  ٨٢ بدین تـرت  ت

ـنـون حـدود   ــی  ٢٦ ك ـن  كـارگـر یـع
ساالنه سه كارگر در این كـارخـانـه  
به خاطر شـرایـط بـرده وار كـار، و  
بخاطر سودجویی صاحبان سرمـایـه  
و دولتشان و عدم ایمـنـی مـحـیـط  
كارشان، جان خود را از دسـت داده  

 سـالـه  ٢٢ امید اوالدی، جوان  .  اند 
ـنـھـا بـخـاطـر   ای بود كه  تنھا و ت
سنگینی و فشار كار جان خـود را  

 .از دست داد 
 سال در ایـن كـارخـانـه  ٩ طی  

ــاخــتـه انـد کــه  ٢٦  ـب  كــارگــر جــان
ـان را   ـی اسامی بسیاری از این قربان
ــیــچ كــجــا   ــدانــد و ھ ــی كســی نــم
گزارشی از این نیست كه چـه بـر  
ــن   ـازمـانـدگـان ای سـر فـرزنـدان و ب

به راستی چـه  .  كارگران آمده است 
ـا   كسی پاسخ كودكی كه پـدر و ی
مادرش را در محیط كار و بخـاطـر  
سودجویی از دسـت داده، خـواھـد  

 . داد 
ــب اســت ھــر بــار كــه در   جـال
كارخانه ای كارگری جـانـش را از  
دست میدھد فورا مدیریـت، دولـت  
و دستگاھھای سركوبشان بسیـج و  
حراسـت و غـیـره ھـمـه بـه صـف  
ـنـد،   میشوند،  قول و وعـده مـیـدھ
ـا فضـا   خط و نشـان مـیـكـشـنـد ت

ـانـدن  .   عادی شود  بعد ھم با خـواب
ـثـمـار و بـردگـی   قضیه بساط اسـت

ایــن  .  شــان را ادامــه مــی دھــنــد 
داستان زندگی كـارگـران كـارخـانـه  
ــیــان   ـان ــرب ایـران خـودرو و  ھــمـه ق

 . محیط كار در ایران است 
ـارھـا   اما عاملین ھمه این كشت
برای كـارگـران و ھـمـگـان روشـن  

ـیـن  .  است  دولت و كارفرمایان عامل
چنین كشتاری در ایـران خـودرو و  

باید به ایـن  .  در محیط ھای كارند 
ـایـت خـاتـمـه   ـن بردگی و به ایـن ج

 . داد 
 سـال  ٩ جنایاتی كه در ھمیـن  

در كارخانه ای چون ایـران خـودرو  

ــه بــارزی از   ــمـون رخ داده اسـت، ن
ـان   ـانـه صـاحـب ـیـرحـم ـاز ب تاخت و ت
سرمایه علیه کارگران در مـحـیـط  

نمونه دیـگـرش را  .  ھای كار است 
ــه در   ــذشــت ــن مــاه گ ــمــی در ھ
ــمــی بــنـدرامــام مـاھشــھــر   ــروشـی ـت پ
ــم كــه در جــریــان   ــاھــدش بــودی ش
انفجاری  در آنجـا، ھـفـت كـارگـر  
ـز بـخـاطـر   ـی جانباختند و تعـدادی ن
سوختگی در آتـش دچـار از كـار  
افتادگی و عـوارض دیـگـر شـده  

در ھمان تاریخ  نیز دو کارگـر   .  اند 
 پاالیشگاه گاز کنگـان  ١٢ در فاز  

ــرخــورد بــا   ــر ب ــر اث جـان خــود را ب
ـیـن   ـادن ب ـت دستگاه برش و  گیر اف

 . لوله ھا، از دست دادند 
داستان ده سال كشتار در ایـران  
ـار كـارگـران   خودرو را در كنار كشت
ـیـن مـاه   در آفریقای جنوبی در ھم
اخیر که صف اعتراضشان بـخـاطـر  
ـــش   ـزای ــ ـان اف ــ ـــواھ ـــه خ ـــك ـن ــ ای
دستمزدھایشان بـودنـد، بـه گـلـولـه  

ــد و   ــن ــل  ٤٤ بسـت ــت ــق  كــارگـر را ب
رساندند و یا  زنـده بـه گـور شـدن  
ـار   كارگران معدنی در چین را کـن
ھـم بـگـذاریـم، بـه روشـنـی ابـعــاد  
جنایت و توحش سرمـایـه داری را  

 . بیان میكند 
این وضعیت ھشـدار بـه ھـمـه  
کارگران و بویژه رھبران کـارگـری  

باید علیه شرایط بـرده واری  .  است 
كه دارد ھر روز از كارگران صـدھـا  
ــك پــارچــه   ــرد، ی ــی ــگ ــی مــی ــربــان ق
اعتراض كرد و به این بربریت و بـه  

 . یکه تازی سرمایه داران خاتمه داد 
سرنوشت ھمه ایـن كـارگـرانـی  
ــخــاطــر   ــانشــان را ب ــن ج ــی كــه چــن
ـان سـرمـایـه و   سودجـویـی صـاحـب
ــی   ــد،  م ــت دادن ــت از دس دول
. توانست طور دیگری رقـم بـخـورد 

ھیچ کارگری نباید در حین کـار  
ــد  ــن ــی ــب ــه ب ــد  .  صــدم ــای ــن را ب ای

ــای کــارگــری تضــمــیــن   ــھ تشــکــل
 . کنند 

ـنـسـت کـه   ھمه چیز بیانگر ای
ـابـرابـر در   در ایران خودرو، جنگی ن

جنگی که در یـک  .  جریان است 
سوی آن کـارفـرمـا و حـراسـت و  
جمھوری اسالمی قرار دارند و در  
سوی دیگر، کارگران ایران خـودرو  
ــاده انــد و اعــتــراض و   کــه ایســت

ـنـد  ایـن کـارگـران  .  مبارزه مـیـکـن
مدتھاست دارند به شرایـط کشـنـده  
و برده وار کـار در ایـن کـارخـانـه  

این اعـتـراض و  .  اعتراض میکنند 
 .مبارزه باید سازمان یابد 

ــودرو   ــران خ اگــر كــارگــران ای
ھمانند ھمه محیطھای کار دیـگـر  
ـقـل   در ایران از داشتن تشكـل مسـت
ــران   ــب ــایــد رھ ــد، ب ــن خــود مــحــروم
كارگران ھمین امـروز دسـت بـكـار  
شوند و با متحد كردن و متـشـكـل  
نمودن كارگران در مجامع عمومی  
ـیـروھـای   خود،  بساط حراست و ن
سركوب را از كارخانه جمع كننـد و  
ـیـشـتـر   ـار ب ـنـد جـلـوی كشـت قدرتم
كارگران را بـخـاطـر عـدم ایـمـنـی  
محیط كار بگیرند و نه تنھـا ایـن،  
بلكه دیگر خواسـتـھـایشـان را  بـه  

 . جلو برند 
 مساله بقا و زندگی كارگـران  

ـتـل و  .  است  باید در مقابـل ایـن ق
ـا كـه در   جنایت خاموش و در خـف
كارخانجات و محیط ھای كـار در  
ــك   ـان اســت و ایـران خـودرو ی جـری
ـارز آنسـت، یـك صـدا بـه   نمونـه ب

امـروز ایـن امـر  .  اعتراض برخاست 
فوری كارگران است كـه دسـت از  
كار بكشنـد و جـمـع شـونـد و بـه  
صاحبان كار و دولتشان اولتیـمـاتـوم  
دھند كه باید تمامی مـواردی كـه  
ناقض ایمنی محیط كار و سالمت  

بایـد  .  جانی آنان است، برطرف شود 
ـامـیـن زنـدگـی خـانـواده   خواھان ت
ھای جانباختگان محیط ھای كار  

ـامـیـن مـعـاش  .  شد  باید خواھـان ت
ـان آورانشـان   خانواده ھایی شد كه ن
بخاطر عدم ایمنی كار توانایی كـار  
كردن خود را از دسـت داده انـد و  
اینھا ھمه باید در راس خواستـھـای  

 . فوری كارگران باشد 
ـفـره   باید صف اعتراض ھزاران ن
ـز قـدرتشـان،   خود را به مقابل مراك
ــی و   ــالم ــس اس ــجــل ــل م ــاب مــق
فرمانداریھای و استانداری ھایشـان  
ــردگــی و   ــن ب ــد و پــایــان ای كشــان

 . بربریت را اعالم داشت 
ــداشــت كــارگــران   ــد گــرامــی ــای ب
ــاخــتــه، گــرامــیــداشــت ســه   ــب ــان ج
ـتـه در   ـف ـیـن ھ كارگری كه در ھـم
ایران خودرو جان خـود را از دسـت  
داده اند، به فرصتی برای اعتراض  
ــانــدن   كــارگــران و بــه كــرســی نش

 . خواستھایشان باشد 
 

 ایران خودرو قتلگاه كارگران
 شھال دانشفر 
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ــذرد، فشــار   ــی گ ــه م ــرروزک ھ
ـیـشـتـر و بـه   برمعیشت کارگران ب
ـز   ـی تناسبی اعتراضات کارگـری ن

ـابـد  ـیـسـت  .  افزایش می ی روزی ن
که کارگران برای افزایش دستمـزد  
و تاخیر درپـرداخـت دسـتـمـزدھـای  
معوقه ی خود دست به اعـتـراض  
ــابــل ادارات کــار   ــد و درمــق ــن ــزن ن
واستانداری ھا و فرمانداری ھـا و  
. حتا مجلس اسالمی تجمع نکننـد 

ازاعتراض کارگران شـرکـت واحـد  
ـا اعـتـصـاب   اتوبوسرانی گرفته  ت
ـا   ـپـه وت ـیـشـکـرھـفـت ت کارگـران ن
ــروشــیــمــی مــاھشــھــر وھــزاران   ــت پ
ـلـه   ـاب اعتراض و اعتصاب که درمق
ـلـه ای    با اخراج ھای گسترده و ف
و تعدیل و تعطیلی کارخانـجـات و  
بیکارسازی، از طرف کـارگـران و  
ــکــل ھــای   ــوســط تش ــضــا ت ــع ب
ــرد  ــی . کــارگــری صــورت مــی گ

ـان   سرمایه داران و دولت حـامـی آن
از فردای انقالب ضدسلطنتی سـال  

ــدازی  ٥٧  ـا راه ان ــد ب  کـوشــیـده ان
ـیـروھـای   ارگان ھای سـرکـوب ازن
ــاه و   ــه تــا ســپ ــه گــرفــت ــت کــمــی
چاقوکشان خانه ی کارگـر واراذل  
ــراضــات   ــت ــرشــده، اع ــی ــاش اج و اوب

 .صنفی کارگران راخفه کنند  
شھرھای بزرگ و صـنـعـتـی  
ـارزات کـارگـری،   درزمینه ی مـب

ـیـشـتـری دارنـد  بـه  .  نقش و نمود ب
ـا دارابـودن   عنوان نمونه ، اصفھان ب
ــل   ــی ــانس ــت ــعــت ذوب آھــن ازپ ــن ص
ـــرخـــورداراســـت  ـاالیـــی ب ــ ـارب ــ ـی . بســ

اعتراضات اخیر کارگران اصـفـھـان  
وتـالش ھــایـی کــه بـرای ایـجــاد  
ــل و آزاد   ــق تشــکــل ھــای مســت
ازسوی کارگران آگاه و پیشرو ایـن  
ـان و   شھر  انجام شد ، کـارفـرمـای
مقامات دولتـی حـامـی سـرمـایـه  
ـا بـه تـکـاپـو   داران رابرآن داشـت ت
ـیـدارشـده   بیفتند  و  نگذارند غول ب
ـان   ی جنبش کارگری درایـن اسـت
ـزد و مـجـامـع کـارگـری   ـا خـی بپ
ــد  ــن ــوجــه خــود ک ــت . کشــور را م

درھمین راستا ست کـه مـدیـرکـل  
ــمــاعــی   اداره ی کــار و امــوراجــت
ـامـه   اصفھان درمصاحبه ای با روزن
ـــج   ـی ـــی، ازورود بســ ـت ــ ـای دول ھــ

ـای   ــه ھــ ــه عـــرص ــری ب کــارگ
ــر داده اســت  ــصــادی خــب ـت ــن  .  اق ای

ــه داران کــه   ــده ی ســرمــای نـمــایــن
درجلسه ی شورای عـالـی بسـیـج  
ـاکـیـد   کارگری سخن می گفت ت

ـاتـوجـه بـه مسـائـل  :"  کرد کـه   ب
ـنـه ی   ومشکالت مـوجـود درزمـی
کاروتولید ، تشکیل شورای عالی  
ــج کــارگـری یـک ضــرورت   بسـی
ـاری ازمشـکــالت    بـرای حـل بســی

 ." است  
ــکـــل   ــرکـــرده ی تش ــن س ای

: " کارفرمایان درادامه گفت کـه  
ـا تـھـاجـم   ـلـه ب ـاب ـق نقش بسیـج درم

ـاسـی    –فرھنگـی    –نظامی   سـی
ـتـمـاعـی و تـوطـئـه  ھـای    – اج

ــوده   ــدی ب ــی ــی ھــمــواره کــل داخــل
 ." است  

طبقات اجتمـاعـی و بـه طـور  
ــه دار و   ــه ی ســرمــای ــق ــژه طــب وی
نمایندگان آن ھا وسخنگویان رژیـم  
ھای سرکوبگر و دیکتاتور با زبان  
ــد  ـن ـات خـود حـرف مـی زن ـی . وادب

دراین مصاحبه ھم به خـوبـی دیـده  
ـاسـدار، از اسـم   می شود که این پ

" حل مشکالت  "  رمزھایی مانند  
ـنـگـی  "    – مقابله با  تھاجـم فـرھ

توطـئـه  " و  "  وسیاسی واجتماعی  
ـاده مـیـکـنـد "  ھای داخلی   ـف . اسـت

ـیـداسـت کـه مـنـظـوراز   ـتـه پ ناگـف
مشکـالت و تـھـاجـم  و تـوطـئـه  
درادبیات این حامی سرمایه داران،  
ـات کـارگـری   اعتراضات واعتصـاب

" حل مشکالت  "  ھمچنین،  .  است 
ـان ایـن مـدیـر  "   مقابله  "  و   در زب

 . ضد کارگر، ھمان سرکوب است  
غالمعلی قادری پس از کلـی  
ـتـن   ـاف گویی و آسمان به ریسمـان ب
ــوار   ــه در و دی ــراوان وب ھــای ف
ــد   ـی ـل ـات پ ـی ـتـوانســت ن ـیـدن، ن کـوب
سیاسی وسرکوبگرانه اش را پنھـان  

وی درادامـه، بـر اسـالمـی  .  کند 
کردن محیط کارگاه ھا پافشـاری  

ـتـی و  : "  کرد و گفت   بینش والی
دینی می تواند عامل جلوگـیـری  
ــری   ــرخــی مشــکــالت کــارگ ازب

 ."باشد  
ـزی   ـنـی چـی بینش والیتی ودی
ـزایـش خـرافـات و حـرکـات   جز اف

فاشیستـی درکـارخـانـه ھـا نـمـی  
جـلـوگـیـری  "  چراکـه  .  تواند باشد 

" ازبـرخــی مشــکـالت کــارگــری  
ــری   ــی ــوگ ــل ــق ج ــی تــرجــمــه ی دق
ـقـل وآزاد   ازھرگونـه تشـکـل مسـت
کارگران و سرکـوب خـواسـتـه ھـا  
. ومطالبات بـرحـق کـارگـران اسـت 

درطول تاریخ ننگین رژیم جمھوری  
اسالمی به طورکلی و درکارنامـه  
ـابـه   ی سیاه خانه ی کارگر به مث
بــازوی اداری وســیــاســی وزارت  
ـاشـگـرانـه   کار، صـحـنـه ھـای اوب
وفاشیستی فراوانی وجـود داشـتـه  

ـارز  . است  از شناسایی کارگران مـب
ـبـران   وپیشرو گرفته تا لـو دادن رھ
ـا گـزارش   اعتراضات کـارگـری ت
اعتصابات درحـال شـکـل گـیـری  
ودرنھایت، تھدید و ضـرب و شـتـم  
ــا   ــی ب ــان ــب ــرض وت کــارگــران مــعــت
کارفرمایان برسر اخراج کارگران و  
در یک کالم، سرکوب کـارگـران  
ـیـه   و ده ھا  و صدھا تـوطـئـه عـل
ــه ی   ــل ــارگــری ازجــم ــبــش ک ــن ج
ـقـه ی   اقداماتی است که در سـاب
سیاه این دستجـات و گـروه ھـای  

 . فشار به ثبت رسیده است  
نگاھی گذرا به تشکـل ھـای  
دولتی و کارفرمایـی، مـاھـیـت و  
ماموریت نـھـاد جـدیـد الـوالده ی  
شورای عالی بسیج کـارگـری را  

با سرنگونـی  .  روشن تر خواھد کرد 
رژیم پھلوی انجمن ھای اسـالمـی  
ـنـد  ـت . در کارخانجات شـکـل گـرف

گردانندگان انجمن ھای اسـالمـی  
کارخانجات بـه حـمـایـت صـد در  
ـیـغ   ـل ـب صدی از حکومت جـدیـد وت
درپیشبرد شعارھای ضد کارگـری  

" و  "  تولید بیـشـتـر    -کاربیشتر  "  
ـزام  "  خودکفایی میھن اسالمی   ـت ال

ـبـش  .  عملی داشتند  ـا عـروج جـن ب
کارگـری و تشـکـیـل شـوراھـای  
ــوســط   کــارگــران کــه عــمــدتــا ت
کارگران آگاه و کمونیست رھبـری  
می شد، انـجـمـن ھـای اسـالمـی  
ــداف   ــمــودن اھ ــرای مــخــدوش ن ب
شوراھای کارگری وبا خط و ربط  
ـا وزارت کـار وخـانـه   ھایی کـه ب
ــنــد، دریــک اقــدام   ــت کــارگــر داش

ـــه ،   ـاران شـــورای  "  مـــوازی کــ
. را تاسیس کـردنـد "  اسالمی کار  

ـیـن     ـفـی  "  ھمـچـن انـجـمـن صـن
درپاسخ به سـنـدیـکـای  " کارگران  

ــارگــران و   ــقــل ک ــت ــون  "  مس کــان
ـابـل اتـحـادیـه  "  صنفی   ـق ـز درم ـی ن

ــه وجــود   ــکــای کــارگــران ب ــدی سـن
ـیـت ایـن  .  آمدند  ـال اگـر عـمـده فـع

نھادھای دولتی و کارفرمـایـی را  
ـیـم، بـه ایـن  "  صنفی "  ـلـمـداد کـن ق

ـیـم رسـیـد کـه بسـیـج   نتیجه خواھ
ـاسـی    –کارگری، یک نھاد سـی
. نظامی دست ساز حکومت اسـت 

روند دگردیسی نھادھای سـرکـوب  
ــد،   ــه آن اشــاره ش کــه دربــاال ب
درادارات دولتی نیز صورت گرفتـه  

چنان که درحال حـاضـر واز  .  است 
ـا کـنـون، انـجـمـن   ـیـش ت ده سال پ
اسالمی ادارات جـای خـود را بـه  
بسیج داده است که دست در دست  
ــفــه ی   ــی ــھــا وظ حــراســت، نــه تــن
اطالعات وساواک را انـجـام مـی  
ـلـکـه سـرکـوب ھـرگـونـه   دھند، ب
ـز بـه   ـی اعتراضات کـارمـنـدان را ن

ـــد  ـال،  .  عـــھـــده دارن ـــه ھـــر حــ ب
ـاتـی کـارگـران   ـق ھمبسـتـگـی طـب
ــخـشــی،   وتـالش جــھـت آگــاھـی ب
ایجاد و تقویت تشکل ھای آزاد و  
واقعـی کـارگـران، یـکـی از ر اه  
ـا ایـن نـھـاد   ھای عملی مقابلـه ب

 . ھای سرکوب به شمار می رود  
*** 

چرا مردم درکمک 
رسانی زلزله زدگان به 

جمھوری اسالمی اعتماد 
 ندارند؟

 مـرداد کـه بـه  ٢١ درزلزله ی  
ـایـجـان   زندگی مردم درچندشھـرآذرب
شرقی لطمات فراوانـی وارد کـرده  
ــوم   ـل ــی مــع اسـت ، دیـگــربـه خـوب
گردید کـه مـردم، اعـتـمـادی بـه  

ـز  . دولت ندارند   یک نکتـه ی ری
ولی مھم دراین مساله وجـود دارد  
ـتـه   ـتـی گـف وآن، این است کـه وق
ــقــط   ــت، مــنــظــورف مــی شــود دول
ـیـسـت   کابینه ی احـمـدی نـژاد ن
ـیـت نـظـام اسـت  . بلکه، منظور کل

این طورنیست که مثـال مـردم بـه  
بھزیستی اعتماد داشته باشند ولـی  
بـه ھـالل احـمـر اعـتـمـاد نـداشـتـه  

ویا درمسـالـه ی کـمـک  . باشند 
رسانی به مردم زلزله زده، مثال بـه  
ـا   کمیته ی امداد اعتماد کنند وی
ــه فــالن نــھــاد جــمــھــوری   ــا ب حــت
اسالمی که کمتر درمـظـان اتـھـام  

ــد  ــن ــنــان کــن ــمــی ــی  .  اســت، اط ب
. اعتمادی بـه نـظـام، کـلـی اسـت 

ـا بـن رژیـم فـاسـد   چرا که ازسـرت
است وبه ھیچ عضواز اعضاء ایـن  
. جسد متعفن نمی توان امید بسـت 

سـر و تـه  "  این رژیم مصداق بارز  
ـایـد آن را  "  یک کرباس   است و ب

پیچید و  )  کفن  (  دریک کرباس  
ـان تــاریـخ سـپـرد  ــن  .  بـه گـورسـت ای

طورنیست که این بـی اعـتـمـادی  
ـا   ـاشـد و ی یک شبه ایجاد شـده ب
ـیـب   دراثرافشا گری ھای جناح رق
و یا دراثرروشـنـگـری ھـای فـالن  
حزب انقالبی و یا دریـکـی دوسـال  

ـنـی ایـن  .  اخیر بوجود آمده باشد  یع
بی اعتمادی فقط ریشه ی صرفا  
سیاسی ازنوع انتخاباتی نـدارد کـه  
مثال درشمارش آراء فالن کاندیـدا،  

این عدم اعـتـمـاد  .  تقلب کرده است 
ــه حــکــومــت، از ھــمــان   مــردم ب
روزھای نخست سـرنـگـونـی رژیـم  
ـاگـھـانـی   شاه و به علت چرخـش ن
خمینی و دارودسـتـه اش درمـورد  
ـال   آزادی بیان و آزادی پوشش وامث
ـتـه دراثـر   ـتـه رف آن ایجاد شد و رف
ـایـت ھـایـش بـه صـورت   ـن عمق ج

امـروز دیـگـر  .  یک اعتقاد درآمـد 
سرتاپای ایـن رژیـم گـنـدیـده، بـه  
فساد آلوده است واین را ھـمـه ی  

ـنـد  امـروز دیـگـر  .  مردم  مـی دان
برای الیه ھای احتمـالـی مـتـوھـم  
اجتماعی که ھنوز نسبت بـه ایـن  
رژیم رگه ھای نازکـی ازاعـتـمـاد  
وجـود داشـتـه، ایـن سـوال بــزرگ  
مطرح می شـود کـه چـرا مـردم  
ــد بــا دســت ھــای   مــی خــواھــن
خودشان به زلزلـه زدگـان کـمـک  

 کنند ؟  
مردم با چشم خودشان دیده انـد  
ـار و بـم نـه   که درزلزله ھای رودب
ـتـه   ـاف تنھا اعتبارات تـخـصـیـص ی
ــا تــوســط   ــھ ــی ــم خــراب ــی بــرای تــرم
مسئولین و متولیان امور حـیـف و  
میل گردیده بلکه، کـمـک ھـای  
ـز بـه دسـت مـردم   ـی ـلـی ن بین المل

ـنـد ومـی  .  نرسیـد  ـن ـی مـردم مـی ب
ـنـوز پـس ازسـال ھـا،   شنوند که ھ
ـتـصـادی   ـیـن اق استانداران و مسئول

رودبار و بـم  !  صحبت از بازسازی  
 .می کنند  

ـان   مردم به یاد دارند که درجـری
ــا   ــوھ ــم، چــادرھــا وپــت ــه ی ب زلــزل
وبخاریھـا و آذوقـه ھـای اھـدایـی  
مردم و سازمـان ھـای بشـردوسـت  
ــی وخــارجــی، دربــازارھــای   داخــل
میدان گمرک و مولوی تـھـران و  
. شھرھای بزرگ به فروش رسـیـد 

مردم به یاد دارند که دربعضـی از  
گونی ھای برنج که درھمان سـال  
ھا خریداری می کردند، مـقـداری  
پول ویا حتا النگو وھدایای دیـگـر  
پیدا می شده که نشـان مـی داد  
ـقـت کـمـک   ـی این گونی ھا درحق
ھای مردمی به زلزله زدگان بـوده  
ــوسـط مـامــوران جــمـھــوری   کـه ت

بسیج کارگری نھاد سرکوب 
 رژیم اسالمی
 مھراب دشتی 
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اسالمی دزدیـده و فـروخـتـه شـده  
مــردم از زبــان جــمــھــوری  .  اســت 

ـیـن   اسالمی می شنوند که درھـم
ـایـجـان، یـک   زلزله ی اخـیـر آذرب
وانت پراز لوازم اھدایی کـه درحـال  
فروش بوده ، کشف وضـبـط شـده  

ـیـش       .  است  ـیـن چـنـد روز پ در ھم
ــه  )  ١/٦/٩١ (  درگــزارش روزنــام

جمھوری اسالمـی آمـده بـود کـه  
رئیس جمعیت ھالل احمردرخصوص  
ـاده ھـایـی کـه درمـورد   سوء استف
کمک ھـا ی مـردمـی درھـالل  
احمر صورت گرفته  است ودربازار  
سیاه شھرھا دپو و یا فروخته مـی  

ــت  ــحــران  : "  شــود، گــف ــع ب درمــواق
ـــشـــه تـــوســـط عـــده ای   ـی ھـــمــ
ـاتـی رخ مـی   ـاق ـف سودجوچنیـن ات
ـنـھـا در   دھد واما دراین منـطـقـه ت
ـاد کـه   ـت روزھای اول این اتفـاق اف
بعد با ھلی برد کردن کمـک ھـا  

 !"این مشکل برطرف شد  
دریک برنامه تلویزیـونـی کـه  
درمورد ورزش صحبت می شده و  
عـلـی دایـی ھــم حضـورداشـتـه و  
ـزلـه و کـمـک ھـای   موضـوع زل
ـیـش   ورزشکاران به زلزلـه زدگـان پ
آمده، علی دایی به صراحت گفـت  
که  دوسـت دارد کـمـک ھـای  
جـــمـــع آوری شـــده را خـــودش  
درمناطق زلزله زده بین مردم توزیع  
ـیـشـتـر   ـانـش ب ـن ـی کند چرا که اطم

ومھم تـر  )  نقل به مضمون  (  است  
ــه ھــایـی کــه   ــن، درمصــاحـب از ای

ــزاری ھــا از      ــرگ بــعــضــی از خــب
مردم حادثه دیده پـخـش کـرده انـد  
وتلفن ھایی که مردم به کانال ھـا  
وتلویزیون ھای غـیـرحـکـومـتـی و  
ـا   رادیو ھای آزاد می زنند، مردم ب
صریح ترین لھجه درمورد نـرسـیـدن  
ــامــوریــن   کــمــک ھــا ازســوی م
ـنـد  . دولتی ابراز نگرانـی مـی کـن

ــس   ــرارضــاء ح ــالوه ب اســاســا ع
نوعدوستی، که درھـمـه ی مـردم  
ھست ودرمواقع  بـه وجـود آمـدن  
حوادث غیرمترقبه وفورس مـاژور،  
بیشتر بروزمی کنـد، ھـرگـاه دیـده  
می شـود کـه مـردم بـه صـورت  

نـھـادھـا و  (  انفرادی و اجتماعـی  
ــی  .  ان   ــراد  )  او ھــا  . ج و اف

سرشناس و چھره ھای مردمـی و  
ــاران بــرای جــمــع  آوری   ورزشــک
ـا بـه مــیـدان مــی   کـمـک ھــا پ
گذارند، معنی اش این اسـت کـه  
مردم بـه ایـن افـراد وانـجـمـن ھـا  
ـتـمـاعـی اعـتـمـاد   وگروه ھـای اج
بیشتری دارند و این معیار و مـتـر  

ــدازه   ــرای ان ــارخــوبــی اســت ب ــی بس
ـبـسـتـگـی   گیری مشارکت و ھـم
مردمی و از طرف دیگـر مـالک  
خوبی خواھد بـود بـرای سـنـجـش  
ــه   ــزان بـی اعــتـمــادی مـردم ب ـی م

 . حاکمیت 
مردم می بینند و می شنـونـد  
که رژیم از محـل کـمـک ھـای  
ـزیـه ی   ـی مردمی بعضا بـرای جـھ
ـنـه   ـزی دختران کشورھای ھمسایه ھ
می کند که البته بـرای نـمـایـش  
وبیالن دادن و فـریـب مـردم جـھـان  

ـزوئـال و  .  است  ویا برای لبنان و ون
ـان و   عراق وجاھای دیگر بیمـارسـت
ــی ســازد تــا   ــه و جــاده م خــان
دولتمردان آن کشورھا  درمـجـامـع  
بین المللی به نفع رژیم البی کنند  
ــد اســالم   ــوان ــت ــد، تــا ب ــدھــن ورای ب
ــه وجــھــان   ــق ــط ــاســی را درمــن ــی س
ـاحـی   بگستراند، تا بتواند چند صـب
ـزایـد ولـی،   ـف ـی برعمرننگین خـود ب
خانه ھای مردم بساری ازشھرھا و  
روستاھای ایران از خشت و چـوب  
ـا یـک تـکـان   و گل است کـه ب
ـنـش آوارمـی   ـی سقفش بر سر ساکـن
ــایــش   شــود و بــعــضــی از شــھــرھ
ـان کـه شـھـر   بیمارستان نـدارد چـن

 .ورزقانش یک بیمارستان ندارد  
ـنـد کـه سـاالنـه   مردم می بین
ـان   ارقام نجومی صرف سرکـوب زن
ـا پـروژه ھـای   ودختران می شود ت
ـیـت اخـالقـی   حجاب وعفاف وامـن
واجتماعـی اجـرا شـود وسـایـه ی  
سیاه جمھوری اسالمی برسر مـردم  

ـنـد  .  سنگینی کند  ـن ـی مردم مـی ب
که ثروت شان توسط مدیران فاسد  
و کارگـزاران دزد دولـت اخـتـالس  
می شود و میلیاردھا دالر تـوسـط  
ـزدیـکـان آیـت الـه ھـای   پسران و ن
ـانــک   حـاکـم ازکشـورخــارج و درب
. ھای دنیا ذخیره سازی می شـود 

مردم می بینند که با داشتـن ایـن  
ھمه ثروت و نعمت، سفـره ھـایشـان  
. ھر روز خالی و خالی ترمی شـود 

ــن   ــد کــه درای ــن ــن ــی مــردم مــی ب
ــی   ــاری و گــران ــک ــی ــســای ب ــف وان
ــرای اھــداف   ــم ب کــمــرشــکــن، رژی
ـاردھـا دالر خـرج   سیاسی اش میلی
ـبـش   اجالس سران به اصـطـالح جـن

مردم مـی  . غیرمتعھدھا می کند 
ـا   بینند که اعتراضات اجتمـاعـی ب
دستگیری و سرکوب و شکنجه و  
زندان وتجاوز واعـدام مـواجـه مـی  
ـانـدھـای   شود و از سـوی دیـگـر ب
ـاد و آدم   ـی دزدی و فسـاد و اعـت
ــت   ـی کشـی کـه ریشـه در حــاکـم

دارند، نه تنھا آزادند بلـکـه روز بـه  
. روز گسترده تـر ھـم مـی شـونـد 

مردم ، ھزار دروغ و دزدی و دغـل  
وشانتاژ و ستم و ضرب و شـتـم و  
ـلـب و   ـق فقر و فالکت و تجاوز و ت
قتل و غارت واعدام را ھر روزه از  
این جانیان می بینند و حـق دارنـد  
ـزاران   ـارگــ ـــه رژیـــم و کــ کـــه ب

 .رنگارنگش اعتماد نکنند  
   چرا رژیم نمی خواھد مـردم  
ـزلـه زدگـان   درکمک رسانی به زل
آذربایجان، نقشی حضـوری ومـوثـر  

 داشته باشند ؟ 
ساعت ھا پس ازوقوع زلزله در  
ـز،   ـبـری ورزقان و اھـر و ھـریـس وت
ـتـی جـمـھـوری   ـزیـون دول رادیوتلـوی
اسالمی خـبـر را پـخـش، وسـعـی  
. کردند عمق فاجعه را نشان ندھنـد 

ــز اعــالم   ــی عصــرفــردای آن روز ن
کردند که تعداد انگشـت شـمـاری  
ـلـت   ـی کشته وزخمی شده اند و عمل
نجات و اسکان به اتمـام رسـیـده و  
ــی نــیــســت  ــای ھــیــچ نــگــران ! ج

ـازی   ـی ھمچنین اعالم کردند کـه ن
ــی   ـل ـل ـیـن الـم بـه کـمـک ھـای ب

و از روزھای بعد اقـدامـات  .  نداریم 
 :زیر را انجام دادند  

سپاه و بسیج را درمنطقـه    –  
مستقرکرده وھرگونه عبـورو مـرور  
ـزلـه   و ورود به تبریز وشـھـرھـای زل
ـتـه و بـه   زده را تحت کنترل گـرف

ـا  .  نوعی ممنوع کردند  درحقیقت ب
ــدان ھــای   ــن ــیــت وراه ب ــاد گ ایــج
ـیـروھـای   تصنعی ، مـانـع حضـورن
ـای   ــ ـــرھ ـــھ ـــه ازش ـــی ک ـــردم م
دورونزدیک بـرای کـمـک آمـده  

 .بودند، شدند  
دستوردادند کـه کـمـک    –  

ـادی ورودی   ھای مردمی در مـب
ـزلـه زده تـوسـط ھـالل   شھرھای زل
احمر ونیروھای خود گمـاشـتـه ی  

رژیم ،  .   رژیم، تحویل گرفته شود 
ـیـت   علت این اقـدام را حـفـظ امـن

 . عنوان کرد  ! مردم  
رژیم سـعـی کـرد گـروه    –  

ـان داوطـلـب را   ھای مردم و جـوان
که موفـق شـده بـودنـد از گـیـت  
ھای ایجاد شده بگذرند ومحـمـولـه  
ھای کـمـک ھـای جـمـع آوری  
ـنـد،   شده را بـه دسـت مـردم بـرسـان
ــا   ــد کــه ب ــن ــرون ک ــی ــطــقــه ب ازمــن
ـزایـش   ـا اف مقاومت مواجـه شـد وب
حضور گروه ھای امداد مـردمـی،  

ـان کـمـک  ٤٠ حدود    نفر از جـوان
 .رسان را دستگیر کرد  

حساب ھای بانکی را کـه    –

توسط اشخاص حقیقـی وحـقـوقـی  
انسان دوست ویاریگـر بـرای جـمـع  
آوری وجوه نقدی افتتـاح و اعـالم  

 .عمومی شده بود، مسدود کرد 
ـیـغـاتـی کـه    –   ـل ـب علیرغم ت

ـیـت درمـنـطـقـه   درمورد ایجاد امـن
دربوق و کرنا کرده بـود، بـه طـرز  

 نفر از دختربچه گان  ٦ مشکوکی  
 ساله مفقـود شـده انـد  ١٤ شش تا  

که مسئولیت آن به عھده ی رژیـم  
ـلـوم مـی  .(  است   ازھمین جـا مـع

شود که رژیم فقط به فکر امنیت  
 .)خودش است  

ـا لـطـایـف الـحـیـل    خالصـه ب
ـا   واقدامات فاشیستی سعی کرد ت

رژیم نـمـی  .  منطقه را نظامی کند 
ـبـت   خواھد مردم ایران با ایـن مصـی

چـرا کـه  .  دیدگان ھمدردی کنند 
ممکـن اسـت ایـن ھـمـدردی ھـا،  
ھمدلی ھا، ھـمـدسـتـی ھـایـی را  
بوجود بیاورد که منجر به لق شدن  
ـاپـوسـی   ـت پایه ھای حـکـومـت اخ
سران جنایتکار جمھوری اسـالمـی  

ــمــی خــواھـد گــروه  .  بشـود  ــم ن رژی
ھای مردمی، شـاھـد کـم کـاری  
ھا و حیف و میل ھـای کـمـک  
ــده از داخــل وخــارج   ھــای رســی

 . باشند  
ــردم   ــد م ــواھ ــی خ ــم ــم ن رژی
ـیـت   شھرھای دیـگـر ازایـن مـوقـع
بوجود آمده برای تمرین توانایی ھا  
ـنـد  . و اثبات اقتدار خود استفاده کن

ـبـسـتـگـی   رژیم، نمـی خـواھـد ھـم
ــای   ــب تشــکــل ھ ــال مــردمــی درق

رژیـم،  .  خودجوش، شکل بـگـیـرد  
ـتـن   ـا در دسـت گـرف می خواھد ب
اوضاع درمنطقه وبا بازکردن دسـت  
اراذل و اوباش بسیجی وسپاھی بـه  
ـنـه   ـی ـیـت، زم بھانه ی حـفـظ امـن
ــرار یــک حــکــومــت   ــق ھــای اســت
نظامی را یک باردیگـر مـحـک  
بزند وبه رخ مردم بکشد و بـه ایـن  

 . وسیله مردم را مرعوب کند  
رژیم نمی خـواھـد درشـرایـطـی  
که بحران ھای سیاسی داخـلـی و  
خارجی، خرخره اش راگرفته و بـه  
طورشبانه روزی دارد درمنـجـالبـی  
که درمنطقه و جـھـان بـرای خـود  
درسـت کـرده و درآن دسـت و پــا  

 . می زند، بیشترغرق شود  
رژیم نمی خواھد خـیـمـه شـب  
ـبـش عـدم   بازی اجالس سـران جـن

تحت الشعاع مسایل داخلی  !  تعھد  
ـا بـرای  .  نظیر زلزله قرارگیرد  ـاق ـف ات

ــن اســت کــه در روزھــای   ھــمــی
مسـخـره ی  "  شـوی  "  بـرگـزاری  

اجــالس ســران کشــورھــای عضــو  
گروه غیرمتعھدھا ، رژیـم سـعـی  
دارد مردم درتـھـران حضـورنـداشـتـه  
باشند و برای عـمـلـی کـردن ایـن  
ھدف پلید خود، ازھمه ی حیله ھا  

از تعطیل کـردن  .  استفاده می کند 
ـا دادن  ٥   روزه ی ادارات گرفتـه ت

 لیتر بنزین عالوه بر سھمیه، از  ٣٠ 
دادن پول به خانواده ھایی که خانه  
ــل   ــر مــح ھــای شــان مشــرف ب
ـیـه و   برگزاری اجالس است، تا تـھ
ــرای   ـامـتـگــاه ھـایـی ب تـدارک اق
ـاری، از اجـیـرکـردن   مسافران اجـب

 ھزار نیروی پلیس تا تعـطـیـل  ١١٠ 
کردن اجباری مغازه ھـای مسـیـر  
رفت و آمد ومـحـل ھـای اطـراف  
ـات ھـای   ھتل ھای اقامتگـاه ھـی

مخـلـص کـالم ،  رژیـم  .  خارجی 
ــدان   ــی نــمــی خــواھــد بــه مــردم م

چرا که به خوبی مـی  .   کاربدھد 
ـا   داند که میدان دادن به مردم ھمان
ـتـن خـودش،   و ازمیـدان بـه در رف

 . ھمان  
ـــه ای کـــه   ـزل ــ  رژیـــم، اززل
درآذربایجان رخ داده وچه بسـا کـه  
فردا در منطقه ای دیگر از کشور  
ـزلـه   رخ دھد، نمی ترسد بلکه از زل
ای می ترسد که سال ھـاسـت در  
ـتـمـاعـی   زیر پوسته و الیه ھای اج
ـا   خانه کرده و عنقریب است کـه ب
ـایـه ھـای   یک تـکـان اسـاسـی پ
کاخ ھای ستم بنیاد اورا بـه لـرزه  

ـــه ی  .   درآورد  ـزل ــ ـــم از زل رژی
ـقـالب، از   اجتماعی، از زلزله ی ان
زلزله ی سرنـگـونـی خـودش مـی  

ــرای احســاس ایـن خــطــر  .  تـرســد  ب
بزرگ اسـت کـه از حضـورمـردم  
درکمک رسانی ھا ھراس دارد و  

غـافـل از  .  موانع ایجاد می کـنـد 
آنکه مردم ایران پاشـنـه ی آشـیـل  
ـبـه ی   این نظـام پـوسـیـده و بـه ل
پرتگاه رسیده را، پیدا کـرده انـد و  
درصددند تا با اتـحـاد عـمـل خـود  
ـقـالبـی،  ایـن   وبه طرق مقتضی ان
ــاھــی را   ــومــه ی فســاد وتــب جــرث

 . ازمیان بردارند  
 

بیکارسازی لجام گسیخته 
 درصنعت گچ

ــت   ــمــی ــت حــاک ــح ــران ت درای
ـاری از   جـمــھـوری اسـالمــی بســی
ـقـدرتـکـرارمـی شـود کـه   فجایع آن
ـقـرو   ـنـد ف نھادینه مـی شـود، مـان
ـاد وھـزار   ـی بیکاری و گرانی واعـت
ـا   ـیـم ب بلیه ی دیگر که بطورمستق
ھستی ننگین وبختـک وار رژیـم  
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ـاط دارد  ـــ ـب ـــ ــــده ی  .   ارت ــــدی پ
بیکارسازی ھـم از ارمـغـان ھـای  
شوم سرمایه داری اسالمی حـاکـم  

ــت   ــران اس ــرای ــکــارســازی  .  ب بــی
ــایــع دیــده مــی شــود   دراکــثــرصــن
واینک به سراغ کارگران صـنـعـت  

 .گچ رفته است 
ـان مـی   ـن خبرھایی که از سـم

  ٤٢ رسد حـاکـی ازآن اسـت کـه  
ـان   ـزی دراسـت کارخانه ی گـچ پ
. سمنان درشرف تعطیل شـدن اسـت 

ـیـشـتـریـن کـارخـانـه   استان سمنان ب
ـیـش   ـیـد گـچ را دارد وب ھای تول

ـاز  ٨٠ % از  ــ ـی ــ ـــورد ن  گـــچ م
ـیـدمـی   ساختمـانـی کشـور را تـول

ـاده  . کند  ـی با حذف سوبسید ھا و پ
سازی طرح به اصطالح ھدفمندی  
یارانه ھا و به دنبال آن گـران شـدن  
حامل ھای انرژی وسـوخـت، ایـن  
ــدی در مــعــرض   ــولــی واحــدھــای ت

ـیـش  .  تعطیل شدن قرار گرفته اند  پ
ـز   ـاری از کـوره پ ـز بسـی ـی از این ن
خانه ھای پاکدشـت، مـامـازنـد و  

ــزایــش   ــت اف ــل ــه ع   ٢٠ ورامــیــن ب
ــازوت   ــری قــیــمــت م ــراب نــفــت  (  ب

تعطیل شدند وھزاران نفر از  )  کوره  
کارگران شاغـل در ایـن واحـدھـا،  
اخـراج شــدنـد و بـه جـمـع لشـکــر  

بیکاران پیوستند وحـاال ھـم نـوبـت  
 .کارخانه ھای گچ پزی است 

ـتـی   ـف گران شدن محـصـوالت ن
وازجمله مازوت از یـک طـرف و  
قدیمی بودن سیسـتـم سـوخـت ایـن  
ــن   ــگــی ای ــه ھــا و وابســت کــارخــان
واحدھا به مازوت، بنابـرآنـچـه کـه  
ـان ایـن کـارخـانـه ھـا مـی   صاحب
گویند، تولید بـرای آن ھـا دیـگـر  
ـیـسـت، چـراکـه   مقرون به صرفه ن
ـزی ھـای دیـگـری درایـن   گچ پ
ـیـت   استان و استان ھای دیگر فعال
ـا گـاز کـارمـی   می کنند کـه ب

ــد  ــن ــھــای  .  کــن ــه ب ــد ک ــرچــن ھ
ـز   ـی گازمصرفی این کارخانه ھـا ن
ـزایـش   به علت گران شـدن گـاز اف
ـاوتــی کــه   ــه اســت، امـا تــف ـافــت ی
مصرف گاز با مازوت دارد، درایـن  
اســت کــه خــریــداران نــفــت کــوره  
ــام   ــی قــیــمــت آن را ھــنــگ ــت بــایس
ـنـد امـا   ـای سفارش، نقدا پرداخت نـم

 روز  ٤٥ مصرف کننـدگـان گـاز،  
وحداقل یک ماه  پس از مصرف،  
ــھــا فــرصــت   ــرداخــت گــازب ــرای پ ب

به ھرحال تا جـایـی کـه بـه  .  دارند 
موضوع این نوشته بـرمـی گـردد،  

ـان   ـن   ٢٥ اگردرھرکارخانه گچ سـم
نفر به کارمشغول باشند، با تعطیـل  

ــدی،   ــی ــای تــول شــدن ایــن واحــدھ
ـزدیـک بـه   ـفـر  ١٠٠٠ تعدادی ن  ن

ـا احـتـسـاب   بیکارخواھندشد کـه ب
افراد خـانـواده ی ایـن کـارگـران،  

 نفر با خطر  ٤٠٠٠ معیشت بیش از  
ـنـدگـان  .  روبرو مـی شـود  اگـر ران

وکارگران حمل ونقل این مـاده ی  
ساختمانی را ھم درفروشگاه ھـای  
ــرھــا   ــی شــھ ــمــان ــح ســاخــت مصــال
درنظربگـیـریـم، عـمـق فـاجـعـه ی  
ـیـد   بیکارسازی دراین بخش از تـول
ـان مـی شـود  . معدنی، بیشترنـمـای

چه کسانی دراین فاجعه ی قریب  
 الوقوع مقصرند و سود میبرند؟ 

ــت   ــد دول ــای دردرجــه ی اول ب
ـنـده ی سـرمـایـه داران را بـه   نمای
خاطر حذف سوبسیـدھـای سـوخـت  
وحامل ھای انرژی، مقصر دانست  
ـزی کـه فـکـر   ـا چـی ـن که به تـھ
. نمیکند، بیکاری کـارگـران اسـت 

عالوه بر آن درصورت تعطیل شـدن  
ـاجـران ایـن   کارخانه ھای گـچ، ت
بخش ازاقتصاد داللی ایران که بـه  
جز آقازاده ھا و سران رژیم وسران و  
وابستگان به سپاه پاسداران، کسـان  
ـا وارد   دیگری نمی توانند باشند، ب
ـــح   ـال ـــر مصــ ــردن گـــچ وســای ک
ساختمانی از چین، سـود فـراوانـی  

 .به جیب خواھند زد  
ــایــد انــگــشــت   ــت ب ــعــداز دول ب
مجرمیت را به سمت سرمایه داران  
ـان کـارخـانـه ھـای گـچ   و صاحب
نشانه گرفت  کارخانه داران گـچ  
مانند ھمه ی سرمایه داران بنا بـه  
خوی وخصلت طبقاتـی خـود کـه  
ــق ســود   ســازوکــارشــان را بــا اف
سرمایه وقانون استثمار تنظیم مـی  
ـنـد ذره ای از   ـیـسـت کنند، حاضـرن

آن ھا حـتـی نـمـی  .  سودشان بزنند 
خواھند تاسیسات سوخت کارخـانـه  
ھایشان را از نفت سوز به گـازسـوز  
ـنـه   ـزی ـایـد ھ تبدیل کنند چراکـه ب

ـا ازمـحـل  .  کنند  آن ھا منتظرنـد ت
ـانـداری و   طرح ھای عمرانی اسـت
ـیـر کـاربـری   ـی شرکت گاز، این تـغ
درسوخت رسـانـی کـارخـانـه ھـای  
ــرد و وزارت   گــچ صــورت بــگــی
صنایع  و معادن ھم قصد ندارد از  

وچـون  .  این خاصه خرجی ھا بکند 
ھر دو طرف، مدعی سـودنـد، ایـن  
ـزی   قضیه تا تعطیل شـدن گـچ پ
. ھا، دست به دسـت مـی چـرخـد 

درطول ھفته ی گذشته، مسئولیـن  
تشکل ھای کارفرمایی واتحـادیـه  
ـان گـــچ   ـــدگــ ـن ــ ـن ـــدکــ ـی ــ ی تـــول
ـیـض خـود   ـق دراظھارنظرھای ضـدون

سعی کرده اند شرکت گاز و اداره  
ـان   ـن ی صنایع و معادن استان سـم
ــت را عــامــل   ــی شــرکـت نــف وحـت
ـلـی قـریـب الـوقــوع   اصـلـی تـعـطـی
کارخانه ھای گچ معرفی کنند،   
ومسئولین دولتی ھم با توطئـه ی  
سکوت وحرکت با چراغ خـامـوش  
ــکــار کــردن   ــی ــه را بــرای ب ــن زمــی
کـارگـران ایـن بـخـش آمـاده مــی  

ناگفته نماند کـه کـارخـانـه  .  کنند 
ــاری از   ــنــد بســی ــان داران گــچ م
ــاق   ــی ــه داران دیــگــر، اشــت ــان کــارخ
ـیـت   ـال چنـدانـی بـه ادامـه ی فـع

آن ھا پـس از سـال  .  تولیدی ندارند 
ـاشـت   ـب ھا استثمار و سـودبـری وان
سرمایه مایلند تا ثروت ھای خـود  
ــرده گــذاری   ــا ســپ را دربــانــک ھ
کنند و به سود بری آسان تر وبـی  

درھرصورت نـه  .  دردسر تری برسند 
دولت دلش برای کارگران وخانـواده  
ــه   ھـای کـارگــران مــی ســوزد ون
کارفرمایان وسرمایه داران به فکـر  

ـنـد  درایـن  .  زندگی کـارگـران ھسـت
ــشـت کــارگــران   ــن مـعــی ــه ای ــان ـی م
وخانواده ھایشان است کـه تـوسـط  
دولت وسرمایه داران بـه گـروگـان  

 .گرفته شده است 
 

 : مبارزه طبقاتی
 پرولتاریا و بورژوازی

 
جامعه کمونیستی الگو  . کمونیسم کارگری اما فرقه مصلحین خیالپرداز و قھرمانان مشتاق نجات بشریت نیست 

کمونیسم کارگری جنبشی است که از بطن خود  . و نسخه ای ساخته و پرداخته ذھن خردمندانی خیراندیش نیست 
 .  آرمانھا و اعتراض بخش عظیمی از ھمین جامعه را منعکس میکند جامعه سرمایه داری معاصر برمیخیزد و افق و  

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

 .  جدال طبقاتی است که منشاء اصلی تحول و تغییر در جامعه است 
برخالف جوامع پیشین که عموما بر سلسله مراتب طبقاتی و قشربندی ھای پیچیده ای بنا شده بودند، جامعه  

جامعه معاصر، علیرغم تنوع وسیع مشاغل و تقسیم  .  مدرن سرمایه داری تقسیم طبقاتی را بسیار ساده کرده است 
کار گسترده، بطور کلی بر محور دو اردوگاه طبقاتی اصلی که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند سازمان یافته  

 کارگران و سرمایه داران، پرولتاریا و بورژوازی : است 
 ) برنامه حزب کمونیست کارگری (یک دنیای بھتر  
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ــای   ــھ ــکــل مــا کــارگــران و تش
کارگری، شدیدا کشتار کارگران  
معدن پالتینـوم در مـاریـکـانـا در  
آفریقای جنوبی توسط پلیـس ایـن  

ـم  ـی ایـن  .  کشور را محکوم مـیـکـن
یک وحشیـگـری تـمـام عـیـار و  
ــه جــمــعــی و   ــت یــک اعــدام دس
بیرحمانه کارگـرانـی بـود کـه بـا  
خواست افزایش دستمزد دسـت بـه  
. اعتصاب و تظـاھـرات زده بـودنـد 

ھمه شـواھـد نشـان مـیـدھـد کـه  
پلیس از قبل تصمیم گـرفـتـه بـود  
به کارگران بیرحمانه حمله کند و  
ـیـس   ـل بھانه ھـایـی کـه تـوسـط پ
آفریقای جنوبی برای توجـیـه ایـن  
قتل عام ارائه میشود نفرت انگیـز  

ما  ھـمـه  .  و غیر قابل قبول است 
کـارگـران و مـردم انسـان دوســت  
جھان را بـه مـحـکـوم کـردن ایـن  
ــس   ــی ــان و پــل ــایــت کــارفــرمـای جـن
ـم  ـی . آفریقای جنوبی فـرا مـیـخـوان

 : ما اعالم میکنیم 
اسامی تمام کارگران جان    -١ 

باخته و ھمه مجـروحـیـن بـایـد در  
ــومــی اعــالم شــود  . ســطــح عــم

تمامی دستگیر شدگان باید فـورا  
 . آزاد شوند 

تمام عاملین و آمرین ایـن    -٢ 
ـیـن بـایـد در   جنایت از باال تا پـای
ـبـل اعـالم   دادگاھی علنی و از ق

 . شده، محاکمه شوند 
ـــای    -٣  ـــواده ھ ـــان ـرای خ ــ ب

قربانیان امکانات رایگان حـقـوقـی  
وکیل مدافع و مشاوره حـقـوقـی  ( 

در ایـن دادگـاه فـراھــم  )  و غـیــره 
 . شود 

ــواده     -٤  ــدگـان و خــان بـازمــان
ھای جانباختـگـان بـایـد فـورا از  
حمایت مالـی مـنـاسـب و ازنـظـر  
زمانی نامحدود برخوردار شونـد و  
زندگی آنھا با استـانـدارد بـاالیـی  

 . تامین شود 
تمام مـجـروحـیـن بـایـد بـا    -٥ 

ـنـه   ـریـن امـکـانـات و بـا ھـزی بھت
ــت و   کــارفــرمــا و زیــر نــظــر دول
نمایندگان کارگارن مورد معالجه  
ـرنـد و بـه آنـھـا غـرامـت   قرار گـی

 پرداخت شود 

اعتصاب کارگران مـعـدن    -٦ 
پالتین ماریکانا با ھدف افـزایـش  

ایـن  .  دستمزد صورت گرفته اسـت 
یــک خــواســت بــرحــق اســت و  
کشتار کارگران نباید باعث شـود  
ــه   ــن خــواســت کــارگــران ب کـه ای

ما از مبـارزات  .  حاشیه رانده شود 
این کارگران و خـواسـت افـزایـش  
دستمزد برای آنھا وسیعا حـمـایـت  

 . میکنیم 
 
ـنـدگـان ایـن    -٧  ما امضا کـن

 اوت یـعـنـی روز  ١٦ بیانیـه روز  
کشتار کـارگـران را ھـرسـال روز  
ـیـه تـوحـش سـرمـایـه   اعتراض عـل
ـم و ازھـمـه   ـی داری اعالم مـیـکـن
ــای   ــه ھ ــحــادی ــا و ات ــھ ــان ســازم
ـم کـه از ایـن   کارگری میخواھـی

 . تصمیم رسما پشتیبانی کنند 
 

 : امضا کنندگان اولیه 
 

پاسکال دکمپ، از اتـحـادیـه  
 ث ژ ت، فرانسه  

یوران گوستاوسون از اتـحـادیـه  
 ال او، سوئد  

ــه   ــت ــی ــر از کــم شــھــال دانشــف
 ھمبستگی کارگری ایران 

مسعود ارژنـگ از اتـحـادیـه  
 کارگری ونکوور   

یـــدی کـــوھـــی اتـــحـــادیـــه  
ــکــاران س ژت در   ــی ــران ب کــارگ

 فرانسه  
ـتـه   ارسالن ناظری ھمکار کمی

ـران در    –ھمبستکی کارگری   ای
 استرالیا 
 

h t t p : / /
w w w . c h a n g e . o r g /
pet i t ions / the-south -
african-government-and-
the-lonmi-employers-at-
the-marikana-mine-take-
responsibility-for-the-

m a s s a c r e -o f - ٣ ٤-
mineworkers 

 
ـیـن   فراخوان تعـدادی از فـعـال

 كارگری سوید 
 

 حزب كمونیست كارگری ایران 

ـلـی   كمیته ھمبستگی بین المل
 ایران  -كارگری 

 حزب كمونیست ایران 
شورای حمـایـت از مـبـارزات  

ــه مــردم ایــران   ــان ــواھ ــخ  –آزادی
 استکھلم 
 
ــراضــی در     -٢  ــت ــون اع آكســی

ــقــای   حــمــایــت از كــارگــران آفــری
 جنوبی 
 

  سپتامبر ٨ : فرانسه 
 

Besacon, Lyon, Lille, 
Paris 
 

ـلـی   كمیته ھمبستگی بین المل
 ایران  -كارگری 

  *** 
آكسیون اعتراضی در مـقـابـل  
کنسولگری آفریقای جـنـوبـی در  

 فرانکفورت 
 

 اوت از ســــوی  ٢٤ روز  
ــالت خــارج كشــور حــزب   ــی تشــك
ــســت كــارگــری ایــران و   ــی كــمــون
ـنـاھـنـدگـان   فدراسیون سـراسـری پ
ــراضــی در   ــی اعــت ایــران آكســیــون
حمایـت از كـارگـران اعـتـصـابـی  

معادن پالتین شھـر مـاریـكـانـا در  
ــایــتــكــار   ــراض بــه دولــت جــن اعــت
ــابــل   ــق ــقــای جــنــوبــی، در م آفــری
كنسولگری آفریقای جـنـوبـی در  

 . فرانكفورت، برگزار شد 
بیانیـه در رابـطـه بـا کشـتـار  

 کارگران معدن طالی وسترن 
 

ـبـه    آگـوسـت  ١٦ روز پنجـشـن
ــا  ٢٠١٢  ـر ب   ٩١  مــرداد  ٢٦  بــراب

ــایــت کــار آفــریــقــای   ــن ــس ج ــی پــل
جنوبی در حمله ای وحشیـانـه بـه  
صف کارگران اعتـصـابـی مـعـدن  
ـرن   طالی پالتینیوم النمیـن و وسـت
در شمال غـربـی یـوھـانسـبـورگ  

ـنـد ٤٠ حداقل   .  کـارگـر را کشـت
 کـارگـر  ٣٠٠٠ ماھـھـاسـت کـه  

ـریـن مـعـدن طـالی جـھـان   بزرگـت
برای بھبود وضعیت معیشت خـود  
و افــزایــش دســتــمــزدھــایشــان بــه  

ـنـد ١٠٠٠  .  دالر مبـارزه مـی کـن
 جرم این کارگران این بوده 

کھدر ادامه مـبـارزه طـوالنـی  
ـرای تـحـقـق   ـبـه ب خود روز پنجشـن
. خاسته شان اعتصاب کرده بودنـد 

ــای   ـریــق ــیـس آدم کـش آف ـل امـا پ
ـیـس دیـگـر   ـل ـنـد ھـر پ جنوبی مان
مدافع منافع سرمایه داران در ھـر  

نقطه ای دیگر از جھان، بـه روی  
ـر   ـف کارگران آتش گشود و دھھا ن

ــه و زخــمــی کــرد  ــن  .  را کشــت ای
ــگــری در جــائــی صــورت   وحشــی
ـر از سـه دھـه   گرفته کـه کـمـت
ـتـل عـام   گذشته ھمین کارگران ق
ـرسـت   شده در براندازی رژیم نژاد پ
حـاکـم بـا قــدرت اعـتـصـابـات و  
مبارزات سازمان یافتـه ھـمـراه بـا  
ـنـگ آمـده از   مبارزات مردم به ت
ـیـن   ـقـش تـعـی نابرابری و تبعیض، ن

امـروز دولـت  .  کننـده داشـتـه انـد 
ـقـای جـنـوبـی بـه   ـر آفـری حاکـم ب
ــی نشــان داد کــه آزادی   روشــن
خواھی و برابری طلبـی خـارج از  
چھارچوب منافع سـرمـایـه داران  
ـنـد ھـر   را تحمل نمی کند و مـان
نظام و دولت سرمایه دارانه دیـگـر  
تنھا به رسالت خود پایبند است و  
ـقـه   ـیـه طـب ـتـی عـل از ھیچ جـنـای

 .کارگر فرو گذار نیست 
 

ـران ضـمـن   ما کارگران در ای
اعالم ھمدردی با بـازمـانـدگـان و  
اعالم ھمـبـسـتـگـی بـا کـارگـران  
معدن طالی وسترن، جنایت پلیـس  
آفریقای جنوبی را شدیدا محکـوم  
می نمائیم و خـواھـان مـحـاکـمـه  
ـتـل عـام   آمران و عـامـالن ایـن ق

 .ددمنشانه ھستیم 
انجمن صنفی کارگران برق و  

 فلزکار کرمانشاه 
ــارگــران بــرق و   ــن ک ــم ــج ان

 ساختمان اصفھان 
جمعھائی از فعالین کارگـری  

 سنندج و کامیاران  
 *** 

 مـرداد مـاه  ٢٦ روز پنج شنبه  
ـر   جاری خبری تکاندھنده مبنی ب
ــارگــران   ــه ک ــان ــار وحشــی کشــت
ــتــرض مــعــدن الن مــیــن در   مــع
آفریقای جنوبی، بار دیگر خصلت  
جنایتکارانه نظام سرمایه داری را  

این جنایت در  .  به نمایش گذاشت 
کشور لغو آپارتاید نژادی و مـھـد  
دموکراسی قاره آفریقا رخ داد و  
نشان داد ھـر زمـان کـه سـود و  
سود آوری سرمایه به خطر بیافتـد  
دموکراسی سرمایه داری و وجـود  
فضای آزاد مبتنی بر مـنـاسـبـات  
ـفـاھـم   این نظام، نمیتواند متضمن ت

کشتار بیرحمانه کارگران معدن ماریکانا توسط پلیس 
 افریقای جنوبی را شدیدا محکوم میکنیم

 ٢  بقیه در صفحه  
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یک مشکل باقی می 
 ماند

در حاشیه اجالس سران 
 کشورھای غیرمتعھد

ـیـش   جمھوری اسالمی از ماھھا پ
ـرای   ـرده ای را ب تدارکـات گسـت
برگزاری شانزدھمین اجالس سـران  
کشورھای غیرمتعـھـد در تـھـران  

ــا بــرگــزاری  .  آغــاز کــرده اســت  ب
ـر   ـران ب اجالس، ریاست سه ساله ای
ـیـز آغـاز مـی   جنبش عدم تعھد ن

ـنـه  .  شود  ـرھـزی در کنار تدارکات پ
وفضای امنیتی شدیدی کـه در  
ـرار   ـرق تھران و چند شـھـر دیـگـر ب
ـیـغـاتـی   ـل ـب شده، حکومت کمپین ت
ـرای نشـان دادن   گسترده ای را ب
ـرات   ـی " اھمییت این اجالس و تـاث

 .آن شروع کرده است " مھم 
مسعود جزایری معـاون سـتـاد  
کل نیروھای مسلـح در تـوضـیـح  
اھمیت برگزاری اجالس سـران در  
تھران به خبـرگـزاری فـارس مـی  

شرایط بیش از ھـر زمـان  : " گوید 
ــرای اتــخــاذ مــواضــع   دیــگــری ب
قدرتمـنـد و ضـد اسـتـکـبـاری و  
ـیـد و   گوشمالـی سـران کـاخ سـف

 ". حامیان اروپایی آنھا فراھم است 
ھرچند اغـراقـھـای مـقـامـات  
ریز ودرشت حکومت را نمی شود  
جـدی گــرفــت، امــا ســران رژیــم  
ـفـاده   بطور جدی امیدوارند بـا اسـت

ــن   ــی "  از ای ــت طــالی ــعــی ــوق " م
ــان بــرگــزاری   ــخــصــوص در جــری ب
ــاســی و   اجــالس، فشــارھــای ســی
اقتصادی ناشـی از تـحـریـمـھـای  

 . غرب را جبران کنند 
ــرگــزاری اجــالس در   ــفــس ب ن
تھـران و ریـاسـت دوره ای آن بـا  
توجه به انزوای سیاسی جمھـوری  
اسالمی در شرایط فعلی میتوانـد  
ـم اسـالمـی   ـرای رژی گشایشـی ب

ـنـکـه،  .  باشد  بعالوه با توجه بـه ای
ـرمـتـعـھـدھـا بـارھـا در   جنبش غـی
ــه ھــای خــود از مــوضــع   ــی ــان بــی

ای ایران دفـاع کـرده و  آن    ھسته 

آمیز ارزیابی کرده اسـت،    را  صلح 
مقامات حکومت  امـیـد زیـادی  
دارند کـه ایـن بـار ھـم  در ایـن  
ـیـه ای در دفـاع از   نشست،  بیان
ـتـصـویـب   برنامه ھسته ای خـود ب

 .برسانند 
ــوجــه بــه بــحــران شــدیــد   ــا ت ب
اقتصادی،  جـمـھـوری اسـالمـی  
ـرارداد   امیـدوار اسـت بـا بسـتـن ق
ــرکــت   ھــایــی بــا کشــورھــای ش
ـر را   کننده فشار تحریمـھـای اخـی

ــد  ــه مــی شــود  .  کــم کــن ــت گــف
ــا   ــلــف ب ــت ــه ھــای مــخ وزارتــخــان
ـراردادھـایـی   ھمکاری مـجـلـس ق

ـیـارد دالر آمـاده  ٦٠ بمبلغ      مـل
ــد کــه قــرار اســت،  در   کـرده ان
جریان برگزاری اجالس، آنھا را بـه  
ــده   ــن ــت کــن ــای شــرک ــورھ کش

 . پیشنھاد کنند 
اما روی دیگر سکه واقعیـات  

ـبـش  .  دیگری را نشان میـدھـد  جـن
عدم تعھد، بخصوص پس از پایـان  
جنگ سرد، آن وزن و جـایـگـاه را  
در معادالت بین المللی ندارد کـه  
بتواند تاثیر قابل توجـھـی در کـم  
کردن فشارھای سیاسـی اروپـا و  
ــزوای   ــه ایــران  و ان ــکــا ب امــری
. جمھوری اسالمی  داشته بـاشـد 

ـیـل ھـم قـطـعـنـامـه    به ھـمـیـن دل
احتمالی این اجـالس در دفـاع از  
ــرنــامــه ھســتــه ای جــمــھــوری   ب
اسالمی نمی تواند فشار غرب را  

 .کم کند 
ــصــادی ھــم   ــت ــه اق ــن در زمــی
جمھوری اسالمی با دو مشـکـل  

ــــت  ـروس ـــ ــــاری از  .  روب ـی اوالبســـ
کشورھای شرکت کننده در ایـن  
ــھــای   ــران ــح اجــالس خــود دچــار ب
ــجــه   ــی ــد و درنــت ــن ــق ھســت عــمــی
ـیـن   قراردادھـای احـتـمـالـی بـاچـن
کشورھایی نمیتواند تاثیر مھـمـی  
دربھبود اوضاع اقتـصـادی داشـتـه  

دوما با توجه به نیاز شـدیـد  .  باشد 
ــدا   ـی ـرای پ جـمـھــوری اسـالمــی ب
ــی بــرای   ــھــای ــگــزیــن ــای کــردن ج

صادرات نفت، ایـن طـرف مـقـابـل  
ـفـع   ـن است که میتواند شرایط را ب

 .خود تعیین کند 
ــر چــقــدر کــه جــمــھــوری   ھ
اسالمی  تـالش کـنـد کـه  از  
ـران کشــــورھــــای   اجــــالس ســـ
ــابــل فشــار   ــق ــعــھــد در م ــت غــیــرم

 تحریمھای  غرب و 
 بنفع خود اسفتاده کـنـد، امـا  
یک مشکل برایـش بـاقـی مـی  
ـنـد   ماند،  وآن مـا مـردمـی ھسـت
. که این حکومت را نمـیـخـواھـنـد 

کارگران،  زنان و جوانانی کـه از  
فقر و بی حقوقی جانشان بـه لـب  
ـم   رسیده ، بزرگتریـن مشـکـل رژی

 .  خواھند ماند   باقی 
ــخــش  .   واضــح اســت کــه ب

بزرگـی از ایـن حـجـم تـدارکـات  
ـم، سـرخ   ـیـغـات رژی ـل امنیتی و تب
کردن صورت با سیلی در مـقـابـل  

مردمی که سه دھـه  .   مردم است 
زندگی مشقتبار تحت حـکـومـت  
اسالمی  را در شـا ن خـود نـمـی  
دانند و ھر روز برای بزیرکشیدنش  
ـتـوان بـا   ـی مبارزه می کنند را، نم
ــایــت کــارش   ــن آرزوھــای ســران ج

 . مرعوب کرد 
 

 زلزله آذربایجان 
ــه   ــت ــش ازدوھــف ـا گــذشــت بــی ب
ازوقوع زلزله در آذربایجـان شـرقـی،  
ــزان   ــفــات و مــی ــوز آمــار تــل ھــن
خسارتھای که به مـردم وارد شـده  

ــســت  ــی ــه  .   روشــن ن ــق ــط ــن مــردم م
ھمچنان از کمبود مایحتاج روزمره  
، وسایل و امکانات بـھـداشـتـی و  

ـبـود  .  سرما رنج میبرند  به دلیل کم
حمام و دستشویی بھداشتـی خـطـر  
شیوع بیمـاری ھـای عـفـونـی در  

زده وجود دارد و نمونـه    مناطق زلزله 
ــاریــھــا تــوســط   ــم ــی ــن ب ھــایــی ازای
ـتـه انـد   پزشکانی که به منطقه رف

بـعـالوه ھـیـچ  .  گزارش شـده اسـت 
ـازسـازی خـانـه ھـا   امیدی ، به  ب
ی مردم و مراکز آسیب دیده  کـه  
وظیفه دولت است، تا قبل ازشـروع  

مـردم از بـی  .  سرما ، وجود نـدارد 
ــده ھــای دروغ   ــی و وع ــاوت تــف
ــدت   ــی بش ــومــت ــک ــوالن ح مســئ

ـبـود  .  عصبانی ھستند  سـرمـا، کـم
مواد غذایی ونا امنی مشکـالتـی  
ـزلـه   ھستند که مردم در مناطق زل
ــه   ـا آنـھـا دسـت ب ـان ب زده ھـمـچـن

 .  گریبانند 

ـزلـه،   ـتـدای وقـوع زل از ھمان اب
تقابل مردم با اوباشـان اسـالمـی و  
حکومـتـشـان در بـرخـورد بـه ایـن  

 .فاجعه نمایان بود 
در شرایـطـی کـه مـدتـھـاسـت  
ــصــادی    ــحــران ســیــاســی و اقــت ب
ـتـه ،   سراپای حکومت را فرا گرف
سران جنایتکارحکـومـت اسـالمـی  
ــد، بــا ســانســـور   ــودن ــدوار ب امــی
اخبارزلزله ، بی تفاوتی در بـرخـورد  
به این فـاجـعـه و رد کـمـکـھـای  
کشورھای دیگر، موضوع زلزله را  
ـیـت و حـاشـیـه ای نشـان   کم اھم

 .   دھند 
 که مـردم بـا دسـت    در حالی 

خالی میان آوارھا  در جستـجـوی  
اجساد عزیزانشان بودند وغم ورنـج  
آنھا موج وسیعی از ھـمـدردی را  
ـران  بـوجـود   درداخل و خـارج ازای
ـرای   آورده بود، تالش حـکـومـت ب

 کردن ابعاد فاجـعـه و بـی    مخفی 
اعتنایی  نسبـت بـه نـجـات جـان  
ــن   ــطــی ای ــی رب ھــزاران انســان ب
ــش   ــاســت ھــای حــکــومــت و ســی
بازندگی و سرنوشت مـردم را بـار  
دیگربشکـل زمـخـتـی درمـعـرض  

 .دید ھمگان قرار داد 
دو روز پس از زلزله، مسئـوالن  

 روسـتـاکـه  ١٢٠ پایان خاکبرداری  
برخی از آنھا صد درصد تـخـریـب  
ــد،   ــالم کــردن ــت را اع ــده اس ش
درصورتی که بنا برآخـریـن اخـبـار  
ــوزھــم   ــه ھــن ــطــق ــده از مــن رســی
خاکبرداری  در بعـضـی مـنـاطـق  

ـیـس جـمـعـیـت  .  تمام نشده است  رئ
احمرھفته گذشته ادعـا کـرده    ھالل 
 ھزار چادربه زلـزلـه زدگـان  ٨ بود  

تحویل داده شده اما ایـن ادعـا از  
ـریـز در مـجـلـس   ـب سوی نماینده ت

در دعواھای جناحھا  .  تکذیب شد 
که در رابطه با موضوع زلـزلـه در  
مجلس اسالمی در گـرفـتـه بـود،  
یکی دیگر از نمایندگان مـجـلـس  

ـنـه شـدن  " بـودجـه  حـوادث "  از ھـزی
ـرای   ــز  " ب ــد احــداث و تـجــھـی خـری

ـیـاز در خـارج از   اماکـن مـورد ن
خبر داده بـود، کـه ھـمـه  "  کشور 

میدانیم  منظور ھزینه ھایی است  
ــرای   کــه جــمــھــوری اســالمــی ب
ـروریسـتـی   حمایت از گروھـھـای ت

 .امثال حماس وحزب الله لبنان میکند 
ــمــان   ــردم ازھ ــل، م ــاب در مــق
ساعتھا و روزھای اول جلـوه ھـای  
پرشوری ازھـمـدردی، فـداکـاری،  

ــان   ــحــاد را نش ــی و ات ــدوســت انســان
صفھای طویلی  از مردم و  .  دادند 

بخصوص جوانانی که برای اھـدائ  
خون رفته بودند، در مقابل مـراکـز  

ـا  . انتقال خون بوجود آمـد  ـانـھـا ب ھـم
ــار   ـب ــن ســانسـوردولــتـی اخ شـکــسـت
ـلـف از   ـتـھـای مـخـت زلزله، در سـای
ـاضـای کـمـک کـردنـد  ـق . مردم ت

ـادی   طی چند روز شبکه ھای زی
برای جمع آوری کمکـھـای مـردم   
ـیـم بـه   ـق و رساندن آنھا بـطـور مسـت
. آسیب دیدگان زلزله تشکـیـل شـد 

ــم ھــم   ــوالن رژی ــی خــود مســئ حـت
اعتراف کـردنـد اگـر کـمـکـھـای  
ـیـشـتـراز   مردمی نبودتلفات زلزلـه ب

ــد  ــی ش ــھــا م ــکــاران  .  ایــن ورزش
وھنرمندان زیادی در داخل و خارج  
ــی   ــن حــرکــت انســان ــه ای کشــورب
پیوستند ودر شھرھای مختلـف بـه  
ـزلـه   جمع آوری کـمـک بـرای زل

 .    زدگان پرداختند 
رژیم در مواجھه با ھمبستگـی  
ـان   ـی ـان مردم برای کـمـک بـه قـرب
فاجعه زلزله، با گسیل پاسدارھا و  
ـزلـه زده ،   ـاطـق زل اوباشش بـه مـن
امنیتی کردن منطقه ،  اذیـت و  
آزار داوطلبانی که بـرای کـمـک  
رسانی رفته بودند و دسـتـگـیـری  

ـفـر از آنـھـا بـه اتـھـام  ٤٠ حدود    ن
ـیـه نـظـام وقصـد تـوزیـع  "  تبلیغ عل

اجناس تاریخ مصرف گـذشـتـه در  
مـانـع دخـالـت  "!  میان زلزله زدگان 

مستقیم مردم و کمک به قربانیان  
ــد  ــه ش ــع ــن فــاج ــداکــاری،   .  ای ف

ـیـق   ھمبستگی و انساندوستـی عـم
مردم ابتدا خامنه ای و بـعـد از او  
ــژاد را وادار کــرد  در   احـمــدی ن

ـتـی ،   ـی ـن بـه  "  فضایی بشـدت ام
دیدار زلزله زدگان بروند و از آنـھـا  

 ".دلجویی کنند 
 واقعیت این است کـه عـامـل  

ـیـش از     ٣٠٠ اصلی قربانی شدن ب
نفر و بی خانمانی ھزاران انسـان بـر  
ــظــر   ــق ن ــه ای کــه طــب ــرزلــزل اث
ـفـر ھـم نـمـی   متخصصان یـک ن
بایست کشته می شد، حـکـومـت  

مـردم  .  ضد انسانی اسالمـی اسـت 
ـبـود در   نه تنھا بـرای ھـر ذره بـھ
زندگیشان خـود را در بـرابـر رژیـم  
ـنـد،    ـن ـی جنایتکاران اسالمی مـی ب
ـات و   ـف ـل بلکه برای پاییـن آوردن ت
ـیـعـی   ویرانی ناشی از حـوادث طـب
ـز چـاره ای   ـی مانند سیل و زلزله ن

 . جز عقب راندن آن ندارند 
 ٢٠١٢  آگوست  ٢٨ 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد
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كه در بـخـش اول   CLBگزارش  
این نوشته به آن اشاره شد، دربـاره  
اشتغال در چند سال گذشته مـی  
گوید كه آمارھا از زبان مـقـامـات  
بلندپایه دولت چین از بیكار شـدن  

 درصـد از كـارگـران مـھـاجـر،  ١٥ 
ـر مـی  ٢٠ حدود   ـر، خـب  میلیون نف

ـتـصـادی   دھد كه بدنبال بـحـران اق
جھانی اخیر دھـھـا ھـزار شـركـت  
ـرای كـاھـش   ـر، ب نسبتـا كـوچـكـت
ھزینه ھایشان بـخـش وسـیـعـی از  

ایـن  .  كارگرانشان را بیكـار كـردنـد 
ـر روی ایـاالت   ـیـشـت گزارش كه ب
ـر   ساحلی كه از ایاالت صـنـعـی ت
چین ھستند خم شده اسـت، مـی  
گـویـد كـه یـكـسـال بـعـد از ایـن  
ــاری از   ــا، بســی ــھ ــازی ــارس ــك بــی

ــتــای   رودخــانــه  " كــارخــانــجــات دل
ــد  ــرواری ــی  "  م ــطــقــه اصــل كــه مــن

ـیـدا كـردن   ـرای پ تولیدی اسـت، ب
ـر بـه   كارھای بھتر و گاھا نزدیكـت
محل زنـدگـی شـان، بـا كـمـبـود  

ـرو شـدنـد  گـرچـه  .  نیروی كار روب
دستمزدھا به انـدازه دسـتـمـزدھـای  
ـبـودنـد، امـا   كارخانجات ساحلی ن
ھزینه پائین زندگی و نزدیكی بـه  
خـانـواده و فـامــیـل، كـارگـران را  
ـرك كـــار در   ــ ـــه ت ـــل ب ـــمـــای ـت مــ

 .كارخانجات ساحلی می كرد 
ـبـال آن، آمـاری   گزارش به دن
از افزایش شركتھای خصوصـی و  
تعداد كارگران مـھـاجـری كـه در  
ــه كــار   ــھــا مشــغــول ب ــت ــن شــرك ای

تـا  .  ھستند، بـه دسـت مـی دھـد 
ـر  ٩٢ ،  ٢٠١٠ سپتامبر   ـف ـیـون ن ـل  می

در شركتھای كـوچـك خصـوصـی  
نسبتا جدید مشغـول بـكـار بـودنـد  

 درصدی نسـبـت  ٥٨ كه افزایشی  
.  را نشـان مـیـدھـد ٢٠٠٥ به سال  

ـتـھـای خصـوصـی در   تعداد شـرك
ـر   ـتـامـب  ٢٠١٠ چین در ھمـان سـپ

 میلیون گزارش شده است كـه  ٣٤ 
 در صـد  ٣٨ ،  ٢٠٠٥ نسبت به سال  

گزارش مـی  .  افزایش یافته است 
گوید كـه بـه احـتـمـال زیـاد ایـن  
شركتھای كوچـك تـازه تـأسـیـس،  

توسط كارگران قبـال مـھـاجـر كـه  
اكنون در محل زنـدگـی خـود در  
ـر و یـا  در   شھركھـای كـوچـكـت
ھمان محلی كه قبال مشـغـول بـه  

 .كار بودند، ایجاد شده اند 
گزارش با نقل قـول از چـنـد  
منبع می نویسد كه گرچه دولـت  
ـر   ـنـه كـردن وسـیـع، ب چین با ھـزی
ـیـد   ثبات اجتماعی و سیاسی تـأك
ــه اســت، امــا بـا بـاز شــدن   داشـت
ـر   درھای چین بر اقتصاد مبتنی ب
بازار، فقط بر تنشھـا افـزوده شـده  

ھزینه ای كه دولـت چـیـن  .  است 
ـر از  "  ثبات " خرج   كرده است، بیـشـت

ھزینه سـاالنـه ارتـش كشـور شـده  
یكی از جـامـعـه شـنـاسـان  .  است 

شنـاخـتـه شـده چـیـن بـه نـام یـو  
مـی   (Yu Jianong)جیانرانگ  

ـبـات " گوید كه این نوع   ،  " ایـجـاد ث
ثباتی آھنین است كه با خشـونـت  
ـر نـھـادھـای   دولت، كنترل شدیـد ب
ــان و   ــاعــی و آزادی بــی ــم اجــت
ـیـن عـدم تـحـمـل، اسـتـوار   ھمچـن
ـر   ـرل ب ـت ـن ـیـن ك است؛ كه در این ب
ـر بـوده   نھادھای اجتماعی شـدیـدت

ھر گونه نھادی باید توسط  .  است 
بـا ایـن  .  دولت مھر تأییـد بـخـورد 

ـنـشـھـای اجـتـمـاعـی بـاال   ھمه ت
دولت آمار اعتراضـات  .  گرفته اند 

ـنـد،   دسته جمعی را منتشر نمی ك
اما تخمین زده مـی شـود كـه بـا  
رجوع به اعتراضات دسته جـمـعـی  
ــف ســد   ای كــه از طــرق مــخــتــل
سانسور را پشت سر گذاشته انـد،  

ـراض  ٩٠ ساالنه حدودا    ھـزار اعـت
دسته جمعی در چـیـن بـه وقـوع  
می پیوندند كه از این تـعـداد یـك  
ــه اعــتــراضــات   ــوط ب ســوم مــرب

ـنـد  در مـیـان ایـن  .  كارگری ھسـت
اعتراضات، دو اعتراض مشخـص،  
ــاتــی را   ــق ــســتــگــی طــب كــه ھــمــب
ـرجسـتـه شـده   برجسته كرده بودند، ب

ـیـش از  ٢٠١١  ژوئن  ٦ روز  . اند  ، ب
 تن از كارگران مـھـاجـر، كـه  ٢٠٠ 

عموما از استان سیـچـوآن بـودنـد،  
جلوی یك ساختمان دولتـی دسـت  

ـنـد زدنـد  ـراض ت ایـن  .  به یك اعـت
ـرار   اعتراض بدنبال مورد حـمـلـه ق

 سالـه شـان  ١٩ گرفتن یك ھمكار  
ـر سـر عـدم   كه با مدیر كارخانـه ب
پرداخت دستمزد درگیر شده بود و  
با چاقو مورد حمله قرار گـرفـت،  

ـتـه بـعـد از  .  بوقوع پیوست  یك ھـف
این اعتـراض، مـقـامـات مـحـلـی  

  ٣ شھر زنـگـچـانـگ بـا شـورش  
ـبـال مـورد حـمـلـه   روزه مردم به دن
ـر حـامـلـه   قرار گـرفـتـن یـك دخـت
دستفروش مھاجر كه توسط گـارد  
محافظ یك سوپرمـاركـت صـورت  

 . گرفته بود، روبرو شدند 
دخالت دولت در حل و فصـل  
ـرادی و   ـف اعتراض كارگران، چه ان
چه دستـه جـمـعـی، بـعـد از یـك  

،  ٢٠٠٨ افزایش چشمگیر در سال  
ــافــت ٢٠٠٩ در ســال   .  كــاھــش ی

ــد كــه   گـزارش الــبــتـه مــی گـوی
كمیتـه حـل و فصـل اخـتـالفـات  

  ٦٨٤ كارگری در چین، مجموعا  
ـیـون  ١ ھزار مورد شكایت كه   ـل  مـی

ـر مـی  ٢٠ و    ھزار كارگر را در ب
ـرفـتـه بـود  در سـال  .  گـرفـت، پـذی

ـرفـتـه  ٢٠١٠  ، تعداد شكایـات پـذی
ـتـی بـه   شده توسط این ارگان دول

.  عدد كاھش یافته بـود ٦٠٢٦٠٠ 
منتھـا مـجـوعـه شـكـایـاتـی كـه  
ـتـه مـیـانـجـیـگـری   توسط دو كمـی

(m ed i a t i on ) و داوری   
(arbitration)   ،پذیرفته شده بود

 درصـد افـزایـش را  ٣.٨ در واقع  
این امار مربوط بـه  .  نشان میدھد 

، شامل حـل و فصـل  ٢٠٠٨ سال  
ـتـه   اعتراض كارگـری تـوس كـمـی

گـزارش  .  میانجیگری، نمـی شـد 
ــه   ــد ك ــزای ــی اف ــد  ٧٠ م  درص

،  ٢٠١٠ شكایات كارگران در سال  
توسط پادرمـیـانـی حـل و فصـل  

 .شده بودند 
ـری را در   گزارش نكته جالبـت
باره اعتراضات كارگری در چین،  
ـرجسـتـه مـی   در دوره مورد نظـر ب
ـتـی   كند و آن برخورد مقامات دول
و مشخصا محلی، به اعتصـابـات  

ــری اســت  ــر  .  كــارگ ــامــات، ھ ــق م
اعتـراض كـارگـری را  بصـورت  
جداگانه مورد بررسی قرار داده و  
سریعا به آنھا واكـنـش نشـان مـی  

ـرنـامـه  .  دھند  یعنی در واقع یـك ب
خاص برای برخورد بـه مشـكـالت  
. كارگران، عـلـی الـعـمـوم نـدارنـد 

سریعا واكنش نشان مـی دھـنـد و  
با دخالت از طـریـق، پـادرمـیـانـی،  
ـــن   ـــی دادن و فشـــار، ای ـت آشــ
اعتراضات را مـاسـتـمـالـی مـی  

ـتـی مـعـمـوال  . كنند  مقـامـات دول
ــران و   ــیــن كــارگ دیــالــوگــی را ب
ـنـد و   ـن كارفرمایان شـروع مـی ك
كارگران را زیر فشار می گذارنـد  
ـنـد و   كه دست بـه اعـتـصـاب نـزن
كارفرمایان را نیز زیر فشـار مـی  
گـذارنـد كـه سـر كـیـسـه را شــل  

 .كنند 
  ١٢ این گزارش به خودكشـی  

ـریـن   تن از كـارگـران جـوان بـزرگـت
كارخانه تولید وسائل الكترونیـكـی  

ــال   ــان در س ــھ  در  ٢٠١٠ در ج
Foxconn   ـنـد كـه اشاره مـی ك

ـیـن   وضعیت نـاھـنـجـار سـطـح پـائ
دستمزدھا، ساعات طوالنی كار و  
ھمچنین وضعـیـت وحشـیـانـه ای  
ـرو   كه كارگران مـھـاجـر بـا آن روب
بودند را، زیر ذره بیـن گـذاشـت و  

ایـن  .  توجه دنیا را به آن جلب كـرد 
ـریـت   ـنـھـا مـدی خودكشی ھا نـه ت
كارخانه مزبور را مجبور كـرد كـه  
مقررات كارخانه را تغییر بدھنـد و  
ـلـكـه   ـرنـد، ب ـب دستمزدھـا را بـاال ب
موجب آن شـد كـه دولـت ایـالـت  
گوانگـدونـگ و اتـحـادیـه ھـای  

منظور اتـحـادیـه ھـای  ( كارگری  
تدابیری در دسـتـور  )  دولتی است 

بگذارند كه شرایط كـار كـارگـران  
ـریـن ایـالـت   در سراسر ایـن بـزرگـت

ـیـن  .  چین را تغییـر دھـنـد  ھـمـچـن
كارگر جوان مھاجر دیگری به نـام  
ژانگ ھایچـاو از ایـالـت ھـنـان،  
ـنـد كـه از   ـنـكـه ثـابـت ك برای ای

 pneumoconiosisمــرض  
بــیـمــاری ریــوی ای اســت كــه  ( 

ـرای مـدت مـدیـدی   كسانی كه ب
ــواد   ــشــاق م ــن ــعــرض اســت در م
ـره   خطرناكـی مـثـل آزبسـت و غـی
قرار می گیرند، به آن مبتال مـی  

ـبـانـه  .)  گردند  رنج می برد، داوطـل
گـزارش  .  زیر عمل جـراحـی رفـت 

ـنـون   می گوید كه این بیماری اك
ـیـن   یك بیماری رایج در چین در ب
. كارگران بخشھـای زیـادی اسـت 

این عمل و انعكاس آن در رسـانـه  
ھا، موجب شد كه بیماری مـزبـور  
ـرد  ـرار بـگـی . مورد توجـه جـدی ق

 كارگر روستای لیـانـگ در  ١٨٠ 
ایالت ھونان كه حین كار برای یك  

شركـت سـاخـتـمـان سـازی دچـار  
بیماری مزبور شده بودند، خـواھـان  

این تـعـداد  .  پرداخت غرامت شدند 
ـنـكـه   با اعتـراض و بـا تـھـدیـد ای
ـتـی شـنـژانـگ را بـه   دولت ایـال
دادگاه خواھند كشید، مقامات را  
ـنـی كـردنـد و   وادار به عقـب نشـی

ـیـون یـوآن غـرامـت  ١٤ حدود   ـل  می
 .دریافت كردند 

فصل دوم گزارش درباره نسـل  
تازه از كارگران مھاجری است كـه  
. پیشگام جنبش كارگری شده انـد 

می گوید كـه در تـابسـتـان سـال  
ــه  ٢٠١٠  ــول ــد  " ، مــق ــدی نســل ج

به یـک واژگـان  " كارگران مھاجر 
ــه اذھــان   ــدیــل و ب ــب مــحــبــوب ت

ایـن نسـل  .  عمومی راه پیدا کـرد 
جدید، كارگرانی ھستند كـه بـعـد  

ـیـا آمـده انـد ١٩٨٠ از سال   .  به دن
ــارگــران   ــی ك ــودكش ــد از خ ــع ب

Foxconn   ـراضـات و مـوج اعـت
ــن   ــجـات، ای كـارگــری در كــارخـان

ـر بـه  "  نسل جدید "  ـیـشـت نـاگـھـان ب
حدس زده مـی شـود  .  چشم خورد 

كه دو سوم كارگران مھاجـر چـیـن  
تشـكـیـل مـی  "  نسل جدید " را این  
ــری  .  دھــد  اتــحــادیــه ھــای كــارگ

ـررسـی از   دولتی چـیـن در یـك ب
ـیـش از  ١٠٠٠   شركت تولیدی و ب
 شــھــر از  ٢٥  كــارگـر در  ٤٤٥٠ 

ـیـدی   ـل ـفـاوتـھـای ك سراسر چین، ت
بین نسل جـدیـد و نسـل قـدیـمـی  

 :كارگران را چنین برمی شمارد 
ـیـن كـارگـران   ـ سطح آموزش ب

ـر اسـت  ـیـش از  .  نسل جدید باالت ب
 درصد از كارگران نسل جـدیـد  ٦٧ 

ـرسـتـانـی و حـتـی   ـی تحصیالت دب
  ١٨ آموزش عالی دارند؛ بیش از  

 .درصد بیشتر از نسل قدیم 
ـ نسبت كـارگـران مـھـاجـر از  
ــار   ــه ك ــجــرب ــه ت ــد ك ــدی نســل ج

ــه   ــد ب  درصــد  ١١ كشــاورزی دارن
ـیـكـه  .  كاھش یافته اسـت  در حـال

ـنـه  ٣٦   درصد نسل قدیم این پیشـی
 .را دارند 

ـ كارگران مھاجر نسـل جـدیـد  

 در معرفی جنبش کارگری چین
 )٢(ھمبستگی قدرت است 

 ناصر اصغری 
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بـطـور مـتـوسـط ھـر چـھـار ســال  
یكبار شـغـلـشـان را عـوض مـی  
کنند؛ در حالیكه كارگران مھاجـر  
نسل قدیم ھر ده سال یكبار شـغـل  

 .عوض می كردند 
 درصد از كارگـران  ٥.٥ ـ فقط  

مھاجر نسل جدید در بخش ساخت  
و ساز كار می كردند؛ در حالیكـه  

 از كـارگـران مـھـاجـر نسـل  ١٢.٥ 
قدیم مشغول به كار در این بـخـش  

، مـجـمـوعـا  ٢٠١٠ در سال  . بودند 
 درصـد از كـارگـران مـھـاجــر  ٧٤ 

ــدی   ـی ــد در بـخــش تـول نسـل جـدی
 .مشغول بكار بودند 

ـ بـخـش زیـادی از كـارگـران  
مھاجر جوان در شھرھا بدنیا آمـده  
اند و خودشان را دیگر كشاورز بـه  

خودشان را بـا  .  حساب نمی آورند 
فرھـنـگ شـھـری تـداعـی مـی  
ــد كــه در   ــد و مــی خــواھــن ــن كــن
زندگـی شـھـری ادغـام شـونـد و  
ـنـد  ـن . آینده خود را آنجا تـأمـیـن ك

ـر خـودشـان را بـا   والدینشان بیشـت
ــمــال   ــائــی و احــت ــه روســت ــن ــشــی ـی پ
بازگشت به روسـتـا و كشـاورزی  
ـیـكـه   ـنـد؛ در حـال ـن تعریف می ك
ــھــای   ــال فــرصــت ــد دنــب نســل جــدی
ـنـد و   شغلی بھتر در شھرھـا ھسـت

ـردن مـھـارت و   دائم به فكر باال ب
بـا ایـن ھـمـه  .  كارآموزی ھستنـد 

ــعــیــض   ـب ــا ت ــوز ب نسـل جــدیـد ھــن
ـنـد "  پیشینه روستائی "  . روبرو ھسـت

ـراضـاتـی   خود این تبعیض بـه اعـت
ـتـی   ـیـعـدال دامن زده و احسـاس ب
ـقـویـت   اجتماعی را در بین آنـھـا ت

ـر  .  كرده است  این نسل جدید، كـمـت
ــاده و اھـانــتـھــای   ـف بـه ســوء اســت

ھـمـه ایـن  .  مدیریت تن می دھـد 
ــا خــوراك اعــتــراضــات   ــھ ــاوت تــف
ـری در دو ســال   ـیـشـت كـارگـری ب
ـتـشـار ایـن گـزارش   منتھی بـه ان

 .بودند 

گزارش ھمچنین به نقش مھم  
ـفـاده كـارگـران نسـل جـوان از   است
اینترنت و وسائل و شـبـكـه ھـای  
ارتباط جمعی نوین برای متشكـل  
ـراضـات   شدن و سازمـانـدھـی اعـت

مـی  .  كارگری اشـاره مـی كـنـد 
ــاق   ـف ـریــب بـه ات گـویـد گـرچـه ق
اعتراضـات كـارگـری خـودخـوش  
ــدگـــی   ـــچــی ــد و از پــی ــن ھســت
ـنـد امـا   اعتراضات برخوردار نیسـت
ـنـد اطـالعـات   كارگران مـی تـوان
الزم درباره اعتراضـات و زمـان و  
ـنـد و   ـن مكان آن را رد و بـدل ك
ھمچنین توجه كافی رسانه ھا را  

ـنـد  ـن . ھم به این اعتراضات جلب ك
ـراض كـارگـران ھـونـدا در   به اعـت
نانھای اشاره می كند كـه نـمـونـه  
خوبی از استفاده از وسـائـل و راه  

ــود  ــن ب ــه  .  نــوی كــارگــران كــارخــان
دیگری از ھوندا در ژونگـشـان از  
ـرداری كـرده و   اعتراضشان فیلـمـب
ـراض   موضوعات مـربـوط بـه اعـت
ــراض را در   ــا خــود اعــت ھــمــراه ب

 . اینترنت پخش كردند 
 ادامه دارد 

 
 

ـتـن كـارگـری چـیـن " سایـت   " بـول
( C HI N A L A BO U R 

BULLITEN)   ــی از ــزارش گ
 JENNIFER)جنیفر چنـگ  

CHEUNG)   ــش ــزای ــاره اف درب
اعتراضات كارگری در ماه ژوئیـه  
در چـیـن دارد كـه گـرچـه آمـار  
ـیـن   دقیقی از این افزایش و ھمچـن
این افزایش را با ماھھـای دیـگـر  
ـنـد،   با آمار دقیق مقایسه نـمـی ك
اما ترجمه آزاد خالصـه ای از آن  
ـنـده   ـران و خـوان برای كـارگـران ای
فارسی زبان، علی العموم، خـالـی  

در ایـن گـزارش  .  از لطف نیـسـت 
ـراضـات   آمده است كه تـعـداد اعـت

دستـه جـمـعـی كـارگـران در مـاه  
 CLBژوئیه كه تـوسـط سـایـت  

منعكس شده اند، در مـقـایسـه بـا  
ــل،   ــب  درصــد افــزایــش  ٤٠ مــاه ق

اعتراضـات مـنـعـكـس  .  داشته اند 
ــه افــزایــش   ــب شــده شــامــل مــطــال
ـرداخـت دسـتـمـزدھـای   دستمـزد، پ
ـرداخـت   پرداخت نشده و ھمچنین پ
غرامت به دلیل جـابـجـائـی و یـا  

در  .  بسته شدن كارخـانـه بـوده انـد 
 اعتـصـاب در سـایـت  ٣٧ این ماه  

  ١٨ این نھاد به ثبت رسیـدنـد كـه  
ـیـدی و     ٧ تا از آنھا در بخش تـول

اعتصاب دیگر در بخش ساخت و  
  ٢٥ ساز بوده اند كه ھمگـی ایـن  

ـــه   ـراض ب ــ ــصـــاب، در اعــت اعــت
ــده،   ــای پــرداخــت نش ــزدھ ــم دســت

در بـخـش  .   صورت گرفته اسـت 
دیگری از این گزارش آمده اسـت  

 استان و شھـرداری،  ١٥ كه امسال  
حداقل دستمزد كارگران را افزایش  
داده اند و تورم نسـبـت بـه قـدرت  
ــدریـج كـاھــش   ـت خـریـد كــارگـران ب

ـراض  .  یافته است  ـیـن اعـت ھـمـچـن
ــن،   ــی ــران بــه دســتــمــزد پــای كــارگ
ـراض   ــ ــط اعــت ــوس ــان ت ـن ــچــ ــم ھ
. دستجمعی به پیـش رفـتـه اسـت 

 اسـتـان  ٤  كارخانـه در  ٧ كارگران  
مھم چین خواھان افزایش دستمـزد  

 كارگـر  ١٠٠٠ شدند كه این شامل  
كارخانه وسایل الكتریكی در شھـر  

FOSHAN   اســت كــه مــوفــق
 یـوان ـ  ٢٠٠ شدند پاداشی معادل  

واحد پولی چـیـن ــ بـه دسـتـمـزد  
ماھانه خود اضافه و به كارفـرمـا  

این پیروزی حـاصـل  .  تحمیل كنند 

ــصــاب بــود  ــت ایــن  .  نصــف روز اع
ـبـعـیـض   كارگران بر این جنبه از ت
ــودنــد كــه   ــه ب انــگــشــت گــذاشــت

 یوان از دسـتـمـزد  ٤٠٠ دستمزدشان  
ـیـدی مشـابـه   كارگران واحدی تول

ـر  SHNZHENدر شھر   ، کـمـت
صدھا كارگر كارخـانـه  .  می باشد 

ـریـكـی    HIROSEوسائل الكـت
ـلـوكـه   دروازه ورودی كارخـانـه را ب
كردند و تعداد دیگری از كارگـران  
این كارخانه در خـیـابـان دسـت بـه  
تظاھرات زده و خـواھـان عـمـلـی  
ــمــزد از   شــدن قــول افــزایــش دســت

 .  یوان شدند ١٣٠٠  به  ١١٦٠ 
علیـرغـم بـھـبـود در صـنـعـت  
ساخت و سـاز و بـازار امـالك در  
ماه ژوئیه، عدم پرداخت دسـتـمـزد  
كارگران ھمچنان مشـكـل اصـلـی  

در ادامه آمده اسـت  .  كارگران بود 
ــن ســال   كــه گــرچــه دولــت چــی

ـرداخـت دسـتـمـزد  " گذشته   عـدم پ

را قـانـونـا  "  كارگران از روی عناد 
جرم جنائی مـحـسـوب كـرد، امـا  
ـرداخـت دسـتـمـزد كـارگـران   عدم پ
ھمچنان شایع است و فقط تـعـداد  
انگشت شماری از كارفـرمـایـانـی  
ــمــی   ــمـزد كــارگـران را ن كـه دسـت

ــم شــده انــد  ــھ ــت ــردازنــد، م ــن  .  پ ای
گزارش در انتھا مـی گـویـد كـه  
ـنـد   كارگران بخشھـای دیـگـر مـان
ـرایـی   حمل و نقل، تداركات و پـذی
ـراضـاتـی در مـاه   نیز دست به اعت
ـــن   ــد كـــه اكــثــر ای ــه زدن ژوئــی
اعتراضات مربوط به دستمزدھـای  
ــــوق   ـق ـرداخــــت نشــــده و حـــ ـــ پ

  ٣٨ .  بازنشسـتـگـی مـی بـاشـنـد 
ـراضـات كـارگـری بـه   درصد اعـت
ـریـت و عـمـدتـا بـا   مذاكره با مـدی
دخالت مقامات مـحـلـی، مـنـجـر  

 .شده است 

گزارشی از افزایش اعتراضات 
 کارگري در چین

 ناصر اصغری 

 



 15 ٢٢٤شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 تا سقوط ١٣٢٣سال 
 دولت ھژیر
ــھــای  ١٣٢٣ در ســال    تشـکــل

ــھــان مــجــددا   ــف کــارگــری در اص
مـورد حــمـلـه کـارفـرمــایـان قــرار  

ـری وزدو  .   گرفتند  ـر درگـی در اث
ــان عــمــال   خــوردھــائــی کــه مــی
کارفرمایان وکارگـران نسـاجـیـھـا  
روی داد دو نفر از کارگـران جـان  

به دلیل این فشارھا وآزار  .  باختند 
ـیـن   واذیت مـدام کـارگـران وفـعـال
ــران   ــگــر کــارگ ــار دی کــارگــری ب

ــد   ــمــودن ایــن  . اعــالم اعــتــصــاب ن
 روز بـه درازا کشـیـد  ٨ اعتصاب  

وپـس از کـش و قــوسـھــائــی از  
ــد ه ای بــه   ــمــایــن ــت ن ســوی دول
اصفھان اعزام شد تا گـزارشـی از  

ـبـال ایـن  .  وضعیت تھیه کند  به دن
ــانــه   ــن ــی ــع و گــزارش واقــع ب ــای وق
ـتـا   نماینده اعـزامـی دولـت  مـوق
ضرب وشتم ودرگیری مستقیم بـا  

امـا تـا  ,  کارگران خـاتـمـه یـافـت 
ـم   ـی ـق مدتھا کارفرمایان غیر مسـت
به مـراکـز تشـکـلـھـا حـمـلـه ویـا  
فعالیـن کـارگـری را مـورد آزار  

 .قرار میدادند 
در دوره جنگ بخـش زیـادی  
ـیـدمـایـحـتـاج   از کارخانه جات تـول
ـیـحـات   عمومی وکارخانجات تسـل
ـیـدکـاالھـای مـورد   عموما به تـول
نیاز ارتش ھای متفق اخـتـصـاص  
ـرخـی از   داشت به ھمین دلیل در ب
ـیـمـا بـه   ـق کارخانجـات کـه مسـت
تولیـد ایـن مـحـصـوالت مشـغـول  
ـری کـارگـران   بودند میزان در گـی
با کارفرمایان کمتر بود وعمـومـا  
ــه   بـا خـواسـتـه ھـای کـارگـران ب
صـورت تـعـدیـل شـده رسـیـدگــی  

از جمله این موارد نـمـونـه  .  میشد 
ــاری در   ــخ ــه افــت ــت ک ای اس
ـیـحـات بـه آن اشـاره   کارخانه تسل

در کـارخـانـه مـھـمـات  .  میکند  
ــارگــرھـــا   ـرک ــار ســ ـت ــازی رفــ س
ــا کــارگــران   ــخــش ب وروســای ب
ــت   ــان اســتــراح ــب وزم ــاس ــامــن ن
وغذاخوری آنان بسیار محدود بـود  

اما از آنجا که اعتـصـاب ودسـت  
از کار کشـیـدن کـارگـران در آن  
دوره تعبیر به حمایت از فـاشـیـسـم  
ــشــد وعــمــال بــرای فــعــالــیــن   مــی
, کارگری اتھامی خطرناک بـود 

ـریـت   ـیـحـات بـه مـدی اتحادیه تسـل
کارخانه اعـالم نـمـود در صـورت  
ــــوســــط   ــــارت ـت ـــ ــــن رف ادامــــه ای

اتحادیـه راسـا اقـدام  ,  سرکارگرھا 
ـر   به تنبیه آنان خواھـد کـرد در اث
ــھــدیــد مــجــمــوعــا شــرایــط   ــن ت ای
ـر از   کارگـران در کـارخـانـه بـھـت

ویـا درنـمـونـه ای  .  سابق میگردد 
دیگردر آذربایجان تـوافـقـی مـیـان  
اتحادیه کارگران با کـارفـرمـایـان  
ــان بــرای   ــه  ن ــھــی درخصــوص ت
کارگران توسط کارفرما  صورت  

 . میگیرد 
ــورای   ــل ش ــکــی ــس از تش پ

 بـه  ١٣٢٣ متحده مرکزی در سال  
مرورتعداد زیادی از تشکل ھـای  
ــالت   کـارگـری از جـمــلـه تشـکـی
کارگران نفت جنوب به این شـورا  
پیوستند وپس از مدتی  این شورا  
به اصلی ترین ظـرف تشـکـلـھـای  

 .کارگری تبدیل گردید 
ـر انـگـلـسـتـان   ـی در گزارش سف
درباره جنـبـش کـارگـری کـه در  
ـتـه   حال اوجگیری است چنین گـف

ما در ایران آشکارا  " ...  شده است 
ـم   ـی در آغاز عصـر تـازه ای ھسـت
وظھور جنبش اجتماعـی جـدیـدی  

ــم  ــی ــن ــایــی کــه  .  را مــی بــی مــزای
قـابـل  ,  کارگران کسب کـرده انـد 

ــان   ــمـا ھـمـچـن تـوجـه اسـت ومسـل
کارفرمایان را وادار خواھنـد کـرد  
که قدرت تازه کشف شده آنـان را  

 ."احساس کنند 
ـفـت در   اعتصابات کارگران ن
این دوره بـا اعـتـصـاب کـارگـران  

  ١٣٢٤ نفت کرمانشاه  در خـرداد  
ــد  ــن  .  مــجــددا آغــاز گــردی در ای

 روزه کارگران خواسته  ٦ اعتصاب  
ـر    سـاعـت کـار  ٨ ھائی مبنی ب

یـک  ,  افزایش دستمـزدھـا ,  روزانه 
ـتـه  اخـتـصـاص  ,  روز تعطیل در ھـف

 روز مرخصی ساالنه با حـقـوق  ١٥ 
،به رسمیت شناخـتـن تشـکـلـھـای  

رفع تبعیـض ومـحـدود  , کارگری  
کردن دخالت مدیران وکـارگـزاران  
طرف انگلیسی در محـیـط ھـای  

 .کاری ، را اعالم نمودند 
ـران   ــ ـــت ومـــدی ـف ــ ـرکـــت ن شــ
انگلیسی نه فقط خـواسـتـه ھـای  
کارگران را نپذیرفتند بلـکـه اقـدام  
ـیـون کــرده   بـه سـرکـوب اعــتـصـاب

ـر از کـارگـران را  ٤٠٠ وتعداد   ـف  ن
ــد  ــارگــران  .  اخــراج کــردن ــا ک ام

ھمچنان به اعتراضات خود ادامـه  
ــد  ــف  .  دادن ــای مــخــتــل ــھ تشــکــل

ــورای   ــه ش ــمــل ــارگــری از ج ک
پس از اخـراج وسـرکـوب  ,  متحده  

ــانشــاه فــرخــوان   کــارگــران کــرم
پشتیبانی از کـارگـران را اعـالم  
کرده ودر پی ایـن فـراخـوانـھـا در  
سایر مناطق نفتی نیز اعتصـابـات  

 .ودرگیریھا آغاز میگردد 
 پـس از خـروج  ١٣٢٥ در سال  

ـیـس از   ـروھـای نـظـامـی انـگـل نی
ـفـت   خوزستان اتحادیه کارگران  ن
ــا   ــدد وب ــردی ــل گ ــوب تشــکــی ــن ج

شورای ایالتـی اتـحـادیـه  " پیوستن  
ــوب   ــه  "  ھــای کــارگــری جــن ب

ــی از   ــحـــده مـــوج ـت ــورای مــ ش
ــه راه   اعــتــراضــات کــارگــری ب

 .افتاد  
از مھمتریـن وقـایـع ایـن سـال  
برگزاری مراسم با شکوه اول مـاه  

در مراسم مختلفی کـه  .  مه است 
, آبـادان ,  در شھرھائی مانند تھـران 

ــواز  ــاری ,  اھ ــاه ,  آغــاج ــانش , کــرم
وشـھـرھـای آذربـایـجـان  ,  اصـفـھـان 

ـرگـزار گـردیـد صـد ھـا   وگیالن ب
ــرکــت نــمــودنــد   ــر ش ھــزار کــارگ
ـقـه   ـروی طـب ـی ومارشی عظیم از ن
ـنـد  . کارگر را به نمـایـش گـذاشـت

طبق برآوردھا در آبـادان در حـدود  
ـر در مـراسـم اول  ٨٠٠٠٠  ـف  ھزار ن

 .ماه مه شرکت کردند 
ـفـت   در این مراسم کـارگـران ن
ـر افـزایـش   خواسته ھائی مبنـی ب

رسیـدگـی بـه وضـعـیـت  , دستمزد 
ــت کــارگــران   ــداش ــھ مســکــن وب
وافزایش سھمیه خـواربـار رااعـالم  

اما ایـن خـواسـتـه ھـا بـا  .  کردند 
برخورد خشن وسرکوبگرانه مدیران  

در  . شرکت نفت پـاسـخ  گـرفـت  
ــران  ١٥   اردیــبــھــشــت مــاه کــارگ

پاالیشگاه آبادان اعـالم اعـتـصـاب  

شرکت نفت با تـھـدیـد بـه  .  کردند 
ــروی   ــی ــری ن ــی ــراج وبــه کــارگ اخ

قـادر بـه  ,  نظامی علیه کـارگـران 
سرکوب اعتصاب کارگـران نشـده  
ـیـز مـتـحـدانـه اعـالم   وکارگـران ن
کردند که از خواسته ھـای خـود  

در  .  عقب نشینی نـخـواھـنـد کـرد 
ـم   ـران شـرکـت تصـمـی نتیجـه مـدی
گرفتند با تشکیل کمیسیون حـل  
اختالف بـه اعـتـصـاب کـارگـران  

 .خاتمه دھند 
نمایندگـان کـارگـران در ایـن  
کمیسیون بر خواسـتـه ھـای خـود  
ـفـت   پافشاری کردند و شـرکـت ن
ھم با پذیرش نمایندگان کـارگـران  
عمال مـجـبـور گـردیـد، اتـحـادیـه  
ــه رســمــیــت   ــت را ب کــارگــران نــف
ـیـن بـا افـزایـش   بشناسد وھـمـچـن
ــوق   ــت حــق ــا وپــرداخ ــزدھ ــم دســت
ــصــاب کــارگــران   ــای اعــت روزھ

 .موافقت کند 
  ١٣٢٤ در فـاصـلـه سـالـھـای  

ــار  ١٣٢٥ و  ــون ک ــان ــب ق  تصــوی
ـنـدگـان تشـکـلـھـای   وشرکت نمای
کارگری در شورای عـالـی کـار  
ــارزات   ــی مــب ــور اصــل ــح ــه م ب

ـبـدیـل شـده بـود  ایـن  .  کارگری ت
ـراضـی بـا اعـتـصـابـات   روند اعـت
ـفـت در خـوزسـتـان بـه   کارگران ن
. مرحـلـه جـدیـدی وارد شـده بـود 

ــت در   ــصــاب کــارگــران نــف اعــت
ـقـطـه عـطـف   آغاجاری یکی از ن
ھای تاریخـی ایـن مـبـارزات بـه  

 .شمار میرود 
پس از اعتراضـات کـارگـری  

 در  ١٣٢٥ در اول مـاه مـه سـال  
ـفـت  ,   خوزستان  ده ھزار کـارگـر ن

در آغاجاری با خواسـتـه ھـای از  
پرداخـت  ,  افزایش دستمزدھا :  قبیل 

بھبود شـرایـط  ,  حق بدی آب وھوا 
حــق  ,  کــار وبــھــداشــت ومســکــن 

اعتصاب وتجـمـع و بـه رسـمـیـت  
ـفـت  , شناسی تشکـل کـارگـران ن

 . دست به اعتصاب زدند 
ــا   ــل ب ــاب ــت در تــق شـرکــت نــف
ــوســط   ــی ت ــصــاب کــارگــران اعــت
نیروھای نظامی وعشایر مسـلـح،  
آغاجاری را محاصره نمود وحـتـی  
در جھت فشار بـه کـارگـران آب  

در در  .  آشامینی را قـطـع نـمـود 
ـروھـای   ـی گیری میان کارگران ون
ــران   ــظــامــی تــعــدادی از کــارگ ن
ـر   کشته وتـعـداد زیـادی دسـتـگـی

ــد  ــدن ــا گــردی ــھ ــدان ــه زن در  .  وروان
اعتراض به این اقدام شرکت نفت،  
ــی   ـت ـف کـارگـران سـایــر مـنـاطــق ن
ـیـز   وھمچنین سایر مناطق کشور ن
به کارگران اعتصابـی آغـاجـاری  
پیوستند وبا تظاھـرات وتـجـمـعـات  
ــی از کــارگــران   ــان ــب ــی ــه پشــت ب
. اعتصابی آغاجاری اقدام نمـودنـد 

ـری   این اعتصابات گسترده ودرگـی
میان کارگران ونیروھای نـظـامـی  

 . روز به درازا کشید  ١٠ 
ـری   ـراســ ـــصـــاب ســ ـت در اعــ
کارگران نفت وسایر منـاطـق صـد  

ایـن  .  ھزار کارگر شرکت نمودند  
ــا   ــان ب ــوزســت ــاب در خ ــص اعــت
ــانــه   ــھــا وحــمــالت وحشــی ــری درگــی
نیروھای مسلح شرکت انگلیـسـی  
نفت وعشایر مسـلـح شـده تـوسـط  
آنان ھمراه بود ، درگیریھـا مـنـجـر  

  ٣  نفر از جـمـلـه  ٥٠ به جان باختن  
 .کودک گردید 

ـراضـی   تحت فشار جنبش اعـت
ــن ھــراس   ــی ــچــن ــم کــارگــران وھ
ـفـجـار   حکومت وشرکت نفت از ان

دولت بالفاصلـه  , عظیم اجتماعی  
در  .  قانون کار را تصـویـب نـمـود 

ـیـل   ـب این قانون کار مـوادی از ق
  ٨ تصـویـب  , تعیین حداقل دستمـزد 
 درصــد  ٣٥ , ســاعــت کــار روزانــه 

یـکـروز تـعـطـیـل  ,  اضافه دستمـزد 
دوھفته مرخصی سالیـانـه  , ھفتگی 

با حقوق و به رسـمـیـت شـنـاخـتـن  
تعطیلی رسمی کارگران گنجانـده  

 .شده بود 
علیرغم تصـویـب قـانـون کـار  

در بخـش ھـائـی از  , توسط دولت  
محیط ھای کاری، کارفرمـایـان  
ــاز   ــر ب ــون س ــن قــان از اجــرای ای
ـرای   میزدند واین زمینه دیگـری ب
اعتصابات متواتر کـارگـری  در  

 .مناطق مختلف بود 
ــصــابــی   ــم اعــت ــی ــش عــظ جــنــب
کارگران نفت در خوزستان بخشـی  
ــبــش   ــن ــر گــذار از ج ــاثــی مــھــم وت
ــخ   اعـتـصــابـی کـارگــران در تـاری

حـرکـتـی کـه در  ,  معاصر اسـت 
ـری مـنـسـجـم   صورت داشتن رھـب
ـبـدیـل بـه   کمونیستی میتوانست ت

 .انقالبی کارگری گردد 
در این زمان شـورای مـتـحـده  
ـقـش   که حزب توده در ھدایت آن ن
ــاظ   ــح ــه ل ــت ب ــی را داش اصــل
ــش مــھــمــی در   ــق تشــکــیــالتــی ن

مروری بر تاریخچه اعتصابات 
 )٥(کارگری در ایران 

 مرتضی فاتح 
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ـفـت   ـتـی کـارگـران ن اتحادیه ایـال
ــوب داشــت  ــوده کــه  .  جــن حــزب ت

ھمزمان با اعـتـصـابـات کـارگـران  
ــت قــوام  ,  نــفــت  ــر در دول ســه وزی

داشت،  درجریان این اعـتـصـابـات  
گسترده تالش نمود تـا از طـریـق  
میانجی گـری مـیـان کـارگـران  

جـایـگـاه خـود در دولـت  ,  ودولت  
 .قوام را تحکیم کند 

ـیـل حـزب تـوده   به ھـمـیـن دل
بخشا از طـریـق شـورای مـتـحـده  
ـیـزه   سعی میـکـرد تـا از رادیـکـال
ـری   ــارگــ ــات ک ـتــراض ــدن اعــ ش

ایـن یـکـی از  .  جلوگیری نـمـایـد 
ـراضـی   دالیلی بود که نیروی اعـت

امـا  .  کارگران را محدود مـیـکـرد 
ــوب   ــس از ســرک ــوام پ ــت ق دول
اعتصابات کارگری در ایـن سـال  
بالفاصله اقدام به تسـویـه حسـاب  
بـا شـورای مـتـحـده وحـزب تـوده  

ـیـن  .  نمود  تـعـداد زیـادی از فـعـال
ــگــیــر ووزرای   کــارگــری را دســت

 .توده ای را از کابینه کنار نھاد 
چنانچه در کـنـار اعـتـصـاب  
ـفـت در   صد ھزار نفره کـارگـران ن

ـری  , این سالھا   اعتصابات فـراگـی
نظیر اعتصاب کـارگـران نسـاجـی  
ــر  ــوس وبــھــشــھ در شــاھــی، چــال

، اعـتـصـاب کـارگـران  ) مازندران ( 
نساجیـھـا در تـھـران واصـفـھـان و  

ــان  ــصــاب ســراســری راه  , سـمــن اعــت
ـران  ,  آھـــن   ـــصـــاب کـــارگــ ـت اعــ

ـم بـه  ...  شھرداری و  ـرار دھـی را ق
ـنـده اعـتـصـابـات   نیروی تعیین کن
ـم   کارگری در جامعه پی خـواھـی

 .برد 
ـبـه ھـائـی  ١٣٢٥ سال    از جـن

ـنـده در   ـیـن کـن متفاوت سالی تعی
سالھای پس از خروج رضا شاه از  

ـبـش  .  ایران است  در ایـن سـال جـن
اعتراضی کـارگـران در ابـعـادی  
گسترده وبا قدرت جـریـان داشـت،  
تشکلھای کـارگـری قـدرت بـال  
منازع در مـحـیـط ھـای کـاری  

ــد  ــودن ــصــادی ب ـت ــن ســال  . واق در ای
ــش گــیــری از دخــالــت   بــرای پــی
ــل   ــیــم کـارگــران در مســائ ــق مسـت
ـراردادھــا   ــه دسـتـمــزد وق مـربـوط ب
ومسائـل مـحـیـط ھـای کـاری،  
دولت قوام وزارت کار را تـاسـیـس  

ـم کـه در  . کرد  ـی کافی است بـدان
 اعـتـصـاب  ١٦٠ این سال حـداقـل  

کارگـری فـقـط تـوسـط شـورای  

متحده بر سر افزایـش دسـتـمـزدھـا  
ـرا بـا   سازمانـدھـی شـد کـه اکـث

در ایـن سـال  .  موفقیت ھمراه بـود 
برای اولین بار دستمـزد کـارگـران  
ـنـه ھـای   در بخش صنعتی با ھزی

از سـوی  . جاری زندگی برابر شد 
دیگرجناح چـپ در جـامـعـه بـه  
ـبـدیـل   یمن وجود چنین جنبشـی ت
به نیروئی شده بود که حاکـمـیـت  
بحران زده کشور نمی توانسـت در  
ـرد  . عرصه سیاسی آنرا ندیده بـگـی

ـری   به ھمه اینھا باید شـکـل گـی
جمھوریھای آذربایجان وکـردسـتـان  

 .را نبزاضافه کرد 
پــس از خــروج ارتــش ھــای  
ـنـی   متفقین وخصوصا عـقـب نشـی
ــال ایــران  , ارتــش شــوروی ازشــم

ـنـدگـان   حکـومـت پـھـلـوی ونـمـای
ـرای  ,  سیاسی انگلیـس  زمـان را ب

ـبـش   سرکـوب احـزاب چـپ وجـن
 .کارگری مناسب تشخیص دادند 

در شھریور ماه این سال ایـالت  
ـیـاری در جـنـوب   قشقائـی وبـخـت
ـنـد   ـیـز مـان اعالم نمودند که آنھا ن
آذربایجان خـواھـان خـودمـخـتـاری  
ــنـد، دولـت قـوام شـرایــط را   ھسـت
ــاســب تشــخــیــص دادو ایــالت   مــن
ـر عـرب در   کلھر در غرب وعشـای
جنوب را نیز با خواست مقابلـه بـا  
ـیـسـتـھـا از   کمونیسم واخراج کمون
کرمانشاه وخوزستان سازمـانـدھـی  

با ایجاد چنین شرایطی قـوام  , نمود 
وزرای توده ای را از دولت کـنـار  
نھاد وشروع به سرکوب تشـکـلـھـا  

 .واعتراضات کارگری نمود 
این شرایط سـیـاسـی جـامـعـه   
ـتـخـابـات   ـرگـزاری ان در آسـتـانـه ب

در ھمین زمان   . مجلس پانزدھم بود 
ـبـانـی   ـی حکومت پھـلـوی بـا پشـت
انـگـلـسـتـان وآمـریـکـا و شــورای  
ـم بـه   امنیت سازمان مـلـل تصـمـی
سرکوب جمھوریھای خـودمـخـتـار  
. آذربایجان وکردستان گرفـتـه بـود 

ـنـاد  ١٣٢٥  آذر سال  ٢١ در    با اسـت
ـــحــــت   ــــت ت ـــه دول ــــح ـــه الی ب

ـتـخـابـات  " عنوان  نظارت ارتش بر ان
به بھانه برگزاری انتخابات  "  منظم 

ارتـش پـس از  ,   مجلس پـانـزدھـم 
ـریـز شـد   ـب درگیری ھـایـی وارد ت
وپس از سرکوب وحشـیـانـه مـردم  
وظرف چند روز کنترل اوضـاع را  
به دسـت گـرفـت وبـه حـکـومـت  
ـریـز   ـب یکساله فرقه دمکرات در ت

در جریان سرکوب فرقـه  .  پایان داد 
ـر  ٢٥٠٠ در آذربایجان بیش از   ـف  ن

ـر بـه زنـدان ویـا   ـف اعدام وھزاران ن
 .تبعید فرستاده شدند 

ــان ھــم   ــوری کــردســت ــھ ــم ج
در  .  سـرنـوشــتـی مشــابـه داشـت  

ھمان زمان آرتش به سمت مھـابـاد  
حــرکــت کــرده امــا ســران فــرقــه  
ـیـش از ورود   دمکرات کردستان پ
ـم شـده ودر   ـی ارتش بـه شـھـر تسـل
ـری نـظـامـی جـدی   نتیجه درگـی

ـیـز  .  صورت نگرفت  در کردستان ن
تعدادی از رھبران فرقه از جـمـلـه  
قــاضــی مــحــمــد اعــدام وتــعــداد  

 .زیادی نیز تبعید گردیدند 
ــجــان   پـس از سـرکــوب آذربـای
وکـردسـتـان حـمـلـه بـه تشـکـلـھــا  
ــط   ــوس ــارگــری ت ــن ک ــالــی ــع وف

ــخــش  . حـکــومــت شــدت گــرفــت  ب
ـیـن شـنـاخـتـه شـده   زیادی از فعال
اجتماعی وسیاسی مخفی شـدنـد  
ــاده از عشــایــر   ــف ــا اســت ودولــت ب
وایالت در منـاطـق جـنـوبـی  بـه  

در  . تشکلھای کارگری یورش برد 
ــاری از شــھــرھــا حــکــومــت   بســی
ـراضـات   نظامی اعالم گردید واعـت
ـریـن وجـھـی   کارگری به شدیـد ت

 .سرکوب گردید 
علیـرغـم وضـعـیـت بـه وجـود  
آمده اما اعتراضات واعـتـصـابـات  
کارگری ھمچـنـان ادامـه داشـت  
وبا وجود دستگیـری بسـیـاری از  

تشکل ھای  ,  فعالین شناخته شده 
ـر   کارگری در شکلـی مـحـدود ت

از  .  به فعالیت خود ادامه میدادنـد 
جملـه ایـن اعـتـصـابـات بـایـد بـه  
اعتصاب مھم وگسترده کـارگـران  

 اشاره  ١٣٢٥ راه آھن در اواخر سال  
 .کرد 

ـتـوان یـکـی  ١٣٢٥ سال    را می
از پر جنب و جوش ترین سـالـھـای  

ـبـش کـارگــری  دانسـت  کــه  . جـن
ـــا ی   ـــھ ـرکـــوب ــ ـم س ــ ـرغ ــ ـی ــ ـل ــ ع

ــت   ــارزات کــارگــران  , حـاکــمـی مـب
دســت آوردھــای مــھــمــی بــرای  
جــامــعــه وکــارگــران را در پــی  

 . داشت 
پس از سـرکـوب ھـای سـال  

ـتـه شـد  ١٣٢٥   ھـمـچـنـانـکـه گـف
بسیاری از تشکلھـای کـارگـری  
غیر قانونی اعالم گردیدند وتعـداد  
ـیـن شـنـاخـتـه شـده   زیادی از فعال
کارگری دستگیر شـدنـد بـا ایـن  

 تـا  ٢٥ ھمه در فاصله سـالـھـای  
ــدد  ١٣٢٧  ــع ــات مــت ــاب ــص  اعــت

ـلـف   کارگـری در مـنـاطـق مـخـت
از جمـلـه بـایـد  .  گزارش شده است 

ــات کــارگــری در   ــصــاب ــه اعــت ب
, شھرھای مختلف از جملـه آبـادان 

ــریـز  ـب ــھــران ,  ت ــجـان اشــاره  ,  ت والھـی
ـیـن  . کرد  سرکوب ودستگیری فعـال

ــورای   ــارگــری وخصــوصــا ش ک
متحده وسندیکاھا واتحادیه ھـای  
ایالتی دیگر بـاعـث گـردیـد کـه  
تشکلھای کارگری در این سالھا  
ـنـی   ـیـمـه عـل به شکل مخـفـی ون

دولـت قـوام  .  سازمان دھـی شـود 
ــش   ــش ووزن جــنــب ــه نــق ــه ب ک
ــقــه   کــارگــری ودر مــجــمــوع طــب
کارگر در مبارزه اجتماعی واقـف  

  ١٣٢٥ گردیده بود در اواخـر سـال  
با تکیه بر امکـانـات وزارت تـازه  

دست بـه تشـکـیـل  ,  تاسیس کار  
اتحـادیـه ای بـا نـام اخـتـصـاری  

ـــا "  ـــک ـــه  .  زد "  اس ـــام ک ـــن ن ای
ــه سـنـدیـکـاھــای  " مـخـفـف  اتـحـادی

, بود  "  کارگری وکشاورزی ایران 
ـرای تشـکـل   ـبـی ب ـی قرار بـود رق
ھای کارگری وشـورای مـتـحـده  
باشد که با سقوط دولـت قـوام و  
رو بـه ضـعـف نـھـادن حـزب وی  
ــرات دچــار   یــعــنــی حــزب دمــک

ــد   ــن تشــکــل  .  انشـعــاب گــردی ای
یکی از تشکلھای شناخـتـه شـده  

 .زرد در جنبش کارگری است 
ــای  ١٣٢٧ در ســال    نــیــروھ

سیاسی واحزاب چپ وراسـت در  
جامعه بر اثر سیاست ھای محمـد  
ــیــت ھــای   رضــا شــاه در مــوقــع
ـنـد امـا آنـچـه   متفاوتی قرار داشت
ـر ایـن احـزاب وجـریـانـات   که اکث
سیاسی را به ھـم نـزدیـک کـرده  
ــت آنـھــا بـا شــرایــط   بـود مــخـالــف
استبدادی بود که این شاه تازه بـه  

  ١٣٢٥ تخت نشسته پس از سـال  
ــوده در  .  اعـمــال مــیـکــرد  حــزب ت

ـتـی   ـی معرض تعقیب نیروھای امـن
قوام که پـس از رد الیـحـه  , بود  

ــت شــمــال از ســوی   قــرارداد نــف
 از نـخـسـت وزیـری  ١٥ مجـلـس  

استعـفـا داده بـود مـورد سـرزنـش  
احـزاب  ,  ومغضوب واقع شـده بـود 

ملی وکال جریانات میانه ھـم بـه  
ـر   دلیل تالش دربـار ونـخـسـت وزی
ـر در تضـعـیـف   عبدالحسـیـن ھـژی

در تقـابـل بـا  ,  قدرت مجلس شورا 

ــد  ــه بــودن ــت ــرف ــرار گ ــت ق بــه  ,  دول
 .یکدیگر نزدیک میشدند 

ــا   ــش ھ ــن تــن مــجــمــوعــه ای
وفشارھا باعث گردید کـه دولـت  

.  سقوط کـنـد ١٣٢٧ ھژیر در آبان  
ــال   ــای  ١٣٢٧ در س ــخــش ھ  ب

ـر بـا   وسیعتری از جـامـعـه، درگـی
از جملـه  ,  استبداد تازه برآمده بودند 

ــه   ــوان ب ــت ــن اعــتــراضــات مــی ای
ــتــصــاب دانشــجــویــان در آبــان   اع

ـفـت بـا ابـالغـیـه  ١٣٢٧   در مـخـال
ــاســی   مـمــنـوعــیـت فــعـالــیـت سـی

در فـاصـلـه  . دانشجویان اشاره کرد 
ـیـن  ٢٥ پس از سال    تشکلھا وفعـال

ـروھـای   ـی ـیـز مـجـددا ن کارگری ن
ـــوده   ـــم ـم ن ـــســـجــ ـن خـــود را مــ
ــدھــی   ــاتــی را ســازمــان ــصــاب واعــت

در این سال مجددا شـاھـد  . کردند 
ــت در   ــات کــارگــران نــف ــصــاب اعــت

ـر  .  خوزستان ھستیم   کـه عـالوه ب
کارگران ھـنـدی  ,  کارگران ایرانی 

ـیـن   نیز در اعتراض بـه سـطـح پـائ
دسـتـمـزدھـا دسـت بـه اعـتـصــاب  

 .زدند 
در این فاصله حـزب تـوده بـه  
ــریــن حــزب   ــتــشــکــل ت ــوان م ــن ع
ــس از دوره ای از   ــاســی پ ســی
انشعابات واختالفات مجددا خـود  
را بازسازی نموده بود ودر عـرصـه  

 .سیاسی جامعه نقش ایفا میکرد 

کارگر 
 کمونيست
را تکثير 
 کنيد 
و آنرا 
بدست 

دوستان و 
آشنايانتان 

 !برسانيد
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 اخبار اعتراضات كارگری
 

 اعتصاب  صدھا کارگر بازارچه پرویزخان
ـبـه  (  روز گذشته   صـدھـا کـارگـر بـازارچـه  )  یـکـشـن

پرویزخان بدلیل عدم پرداخـت دسـتـمـزد روزانـه مـعـوق خـود  
ـتـه اسـت دسـتـمـزد  .  دست از کار کشیدند  ـیـش از دو ھـف ب

ـرداخـت نشـده اسـت   یـکـی از کـارگـران بـه  .  کـارگـران پ
آقایان ھر روز سفره ھـایشـان رنـگـی  :  کرمانشاه پست گفت  

 .می شود و ما کارگران ھر روز سفره ھایمان خالی  
سئوال ما اینست چـگـونـه  :  کارگری دیگر می گوید  

ـرداخـت   دستمزد روزانه ما را پس از گذشته دو ھفته ھنـوز پ
از بازارچه خبر می رسد مسئوالن با مراجعـه  !  نمی کنند ؟ 

به قصرشیرین و برخی نقاط نزدیک تعدادی از بیـکـاران را  
 .برای کار در بازارچه گسیل داشته اند  

بازارچه پرویز خان مھمترین پایانـه صـادرات بـه کشـور  
 عراق است 

 
 اعتصاب کارکنان فروشگاه زندان اوین

 مـرداد  ٣١ کارکنان فروشگاه زندان اوین روز سه شنبـه  
 در اعتراض به عدم پرداخـت حـقـوق دو مـاھـه خـویـش  ٩١ 

ـر  ٢٥ این کارکنان که تعدادشان  .  دست از کار کشیدند  ـف  ن
ھای اوین را بر عھده دارند، ماھیـانـه    است و کنترل فروشگاه 

مبلغ چـھـارصـد ھـزار تـومـان بـه عـنـوان حـقـوق دریـافـت  
ھـا بـه بـخـش    کردند که از زمان واگذاری این فروشگاه   می 

خصوصی، پیمانکار آن از پرداخت منـظـم حـقـوق خـودداری  
این افـراد  .  کرده و اضافه کاری آنان را نیز قطع کرده است 

اند در صورت محقق نشدن وعده  پیمـانـکـار طـی    اعالم کرده 
 .کشند   روزھای آینده دست از کار می 

 
بیانیه در رابطه با کشتار کارگران معدن 

 طالی وسترن
   ٩١  مـرداد  ٢٦  برابر با  ٢٠١٢  آگوست  ١٦ روز پنجشنبه  

پلیس جنایت کار آفریقای جنوبی در حمله ای وحشیانه بـه  
ـیـوم النـمـیـن و   صف کارگران اعتصابی معدن طالی پالتین

 کـارگـر را  ٤٠ وسترن در شمال غربی یوھانسبورگ حداقل  
ـریـن مـعـدن  ٣٠٠٠ ماھھاست که  .  کشتند   کـارگـر بـزرگـت

طالی جھان برای بھبود وضعیت معیشت خـود و افـزایـش  
ـنـد ١٠٠٠ دستمزدھایشان به   جـرم ایـن  .   دالر مبارزه می کـن

کارگران این بوده کھدر ادامـه مـبـارزه طـوالنـی خـود روز  
. پنجشنبه  برای تحقق خاسته شان اعـتـصـاب کـرده بـودنـد 

ـیـس دیـگـر   ـل اما پلیس آدم کش آفریقای جنوبی مانند ھر پ
مدافع منافع سرمایه داران در ھر نقطه ای دیگر از جـھـان،  
ـر را کشـتـه و   ـف به روی کارگران آتـش گشـود و دھـھـا ن

این وحشیگری در جائی صورت گـرفـتـه کـه  .  زخمی کرد 
کمتر از سه دھه گذشته ھمین کارگران قتل عـام شـده در  
براندازی رژیم نژاد پرست حاکم  بـا قـدرت اعـتـصـابـات و  
ـنـگ   مبارزات سازمان یافته ھمراه با مـبـارزات مـردم بـه ت
ـنـده داشـتـه انـد  . آمده از نابرابری و تبعیض، نقش تعیین کـن

امروز دولت حاکم بر آفریقای جنوبی به روشـنـی نشـان داد  
که آزادی خواھی و برابری طلبی  خـارج از چـھـارچـوب  
منافع سرمایه داران را تحمل نمی کند و مانند ھر نـظـام و  
دولت سرمایه دارانه دیگر تنھا به رسالت خود پایبند است و  

ـیـسـت  مـا  .  از ھیچ جنایتی علیه طبقه کارگر فرو گـذار ن
کارگران در ایران ضمن اعالم ھمـدردی بـا بـازمـانـدگـان و  
اعالم ھمبستگی با کارگران معدن طالی وستـرن، جـنـایـت  
ـم و   ـی پلیس آفریقای جنوبی را شدیـدا مـحـکـوم مـی نـمـائ
خواھان محاکمه آمران و عامالن این قتل عـام ددمـنـشـانـه  

 .ھستیم 
ـرق و فـلـزکـار کـرمـانشـاه  ـ    انجمن صنفی کارگران ب
انجمن کارگران برق و ساختمان اصـفـھـان ــ جـمـعـھـائـی از  

 فعالین کارگری سنندج و کامیاران 
 ٢٠١٢  آگوست  ١٩  برابر با  ٢٩/٥/١٣٩١ 

 
 انجمن کارگران برق و ساختمان اصفھان

اوضاع متشنج اقتصادی کارگران شھرکھای صـنـعـتـی  
ـبـه یـکـم    -انـجـمـن کـارگـری  :  اصفھان نویسنده  چـھـارشـن

 بنا به گزارشات رسیده کارگـران مـجـمـوعـه  ١٣٩١ شھریور  
گیتی پسند واقع در شـھـرک صـنـعـتـی مـورچـه خـورت  
اصفھان که جمعیت آنان در حدود سه ھزار نفر اسـت چـھـار  

ـتـه  . ماه است که حـقـوق خـودرادریـافـت نـکـرده انـد  بـه گـف
کارگران این مجموعه حتی امکان ورشکستگی کـامـل و  

 .بیکاری کارگران بخشی ازآن مجموعه ھم وجوددارد 
 

تجمع اعتراضی کارکنان سازمان محیط 
 زیست 

ظھر دیروز جمعی از کارکنان سازمان حفاظـت مـحـیـط  
زیست مقابل دفتر مرکزی ایـن سـازمـان دسـت بـه تـجـمـع  

ـنـان سـازمـان  .  اعتراضی زدند  ـر، كـارك به گزارش عصر خـب
حفاظت محیط زیست  پس از مراجعه به محل كار خـود بـا  
فیش ھای حقوقی مواجه شدنـد كـه در آن رقـم درج شـده  

 . مقابل اضافه كار و حق ماموریت صفر بود 
 در پی این امر جمعی از كـارمـنـدان ایـن سـازمـان در  

ھایی با خبرنگار ما اعالم كردند كـه بـه آنـھـا اعـالم    تماس 
شده كه از این پس حق ماموریت كاری برای آنھا محـاسـبـه  

ـنـد  .  نمی شود  حال برای سازمان نظارتی و حـفـاظـتـی مـان
ـرفـتـن   سازمان محیط زیست سوال اینجاست كه اگر قرار بر ن

به ماموریت باشد تكلیف مناطق تحت حـفـاظـت چـیـسـت؟    

گفته می شود اقدام اخیر موجب شده حقوق كارمـنـدان ایـن  
 ھزار تومان كاھش یافته و بـه حـدود  ٤٠٠ سازمان بعضا تا  

ـتـه مـی شـود حـذف  .    ھزار تومان برسـد ٧٠٠  تا  ٤٠٠  گـف
ـر یـكـی از   ردیف ھای حقوقی در راسـتـای اظـھـارات اخـی
ـردی ریـاسـت   مسووالن معاونت برنامه ریزی و نظارت راھـب
جمھوری در خصوص احتمال كاھش اضافه كاری كارمنـدان  

 .بوده است 
 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  

 
 ماه حقوق ٤کارگران مجموعه گیتی پسند 

 نگرفته اند
ـنـا بـه   ـرق و سـاخـتـمـان اصـفـھـان ب  انجمن کارگـران ب
گزارشات رسیده، کارگران مجموعه گیتی پسـنـد واقـع در  
شھرک صنعتی مورچه خورت اصفھان که جـمـعـیـت آنـان  
در حدود سه ھزار نفر است چھار ماه است حـقـوق دریـافـت  

ـتـه کـارگـران احـتـمـال ورشـکـسـتـگـی و  . نکرده اند  به گـف
 .بیکاری کامل کارگران این مجموعه می رود 

 
 ماه حقوق ٤کارگران مجموعه گیتی پسند 

 نگرفته اند 
بنا به گزارشات رسیده، کارگران مجموعه گیتی پسنـد  
واقع در شھرک صـنـعـتـی مـورچـه خـورت اصـفـھـان کـه  
ـر اسـت چـھـار مـاه اسـت   ـف جمعیت آنان در حدود سه ھزار ن

ـتـه کـارگـران احـتـمـال  . حقـوق دریـافـت نـکـرده انـد  بـه گـف
ورشکستگی و بیکاری کامل کارگران این مجموعه مـی  

 .رود 
  

 اخراج و بیكارسازی ھا
 

 کارگر کارخانه ٤٠٠اخراج و تعلیق بیش از 
 ریسندگی گوھربافان اصفھان در یک ھفته

بنابر تماسی که برخی از کارگران مجموعـه کـارخـانـه  
ھای گوھربافان شھرک  صنعتی مورچه خـورت کـه در  
ـنـد ،   استان اصفھان با انجمن برق و ساختمان اصفـھـان داشـت

ـیـد  ٤٠٠ صاحبان سرمایه بیش از    کارگر را که کارشان تـول
ـران خـودرو بـوده را   ـرای شـرکـت ای روکش ھای صندلی ب

ـرار  ١٠٠ اخراج ،    نفر دیگر را در لیست انتظار برای اخـراج ق
 خـیـاط ایـن مـجـمـوعـه را بـه  ١٠٠ داده انـد و در حـدود  

مرخصی طوالنی مدت یک ماھه و بدون حقـوق فـرسـتـاده  
 اند 

 
عدم پرداخت بیمه کارگران شرکت صنایع 

 امید ابتکار سنندج
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  
ـتـکـار   ھای کارگری  کارفرمای شرکت صنـایـع امـیـد اب
ـیـمـه از دسـتـمـزد مـاھـانـه   سنندج با وجود کسر مبلغ حق ب

 ماه از واریز بیمه کارگران شـرکـت  ٧ کارگران  برای مدت  
ـرایـن  .  به سازمان تامین اجتماعی خودداری کرده است   بنـاب

دفترچه بیمه کارگران به دلیل بدھی کالن این شـرکـت بـه  
سازمان تامین اجتماعی تمدید نشده و کارگـران و خـانـواده  
ـقـه و   ھایشان برای خدمات درمانی به شـدت دچـار مضـی

شایان ذکر است شرکت صنایع امید ابتکـار  .  تنگنا شده اند 

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

ـنـدج  ١  کارگر در شھرک شماره  ٤٥ سنندج با    صنعتـی سـن
 .واقع می باشد 

 
بیکار شدن : تعطیلی و رکود صنعت نساجی 

  کارگر نساجی فقط در قائم شھر ٤٠٠
شھر تبدیل به قبرستان ماشیـن آالت شـده و    نساجی قائم 

 نفر کـاھـش یـافـتـه  ٩٠٠  ھزار نفر به  ٥ تعداد کارگران آن از  
ھای موجود در این کـارخـانـه بـاز شـده و در    دستگاه .  است 

ـنـکـه تـعـداد کـارگـرھـای ایـن   حال فروش است؛ ضـمـن ای
ـر کـاھـش یـافـتـه اسـت ٩٠٠  ھزار نفر به  ٥ کارخانه از   ـف .  ن

ـیـد مـلـی و   عضو ھیئت رئیسه کمیسـیـون حـمـایـت از تـول
ـرار  :   قانون اساسی مـجـلـس ادامـه داد ٤٤ نظارت بر اصل   ق

 قـانـون اسـاسـی  ٤٤ بود با واگذاری این کارخانه طبق اصل  
وری    شریک خارجی وارد گود شود و با آوردن سرمایه بـھـره 

در ایـن کـارخـانـه را افـزایـش دھـد ولـی بـا آمـدن بـخـش  
. ای این کارخانه رو به تعطیلی رفتـه اسـت   خصوصی ترکیه 

ـیـاز  ٢٠ وی با بیان اینکه حداقل    میلیون جمعیت زنان ایران ن
به چادر و مانتویی دارند که صنـعـت نسـاجـی بـایـد آن را  

  ٥ اگر ساالنه ھر فـرد مصـرفـی حـدود   :  تولید کند، گفت 
ـر  ١٠٠ متر ھم داشته باشد، ما در سال نیاز به   ـیـون مـت ـل  مـی

ـنـکـه   ـرای ای پارچه داریم، حال مسئوالن باید توضیح دھنـد ب
متأسفانـه  . اند   صنعت نساجی این نیاز را تأمین کند چه کرده 

شـود    در شرایط کنونی نیاز ایران از طریق واردات تأمین مـی 
 .که مسئله بسیار نگران کننده است 

 
 درصد ٢٥نرخ بیکاری در گیالن بیش از 

 است 
مسـووالن  :  نماینده مردم آستانه اشرفیه در مـجـلـس نـھـم 

ـیـکـاری در گـیـالن    دولتی اعالم کرده    ١٦ .  ٥ اند که نرخ ب
ـیـکـاری در    درصد ھست ولی بنده با جرات می  ـرخ ب گویم ن
  .درصد است ٢٥ این استان و آستانه اشرفیه بیش از  

  نا امنی محیط كار
 

جان باختن دو کارگر در پاالیشگاه گاز 
 کنگان

ـر   ـر خـب ـنـاب  انجمن کارگران برق و ساختـمـان اصـفـھـان ب
ـتـه گـذشـتـه دو کـارگـر  در فـاز     ١٢ رسیده طی دو ھـف
ایـن  .  پالیشگاه گاز کنگان جان خـود را از دسـت داده انـد 

ـرانـی بـوده انـد   کارگران که یکی فیلیپینـی و دیـگـری ای
ـر   یکی بر اثر برخورد با دستگاه برش و دیگری بـخـاطـر گـی

انـجـمـن  .  افتادن بین لوله ھا جـانشـان را از دسـت داده انـد 
کارگران برق و ساختمان اصفھان جان باختن این کارگـران را  
ـیـت   به  کارگران ایران ، فیلیپین و سایرکارگران جـھـان تسـل

 .می گوید 
 

 کارگر ایران خودرو به دلیل نشت ٣مرگ 
 گاز

ـنـج  ـر گـاز    سه کارگر ایران خودرو در روز پ ـر اث ـبـه ب شـن

ـتـه  .  گرفتگی جان خود را از دست دادند  بنا به گزارش کمـی
ھماھنگی برای کمک به ایـجـاد تشـکـلـھـای کـارگـری،  

 شھریـور کـارگـران بـخـش گـازرسـانـی  ٢ ظھر روز پنجشنبه  
شرکت ایران خودرو برای تعمیر لولھـھـای گـاز مشـغـول بـه  

ھا شکستـه و    شوند که در ھنگام کار یکی از لوله   کار می 
ـفـس   ـنـگـی ن ـر نشـت گـاز دچـار ت ـر اث یکی از کارگران ب

در ادامه یـکـی دیـگـر از کـارگـران بـه قسـمـت  .  شود   می 
ـیـاورد و یـکـی از کـارگـران    مونتاژ می  رود تـا کـمـک ب

شـود امـا شـدت نشـت    مونتاژ برای کمک با او ھمراه می 
ـر از  ٢ (  کـارگـر  ٣ گاز به حـدی بـوده اسـت کـه ھـر   ـف  ن

ـتـاژ ١ گازرسانـی و   ـر از مـون ـف جـان خـود را از دسـت  )   ن
گفتنی است، این اولین بار نیسـت کـه کـارگـران  .  دھند   می 

ایران خودرو بر اثر کوتاھی در رعـایـت اصـول ایـمـنـی جـان  
 .دھند   خود را از دست می 

 
مرگ یک کارگر ساختمانی تبعه افغانستان 

 در حین کار
رعایت نکردن اصول ایمنی ھنگام تخریب سـاخـتـمـان در  
خیابان ولیعصر موجب مرگ یک کارگر تبعه افـغـانسـتـان  

ـر روی  . شد  سازمان آتش نشانی، در پی وقـوع ریـزش آوار ب
یک کارگر در ساختمـان در حـال تـخـریـب یـک کـارگـر  

در  .  ساختمانی تبعه افغانسـتـان جـان خـود را از دسـت داد 
شـد کـه    محل حادثه یـک چـھـار دیـواری مشـاھـده مـی 

قسمتی از آن گودبرداری شده و کارگـران در حـال تـخـریـب  
بخش دیگری از این ساختمان بودند که در ھنـگـام تـخـریـب  
سقف و دیوارھای جانبی تیر آھن و بخشی از سقف بر روی  

ریزد و کارگری نیز در زیر آوار مـحـبـوس    کارگران فرو می 
ـرآھـن و  .   شده بود  ـی آتش نشانان با رعایت اصـول ایـمـنـی ت
ـنـام    قسمت  ھای فرو ریخته را برداشته و کـارگـر جـوان را ب

ـرآھـن   «ا   -فضل » ـی از اتباع بیگانه، از زیر خـاک، آجـر و ت
این كارگر بر اثر ضربات وارده و حجم زیـادی  .   خارج کردند 

ـیـد   از خاک و آجر که در زیر آن مـدفـون شـده بـود بـا تـائ
عوامل اورژانس فوت کرده بود و آتش نشانان جنازه کـارگـر  
را برای انجام مراحل قانونی تحویل عوامل نیروی انتظـامـی  

ـیـات سـاخـتـمـانـی  .   دادند  ـل کارگران در ھنـگـام انـجـام عـم
بایستی ضمن رعایت اصول ایمنی از تجھیـزات و کـاله    می 

ـروز حـادثـه و سـقـوط   ایمنی استفاده کنند تا در ھـنـگـام ب
 اجسام سنگین کمتر دچار آسیب شوند 

 
زیاده خواھی سرمایه داران و داغدار 

 کردن طبقه کارگر
ـبـه سـی ام مـرداد    -انجمـن کـارگـری  :  نویسنده  دوشـن

 در ھفته ھای پایانی زیاده خواھی مدافعان سـرمـایـه  ١٣٩١ 
ھـوای  .   کنگان شـد ١٢  کارگر در فاز  ٢ باعث کشته شدن  

گرم مرداد ماه در جنوب ھمیشه ھمراه با گرد و غبار ھـمـراه  
در این شرایط برای جلوگیری از حادثـه و رخـداد ھـر  . است 

اتفاقی باید کارگران محل کار را ترک کنند اما به عـلـت  
تعطیل نشد کار و عدم آموزش ھای کـافـی در رابـطـه بـا  
ایمنی فردی و گروھی در محیط کار توسط کـارفـرمـایـان  
ـنـی بـه   ـی ـپ متاسفانه یک کارگر ایرانی و یک کارگر فیلی

ـرش   فاصله یک ھفته جان باختند که یکی بر اثر دستگاه ب
ـفـاع و   و دیگری بر اثر پرس شدن بین دو لوله و ھر دو در ارت
در ھوای گرم و توام با گرد و غبار که مانع از دید کـافـی  

ـلـخ را بـه  .  برای کارکردن میشد ھـمـراه بـود  ایـن حـادثـه ت
ـیـت مـی   کارگران ایران ، فیلیپین و سایرکارگران جھان تسـل

 .گوییم 
 
ھای کارگران مازندران  درصد قرارداد٨٠

 سفید امضاست
ــیــش از   ــرارداد ٨٠ ب ــران و     درصــد کــل ق ھــای کــارگ

شـود و در    کارفرمایان در مازندران سفید امضا منعـقـد مـی 
ترین دغدغه جـامـعـه    شرایط کنونی فقدان امنیت شغلی مھم 

گسترش قراردادھای سفیـد امضـا در ایـن  .  کارگری است 
ـراردادھـای    ھای اقتصادی نشان از بـی   بنگاه  ـبـار شـدن ق اعـت

 . کاری و فقدان امنیت شغلی کارگران دارد 
 

 گزارش
 

افزایش اعتصاب ھای کارگری در سایه 
 در ایران  «ممنوعیت اعتصاب»

ــدن از کــار،  :  رادیـو فــردا    ــصـاب و    دســت کشـی اعـت
اخراج کارگران از    اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایا و  

ـران   مواردی است که در سالیان اخیر در مناطق گوناگـون ای
ھـا اعـم از    از سوی کارگران صورت گـرفـتـه و در رسـانـه 

ـیـن در سـایـت  ـتـی و ھـمـچـن ھـای کـارگـری    دولتی و دول
    ھـا،   ھـا و سـایـت   به گواه ھمیـن رسـانـه .  انعکاس یافته است 

ھای اخیـر    ھای کارگری در ماه   ھا و اعتصاب   شمار اعتراض   
ھـا در    ھـا و اعـتـصـاب   اما این اعتـراض .  افزایش یافته است 

ـرات در قـانـون کـار   ـی ـی شرایطی صورت می گیـرد کـه تـغ
 نشان می دھد حق اعتصاب یا اعتـراض  ١٣٦٩ مصوب سال  

 از این قـانـون حـذف  ٧٠ ھای نخستین دھه    کارگری در سال 
در ایـن        فعال سندیکایی در نروژ،   صادق کارگر،  .  شده است 

بعد از انقالب در حـالـی کـه  »: گوید   باره به رادیو فردا می 
ھای کارگران گسترش حقوق کار و بھتـر    یکی از درخواست 

شدن آن بود، ولی از ھمان ابتدا از طرف رژیم جـدیـد بـا ایـن  
به خصوص این مخالفت از جـانـب جـریـان  .  امر مخالفت شد 

مـھـدی کـوھسـتـانـی        در این میان   «.بازار بسیار وسیع بود 
ـلـی اتـحـادیـه ھـای    نژاد،  ـیـن الـمـل ـفـدراسـیـون ب  مشـاور کـن

 بر این باور اسـت کـه    کارگری و عضو کنگره کار کانادا، 
اقدام دولت جمھوری اسالمی ایران در به رسمیت نشـنـاخـتـن  
حق اعتصاب برای کارگران ایرانی، عملی غیر قـانـونـی بـه  

کارگر وقتـی  »: گوید   وی به رادیو فردا می .حساب می آید 
رسـد، حـق دارد اعـتـصـاب    با کارفرمای خود به توافق نمی 

ھـمـه  .  کند و کارفرمایا باید ببیند خواسته کارگر چـیـسـت 
ـرپـا گـذاشـتـه   ـران زی ـلـی کـار در ای موارد قوانین بیـن الـمـل

ـرای    می  شود در حالی که اعتصاب آخـریـن ابـزار کـارگـر ب
ــراض اســت  ــت بــا ایــن ھــمــه بــه گــزارش   «. نشــان دادن اع

     دبیر کل خانـه کـارگـر،   خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب، 
ایران قانونی دانست و    در شھریور سال گذشته اعتصاب را در 
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ایـن حـق را     قانون کـار  ١٤٣  و  ١٤٢  و  ١٤١ مواد  »: گفت 
ـتـی    اما برخی از تشکل  «. قانونی شمرده است  ھای غیر دول
ھایی خواستار به رسمیت شنـاخـتـه شـدن    کارگری در بیانیه 

ھا تـا    حق اعتصاب از سوی دولت شده اند که این درخواست 
این در حالی اسـت کـه  .  مسکوت گذاشته شده است   کنون  

 مـعـاون امـور     حسـن صـادقـی،   به گزارش خبرگزاری ایلنا، 
ـبـل نسـبـت بـه تـالش    ھای خانه کارگر،   استان   چند مـاه ق

دولت برای تغییر قانـون کـار و نـادیـده گـرفـتـه شـدن حـق  
امـا چـرا فـعـاالن و  . اعتصاب کارگـران در آن ھشـدار داد 

ھای غیر رسمی کارگری معتقدند حق اعتصـاب در    تشکل 
در  »:  ایران به رسمیت شناختـه نـمـی شـود؟صـادق کـارگـر 

مورد اعتصاب حساسیت زیـادی وجـود دارد چـون مـنـشـا  
ـنـد کـارگـران  .  حقوق کـار اسـت  بـدون حـق اعـتـصـاب کـن

ـرسـنـد   نمـی  ـنـد بـه حـقـوق و حـقـوق خـود ب مـھـدی   «. تـوان
ھـای کـارگـری در    کوھستانی نژاد با اشاره بـه اعـتـصـاب 

کشورھای جھان و جایگاه آن در قراردادھای دسته جـمـعـی  
در دو دھـه  »:  گـویـد   در اصول سازمان بین المللی کار می 

گذشته که جھانی سازی گسترش یافته اعتصابات ھم در  
کشورھای آمریکای جنوبی، آفریقا و آسیا به خصـوص در  

ـیـدا کـرده اسـت  ـری پ ـیـشـت امـا در  .  چین و ھند اھمـیـت ب
ـراردادھـای دسـتـه جـمـعـی بـه   ـران کـه ق جاھایی مانند ای

تـوانـد بـا    رسمیت شناخته نشده، زمانـی کـه کـارگـر نـمـی 
مدیریت بر سر مسایلی چون ایمنی کار یا اضافه حقـوق و  
ـرسـد، بـه طـور   ـتـاده بـه تـوافـق ب گرفتن دستمزد عـقـب اف

آید و ایـن    خودجوش از محیط کار برای اعتراض بیرون می 
 «.اعتراضات بنابر موقعیت متفاوت است 

 
گرامی داشت سلمان یگانه در قله ی 

 دماوند 
جمعی از کارگران با صعود به قله ی دمـاومـنـد، یـاد  

ـرای ایـجـاد   «سلمان یگانه » عضو کمیته ی ھماھـنـگـی ب
تشکل کارگری را که در جریان سانحه کـار جـان بـاخـت،  

جمعی از کارگران کوھنورد با صـعـود بـه  .گرامی داشتند  
ـتـه ی   «سلمان یـگـانـه »قله ی دماومند، یاد   عضـو کـمـی

ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگـری را کـه در جـریـان  
 سانحه ای به ھنگام کار جان باخت، گرامی داشتند 

ـنـده  »بنابر گزارشی که از سـوی   ـرگـزارکـن کـارگـران ب
منتشر شده است، سلمان یگانه کارگـر   «یادبود سلمان یگانه 

ـبـھـشـت سـال  ١٧ شرکت صنایع فوالد لوشان گیالن در   اردی
ـره ھـای  (  به خاطر حادثـه کـار  ١٣٨٨  ـر کـردن الی پ گـی
او کارگری ضدسرمایه بـود و عضـو  .  جان باخت ) میکسر 

کمیته ھماھنگی برای ایجاد تشکل کارگری و در مـیـان  
خانواده، اقوام، دوستان و ھمرزمانش نیز مـحـبـوب و دوسـت  

 .داشتنی 
ـنـد کـه   ـت ـم گـرف تعدادی از کارگران کوھـنـورد تصـمـی
ـلـه دمـاونـد   دربرنامه ای دو روزه یاد و خاطره او را بر فراز ق

ـر از کـوھـنـوردان  ٢٥ به ھمین مـنـظـور  . گرامی بدارند  ـف  ن
کارگر از شھرھای رشـت، کـرمـانشـاه، کـرج، گـرمسـار و  

ـلـه  ١٣٩١  مرداد  ٢٧  الی  ٢٦ تھران از تاریخ    با صـعـود بـه ق
دماوند یاد ھـمـکـار و ھـمـنـورد خـود و دیـگـر کـارگـران  

بر پایـه ی ایـن  .  جانباخته در حادثه کار را گرامی داشتند 
ـبـه   گزارش، ایران در مورد مرگ در اثر کـار در جـھـان رت
سوم را دارد و در سطح کشور نیز مرگ در اثر کار بعـد از  

حوادث جاده ای دومین علـت از دسـت رفـتـن جـان انسـان  
 . ھاست 
 

 شرایط کار در شرکت ھای خارجی
ـرای کـارگـرانـی کـه در شـرکـت ھـای   شرایط کار ب

 .خارجی کار می کنند بسیار دشوار است 
شرکت دیلیـم یـکـی از    -کانون مدافعان حقوق کارگر  

ـرو  ژه    این شرکت ھائی است که تابعیت کره ای دارد و در پ
ھای نفت وکاز به خصوص در پارس جنوبی فعال است ایـن  
ـم روز مـرخصـی   ـی ـراردادھـای جـدیـدش دو ون شرکت در ق
ماھانه کارگران را از لیست پرداخت ھا حذف کـرد واعـالم  
نمود که این تعطیلی درمبلغ قرارداد مـنـظـور شـده اسـت و  
درحقیقت بخشی از حقوق نیروی کار را از جیـب کـارگـران  

سوال ایـن جـاسـت کـه چـرا  . به جیب کره ای ھا می ریزد 
ـیـارد   ـل یک شرکت خارجی کـه در حـال کسـب سـود مـی
. دالری از منابع مـاسـت بـه قـانـون کـارپشـت مـی کـنـد 

ـلـی در مـورد   شرکت دیلیم به عنوان یک شرکت بین الـمـل
با تـوجـه  .   زیر پا گذاشتن قوانین موجود باید پاسخگو باشد 

ـران رسـمـا لـغـو نشـده اسـت و   به این که قوانین کار در ای
تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بـا وجـود قـانـون کـار  
اعمال می شود و با توجه به این که شرکت ھای خـارجـی  

) قانـون کـار ( در ایران نمی توانند بر خالف قوانین کشوری  
عمل نمایند و ھـیـچ اطـالعـیـه ای ھـم صـادر نشـده کـه  
ـیـن کشـور   ـررات و قـوان شرکت ھای خارجی بتوانند با مـق

) کـره ای ( خود در اینجا کار کنند از این رو شرکت دیلیم  
ـروی کـار   ـی ـراردادھـایـی را بـا ن با زیر پا گذاشتن قوانین ق
ـم   ـی ایرانی وضع مـی کـنـد کـه عـمـال سـنـوات، دو روز ن
مرخصی ماھانه و عیدی و پاداش ساالنه حذف می گـردد  

حـذف  .  و اعتراض کارگران را با اخراج آنان پاسخ می گوید 
ـروی کـار اسـت   ـی این سه مورد دقیقا سه ماه حقوق یک ن

 ساعته در خدمت پروژه آن ھـم در پـارس جـنـوبـی  ٢٤ که  
 . است 

 روز می تواند درخـانـه بـاشـد و  ٥ کارگری که ماھی  
بـا  ( بقیه را در کارگاه شرکت دیلیم در خدمـت کـار اسـت  

)  روز مـرخصـی ٧ توجه به دو روز برای رفت و آمد جمـعـا  
شرایط نامساعد آب و ھوایی شـرایـط نـامسـاعـد آلـودگـی  

ـرای روز    سـاعـت  ١٢ ھای گازی و شرایط سختی کـار ب
در  این شرایط وضعیتی اسـت  .  کاررا پشت سر می گذارد 

که باید حقوق فـوق الـعـاده  دریـافـت کـنـد وتـحـمـل ایـن  
وضعیت به فرسودگی جسمی وروانی او می انجـامـد ولـی  
ـم بـعـضـی   ـی ـق ـرمسـت این شرکت بیگانه به دلیل حمـایـت غـی
ـفـاده کـرده   نھادھا و بی توجھی اداره کار از شرایط سوءاسـت
و در سال سه ماه حقوق نیروی کار کـارگـران را بـه جـیـب  

نھادھای مسئـول  .  می زند تا سودھای خود را افزایش دھد 
ـروی کـار   ـی ھم با بی خیالی نظاره گـر ایـن اجـحـاف بـه ن

  .کارگران ھستند 
 اخبار بین المللی

 
اعالم اتحادیه شرکت خودرو  -کره جنوبی 

 سازی کیا به اعتصاب
اتـحـادیـه شـرکـت خـودرو   Fox Businessبه گزارش  

 اوت دسـت  ٢٢ سازی کیا اعالم کرد که روز چھار شنبه  

خـواسـت ایـن کـارگـران  .   ساعته خـواھـد زد ٦ به اعتصاب  
دریافت سھم بیشتر از سود کـارخـانـه و افـزایـش دسـتـمـزد  

ـنـد  .  اعالم شده است  این کارگران گفته اند که حاضر ھسـت
 که کارفـرمـایـان حـاضـر بـه رسـیـدگـی بـه    تا در صورتی 

آنـھـا  .  خواست آنھا باشند، به سـر مـیـز مـذاکـره بـازگـردنـد 
  ١٣٥ (  ھـزار وون  ١٥٢ خواھان افزایش ماھـیـانـه دسـتـمـزد  

 در صـد از سـود خـالـص کـارخـانـه بـه  ٣٠ ، پرداخت  ) دالر 
ـنـد  . کارگران پر کار و موفق و بر چیدن شب کـاری ھسـت

ـیـه امسـال  ١٣ کارگران این شرکت از   ـرای  ١٣  ژوی  بـار ب
دستیابی به مطالبات خود دست از کـار کشـیـده انـد کـه  

ـیـش از   ـیـد ب .  ھـزار خـودرو شـده اسـت ٢٤ باعث افت تـول
ـیـش از    خسارت ناشی    ٣٥٠  از این اعـتـصـابـات چـیـزی ب

شرکت خودرو سـازی کـیـا  .  میلیون دالر تخمین زده میشود 
ـنـد   و شرکت ھیوندای که متعلق بـه یـک مـوسـسـه ھسـت
ـنـده خـودرو در جـھـان   ـیـد کـن مجموعا  پنجمین شرکت تـول

 .بشمار میروند 
 

اعتراض ھمسران  -آفریقای جنوبی 
 معدنچیان کشته شده

به گزارش وبسایت ھفته نامه آلمانی فـوکـوس، زنـان و  
کودکان کارگران معدن پالتین مـاریـکـانـا، نـزدیـک شـھـر  

 اوت در مـقـابـل مـعـدن اجـتـمـاع  ١٨ راستنبرگ، روز شنبه  
در ایـن  .  کرده و علیه خشونت پلیس دست به تظاھرات زدند 

ای دیـگـر    ھا نیمه برھنه شدند و عـده   ای از آن   تظاھرات عده 
ـرانـدازی و  : نوشته ھایی در دست داشتند  ـی لطفا  دسـت از ت

در این میان پلیس آفریقـای جـنـوبـی  !  قتل مردان ما بردارید 
یـکـی  .  تحقیقات در مورد عملکرد پلیس را آغاز کرده است 

از اعضای ناظر بر عملکرد پلیس گفت که منظـور از ایـن  
تحقیقات این است که آیا برخورد پلیس با تھدیدات مـوجـود  

جـیـکـوب زومـا،  .  از سوی کارگران تناسب داشـتـه یـا نـه 
ـیـن،   رئیس جمھور آفریقای جنوبی، در دیداری از معدن پـالت
تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای بررسی کشمـکـش ھـا  

ـرای آرام  .  را اعالم داشت  این تالش رئیس جمھور و پلیـس ب
ـراضـی شـدیـد و  .  گیرد   کردن کارگران صورت می  جو اعـت

امکان تشدید اعتراضات حـکـومـت را بـه صـرافـت انـجـام  
 . اقداماتی جھت آرام کردن کارگران واداشته است 

 
اعتراضات خیابانی برای انجام  -توگو 

 اصالحات  
به گزارش یورو نیوزھزاران تن از مـردم تـوگـو در شـھـر  
لومه، پایتخت این کشور بـا وجـود مـمـنـوعـیـت از سـوی  

آن ھا در آستان  انتخابـات پـارلـمـانـی  . دولت، تظاھرات کردند 
ـرای  .  خواھان انجام اصالحات در کشورشان شـدنـد  ـیـس ب ـل پ

ـفـاده کـرد  .  متفرق کردن معترضان از گـاز اشـک آور اسـت
ـراض خـیـابـانـی   عده ای در درگیری ھـای نـاشـی از اعـت

ـر  .  دستگیر و زخمی شده اند  ـتـی بـالـغ ب   ٦ توگو با جـمـعـی
ـیـن   ـن میلیون نفر در آفریقا و در ھمسایگی کشور غـنـا و ب

 .واقع شده است 
 
ھای دولتی  اعتصاب کارکنان بانک -ھند 
 ھند

ـیـون کـارمـنـد     سی    بی    به گزارش بی  ـل  حدود یک می
بانک در ھند در اعتراض به تغییرات مورد نـظـر دولـت در  
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قوانین بانکی به یک اعتصاب دو روزه دست زده انـد کـه  
به بسته شدن بانک ھا در سراسر ھند و تـوقـف مـعـامـالت  
. ارزی در بانک مرکـزی ایـن کشـور مـنـجـر شـده اسـت 

اتحادیه ھای کارگری نگران آن ھستند که تغییرات جـدیـد  
ـیـت بـانـکـی را   که امکان حضور بخش خصوصی در فعـال
. افزایش می دھد باعث بیکاری کارمندان بانک ھا شـود 

ـبـه   ـنـجـشـن  اوت مـذاکـره  ٢٣ قرار است پارلمان ھـنـد روز پ
 .پیرامون الیحه پیشنھادی دولت را آغاز کند 

 
مراسم تجلیل از  -آفریقای جنوبی 

 قربانیان حادثه معدن
ـقـای جـنـوبـی  :  آفریقای جنوبی  ھزاران نفر از مردم آفـری

بخصوص کارگران معادن در مراسم تجلیل از قربانیـان خـون  
ـیـس ایـن کشـور پـس از دوره آپـارتـایـد   بارترین عملیات پل

ـقـای جـنـوبـی بـا  .  شرکت کردند  ـیـن آفـری اکثر معادن پـالت
اعطای مرخصی به کارگران خود به آنھا امکـان دادنـد تـا  

 نفری که در حادثه معدن ماریکـانـا  ٤٤ در مراسم تجلیل از  
این مـراسـم  .  در شمال این کشور کشته شدند، شرکت کنند 

ـیـس روز   ـل ـپـه ای کـه پ در چادر سفیـدی در نـزدیـکـی ت
ـر روی کـارگـران   پنجشنبه ھفته گذشته با گشودن آتـش ب

 نفر دیـگـر را زخـمـی کـرد،  ٧٨  نفر از آنھا را کشته و  ٣٤ 

چند روز قبل از این حادثه نیز ده نفـر دیـگـر از  .  برگزار شد 
جمله دو پلیس بر اثر درگیری و رقابتھای بین سـنـدیـکـایـی  

این کارگران معدن خواھـان افـزایـش سـه  .  کشته شده بودند 
 . یورو بودند ١٢٥٠  به  ٤٠٠ برابری حقوق ماھانه خود از  

 
 محاکمه معدنچیان آفریقای جنوبی

ـیـش از     ٢٥٠ ایران تریبون؛ نخستین جلسه مـحـاکـمـه ب
س از ایـن کـه  :  معدنچی در آفریقای جنوبی برگـزار شـد 

شرکت اداره کننده معدن، حدود سه ھزار کارگر اعتصـابـی  
ـبـه بـه   را به اخراج تھدید کرد، یک سوم از آنھـا روز دوشـن
ـیـن   سر کار بازگشتند اما ھنوز ایـن مـعـدن اسـتـخـراج پـالت

نخستین جلسه محاکمه بیـش  . تولید خود را آغاز نکرده است 
ـرگـزار شـد  ٢٥٠ از    معدنچی در آفریقای جنوبی در حالی ب

که اعضای خانواده آنھا در بیرون دادگاه در اعتراض بـه آن  

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیـوز، اتـھـام ایـن  .تجمع کردند 
ــل و خشــونــت اعــالم شــده   ــت ــرای ق ــل، تــالش ب ــت افــراد ق

حدود یک ھفته قبل، سه ھزار تن از کارکنان مـعـدن  . است 
ایـن  .  با ھـدف افـزایـش حـقـوق دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد 

ـبـل  .  اعتصاب باعث از کار افتادن معـدن شـد  چـنـد روز ق
نیروھای پلیس با تیراندازی به طرف کـارگـران اعـتـصـابـی  

پس از ایـن کـه  .   تن را کشتند ٣٤ که تجمع کرده بودند و  

شرکت اداره کننده معدن، حدود سه ھزار کارگر اعتصـابـی  
ـبـه بـه   را به اخراج تھدید کرد، یک سوم از آنھـا روز دوشـن
ـیـن   سر کار بازگشتند اما ھنوز ایـن مـعـدن اسـتـخـراج پـالت

 .تولید خود را آغاز نکرده است 
ـنـده مـعـدن اسـت   «لون مین »مدیر شرکت   که اداره کن

ـرقـانـونـی بـود کـه  »: گوید   می  این اعتصاب، اعتصابی غی
. کارکنان شرکت تصمیم گرفتند بر سر کار حاضـر نشـونـد 

ــاقـات در آن روز نـاگـھــان بـه ســرعـت رخ داد و   ـف امـا ات
ـرل    ھا تبدیل به مساله   خشونت  ـت ای اجتماعی شد که از کـن

ـیـس دخـالـت  .  ما خارج بود  به ھمین دلیل نیاز داشتیم که پل
االجـل بـازگشـت بـه کـار را    شرکت لون مین ضـرب «. کند 

ـیـب کـارگـران   ـرت یک روز دیگر تمـدیـد کـرد و بـه ایـن ت
ــا روز ســه  ــایــد ت ــصــابــی ب ــت ــه کــار خــود را از    اع ــب ــن ش

ـیـس بـه طـرف مـعـدنـچـیـان،  . سربگیرند  ـل ـر پ تیرانـدازی اخـی
بارترین واقعه این چنینی در آفریقای جنوبی پـس از    مرگ 

 مـیـالدی  ١٩٩٤ پایان دوران آپارتاید در این کشور از سـال  
جمھوری آفریقای جنوبـی ضـمـن    رئیس  «ژاکوب زوما ». بود 

اعالم یک ھفته عزای عـمـومـی در کشـور، ھـیـاتـی را  
 .مامور رسیدگی به این واقعه کرده است 

 
بیکاری ھشت ھزار کارگر شرکت  -ژاپن 
 شارپ

ـر از   ـف ـلـویـزیـون شـارپ ھـزاران ن  شرکت تولیدکننـده ت
ـرگـزاری  .  کند   نیروی کار خود را اخراج می  به گـزارش خـب

رویترز از توکیو، سه ھزار نفر از کارکنان شرکت شارپ بـا  
ھای تولید تلویزیون این شرکـت در چـیـن و    فروش کارخانه 

ـر اعـالم    شرکت شارپ پیـش .  مکزیک بیکار خواھند شد  ت
کرده بود تصمیم دارد تا پنج ھزار فرصت شغلی را در ایـن  
شرکت حذف کند اما خبرگزاری کیودوی ژاپن به تازگـی  
اعالم کرده است که ایـن شـرکـت درصـدد اسـت بـه رغـم  
برنامه اولیه خود برای حذف پنج ھزار فـرصـت شـغـلـی، ده  

بنا بر این گـزارش،  .  ھزار نفر از کارکنان خود را اخراج کند 
ـیـارد دالری در تـالش   ـل شرکت شارپ با بدھی شانزده مـی

ـنـه  ـری از ھـزی ھـای اضـافـی و اخـراج    است تا بـا جـلـوگـی
 .ھای خود را پرداخت کند   کارکنان این شرکت بدھی 

 
 ھزار کارمند ١٨احتمال اعتصاب  -آلمان 

 لوفتھانزا
اتحادیه کارکنان شرکت   Market Watchبه گزارش  

ھواپیمایی لوفتھانزا اعالم کرد که چنانچه مذاکراتی کـه  
ـرد    در چند روز آینده با نماینده کارفرمایان صـورت مـی  گـی

آنھـا خـواھـان  .  به نتیجه نرسد، دست به اعتصاب خواھند زد 
 در صد اضافه دستمزد، دریافت پاداش سالیانه تا مـعـادل  ٥ 

ـنـد  . یکماه دستمزد و ممنوعیت استخدام کارگر موقت ھسـت
ـتـه    یورگن وبر یکی   از اعضا ھیئت مدیره  ایـن شـرکـت گـف

ـلـی   کشـیـده شـود تـا    است که بھتر است شرکت به تـعـطـی
اینکه به خواست کارگران توجه بکند و قدرت رقابـت خـود  

ـیـمـایـی از دسـت بـدھـد   را با سایر شرکت  ایـن  .   ھای ھـواپ
ـلـغ  ٢٠١٢ شرکت اعالم کرده است که در نیمه اول سال    مـب

 . میلیون یورو ضرر داده است ١٦٨ 
 

 

 


