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ــه   ــگــر ب ــھــاســت كــه دی مــدت
ــی و حــرافــی   ــران ــن ــســات ســخ جــل

دانشگـاھـی مسـائـل  "  كارشناسان " 
نه وقتـش را دارم  .  چپ نمی روم 

امـا  .  و نه دیگر حـوصـلـه اش را 
تبلیغ برای جلسه رفیـق عـزیـزم ل  
را از طریق فیسبوك دریافت كـردم  
. و بی صبرانه منتظر دیدنش بـودم 

از دیدنش بیش از حـد خـوشـحـال  
ــدم  ـرن  .  ش ــ ـــود ق اواســـط دھـــه ن

ــتــصــاد   ــه، یــك كــورس اق ــت گــذش
چـپ  .  سیاسی با او گذرانده بودم 

ــا   ــت در دانشــگـاه در شـھــری نسـب
ـرھـه از   كوچك در كانادا و در آن ب

مـن  .  تاریخ، اقبال زیـادی نـداشـت 
ـفـی جـالـب   ـل برایش از جھات مخت

ـنـكـه  .  بودم  ـم و ھـم ای ھم ایده ھای
ھنوز دو آتشه از كمونیسـم و ایـده  
ـرایـش   ـر دفـاع مـی كـردم، ب ـی ـی تغ

یكـی دو بـار بـه مـن  .  جالب بود 
گفته بود كه دیدن كسـانـی مـثـل  
ـنـد كـه در   من به او كمك مـی ك
این دنیای مسـخ شـده و پـس از  
فروپاشی دیوار برلن، فعال دیـوانـه  

پناھنده ای از خـاورمـیـانـه  !  نشود 
كه كمونیسمش با كمونیسمـی كـه  
ــا آن آشــنـائــی داشــت، فــرق   او ب

برخورد و نگاه مـن  .  زیادی داشت 
ـلـه   به یھودیھا و نـگـاھـم بـه مسـئ
ـرانـگـیـخـتـه   فلسطین تعجبش را ب

 . بود 
ـم   ـی ـرار گـذاشـت بعد از جلسه ق

كه فردا برای نھار ھمدیگر را در  
یكی از رستورانھای شھر مالقات  

از وضعـیـت مـردم مـنـطـقـه  .  كنیم 
ای در حومه شھر الگوس نیجریـه  

 (Amukoko)به نام آموكوكـو  
ـرا مـقـالـه   برایم تعریف كرد كه اخـی
ـتـشـر   ای تحقیقی دربـاره اش مـن

می گفت آمـوكـوكـو از  .  كرده بود 
ـیـعـی،   ـرطـب كثافت و آلودگـی غـی
ـری بـخـود گـرفـتـه   شكل خاكسـت

می گفت ابتـال بـه سـل و  .  است 
ـنـد  . ماالریـا از داده ھـای آنـجـای

ــه عــمــدتــا از   ــق ــط ــن مــردم ایــن م
ـبـایـل   مھاجرینی ھستند كـه از ق
شمالی نیجریه برای یافتن كاری،  

 فروپاشی اقتصادی و اعتراضات کارگری
 پرسش و پاسخ با 

 ناصر اصغری، شھال دانشفر و مرتضی فاتح 

 نکته اصلی
 ١٤ صفحه  

 سقوط ریال
 ١١  صفحه   

چه کسی از رسانه ای شدن 
 مبارزات کارگران میترسد

 یاشار سھندی 

 ٩   تا  ٥      صفحه  

 دشمنان كارگران كه لباس دوست پوشیده اند
 ناصر اصغری 

 شاگردي، حمله به طبقه کارگر -  طرح استاد

 ١٢  صفحه  

وقتی رسانـه ھـای بـورژوازی بـه  
ـران،   ـــارزات کـــارگــ ـب ـــار مــ ـب اخــ
ـران   بخصوص در کشوری مانند ای
ـقـدر   میپردازند، حضور کـارگـران آن
پرقدرت و وسیـع اسـت کـه نـمـی  

با نگاھـی  .  توانند آنرا انکار کنند 
عمیقتر متوجه میشویم که تـاریـخ  
ــچ   ــارزات کــارگــران در ھــی مــب
کجای تاریخی که بـورژوازی از  
دھان کارشـنـاسـان دانشـگـاه دیـده  

ـیـان کـرده اسـت   کـه ھـر  ( خود ب
ــر یــدک   ــر اگ ــت ــقــب دک کــدام ل
نکشند مفتخر به این میشوند کـه  
ــخ   تـاریـخ نـگـار، پـژوھشـگــر تـاری

، یـادی  ) مـیـشـونـد ...  معاصر و  
اگر ھـم مـجـبـور شـونـد  .  نمیشود 

ـنـد، فـورا  بـه   جایی از آن بـگـوی
حزب رسوای توده میچسباننـد تـا  

ـنـد  نـه  .  آن مبارزات را تخطئه کـن
روزانـه، و نـه در  "  تقویم تاریخ " در  

ھیچ کتابی کـه بـه تـاریـخ صـد  
ساله اخیر پرداخته شـده، شـمـا بـه  

و حتی به جرات میتـوان  (  سختی  

به حضـور  )  مدعی شد ھیچ کجا 
ـفـاقـات صـد   طبقـه کـارگـر در ات

دم و  .  ساله اخیر، برخورد میکنیـد 
ـقـالب     ٥٧ دست ترین این تاریخ، ان

از شبھـای شـعـر مـوسـسـه  .  است 
گوته در تھران تا تحصن روحانیـون  
در دانشگاه میگویند، از رفـت و  
آمد فالن کس به نوفـل لـوشـاتـو،  
از اعتصـاب روزنـامـه نـگـاران، و  
شاید اعتصاب کارمندان بانکھا و  

اگـر ھـم  (  ادارات میگوینـد امـا  
بـه  )  گفته شود به صورت تیتر وار 

ـفـت،   اعتصاب کارگران شـرکـت ن
ـم شـاه را   اعتصابی که کمـر رژی

ـیـشـود  بـا  .  شکست، اشاره ای نمـی
در نظر گرفتن این مسایل، اکنـون  
ـتـوان مـتـوجـه شـد کـه  اگـر   می
ـبـش   رسانه ھای بورژوازی بـه جـن

ـفـی  (  کارگری   حـتـی اگـر صـن
ـقـی شـود  ـل ـردازنـد، چـقـدر  )  ت ـپ مـی

ــاد شــده کــه   قـدرت کــارگـران زی
   اصالح قانون تامین اجتماعی  یا فقر بیشترتوازن قوا را تا آن حد به نفـع خـود  

  ١١ صفحه  
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تغییر داده است که بـه مـبـارزات  
 .آنان اشاره شود 

این اما گویا خوشاینـد مـذاق  
ـیـسـت  ـیـن  .  چپ سنتی ایران ن اول

ایرادی که میگیرنـد  ایـن اسـت  
که چرا فالن مبارزه معین رسـانـه  

و مدعی میـشـونـد  ! ای شده است 
سازمان دھـنـدگـان یـک مـبـارزه  
مشخص، قصد رسـانـه ای شـدن  
ـراض   داشتند؛  آخـریـن مـورد اعـت
ـراضـی   این چپ بـه طـومـار اعـت
ـنـد فـعـاالن   ـت کارگران بود که گف
ـنـد رسـانـه   این حرکت قصد داشـت

یکی پیدا شود برود بـه  !  ای شوند 
این حضرات حالی کند مگر چـه  
ـــن   ـــب ای ـــی دارد؟ خ اشـــکـــال
اعتراضات چطور به گـوش تـوده  
ـرار   ـتـی مـثـال ق مردم برسـد؟  وق
است طبقه کارگر رھبر مـبـارزات  
کل جامعه بشود این طبقه چطـور  
باید خودی نشان بدھد و جـامـعـه  
ـر شـود کـه کـارگـران بــر   بـا خـب
ــدگــی   ــل زن ــن مسـای ـری ــاتـی ت حـی
ـنـد و نـه   انسانھا انگشت گـذاشـت

چه اشکالـی  .  مثال بر سر قومیت 
ـنـکـه گـوش تـوده   دارد عـوض ای
مردم از این پر شود که ھـاشـمـی  
رفسنجانی مرد بحران در راه اسـت 

ھمان رسانه ھا مجبور شـونـد  (!)  
بخشی ھر چند کوتاه بـه طـومـار  
اعتراضی کارگران اشاره کننـد و  
در این طومار ھم از فالن بـزرگ  

درخواست کمک  "  باران ساز " مرد  
نشده، یا در حمایت فـالن پـاسـدار  
ـلـکـه   اصالح شده نـوشـتـه نشـده ب
ــن شــده کــه ســطــح   ــار ای ــت خــواس
دستمزدھا باالتر برود و این اکـنـون  
در این وضعیت وخیم گرانی، نیـاز  
ـتـوانـد   کل جامعه است و ایـن مـی
ـتـخـاب   کل جامعـه را بـه ایـن ان
ـقـه کـارگـر   برساند که اھداف طـب

راه حل آنھا است و نـه تـوھـمـات  
شــاھــزاده ای کــه یــک کــالم  
محض نمونه از رفـاه مـردم نـمـی  
ـلـکـه مـدام از تـمـامـیـت   گوید، ب
ارضی اینبار ھـمـراه بـا چـاشـنـی  
ــی   دمــوکــراســی ســخــن فــرســای

ـبـار  .  میکند  ـن چه اشکالی دارد ای
عوض اینکه نـورافـکـن ھـا روی  
فالن نماینده مرتجع سرمایه بـاشـد  
ـتـد و   ـف ـی روی فعاالن کـارگـری ب
ـنـد؟ ایـن   ـن ـی ـب ـرا ب ھمه جـامـعـه آن
ـیـل   مخالفت خوانـی ھـا یـک دل

ـقـه  :  ساده دارد  ھر چه حضـور طـب
کارگر پر رنگ تر مـیـشـود ایـن  

 .چپ ھم بیشتر محو میشود 
ــخــش   ــاه یــک ب اشــاره کــوت
ـرای   خبری این رسانه ھا، ھـنـوز ب
ــیــســت  . مــا کــارگــران کــافــی ن

ـنـد کـه   کارگران باید کاری کـن
این رسانه ھا علیرغم میل درونـی  
شان و یا منـشـور مـخـفـی شـان،  
مدام از کارگران و مبارزات آنـھـا  

بـایـد کـاری کـرد کـه  .  بگوینـد 
تاریخ نـگـاران بـورژوازی یـادشـان  
بیاید که در این صد ساله ھمیشه  
ـقـه حضـور داشـتـه و در   ایـن طـب
مقاطعی حضور سرنـوشـت سـازی  

باید تـا جـا دارد  .  ھم داشته است 
اتفاقا مبـارزات کـارگـران رسـانـه  
ـنـد   ـتـوان ای شود بـه حـدی کـه ن
. اخبار کارگری را سانسور کننـد 

ــت   ــی ــه کــم ــگــاه ســاده ب یــک ن
ــه   ــاری کــه در ھـمــیـن نشـری اخـب
منتشر میشود، نشان میدھـد کـه  
ھنوز به رسانه ای شدن مـبـارزات  

امـا  . کارگری بسیار فاصله داریم 
ـفـسـای   تا ھمیـن جـا، در ایـن وان
ـقـه   ـیـن مـبـارزان طـب سرکوب خـون
کارگر، این طبقه توانسته مدیـای  
ــد کــه از   ــمــای رســمــی را وادار ن
ــرد   ــزگ ــد،  مــی کــارگــران بــگــویــن
بگذارند و از فعالین کارگری در  

ــد  ــن ــد بــگــوی ــن آن کســی کــه  .  ب

مخالف رسانه ای شدن مـبـارزات  
کارگران است بیش از ھر چـیـزی  
بورژوا تر از ھر بورژوای است که  
نمی خواھد اخـبـار کـارگـری بـه  

دشمـنـی ایـن  .  گوش کسی برسد 
دوستان به گـونـه ای شـده اسـت  
ـقـه کـارگـر   که اصل مبارزات طب

ایشان بـی  .  را ھم زیر سوال میبرند 
ـراضـات   جھت نیست که مدام اعـت
ـنـد؛   کارگری را تدافعی مـیـخـوان
ـنـگـونـه   مبارزات کـارگـری را ای
ـر   جلوه میدھند تـا حضـور بـی اث
.  خودشان را توجیـه کـرده بـاشـنـد 

اما ھمانگونه که اشاره شد به ھر  
درجــه کــه مــبــارزات کــارگــران  
ـر مـیـشـود،   تعرضی تر و وسـیـعـت
ـر   ـنـگـت میدان فعالیت ایشان ھـم ت

رسانه ای شدن مـبـارزات  .  میشود 
ـلـکـه ایـن ابـزاری   ھدف نیـسـت ب
ـبـار   ـن میتواند و بـایـد بـاشـد تـا ای
مبارزات کل توده مـردم مـالخـور  
ـیـن   شود و یک دوره سیاه و خـون
ــل   ــحــمــی ــه کــارگـران ت دیـگــری ب

 .  نشود 
 

 
نشریه 
کارگر 
 کمونیست

  را
  بخوانید

چه کسی از رسانه ای شدن 
 مبارزات کارگران میترسد

 یاشار سھندی 
 ١  از صفحه  



 3 ٢٣٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

راھی آنجا شده اند و راه برگشتی  
ــیــســت  ــفــت  .  جــلــویشــان ن مــی گ

 و گـاھــا  ٨  و  ٧ خـانـواده ھـای  
بیشتر، در اتـاقـكـھـایـی زنـدگـی  
می كنند كه حتی فـكـر كـردنـش  

از وضـع پسـر  .  برایش سخت بـود 
 ساله كـه ھـر روز  ٨  ـ  ٧ بچه ای  

ساعتھا پیاده روی مـی كـرد كـه  
خودش را به یك نقطه شلوغ شـھـر  
الگوس برساند تا در چـھـارراھـی  
. دستفروشی كند، صحبت میـکـرد 

می گفت یك روز این پسـر بـچـه  
ـنـده ای كـه   یك جنسی را بـه ران
ـرمـز ایسـتـاده بـود،   پشت چـراغ ق
ـنـده بـه مـحـض   می فروخت و ران
سبز شدن چراغ، وسایل ایـن بـچـه  
ـنـش را   را می قاپد و گاز مـاشـی

چھره گریان و پژمـرده  .  می گیرد 
این پسر را برایم تعریف مـی كـرد  
كه تصویر كودكی گـرسـنـه اسـت  
که به امید در آوردن چندرغـازی  
ساعتھا به اینجا رسیده و احتـمـاال  
خواھر و برادران كوچكترش انتظـار  
ـرگشـت از   دارند او عصر بعد از ب
ـرایشـان بـه   سر كار لقمه نانی را ب

ـر  .  آموكوكو ببرد  او ھمه این تصـوی
. را جلوی چشمـم مـجـسـم نـمـود 

حالت آن بچه را كـه چـگـونـه از  
ـم   ـرای ـیـچـیـد ب غم به خـود مـی پ
تعریف كرد و شكلـش را در مـی  

خود نیز معلوم بود به شـدت  .  آورد 
 . تحت تأثیر این صحنه قرار گرفته بود 

از درآمد مـرد جـوان و قـوی  
ھیكلی از آموكوكو می گفت كـه  
كاری در شھر الگـوس در یـكـی  
از شركتھای انگلیسی پیدا كـرده،  
اما نصف درآمـد كـارگـران تـمـام  
ــی كــرد  ــت م ــاف ــت را دری . وق

ــرا در مــاه،  ٥٠٠٠ درآمــدش   ــی  ن
 دالر آمـریـكـا  ٣٢ چیـزی حـدود  

غذائی كه جلـوی مـن و او  .  بود 
بود، حداقل دو برابر درآمد ماھانـه  

ــود  ــن كــارگــر ب از گــارســون  .  ای
ــوه كــردم  ــھ ــاضــای یــك ق ل  .  تــق

ــعــریــف مــی كــرد و   ــان ت ھــمــچــن
غـذایـش را ھــم بـا اشــتـھـا مــی  

ـره  .  خورد  من ھم به چـھـره او خـی

شده و قاشق را درون لیوان قھوه ام  
ـرعـادی مـی   ـیـار و غـی بدون اخت

معموال عادت دارم كـه  .  چرخاندم 
در مواقع غیرعـادی ام بـه قـھـوه  

ـم  .  پناه ببرم  ل متوجه شد كه غـذای
دو سه دفـعـه  .  دارد سرد می شود 

پرسید و من ھـم بـا بـھـانـه ھـای  
ـرت كـردم  . مزخرف حـواسـش را پ

ـم را بـخـورم و بـه   نتوانستم غـذای
ـم را   گارسون گفتم كه لطفـا غـذای

ـرم  ـب بـعـد از  .  در ظرفی بریزد كه ب
ـرده و   ـــغـــل كــ ـــكـــه ل را ب ـن ــ ای
ـم، غـذا را در   خداحـافـظـی كـردی

ـم  كـل  .  اولین سـطـل آشـغـال ریـخـت
روزم خراب شد و دو سه ھفته بعـد  

 . از آن ھم حالت بدی داشتم 
     

آتش اعتراضات كارگری 
 در ایران

طومار اعتراضی كارگران كـه  
دھھا ھزار كارگر آن را بـا اسـم و  

ھـای    رسم و از كارخانه و كـارگـاه 
ـرا امضـاء كـرده انـد،   مشخـص آن
اكنـون در مـركـز بـحـث تـمـامـی  

. ھا و محافل كارگری اسـت   كانون 
تمام رسانه ھا و آخوندھای معـمـم  
ــم   ــم اســالمــی ھ و مــكــالی رژی
مجبـور شـدنـد در بـاره آن حـرف  

ـرای چـنـد  .  بزنند  ـر آن، ب عـالوه ب
روزی ھم خبر مھـم رسـانـه ھـای  
ـلـی ھـمـیـن   فارسی زبان بین الـمـل
. طومار اعتراضی کارگـران، بـود 

ــامــه، كــه   در بــخــشــی از ایــن ن
ـران را   وضعیت زندگی كارگران ای
تعریف می كند، می شود تجـسـم  
ــا   ــرد كــه زنــدگــی كــارگــران ب ك
سرعت در حال حـركـت بـه سـوی  

در  .  موقعیت مردم آموكوكو اسـت 
ــخــش آمــده اســت  ــن ب عــدم  : " ای

پرداخت دستمزدھا، بیکارسـازیـھـا،  
ــی   ــاامــن ــت، ن قــراردادھــای مــوق
ـر   شغلی، دستمـزدھـای بشـدت زی
ـیـداد   خط فقر و تورم و گـرانـی ب

بسیاری از اقالم غـذایـی  .  میکند 
ــا   و رفـاھــی بصــورت روزانـه و ب
سرعتی غیر قابل تصـور در حـال  
ـره خـالـی مـا   برچیده شدن از سـف

  ٩٠ از اواخر سـال  .  کارگران است 

ــه   ــد مــاه گــذشـت ــژه از چـن و بـوی
ــدگــی   ــه ھـای زن ــون ھـزیــن تـاکــن

ھیـچ نـوع  .  چندین برابر شده است 
ــن   ــا خــدمــاتــی در ای کــاال و ی
ـیـمـت   مملکت پیدا نمیشود کـه ق
آنھا در طـول ایـن مـدت افـزایـش  
. دھھا درصدی پیدا نکـرده بـاشـد 

ـنـه   از عوارض بزرگـراھـھـا و ھـزی
حمل و نقل تا مصالح ساختمـانـی  
و اجاره بھای منازل مسکونی تـا  
ھزینه ھـای خـدمـات بـانـکـی و  
ـیـمـت   دفاتر اسناد رسـمـی تـا  ق
لبنیات و نان و مرغ و تـخـم مـرغ  
ـنـه ھـای   و گوشت و میوه تا ھـزی
آمـوزش و بـھـداشـت و درمـان و  
ـقـا و   ـرای ب خالصه ھر آنچه که ب
نفس کشیدن یـک انسـان الزم و  
ـر   حیاتی است گاھا تا چندین براب

ـیـمـت داشـتـه انـد  ایـن  .  افزایش ق
افزایش سرسام آور قیمـتـھـا بـویـژه  
در طول یکسال گذشته در حـالـی  
صورت گرفته است که میانگیـن  
دستمزد ما کارگران در این مـدت  

 درصـد  ١٣ فقط  )  ٩١  و  ٩٠ سال  ( 
افزایش پیدا کرده است و متوسـط  
دریافتی ماھیانه میلیونھا کارگـر  
تازه اگر در این مدت بدلیل قـطـع  
ــرژی و   ــھــای ان ــل ــد حــام ــی ســوبس
تعطیلـی کـارخـانـه ھـا بـه خـیـل  
بیکاران نپیوسته باشـنـد و مـوفـق  
به دریافت بـمـوقـع دسـتـمـزدھـای  

 ھـزار  ٧٠٠  تا  ٣٠٠ خود شوند بین  
مـا در نـامـه  .  تومان در ماه است 

قبلی خود بر این مسئله انـگـشـت  
ـر   ـقـت غـی ـی گذاشتیم و بر ایـن حـق
ـم کـه   قابل انـکـار تـاکـیـد کـردی
چنین دستمزدی بویژه در مـراکـز  
ــفــاف اجــاره بــھــای   ــانــھــا ک ــت اس
ـیـز   حقیرترین منزل مسکونـی را ن
ـیـن   نمیدھد؛ آنـوقـت و تـحـت چـن
شـرایـطـی شـمـا بـه عـنـوان وزیــر  
تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بـه  
ـیـن   عنوان ارگانـی کـه حـق تـعـی
قیمت فروش نیروی کارمان را از  
ما کـارگـران سـلـب کـرده ایـد و  
تـعــیــیـن حــداقـل دســتـمــزد را در  
ـرار داده   اختیار وزارتخـانـه خـود ق
ـیـامـده   ـتـان در ن اید نه تنھا صـدای

ــت   ــم ــی زح ــه حــت ــک ــت بــل اس
ـبـی و   پاسخگویی به خواست کـت
امضا شده ھزاران کارگر را نیز به  

طوری که به نـظـر  .  خود نداده اید 
میاید وزارتخانه شما ھیچ ربـطـی  
به کارگران و زندگی و معـیـشـت  

این یك اعتراض سـاده  ."  آنان ندارد 
است كـه دھـھـا ھـزار كـارگـر را  
بسـیـج كــرده و صــدای اعـتــراض  

ھـا    ھا میلیون   كارگران را به خانه ده 
می توانـد  .  نفر دیگر نیز برده است 

ـلـب بـدھـد كـه   به كارگران قوت ق
ـراض كـرد  بـایـد از یـك  .  باید اعـت
ھـیـچ انســان  .  جـائـی شـروع كــرد 

ـم، ھـیـچ   ـن شریفی، تأكیـد مـی ك
ــد از   ــمــی تــوان ــی ن ــف انســان شــری
ــدان   ــدن فــرزن ــگــی كشــی گــرســن
كــارگــران، از زنــدگــی بــرده وار  
ـنـد  . كارگران اظھار خوشـحـالـی ك

دشمنان كارگران مخالفتشان را بـا  
 .حیله انجام می دھند 

ــر از   ــف ــد ن ــن ــیــن چ در ایــن ب
ــاس دوســت   ــه لــب ــی ك ــان دشــمــن
كارگران بر تن كرده اند، پیـدا شـده  
ـقـد و راه   اند كه مقصودشان نـه ن
نشان دادن، كه تخریب و تـخـطـئـه  

مـن  .  اعتراضات كـارگـری اسـت 
ــادداشــت را   ــن ی ــن ای ــوشـت قصـد ن
نداشتم و بخـصـوص از آنـجـا كـه  

ـر و  ( دوستان دیگری   شھال دانشـف
ــدی  ــی،  )  یـاشـار سـھـن ـب در مـطـال

الطـاعـالت  جـمـعـی كـه بـخــود  
" فعالین جنبش لغـو کـار مـزدی " 

ـراضـی   می گوید و طـومـار اعـت
ـقـد   کارگران را تخطئه نـمـودنـد، ن
کرده بودند، و لـذا بـدیـن جـھـت،   
ـیـد   تكرار نكات این دوستان را مـف

اما چند نكته ای را كـه  .  ندانستم 
به نـظـرم بـی جـواب مـانـده انـد،  
مجبورم به نوبه خود جواب بـدھـم؛  
چرا كه این اعالمیـه خـود را نـه  

" فعال جنبش لغو كار مـزدی "تنھا  
ـبـش   و سوسیالیست، كه فـعـال جـن
ـنـد  ! شورائی ھم مـعـرفـی مـی ك

باید كمك كرد تا معلوم شـود چـه  
ــن اســم   كـس و كسـانـی پشـت ای

 .سنگر گرفته اند 
ابتدا بگویم كه از نظر من ایـن  
ــخــود مــی گــویــد   امضــاء كــه ب

" فعالین جنبش لـغـو كـار مـزدی " 
ـتـی در   ـی نه جنبش است و نه فعال

ھـا    جنبش .  راستای لغو كار مزدی 
قبل از ھر چیزی مـلـمـوسـنـد كـه  

می شود آنھا را در سطح جـامـعـه  
آنـچـه را  .  مشاھده کرد و سنجیـد 

كه در این اطـالعـیـه آمـده اسـت،  
ھیچگونه نشانه ای از ھیچگونـه  
ـران را، بــر خــود   ــشــی در ای ــب جـن

فعالینی كه برای الغا كـار  .  ندارد 
ــد و   ـن مـزدی فـعــالــیـت مـی كــن
ـری مـی   جنبش ملموسی را رھـب
كنند، ھیچگونه قرابتی بـا آنـچـه  

ـبـش  "كه در اعالمیه   ـیـن جـن فـعـال
آمــده اســت،  "  لــغــو کــار مــزدی 

در نتیجه برای كسانی كـه  .  ندارند 
یـعـنـی چـه و  "  جنبش "می دانند  

چـگـونـه اسـت،  "  الغا كار مـزدی " 
پی بردن به  پـوچ بـودن ادعـای  

 . این اطالعیه، برایشان کار سختی نیست 
 

چند كلمه درباره طومار 
  ھزار كارگر٢٠

ھر كس ایـن طـومـار را دیـده  
باشد، به سادگـی مـی دانـد كـه  
این طومار وضـعـیـت مـعـیـشـتـی  
ــرده و در   ــران را تشــریــح ك كــارگ
ــه اگــر   ــد ك ــوی ــی گ ــه م ادام
ـراضـات   رسیدگـی نشـود بـه اعـت

ـم زد  اگـر  .  وسیعتری دست خواھـی
كسی اینقدر آتشش تند اسـت كـه  
می گوید چـرا كـارگـران عـوض  
اینجور کارھا، انقالب كارگری و  
ـبـل از   سوسیالیستی نمی كنند، ق
ھر چیز معلوم میکـنـد كـه چـیـز  
زیادی از اعتراض كارگری نـمـی  
داند، حتی اگـر مـثـل اعـالمـیـه  

" فعالین جنبش لـغـو كـار مـزدی " 
ــب   ــام كــت ــم ــه ت ــد ك ــا كــن ادع
تاریخنـگـاران را خـوانـده و تـمـام  
تجارب كـارگـران را خـود شـاھـد  

واقعیت این است کـه  "؟  !بوده است 
ھیچ تجربه ای یا ھیچ رویـدادی  
ـتـاج و   ـن که نقطه رجوع چنین است
احتمالی باشد در ھـیـچ کـجـای  
ـقـه مـا   تاریخ زندگی و مبارزه طب
در ھیچ نقـطـه ایـن جـھـان وجـود  

ھـیـچ مـورخـی در ھـیـچ  .  ندارد 
کتاب تاریخی ننوشته اسـت کـه  
کارگران این یـا آن کـارخـانـه در  

 دشمنان كارگران كه لباس دوست پوشیده اند
 ناصر اصغری 

 ١  از صفحه  
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ـیـا از طـریـق   این یا آن کشـور دن
عریضه نگاری و ارسال عرضحـال  
ـبـه   برای حاکمان سرمایه، به مطال
ــو   ــود ول ــات خ ــالــب ــط ای از م
ــه   ــت ــرتــریــن آنــھــا دســت یــاف ــی حــق

ــد  ــه  ." ( ان ــی  ھــزار  ٢٠ بــه  " اعــالم
ـراضـی   کارگری که طومـار اعـت

!" خود را تسلیم وزیر کار کرده انـد 
 ")فعالین جنبش لغو كار مزدی "از  

اعتراض كارگران مـی تـوانـد  
ـیـان شـود  . به اشكال گوناگونی ب

ـنـد و   ـن كارگران باید اول زندگی ك
. بعد به فكر انقالب فـردا بـاشـنـد 

کارگر نـمـی  " بقول یاشار سھندی  
تواند شکم امروزش را با نان فـردا  
سیر کند برای ھمیـن بـه مـبـارزه  
دائم با سرمـایـه مشـغـول اسـت و  
این از سر سـرخـوشـی و ھـیـجـان  

ــســت  ــار اعــتــراضــی  ".  نــی ــوم ط
كارگران اگر فقط در قـالـب یـك  
طومار بماند و بـحـثـھـایـی را در  
محافل كارگری دامن نزنـد، اگـر  
نتواند كـارگـران را بـه ایـن فـكـر  
ـراض كـرد و   بیاندازد كه باید اعـت
این زندگی شایسته انسان نیسـت،  
ــه درد ھــیــچ   واضــح اســت كــه ب

ـــمـــی خـــورد  ـری ن امـــا  .  كـــارگــ
ھمچنانكه باالتر ھـم اشـاره كـردم،  
اكنون ھمه در باره ایـن طـومـار و  
تعداد زیـادی از كـارگـرانـی كـه  
امضای حقیقی زیـرش گـذاشـتـه  

حـتـی خـود  .  اند، حرف می زننـد 
ــه جــمــھــوری   ــدپــای ــن ــل ــامــات ب مــق
اسالمی را ھم به واكنش واداشـتـه  

ـراضـات  .  است  خاصیت ھـمـه اعـت
ــد  ــن ان ــمــی ــارگــری ھ ــی  .  ك حــت

ــارچــه كــارگــران   ــكــپ اعــتــراض ی
پتروشـیـمـی ھـای مـاھشـھـر ھـم  

نه قرار بود جـمـھـوری  .  ھمین بود 
ـنـد و نـه   اسالمی را سـرنـگـون ك

ـلـكـه  .  اینكه سرآغاز انقالبی بـود  ب
مسئله قراردادھای موقت بردگـی  
را به مسئله روز جنبش كـارگـری  
تبدیل كرد و جمھوری اسالمی را  

 . نھایتا وادار به عقب نشینی كرد 
ــه   ــی ــه اعــالم ــی در ســطــور اول

" فعالین جنبش لـغـو كـار مـزدی " 
در خـطـاب بـه كــارگـران امضــاء  
ـراضـی آمـده   ـنـده طـومـار اعـت كن

ـم  : " است  آحادی از طبقه کـارگـری
و بـه عـنـوان شـمـاری ھـمـدرد و  
ھمرزم، حرف ھـا، آمـوخـتـه ھـا و  
تجربه ھای خویش را با شـمـا در  

ــان مــی گــذاریــم  ــار  ."  مــی طــوم
ــت   كـارگـران، بـطــور ســاده وضــعـی
كارگران را تشریح كرده و كارگـران  
اعتراض خود را به ایـن وضـعـیـت  

ـیـن  " اعالمـیـه  . بیان كرده اند  فـعـال
صـادقـانـه  "  جنبش لغو كار مـزدی 

ـیـافـه ھـیـچ  .  نیست  ھیچ كـس ق
ــط   ــه در شــرای ــارگــری را ك ك
مشابھی كه طومار مزبور تشـریـح  
كرده است زندگی بكند و خـود را  

ـیـن لـغـو كـارمـزدی " بعنوان   " فعـال
! معـرفـی بـكـنـد، نـمـی شـنـاسـد 

نویسنده ای كه پشت ایـن امضـاء  
ـیـایـد و بـه مـا   قایم شـده، اگـر ب
بگوید كه كیست و یا حـتـی اگـر  
ـر بـاشـنـد، بـه مـا   بیشتر از یك نف
ـتـی   ـنـد كـه در چـه وضـعـی بگوی
زندگی می كننـد، بـه آنـھـا حـق  
ــومـــار   ــه ط ــه ب ـم داد ك ــواھــ خ
ـرد  ! اعتراضی كارگران خـرده بـگـی

اكنون بخش وسیـعـی از كـارگـران  
ـتـاب   بخاطر نداشتن قدرت خرید ك
ـم، كـودكـانشـان را از   ـل و دفتر و ق
. رفتن به مـدرسـه بـازداشـتـه انـد 

بخش عظیمی از زنان این جامـعـه  
ــف شــدن   ــل بــرای آنــكــه شــاھــد ت
ــگــی   ــان خــود از گــرســن ــودك ك
نباشند، به تن فروشی روی آورده  

ـیـن اقشـار  .  اند  كلیه فروشی در ب
. فقیر این جـامـعـه مـرسـوم اسـت 

ـفـی را مـی تـوان   كدام انسان شری
ــد بــه ایــن   ــگــوی ــدا كــرد كــه ب پــی
ــه ھـر شــیـوه ای كــه   وضـعـیـت ب
ممكن باشد اعتراض نكنید؛ حـال  
ــول   ـراض بــق ــن اعــت ــی اگــر ای حـت

ـبـش  " اعالمیه نویس   ـیـن جـن فـعـال
كه كلمه توھین و  "  لغو كار مزدی 
را  "  عـریضـه نـویسـی " تحقیرآمـیـز  

انتخـاب  "  طومار اعتراضی "بجای  
 ؟  !كرده است، باشد 

 
علیه متشكل شدن 

 كارگران
ـبـش لـغـو  " اعالمیه   فعالین جن
ــابـل طـومــار  "  كـار مــزدی  در مـق
 ھـزار كـارگـر، در  ٢٠ اعتراضی  

باره اینكه كـارگـران چـكـار بـایـد  
راھبرد تعییـن  : " بكنند، می نویسد 

تکلیف این رابطه فقط یک چیـز  
. و فقط ھمین یـک چـیـز اسـت 

ـقـاتـی، مـبـارزه   فقط مـبـارزه طـب
ـقـه سـرمـایـه   میان طبقه ما و طـب
دار در تمامی قلمـروھـای حـیـات  

اجتماعی اسـت کـه مـی تـوانـد  
ـیـن سـرنـوشـت ایـن   پیچ و خم تعی
ـریـن   رابطه را در ھر سطح از نازل ت
و حقیرترین مطالبات، از افـزایـش  
دستمزد و بھبود شـرائـط کـار یـا  
سایر مسائل معیشتی و رفـاھـی  
گرفته تـا آزادیـھـای سـیـاسـی و  
حقوق اجتمـاعـی تـا اصـل وجـود  
استثمار، حاکمـیـت و مـوجـودیـت  
ـردگـی مـزدی بـه سـمـت   نظـام ب

ـرد  ـیـش ب واضـح  ."  تعیین تکلیف پ
است كه ھیـچ انسـانـی بـا عـقـل  
سالم نمی تواند متوجه این پرت و  
ـبـاشـد  . پال گویی  بی سر و تـه ن

كارگری كه در طومار اعتراضـی  
ـتـه   به سرمایه داران و دولتشان گـف
است تو زندگی ام را گرو گرفتـه  
ای و اگر حقم را نـدھـی بـاز ھـم  
اعتراض خواھم كـرد و بـه شـیـوه  
ــوعــتــری   ــن ــگــر و مــت ــای دی ھ
اعتراض خواھم كرد، اگـر مـبـارزه  
طبقاتی نمی كند، لطفا اعـالمـیـه  
بنویس مزبور بـگـویـد كـه چـكـار  
می كند؟ نكند منظور اعـالمـیـه  

ــاتــی " بــنــویــس از   ــق ــارزه طــب ــب " م
جنگ چـریـكـی و بـه كـوه زدن  
است؟ خوب كارگران ایـن كـار را  

مجبورند در كارگـاه و  . نمی كنند 
كارخانـه بـاشـنـد و گـرنـه دیـگـر  

 ! اسمشان كارگر نمی بود 
اما ببینیم كه ایشان چـگـونـه  

" مبارزه طبقاتـی " كارگران را برای  
ـنـد  ایشـان ھـر كـه  .  آماده مـی ك

ـر كـه   ـف باشد و نماینده ھر چـنـد ن
ـتـش تـخـریـب تشـكـل   باشد، رسـال

حـتـی تـا آنـجـا  .  كارگـری اسـت 
ـتـل عـام   پیش رفـتـه اسـت كـه ق
كارگران معادن آفریقـای جـنـوبـی  
را به پای اتحادیه ھا كارگـری و  
ــی   ــســت احــزاب چــپ و كــمــونــی

ـیـس  !  گذاشته است  ـل مگر خـود پ
ـتـه   آفریقای جنوبـی ایـن را نـگـف

ــه  !  اسـت؟  ــه  " اعـالمــی  ھــزار  ٢٠ ب
ـراضـی   کارگری که طومـار اعـت

!" خود را تسلیم وزیر کار کرده انـد 
: با ایـن جـمـالت آغـاز مـیـکـنـد 

پیش از ھر چیز و بـه  ! ھمزنجیران " 
عنوان فتح باب گفتگو نکته ای  

ـم  ــ ـــازی ـرنشـــان س ـــا  .  را خـــاطــ م
ــادداشــت نــه   ــنــدگــان ایــن ی ــویس ن
موجودات مریخی حزب نشینیم و  
ـتـی بـا   ـراب نه ھیچ سـنـخـیـت و ق
ساکنان حجره ھای کسب و کـار  

سندیـکـائـی یـا ھـر نـوع سـکـت  
ـردازی بـاالی   بازی و سـازمـان پ

ـم  ھـر  ."  سر توده ھای کارگـر داری
ــراضــی   كســی كــه طــومــار اعــت
ــران را خــوانــده بــاشــد، نــه   كــارگ
ــه و   ــحــادی ــزی در آن از ات چــی
سندیكا می بیند و نه ردپایـی از  

ــحــزب كــارگــری  پــس  .  حـزب و ت
عقل سالم باید بپرسد كه حـكـمـت  
ـفـت خـوانـی بـا   تخـریـب و مـخـال
سندیكا و حـزب از چـه چـیـزی  
ـرد؟ جـواب را   سرچشمه می گـی
خود این اعالمـیـه بـه دسـت داده  

ـتـه  .  است  این اعالمیه بنویس گـف
ــف ســرســخــت   ــه مــخــال اســت ك
مـتـشــكـل شـدن كـارگــران اســت،  
ـقـاتـی و   حتی اگر از مـبـارزه طـب
. شورا ھم  صـحـبـت کـرده بـاشـد 

اعالمـیـه دربـاره مـتـشـكـل شـدن  
مـتـشـکـل  : " كارگران می گـویـد 

شدن ھا نـه سـازمـان دادن قـدرت  
ـقـاتـی کـه   مبارزه جـمـعـی و طـب
بالعکس خاکسپاری تـام و تـمـام  
ـیـه   ـیـکـار عـل ھر نوع توان متحد پ

ـتـه  ."  سرمایه است  آره، رسـمـا گـف
ـــشـــكـــل شـــدن  " اســـت كـــه   ـت مــ

خاكسپاری ھر نـوع تـوان مـتـحـد  
می داند كـه  "!  علیه سرمایه است 

كار این طومار ھر چه بـاشـد، بـه  
متشكل شدن كارگران كمـك مـی  
كند و از ھمین سر ھم بر علیـه آن  

 !بلند شده است 
اما من ھم مـی خـواھـم یـك  
ـنـویـس   سئوال از ایـن اعـالمـیـه ب

او كه تمام كتابھـای  .  محترم بپرسم 
تاریخنگاران جنبـش كـارگـری را  
ـنـد خــدای   خـوانـده اسـت و ھـمـان
نشسته در آسمانھا شاھد تـمـامـی  
تجـارب تـاریـخـی كـارگـران بـوده  
ــد   ــن اســت، بــمــا بــگــویــد كــه چ
اعتراض كارگری در طـول تـاریـخ  
دویست، سیصد سال گذشته بـدون  
متـشـكـل شـدن و بـدون حـزب و  
ــگــر   ــا و دی ــك ــدی ــورا و ســن ش
ـیـجـه داده   ـت تشكلھای كارگـری ن
اند؟ او كـه از كـارگـران امضـاء  

بـه چـه  : " كننده طومار می پرسد 
دلیل و با رجوع به کـدام تـجـربـه،  
نوشتن و ارسال چنین عریضه ای  
ــدن صــدای   ـرای رسـان را راھـی ب
ـر   اعتراض خویش و از این مـھـم ت
حتی جلب نظر مساعد دولتـمـردان  
به خواست ھای خـود یـافـتـه یـا  

ـم كـه  !!" دیده اید؟  ما ھم حـق داری
ـم شـمـا بـا رجـوع بـه كـدام   بپرسـی
ــد كــارگــران   ــه مــی خــواھــی تـجــرب
متشكل نشونـد و در عـیـن حـال  
ـنـد و ایـن   ـقـاتـی بـكـن مبارزه طـب

 مبارزه شان نتیجه ای ھم بدھد؟ 
ـنـویـس سـعـی دارد   اطالعیه ب
خود را بطور ضمنـی آنـارشـیـسـت  
جا بزند؛ چرا كه آنارشیسـتـھـا ھـم  
ـنـد  . مخالف سرسخت تحزب ھسـت

او اما قرابتی با آنـارشـیـسـتـھـای  
ـتــراضـــات   امــروزی كـــه در اعــ
خیابانھای اروپا دیده مـی شـونـد،  

ــدارد  او تــئــوری ضــدیــتــش بــا  .  ن
كارگران و اعتراضات كارگری را  
از آنارشیستھای درون گارد سفیـد  

 روسـیـه  ١٩١٨  و  ١٩١٧ سالھای  
ــھــای  .  گــرفــتــه اســت  ــت ــس ــی ــارش آن

ـتــراضـــات   امــروزی كـــه در اعــ
خیابانھای اروپا دیده مـی شـونـد،  
ھر چه باشـنـد بـا ایـن اطـالعـیـه  
بنویس مورد نقد مـا فـرسـنـگـھـا  

ـفـاوت  . فاصله دارند  دنیـایشـان مـت
ــھـا در نــبـود یـك حــزب  .  اسـت  آن

كمونیستی و یا یك تشكل رزمنده  
ــه   ـراض خــود را ب كـارگـری، اعــت
پیش می برند و یا در اعتراضـات  
ـنـد  . موجود فعاالنه شركت می كن

این یكی اما رسالتش تخـریـب آن  
ــه   ــت ك ــی اس ــای ــی ھ دو خشــت

 .كارگران ھم اكنون ایجاد كرده اند 
 

با كارگران و فعالین 
 كارگری

ــارگــران   ــه ك واضــح اســت ك
مـا در  .  دشمنان رنگارنگی دارنـد 

ایران تنھا با جمھوری اسالمـی و  
نـھـادھـای رنـگـارنــگ آن طــرف  

ھستند كسانی كـه ادعـا  .  نیستیم 
می كنند كارگرنـد و اپـوزیسـیـون  
ـنـد، امـا   جمھوری اسالمـی ھسـت
ـرق كـردن   ـف رسالت اصلی شان مـت

ھستند كسانی كـه  .  كارگران است 
می گویند كمونیست و شـورائـی  
ھم ھستنـد امـا بـه ھـمـان انـدازه  
ـنـد  . محجوب دشمن مـا كـارگـران

كارگران اما در راه رھایـی، چـاره  
ـرداشـتـن بـه سـوی   ای جز گـام ب
ـراضـات   آینده و دامن زدن بـه اعـت

 .بیشتر و وسیعتر ندارند 
 ٢٠١٢  اكتبر  ٧ 
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ــت  ــس ــی ــون ــم ــر ك ــارگ در  :  ك
ــه   ــب ــر شــاھــد  ١٢ چــھــارشــن  مــھ

اعتراضات خیابانی در چند نقـطـه  
مـدیـای غـربـی ایـن  .  تھران بودیم 

بـا  "  جنـگ بـازار "اعراضات را به  
ـلـه   جمھوری اسالمی بر سـر مسـئ
ـیـمـت   ـبـاتـی ق گران شدن و بـی ث
ـنـظـر   دالر ارزیابـی کـرده اسـت، ب
ــن اعــتــراضــات   ــت ای شـمــا مــاھــی

 چیست؟ 
 

انتظار دیگری  : ناصر اصغری 
ــمــی رفــت  ــا ن ــن مــدی . ھــم از ای

اعتراضات توده ای در جـمـھـوری  
ــر   ــع آن در ھ ــه تــب اســالمــی و ب
كشـوری كــه رژیــم سـركــوبـگــری  
ـر   مثل رژیم اسالمی ایران در آن ب
ـفـاده   سر كار باشد، معموال بـا اسـت
از اختالفات و شكافھای درونـی  
این رژیمھا خودشان را نشان مـی  

ـنـھـا  . دھند  مردم از اخـتـالفـات ای
ـری   استفاده می كنند و آن را چـت
ـراز   ـــ ـرای اب ــ ـــد ب ـن ـــ ـن ــ ـــی ك م

بازار كه سر به یـك  .  اعتراضاتشان 
ــاح از رژیــم دارد از دســت   جــن
ـر در دولـت   جناحی كه دست باالت
دارد، خود دسـت كـوتـاه تـری در  

ایـن را اگـر  .  چپـاول مـردم نـدارد 
ـنـد،   گزارشگران مدیای غربی ندان
ما كه دنبال كردن و دخـیـل بـودن  
ـران كـارمـان   در دنیای سیـاسـت ای

 . میباشد، خوب می دانیم 
مدیا معموال از دو مـنـظـر بـه  
اعتراضات كشورھای جھان  نگـاه  

یا اینكـه از دور و از  :  می كنند 
ــه ھــا و گــزارشــات   ــق رســان طــری
رسمی خود، نوع گـزارش خـود و  
ـنـد و   انعكاس آن را تنظیم می كن
یا ترجیح مـی دھـنـد كـه دامـنـه  
اعتراض آنطـوری كـه تـوده مـردم  
می بینند و آن را سازمـان داده و  
ــعــكــاس   ــد، ان ــش مــی بــرن ــه پــی ب

ـفـاوتـی از  .  ندھند  اینھا منافع مـت
منافع توده ھای معترض دارند و  
ـبـال   البته كـه مـنـافـع خـود را دن

ـتـه دربـاره  .  میكنند  سئوال شما الب
ـیـسـت، امـا   نقش مدیای غربـی ن
الزم دانستم بـه ایـن مـوضـوع بـه  

 .اختصار اشاره كنم 
ـبـاتـی   اما تا آنجا كه به بی ث
ـراضـات   قیمت دالر و ماھیت اعـت
مردم برمـی گـردد، ایـن مسـائـل  

ـری    خود امتداد بحران  ـت ـق ھای عمی
ـرو بـوده   ھستند كه رژیم با آنھا روب

رژیم اسالمی بنابه ماھـیـت  .  است 
اسالمی اش و بنابه رابطه ای كـه  
ـروریســم اســالمـی در   بـا قــطـب ت
سطح جھان دارد، نتوانسته و نـمـی  
تواند در بـازار جـھـانـی سـرمـایـه  

گـرچـه قصـد  .  داری ادغام شـود 
داشته كه یكسری از برنامه ھـای  
ـیـن   دیكته شده از جانب صنـدوق ب
ـیـن   الملل پول و دیگر نـھـادھـای ب

را بـه   WTOالمللی مالی مانند  
پیش ببرد و پیاده كند، امـا نـمـی  
ـریـن   تواند ھم با دولتھایی كه بیشت
نفوذ را در این نھادھا دارند رابـطـه  
عادی و نرمال داشته باشد و ھـم  
ـبـان   با حزب الله و حـمـاس و طـال

ھـم عصـای  .  رابطه داشتـه بـاشـد 
اصلی دست بشار اسد باشد و ھـم  
منتظر وامھای صندوق بین الملـل  

تمام منافـذی كـه ایـن  . پول باشد 
رژیم می توانست از طـریـق آنـھـا  
نفسی بكشد، برای مثال پول نفـت  
كه فروشش برای رژیم دیگر سـاده  

 .نیست، اكنون بسته شده اند 
نكته دیگر اینـكـه شـمـا اگـر  
ـیـمـت دالر از   توجه كرده باشیـد ق
ھمان اولین روزی كـه جـمـھـوری  
ــر كــار آمــد، در   ــر س اســالمــی ب
ـر   نوسان بوده و معموال ھم دائم سـی

ــه  مــی خــواھــم  .  ســعــودی داشــت
ــوط ارزش ریــال   ــگــویــم كــه ســق ب
پروسه ایـی طـوالنـی بـه درازای  
ــم اســالمــی داشــتــه و   ــر رژی عــم
ـتـه و یـا   حاصل این یکی دو ھـف

امـا  .  یكی دو ماه گذشته نیـسـت 
این بی ثباتی با تشدید بـحـران و  

ـیـه    تحریم  ـر عـل ھای دول غـربـی ب
. رژیم اسالمی، عمیقتر شده اسـت 
ــد  ــن ــكــن ــدگــی ب ــد زن ــای . مــردم ب

معامالت و شـاخ بـه شـاخ شـدن  
ـیـاھـو   ـتـان خامنه ای با اوبامـا و ن

ایـن  .  ربطی به زنـدگـیـشـان نـدارد 
مـوضـوع خـود را در فشـارھــای  

ـبـع آن فشـارھـای   سیاسی و به ت
ـرای   اقتصادی نشان می دھد و ب
مردم كارگر یعنی كـاھـش قـدرت  
ـیـش  . پول ایران به یك ھشتم سال پ

ـر   ـراب ھمه چیزی حـداقـل ھشـت ب
گران می شود، اما قـدرت خـریـد  

ھـمـه  !  او ھمچنان ثابت می مانـد 
ــا   ــود، ام ــی ش ــز گــران م چــی
ـر   ـراب دستمزدش ھمچنان چنـدیـن ب

بـه  .  زیر خط فقر ثابت می مـانـد 
ـیـمـت   گزارش خبرگزاری فارس ق
بـخـش عـمـده مـواد خـوارکـی و  
نیازمندیـھـای روزانـه مـردم طـی  

  ١٠٠ ھـفــتھــای اخــیــر افــزایــش  
ـیـجـه  .  درصدی داشته است  ـت در ن

می خواھم بگویم كه با توصیـفـی  
ــصــاد رژیــم اســالمــی   كــه از اقــت
ـیـش   رفت، اعتراضات غیر قابـل پ
بینی نبودند و اگر مردم واكنـشـی  
ـرعـادی مـی   نشان نمی دادند غـی

 !بود 
 

تظاھرات ھزاران  : شھال دانشفر 
 مـھـر در تـھـران  ١٢ نفره مردم در  

سرآغاز نویـد بـخـشـی از مـبـارزه  
ـم   ـیـه رژی توده ای علیه فقر و عـل

رسانه ھایی چـون  .  اسالمی است 
بی بی سـی و صـدای آمـریـکـا  
تالش دارند این حرکت اعتراضـی  
ـیـمـت   ـبـاتـی ق را به بازار و بـی ث
ـقـت   ـی ـنـد، تـا حـق دالر خالصه کن
عظیم تری که پشت این حـرکـت  
ـرنـد  ـب . خوابیده است را به حاشیه ب

اما  نگاھی به آنچـه کـه بـطـور  
ــن روز گــذشــت،   واقــعــی در ای
نگاھی بـه شـعـار ھـای مـردم و  
جمعیت ھزاران نفره ای که در این  
روز به خیـابـان آمـدنـد، نشـان داد  
ـر   که مساله بسـیـار از ایـن فـرات

 . است 
فقر و فالکت جان مردم را بـه  

ـم ھـای  .  لبشان رسانده است  تـحـری
ــر وخــامــت اوضــاع   ــتــصــادی ب اق

ـتـصـاد عـمـال در  .  افزوده اسـت  اق
ـیـجـه   ـت حال فروپاشی است و در ن
ــه   ــه ب ــه پشــت کــارخــان کــارخــان
تعطیلی کشیده شـده و کـارگـران  
ــکــار   ــه از کــار بــی ــه دســت ــت دس

ــشــونــد  ــی ــن  .  م ــت ــرداخ ــپ مــعــضــل ن
ــعــاد   ــمــزدھــا نــیــز ھــر روز اب دســت

ـرد  بـعـضـا  .  وسیعتری بخود میـگـی
 مـاه دســتـمـزدشــان  ٢٩ کـارگـران  

ـــت  ـــده اس ـــت نش ـرداخ ــ ـــن  .  پ ای
ــداد   ــی بــی ــسـت کــه گــران درحـالــی
میکند و نرخ اجناس ھر روزه بـاال  
رفته و زندگی و مـعـیـشـت تـوده  
ــردم را بــه   ــعــی از م ــی ھــای وس
ـبـدیـل کـرده  و واقـعـا   مشقـت ت
ادامه حیات را برای بسـیـاری از  
ـر مـمـکـن کـرده اسـت  .  مردم غـی

 مـھـر  ١٢ بنابراین اتفاقی که در  
ـبـود  .  در تھران افتاد غیر مترقبه ن

کامال قابل پیش بینی بود و مـا  
ـم کـه   نیز پیش بینی کرده  بـودی
فقر و فالکت بیسابقه ای که بـه  
گرده مردم حاکم شده، جامـعـه را  
ــده اســت  ــجــار رســان ــه مــرز انــف .  ب

ـره مـردم تـھـران   تظاھرات ھزاران نف
در این روز  جرقه دیگری از ایـن  
ـم   انفجار برای پایان دادن بـه جـھـن

ـفـاق  .  جمھوری اسالمی بود  این ات
را باید در ادامه تظـاھـرات ھـزاران  
نفره مردم در نیشـابـور، تـجـمـعـات  
پی در پی کـارگـران بـازنشـسـتـه  
صنایع فوالد ذوب آھن اصـفـھـان،  

ــار اعــتــراضــی   ــزار  ٢٠ طــوم  ھ
کارگر علیه فقر و گـرانـی و بـا  
خواست افزایش دستـمـزدھـا  دیـد   
تا جایگاه و مضمون واقـعـی اش  

 مـھـر ھـزاران  ١٢ در  .   را شناخت 
نفر از مردم در  تھران بـه خـیـابـان  
ــا شــعــارھــایــی چــون   ــد و ب آمــدن
ــور، مــرگ   ــات ــکــت مــرگ بــردی
برخامنه ای، سوریه را رھـا کـن  
فکری به حال ما کـن، احـمـدی  
نژاد به ھوش باش ما مردمیم نـه  
ـر گـرانـی، بـطـور   اوباش، مرگ ب
واقعی کل نـظـام و ایـن تـوحـش  
ــش   ــه چــال ــه داری را ب ســرمــای

 .کشیدند 
 

  ٨٨ در سال  : كارگر كمونیست 
حزب کمونیست کـارگـری طـی  
ـتـصـادی   بیانیه ای فـروپـاشـی اق
رژیم اسالمی را پیش بینی نمـوده  

این روزھـا و بـویـژه پـس از  .  بود 
اعتراضات در تھـران، مـحـافـل و  
ــرای   احــزاب ســیــاســی بــکــرات ب
ـرم   توضیح شـرایـط کـنـونـی از ت
ــاده   ــف فــروپــاشــی اقــتــصــادی اســت
میکنند منتھا علل این فروپاشـی  

ـنـد  از  .  را عمدتا اقتصادی مـیـدان
نظر شما چه علل سـیـاسـی و یـا  
اقتصادی در فروپاشی اقتـصـادی  

 در ایران دخیلند؟ 
 

دیگر ھمه این  : ناصر اصغری 
ــن   را مــی دانــنــد كــه عــلــت ای
ـتـصـادی، سـیـاسـی   فروپـاشـی اق

ــدم كــه خــود  .  اســت  جــایــی خــوان
احمدی نژاد ھم اخیرا گفته اسـت  
ـتـصـادی   دولت مسـبـب بـحـران اق
ـتـه اسـت كـه   ـیـسـت و گـف ایران ن
ــز   ــال نــی ــوط ارزش ری عـامــل ســق

منتـھـا دالیـل  .  اقتصادی نمیباشد 
او نمی توانـد مـثـل دالئـل حـزب  

او  .  كـمـونــیـسـت كـارگـری بـاشـد 
ـــل   ــظـــورش ازعــل ــاال مــن ــم احــت

بحران سقوط ریـال،  "  غیراقتصادی " 
نوعی کشمکش میان جناحـھـای  

یا شاید ھر چـیـز  . حکومتی است 
ـلـه رژیــم  .  دیـگـری  ـتـھــا مسـئ مـن

اسالمی و بحران سیاسی ای كـه  
به بحران اقتصادی دامن می زنـد  
ـفـس   ـنـد، ن ـرش مـی ك ـت ـق و عـمـی
ـیـن   اسالمی بودن حكومت و قـوان
اسالمی حاكم بر سـوخـت و سـاز  

ـران اسـت  بـانـدھـای  .  اقتصادی ای
ـرای   مختلف درون رژیم ھر یكی ب
ـتـھـای   خودش گـوشـه ای از ران

سرمایه ھـا  .   بادآورده را میخورند 
ھیچگونه ثبات حقوقـی و اداری  

ــد  ــدارن ــكــت ن ــن مــمــل ھــر  .  در ای
ـر   آخوندی می تـوانـد فـتـوائـی ب
علیه سـرمـایـه و سـرمـایـه داری  

ھـر پـاسـداری مـی تـوانـد  .  بدھد 
تولید را در كارخـانـه ای بـخـاطـر  
روزه و بجا آوردن چند ركعت نمـاز  
ـربـال و   ـرای حـج و ك و ثبت نام ب
ـفـه   مشھد برای مـدتـی دچـار وق

 .كند 
مـاجـراجـوئــی ھـای جـنـگــی  
ــم اســالمــی خــود یــك ركــن   رژی
ـم   اصلی بحران سـیـاسـی ایـن رژی

باالتر گفتـم كـه كشـمـكـش  . است 
اینھا در منطقه و شـاخ بـه شـاخ  
شدنشان با اسرائیـل و آمـریـكـا و  
ـتـھـای طـرفـدار قـطـب   دیـگـر دول
ـر   آمریكا در منطقـه، كشـمـكـش ب
ـــه ای و   ـت ـــه ھســ ـل ــ ـئ ـر مســ ســ
ـیـن   تحریمھای اقتصادی و ھمـچـن
نقش ویژه جمھـوری اسـالمـی در  
ـبـش   قطب تروریسم اسالمی و جـن
ـلـه   اسالم سیاسی، دخالت در مسـئ

 فروپاشی اقتصادی و اعتراضات کارگری
 پرسش و پاسخ با ناصر اصغری، شھال دانشفر و مرتضی فاتح 
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ـره مـانـع   فلسطین و سوریـه و غـی
ـیـد   این می شود كه تولید و بازتول
ــه داری در ایــران شــکــل   ســرمــای

ـرد  ـر  .  متعـارفـی بـخـود بـگـی ـنـاب ب
آمارھای موجود در این مملـكـت،  

 درصد از صنایع تولیـدی  ٣٠ تنھا  
ـنـد  . كشور مشغول به فعالیت ھست

ـلـی   ـتـا عـاق ھیچ سرمایه دار نسـب
ـران سـرمـایـه   ـیـسـت در ای حاضر ن

كارخانه ھا و مـراكـز  . گذاری كند 
تولیدی یـكـی بـعـد از دیـگـری  

می خواھـم  .  ورشكست می شوند 
بگویم كه اگر جمھوری اسـالمـی  
این مشكالت سیاسی را نـداشـت،  
احتماال می تـوانسـت كسـانـی را  
ـران سـرمـایـه   ـنـد كـه در ای قانع ك
ــد و گــرھــی از   ــن گــذاری كــن
ـتـصـادی اش را بـاز   مشكالت اق

 .كند 
ــكـتـه مــھـمـتــر   ـتـھــا یـك ن مـن
دیگری كه باید در نـظـر گـرفـت  
ـم و   فاكتور بحران سرنـگـونـی رژی
ــراضــات   ــت ــعــد از اع ــخــصــوص ب ب

ـم  .   اسـت ١٣٨٨ میلیونی سال   رژی
ـیـن   جمھوری اسالمی از ھمان اول
روزھای بر سر كار آمدنش تنھا بـا  
زور كشت و كشتار و بگیر و ببنـد  
و سرنیزه و به كار انداختن اویـن و  
ـره سـر كـار مـانـده   كھریزك و غـی

اگــر تــا قــبــل از خــرداد  .  اســت 
 این فـقـط سـرمـایـه ھـای  ١٣٨٨ 

ـنـد   خارجی بودند كه نمی خـواسـت
ریسك سرمایه گذاری در ایران را  
ـراضـات   قبول کنند، بـعـد از اعـت

، دیـگـر حـتـی سـرمـایـه  ٨٨ سال  
ـم   داران و رانـت خـواران خـود رژی
ـبـودنـد   اسالمی ھم زیاد مطمئـن ن
كه فردا در آن مـمـلـكـت اوضـاع  

ھمه شـان بـه  .  چگونه خواھد بود 
ـنـد كـه كـجـا فـرار   فكر این ھسـت
ـراضـات   كنند تا فردا زیر پای اعـت

پولھـایشـان را بـه  .  مردم له نشوند 
ـقـال داده   ـت بانكھای خارج كشور ان

خـودشـان افشـا کـردنـد کـه  .  اند 
ـیـمـی از خـانـواده ھـای   بیش از ن
کاربدستان رژیم، در خارج کشـور  

ـنـد  بـاالخـره مـی  .   زندگی میکـن
ـم از ھـر   خواھم بگویم كه این رژی
ـروسـت   سوئی با بحران سیاسی روب
ـتـصـادی   كه این بحران به بحران اق
دامن می زند و به لبه فروپـاشـی  

 .اقتصادی سوق می دھد 
 

بحران اقتصادی  : شھال دانشفر 
ریشـه  .  ھمزاد رژیم اسالمی اسـت 

در بحران سیاسی این حکـومـت و  
ــه ھــای وجــودیــش دارد  ــن  .  پـای ای

رژیم سی و سـه سـال اسـت کـه  
ـر   تالش کـرده بـار بـحـرانـش را ب
گرده مردم تحمیل کند و امـان از  

اکـنـون مـقـارن  .   مردم بریده است 
شدن این بحران با بـحـران جـھـانـی  
سرمایه داری از یکسو و تشـدیـد  
ـتـصـادی غـرب و   تحریم ھـای اق
آمریکا ھمانطور که اشـاره کـردم  
ــصــاد   ـت کـار را بـه فــروپـاشــی اق

ــده اســت  ــال  .  جـامــعــه کشــان ــدنــب ب
ـتـصـادی   ـم ھـای اق تشدید تـحـری
بطور واقعی کارخانجات بسیـاری  
به تعطیلی کشیده شدند و قیـمـت  

بـدیـن  .  دالر نیز ھر روز باالتر رفت 
ترتیب می بینیم کـه در دعـوای  
جمھوری اسـالمـی و آمـریـکـا و  
ـنـد کـه   دول غرب این مـردم ھسـت
ـم   دارند قربانی میشوند و دود تحری
ــردم   ــه چشــم م ــمــا ب ــی ــق ھــا مســت

ــد از  .   مــیــرود  ــع ــه  ب ــمــل از ج
ـره مـردم تـھـران   تظاھرات ھزاران نف

 مھر عکس العمـل فـوری  ١٢ در  
ـم   آمریکا ایـن بـود کـه اگـر رژی
اسـالمـی کــوتـاه بــیـایـد، تـحـریــم  
ـیـف خـواھـنـد داد  . ھایشان را تخف

ــی نشــان   ــه روشـن ــه  ب ـت ایـن گــف
میدھد کـه چـگـونـه آمـریـکـا و   
غرب از مبارزه مردم وحشت دارند  
ـنـھـا مســالـه شـان رام کــردن   و ت

مـردم   .  جمـھـوری اسـالمـی اسـت 
 مھر بـا  ١٢ نیز در ھمین تظاھرات  

شعارھایی چون انرژی ھسته ای  
نمیخواھیم نمیخواھیـم، سـوریـه را  
رھا کن فکری به حـال مـا کـن  
ــد جــواب ھــر دو طــرف را   دارن

 .میدھند 
جنبه دیگر مسـالـه بـن بسـت  
ـم و تشـــدیـــد   ـــورژوازی حـــاکــ ب
. دعواھای درون حـکـومـت اسـت 

ــل را   احـمــدی نـژآد جــنـاح مــقـاب
عامل وخامت اقتصادی کـنـونـی  
ـر،   میخواند و مجلس و یـاران رھـب
دولت و احمـدی نـژاد را مـقـصـر  

این وسط ھر طرف ارقـام  .  میدانند 
جــدیــدی از دزدی ھــای طــرف  

ـیـب  .  مقابل را رو میکند  ـرت بدین ت
خـــود کشـــاکـــش ھـــای درون  
ـــت و دزدی ھــــای   ـــوم ـــک ح
میلیاردی شان بخش دیـگـری از  

ـتـصـادی   بھم ریخـتـگـی وضـع اق
اخیرا مجلس رای  .  حکومت است 

به طرح متـوقـف کـردن سـیـاسـت  
داد کـه  "  ھدفمند کردن یارانه ھا " 

انھم نشان میدھد که چگونـه ھـم  
ــزاعــھــا گســتــرده اســت و ھــم   ن
طرحھای اقتصادیشان به شکسـت  

 .رسیده است 
بنابراین ھمانطـور کـه مـا در  
ـم   قطعـنـامـه ھـای کـنـگـره ھشـت
ـم، امــروز   ــز اشـاره کــردی ـی حـزب ن
بورژوازی ایران نه تنـھـا بـا یـک  
ـتـدای   بحران حکومتـی کـه از اب
بقدرت رسیدنش با آن مواجه بـود،  
بلکه با یک معضل استراتژیک  

ـرو اسـت   -سیاسی  . اقتصـادی روب
 بـحـران  ٨٨ از جمله بعد از انقالب  

ــصـادی جـمـھــوری    -سـیـاسـی  ـت اق
ـر و   اسالمی به مـراتـب عـمـیـق ت

بدین ترتیـب ایـن  .  حادتر شده است 
ھا ھمه مولفه ھاییست که ریشـه  
ـتـصـادی   ھای سیاسـی بـحـران اق
ـیـان مـیـکـنـد  .  رژیم اسالمی را ب

ھمچنین ھمه اینھا بر ایـن نـکـتـه  
ـم   تاکید میگذارد که  بحـران رژی
اسالمی، ھمانطـور کـه ھـمـیـشـه  
تاکید داشته ایم، ناشـی از یـک  
بحران سیاسی اسـت و تـازمـانـی  
ـر سـرکـار   که جمھوری اسالمی ب
است ادامه خواھد یافت و تشـدیـد  

 .خواھد شد 
 

ـتـوان  :  كارگر كمـونـیـسـت  مـی
ـراض     ١٢ گفت کـه مـارش اعـت

مھر در تھران را جنبش کـارگـری  
ـراضـات   ـبـل بـا اعـت از چـنـدی ق
. وسیع خود به صدا در آورده بـود 

ـبـاط، جـایـگـاه روش   در ھمین ارت
اعتراضی تازه، یعنی جـمـع آوری  
ــه ســطــح   امضــا در اعــتــراض ب
ــن   ــالــی ــع ــوســط ف ــا ت ــزدھ ــم دســت
ـبـش عـمـومـی   کـارگـری در جـن
کارگری چیست؟ تحرکات اخیـر  
ـری   ـی جنـبـش کـارگـری چـه تـاث
ــد بــر فضــای عــمــومــی   ــوان ــت مــی

 جامعه داشته باشد؟ 
 

صـرف جـمـع  :  ناصر اصغـری 
ـم را   آوری امضاء نمی توانـد رژی

ـرانـد  ــن  .  بـه عـقـب ب ـی كسـی در ب
كارگران و فعالین كارگری چنیـن  

ـم از ایـن  .  توھمی ندارد  ترس رژی
طومار این است كه چند ده ھـزار  

نفر وضـعـیـت خـود را تشـریـح و  
توصیف كرده و گفته اند كـه اگـر  
جواب درخوری دریافت نكنیم، بـه  
ــنــوعــتــری دســت بــه   اشــكــال مــت

اگر كارگـران  .  اعتراض خواھیم زد 
ــعــدادی   ــكــبـار ت ھـر چــنـد مــاه ی
ـر كـار و رفـاه   امضاء تحویـل وزی

ـراض  !  اجتماعی  بدھند كه ما اعـت
داریم، خوب معلوم است كه ایشـان  

ـم  .  جوابی نخواھد داد  جعفـر عـظـی
زاده، یكی از ھماھنگ كنندگـان  
ــران، در   ــراضــی كــارگ ــت ــامــه اع ن

نـه مـا  : " مصاحبه ای گفته است 
ــه   ــدگــان و ن ــن ھــمــاھــنــگ کــن
کارگران قرار نیست ھـر سـه مـاه  
یکـبـار دسـت بـه تـھـیـه طـومـار  
ـنـجـوری   ـم و ھـمـی ـی اعتراضی بزن
ـیـمـتـھـا و   ناظر افزایش ھر روزه  ق
فقر و بدبخـتـی روزافـزون خـود و  

ـم  چـنـانـچـه  .  خانواده ھایمـان شـوی
فکری به حال افزایش دستمـزدھـا  
نشود و در شرایطی کـه ھـر روزه  
و بصورت لحظه ای ھزینـه ھـای  
زندگی باال میرود طبیـعـی اسـت  
که کارگـران بـه طـومـار بسـنـده  
نخواھند کرد و دست به تجمـعـات  

ھـمـیـن  ."  اعتراضـی خـواھـنـد زد 
ـراضـی   نكته در خود طـومـار اعـت

 .ھم آمده است 
ـر ایـن   به نظر من نكته مـھـمـت
ــلــه   ــن طــومــار مســئ اســت كــه ای
ـنـكـه بـه   ـراض كـارگـران و ای اعـت
طومار بسنده نخواھند كـرد را بـه  
ـرده   خانه تك تك احاد این جامعه ب

اكنون ھمه، از بی بی سـی  .  است 
ـتـدپـرس   و رادیو فرانسه و آسـوشـی
گرفته تا ایلنا و كارگران كارخانـه  
ـفـت و دانشـجـو و   ھا و شـركـت ن
ـریـن   ـتـاده ت دانش آموزان و دور اف
ــدی در دور   ــی ــول كــارگــاھــھــای ت
افتاده نقاط ایران از این طـومـار و  
ــیــت   ــران و وضــع ــراض كــارگ اعــت
معـیـشـتـی كـارگـران حـرف مـی  

ـتـه دخـالـت  .  زنند  این مسئله و الب
ــد   ــای ــارگــری ب ــن ك ــالــی ــع مــا ف
ـبـال   اعتراضات مھمتری را بـه دن

 .داشته باشد 
و اما در رابطه با بـخـش آخـر  
سئوالتان بـایـد گـفـت كـه در ھـر  
ــابــان   ــردم بــه خــی دوره ای كــه م

انـد كـه    ریخته اند، انتـظـار داشـتـه 
ــا   ــد و ب ــایــن ــو بــی كــارگــران جــل
اعتراضات خود، با بسـتـن شـریـان  

ـم   اقتصادی این مملكت، كـار رژی
كـارگـری  .  اسالمی را یكسره كند 

كه توانسته باشد مـتـشـكـل شـود،  
در فضای انفـجـاری در جـامـعـه  
امروز ایران می تواند رھبری ایـن  
ـرد و   اعتراضات را به دسـت بـگـی
جامعه را از این وضعـیـت نـجـات  

 .بدھد 
 

دقیقا ھمینطـور  :  شھال دانشفر 
ـیـد مـن  .  است که میگویید  ـن بببی

ـر و   از این صحبت کـردم کـه فـق
ـفـجـار   فالکت جامعه را به مرز ان

 مھر جرقه ای  ١٢ و  . رسانده است 
ـفـجـار بـود  ولـی بـطـور  .  از ایـن ان

ــش اعــتــراضـــی   ــی جــنــب ــع واق
کارگری یک فاکتـور مـھـم در  
فعال نگاھداشتن فضای سیـاسـی  
جامعه خصوصا بعـد از سـرکـوب  

  ٨٨ خیزش انقالبی مردم در سـال  
بویژه در چـنـد مـاھـه  .  بوده است 

اخیر جنبش اعتراضـی کـارگـری  
گامھای بسیار مھـمـی بـه جـلـو  

ـیـت  . برداشته است  نمونه اش موفق
کارگران پتروشیمی مـاھشـھـر در  
کوتاه کردن دست پیمانکاران بـعـد  
از یکـسـال مـبـارزه جـانـانـه شـان  

ـیـجـه ایـن  .  است  ـت بطوریـکـه در ن
ــت، ده ھــزار کــارگــر در   مـوفــقــی
پتروشیمی ماھشھر و صنعت نفـت  
مشمول مصوبه جـدیـد حـکـومـت  
ـرادادھـایشـان از شـکـل   شدند و ق
ـراردادھـای   قرار داد پیمـانـی بـه ق
. مستقیم با وزارت نفت تبدیل شـد 

ـلـمـان بـه   مورد دیگر فراخوان مـع
ـر و   ـیـه فـق اعتصابی سراسری عل

درسـت  .  فالکت در شـھـریـور بـود 
ـتـی شـدن   ـی ـیـل امـن است که بـدل
فضا، معلمان نتوانستند حـرکـتـی  

ـفـس  .  سراسری شکل دھند  ولـی ن
فراخوان آنھا به جنب و جوشی در  
میان این بخش از جامـعـه شـکـل  
ــثــل ھــمــدان   داد و در جــایــی م
تعدادی از معلمان توانستنـد گـرد  
ـر   آیند و اعتراض خود را علیه فـق
ـر پـا   و دستمزدھای زیر خط فقر ب

در ادامـه ایـن تـحـرکـات،  .  کنند 
ـیـه   طومار اعتراضی کارگران عـل
فقر  و با خواست افزایـش فـوری  
دستمزدھاست که به طور واقـعـی  
بر روی خواست ھمه کـارگـران و  
کل جـامـعـه انـگـشـت گـذاشـتـه  

بنابراین میتوان  گفت بطـور  .  است 
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واقعی این کارگرانند که مـارش  
 مھر در تـھـران را بـا  ١٢ اعتراض  

اعتراضات وسـیـع خـود بـه صـدا  
ــد  ــار اعــتــراضــی  .  درآوردن ــوم ط

کارگران بر سر دستمزد اول بار در  
ــکــار   ــه ابــت اول مــھــر امســال و ب
ـران بـا   اتحـادیـه آزاد کـارگـران ای

بـعـد  .   امضا بیرون داده شـد ٥٠٠٠ 
 خرداد اولیـن مـرحـلـه  ٢٧ از آن در  

ــر   ــتــش ــن آن بــا ده ھــزار امضــا م
و باالخره در اول مھـر مـاه  .  گردید 

جاری با دو ھزارامضا، و دومـیـن  
 ھـزار امضــا  ٢٠ بـخـش آنـھـا بـا  

ایـن یـک حـرکـت  .  انتشار یافت 
سازمانیافته و مـتـحـد کـارگـری  
است که توانستـه اسـت جـنـب و  
جوش وسیعی را در محیط ھـای  

خصـوصـا  .  کارگری بـوجـود آورد 
اھمیت این حرکت در اینست کـه  
ـرچـم   کارگران با این کـار خـود پ
خواستھای کل جامعه را بـدسـت  

و اعالم کرده انـد کـه  . گرفته اند 
اگر به خواستھـایشـان پـاسـخ داده  
ـراض   نشود به اشکـال دیـگـر اعـت
نظیر اعتصاب و راھپیمایی دسـت  

ـیـد  .  خواھند زد  ـن ـی از ھمین رو میب
که این حرکت جنبـش کـارگـری  
بطور بیسابقه ای  در سطح رسانـه  
ھای داخل کشور یـعـنـی رسـانـه  
ھــای جــمــھــوری اســالمــی ھــم  

ایـن  .  انعکاس وسیعی یافته اسـت 
موضوع به بـحـثـی داغ در درون  

و  .  خود حکومت تبدیل شده اسـت 
ـرگـزاری   می بینیم که حـتـی خـب
ــرس و رســانــه ھــای   ــدپ ــت ــی آســوش
شناخته شده بین المللی نسبت بـه  
آن عکس العمل نشان میـدھـنـد و  

اینھا  .  اخبار آنرا منعکس میکنند 
ــن   ــدھــد کــه ای ھــمــه نشــان مــی
کارگران به خال زده اند و عـکـس  
ـبـال   العمل ھای وسیعی که در ق
ـراضـی کـارگـران   این حرکت اعـت
صورت گرفته اسـت بـه روشـنـی  
اھمیت و جایگاه  اجتماعی مـھـم  

 . کار آنھا را نشان میدھد 
ـری   ـتـوانـد بسـت این حرکت می
ــه مــجــامــع   بــرای شــکــل دادن ب
ــای   ــط ھ ــحــی ــی در م ــوم ــم ع
ـرای   کارگری بـعـنـوان مـحـلـی ب
متشـکـل شـدن و مـتـحـد عـمـل  

ـیـن  .  کردن باشد  این حرکت ھمچن
ــرای رفــتــن   ــتــری ب ــد بس ــتــوان مــی
بسوی سازمـانـدھـی اعـتـصـابـات  

ـــاشـــد  ـری ب ـری کـــارگــ ـراســ . ســ
ھماھنگ کنندگان این پتی شـن  
ـتـی   در نامه دومی که ضمیمـه پ

در  : " شــن آنــھــاســت نــوشــتــه انــد 
صورت عدم توجه وزارت تعـاون و  
کار و رفاه اجتماعی به خواستـھـا  
و به زندگی و معیشت میلیـونـھـا  
کارگر که در زیر چرخھای تـورم  
و گرانی ھای سرسام آور مـوجـود  
در حال نـابـودی اسـت کـارگـران  
نظاره گر به تباھی کشـیـده شـدن  
ھستی و بقا خود نخواھند شـد و  
اعتراضات خود را نسبت به ادامه  
وضعیت حاضـر تشـدیـد خـواھـنـد  

 ."کرد 
بنابرایـن ھـمـانـطـور کـه خـود  
ــد قــرار   کـارگــران اعـالم کــرده ان
نیست کـه ھـر سـه مـاه یـکـبـار  
کارگران با چنین طوماری بیـرون  

ــد  ــایــن ــراض  .  بــی ــســت اعــت قــرار نــی
ـتـشـار   کارگران صرفا به شکـل ان
. طومارھای اعتراضی ادامه یایـد 

چون ھمانطور که خـود کـارگـران  
ـنـد   ـتـوان ـی اعالم کرده اند ، آنھا  نم
دست روی دست بگذارند و نـظـاره  
گر تباھی زنـدگـی و مـعـیـشـت  
ــد و ایــن   خــود و جــامــعــه بــاشــن
اعتراضات بدون شک در اشـکـال  
ــت  ــد داش ــواھ ــه خ ــگــر ادام . دی

ھمانطور که جرقه ای از آن را در  
بـه  .   مھر در تھران شاھد بودیم ١٢ 

ـراضـی   عبارت روشنتر طومار اعـت
کارگران پرچم اعتراض کـارگـران  
ـر و   ـیـه فـق و کـل  جـامـعـه عـل

باید وسیعا بـه ایـن  .  فالکت است 
دور آن متحد شـد  .  حرکت پیوست 

ــه   ــه ب ــافــت ــی ســازمـانــی ــا صــف و ب
ــال اعــتـصــابـات سـراســری   ـب ــق اسـت
کارگری و اعتصابـات عـمـومـی  

 . رفت 
ــردم   ھــمــانــطــور کــه اشــاره ک
مبارزه علیه فقر و فالکت مسالـه  
ھمه کارگران و ھمه مردم است و  
ـر سـر ایـن   چگـونـگـی مـبـارزه ب
موضوع و رھایی از شر بـخـتـک  
رژیم اسالمی موضوع بحث ھـمـه  

ــردم اســت  ــه  .  م ــن ــی ایــن خــود زم
واقــعــی گســتــرش اعــتــراضــات  
ــی   ــای ــی را بصــورت بــرپ ــون کــن
ــجــمــعــات اعــتــراضــی و رفــتــن   ت
بسوی اعتراضات سراسـری نشـان  

ــد  ــدھ ــی  .  مــی ــوم ــم ــع ع ــام ــج م
ـرای بـه   کارگری مکان مھمی ب

بحث نشـسـتـن در مـورد اشـکـال  
دیگر مبارزه بر سر این موضـوع و   

. متحد شدن صف کارگـران اسـت 
ــات   ــجــمــع ــایــی ت ــه بــرپ از جــمــل
اعتراضی علیه فقر و فالکـت در  
ـر   ـم نـظـی مقابل مراکز قـدرت رژی
ـر احـمـدی   مجلس اسالمـی، دفـت
ـــداری ھـــا و   ـرمـــان نـــژآد و فــ
ـره، شـرکـت   استانداری ھـا و غـی
وسیع خانواده ھای کـارگـری در  
ـراضـی کـارگـران،   تجمـعـات اعـت
جلب حمایت وسیـع مـردم بـه ایـن  
اعتراضات ھمـه و ھـمـه اشـکـال  
ــات   ــگــر گســتــرش اعــتــراض دی
کارگری علیه فقر و فـالکـت و  
ــرای خــواســت افــزایــش فــوری   ب

 . دسمزدھاست 
 

ــح  ــات ــرتضــی ف ــش  :  م جــنــب
کارگری یعنی مجموعـه ای از  

ــرکــات جــمــعــی  امــا ســطــوح  .  ح
مختلفی از این حرکت در جنـبـش  
کــارگــری وجــود دارد کــه ھــر  
ـفـاوت از   بخش آن در شـرایـط مـت
ـرخـوردار   وزن و اھمیت ویـژه ای ب

ــد مــاھــه   .  اسـت  اعـتــراضــات چـن
ــر نشــان داده اســت کــه در   ــی اخ
ـرات   ـی ـی اعتراضـات کـارگـری تـغ

ــدار شــده اســت  ــدی اگــر  .  کـمــی پ
ـیـش از ایـن،   خاطر تان باشد تـا پ
اعتراضات به بیکار سـازی و یـا  
عدم پرداخت دستمزدھا در مقیاس  
ھای کمی متفاوتی در کارخـانـه  
ھا و مـراکـز کـاری جـدا از ھـم  
جریان داشـت، ھـمـیـن امـروز ھـم  
ـراضـات ھـمـچـنـان   مسلما این اعت
ـــا   ـــد داشـــت، ام ادامـــه خـــواھ
اعتراضات دسته جمعی کـارگـران  
ــر بــا مــوقــعــیــت ھــای   مــاھشــھ
متفاوت شغلی و استخدامـی، بـه  
مسئله اسـتـخـدام مـوقـت تـوسـط  
شرکتھای واسطه استخـدامـی در  
پتروشیمی ھا، شروع مـرحـلـه تـازه  
ـر و   ـرده ت ای از اعتراضات گسـت

بـه  .  مختلطـی را اعـالم مـیـکـرد 
طور مـثـال ھـمـیـن حضـور چـنـد  
ھفته گذشته بـازنشـسـتـگـان ذوب  
ـنـھـا فصـل   آھن در اصفھان کـه ت
مشترکشان بازنشسته بودن اسـت،  
ـراضـــات   ــ ـت نشـــان داد کـــه اعــ
ــرش   ــت ــری بــه ســمــت گس کــارگ

 . کمی و بالطبع، کیفی میرود 
مسلما خـواسـتـه ھـائـی کـه  

بخش ھای مختلف کـارگـری را  
ـراض گـردھـم مـی   در یـک اعـت
آورد و بـه حـرکـت در مـی آورد  
ـر رونـد عـمـومـی   تاثیر مھـمـی ب

ــا  .  اوضــاع خــواھــد داشــت  امــا ت
جائی کـه بـه روش جـمـع آوری  
ـلـف   امضا از بـخـش ھـای مـخـت
ــای   ــط ھ ــحــی ــارگــری در م ک
متفاوت،  به لحاظ جغرافیـائـی و  
شغلی، مربوط میشـود، بـه نـظـرم  
این یکی از روش ھائی است که  
ـقـه   ـنـی طـب محصول موقعیت عـی
ـیـن کـارگـری در   کارگر و فـعـال

بـا تـوجـه بـه شـرایـط  .  ایران است 
ـراضـات   حاضر، سازمـانـدھـی اعـت
گسترده و ھمبسته کـارگـری بـه  
ـنـجـا جـای   دالیل مختلفی که ای
بحثش نیست، اگر نه غیر ممکـن  

بـه نـظـر  .  که بسیار دشـوار اسـت 
من این روش جـمـع آوری امضـا  
ـقـه زیـادی ھـم در   که اتفاقا سـاب
تاریخ مـعـاصـر مـا دارد، روشـی  
ـیـاسـی   ـتـوانـد در مـق است که می
گسترده بدون اینکـه کـارگـران را  
ـیـکـار   ـم ب ـی ـق در معرض خطر مست
ــرار   ــراج و زنــدان ق ســازی یــا اخ
بدھد، در یـک حـرکـت جـمـعـی  

ایـن تـا  .  گسترده شـریـک کـنـد 
ــران   ــه کــارگ جــائــی اســت کــه ب
مربوط میشود اما از سوی دیگـر  
ـراز وجـود   این روش بـه مـثـابـه اب
ـرده ای از   اجتماعی بخـش گسـت
طبقه کارگر در مناسبات رسمـی  

 . جامعه است 
این حضور و بـه چشـم آمـدن  
کارگران در جامعه را از عـکـس  
العمل ھای متفاوت بخش ھـائـی  
از حاکمیت گرفته تا رسانه ھای  

 .داخلی و خارجی میتوان دید 
اما به نظر من مھمترین دست  
ـیـن   آورد چنین حرکتی برای فعـال
کارگری ایـن اسـت کـه بـا ایـن  
اقدام نشـان دادنـد کـه حـتـی در  
شرایط مختنق کـنـونـی ھـم ایـن  
فعالین به ھر حال قادر ھستند بـه  
ــخــش ھــائــی گســتــرده از تــوده   ب

 .کارگران دسترسی داشته باشند 
این امتیازی است که بـه ھـر  
حال فعال کارگری درگیر در ایـن  
ــوانــد بــه ســطــح   ــت عــرصــه را مــی
سخنگوی بخش ھای زیـادی از  

ـبـدیـل کـنـد  مسـلـمـا  .  کارگران ت
ھمانطور که ھدایت کنندگان ایـن  

ـتـظـار   حرکت اعـالم نـمـوده انـد ان
معجزه از این اقدام را ندارند، و تـا  
مدتھا نیـز مشـغـول ایـن سـبـک  
اعتراض نخواھند بود، اما ھـمـیـن  
ــی نشــان داد ،   ــه خــوب حـرکــت ب
ــن کـارگـری و   ـی چـنـانـجـه فـعـال
تشکلھـای سـیـاسـی مـربـوط بـه  
ـنـی   کارگران اگر از داده ھای عی
زندگی طبقه کارگر در این برھـه  
ــای   ــخــش ھ ــد، ب ــن حــرکــت کــن
ــرده تــری از کــارگــران را   ــت گس
میتواننـد در پشـت سـر خـود بـه  

 .حرکت درآورند 
در مجموع به نظرم این نوع از  
اعتراض یـکـی دیـگـر از نشـانـه  
ھائ وارد شدن  طبقه کـارگـر بـه  
ــدیــدی از اعــتــراض   ــه ج مــرحــل
اجتماعی به وضعیـت خـود وکـل   

ـراض  . جامعه است  این نوع از اعـت
و یا مـواردی از ایـن دسـت کـه  
ـر   ـرش و ھـمـه گـی پتانسیل گسـت
ـنـد راھـھـای   شدن را دارند، میتوان
ـــد دادن   ـــون ـی ــ ـرای پ ــ ـــازه ای ب ت
اعتراضـات جـداگـانـه تـاکـنـونـی  
کارگران باشند و به نظرم این نیـاز  
حیاتی جامعه و جنبش کارگـری  

 .در حال حاضر است 
ـر حـرکـات   ـی اما در مورد تـاث
ـر آن   ـی اخیر جنبش کارگری و تـاث

 بر جامعه، باید بگویم،  
ـران و در مـیـان   کسـی در ای
کسانی که اوضاع ایران را تعقیب  
ـیـد،   میکنند، نمی توانید پیدا کـن
ـقـه   ـنـده طـب که به نقش تعیین کـن
کارگر در مـعـادالت اجـتـمـاعـی  

در  .  کنونی، اعتراف نکرده بـاشـد 
ـفـق   کوچه و خیابان ھم ھـمـه مـت
ـرون   ـیـد اصـلـی ب القولند کـه کـل
رفت از وضعیت کنونی در دسـت  
کارگران خصوصا کارگران بخـش  

بـه  .  ھای عمـده صـنـعـتـی اسـت 
ـفـی و   ـر کـی ـی ھمین دلیل ھر تـغـی
ــبــش   ــن ــراضــات ج ــت کــمــی در اع
ـر کـل   ـری مـھـم ب ـی کارگری تاث
اعتـراض اجـتـمـاعـی بـه شـرایـط  

 . موجود میگذارد 
حتی حکومت اسـالمـی کـه  
ــده ای را تــحــمــل   ــن ــاب ــن ــیــچ ت ھ
ـرخـورد بـه   نمیکند، این روزھا در ب
اعتراضات کارگری محتاط تر و  

بـه  .  دست به عصا تر شده اسـت  
ــل حضــور گســتــرده   ــی ھــمــیــن دل
ـراز وجـود سـراسـری   کارگران و اب
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کارگران در مبارزه بر علیه فقر و  
طلب منزلت، تاثیر به سـزائـی در  
ـراضـی کـل جـامـعـه   فضای اعـت

 .خواھد داشت 
 

ـرخـی از  :  كارگر كمونیسـت  ب
جریانات چپ چنین شـیـوه ھـای  
اعتراضی را مفید نمی دانند و با  
ـیـز   آن مخالفند و برخی جریانـات ن
که تاکنون این روش کار فعالیـن  
ــده مــی   ــی فــای کــارگــری را ب
ـبـار از طـومـارھـای   ـن دانستند، ای

بـه  .  اعتراضی حمـایـت کـرده انـد 
ـر   ـی ـی نظر شما چه پارامترھائی تـغ
کرده است و آیا اسـاسـا در مـورد  
این جریانات چیزی تغییر کـرده و  
یـا ایــنـکــه شـرایــط عـوض شــده  

 است؟ 
 

ــری  ــاصــر اصــغ ــمــام  :  ن ــا ت ب
احترامی كه به این آدمھا بـعـنـوان  
افراد قائل ھستم، نه آنھا را جـدی  
ـم در   ـن می گیرم و نه فكر می ك
بین كارگران دو نفر آدم جـدی كـه  
مشكلی واقعی داشته بـاشـد، بـه  

كسـی كـه  .  اینھا توجه می كـنـد 
ـیـد   می گوید ایـن شـیـوه ھـا مـف
ــوه   ــد مــی رود شــی ــد، الب ــن ــسـت ـی ن
مفیدتری را پیدا و معـرفـی مـی  

ـــد  ـن ــ تـــا آن زمـــان مـــا بـــه  .  ك
ـم كـرد  . حرفھایشان توجه نـخـواھـی

ـروزش را   كسی ھـم كـه حـرف دی
بطور ضمنی پس گـرفـتـه اسـت،  
باید جرأت و صداقت داشته بـاشـد  

امـا  .  كه بگوید دیروز اشتباه كـردم 
ـرای   علـی الـعـمـوم بـایـد راه را ب
بازگشت اینجور افراد و جـریـانـات  
ـقـه   باز گذاشت كه به جنـبـش طـب
ـنـد و دیـگـر   كارگر خدمتی بـكـن

 .سنگ اندازی نكنند 
ــارامــتــری كــه مــوجــب   امــا پ
تغییر مواضع بعضی از جـریـانـات  
شده  و یا شاید چشـمـھـایشـان را  
ـفـجـاری   باز كرده اسـت، حـالـت ان

ــت  ــه اس ــع ــام ــا  .  ج ــت ب ــالــف مــخ
اعتراضات كارگری و مخالفت بـا  
ــریــن   ــی یــكــی از ھــارت ســرنــگــون
ـبـت   رژیمھایی كه تاریخ در خود ث
دارد، مخالف را در چشم جـامـعـه  

دو جریان كـه بـا  .  منفور می كند 
ـفـت   ھر اعتراض كـارگـری مـخـال
می كردند، در عـرض یـكـی دو  
سال گذشته زیر فشار حقایـق ایـن  

شـایـد  .  مملكت چند شقه شده اند 
ــاالخــره   ــن مــوضــوع را ب ــھــا ای ـن ای
متوجه شده اند كه نمی شود خـود  
ــق   را بـا وارونـه جــلـوه دادن حـقـای
سیاسی یک جامعه، برای مـدت  
. زمان طوالنـی ای سـرگـرم كـرد 

باالخره در بین ھمانھا كسانی پیـدا  
خواھند شد كه به آنھا بگویند كـه  
این چه نوع سـیـاسـتـی اسـت كـه  
دائما ما را در مقابل این و یـا آن  

 !اعتراض مردم، قرار میدھد 
 

مـن فـکـر  :  مرتضـی فـاتـح 
ـقـان   میکنم باید مخالفـان و مـواف
ـنـدی کـرد،   این حرکت را دسته ب
ـنـھـا از ھـر دوسـو طـیـف   چون ای

 .ھای متفاوتی را در بر میگیرد 
اجازه بدھید از مخالفان شـروع  
کنم، به نظرم اینھا به سـه دسـتـه  

اول کسـانـی کـه  .  تقسیم میشوند 
با ھر گـونـه مـبـارزه مـتـعـارف و  

ـنـھـا  .  روزمره کارگری مخالفند  ای
اساسا با ھـر پـوشـشـی، مـمـکـن  
است چپ باشند، اما از مـبـارزه  
ــمــاعــی   ــاتــی و حضــور اجــت ــق طـب
. کـارگـران ھـیـچ درکـی نـدارنـد 

ــان،   ــه از مــخــالــف ــن دســت ـرای ای ب
مبارزه اجتـمـاعـی بـه طـرز رقـت  
ـیـد و آرمـانـی   آوری سـیـاه و سـف

از نظر آنھا میان کـارگـر و  .  است 
ــای آتــش اســت و   حـکــومـت دری
ــن   ـتـوان، بـا ای فـقـط بـا خـون مـی
حکومت ونظام مقابلـه کـرد، ایـن  
ادامه ھمان مشی چریـکـی دھـه  

 است که اکـنـون پـا بـه سـن  ٥٠ 
 .گذاشته است 

دسته دیگـر اسـاسـا کسـانـی  
ھستند که این نوع از اعتراض را  
با برچسب فعالیت قـانـونـی آنـھـم  
در حـکـومـت اسـالمـی تـخـطـئـه  

گویا مثال کـارگـر حـق  .  میکنند 
ــو   ــدارد اعــتــراضــش را در جــل ن

به نظرم  .  مجلس به نمایش بگذارد 
این دسته برای توجیه بی عـمـلـی  
و بی برنامگـی خـود از مـوضـع  

ایـن  .  خیلی چپ ظاھر مـیـشـونـد 
دسته مکانیـزم ھـای اجـتـمـاعـی  
تغییر در جامعـه را درک نـمـی  
ـنـد   کنند، یعنی مثال متوجه نیست
ـیـمـه   که برای کـارگـر داشـتـن ب
ــی و   ــت شــغــل ــکــاری و امــنــی ـی ب
ـم   ـریـن رژی مسئله دستمزد در ھـارت
سرمایه داری تا چه حد حـیـاتـی  

بـه طـور مشـخـص  .  و مھم اسـت 
برای این گروه، زندگـی امـروز و  
ھمین لحظه کارگر و خانواده اش  
ـنـد اھـمـیـت   که ملیونھا نفر ھسـت
ندارد، تئوریھا و ارزشھای نـظـری  

ــت دارد  ــی ــر  .  ارجــح ــرخــالف ظــاھ ب
ـم ایـن   ـت چپ ،ھمانطـور کـه گـف
موضع گیری به نوعـی دفـاع از  
انفعال و بی برنامگی ایـن دسـتـه  

ــگــری ھــم کــه  .  اســت  گــروه دی
اساسا مخالف نظام سرمایه داری  
از بیخ ھستند و آنھم ھمین االن و  

این دوستان به نـظـرم  .  ھمین لحظه 
ـیـن ایـجـری بـه مـبـارزه   کـمـی ت
ـنـد، گـمـان   طبقاتی نگـاه مـیـکـن
میکنند که از شر سرمایـه داری  
ـنـکـه بـا   میتوان رھا شد، بـدون ای
ساختار سیاسی و اجتمـاعـی ایـن  
ـر شـد  . فرماسیون اجتماعی درگـی

درکی از تغییر در قدرت سیاسـی  
ـتـظـر ظـھـور   ندارند و به نوعی من
ھستند تا یکباره طبقه کارگر بـا  
شمشیر آخته با یک فرمـان کـار  
مزدی را لغو کـنـد و جـھـان بـه  

ھمانطـور  .  آرامش جاوید دست یابد 
ــان ســاده   ــت ــن دوس ــم ای ــت ــف کــه گ
انگارانه به جھان پیچیده کـنـونـی  

 .نگاه میکنند 
در مجموع مخالفان ایـن روش  
در مواردبسیاری، خودشـان تـالش  
ـران در   دارند در خارج از جامعه ای
ـیـن   ـفـی چـن ـل زمینـه ھـای مـخـت
ـران و   کاری بکنند، اما داخـل ای
آنھم تشکلھای فعالین کـارگـری  

اما ھمـه  . ظاھرا چنین حقی ندارند 
طیف ھـای ایـن گـروه در یـک  
ــد،   ــت اشــتــراک دارن خصــوصــی
مبارزه طبقاتی برایشان نـاشـی از  
ـیـسـت   عینیت زنـدگـی جـامـعـه ن
ـئـوری و بـحـث و   ـر ت بلکه بیـشـت

 .فحص است 
ــم از یــک   ــان ھ ــق امــا مــواف

ـنـد  بـخـش ھـائـی از  .  جنس نیسـت
موافقان از جنس مـخـالـف ھـمـان  
ـنـد،   ـتـه ھسـت چپ ھای پیش گف
برخی از چـپ ھـای آرام شـده،  
که مداوما از مبارزه مدنی و بـه  
ـنـد،   دور از خشونت سخن مـیـگـوی
این حرکت را نشانه تعقل و قانـون  
گرائی کارگران میداننـد و از آن  
پشتیبانی کرده اند، اینھـا ھـم بـه  
ــردن   ــظــرم بــیــشــتــر بــرای آرام ک ن
. خودشان این موضع را گرفته اند 

ـنـھـا کـارگـر بـه مـثـابـه   ـرای ای ب
غولی است کـه بـایـد آن را آرام  
نگاه داشت و ھر از چنـد گـاھـی  
اورا مودبانه وارد مـیـدان کـرد تـا  
طرف مقابل حساب کـار دسـتـش  
بیاید و قـواعـد بـازی را رعـایـت  

 .کند 
به نظرم اینھا ھیچ ربـطـی بـه  
ــه کــارگــر و اعــتــراضــات   ــق ــب ط

 .اجتماعی مردم ایران ندارند 
ــا ھــم   ــھ ــان چــپ امــا در مــی
گروھی، که چپ و راسـتـش بـه  
ـر   ـیـز ب نظرم با ھم فرقی نـدارنـد، ن
ـیـن   خالف ھمیشه این بـار از چـن
اقدامی، توسط فعالین وتشـکـلـی  
ـر فـرمـان   ـیـشـت که  چـنـد روز پ
انحاللش را صـادر کـرده بـودنـد،  

ـر  .  پشتیبانی نمودنـد  اگـر بـحـث ب
سر اینھا است کـه بـه نـظـرم ایـن  
عجیب نیست، چون این دسـت از  
سیاسیون مواضعشان را از خطـوط  
ــاســی مشــخــصــی   ــی ــظــری و س ن
ـنـد، بسـتـگـی   استخراج نمـی کـن
ـنـد و   دارد که دیگران چه میگوی
یا آنھا صبح آن روز از کـدام دنـده  

 . برخاسته باشند 
ـقـشـه سـیـاسـی   اینھا نـه در ن
ـبـش   ایران جائی دارند و نه در جـن

ـیـل  .  کارگری ماوائی  به ھمین دل
پرداختن به این قسم از گروھـھـای  
سیاسی لطـف چـنـدانـی نـدارد و  

 .فقط اتالف وقت است 
اما پرسیدید کـه آیـا چـیـزی  
تغییر کرده ویا شرایط عوض شـده  

ـروھـای  . است  ـی تا جائی که بـه ن
سیاسی مربوط میشود چیزھـائـی  
ـران   تغییر کرده است، تـحـول در ای
ـیـش   با توجه به شرایط کـنـونـی پ

ـرایـن  .  فرض عمومی اسـت  ـنـا ب ب
نیروھای سیاسی ھم بـا نـگـاه بـه  
اوضاع متوجه شده اند که باید بـه  
ــایــد   ــد، ب ســر و وضــعــشــان بــرســن
تغییری بکنند وگـرنـه از شـرایـط  

به نظـرم شـرایـط  . جا خواھند ماند 
ـلـی عـوض شـده اسـت مـثـال   خی
ـیـش ھـم   شرایط امروز با دوھفته پ
ـیـسـت، مـوقـعـیـت   قابل مقایسه ن
حکومت و وضعیت جامعه روزانـه  

ـرات  .  در حال تغییر است  ـی ـی این تـغ
ـر   در جھت بدتر شدن ھر چه بیـشـت
وضعیت زندگی و معیشـت مـردم  

ــوان  .  اســت  ــت ــه مــی ــن را روزان ای
ـیـل  .  مشاھـده کـرد  بـه ھـمـیـن دل

بسیاری از اتفاقاتی که تـاکـنـون  
غیر محتمل مینمود امروز چنـدان  
ــســت،امــا   ــده نــی ــن ــگــیــر کــن غــافــل
ــمـاعـی زمـان و   ـراضـات اجـت اعـت
مکان مشخصی ندارد و وعـدگـاه  
از پیشی ھم تعیین نمیـشـود، ایـن  
. خصوصیت غافلگیر کننده اسـت 

ــن و   ــالــی ــل فــع ــن دلــی ــه ھــمــی ب
ــه   ــف ــھــای کــارگــری وظــی ــل تشــک
ــد   ــای ــد، چــرا کــه ب دشــواری دارن
اعتراضات کارگری را به شـکـل  
ـراضـــات   ــ ـت ــای اعــ ـــم ـــت ن خصــل
اجتماعی بـه وضـعـیـت کـنـونـی  

به نظرم در شرایـطـی  .  تبدیل کنند 
ـریـن   به سر میبریم که کم ھزینه ت
راه برون رفت از آن فقـط و فـقـط  
ـقـه کـارگـر   به مـیـدان آمـدن طـب

 .است 
 

برخی از  :  کارگر کمونیست 
جریانات چپ چنین شـیـوه ھـای  
اعتراضی را مفید نمی دانند و با  
آن مخالفند ارزیابی شـمـا در ایـن  

 مورد چیست؟  
ھمـانـطـور کـه  :  شھال دانشفر 

ـراضــی   اشـاره کـردم حــرکـت اعـت
کارگران به شـکـل طـومـاری بـا  

 ھزار امضا تا ھمین جا جـنـب  ٢٠ 
ــان   ــاری در مــی ــوش بســی و ج
ــران بــوجــود آورده اســت و   کــارگ
اعتراضات کارگری را مستقیـمـا  
بر سر مساله ای کـه درد ھـمـه  
ـرده   کارگران و کل جامعه است، ب

ــجــربــه  .  اســت  ــن ت ــی ــن ھــم ــابــرای بــن
عملی، پـاسـخ روشـنـی بـه ھـمـه  
مخالفت خوانی ھایی است که با  

مـن در  .  این اعتراضات شده است 
نوشته دیگری نیـز در ایـن مـورد  
بحث داشتم و سعی کردم بیربطـی  
این مخالفت خوانی ھا را توضیـح  

ـنـام  .  دھم  ـلـی ب بطور مـثـال مـحـف
" فعالین جنبـش لـغـو کـارمـزدی " 

که یک کار دایمی شان مـنـكـر  
ـراضـات   شدن و تخطئه كـردن اعـت
" جاری كارگـری تـحـت عـنـوان  

مبارزه ضد سرمایه داری و لـغـو  
ــزدی   ــارم ــورد  "  ك ــت، در م اس

طومار اعتراضی کارگران بر سـر  
ـیـن ا افـاضـه   مساله دستمزد چـن

ـنـویسـنـد  آنـچـه نـام  : " کرده و  مـی
اعتراض به خود می گیرد خـروج  
ـیـه   ـراض عـل آشکار از میدان اعـت
سرچشمه واقعی رنجھا، دردھـا و  
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متشکل شدن ھـا  .  بدبختی ھاست 
ــارزه   نـه سـازمـان دادن قـدرت مـب
جمعی و طبقاتی کـه بـالـعـکـس  
خاکسپاری تـام و تـمـام ھـر نـوع  
ـیـه سـرمـایـه   توان متحد پیکار عل

ــاره ای  .  اسـت  ــت ھــا " پ " مــوفــقــی
ســوای غــرق شــدن در مــرداب  
ورشکستگی ھـیـچ چـیـز دیـگـر  
نیست و گاه حتـی حـوادثـی کـه  
نام عظیم ترین پیروزی ھا به خـود  
می گیرد دروازه واقعی سھمگیـن  

 ".ترین شکست ھاست 
ھمین چند خـط بـه روشـنـی  
ـنـھـا از مـبـارازت و    پرت بـودن ای
ــھــای کـارگــران را نشــان   خـواســت

ـری  . میدھد  یک مشت بھانه گـی
و جمالت بی محتوا که ھدفـتـش  
صرفا تخطـئـه حـرکـت مشـخـص  

واقـعـیـت  .  کارگران اسـت و بـس 
اینست که طبقه کارگر در طـول  
حیاتش و برای گرفـتـن حـقـوقـش  
ــاچــار بــوده اســت ھــمــیــشــه بــا   ن
ــارزه و   ــف مــب روشــھــای مــخــتــل
اعـتــراض و حــق خــواھــی دســت  

ـرای  .  بزند  یک جا ھـم کـارگـر ب
بیان اعتراضش متوسل به نـوشـتـن  
ـراضـی مـیـشـود، تـا   طومـار اعـت
دیگر کارگران را با خـود مـتـحـد  

ھمان طور که کارگـران در  .  کند 
ـر سـر   ـراضـی شـان ب طومـار اعـت
مساله دستمزد عمل کرده  و  در  

 ھـزار  ٢٠ نامه اعتراضی شان بـا  
امضا  اولتیماتوم داده اند که اگـر  

ـنـد   پاسخ نگیرند حـق خـود مـیـدان
ـراضـشـان را در اشـکـال   که اعـت
دیگر ادامه دھند، اما این جنـابـان  
این قدرت را نمی بینند، چـون در  
ــن ســوخــت و ســاز حضــوری   ای

 . ندارند 
ــار   ــن ب ــن اولــی در ھــر حــال ای
نیست کـه کـارگـران بـا طـومـار  
ـیـان   ـراض خـود را ب نویسـی، اعـت

ولی میتوانم بگویم کـه  .  میکنند 
کم سابقه است که این شـکـل از  
کار کارگران چنین به خال زده و  
ـیـدا   چنین ابعاد اجتـمـاعـی ای پ
کرده باشـد و ایـن حضـرات تـوان  
ـفـاق تـاریـخـی را   تشخیص این ات
ـبـال   ندارند و در کـتـابـھـایشـان دن
ـــارزه   ـب ـــھـــای درســـت مــ فــرمـــول

 .میگردند 
انتقاد اینھا به كارگران اینست  
كه چون كارگـران طـومـارشـان را  
برای حاكمان سرمایه داده انـد، بـا  

ــه  " ایـن كــار، اصــل   ــی ــارزه عــل مـب
نقـض شـده اسـت و ایـن  "  سرمایه 

ـر و  !  تردیونیسم است  واقـعـا پـوچـت
ــتــوان   ــن مــی ــر از ای ــا ت ــی مــعــن ب
استداللی یافت؟ معلوم نیست كـه  
از نظر این حضرات کارگری کـه  
برای دسـتـمـزدھـای مـعـوقـه اش  
ــه   ــی ــا عــل ــد، ی ــکــن ــارزه مــی مــب
ـراضـی دارد،   ـیـکـارســازیـھـا اعــت ب
اعتراضش را به چه کسـی بـایـد  
رجوع دھـد و بـا چـه کسـی بـه  
ـنـد تـا   ـنـشـی ـتـگـو ب مذاکره و گـف

مـبـارزه  " حقش را بگیرد، تا اصـل  
نقض نشود؟ روشـن  "  علیه سرمایه 

است که اینھا كـاری بـه شـرایـط  
زنـده و جـاری مــبـارزه كــارگــران  
ندارند و لب سخنشان بـه کـارگـر  
اینست که منتظر بـاشـیـد تـا روز  

ـیـجـه عـمـلـی  .  موعود فرا رسد  نت
ـیـز چـیـزی جـز   چنین افاضاتی ن
ـرای   ـیـسـم و بـی عـمـلـی ب پاسیف

ــران نــخــواھــد بــود  ــھــا  .  کــارگ ــن ای
ــد کــه طــومــار   ــن ــت ــس ــوجــه نــی مــت

 ھـزار کـارگـر بـه  ٢٠ اعتراضی  
ـتـظـار   حکومـت، دارد تـوقـع و ان
کارگران را مطرح مـیـکـنـد، دارد  
صف کارگران را آماده میکند، و  
ھمانگونه که گفتم این بخشی از  

 .مبارزه کارگران است 
اما بد نیست بـه اظـھـار نـظـر  
ــن دســت در   ــمــی ــگــری از ھ دی
ـراضـی   ـفـت بـا طـومـار اعـت مخال
کارگران بر سر خـواسـت افـزایـش  

ـم  در آنـجـا  .  دستمزدھا اشـاره کـن
ــار   ــوم ــده آوری  ط ــور خــن ــط ب
ـیـن   ـپ اعتراضی کـارگـران بـا کـم
ـیـون امضـایـی ھـا کـه   یک میل
ـریـن عـبـادی و   سرانش امثال شـی
ـیـاس شـده اسـت  . غیره بـودنـد، ق

ـنـان تشـریـف   واقعا مثل اینـکـه ای
با طومار اعتراضی بر سـر  .  ندارند 

ـر و   دستمزدھا، کارگران علیه فـق
فالکت دارند صفشـان را مـتـحـد  
ـر از   ـف میکنند، در تھران ھـزاران ن

ـیـه گـرانـی  ١٢ مردم  در    مھر عـل

به خیابان میریزند، ھمـه نـگـرانـی  
ایشان اینست کـه مـبـادا طـومـار  
ـیـون   ـل کارگران نیـز بـه یـک مـی

 . برسد 
ــک   ــدن ی ــاس گــرد آم قــی
ـر و   ــیـه فـق ـیـون کـارگـر عـل ـل مـی
فالکت با یک میلیون امضـایـی  
که حرفش این بود کـه اسـالم بـا  
ــدارد و   ــاقضــی ن ــن ــان ت ــوق زن حــق
اساسا حـرکـتـی در چـھـارچـوب  
اصالح رژیم اسالمی بـود، واقـعـا  

 بیربط تر از بیربط نیست؟ 
ــگـویــم کــه   ــد ب ــان بـای ــای در پ
ھمیشه  و در طول حاکمـیـت ایـن  
رژیم، روی کارگران و اساسا کـل  
ــقــه   ــوده  و طــب جــامــعــه فشــار ب
کارگر و توده ھای مـردم ھـمـواره  
ـم   علیه تعرضات ھر روزه ایـن رژی
ــن یــک   ــد و ای ــرده ان ــارزه ک مــب
جنگ دایمی مردم با جـمـھـوری  

اما با تشـدیـد  .  اسالمی بوده است 
این فشار ھـا، بـا تشـدیـد بـحـران  
بورژوازی حاکم و اسـاسـا بـحـران  
بورژوازی که در سوال قبل بـه آن  
پرداختم و رسیدن اقتصـاد جـامـعـه  
ـتـوان گـفـت   به حد فروپاشی، مـی
ـرو   که ما با وضعیت جـدیـدی روب
ـر سـر   ھستیم و اساسا ھمه بحث ب

ـر سـر  .  تغییر اوضاع است  بـحـث ب
ـفـجـار   رسیدن جـامـعـه بـه مـرز ان

بحث بر سر شرایـطـی اسـت  .  است 
ــی   ــن فــرصـت کـه مـردم در کــمـی
ــزنــد و   ــری ــرون ب ــی ــد کــه ب ــن ــت ھس

ــد و   ـن اعـتــراضـشــان را بــیـان کــن
جنبش اعتراضی کارگری یـک  
. عرصه مھم اعتراض مـردم اسـت 

ـر سـر تضـعـیـف ھـر چـه   بحـث ب
بیشتر موقعیت رژیم اسـالمـی در  
سطح منطـقـه و انـزوای جـھـانـی  

بطوریـکـه امـروز دارنـد از  .  آنست 
ـم   بستن سفارتخانه ھـای ایـن رژی

ـنـد  ـر سـر  .  سخن مـیـگـوی بـحـث ب
فروریزی اقتصادی این حـکـومـت  
ـیـن   و بحران سیاسی آنست که چن
. صفوفشان را در ھم ریختـه اسـت 

در متن چنین شرایطی اسـت کـه  
ـیـن   طومار اعتراضی کارگران چن
ابعاد اجتماعی ای بخود میگیـرد  
ـیـدا   و در چنین سطحی انعکاس پ

ــنــد  ــیــک ــاق  .  م ــف ــر ایــن ات ــراب در ب
از ھـمـیـن  .  نمیشود ساکت مـانـد 

روست که می بینیم کـه  بـطـور  
ــن حــرکــت   ــال در بــرابــر ای مــث
اعتراضی کارگـران یـکـعـده کـه  
ـنـد،   ـن ـی خود را بازنده ماجرا مـی ب
آخرین مخالفت خوانی ھـایشـان را  

در عیـن حـال عـده ای  .  میکنند 
ــن اعــتــراضــات   ھـم زیــر فشــار ای
. بدنبال این حرکت راھی میشـونـد 

ـم اسـت بـایـد از ایـن   آنچـه مسـل
. اعتراضات وسیعا حـمـایـت کـرد 
 . باید این شرایط جدید را دریافت 

 
 
 
 

 سقوط ریال 

این کـل نـظـام اسـالمـیـسـت کـه  
اعتبارسیاسـی اش  را از دسـت  
داده است، مردم دیگر حتی واحـد  
پول این نظام  را نیز قبول نـدارنـد،  
ـنـد دار ونـدارشـان   سعی مـی کـن

ــو   " افــغــان " دالری و یـا ارزی ول
ــن یــک  .  افــغــانســتــان  بــاشــد  ای

جنگ است و جمھوری اسـالمـی  
. به جنگ این مـردم آمـده اسـت 

ــه جــنــگ گـرانــی دالر و   ایـن ن
ارزانی ریال، که گوشه  و جـلـوه  
ــارزه ای   ــب ــنــگ و م ایــی از ج
اجتماعی شناخته شده اسـت کـه  
ـروز   تاریخا ھر بار آشکار ونـھـان ب

ـبـاری  .  کرده است  این نه بی اعـت
ــار دالر، کــه بــی   ــب ــت ــال و اع ری
اعتباری سـیـاسـی  نـظـم ونـظـام  
ــســت کــه خــود را پــس   ــی اســالم
موضوع و شکل ماجرای سـقـوط  
ریال بنمایش عـمـومـی گـذاشـتـه  

چه قیمت  دالر بشکـنـد و  .  است 

ـرود، چـه   ـر ب چه بر عـکـس بـاالت
ـر از   ـت ـن ـی ریال باال برود و چـه پـای
این، چیزی که سقوط کرده است  

بـا کشـت و  .  اسالم سـیـاسـیـسـت 
ـیـک   ـنـھـا تـاکـت کشتـار کـه  ت
ـلـه بـا   جمھوری اسالمی در مـقـاب
ـنـد   ـتـوان حمالت مردم است، شاید ب

" از سـقـوط ریـال  " چند صباحی  
جلوگیری بکنند اما روند سـقـوط  
ـنـد  .   را نمی توانند مـتـوقـف بـکـن

ـنـھـا  در   امپراتوری اسالمی نه ت
نیسـت، کـه بـه  "   خیبر  " شرایط   

ـبـاری ریـالـش  در   گواه  بی اعت
ــن   ــد اســت، وای ـرای اب ــض ب حضـی
ـتـکـار سـیـاسـی اش را   روزھا  اب
کامال از دسـت داده اسـت، رای  
ـیـضـاح   ـر اسـت می گیرند که  وزی
ـنـد و در ھـمـان جـلـسـه ی   بـکـن
استیضاح مجلس، دوبار رای خـود  
را باطل می کنند، برای سوال از  
رئیس جمھور رای و امضا  جـمـع  

  ٧٦ کرده اند اما به رغم نیـاز بـه  
ــل   ــه ارا وامضــای  ک رای، ب
ـــمـــاد   ـت ـــز اعــ ـی ــ ـــدگـــان ن ـن ــ ــمـــای ن

رفسنجانی می گـویـد  .... ندارند، 
ـرل  "  رھبر "  ـت می تواند بحران را کـن

ـنـکـه جـنـاب   کـنـد، غـافـل از ای
خـود در مـرداب مـرگـبـار  "  رھبر " 

سیاسی خود تراشیده  تـا خـرخـره  
ــادر   ــر اســت، بــقــول رفــیــق ن ــی گ

ـنـجـا سـگ مـیـزنـد  " بکتاش    ای
 ".وگربه میرقصد 

 ١١  از صفحه  

 يک دنيای بھتر
 برنامه حزب کمونيست کارگری

 را بخوانيد
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ـر   جالد کھـریـزک  و حـاال مـدی
عامل سازمان تامین اجـتـمـاعـی،  
سعید مرتضوی، از نـھـایـی شـدن  
پیش نویس جـدیـد قـانـون تـامـیـن  

از ایـن  .  اجتماعی خبر داده اسـت 
پیش نـویـس کـه فـعـال مـفـادش  
ــوان   ــن ــع ــتــشــر نشــده اســت ب " مــن

امـا ھـمـه  .  اسم برده اند "  اصالحیه 
کارگران به تجربه می داننـد کـه  
ــتــگــزاران اســالمــی   ــتــی خــدم وق
سرمایه به صرافت اصالح چیـزی  
ـقـا مـثـل قـانـون   ـی می افتنـد، دق
کار، ھدفشان ایـن اسـت کـه بـه  
لحاظ قانونی وضع بد کارگران و  

 . مزدبگیران را بدتر کنند 
ـنـا   ـل به گزارش خبـرگـزاری ای
ــه ھــای   ــن ــن ھــزی ــت پــیــشــی گــرف
سازمان تامین اجتماعی بر منـابـع  
ـرآورد   ـرات ب ـی ـی ـیـل تـغ آن، یک دل

گزارشات منتشـر شـده  . شده است 
حکایت از این دارد که كه تـعـداد  
مستمری بگیران سازمـان تـامـیـن  
ـر دو   اجتماعی در یک دھـه اخـی

  ١،٢٥٦،٥٧٢ برابر شده است و از  
  ٢،٢١٦،٦٠٧  بـه  ٨١ نفر در سال  
 افـزایـش یـافـتـه  ٩٠ نفر در سـال  

وقتی که از پیشی گرفتـن  .  است 
ھزینه ھا بر منابع حرف می زننـد  
ـنـاسـب   منظورشان این است کـه ت
تعداد بیمه شـدگـان و مسـتـمـری  
بگیران طوری شده است کـه ایـن  
سازمان از پس تامین ھزینه ھـای  

این در حالیـسـت  .  خود بر نمی آید 
ــش از   ــی کــه ھــمــیــن چــنــدی پ

ـیـارد  ١٠٠٠ اختالس بزرگ   ـل  مـی
ــن   ــامــی ــی در ســازمــان ت ــومــان ت

بـه  .  اجتماعی خبر داده شده اسـت 
ـفـحـص   گزارش کمیته تحقیق و ت
ــس اســالمــی از ســازمــان   مــجــل

اجتماعی میزان واقعـی ایـن    تامین 
ـیـارد  ٣ اختالس بیش از   ـل  ھزار مـی

تومان بوده است که اگـر ریـاسـت  
مجلس اجازه می داد ھمه اسـنـاد  

 . آن رو می شد ولی نگذاشتند 
وضعیت مالی امروز سـازمـان  
تامین اجتـمـاعـی در عـیـن حـال  
منعکس کننده وضـعـیـت درب و  
ــوری   ــھ ــم ــصــادی ج ــان اقــت داغ
ــز ھســت  . اســالمــی اســالمــی نــی

سازمانی که تا بـه امـروز مـحـل  
بخور و بچاپ عوامل رژیم و آقـا  
زاده ھا بود ه است، اکنون بـا سـر  
باالیی ھای مالی روبرو شده   و  
ـرار اسـت کـه   تغییرات قانـونـی ق
ـتـصـادی را بـا   وضعیـت ضـرر اق
ــمــه   ــعــیـت بــی خـرابــتــر کـردن مــوق

ـران کـنـد  ھـمـه مـی  .  شدگان جـب
ــن   ــامــی ــان ت ــازم ــه س ــد ک دانــن
اجتماعی با پولھای بیمه شدگـان  

 درصـد دسـتـمـزدی  ٧ و منجملـه  
ـرد، بـه   که از کارگـران مـی گـی
ــه گــذاری   ــای ــاد ســرم ــھ یــک ن
ــار بــرای   ــه بســی ــا جــاذب ــزرک ب ب
چپاولگران اموال مردم تبدیل شـده  

یکی از نمایندگان مجـلـس  .  است 
ـــالس   ـــان بــررســـی اخــت در جــری

ـیـارد تـومـانـی در    یک  ـل ھزار مـی
 شرکت زیرمجموعه سازمـان  ١٥٠ 

شـرکـت  ( بازنشستگی و شـسـتـا  
) اجـتـمـاعـی   گذاری تامیـن   سرمایه 

در مجلس،  بـه صـراحـت گـفـت  
ـیـمـه شـده   ـیـونـھـا ب ـل که اموال می
تبدیل به شرکتھای فامیلی شـده  
ــای   ــامــی قــراردادھ ــم اســت و ت
کوچک و بـزرگ بـه فـرزنـدان  

ــگـان و آقـازاده  ـران و بسـت ھــا    مـدی
ــن فــرد  .  واگـذار شــده اســت  ھــمـی

ــھــای   ــت ــرک ــرد کــه ش ــیــد ک ــاک ت
زیرمجـمـوعـه شـسـتـا و سـازمـان  
بازنشستگی حیات خلوت احـزاب  

ـتـھـای    ھا و طیف   و گروه  ھا در دول
 . قبلی و فعلی بوده است 

ـتـصـادی   در شرایط بـحـران اق
ــگــوئــیــم   ــر ب ــت ــھ مــوجــود و یــا ب
ــاد،   ــص ــل اقــت ــام ــی ک ــاش فــروپ
موسسات و شرکتھای وابسته بـه  
سازمان تامیـن اجـتـمـاعـی  کـه  
سرمایه اصلـی آنـھـا را پـولـھـای  
بیمه شدگان تشکیل مـی دھـنـد،  
ــولــیــدی   ــگــر واحــد ھــای ت از دی
مستثنی نیستنـد  و حـال و روز  

ایـن بـه نـوبـه خـود  .  خوبی ندارند 
منابع درآمـدی سـازمـان تـامـیـن  
اجتماعی را کاھش مـی دھـد و  
پولدانی اقـازاده ھـا را بـی رونـق  

بعالوه باید اشاره کـرد  .  کرده است 
ـیـمـت ھـا  و    که آزادی سازی ق
خصوصی سازی ھا که از منابـع  

آن چیزی عاید تامین اجتـمـاعـی  
نمی شود، بر وضـع ایـن سـازمـان  
ـفـی زیـادی گـذاشـتـه   تاثرات مـن

از عوارض وضـع کـنـونـی  .  است 
ـرداخـت   ـر در پ می توان بـه تـاخـی
حقوق بازنشستگان  کشـور اشـاره  
ـراضـی   کرد که واکنشـھـای اعـت

 .  زیادی را برانگیحت 
ـر قـانـون   صحبت کردن از تغیی
ــیــن   ــمــاعــی در چــن ــت ــن اج ــی ــام ت
شرایطی بطور قـطـع بـه مـعـنـای  
ـلـع و   زمینه سازی قانونی برای ق
ـر زنـدگـی کـارگـران و   قمع بیشت

در پـی  .   مزدبگیران خـواھـد بـود 
ـیـش   چنین تغییراتی مـی تـوان پ
بینی کرد که  دریـافـتـی ھـای  
ـرار   بازنشستگـان مـورد تـعـرض ق

وضعیت بیمـه درمـانـی از  .  گیرد 
ــر شــود  . آنــجــه کــه ھســت، بــدت

دفترچه ھای بیمه اجتماعی بـی  
ــردد و یــا ســن   ــر گ ــیــت ت خــاص
ـیـدا کـنـد  . بازنشستگی افزابش پ

ھر کـدام از ایـن مـوارد، شـرایـط  
ـیـونـھـا انسـان را از   ـل ـی زندگی می
آنچه که ھست بدتر خـواھـد کـرد  
و نتایج فاجعه باری ببـار خـواھـد  

ــد اســت کــه  .  آورد  ــعــی ــه ب ــت الــب
جمھوری اسـالمـی در شـرایـطـی  
که جامعه کارگری با چنگ و  
ـلـف   دندان و در عرصه ھای مـخـت
از حقوق خـود دفـاع مـی کـنـد،  
ـیـن طـرحـھـایـی را بـه    بتواند چـن

. سادگی به مرحله عمـل در آورد 
ھمانطور که تاکنون نتوانسته انـد  
ھمان قانون کار ضد کارگـریشـان  
ـر کـارگـر   ـیـشـت را به ضرر بازھم ب

ـر دھـنـد  ـی ـی ـنـحـال شـرط  .  تغ بـا ای
خنثی سازی ھمه این طرحھـا بـه  
ــر   ــت ــش ــی ــر چــه ب مــیــدان آمــدن ھ
ــب   ــحـمــیـل عـق کـارگــران بــرای ت
نشینی به رژیـم اسـالمـی سـرمـایـه داران  

 . است 
از ھمین رو به نظر من بسـیـار  
ـیـن کـارگـری   مھم است که فعال
بحث ھای مربوط به قانون تامیـن  
اجتماعی را بدقت دنبال کرده، در  
ـرای   آن دخالت کنند و خـود را ب

در  .  مصا فھای آتی آماده سازنـد 
ـر   این رابـطـه مـن مـی خـواھـم ب

 .نکاتی تاکید کنم 
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ــی  کـــه   ــوع ــوض ــورد م در م
ـیـمـه   مستقیمـا بـه کـارگـران و ب
ـرداخـت شـده از دسـتـمـزد   ھـای پ
ـم   کارگران مـربـوط اسـت، تصـمـی

این حق کارگران اسـت تـا  . بگیرد 
ـیـمـه   ـیـمـه درمـانـی، ب در مـورد ب
بیـکـاری، سـن بـازنشـسـتـگـی و  
حقوق بازنشستگی  و بیمه سوانـح  
ـرنـده   ـم گـی کار و غیر نقش تصمـی

سـازمـان  .  اصلی را داشته بـاشـنـد 
تامین اجتماعی، دولت و مجـلـس   
ـنـد کـه از بـاالی   بیخود می کن
ــادارد   سـرکــارگـران در مــورد اســت
ـرنـد  . زندگی آنھا تصمیم می گـی

ــن   حضـور و نــقـش کـارگــران بـدی
معناست که ھمـیـن امـروز مـثـال  
ـتـه   اتحادیه آزاد کـارگـران، کـمـی
ھماھنگی، اتحادیـه اتـوبـوسـرانـی  
شرکت واحد و نمایندگان مجامـع  
عمومی کارگران از ھمه مجتمـع  
ھای صـنـعـتـی در مـذاکـرات و  
ـرامـون قـانـون تـامـیـن   ـی گفتگو پ
. اجتماعی حضور داشـتـه بـاشـنـد 

نباید صحنه را برای یک مشـت  
دزد ضد کارگر خـالـی گـذاشـت  
گه ھر چـه دلشـان مـی خـواھـد  

 .علیه کارگر ببرند و بدوزند 
 
ـرامـون    -٢  ـی باید به گفتـمـان پ

تامین اجـتـمـاعـی و تـوقـعـات و  
ـنـه   انتظارات کارگران در این زمـی
. و در ســطــح جــامــعــه دامــن زد 

قانون تامیـن اجـتـمـاعـی مـوجـود   
که از زمان شـاه بـه ارث رسـیـده  
ـنـمـدت   ـتـه در طـول ای ـب است و ال
ـر اسـاس   تغییرات ھم کرده است، ب
ـران   منافـع کـارگـران و مـزدبـگـی
تنظیم نشـده اسـت و بـایـد جـای  
خود را بـه یـک قـانـون رفـاه و  
ـیـشـرو   تامین اجتماعی مـدرن و پ
بدھد که به نیـازھـای پـایـه ایـی  

ـتـمـان  .  شھروندان جوابگو باشد  گـف
ـنـه بـایـد کـارگـران و   در این زمی
ھمه جامعه را برای یک مصاف  
ــم اســالمــی و بــه   جــدی بــا رژی
. تسلیم کشـانـدن آن، آمـاده کـنـد 

ـم ھـمـه   معیشت مکفی حق مسـل
برخورداری از بھـداشـت  و  .  است 

درمان مناسب و رایگان بایـد حـق  
ھـمـه  .  طبیعی ھـمـه افـراد بـاشـد 

ـرخـوردار   باید از مسکن مناسـب ب
ـم  . باشند  بیمه بیکـاری حـق مسـل

بازنشستگان و  . بیکاران باید باشد 
سالمندان باید از زندگی شـایسـتـه  

اینھا بـھـمـراه  ...  برخودار باشند و  
خواستھای دیگر باید مفاد قـانـون  
تامین رفاه اجتماعی باشد که بـا  
ــنــدگــان   ــم نــمــای ــی ــق ــت ــظــارت مس ن
کارگران تدوین و بـه مـورد اجـرا  

 .گذاشته شود 
مسئله بازنشـسـتـگـان امـر    -٣ 

ـیـرات در  .  ھمه کارگران اسـت  ـی تـغ
قانون تامین اجتماعی ھمچنانـکـه  
از پیش درآمد آن پیداست بویژه بـه  
ـازنسـشـتـگـان خـواھـد بـود  . ضرر ب

ـــوق   ـق ـــرداخـــت حــ ـــق در پ ـــعـــوی ت
ـارز   بازنشستگان از نشـانـه ھـای ب

ــد اســت  ــن وضــع جــدی ــارزه  .  ای ــب م
کارگری فقط در صحنه کارخانـه  
و توسط کـارگـران شـاغـل انـجـام  

ـازنشـسـتـه  .  نمی گیرد  کـارگـران ب
بھمراه خانواده ھایشان در مـاھـھـای  
ــراضــات   ــت ــریــن اع ــر پــر شــورت اخــی
ـاق حـقـوق   کارگری را بـرای احـق

ضـروری اسـت  .  خود دامن زده انـد 
که این مبارزات بعنوان جز جدایـی  
ـقـه کـارگـر   ـبـرد طـب ناپذیری از ن
مورد پشتیبانی ھمه کارگران قـرار  

ـبـود وضـع  .  گیرد  مبارزه بـرای بـھ
بازنشستگان یکی از مـحـورھـای  
ـارزات کـارگـری   ـار مـھـم مـب بسی
ـیـن   ـال است که باید توجـه الزم فـع

 .کارگری را به خود جلب کند 
 

ـقـط بـر ســر   ـقـالب آتـی ایـران ف ان
ـیـسـت  ایـن   .  بدسـت آوردن آزادی ن

ـبـود   در عین حال انقالبی بر سر بـھ
ـیـشـت مـردم اسـت  . زندگی و مـع

انقالبی برای بدست آوردن آزادی و  
ــن  .  رفــاه  ــی ــرچــم چــن کــارگــران پ

جـمـھـوری  .  انقالبی را بدست دارنـد 
اسالمی با وجود منحوسش مـانـع  
ـابـی مـردم بـه یـک   ـی اصلی دست

ـقـالب  .  زندگی آزاد و مرفه است  ان
رفاه  و آزادی در ایران بایـد بسـاط  

ـنـد  ـاسـخ  .  این رژیم را بـرچـی ایـن پ
 واقعی شرایط کنونی است 

 

 اصالح قانون تامین اجتماعی یا فقر بیشتر 
 حسن صالحی 
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ـیـل فـالکـت   در اوج گرانی و تحـم
سازمان یافته به کارگران و مـردم،  
ـامـات جـمـھـوری   دارودسته  و مـق
ـاد ــ شـاگـردی    اسالمی طرح است

ـلـه  .  را علم کرده اند  این طـرح حـم
ـانـه بـه   ـتـه و آگـاھ ـاف ای سازمانی

ـاه  .  طبقه کارگر است  بررسی کـوت
این طرح و عقب راندن آن  تـوسـط  

 .کارگران را، میشکافیم 
: سابقه و چھارچوب این طـرح 

ــر کــل   ــر اســاس اظــھــارات مــدی ب
ـان   تعاون، کار و رفاه اجتماعی است
ــاد   -خــراســان رضــوی طــرح اســت

شاگردی جـھـت اجـرا در سـراسـر  
کشور به تصویـب رسـیـد و بـرای  
ـنـی حـرفـه ای   اجرا به سازمان ف

ـتـه  .  کشور ابالغ شده است  بـه گـف
ایـن طـرح پـس  " علی اکبر لبافی  

از بررسیھای دقیق و رفع ابھامـات  
ــظــام آمــوزش   ــه ن ــاد ب ــن و بــا اســت
مھارت و فناوری مصـوب مـورخ  

 ھیات وزیـران و  ٩٠ اول آبانماه سال  
ـنـجـم  ٢١ نیز ماده   ـامـه پ  قانون بـرن

ـاده از   ــف ــظـور اسـت تـوســعـه بـه مـن
ظرفیت ھای آموزشی محیط کار  
در بخش غیر دولتی و بکارگیـری  
پتانسیل ھای این بخش در توسعـه  
ـنـی و حـرفـه ای   آموزش ھای ف

 "مصوب شده 
ایـن طــرح در ده ھـا مـاده و  
تبصره چھارچوب رابطه کـارفـرمـا  

و کارگر را مکتوب و بشـکـل بـه  
ــون و اجــرائــی در   اصــطــالح قــان
ـیـدی،   بخشھای مختلف مراکز تول
کارخانه ھا وسازمانـھـای اجـرائـی  
کاریابی، میخواھند به مرحله اجرا  

 . دربیاورند 
ـتـصـاد »به نقل از    «دنیای اق

معاون وزیر کار اعالم کـرده طـرح  
ـیـد خـورده   «استاد شـاگـردی » کـل

ـا و  .  اســـت  ــ ـــدی ـی ـال مــ ــ ـان از کــ
ـنـد   خبرگزاریھای دولتـی مـیـخـواھ
ـنـوان   این طرح ضد کارگری را بـع

" زمینه ھای مناسب برای اشتغال " 
 .جا بیندازند 

جمھوری اسـالمـی در ضـرب  
ـقـه کـارگـر و   اول حمله اش به طب
ــن طــرح ضــد   اجــرائــی کــردن ای
کارگری میخواھد ابتکار عمل را  

ـامـات اجـرائـی،  .  بدست بگیـرد  مـق
ــھــا   ــه کــارگــری وزارت کــار و خــان
ـا   میدانند اجرائی کردن این طـرح ب
مخالفت جدی بخش ھای وسیعی  
از کارگران بـویـژه مـراکـزی کـه  
کارگران در اعـتـراضـات روزانـه و  
دائمی برای افزایش دسـتـمـزدھـا و  
ـاضـت کشـی   علیه برنامه ھای ری
ـارزه   اقتصادی و گرانی در حال مـب
ـنـد، روبـرو خـواھـد   و اعتراض ھست

 .شد 
من در اینجا قصد وارد شدن و  
ـاسـانـه تـک تـک   بررسی کارشن

مواد و جوانب مختلف به بـردگـی  
کشاندن میلیـونـھـا کـارگـر بـویـژه  
ــاد   کــارگــران جــوان در طــرح اســت

ـفـه  .  شاگردی را ندارم  در درون طـب
کارگر و فعالین کارگـری مـجـال  

ـا  .  بررسی این طرح موجود اسـت  ب
اعالم اجرائی کردن طرح، بـدرسـت  
ــه   ــران ب ــه آزاد کــارگـران ای اتـحـادی
ـبـول   ـلـه و ق ـاب کارگران فراخوان مق
ـاد شـاگـردی را   نکردن طـرح اسـت

این اتحادیه اعالم کـرده  . داده است 
ــه   ــت ک ــرح اســتــاد  :"  اس  -ط

شاگردی یک طرح بـغـایـت بـرده  
وار و ضد کارگری جھت تامین و  
تضمین سودھـای نـجـومـی بـرای  
ـان سـرمـایـه   کارفرمایان و صـاحـب

این طـرح ھـیـچ ربـطـی بـه  . است 
ـلـکـه   آموزش ما کارگـران نـدارد ب
یک تھاجم بسیار افسار گسیختـه  
به طبقه کارگر ایران بر متن  فقـر  
ــصــال و   ــی ـت ــکــاری و اسـ و بــی
درماندگی فی الحال تحمیـل شـده  

ــر مــا کــارگــران اســت  ــظــیــم  .  ب تــن
کنندگان و مجریان چنین طـرحـی  
درصدد آن ھستند تا ما را ھمچون  
ـیـش مـفـت و   بردگان ھزاران سال پ
ـان و   ـار کـارفـرمـای ـی ـت مسلم در اخ

ـنـد  ـایـد  .  صاحبان سرمایه قرار دھ ب
ـیـن ابـعـاد   ـیـل چـن در مقابل تـحـم
وحشتناکی از بردگـی، مـتـحـد و  
ــادگــی کــرد و   ــت ــارچــه ایس ــپ یــک

خواھان توقف فـوری اجـرای ایـن  
 ."    طرح شد 

زمینه ھای مبارزاتـی زنـده و  
عمال کار شده ای ھـم اکـنـون در  
درون طبقه کـارگـر و بـخـشـھـای  
بسیار وسیعی از مراکز تولیـدی و  
ـا ایـن   ـلـه ب ـاب ـق کارخانه ھا برای م
ـا و فـراھـم شـده اسـت  ـی . طرح مھ

اعتراض بیست ھزار کارگر در دو  
ــوبــت   ــاه  ٢٧ ن خــرداد و اول مــھــرم
 به وزیر تعاون، کار و رفـاه  ١٣٩١ 

به سطح نازل دسـتـمـزدھـا، صـدای  
نارضایتی توده ای طبقه کارگر و  
خانواده ھای صدھا ھـزاری آنـھـا،  
اعـتـراض کـارگـران را در مـحـور  
مسائل سیاسی ـ اجتماعی جامعـه  

ـادی از  .  قرار داده اسـت  تـعـداد زی
مقامات دولت و خانه کارگریھا و  
عواملی از شوراھـای اسـالمـی و  
نمایندگان مجلس شورای اسالمی  
در مقابل مطالبات کارگران عـقـب  

 . نشینی کرده اند 
ــرح اســتــاد   ــه ط ــراض ب اعــت
ـاده از الـگـوی   ـف ـا اسـت شاگردی ب
بیست ھزار امضا و ابتکارھایی از  
ـابـل   ـق قبیل تجمعات گسترده در م
ـثـی کـردن و   وزارت کار برای خـن
ـاد   مقابله با اجرایی کردن طرح است
شاگـردی، راھـکـارھـای مـوثـری  
ـیـش بـرد  ـتـوان بـه پ ـی . است که م

مبارزه برای افزایش دستمزدھا ھـر  
ـبـش   سال در محور اعتـراضـات جـن

کلید اعـتـراضـات  .  کارگری است 
کارگران علیه گرانی سرسام آور و  
ــود   ـب ـزایــنـده در جـامــعـه، ن ـقـر ف ف
امنیت شغلی و اخراج سـازی ھـا،  

قراردادھای موقت و سفید امضـاء  
و حذف پاداش و بھره وری، در اول  

ـا   .  ماه مه زده شد  این اعتراضات ب
جمع آوری پنچ ھزار امضـا شـروع  
و سپس در مراکز صـنـعـتـی و در  
استانھای دیگر در شکل گسـتـرده  
. ای مورد حـمـایـت قـرار گـرفـت 

ـیـه طـرح   اعتراض سازمانیافته عـل
ـنـه ھـای   استاد شاگـردی از زمـی
ــا آمــاده ای   ــت ــد و نســب مســاع

این طرح میخـواھـد  .  برخوردار است 
به مدت بیش از دو سال کـارگـران  
ــرده   ــه ب ــژه نســل جــوان را ب ــوی و ب
ـبـدیـل   کارفرما و سـرمـایـه داران ت

ھر سال صدھا ھـزار کـارگـر  .  کند 
ـازار    از نسل جـوان در ایـران وارد ب

با اجرایی کردن ایـن  .  کار میشوند 
ـنـده کـارگـران   طرح، سرنوشت و آی
ــھــام و در اســارت   ــطــه اب ــق در ن
ــه داران   ــرمــاھــا و ســرمــای کــارف

پر واضـح و  .  مفتخور قرار میگیرد 
روشن اسـت کـه کـارگـران بـویـژه  
نسل جوان نباید به این بردگی تـن  

ــد  ــدھ ــروع  .  ب ــھــا راه چــاره ش تــن
ـیـه ایـن   اعتراضات سازمانیافته عل

ـایـی  .  طرح اسـت  ـیـن اقـدام بـرپ اول
تجمعات تـوده ای و اعـالم رد و  
قبول نکردن طرح در این تجمع ھا،  

 .  در شکل قطعنامه است 

 شاگردی، حمله به طبقه کارگر -طرح استاد
 نسان نودینیان 

 

ـیـش بـا    تا ھمین چند ھفته ی پ
مقدمه  وبدون مقدمه، با ربط  و  
ـیـغـاتـی    ـل ـب بی ربط،  یک خط ت
ـرنـامـه ھـای   ثابت در کلیـه ی ب
رادیو وتلویزیون ایران، القا  بـحـران  
اقتصادی در تمامی کشـورھـای  
دنیا  بود، در بـوق کـرنـا کـردنـد  
ـیـا دچـار بـحـران   که ھمـه ی دن

ـران  وضـعـیـت  !.  اقتصادیست، اال ای
ــا    ــورھ ــه ی کش ــم ــصــاد ھ اقــت
خرابست  و ایران گویا بھشت خـدا   
است، این دروغ شـاخـدار را مـدام  
. تبلیغ و به رخ مردم میکـشـیـدنـد 

در حالی کـه از کـنـار تـمـامـی  

ـــه ای   ـف ــ ـــی وق ـراضـــات ب ــ ـت اعــ
کــارگــری داخــلــی چشــم مــی  
ـــدنـــد، از تـــک تـــک   ـی پـــوشــ
اعتراضات به حق مـردم یـونـان و  
فرانسه و امریکا ،از تـک تـک  
ـیـا،   ـتـھـای دن تظاھراتھای بحق مل
گل می گرفتند تا ضمن کتمـان  
ـر   ـران، ایـن تصـوی اعتراضات در ای
ـنـد کـه گـویـا   دروغین را باد بـزن
ـران   ــ ـــن ای ـی ـــھـــشـــت روی زمــ ب

ـبـات  "  اسالمیست "  ـرای اث است و ب
این نمایش دروغین ھیـچـیـک از  
ـر یـا ویـدیـو ھـا از یــک   تصـاوی
ـقـا و   کشور قحـطـی زده در افـری

در  .  امریکا را، ازدست نمی دادنـد 
ــد روی   ــدی ـــت ش ــارازی ــار پ کــن
ـتـی   ـرن ـت ماھوارھا و فیلترینگ این
ـیـغـات دل خـوش کـرده   به این تبل

ـرای  .  بودند  این خط خامنـه ای ب
نگه داشـتـن مـردم بـود،  "  ساکت " 

مردمی که دیگر برای کـل ایـن  
 .بساط اسالمی تره ھم خرد نمی کنند 

ـیـش    تیتر کیھان چـنـد روز پ
از اعتراضات اخیرتھران  چـیـزی  

ــود  ــن ب ــه ای ــی اعــتــراضــات  :"  شــب
ـر گـرفـت   خیابانی اروپـا را در ب

البته وجه  تسمیه  روایـت  "   است 
ـراضـات، بـحـران   کیھان از این اعت
ــد   ــت ب ــصــادی  و وضــعــی اقــت
اقتصادی  مـردم اروپـا و جـھـان   

ــھــان  .  بـود  ــوز جـوھــر کــی امـا ھــن
ــود کــه   خشــک شــده و نشــده ب

اینبار تھران مرکز اسالم سیـاسـی،  
دچار چنان بحرانی شد که اصـال  
سابقه نداشته است، بـعـد از سـی  

مـلـی  وشـعــار  " سـال حـکــومـت  
ـقـالل  مـعـلـوم شـد کـه بـاال  "   است

ـتـھـای   رفتن  نرخ  دالر، نرخ تـوال
ــاال مــی بــرد  ــز ب ـی . پـارکـھــا را ن

ـنـدگـان   جمھوری اسالمی و نـمـای
تام االختیار خـدا، یـکـبـار دیـگـر  
ـرویشـان از   ـبـار روب لرزیدند ولی این

" فتنـه " موسوی و کروبی و جریان  
ـبـود، فـقـط  و   ـری ن و غیره  خـب
مستیقما خود مردم بودند کـه قـد  

ـبـار کـامـال  .  علم کرده بـودنـد  ـن ای
مرگ را حس کردند، دیدنـد کـه  
تمام ھیبت و جبروتشـان بـا یـک  
تـکـان خـود جـوش مـردم،  فــرو  

ـرای آتـن   .   میریزد  ـران  ب تھران ای

ایـن بـار بـوی   .   یونان آبرو خـریـد 
احتمال اینکه جمھـوری اسـالمـی  
ـری فـرو   اتفاقا در یک غافـلـگـی
. بریزد،  بیشتر بـه مشـام رسـیـد  

ــی بــر ســر    ــالم ــوری اس ــھ ــم ج
مردمی حکومت می کـنـد کـه  
ـقـد ھـا را بـه ھـمـه   ـریـن ن ـت عمیق
باورھای پیشینیان خود پیدا کـرده  
اند، و سر بنـد ھـر تـحـولـی مـی  
ـبـوه    توانند جمھوری اسالمـی و ان
نیروھای سرکوبگرش را غافلگیـر  
بکنند، بی آنـکـه حـتـی ذره ای  
ـنـده ی   ـیـغـات کـر کـن ـل فریب تب

 . جمھوری اسالمی را خورده باشند 
ـیـسـت کـه بـی     نه این   ریـال ن
رزش شده است، ظاھر قضیه  ایـن  
 بود و در باطن وعمق موضوع،  ا 

 سقوط ریال
 منصور ترکاشوند   

 ٩      بقیه در صفحه  
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سازمان فـنـی و حـرفـه ای،  
ــی   یـکــی از ســازمــانـھــای جـانــب

این سازمـان،  .  وزارت کار میباشد 
ـروی کـار  "  کارآموزی " ھدفش   ـی ن

ـنـد  . است تا مھارتی را کسب کن
خدماتی کـه ایـن سـازمـان ارائـه  
میداد رایگان و بصـورت شـبـانـه  

یک نیروی کار تـازه  .  روزی بود 
ـیـار ایـن   کار، شـش مـاه در اخـت
سازمان میباشد تا حـرفـه ای را  

ـر  .  بیاموزد  این شش ماه آموزش ب
ـقـه کـار   ـیـن جـزء سـاب اساس قوان
ــشــد،   کــارگــران مــحــســوب مــی
چنانچه بالفاصله کارگر بـعـد از  
دوره آمـــوزش در کـــارگـــاھـــی  
استخدام میشد که تحـت پـوشـش  

ــود  ــب ــه مــی ــم ــای  .  بــی در دوره ھ
آموزشی، کارآموزان به اندازه پایه  
حـداقـل مـزد، دســتـمـزد دریـافــت  

ســطــح آمــوزش ایــن  .  مــیــکــردنــد 
سازمان از نظر فنـی مـنـطـبـق بـا  
نیازھای کارگاھـھـای صـنـعـتـی  
ایران بود که بـه صـورت عـمـلـی  
کارآموز آنرا فرا میگرفت و بدیـن  
علت کارفـرمـایـان بسـیـار راغـب  
ــارگــران را   ــن ک ــه ای ــد ک ــودن ب

ـرای آنـھـا  .  استخدام کنند  چـون ب
ھزینه آموزش از جیب شـان خـرج  

ـران بـه  .  نمیشد  نیاز سرمایـه در ای
وجود کارگران با حداقل آمـوزش،  
ــا گــرفــتــن ایــن   ــی پ ــت اصــل عــل

ھزینه ای کـه  .  سازمان بوده است 
صرف آموزش کـارگـران مـیـشـد،  
قبال از کار کارگران دیـگـر چـه  
ـفـت و یـا بـا   در بخش صـنـعـت ن
مالیاتھای مستقیم، از کـارگـران  
. بخشھای دیگر، تامین شـده بـود 

، یکـی  ٥٧ بعد از سرکوب انقالب  
از مراکزی که مورد حـمـلـه بـی  
ـرار   محابا جـمـھـوری اسـالمـی ق

ـتـدا  .  گرفت، ایـن سـازمـان بـود  اب

شبانه روزی بـودن ایـن خـدمـات  
بعد، از خدمات دیـگـر  .  حذف شد 

این سازمان زده شـد و از سـوی  
دیگر امکانـات ایـن سـازمـان بـه  
ــن رفــت،   ــاگــون از بــی انـحــا گــون
بخـصـوص مـکـان مـرکـزی ایـن  

ــخــش  .  ســازمــان در شــھــر کــرج  ب
ـــار   ـی ــ ـت ـــعـــی از آن در اخــ ـی وســ
ـرار   فرماندھی نیروی انتـظـامـی ق
گرفته است، و ھـر قـت کـه پـا  
داده، این نھاد امنیتـی بـه بـھـانـه  
ــنــھــا و   ــی ای گــوشــه ای از زم
ــن مــرکــز را   ــھــای ای ــمــان ــت ســاخ
متصرف شده است و اکـنـون جـز  
یک کارگـاه آمـوزشـی چـیـزی  

ــمـانـده اسـت  کـارآمــوزان  .  بـاقـی ن
ـتـدا بـایـد ضـمـانـت   نگون بخت اب
بدھند که شب جـایـی دارنـد کـه  

و از نـھـار و امـکـانـات  ! بخوابند 
 .دیگر ھم ھیچ خبری نیست 

در نگاه کلی تر، سرمـایـه در  
ـنـد   ایران ھم نیـاز داشـت کـه مـان
ـبـل   ھمه جای دنیا ابتدا روابط ماق

ـنـد   اسـتـاد و  " سرمایـه داری مـان
مضمـحـل شـود و ھـر  "  شاگردی 

فرد، به عنوان کارگـر آزاد بـاشـد  
که ھر جا سـرمـایـه الزم داشـت،  
نیروی کارش را در خدمـت سـود  

سـازمـانـھـایـی  .  سرمـایـه بـگـذارد 
الزم بـود  "  فنی و حرفه ای "مانند  

که کارگر را با توجه به پیشرفت  
ـتـوانـد   ابزار تولید آماده سازد که ب
با این ابزارھا کار کند و به آنـھـا  
صدمه نزند تا مگر بـدیـن سـبـب،  
در کار تولید سود وقفه ای ایجاد  

امــا از ســوی دیــگــر در  .  نشــود 
ـنـھـا   ـت توحش سرمایه داری ایران ن

ــردی "  ــاد و شــاگ ــت ــان  "  اس از مــی
نرفت، بلکه در یک ضـد حـمـلـه  
سیاسی به مـبـارزات کـارگـری،  

ــاد و شــاگــردی " طــرح   کــه  "  اســت

براستی یک استثـمـار مضـاعـف  
ـبـاس   ـتـن  "  قـانـون " است، اینبـار ل ب

اسـتـاد  " برقراری طرح  .  کرده است 
ـبـی  " و شاگردی  خود ھمیشـه سـب

بوده تا  کـارفـرمـایـان تـوی سـر  
ــع   ـنـد و بـالـطـب کـارگـر جـوان بـزن
ــه او   ـری ھــم ب ــمــزدی کــمــت دسـت

ــد  ــه  .  بـدھـن از سـوی دیـگـر رسـان
ھای بورژوازی در ایران ھـر وقـت  
و بی وقت و مداوم، به توده مـردم  
ــزوم   ــاد و ل ــه اســت ــرام ب از احــت
شاگردی کردن کارگران جوان در  
ـنـد   سکوت کامل، گفتند و نـوشـت
ـتـا بـھـره   و فیلم ساختنـد تـا نـھـای
برداری سیاسی از ایـن مـوضـوع  

ــد  ــن ــکــن ــودن یــک  .  ب شــاگــرد ب
شـمـرده مـیـشـود  " خصیصه مثبت " 

ـر در آن   ـیـشـت که گویا ھر کس ب
دوران بسر ببرد، درجه فرزانه گـی  
ـتـه   اش باالتر میرود و ھمیشه گـف

من خود ھنوز در ایـن سـن  :"  شده 
ـیـد سـر و  (   اشـاره بـه مـوی سـپ

ــوز  )  پـوسـت چـروکــیـده دسـت  ھـن
ـم  ـیـسـت ـیـش ن ایـن را  !"  شاگردی ب

البته به فضیلتھای خاص ایرانیـان  
ـیـن اسـت کـه   میچسبانند و چـن
پای ناسیونالیسم ھـم وسـط مـی  
آیـد، تـا تـوده مــردم  را بـه کــم  
ـر مـتـوقـع بـودن،   خواستن و کـمـت

 .دعوت کرده باشند 
ــه   ــســت ک ــت نــی ــھ ــی ج  ب
کارشناسان اسالمی سـرمـایـه در  
ایران  طـرح جـدیـدشـان در جـھـت  
استثمار بی حد و حصر کـارگـران  
ــاد و شــاگــردی   را، طــرح اســت
گذاشتند، پشت این نام یک عمر  
ــاد و   ــت ــغــات در وصــف اس ــی ــل ــب ت
ـرای   شاگردی خوابیده است کـه ب
. جامعه قابل ھضـم کـردن بـاشـد 

ـر بـی حـقـوقـی   این طرح دقیقـا ب
ـــن   ـــاره دارد و ای ـرد اش شـــاگــ

، این بی حقـوقـی را  " کارشناسان " 
. میخواھند رسمیت قانونی بدھـنـد 

این در امتداد قانون کار اسالمـی  
ــراســاس  .  اســت  ــاد و  " ب ــت طــرح اس

یک کارگر جوان سـه  "  شاگردی 
سال تمام استثمار شدید میشود تـا  
ـرد   نھایتا مدرکی دست او را بگـی
که تازه شاید این امکان را بـه او  
ـرای   بدھد که کارفرمای او را ب
ـتـخـاب کـنـد  ـثـمـار، ان . ادامه است

ـتـوانسـت   گویا آمـوزشـی کـه مـی
ــال شــش مــاھــه کســب شــود   قــب
ـرد تـا   ـب اکنون سه سـال وقـت مـی
کارگری مھارت کـامـل یـابـد و  
ـردازد، آن   برای آن باید ھزینه ھم بپ

این طـرح ضـد  .  ھم از جان خویش 
ــری در ادامــه طــرحــھــای   کــارگ
دیگر جمھوری اسالمی سـرمـایـه  
است برای حملـه بـه کـارگـران و  

سـه سـال  .  خوشایند سرمایه داران 
از بھترینھای سالھای عمر یـک  
ـیـار   ـم در اخـت انسان مفت و مسـل
سرمایه داران قرار میگیرد که ھـر  
طور خواستند بـا کـارگـر رفـتـار  
کنند و کـارگـر ھـم دسـتـش بـه  

ایـن طـرح  .  ھیچ کجا بند نبـاشـد 
در ادامه جدا سـازی و بـخـش و  
بخـش کـردن کـارگـران اسـت تـا  
نیروی طبقه کـارگـر را ضـعـیـف  
کنند و کـارگـران را در مـقـابـل  

ـرار دھـنـد  ـنـگـونـه  .  ھمدیگر ق بـدی
جوانترین بخش کارگران را از کل  
ـنـد تـا نـه   کارگـران جـدا مـیـکـن

متوقع بـاشـنـد کـه بـه  " شاگردان " 
ـقـه امـیـد   یاری کارگـران بـا سـاب
داشته باشند، و نـه کـارگـران بـا  
سابقه به فکر قدرت بخشیدن  بـه  

ایـن  .  نیروی طبقه خویـش بـاشـنـد 
ــه   ــوعــی ضــد حــمــل ــه ن طــرح ب
حکومت اسـالمـی بـه مـبـارزات  
ـقـه کـارگـر اسـت  . روز افزون طـب

ـروی   ـی حکومت شاھد است کـه ن
متحد کارگران او را وادار کـرده  
ــھــای   ــابــل خــواســت اســت در مــق
کارگران در بخشھایی از صنعـت،  
ــمــی ھــا عــقــب   ــی ــد پــتــروش مــانــن

ـراض   بنیشیند یـا در مـقـابـل اعـت
یکپارچـه کـارگـران بـازنشـسـتـه،  

و یا طومـار  .  وادار به تمیکن شود 
ـره تـھـیـه   ـف اعتراضی بیست ھزار ن
شده است، و نیز نسلی جدیدی از  
ـرد   فعالین کارگـری شـکـل بـگـی
که بی باکانه از خـواسـتـه ھـای  

در مـقـابـل  .  خود کوتاه نمی آینـد 
این موج کارگری، رژیم میـخـواد  
ـلـف از جـمـلـه   با ترفندھای مـخـت

" اسـتـاد و شـاگـردی " ھمین طرح  
پراکندگی را به صفوف کارگـران  

 . تحمیل نماید 
باید در مقابل این طرح بغایـت  
ضد کارگری ایستاد و نگـذاشـت  

ـرد  خـود حـکـومـت  .  که پـا بـگـی
موذیانه ظاھرا آنرا دارد به صـورت  
استانی اجرا میکند تـا بـعـد کـه  

فعـال  . جا افتاد سراسری اش کند 
ـرا مـزه مـزه   این حکومـت دارد آن
ـبـش   میکند تا عکس الـعـمـل جـن

ـنـد  جـا دارد بـه  .  کارگری را ببین
صورت وسیعی در مورد این طـرح  
ـــود و اھــــداف   ـرف زده ش ــ ح
ـرمـال   جنایتکارانه حـکـومـت را ب

باید گفته شود ھر انسـانـی  .  کرد 
ـــا   ــی پ ــاھ ــارگ ــه در ھــر ک ک
ــر مــحــســوب   ــگــذارد، کــارگ ــی م
ـیـن از او در   میشود و بـایـد قـوان
مقابل دست درازی سرمـایـه داران  

آموزش مھـارتـھـای  .  حمایت کند 
حرفه ای باید رایگان باشـد و در  
ــز کــار آمــوز،   ــی زمــان آمــوزش ن
کارکن جامعه تلقی شود و از او  

آمـوزش  .  بطور کامل حمایت شود 
بـایـد در جـھــت رشـد فـکـری و  
روانی شخص کارآمـوز بـاشـد نـه  
ـثـمـار  ـرای اسـت . آماده سازی او ب

دوران آموزش جزء سابقـه کـارگـر  
طرح استاد و  .  باید محسوب شود 

شاگردی باید محکوم شود و بـه  
ھر شکلی که میتوان در مـقـابـل  

 .آن ایستادگی کرد 
 

 طرح استاد وشاگردی، استثمار مضاعف
 یاشار سھندی 

 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!    مرگ بر جمھوری اسالمی
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ـراضــات   اھـمـیـت بـعـضـی از اعـت
كـارگـری را بـا تـعـداد كـارگـران  
شركت كننده در آن اعتراض نـمـی  

می شـود آن را بـا  .  توان سنجید 
ضدیت شركت مزبور با اعتصابات  
كارگری و بـا زمـان و عصـر و  
ـراضـات در آن   دوره ای كه آن اعت
به وقوع پیوستـه انـد، اھـمـیـت آن  

 .اعتراض مشخص را سنجید 
یكی   (Walmart)وال مارت  

از شركتھایی است كـه بـه ھـمـان  
اندازه كه به كارگران در آمریكـای  
شمالـی دسـتـمـزد و حـقـوق مـی  
ـنـه خـرج   پردازد، پول و منابـع ھـزی
كارگرستیزی و دور نـگـه داشـتـن  

ھایـش    تشكل كارگری از فروشگاه 
ــد  ــن ــكــی دو دھــه  .  مــی ك در ی

ـره ای وال   گذشته، شـركـت زنـجـی
ــزاری   ــد و اب مـارت از ھــر تــرفــن
ــرده اســت كــه مــانــع   ــاده ك ــف ــت اس
. متـشـكـل شـدن كـارگـران بشـود 

ـرده   شرایط كار در ایـن شـركـت، ب
ـلـمـه   داری به مـعـنـای واقـعـی ك

، در اسـتـان  ٢٠٠٥ در سال  .  است 
كالیفرنیای آمریكا، دادگاھی ایـن  
ـیـل دریـغ كــردن   شـركـت را بـه دل
ــھــار از كــارگــرانــش،   ســاعــات ن

  ١٧٠     محكوم به پرداخـت جـریـمـه 
. میلیون دالری به كارگرانش كـرد 

 نیز ایـن فـروشـگـاه  ٢٠٠٠ در سال  

ـیـون دالر بـه  ٥٠ به پرداخت   ـل  مـی
دلیل یكی دیـگـر از ھـمـیـن نـوع  
اجحافات به كارگـرانـش مـحـكـوم  

  ٢٤ ، در شـمـاره  ٢٠٠٥ سال  .  شد 
ــه   در  "  كــارگــر كــمــونــیـســت " نشـری

ـرده داری  " مطلبی تحت عـنـوان   ب
ـم "  مدرن  : درباره وال مـارت نـوشـت

مارت نیمه وقتـه    اكثر كارگران وال " 
ھستند؛ زیرا استخـدام تـمـام وقـت  
قانونا این شـركـت را مـجـبـور بـه  
. پرداخت بیمـه و مـزایـا مـیـكـنـد 

وضع كار در این شـركـت بـه قـول  
ــت  ــاك اس ــن ــش وحشــت ــارگــران . ك

در برابر متشـكـل شـدن  " مارت   وال " 
ــیـاردھــا دالر خــرج   ـل كـارگــران مــی

ــد  ــكــن ــذیــرش  .  مــی ــی از پ حــت
ــی كـه سـعــی   ــانـون ــھـای ق تشـكـل
میكنند قانون جاری در كشـور را  
ـنـد،   ـن ھم بر محیـط كـار حـاكـم ك

ھـمـیـن امسـال  .  جلوگیری میكند 
در استان كـبـك كـانـادا،  )  ٢٠٠٥ ( 

كارگران یكی از شعباتـش سـعـی  
مـارت    كردند متشكل شوند كه وال 

ـرای   آن شعبه را بكلی بسـت تـا ب
ـرتـی بشـود  ایـن  .  دیگران درس عب
ـیـسـت كـه وال  مـارت    اولین باری ن

نان شب كـارگـرانـش را از ایشـان  
مارت تا بحـال    وال .  دریغ كرده است 

ـر   ـراب ـیـن در ب چندین بار ایـن چـن
ــرای   ــشــكــل شــدن و تــالش ب مــت

متشكل شدن كارگـران، دسـت بـه  
. ھـایـش زده اسـت   بستن فروشـگـاه 

ـیـن اتـحـادیـه  ای    اگر یكی از فعال
برای متشكل كـردن كـارگـران بـه  

ـرود، سـریـع    یكی از فروشگاه  ھـا ب
برایش پلیـس  "  خاطی " تحت عنوان  
ـنـون  !  صدا میزنند  این شـركـت تـاك

چندین بار بخاطر زیر پـاگـذاشـتـن  
گـرائـی،    قوانین مربوط به اتحـادیـه 

ــت  ــده اس ــه ش ــم ــش  .  جــری ــای ــم ن
فیلمھای ضد متشكل شدن، جـزو  
ـیـه تـازه كـارانـش   آمـوزشـھـای اول

ـرگـه . است  ای    ھر سـال بـا دادن ب
برای پر كردن به كارگرانش سـعـی  
میكنـد احـتـمـال مـتـشـكـل شـدن  
كارگران را بیابـد و اقـدام الزم را  
قبل از ھـرگـونـه تـحـركـی انـجـام  

مـارت     وال ٢٠٠٥ در مارس  .  دھد 
ـره  اش    یكی از اعضای ھیئت مـدی

را به دلیل اخـتـالس مـجـبـور بـه  
وی در جواب به ایـن  .  استعفا كرد 

اتھام گفت كه این پـول را ایشـان  
از جانب شركت به عنوان رشوه بـه  
مسئولین اتحـادیـه مـواد غـذائـی  

(UCFW)   ـــود كـــه در داده ب
ـیـسـت اسـامـی كـارگـران   عوض ل

مارت بدھنـد تـا بـا    فعال را به وال 
ھـمـیـن شـرایـط  ."  آنھا مقابله شود 

متشكل شدن كارگران این شـركـت  
را به دالئـل فـوق و بسـیـاری از  

دالئل دیگر، به شدت سخت كـرده  
 . است 

ــری و از جــمــلــه   ــع خــب ــاب مــن
نیویورك تایمز گـزارش دادنـد كـه  

ـیـن  ٢٠١٢  اكتبر  ٤ روز    و برای اول
 سالـه وال مـارت  ٥٠ بار در تاریخ  

 تـن از  ٢٥٠ در آمریكای شمالی،  
 فروشگـاه ایـن شـركـت  ٩ كارگران  

ھـا    در مقابل یكی از این فروشگاه 
در لوس آنجلس دسـت بـه تـجـمـع  

ـیـویـورك تـایـمـز  .  اعتراضی زدند  ن
ـران   ــه اســـت كـــه كـــارگــ ـت ــوشــ ن
ـراض   اعتصابی گفته انـد در اعـت
به اقدامات تالفی جویانه شـركـت  
بر علیه فعالین كارگـری ای كـه  
برای متشكـل شـدن تـالش مـی  
كنند، مثل كاھش ساعات كـاری  
آنھا و واگذار كردن كـارھـایـی كـه  
مـربـوط بـه قسـمـت آن كـارگــران  
ــن   ــه ای ـره، دســت ب ــســت و غــی ـی ن

كارگران در ایـن  .  اعتراض زده اند 
در  " اعتراض پالكـاردھـایـی چـون  

ـیـد،   ـن برابر اجحافـات مـقـاومـت ك
و  "  زندگی بھتری داشـتـه بـاشـیـد 

ـرای دفـاع از آزادی  "  اعتصـاب ب
. با خود حـمـل مـی كـردنـد "  بیان 

یكی از كـارگـران بـه رسـانـه ھـا  
ـتـه اسـت  ــد  : " گـف وال مــارت شـای

كـاالھـایـی چـون شـلـوار جـیـن و  
اسباب بازی و غیره بفروشـد، امـا  
بزرگترین محصولی كه وال مارت  
ـر   در این كشور مـی فـروشـد، فـق

كارگران اعتصـابـی رسـمـا  ."  است 
گفته اند كه نـگـران عـواقـب ایـن  
ــگــر   ــد، امــا دی ــن ــصــاب ھســت اعـت

ـر آنـھـا   شرایطی را كه وال مارت ب
تحمیل می كرده را نمی توانستند  

 !تحمل كنند 
ــارگــر در  ٢٥٠ اعــتــراض    ك

ـتـصـادی بـه عـظـمـت   كشور و اق
آمریك،ا شاید خبر مھمی به نـظـر  
نیاید؛ اما وال مارت در آمریكـای  
شمالـی مـظـھـر درھـم شـكـسـتـن  
. تصمیـم جـمـعـی كـارگـران اسـت 

ـر فشـار   ـراب ـم كـه در ب ـت باالتر گـف
كارگران برای متشكل شـدن، وال  

ھای عظیمی را و    مارت فروشگاه 
با تقبل ضررھای ھنگفتی، بستـه  
و تختـه كـرده اسـت كـه دیـگـران  

ـیـایـد  مـارت    وال .  حساب دستشان ب
مظھر عصر كـار ارزان و كـارگـر  

مـارت مـظـھـر    وال .  خاموش اسـت 
كارگر درھـم شـكـسـتـه در عصـر  

ـراض  . ریاضت اقتصادی است  اعـت
" دیگر بس اسـت " رسمی و با ابراز  

گامی اسـت در راسـتـای درھـم  
ــی كــه   ــن تــرس و ارعــاب شــكــســت
ـر سـر كـارگـران بـمـبـاران   روزمره ب

ایـن رونـد بـایـد ھـمـه  .  می شـود 
ــرد كــه   كــارگــران را در بــر بــگــی
ـرنـد  ـب ـیـش ب . بتوانند كاری را از پ

مـارت    اعتراض موفق كارگران وال 
می تـوانـد رونـد تـحـمـیـل عـقـب  
نشینی ھا تحمیل شده بر كارگران  

 .را متوقف كند 
 ٢٠١٢  اكتبر  ١٧ 

 اولین اعتصاب كارگران وال مارت در آمریكا
 ناصر اصغری 

 ٨اطالعیه شماره 
کارگران بازنشستـه ذوب آھـن  
اصفھان بر طـبـق قـرار و فـراخـون  

 مـھـرمـاه در  ١٥ قبلی دیروز شنبه  
مقابل دفتر بازنشستگی اصـفـھـان  
دست به تجمع اعتـراضـی زدنـد و  
خواھان پـرداخـت فـوری سـه مـاه  

 .حقوق خود شدند 
ــه مــا   ــق گـزارشــی کــه ب طـب
ـبـه حـدود   رسیده است، از صبح شن

ـازنشـسـتـه  ٦٠٠   نفر از کـارگـران ب
ـابـل   ـق صنایع فوالد اصفـھـان در م
دفتر بازنشستگی در خیابان نشـاط  

تجمع کـردنـد و خـواھـان پـرداخـت  
فوری حقوق ھای مرداد، شھـریـور  

ــد  ــر شــدن ــھ بــا پــافشــاری  .  و م
کارگران نھایتا مسئـوالن صـنـدوق  
بازنشستگی قول دادند که حـقـوق  
کارگران را بیسـتـم مـھـر پـرداخـت  

ـیـن  .  کنند  طبق این گزارش ھمچـن
به خانواده ھائی که نان آورشـان از  
ـازنشـســتـگــان ذوب آھـن بـوده و   ب
درگذشته است و نان آور دیـگـری  

 ھـزار  ٢٠٠ ندارند علی الـحـسـاب  
کارگـران  .  تومان پرداخت شده است 

ـا   ـانـچـه ت اعالم کرده اند کـه چـن

بیستم مھر سه ماه حقوق مـعـوقـه  
پرداخت نشود دست بـه تـجـمـعـات  

 .بزرگتر خواھند زد 
الزم بــه یــادآوری اســت کــه  
ھفته آخر شھریورماه ھزاران کارگـر  
بازنشسته ذوب آھـن چـنـدیـن روز  
ــا ھــمــســران و   ــوالــی ھــمــراه ب مــت
تعدادی از اعضای خـانـواده ھـای  
خود دست به تجمعات باشـکـوھـی  
زدند، شـعـار دادنـد و بـر خـواسـت  
ـامـات   خود پافشاری کردند و مـق
را مجبور کردند دوماه حقوق آنـھـا  

 .را پرداخت کنند 
روحیه متـحـد و عـزم مصـمـم  
ـازنشـسـتـه ذوب آھـن و   کارگران ب
شرکت اعضای خانواده ھایشان در  
تجمعات اعتراضی، از نقـاط قـوت  
مبارزه آنھا است که تجمعات آنـھـا  

ـارزه در   را به یک کانون گرم مـب
ـبـدیـل کـرده و بـه آنـھـا   اصفھان ت
امکـان داده اسـت گـوشـه ای از  
ــوم   ــق مــطــالــبــات خــود را از حــل
ــرون   ــی ــه دار ب ــای ــخــوران ســرم ــت مــف

 .بکشند 
حزب کمونیست کـارگـری از  
کلیه کارگران بازنشسته ذوب آھـن  
اصفھان و اعضـای خـانـواده آنـھـا  
ــخــواھــد کــه روابــط خــود را   ــی م
مستحکم تر کنند، شـبـکـه ھـای  
ـنـد و خـود را   خود را گسترش دھ
ـنـد   برای روز بیستم مھر آمـاده کـن
ـقـوقـه   که چنانچه حقوق ھای مـع
ـنـد   آنھا پرداخت نشد متحد و قدرتم

ـنـد  ـزن حـزب  .  دست بـه اعـتـراض ب
ــه   ــی ــســت کــارگــری کــل کــمــونــی
ـیـه   کارگران و بازنشستگـان و کـل

حقوق بگیران زحمتکش در سـراسـر  
ــارزه،   ــرش مــب ــه گســت کشــور را ب
ـزایـش   اعتصاب و تـجـمـع بـرای اف
چند برابـر حـقـوق و پـرداخـت سـر  

 .موقع حقوقھا فرامیخواند 
 

ـارزه مـتـحـدانـه و   ـاد مـب زنده ب
پیگیرانه کارگران بازنشسـتـه ذوب  

 آھن اصفھان 
زنده باد ھمبستگی و حـمـایـت  
خـانـواده ھـا و مـردم اصـفـھـان از  

 بازنشستگان ذوب آھن 
 

ـیـسـت کـارگـری   حزب کـمـون
 ایران 
 اکتبر  ٧ ،  ١٣٩١  مھر  ١٦ 

 ٢٠١٢ 

بازنشستگان ذوب آھن اصفھان 
 باز ھم تجمع کردند
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طرح توقف حذف 
ھا، مشت نمونه  یارانه

 خروار 
روز یکشنبـه مـجـلـس اسـالمـی،  
ـرای مـتـوقـف   فوریت طرحی را ب
ــذف   ــاز دوم ح کــردن اجــرای ف

غـالمـرضـا  . ھا تصویـب کـرد   یارانه 
مصباحی مقدم رئیس کمیـسـیـون  
ـنـی   برنامه و بودجه، در جـلـسـ  عـل

در  " مجلس در باره این اقدام گفت  
شرایطی ھستیم کـه بـایـد گـفـت  
ـلـخـی تـمـام   سوگـمـنـدانـه و بـا ت
ـم اجـرای فـاز دوم قـانـون   ناگزیری

 ." یارانه ھا را متوقف کنیم 
ـرار اسـت پـس از   این طرح  ق
ــون ھــای   ــی ــس ــررســی در کــمــی ب
تــخــصــصــی مــجــلــس، بــه رای  

 .گذاشته شود 
 با تصویب این طـرح، اجـرای  
ـرار   فاز دوم حذف یارانه ھا کـه ق

ـتـصـاد  "  بود  ـیـادیـن در اق ـن تحول ب
بـوجـود آورد،  تـا اطـالع  "   ایران  

 .ثانوی متوقف می شود 
از آنجا که شرط دریـافـت وام  
ـلـی پـول و   ـیـن الـمـل از صنـدوق ب
بانک جھانی، انـجـام اصـالحـات  
پیشنھادی آنـھـا بـود، جـمـھـوری  

  تـالش  ١٣٨٩ اسالمی از سـال  
ــا،   ــھ ــذاری شــرکــت ــاواگ کــرد ب
ـیـدی   کارخانجات و واحدھای تـول
دولتی به بخش خصوصـی و زدن  
از ھمان مقدار ناچیزی که دولـت  
بعـنـوان یـارانـه بـه مـردم مـیـداد،  
ھزینه ھای دولت را کـم و سـود  

تـا  .  سرمایه را در ایران بیشتر کند 
در کنار ارائه چھره ای باثبات از  
جمھوری اسـالمـی در بـازارھـای  
بین المللی، امکان دریافت وام از  
ـیـن   بانک جـھـانـی و صـنـدوق ب

اکـنـون بـا  . المللی  را داشته باشد 
ــر از دو ســال از   ــت گــذشــت کــم

ھا،  نمایندگـان    اجرای قانون یارانه 
ــوقــف آن   ــد ت ــدوارن ــس امــی مــجــل
کمکی بـه حـل بـحـران کـنـونـی  

 .جمھوری اسالمی باشد 
اما این کدام شرایط است که  
ـریـت   غالمرضا مصبـاحـی و اکـث

نـوشـیـدن  "  مجلس اسالمی را بـه  
ــر  ــرده وخــواھــان  "  جــام زھ وادار ک

 .  ھا شده اند   توقف حذف یارانه 
خود آقای مصـبـاحـی مـقـدم  
: شرایط را اینطور توضیح میدھد  

ـرخ  "  ما در شرایطی ھستیـم کـه ن
تورم رو به رشد است و نـوسـانـات  
نرخ ارز مردم را نگران کرده اسـت  
ـنـه   و مدیریت خوبی در ایـن زمـی

 ".انجام نگرفته است 
واضح است که ایشان بـا ایـن  

نـوسـانـات  "  نگـران " جمله که مردم  
نرخ ارز ھستنـد، سـعـی مـیـکـنـد  
ـفـجـار خشـم   نگرانی خود را از ان
ـپـوشـانـد کـه در   مردم معترضی ب
ـتـصــادی   ـر فشـار بـن بسـت اق زی
ـرشـان   حکومت اسالمی کاس  صـب

ـراض  .  لبریز شده اسـت  دھـھـا اعـت
ــار   ـب ـت ــه شـرایـط مشـق کـارگـران ب
ـر   زندگی و دستمزدھای بشدت زی
ــه طــومــار   ـرشــان، ازجـمــل خـط فــق

ـرای   بیست ھزار نفره در اعتراض ب
ـراض   افزایش دستـمـزدھـا  و اعـت
ــه ذوب آھــن   ــازنشــسـت کـارگــران ب
اصفھان، را باید در کنار تظاھرات  
روز چھارشنبه گذشـتـه مـردم در  
ــصــادی    ــه اوضـاع اقــت اعـتــراض ب
ــدو   ــھــران،اســالم شــھــر، مشــھ درت
تبریزکه درآن مردم علیه مقـامـات  
ـرار داد   حکومت شعار میدادند، ق
ــی   ــگــران ــی ن ــع ــزان واق ــا مــی ت
نمایندگان مجلس و کل حکومت  

 .را بھتر دید 
ـر یـت   باند رھبـری، کـه اکـث

ــار دارد،     ــی ــس را در اخــت مــجــل
مدیریت ناکار آمد احـمـدی نـژاد   
ـــت و   ــا دول ـــھـــای اعض و دزدی
نزدیکان آنھا، که ھر از چند گـاه  
ــکــی از آنــھــا را افشــاء مــی   ی

. دانـد   کنند،  را عامل بحران مـی 
اما با تمام گـردوخـاکـی کـه در  
ـریـت دولـت و دزدیـھـای   بار   مدی
ــچ راه حــال   ــنـد، ھـی آنـھـا مــیـکـن

نـژاد    واقعی برای مقابله با احمدی 
یا آنطور که ادعا میکنند عـامـل  

حتی فشـار  .  بحران کنونی ندارند 
این باند به دولت برای تـزریـق ارز  
به بازار برای پایین آوردن قیمتـھـا،  
ـتـی در   ـی با توضیح مقامـات امـن
ھفت  گذشته به نمایندگان مجـلـس  

ـرای تـزریـق  "   که   دولـت ارزی ب
 .فروکش کرد " ندارد 

ھـا    طرح توقف فاز دوم یـارانـه 
ـرار اسـت   توسط مجلس ظـاھـرا  ق

ـرای    دست دولت احمـدی  نـژاد را ب
افزایش قیمت حاملھای انرژی، و  
ـم   ــاز ھــ ــش ب ــه افـــزای ــج ــی درنــت

امـا در  .   قیمتھا ببنـدد   بیشترکلی 
ــدام    ــن اق ــع ای ــور  "  واق ــا ن م

.  در برابر مردم اسـت "  اقتدارمجلس 
فیلی که قرار اسـت مـجـلـس بـا  

ھـا ھـوا    طرح توقف فاز دوم یارانـه 
ـبـال زمـیـن خـورده اسـت،   کند، ق

ــت در   چــرا کــه اوال  خــود دول
ماھھای گذشته اعالم کـرده بـود  

ھا    توان اجرای فاز دوم قانون یارانه 
را ندارد، درثانی این طـرح حـتـی  
در صورت تصـویـب و اجـرای آن  

نگرانی مردم از  نـوسـانـات  "  ھم  
ـنـدگـان  "  نرخ ارز  ، آنطور که نـمـای

مجلس امیدوارند، را نـمـی تـوانـد  
 .رفع کند 

ــژاد قــوه   ــرچــه احــمــدی ن اگ
ــار دارد، امــا   ـی مـجــریـه را دراخــت
ــت   ــعـی ـرای حـل بـحــران در مـوق ب

او  .  بھتری از جناح مـقـابـل نـدارد 
" در مصاحب  اخیر خود اعالم کرد  

ـتـصـادی نـدارد   بحران ارز دالیل اق
و دلیل آنرا به کارشکـنـی ھـای  " 

جناح مقابل، جنگ روانی دشمـن  
با تـوجـه بـه  .  و تحریم ھا ربط داد 

ــه ای   ــدگــی خــامــن ــن ــن ــن ک ــعــی ت
درسیاست ھسته ای، عمده کـردن  
تاثیر تحریمھـا از طـرف احـمـدی  
نژاد در شرایط فعلی، به مـعـنـی   
ــت عـواقــب   ـی ــن بـارمســئـول انـداخـت
بـحـران،  در زمــیـن خـامـنـه ای  

 .است 
او در ھمان مصاحبه دست بـه  
دامان بخـش خصـوصـی شـدو بـا  
پیش کش استثمار بیشتر به آنـھـا،  
ـرای   ادعا کرد شرایـط  فـعـلـی ب
ــخــش خصــوصــی   ــھــره بــرداری ب ب

" او یـاد آوری کـه  . مناسب است 
دولت نھم و دھم کمک شـایـانـی  
ــخــش خصــوصــی کــرده و   ــه ب ب

ـیـار    بسیاری از واحد  ھا را در اخـت
و در اوج  " این بخش قرار داده است 

اسـتــیـصــال از بـخــش خصــوصــی  
. خواست به دولت کمک کننـد  

اما محمد عطاردیان دبیـر کـانـون  
ـقـد اسـت   ـت عالی کارفرمایان مـع
ـتـصـادی کشـور   ـم اق " که سیست

در  "   و  "    شـخــم خــورده  اسـت 
حال حاضر شرایط به جایی رسیـده  

رسـد دیـگـر    است که به نظر مـی 
ـر   کـــاری از دســـت کســـی بــ

 ".آید   نمی 
 جمھوری اسالمی دچـار بـن  
ـتـصـادی ، یـا   بست تمام عیار اق
ــاظــران   ــاری از ن آنـطــور کــه بسـی
ـنـد در حـال   اوضاع ایران  میـگـوی
فروپاشی اقتصادی، است و ھیـچ  

ـرفـت از    چشم انـدازی  ـرون ـرای ب  ب
واقعیت اینـسـت  .  بست ندارد   این بن 

ــی و   ــن ــا ام ــکــاری، ن ــی کــه  ب
ــریــن   ــدایــی ت ــت ــیــت از اب ــروم مــح
امکانات یک زنـدگـی انسـانـی  
برای اکثریت مرم پـدیـد  جـدیـدی  

ـریـت  .  نیست  تا آنجا کـه بـه اکـث
عــظــیــم کــارگــران و مــردم بــر  
میگردد، فقر و فالکـت کـنـونـی  
ــش از  ســه دھــه   ــیــجــ  بــی ــت " ن

حـکـومــت  "  سـیـاسـتـھـای غــلـط  
دزدان اسالمی با تـمـام بـانـدھـا و  
جناحھایش است که   تـحـریـمـھـا  
ـــه آن شــــکــــل   ـر ب ــ ـی ی اخـــ
. افسارگسـخـتـه ای داده اسـت  

ــخــواھــد و نــه   ــی ــه م حــکــومــت ن
ــــط   ـرای ـــ ــــه ش ــــد ب ــــوان ـت ـــ ـی ـــ م
ــردم پــایــان   ــاتــبــارزنــدگــی م مشــق

این فقط مبارز  مـتـحـدانـ  مـا  . دھد 
مردم است که میتواند حـکـومـت  
ـنـی کـنـد   را وادار به عـقـب نشـی

 .  وشرایط را تغییر دھد  
ـبـار   ـت پایان دادن به  عمر نـکـب
ــجــات   جــمــھــوری اســالمــی و ن
ــرو   ــتــی مــا درگ ــدگــی و ھس زن
ـرده و سـراسـری   مبارزه ای گسـت
برای بزیر کشید ن کـل عـمـارت  
اسالمی  غارتگران سود و زندگـی  

 . است 
 
   
 

  

 نکته اصلی
 بھمن ذاکر نژاد

 

 کارگر کمونيست
 را تکثير کنيد 

 !و آنرا بدست دوستان و آشنايانتان برسانيد



 15 ٢٣٠شماره  - دوره سوم  کارگر کمونيست

 اخبار اعتراضات كارگری
 

 اعتراض کارگران شرکت واحد
 نفر از رانندگـان و کـارگـران  شـرکـت واحـد  ٢٠٠ بیش از  

اتوبوسرانی تھران با لباس فرم در مقابـل سـاخـتـمـان اصـلـی  
 شھرداری تھران دست به تجمع اعتراضی زده اند 

ـران   صـبـح  ٣٠/٨ از سـاعـت  :  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـبـه   ـر از  ١٨ امروز سه شن ـف ـیـش از دویسـت ن  مـھـر مـاه ب

کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومـه  
در اعتراض به عدم توجه شھر داری و مدیریت این شـرکـت  
به خواست ھایشان در مقابل سـاخـتـمـان اصـلـی شـھـرداری  

 .تھران در خیابان بھشت دست به تجمع اعتراضی زده اند 
این کارگران خواھان اعمال افزایش ده درصـدی حـقـوق  

شرکت واحد تھران یکی از شـرکـتـھـای  .  ھای خود ھستند 
زیر مجموعه شھرداری تھران است اما شـھـرداری تـھـران از  
اعمال حقوق و سایر مزایایی که به کارگران و کـارمـنـدان  
ـنـدگـان   ـرد در مـورد کـارگـران وران شھرداری تعلق مـیـگـی

 .شرکت واحد خودداری میکند 
کارگران شرکت واحد تـھـران مـدتـھـاسـت  بـه اشـکـال  
ـیـن   ـرضـنـد امـا مسـئـول مختلف نسبت به این تبعیـض مـعـت
شرکت واحد و شھرداری تھران بـه خـواسـت ایـن کـارگـران  

به ھمین دلیل ایـن کـارگـران امـروز  .  توجھی نشان نداده اند 
دست به تجمعی اعتراضی در مقابل شورای شھر تھران زده  

 .اند 
بنا بر آخرین خبرھای رسیده به اتـحـادیـه ازاد کـارگـران  

این تجمع اعتراضی ھمچنان ادامـه   )  ٣٠/١١ ساعت  (ایران  
دارد و مسئولین شھرداری در حال حـاضـر کـارگـران را بـه  

کـارگـران  .  مسجد شھرداری جھت مذاکره دعوت کرده انـد 
اعالم کرده اند چنانچه مسئولین شھرداری و شرکـت واحـد  
در میان کارگران حاضر نشوند بار دیگر تجمـع خـود را بـه  

 .خیابان خواھند کشاند 
ـبـا از سـوی   خبر تکمیلی این تجمع اعتراضـی مـتـعـاق

 .اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر خواھد شد 
 ١٣٩١  مھر ماه  ١٨  -اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 
 اعتصاب رانندگان کارخانه سیمان ارومیه

رانندگان کامیون ھا سنگین کارخانـه سـیـمـان ارومـیـه  
ـر و عـدم   امروز پنج شنبه در اعتراض به گرانی ھـای اخـی
توانایی ھای مالی برای خرید لـوازم یـدکـی و کـم بـودن  
ـنـا کـردنـد  . کرایه حمل اعتصاب نمودند و از بارگیری امـت

برپایه این گزارش،این  اعـتـصـاب بـا دخـالـت اداره و اداره  
ایـن  .  بارزگانی استان حل نشـده و ھـمـچـنـان ادامـه دارد  

گزارش حاکیست، در این پایانه که در کـارخـانـه سـیـمـان  
 کامیون مشغول حمـل بـار  ١٢٠٠ اورمیه قرار دارد در حدود  

 .ھستند 

تجمعات اعتراضی کارگران ریسندگی 
 خاوررشت مقابل استانداری گیالن

ــشــره،حـدود  ــت ــابــرگـزارشــات مـن ـن  نــفــر از کــارگــران  ٣٠ ب
ـبـات شـش مـاھـه   ریسندگی خاور رشت برای احقاق مـطـال

روزھای گذشته مقابل استانـداری گـیـالن تـجـمـع    خود طی 
ــران  .  کــردنــد  ــن گــزارشــات، مشــکــالت کــارگ ــراســاس ای ب

پس ازواگذاری کـارخـانـه  ٨٣ ریسندگی خاوررشت پس ازسال 
ـرداخـت  .  به بخش خصوصی آغازشدوکمـاکـان ادامـه دارد  پ

. دستمزدکارگـران مـدت ھـاسـت بـه تـعـویـق افـتـاده اسـت 
ـرخـی دیـگـر  ٢٠ بسیاری از کارگران که بیش از   سـال و ب

 سال سابقه خدمت دارند و طبق قانون تاکنون بایـد  ٣٠ حدود  
ـنـد  . بازنشسته می شدنـد امـا ھـنـوز دچـار مشـکـل ھسـت

ـراضـات ایـن کـارگـران در شـورای حـل    ـرونـده اعـت ظـاھـراپ
اختالف در حال بررسی است ولی تاکنون نتیجـه ای عـایـد  

 .نشده است 
 

اعتراض کارگران پروژه قطار شھری 
 ماھه ٣مشھدبه پرداخت نشدن حقوق 

 اخیرشان
ـروژه قـطـار  ١٣ خراسان بتاریخ  مھراز مشـکـالت مـالـی پ

ـرداخـت نشـدن   شھری مشھد و اعتراض برخی کارگران به پ
ـنـا بـھـمـیـن گـزارش، بـا  .   ماھه اخیر گزارش داد ٣ حقوق   ب

  ٣ توجه به اعتراض برخی کارگران به پرداخت نشدن حـقـوق  
ماھه اخیر و مشکالت مالی پروژه پی گیری ھـای چـنـد  
ـروژه   روزه برای گفت و گو با مھندس نخعی مدیر مـالـی پ

ـقـل ازمـھـنـدس  .  به نتیجه نرسید  ـن ـراسـاس ایـن گـزارش، ب ب
: مدیرعامل شرکت قطار شـھـری مشـھـد  «مسعود بیژنی »

ـروژه خـط    قـطـار شـھـری  ٢ سھم دولت برای کمک بـه پ
 میلیارد  تومـان بـوده کـه بـا  ١٣٠  مبلغ  ٩١ مشھد در سال  

 ماه از سال ھنوز یـک ریـال آن ھـم اخـتـصـاص  ٦ گذشت  
ـروژه ای ھـزار  . نیافته است  وی با اشاره بـه ایـن کـه در پ

ـیـابـد، کـار کـردن   میلیاردی اگر منابع به موقع تخصیص ن
اعتقاد ما این اسـت کـه  : دشوار می شود تصریح می کند 

  ٥٠ تا االن با توجه به گذشت نیمی از سـال حـداقـل بـایـد  
ـیـارد تـومـان بـودجـه  ٥٠ درصد از این اعتبار یا الاقل   ـل  مـی
ایـن در حـالـی اسـت کـه  .  دولتی پروژه تـأمـیـن مـی شـد 

تاکنون با کمک شھردار مشھد ھزینه مالی پروژه تـأمـیـن  
شده و شھرداری با تزریق نقدینگی بـه ھـر شـکـل مـمـکـن  

االن در شـرایـط  :  وی افـزود .  مانع از توقف کار شده اسـت 
 را کج دار و مریز جلو مـی  ٢ سخت مالی پروژه ھای خط  

بریم ولی از این به بعد شرایط کاری سخت تر خواھد شد و  
ـلـی   به دنبال تأمین نقدینگی ھستیم تا پروژه در آستانه تعطـی

ـلـی  .  قرار نگیرد  با این حال تا االن پروژه بـه آسـتـانـه تـعـطـی
ـفـت کـاری کـاھـش   نرسیده ولی سرعت کار و تـعـداد شـی

  ٢ درباره شایـعـه تـوقـف خـط   «بیژنی »مھندس  .یافته است 
ـروژه خـط  :  قطار شھری مشھد اظھار داشـت   مـتـوقـف  ٢ پ

 .نشده ولی سرعت کار آن کاھش یافته است 
 

تامین اجتماعی نسبت به مطالبات قانونی 
 اعتناست نمایندگان كارگران بی

عضو ھیئت رئیسه انجمن صنفی کارگران و استادیـاران  
ـیـل   ساختمانی استان تھران از سازمان تامین اجتماعی به دل

ـر    رفتار اھانت آمیز و ھـمـراه بـا بـی  ـراب ـنـایـی کـه در ب اعـت

ـقـاد    مطالبات قانونی نمایندگان كارگران اتخاذ مـی  ـت ـنـد ان ك
 .کرد 

مـا بـه  :  گو با ایلنا اظھار داشت   و   محمد باقری در گفت 
 قـانـون بـھـبـود  ١٨ عنوان یک اتحادیه کارگری طبق ماده  

مستمر فضای کسب و کار تا این لحظه چندین نـامـه بـه  
ریاست، معاونت درآمد و چند مسئول دیـگـر ایـن سـازمـان  

ـفـی    ایم تا با انجمن   ایم و خواستار آن شده   ارسال کرده  ھای صـن
 .کارگران ساختمانی جلسه داشته باشند 

اعتنایی مسـئـوالن ایـن سـازمـان بـه    وی با اشاره به بی 
ھا خـواسـتـار ایـن    در این نامه :  ھای مذکور اعالم کرد   نامه 

ـررسـی صــالحـیـت اخـذ بــیـمـه کـارگــران   ــا ب ـم ت شـده بـودی
ساختمانی دارای کارت مھارت از سازمان تامین اجتماعی  

 .ھای صنفی مربوطه خودشان واگذار شود   به انجمن 
کـارگـران  :  باقری در تشریح دالیل این درخواست گـفـت 

ـتـگـی   ساختمانی ھمواره سیار ھستند و شایـد بـه طـور ھـف
محل كار خود یـعـنـی سـاخـتـمـانـی را کـه روی آن کـار  

ـیـل ھـنـگـامـی کـه  .  کنند عوض کنند   می  بـه ھـمـیـن دل
بازرسان سازمان تامین اجتماعی برای بازدید از محـل کـار  
کارگری که درخواست بیمـه کـرده اسـت بـه آدرسـی کـه  

زنند، ممکـن اسـت گـمـان    کارگر مذکور داده است سر می 
ـیـمـه   ببرند که آن شخص از سوء استفاده کنندگان سھمیـه ب

 .ویژه كارگران ساختمانی بوده است 
عضو انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساخـتـمـانـی  
کشور خواستار آن شد تا سازمان تامین اجتـمـاعـی در ایـن  

ـفـی    زمینه مرحله به مرحلـه کـار را بـه انـجـمـن  ھـای صـن
 .کارگران ساختمانی بسپارد 

او ضمن انتقاد از از عدم تحقق تعـھـد سـازمـان تـامـیـن  
 نفـر کـارگـر سـاخـتـمـانـی  ٣١٥٠٠ اجتماعی در بیمه کردن  

ـیـان کـرد  تـا بـه حـال  :  دارای کارت مھارت استان تھران، ب
اند و از مسئـوالن     ھزار نفر از این کارگران بیمه شده ١١ تنھا  

 .تر به تعھدات خودشان عمل کند   تقاضا داریم ھر چه سریع 
عضو ھیئت رئیسه انجمن صنفی کارگران و استادیـاران  

ــان اعــالم کــرد  ــای ــھــران در پ ــان ت ــی اســت ــمــان عــدم  :  ســاخــت
پاسخـگـویـی سـازمـان تـامـیـن اجـتـمـاعـی بـه درخـواسـت  

ـراض    انجمن  ھای صنفی کارگران ساختمانی منجـر بـه اعـت
کارگران ناراضی از این شیوه در برابر این سـازمـان خـواھـد  

 .تر مسئله مذکور حل شود   شد و امیدواریم ھر چه سریع 
 

 حقوق و دستمزدھای پرداخت نشده  
 

چھار ماه حقوق معوقه و اعمال فشار بر 
  کارگران نورد لوله و پروفیل ساوه

اتحادیه آزاد كارگران ایران؛ کارگران کارخانه نورد لـولـه  
و پروفیل ساوه بیش از چھار مـاه اسـت کـه دسـتـمـزدھـای  

ــرده  ــک ایــن در حــالــی اســت کــه  .  انــد   خــود را دریــافــت ن
کارفرمای این کارخانه بدنبال رای موافق اداره کار اراک  
مبنی بر اعمال قانون مشاغل سخت و زیـان آور در مـورد  

ـر روی ھـمـه کـارگـران را  ٢٠٠   نفر از کـارگـران، فشـار ب
بنا به گـزارش اتـحـادیـه آزاد کـارگـران  .  افزایش داده است 

ھا پیش بـا شـکـایـت بـه    ایران، کارگران این کارخانه از سال 
مراجع قانونی خواھان اعمال قانون مشاغـل سـخـت و زیـان  
ـتـا شـکـایـت آنـان بـه ثـمـر   آور در مورد خود بودند که نھای

 اخبار کارگری
 نسان نودینیان : بخش ایران 

 داوود رفاھی  : بخش بین المللی 
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 !زنده باد جمھوری سوسياليستی!      مرگ بر جمھوری اسالمی

  ٢٠٠ نشست و اداره کار اراک به اعمال این قانون در مورد  
ـیـت از  .  نفر از کارگران رای مثبـت داد  ـق ـبـال ایـن مـوف بـدن

سوی کارگران، کارفرما عالوه بر شکایت و خواست تجدیـد  
نظر در این رای، ھمزمان اقدام به قطع مـزایـای مـربـوط بـه  
ـیـب   ـرت سختی کار ھمه کارگران کارخانه کـرد و بـه ایـن ت

 ھـزار تـومـان  ١٥٠  تـا  ٥٠ میزان دریافتی آنان ماھیانـه از  
  ٨ کاھش پیا کرد و از سوی دیگر ساعت کار آنـان را بـه  

ـر   ـی ساعت تقلیل داد و در حال حاضر با تغییـر سـمـت و تـغـی
ـر   شفیت کاری کارگران بطور مداوم در حال اعـمـال فشـار ب

ھـا کـارگـر    کارگران این کارخانه ھمچون میلیـون .  آنان است 
در سطح کشور با توجه به اینکه حداقل دستمزد جـوابـگـوی  

 سـاعـت اضـافـه کـاری  ٤ زندگی آنان نیست بناچار روزانه  
کنند و ساعت کار عمال در بسیـاری از کـارخـانـجـات    می 
 سـاعـت اضـافـه کـاری  ٤ امروزه  .   ساعت در روز است ١٢ 

ـران در ھـم   روزانه چنان با شرایط کار و زندگی کارگران ای
تنیده است که قطـع آن عـمـال بـه اھـرم فشـاری در دسـت  

 .کارفرمایان برای تمکین واداشتن کارگران تبدیل شده است 
   

 کارگر در ساوه پارلو ٢١٠چھار ماه حقوق 
 پرداخت نشده است
ـر از کـارگـران کـارخـانـه  ٢١٠ در چھار ماه گذشته   ـف  ن

چـھـار مـاه از  .  انـد   پارلو ساوه ھیچ دستمزدی دریافت نکرده 
 کارگر کارخانه پارلو به دلیل تشـدیـد  ٢١٠ معوقات حقوقی  

ـرداخـت نشـده اسـت  بـا وجـود  .  بحرانھای مالی کـارخـانـه پ
ـیـدی و   مطلوب بودن شرایط تولید و کار در ایـن واحـد تـول

ھـای تـوسـعـه    جذب سفارشات مکرر کار از سـوی سـازمـان 
ـنـگـی، ایـن واحـد   ـقـدی مدارس، متاسفانه به دلیل کـمـبـود ن
تولیدی از پرداخت چھار ماه از حـقـوق کـارگـران خـوداری  

ـرداخـت  .  کرده است  ـنـده پ معوقات کارگـران تـا سـه مـاه آی
خواھد شد مشکالت نقدینگی که بـه عـلـت مـنـع واردات  
مواد اولیه تولید ایجـاد شـده، بـاعـث شـده اسـت ایـن واحـد  
ـرداخـت حـقـوق   تولیدی نتواند به منابع مـالـی الزم جـھـت پ

کارخـانـه پـارلـو طـی  .   کارگران خود دسترسی داشته باشد 
دو الی سه ماھه آینده کلیه مطالبات مـعـوقـه کـارگـران را  

ـرداخـت خــواھـد کـرد  ـرخــی از کـارخــانـجـات و  .  پ امـروزه ب
واحدھای صنعتی و تولیدی کشور بدلیل رکود و مـحـاصـره  
اقتصادی در حال تعلیق و اخراج نیروی کـار و یـا تـعـطـیـل  

گفتنی است کارخانه پارلو واقع در شھرصنعـتـی  .  باشند   می 
کاوه وابسته به بخش خصوصی تولید کننده انـواع ورقـھـای  
رنگی، آلومینیوم، گالوانیزه، آکوزینک، سـانـدویـچ پـانـل و  

 ای پی اس، کانـکـس و    عایقھای پلی اورتان، پشم سنگ، 
 .ھای پیش ساخته است   خانه 

 
 کارگر کارخانه ٨٠تعویق سه ماه حقوق 

 آلدا در دامغان بخاطر بدھی دولت
 کارگر کارخانـه آلـدا بـه عـلـت مشـکـالت مـالـی  ٨٠ 

کـارخـانـه  .  انـد   کارخانه سه ماه متوالی حقوق دریافت نکـرده 
 سال سابقه تولید در ایـن حـوزه بـه  ٢٧ آلدا دامغان با بیش از  

ـرداخـت   علت مشکالت نقدینگی ناچار شده است از عھـده پ
ـرداخـت  .  سه ماه از حقوق کارگران خود بر نیامده است  عدم پ

ـرو و   ـی ـنـد وزارت ن مطالبات معوقه از سوی خریدارانی ھمان
سایر ارگانھای دولتی و خصـوصـی بـاعـث شـده کـه ایـن  
کارخانه توان مالی خود را از دسـت داده و دچـار کـمـبـود  

ـرو بـخـشـی از بـدھـی .  منابع مالی شود  ھـای    اگر وزارت نی
خود را به کارخانه آلدا پرداخت کند، حداقل مشکل پرداخت  

 . کارگران مرتفع خواھد شد ٨٠ حقوق  
 

 کارگر پیمانکاری ٢٠ ماه حقوق ٧تعویق 
  فرآیند کاو در طبس

 مـاه از  ٧ از پرداخـت   «فرآیند کاو »شرکت پیمانکاری  
شـرکـت  .  کنـد    کارگر قراردادی خود خوداری می ٢٠ حقوق  

پیمانکاری فرآیند کاو کـه تـحـت نـظـارت شـرکـت آب و  
 تـا ھـم  ٩٠ فاضالب طبس فعالیت دارد از اسفند مـاه سـال  

.  کارگر خود قصور کرده اسـت ٢٠ اکنون، در پرداخت حقوق  
 کـارگـر داشـت  ٥٠ این واحد پیمانکاری در گذشته حـدود  

ـتـه  .   نفر رسیده است ٢٠ که این تعداد ھم اکنون به   طبق گـف
ـیـل آنـجـه   افـزایـش  »کارگران، پیمانکار سـعـی دارد بـه دل

کند با تـمـامـی کـارگـران خـود    ذکر می  «مشکالت مالی 
 تسویه حساب کند 

 
معوقات حقوقی كارگران صنایع مخابراتی 

 شیراز ھنوز پرداخت نشده است
ـراز  ٣٨٢ مشکالت   ـرات راه دور شـی  کارگر صنایع مخاب

(ITI)   ـرجـاسـت و ھـنـوز بـخـش اعـظـمـی از ھمچنان پـا ب
بـا وجـود دسـتـور اکـیـد  .  مطالبات آنان پرداخت نشـده اسـت 

رئیس دولت برای حل مشکالت و پرداخت معوقات حقـوقـی  
کارگران، ھمچنان بخش اعظمـی از مـعـوقـات حـقـوقـی و  

 .  کارگر ھنوز پرداخت نشده است ٣٨٢ سنوات خدمتی  
 

ماه معوقات حقوقی كارگران نوین سرام ٨ 
 پرداخت شد

ـنـی  ٥٠ ماه از معوقات حقوقی  ٨    کارگر کارخانـه چـی
 کارگـر  ٥٠ در پی شکایت  . بھداشتی نوین سرام پرداخت شد 

ـرداخـت   کارخانه نوین سرام از کارفرمای خود به دلیل عدم پ
ـری ٨  ھـای بـازرس اداره کـار و     ماه حقوق معوقه، با پیگـی

برخورد قاطعانه او در خصوص مسائل ایمنی در كارگـاه، بـا  
پلمپ این واحد تولیدی متخلـف ظـرف مـدت سـه روز، بـا  
ـیـت   ـرداخـت و فـعـال رفع مسائل ایمنـی حـقـوق کـارگـران پ

ـیـد  .  کارخانه از سر گرفته شد  عمده مشکل ایـن واحـد تـول
ـیـدات آن   کننده لوازم بھداشتی، کاھش فروش و انباشت تـول

 .ھاست    در انبار 
  

گرانی نان، دستمزد كارگران نانوا را ھم 
 كاھش داده است

ھای استان ھمـدان    رئیس انجمن صنفی کارگری نانوایی 
ھای سطح استـان    از حقوق و دستمزد اندک کارگران نانوایی 

انتقاد کرد و آن را به دلیل اجرای ناصحیح طرح ھـدفـمـنـدی  
 .ھا دانست   یارانه 

ـنـا گـفـت  ـل : فتحعلی نیازی در توضیح این مطلب بـه ای
ھا در وضعیت اقتصادی بسیار بدی به سـر    کارگران نانوایی 

ـنـه   برند و حقوق تعیین شده برای آن   می  ھـای    ھـا کـفـاف ھـزی
 .دھد   شان را نمی   زندگی 

ھـا    وی با اشاره به تاثیرات منفی طرح ھدفمندی یـارانـه 
به دلیل افزایش قیمت نـاگـھـانـی  :  بر زندگی کارگران گفت 

که بر اثر این طرح رخ داد و به خصوص بعد از خـرداد مـاه  
 درصد به قیمت انواع نان اضافه شد، حقوق بسیـاری  ٣٠ که  

 .ھا کاھش یافته است   از کارگران نانوایی 
ـلـه مـوجـب شـد مـردم نـان  :  نیازی ادامه داد  ایـن مسـئ

ھا کـاھـش    کمتری بخرند و به تبع آن نیز میزان پخت نانوایی 
از طرفی سیاست مسئـوالن اسـتـان صـدور مـجـوز و  . یافت 

ھای جـدیـد اسـت کـه    ایجاد تسھیالت برای تاسیس نانوایی 
ھـمـه  .  ھا در سطح استان شـده اسـت   موجب افزایش این واحد 

ھـا    آنچه گفته شد موجب شده است تا کارفرمایان این واحـد 
 .حقوق کمتری را به کارگران خود پرداخت کنند 

 
 اخراج و بیكارسازی ھا 

 
 نفر از کارگران شرکت ٣٧٨اخراج 

 پیمانکاری متروی اھواز
  ٣٧٨ ، پیمانکار قطار شھری اھـواز بـا  " کیسون " شرکت  

ـر از  ٣٧٨ .  نفر از کارگران خـود قـطـع ھـمـکـاری کـرد  ـف  ن
ـیـمـانـکـاران   ـر پ کارگران شرکت پیمانکاری کیسـون و سـای
درجه دو که با این شرکت قراد ھمکاری در اجـرا دارنـد بـه  
سبب اتمام اعتبارات قطار شھری ناچار شده با این تعـداد از  

طی چند روز گذشته در پـی  .  کارگران قطع ھمکاری کند 
ـیـمـانـکـاری  ٢٠٠ مرخصی اجباری بیش از    کارگر شرکت پ

، حکم خاتمه ھـمـکـاری  )مجری قطارشھری اھواز (کیسون  
 نفر از این کارگران که در مرخصی اجبـاری بـه  ١٠٠ حدود  

  ٣٧٨ بردند ابالغ شده بود که این تعداد ھم اکنون بـه    سر می 
نفر رسیده و از آنان خواسته شده است جـھـت تسـویـه حسـاب  

 ماه حـقـوق مـعـوقـات خـود بـه امـور  ٥ ودریافت سه ماه از  
ـنـد  ـر از کـارگـران روز  ٣٧٨ .  مالی شرکت مراجعه کـن ـف  ن

مزدی که به عنوان مھنس، تکنسـیـن وکـارگـر در اجـرای  
انـد بـه    پروژه قطارشھری با شرکت کیسون ھمکاری داشـتـه 

سبب ناتوانی در تـامـیـن مـنـابـع مـالـی از سـوی شـرکـت  
پیمانکار به آنـان اعـالم شـده اسـت جـھـت تسـویـه حسـاب  
ـیـدا   ودریافت چند ماه از معوقات خود در شرکـت حضـور پ

شرکت کیسون وسایر پیمانکاران درجه دومی کـه بـا  . کنند 
شرکت کیسون فعالیت دارند به علت کمبود مـنـابـع مـالـی  
ـنـد   در پرداخت حقوق کـارگـران ودر تـامـیـن مصـالـح ھـمـان

ـنـد   می  ـیـز دچـار مشـکـل ھسـت ـره ن . لگرد ومواد بتنی وغی
 ماه از حقوق کارگران خـود را  ٥ شرکت پیمانکاری کیسون  

 است، با این حال با اخراج این تعداد کـارفـرمـا    پرداخت نکرده 
از این کارگران خواسته است با دریافت دو مـاه از مـجـمـوع  
معوقات حقوقی به صورت الحساب دریافت کرده و تسـویـه  
حساب کنند و مابقی مطالباتشان را در زمان نامعلومی در  

 .گیری کنند   آینده پی 
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تعطیلی موقت کارخانه زرین سلولز و 

  کارگر٢٨٠مرخصی اجباری 
ـیـد   ـیـه تـول کارخانه زرین سلولز به سبب نداشتن مواد اول

 کارگر قرار دادی آن بـه مـدت یـک  ٢٨٠ موقتا  تعطیل و 
کـارفـرمـای ایـن  .  ھفته به مرخصی اجباری فرستاده شدنـد 

ـیـه   واحد تولیدی خصوصی، به دلیل وجود نداشتن مـواد اول
شود ناچـار شـده    تولید که اکثرا از طریق واردات تامین می 

 کـارگـرخـود را بـه مـدت  ٢٨٠ کارخانه را موقتا تعطیل و  
به گفته كـارگـران،  .  یک ھفته به مرخصی اجباری بفرستد 

کارفرما و سایر مسئوالن کارخانه سلولز با تمام تـوان خـود  
در تالشند تا مواد اولیه مورد نیاز تولیدات خـود را تـأمـیـن  

کارخـانـه زریـن  . کرده وکارخانه را از این بحران نجات دھند 
سلولز سلولز واقع در شھر صنعتی کـاوه وابسـتـه بـه بـخـش  
خصوصی، تولید کننده انواع نوار بھداشتی، پوشک نـوزاد،  

 . شیشه و پستانک بچه، دستمال کاغذی و ایزوالیف است 
 

/ کارخانه آب معدنی داماش تعطیل شد
 بازگشایی در صورت افزایش قیمت

تعطیل شدن کارخانه آب معدنی داماش به عنوان اولیـن  
ـیـد ایـن  مـحـصـول  شـرکـت آب  .   کارخانه گیالن در تـول

ـیـن شـرکـت احـداث شـده تـوسـط گـروه   معدنی داماش اول
سرمایه گذاری امیـر مـنـصـور آریـا در بـخـش عـمـارلـوی  

این کارخانه از دو روز پیش به خاطـر  .  شھرستان رودبار است 
نداشتن مواد اولیه تولید بطری به حالت تعلیق در آمـده کـه  
امروز مشکل مواد اولیه مرتفع شـده و پـس از افـزایـش و  
تصویب قیمت محصول توسط اداره صنعت، معدن و تجـارت  

 گـارگـر ایـن  ١٤٢ .  وارد چرخه تولید خـواھـد شـد »مجددا  
ـنـد کـه یـک مـاه     ھرماه حقوق دریافت می ٢٥ شرکت   کن

حقوق معوقه دارند در ضمن تمام حقوق و مزایای چنـد روز  
ـیـه   تعلیق کارگران این شرکت به خاطر عدم وجود مـواد اول

 ھـزار  ٣ پـس از مـاجـرای اخـتـالس  .  پرداخت خـواھـد شـد 
میلیاردی و مصادره شـرکـتـھـای مـه آفـریـد خسـروی در  

ھـا تـوسـط دادسـتـانـی کشـور    شھرستان رودبار، این شرکـت 
ـرو بـا دسـتـور   ـی مدیریت شده و ھرگـونـه جـذب یـا اخـراج ن

از ابتدای مصادره شـرکـتـھـای  .  گیرد   دادستانی صورت می 
ـر  ٢١٠ گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا در مجموع   ـف  ن

کارگر تا فـروردیـن سـال جـاری از شـرکـتـھـای واقـع در  
ام دی    آھن وفوالد لوشان، معدن شکـافـان، ( شھرستان رودبار  

ایـن  .  انـد   اخراج شـده ) اف لوشان، سایت شیشه وشفاف شیمی 
در حالی است که در صورت دستور تعدیل نیرو از مـجـمـوع  

ـر اخـراج  ٦٠  کارگر شاغل در شرکت آب معدنـی  ١٤٢  ـف  ن
 .خواھند شد 

 
  نفر از زنان کارگر٤اخراج 

بر پایه گزارش دریافتی طی روزھای گذشتـه کـارگـاه  
ـر از  ٤ سنندج اقدام به اخراج  " میدان لشکر "شیرینی پزی   ـف  ن

ـراض بـه عـدم  .  زنان کارگر کرده است  این کارگران در اعـت
دریافت حقوق و مزایای خود و امضا نکردن تسویه حسابـی  

" صدیـق حـق گـداز " که از سوی کارفرمای کارگاه به نام  
کـارفـرمـای مـذکـور  .  تنظیم شده بود از کار اخراج شده اند 

کارگران را مجبور به امضای تسویه حساب مـی کـنـد و  
ھر کارگری که از امضای تسویه حسـاب خـودداری ورزد  

کـارگـران  .  از کلیه حق و حـقـوق خـود مـحـروم مـی شـود 
اخراجی به اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی مراجـعـه و و  

 .پرونده آنان به واحد بازرسی این اداره ارجاع شده است 
 

 کارگر ٢٥٠کارخانه آب معدنی پلور با با 
 تعطیل شد

نصرالله دریابیگی  دبیر اجرایی خانه کـارگـر مـازنـدران  
با اشاره به وضعیت نامطلـوب جـامـعـه کـارگـری بـه ویـژه  

ـنـد دیـگـر  :  کارگران مازندران به ایلنا گفت  کارگـران ھـمـان
اقشار مستضعف جامعه، قربانی سوء مدیریت کارفـرمـایـان  

تدبیری مسئوالن دولتی شده و از این رو با مشکالتـی    و بی 
نظیر، اخراج از کار، حقوق معوقه، نبود ایمنـی در مـحـیـط  

 .کار، نحوه قرارداد کار مواجه ھستند 
  ٦٠ متاسفانه طی چند سـال گـذشـتـه حـدود  :  او افزود 

ھای صنعتی مازندران بـه    درصد از کارخانجات در شھرک 
ـتـصـادی و واردات بـی   لحاظ سیـاسـت  رویـه    ھـای غـلـط اق

 .کاالھای خارجی، تعطیل و یا در آستانه تعطیلی قرار دارند 
رویـه    این فعال کـارگـری قـاچـاق کـاال و واردات بـی 

کاالی خارجی را از دیگر مشـکـالت جـامـعـه کـارگـری  
کارخانه تولید کنننده آب معـدنـی  :  عنوان کرد و یادآور شد 

ـتـه گـذشـتـه  ٢٥٠ پلور در شھرستان آمل با    کارگر طی ھـف
تعطیل و واحد تولید کننده پوشینه بافـت در مـحـمـود آبـاد  
ـرار داد   مازندران نیز با تعداد زیادی از کـارگـران تـمـدیـد ق
ـیـز   نکرده است و ھمچنین کارخانه ھیوا الکتریک بابلسـر ن

ـرداخـت    کـارگـر خــود  ٥٥  مـاه از حـقـوق مـعـوقـه  ٦ از پ
 .کند   خودداری می 

 
اذیت و آزار فعالین كارگری 

 و اجتماعی
 

شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضا 
ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران 

 بار دیگر دادگاھی شدند
پس از گذشت نـزدیـک بـه  : اتحادیه آزاد کارگران ایران 

ھفت ماه از برگزاری اولین دادگاه مظفر صالح نیا و شـریـف  
 مھر مـاه و بـا  ١٥ ساعد پناه، این کارگران بار دیگر امروز  

حضور وکیل خود آقای محـمـد قـوامـی در شـعـبـه یـک  
ـنـد  ـت شـریـف  .  دادگاه انقالب سنندج مورد محاکمه قرار گرف

ـره   ـئـت  مـدی ـیـا از اعضـای ھـی ساعد پناه و مظفر صالح ن
ـبـال بـازداشـت از سـوی   ـران، بـدن اتحادیه آزاد کـارگـران ای

  ٢٩  ، روز  ١٣٩٠  دی مـاه  ١٥ نیروھای امنیتی در روز  
ھمان ماه از زندان آزاد شدند و اولین جلسـه مـحـاکـمـه آنـان  

ـیـل عـدم  ١٣٩١  اسفند  ٢٥ روز    برگزار شد اما دادگاه بـه دل
وجود مستنداتی دال بر تایید اتھامات آنان، ھـیـچ حـکـمـی  
در مورد این کارگران صادر نکرد و آنان بار دیگر بـا ھـمـان  

ـرار  ١٥ اتھامات قبلی امروز    مھـر مـاه مـورد مـحـاکـمـه ق
ـنـداتـی  .  گرفتند  در جلسه امروز دادگاه نیز ھیچگونـه مسـت

ـر ایـن   ـنـدج ب به جز اتھامی واھی کـه اداره اطـالعـات سـن
در این جلسه وکیل ایـن  .  کارگران وارد کرده است ارائه نشد 

ـر   کارگران آقای محمد قوامی با ارائه ادله ھای قانونـی، ب
ـران تـاکـیـد کـرد و   قانونی بودن اتحادیه  آزاد کـارگـران ای

. شریف و مظفر نیز از عضویت خود در اتحادیه دفاع کردنـد 
مامورین امنیتی اتھام واھی تبلیغ علیه نظام را بـدون ارائـه  
کمترین ادله ای بر ایـن کـارگـران وارد کـرده انـد ایـن در  
حالی است که شریف ساعد پناه و مظفـر صـالـح از طـریـق  
ـران ھـیـچ   عضویت در ھیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگـران ای
جرمی جز تالش برای احقاق حقوق انسـانـی خـود و دیـگـر  

ـران بـا  .  کارگران مرتکب نشده اند  اتحادیه آزاد کـارگـران ای
ـیـا   محکوم کردن محاکمه شریف ساعد پناه و مظفر صالح ن
ـرض و   خواھان پایان دادن به اعمال فشار بر کـارگـران مـعـت
تعقیب قضایی آنان است و اعالم مـیـدارد تـالش و مـبـارزه  
کارگران برای برخورداری از یک زنـدگـی انسـانـی یـک  
تالش و مبارزه بر حق اسـت و مـا قـدمـی از ایـن حـقـوق  

ـردیـد مـحـاکـمـه  .  انسانی خود عقب نخواھیم نشست  بدون ت
کارگرانی چون مظفر و شریف و تحت فشار قرار دادن آنـان  
ـر   از این طریق، ذره ای از صورت مسئله تحمیل شرایـط غـی
ـیـابـی   انسانی بر کارگران ایران و تالش کارگران برای دسـت

 .به یک زندگی انسانی را پاک نخواھد کرد 
 

 عضو كمیته ھماھنگی به ستاد ٢احضار 
 خبری سنندج

کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  
 مـھـر  ١٢ ھای کارگری به گزارش رسیده، روز چھارشنبه  

طی تماس تلفنی ستاد خبری سنندج با دو تن از اعضـای  
ـلـه صـمـدی و غـالـب   کمیته ھماھنگی به نـام ھـای یـدال

 مھر برای پـاره ای  ١٣ حسینی اعالم شد كه روز پنجشنبه  
ـردگـان  .  از توضیحات خود را به این اداره معرفی كنند  نام ب

روز پنج شنبه با مراجعه به این نھاد امنیتی و پس از چـنـد  
ـلـه  . ساعت بازجویی آزاد شدند  الزم بـه ذكـر اسـت كـه یـدال

صمدی و غالب حسینی چندی پیش در حمله بـه مـجـمـع  
كمیته ھـمـاھـنـگـی  . عمومی کمیته نیز بازداشت شده بودند 

برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل ھـای کـارگـری ضـمـن  
محکوم کردن احضار این دو فعال کارگری، خواھان آزادی  

 .کلیه فعالین و کارگران دربند می باشد 
 

 محکومیت تداوم بازداشت عادله چراغی
کمیته ی ھماھنگی برای کمک بـه ایـجـاد تشـکـل  

از بـازداشـت  )  ١٣٩١ مھرماه  ٩ ( روز ٧ اکنون  .ھای کارگری 
ـروھـای   ـی عادله چراغی، ھمسر علیرضا عسگری، توسـط ن
امنیتی می گذرد و آنان ھنوز ھیچ تـوضـیـحـی در مـورد  
ـم چـراغـی   وضعیت وی نمی دھند و خانواده و نزدیکان خان

ـر  .  خبر دقیقی از وضعیت وی ندارند  ھمـانـطـور کـه در خـب
ـتـی   ـی پیشین نیز ذکر کردیم ایشان تا کنون ھیچگونه فـعـال
ـیـل   ـنـھـا بـه دل ـیـز ت نداشته اند و در روز مجمع عـمـومـی ن
ـرار   حضور در محل که کارگاه خیاطـی ایشـان در آنـجـا ق
داشت بازداشت شد که البته با روشن شدن عدم ارتباط اش  
. با کمیته و فعالیت ھای کـارگـری بـه سـرعـت آزاد شـد 

کمیته ی ھماھنگی ضمن محکوم کردن بازداشـت عـادلـه  
ـر   چراغی، این اقدام نیروھای امنیتی را در راستای فشار ب
کارگران و فعاالن کارگری می داند، اقدامی کـه مشـابـه  
آن چندی پیش با به دادگاه کشیدن شھناز سگوند، ھـمـسـر  

ـیـن از  .  علی نجاتی، اتفاق افتـاد  عـادلـه چـراغـی ھـمـچـن
مشکل قلبی رنج می برد و به ھمین دلیل و ھمچنین عـدم  
آشنایی ایشان با فضاھای اطالعاتی و بازجویی، نـگـرانـی  
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عـادلـه چـراغـی  .  در مورد سالمتی وی بسیار زیـاد اسـت 
 .باید فورا  و بی ھیچ قید و شرطی آزاد شود 

 
در رابطه با :اطالعیه اتحاد بین المللی

پرونده سازی جدید علیه شاھرخ زمانی در 
 زندان تبریز
، شـاھـرخ  " کمیته حمایت از شاھرخ زمانـی "  به گزارش  

زمانی کارگر نقاش و عضو ھیئت بازگشایی سـنـدیـکـای  
ـنـات سـاخـتـمـان و عضـو شـورای   ـی کارگران نقـاش و تـزئ
نمایندگان کمیته پیگیری ایجاد تشکلھای کـارگـری کـه  

ـریـز  ١١ به ناحق به    سال زندان محکوم شده است، در زندان تب
تحت فشارھای قرون وسطایی است و بـا جـابـجـایـی ھـای  
مکرر در زندان ھای مختلف، و اینک با انتقال وی ھـر دو  
ـریـز، فشـارھـای   ـب روز یک بار به بندھای مختلف زنـدان ت

ـنـد  مـقـامـات زنـدان  .  مضاعفی را به ایشان وارد مـی کـن
ھمچنین در حال پرونده سازی برای شاھرخ زمانی و دیـگـر  

شاھرخ زمانی جرمی بـه جـز دفـاع  .  فعالین زندانی ھستند 
مـجـرمـان  .  از حقوق و منافع کارگری مرتکب نشـده اسـت 

واقعی کسانی ھستند که فعالین کارگری مـثـل شـاھـرخ  
زمانی، محمد جراحی و دھھا فعـال کـارگـری در اقصـی  
ـریـن حـقـوق   ـتـدایـی ت نقاط کشور را به بند می کشند تا اب

ما خواھان آزادی فـوری و بـی  . انسانی را زیر پا بگذارند 
ـنـد   قید و شرط شاھرخ زمانی و کلیه فعالین کارگری در ب
ـیـن   ھستیم و تالش خواھیم کرد فشارھای وارده به این فـعـال
کارگری را به زبانھای بین المللی ترجمه و در ابعاد وسـیـع  

ـیـن  .  منعکس نماییم  اذیت و آزار شاھرخ زمانی و دیگر فعال
ـیـن   ـیـه فـعـال در بند در زندان تبریز باید متوقف گردد و کـل

 .کارگری و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند 
 

احضار فرھاد ابراھیمی به دادگاه انقالب 
 !سنندج

بنا به گزارش ارسالی، فرھاد ابراھیمی فعال کـارگـری  
  ٢ و عضو کمیته ی ھماھنگی که چندی پیش به مـدت  

ـقـالب   روز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود به دادگـاه ان
نام برده بر اسـاس ایـن  .  شعبه یک سنندج احضار شده است 

 بـه دادگـاه مـراجـعـه  ٨/٧/١٣٩١ احضاریه می باید شنبـه  
کمیته ی ھماھنگی ضمن مـحـکـوم کـردن احضـار  .  نماید 

این فعال کارگری، بازداشت و احضار فعاالن کـارگـری را  
محکوم کرده و خواھان آزادی کلیه فعالین و کـارگـران در  

 .بند می باشد 
 

 !پایان محکومیت علی نجاتی
بر اساس خبر ارسالی به کمیته ی ھمـاھـنـگـی، حـکـم  
یک سال حبس تعزیری علی نجاتی روز دوشنبه سوم مـھـر  

 دادگاه تجـدیـد نـظـر  ١٣ نجاتی توسط شعبه  .  به پایان رسید 
اھواز بابت اتھامی که قبال در دادگاه بـدوی شـوش از آن  
تبرئه شده بود به یک سال زندان محکوم شـده بـود کـه او  
این مدت را با وجود ناراحتی شدید قلبی و تأکید پزشـکـان  

ـتـه  .  مبنی بر عدم توان تحمل کیفر در زندان به سر برد  کمـی
ی ھماھنگی ضمن تبریک آزادی این کـارگـر مـبـارز بـه  
خانواده ی وی و فعاالن کارگری، خواھان آزادی کارگـران  

 .و فعالین کارگری در بند است 

 
کشته شدن یک کولبر دیگر توسط نیروھای 

 انتظامی در بانه
ـر ک رد از اھـالـی  ١٤ به گزارش  ـب مھرکـردپـا،یـک کـول

ـتـظـامـی    شھرستان بانه، در اثر اصابت گلوله  ـروھـای ان ـی ی ن
 .جان خود را از دست داد 
سـی سـالـه فـرزنـد  "  امیر احـمـدی " براساس این گزارش، 
ـر حـمـلـه "  ھ نـگ ژال " شریف از اھالی روستای   ی    بـانـه در اث

 .نیروھای انتظامی کشته شد 
 
 

نامه كارگر زندانی افشین , نامه ضمیمه 
افشین . اسانلو از زندان گوھردشت میباشد

وی فعال ; برادر منصور اسانلو میباشد
كارگری و  یكی از اعضای سندیكای شركت 

 .واحد تھران میباشد
  

ـتـی    ما از شما دعوت میكنیم كه با ارسال نـامـه حـمـای
از سازمان جھانی كار كه رژیم جـمـھـوری اسـالمـی را بـه  
عنوان یكی از اعضایش پذیرفته است بخواھـیـد كـه جـھـت  

نمونـه  .  آزادی افشین، رژیم اسالمی را تحت فشار قرار دھد 
, اگر عضو اتحادیـه  .  نامه حمایتی در زیر ضمیمه میباشد 

انجمن و یا سازمانی ھستید از آنھا نیز بخواھید از افشـیـن  
 . حمایت كنند 

ـیـن  :  متن نامه افشین اسانلو  من افشین اسانلو از فـعـال
ـیـن   ـقـل ب جنبش كارگری ایران و راننـده اتـوبـوس حـمـل و ن
شـھـری ھسـتــم و ھـم اكــنـون در زنـدان گـوھـردشـت كــرج  

ـرم  )  رجایی شھـر (   ـب ـیـز  .  بسـر مـی  ھـنـگـام  ١٣٨٩ در پـای
استراحت در خوابگاه مخصوص رانندگان مستقر در ترمینـال  
مسافری   توسط افراد مسلح كه ھمگی لبـاس شـخـصـی  

ـنـد     ٢٠٩ بودند ربوده و به بند وزارت اطالعـات یـا ھـمـان ب
ـنـج مـاه در سـولـھـای  .  زندان اوین منتقل شـدم  بـه مـدت پ

 در زندان اطالعات شھر سنندج تحت بـازجـوی  ٢٠٩ انفرادی  
شكنجه ھای نظیر زدن كـابـل بـه  ,, . و شكنجه قرار گرفتم 

وادار كردن به دویدن با ھمان پاھای زخمی و كابـل  ,  كف پا  
ھـجـده     –بازجوییھای طوالنی مدت به مدت ھفده  ,  خورده  
ـم ایـن جـانـب بـه  , ساعته  فحشھای ركیك و ضـرب و شـت

صورت دسته جمعی كه باعث شكسته شدن چند تا از دنـده  
در طی این پنج ماه خانـواده ام  ,  ھا و ھمینطور دندانھایم شد 

ـریـھـایشـان ھـم بـه   ـیـگـی ھیچگونه خبری از من نداشته و پ
جایی نرسید به من حتی اجازه تلفن زدن به مادر سـالـخـورده  
و رنجكشیده كه غم زندانی شدن پسر دیگرش آقای منصـور  
اسانلو رئیس ھیئت مدیره  سندیكای شركت واحد تـھـران را  

من متاھـل و دارای دو  .  ھم بر دوش میكشید را ھم ندادند 
  ٢ فرزند پسر میباشم و ھمان اغاز تشكلیل خانواده به مـدت  

سال در قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا سپاه مشغـول بـه كـار  
ــن در   ــی ــگ ــن االت ســن ــی ــوان رانــنــده مــاش ــه بــعــن شــدم و ب
ـروژه   شھرستانھای محروم و جنگزده در جـنـوب كشـور در پ
ھای مھم از قبیل سـاخـت خـط خـاكـی كـرخـه و اسـكـلـه  

كـانـال كشـی آب از سـد كـرخـه تـا  ,  سنگی بندر ماھشھر 
عشـق بـه وطـن بـاعـث مـیـشـد كـه  . حمیده اھواز كار كردم 

بـعـد از دو  .  دوری از خانواده را تحمل كنم و به ھیچ بگیرم 
ـرردادی و   سال با  تمام راننده گانی كـه اسـتـخـدامـیـشـان ق

ـم  در  ,  موقت بود تسویه حساب كردند و ھمه ما بیكـار شـدی
 به استخدام شركت واحد اتـوبـوسـرانـی تـھـران در  ١٣٧٦ سال  
  ١٢ در شلوغترین خطـوط اتـوبـوسـرانـی بـه صـورت  ,  آمدم  

ساعت در روز و یا در خطـوط شـبـانـه روزی بـا تـمـایـل و  
درخواست خودم مشغول خـدمـت راسـانـی بـه مـردم كشـورم  

 سالی كه در شركت واحد بـودم ھـمـواره بـه  ٤ در مدت  , شدم 
ـنـار كـار   ـقـه در ك ھمراه كارگران و رانندگان صدیق و با ساب
ـم   روزانه به جھت بھبود شرایط كار و كارامد تر شدن سـیـسـت
ـیـن   مدیریتی و جلوگیری از فساد  خیلی از مدیران و مسول
ـنـدگـان   بخشھا و مناطق مختلف به شركت و حتی خود نمای
شورای اسالمی كار و پیگیـری مـعـوقـه ھـای عـیـدی و  

ـرارگـرفـتـن  , پاداش و بن ھای كارگری   لباس كـار و یـا ق
ـردن   ـیـن ب شركت جـزو مشـاغـل سـخـت و زیـان آور و از ب

  ٥  الـی  ٤ كه در بعضی از مـوارد بـه  ,  قرارداھای موقت  
ـلـی مـوارد  .  سال ھم میرسید تالش میكردم   با اینكه در خـی

, موفق ھم نمیشدیم ولی خاری بودیم در چشم زیاده خواھـان 
آنھا تالش میكردند به ھر نحوی كه شده مـا را از مـیـدان  

ما دائما از سوی مدیرت و مامورانشان   تـحـت  .  بدر كنند 
 بـه  ١٣٨٠ متاسفانه در سـال  . فشار و تھدید به اخراج بودیم 

ھنگام جابجایی مسافر در یكی از خطوط شركت واحـد بـا  
در این رابـطـه  ,  فردی تصادف كردم كه موجب فوت وی شد 

از مدیریت شركت طلب مسادعت و یاری جھت تـودیـع دیـه   
فرد متوفی را كردم كه مدیریت و مددكاری وقت ان زمـان  
با تبانی با شركت بیمه و خانواده متوفـی بـه عـمـد بـاعـث  

 میلیون تومـانـی  در آن زمـان بـه  ١٥ شدند كه مبلغ دیه   
ـرداخـت   ھجده میلیون در سال بعد تبدیل شود كه در صورت پ

ـفـاوت مـن بـه زنـدان  ٣ نشدن مبلغ   ـت  میلیـون تـومـان مـابـال
. میافتادم و قانونا بیمه ھم از پرداخت این  مبلغ معاف بـود 

ـرد تـا   مراجعه به اداره كار و طرح شكایت ھم راه به جایی نب
اینكه مدیریت شركت  واحد پرداخت این مبلغ را مـنـوط بـه  

ـم  .  استعفای من كردند  و من ھم كه این مقدار پول را نـداشـت
مجبور به استعفا شدن كه ایـن امـر بـاعـث بـه ھـدر رفـتـن  

 سـال  ٤ چھار سال سابقه كاریم شد و من میبایست پـس از  
انھا به ایـن  .  كار سخت و طاقت فرسا از صفر شروع میكردم 

وسیله لطمه بزرگی به من  و  خانواده ام وارد آوردنـد و تـا  
ـیـمـاری   مدتھا ھمسرم كه در آنـزمـان بـاردار ھـم بـود بـه ب

ـری  .  عصبی مبتال شد  از ان زمان به بعد تا لحظه دسـتـگـی
ـرون شـھـری مشـغـول بـه كـار شـدم       در بخش حمل و نقل ب

ـیـش   خصوصی بودن مالكیت این ناوگان عظیم و دیر بودن پ
ـقـل   از پیش رانندگان از سھم و نداشتن اتحادیه قوی و مسـت
مانند بسیاری از رانندگان زحمتكش و باشرف بـه سـخـتـی  
ـرو   چرخه زندگی را میچرخانم و با مشكالت بیشـمـاری روب
ـنـگـان در   بودند و خالبا با گفتگو و ھمفكری بـا دیـگـر ران

ـم  در زنـدگـی  .  پی بھتر شدن شرایط كار و زندگـیـمـان بـودی
, ھمواره در چھارچون قانون و احترام به ان زنـدگـی كـرده ام 

قانع بوده و به كارم افتخار میكردم سعـی كـردم ھـمـواره بـه  
دیگران احترام بگذارم و به وطن ومردمم عشق بورزم و تـمـام  
ـم را   عمر در حال كار و خدمت به  جامعه ام باشم و فـرزنـدان

بعد از حدود یكسال بالتكلیفـی در  . خوب و مفید تربیت كنم 
ـقـالب بـه  ١٥  در شـعـبـه  ٣٥٠  و  ٢٠٩ بندھای    دادگـاه ان

ریاست قاضی صلواتی به اتھام اقدام علیه امنیت محـاكـمـه  
ـروسـه دادرسـی ازداشـتـن وكـیـل مـحـروم بـودم و   شدم در پ
دادگاھی این جانب ظرف چند دقیقه انجانب انجـام گـرفـت  
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 سال حبس تعزیری بـه مـن ابـالغ  ٥ و بعد از یك ھفته حكم  
شد من به حكم صادره اعتراض نمودم اما ھیچگاه بـه مـن  
و خانواده ام در خصوص بررسی پرونده ام در دادگـاه تـجـدیـد  

من به اتـھـام واھـی  .  نظر و كم و كیف ان اطالعی داده نشد 
ـقـا  ٥ و بی پایه و اساسی به   ـی  سال زندان محكوم شدم كه دق

ـیـت  ٢   سال ان را گذرانده ام مگر من چه اقدامی علیه امـن
كشور انجام داده ام؟ اینجانب نه فعالیت سیاسی میـكـرده ام  
و نه وابسته به گروه حزب و سازمـانـی بـوده ام و تـمـامـی  

تنھا گـنـاه  .  فعالیت اینجانب نیز قانونی و صنفی بوده است 
من پیگیری خواسته ھـای بـه حـقـی اسـت كـه كـارگـران  
شركت واحد به ان واقف شده و ان را مطالبه میكنند كـه بـا  
ـرود  ـیـن نـمـی . دستگیری و زندانی آنھا این خواستـه ھـا از ب

ـقـل   ضرورتھایی مانند به وجود آمدن یك نھاد  صنفی مسـت
كارگری جھت احقاق حقوق حقه و قـانـونـی طـبـق مـوازیـن  

بھبود دستمـزدھـا  ,  وزارت كار در جھت تامین امنیت شغلی  
ـقـه ای    ـی ـرداخـت سـل متناسب با میزان تورم جلوگیـری از پ

ـیـن كـارگـر و  ,  حقوق و مـزایـا   ـم ب ـراردادھـای دائ عـقـد ق
ـرداخـت  ,  كارفرما   پایبند كردن دولت در كـمـك و تسـھـیـل پ

نظارت در تعاونیھای حمل و نقل كـه  , بیمه تامین اجتماعی 
ـرداری   دیگر كامال خصـوصـی شـده و انـحـصـاری بـھـره ب

غیر قابل انـكـار  ,  میشود و تنھا نام تعاونی را یدك میكشند 
ـیـس . میباشد  ـل راھـھـا  ,  ھمچنین نظارت در پیگیری اعمال پ

ـفـی   ونیروی انتظامی در وزارت راه و ترابری و مسـائـل صـن
از این دست كه طبق موازین قانون كار بوده و اگـر اجـرایـی  
شود نه تنھا امنیت ملی به خطر نمیافتد بلكه سبب رشد و  
ـر ایـن صـنـعـت سـود ده و مـلـی   ـیـشـت بھره وری ھر چـه ب

تمام جرم من و امثال من خالصه شده در واگـویـی  ,  میشود 
این مسایل و معضالت و مطرح شدن ان در بین رانندگـان و  
كارگران و حتی بعضی مدیران ھـوشـمـنـد و الیـق نـاوگـان  
حمل و نقل كسانی كه به واقع گوشه ای از چـرخ صـنـعـت  

ـنـد  ایـن  .   این مملكت را دلسوزانه بدوش گرفته و میچرخـان
ـلـی   ـیـن الـمـل جانت با شرح مطالب گفته شده از فدراسیون ب

آ  ( و سازمان جـھـانـی كـار  )  آ تی اف (كارگران حمل و نقل 
ـرادرانـه دردھـا و رنـجـھـای  )  ال او  كه ھمواره دلسـوزانـه و ب

برادران خود را در سراسر دنیا شنیده و درك كرده و ھـمـیـاری  
میكنند میخواھم كه وضعیت نابسامان ما كارگران  بـخـش  
ـیـن حـكـم نـاعـادالنـه ای   حمل و نقل و ھمینطور صدور چن
ـر   ـنـون بـه نـاحـق و غـی برای من و اجرایی كردن آن  كه تاك
ـلـی و حـقـوق   ـیـن الـمـل قانونی  است را از طریق نھادھـی ب
بشری پیگیری كرده و به گوش دیگـر كـارگـران جـھـان بـه  
خصوص بخش حمل و نقل برسانند تا  جھانیان بدانند كه در  
كشور ما به ھـیـچ وجـه حـقـوق  اسـاسـی و انسـانـی مـا  
كارگران و زحمتكشان رعایت نمیشود و كوچكترین اعتـراض  
ـرای   و درخواست  ما با زنـدان شـكـنـجـه و اذیـت و آزار ب

ـر  .  خودمان و خانواده ھایمان ھمراه است  با آرزوی فردای بھـت
ــــ  ٢٠١٢  آگـوسـت  ٧        -برای ھمه افشین اسانلو      ـ

ـلـو تـوسـط   نامه دریافت شده فوق از سـوی  افشـیـن اسـان
ـیـسـی   كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی  بـه انـگـل
ـتـه و   ترجمه شده و  به ھمراه نامه ای از سـوی  ایـن كـمـی
ـیـسـت وسـیـعـی از   كمپین برای آزادی كارگران زندانی  به ل

, پـارلـمـان اروپـا ,  سازمانھا  و افراد بشردوسـت و آزادیـخـواه 
آی ال  (  ســازمـان جـھـانـی كـار  ,  رسـانـه ھـای عـمـومـی 

ـرانسـپـورت  , ) او  آ  ( دبیر كل فدراسیون بین المللی كارگـران ت

ـلـف از جـمـلـه  )  تی اف  و اتحادیه ھـای كشـورھـای مـخـت
 :اتحادیه ھای زیر ارسال گردیده است  

  
 

 نا امنی محیط كار
 

 مرگ یک کارگر در اثر سقوط از ساختمان
ـر   انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ؛ بنا ب

 یـک کـارگـر جـولـن  ٩١  مھر  ٥ خبر رسیده، روز سه شنبه  
 ساله به نـام داریـوش روحـانـی از سـاخـتـمـان در حـال  ٢٥ 

ساختی  در شھر سنندج سـقـوط کـرده و جـان خـود را از  
 .دست داد 

 
 آسانسور كارگر نصاب را له كرد

نشـانـی و خـدمـات ایـمـنـی    سخنـگـوی سـازمـان آتـش 
ـر   ـر اث شھرداری تھران از مرگ یك كارگر نصاب آسانسور ب

ـر داد   گیر افتادن میان كابین و وزنه  وقـوع  .  ھای تـعـادل خـب
 امـروز در  ١٢:٣٩ یك مورد حـادثـه آسـانسـور در سـاعـت  

ـبـال آن  ١٢٥ منطقه نیاوران به ستاد    اطالع داده شد كه به دن
 را بـه  ٤  و نـجـات  ٩١ نشانان ایستگاه    ستاد فرماندھی آتش 
نشانان پس از حضـور در مـحـل    آتش .  محل حادثه اعزام كرد 

كه یك ساختمان در حال ساخت بود، متـوجـه شـدنـد كـارگـر  
انـدازی    نصاب جوانی در طبقه ھمكف مشـغـول نصـب و راه 

ـیـن آسـانسـور    ساختمان بود كه میان وزنه  ھای تـعـادل و كـاب
ـلـش بـه عـوامـل  .  گرفتار شد  پـس از خـروج وی و تـحـوی

ھـای اورژانـس مـرگ    اورژانس مستقر در محل، تكنیسـیـن 
 . وی را تایید كردند 

 
یک پنجم حوادث کارگری ھرمزگان منجر 

 شود به مرگ می
ـره حـادثـه بـه وقـوع  ٢٥ جـاری    در شش ماھـه سـال  ـق  ف

ـنـج کـارگـر جـان خـود را از دسـت داده  . انـد   پیوسته که پ
ـیـل وجـود    ھرمزگان یکی از استان  ھـایـی اسـت کـه بـه دل

ـیـد   بنادری ھمانند رجایی، فعالیت و تـوسـعـه صـنـایـع تـول
فلزات، ساخت و ساز چشمگیر و توسعه عـمـرانـی در دھـه  

ھای کـارگـری بـه    ھا و انجمن   اخیر ھمواره مورد توجه بخش 
در ایـن مـیـان ھـر  .  ویژه در حوزه ایمنی کارگران بوده است 

ساله تعدادی کارگر در این استان یا جان خود را از دسـت  
ھـر سـالـه اقـدامـاتـی در  .  شـونـد   دھند و یا مجروح می   می 

آیـد کـه    ھا در این بخش به عمل مـی   راستای کاھش آسیب 
  ٢٥ در مدت یاد شده  .  آید کافی و جامع نیست     به نظر می 

فقره حادثه به وقوع پیوسته که پنج کارگر جان خـود را از  
بیشترین حوادث به وقوع پیـوسـتـه مـربـوط بـه  .  اند   دست داده 
ـره حـادثـه اسـت ١٨ ھای ساختمانی با    کارگاه  ـق در ایـن  .   ف

بخش از حوادث کارگری چھار نفر جـان خـود را از دسـت  
ـفـاع و  .  اند   داده  باالترین عوامل وقوع حـادثـه، سـقـوط از ارت

 .دیدگان بوده است   سقوط اشیا بر روی حادثه 
 

 متری جان کارگری را ٦سقوط از ارتفاع 
 گرفت

گھر سیرجان بـا    کارگر ساختمانی مجموعه ورزشی گل 
ـری جـان بـاخـت  ـفـاع شـش مـت بـه گـزارش  .  سقـوط از ارت

ـرجـان، رضـا تـانـوردی کـارگـر   ـرگـزاری فـارس از سـی خـب
گھر سیرجان بـا سـقـوط از    ساختمانی مجموعه ورزشی گل 

 ساله ھـنـگـام  ٣٢ این کارگر  . ارتفاع شش متری جان باخت 
ھای در حال سـاخـت بـه    بازگشت از پشت بام یکی از بخش 

ـیـمـارسـتـان  .  پایین سقوط کرد  این کارگر کـه فـوری بـه ب
ـرای نـجـات جـان وی   منتقل شد، امـا تـالش پـزشـکـان ب

ـرل در  .   نتیجه ماند و جان خود را از دست داد   بی  ـت عدم کـن
پشت بام ھنگام بازگشت از فعالیت بستن شیروانی مـوجـب  

 . این حادثه شد 
 

 كار كودكان
/ درصدی كودكان كار در تھران١٥افزایش 

شرایط معیشتی عامل ترجیح كار به 
 آموزش

ھـای    مدیرعامل سـازمـان رفـاه، خـدمـات و مشـارکـت 
درصـدی تـعـداد  ١٥ اجتماعی شھرداری تـھـران از افـزایـش  

موضوع اجتماعی بـا    .   کودکان کار در سطح شھر خبر داد 
برخورد مکانیکی قابل حل نیست و بـایـد مـانـع از شـکـل  

ـبـاشـد و  .  گیری آن شد  ـتـصـادی خـوب ن وقتی شـرایـط اق
ـتـصـادی بـه    معیشت خانواده  ـیـاز اق ھا دچار مشکل شود، ن

ـرجـیـح داده شـده و کـودکـان کـار ایـجـاد   نیاز آموزشـی ت
 درصد جمـع آوری کـودکـان کـار از  ١٥ بیش از  . شود   می 

سطح شھر افزایش یافته است در واقع ھـر سـال ایـن تـعـداد  
شھردار تھران امکان نـگـھـداری کـودکـان  .  یابد   افزایش می 

کار را ندارد و بر اساس قانون این حق نیز برعھده ما نیـسـت  
. چراکه کودک مالحظات و شرایـط خـاص خـود را دارد 

ھــای    مــدیــرعــامــل ســازمــان رفــاه، خــدمــات و مشــارکــت 
ـنـکـه مـعـمـوال     ٣٠ اجتماعی شھرداری تھران با تاکید بر ای

درصد کودکان کار جمع آوری شـده دوبـاره بـه شـھـر بـاز  
سازمان بھزیستی امکـانـات  :  ، گفت   اند   گردند و تکراری   می 

ــواده   مـحـدودی دارد و نـمــی  ـر خـان ای کــه    تـوانــنـد در بــراب
ـیـل مشـکـل    کودکش را تحویل می  ـرد امـا بـاز بـه دل گـی

گردند بدون طـی کـردن رونـد    اقتصادی به سطح شھر برمی 
در  .  قضایی کاری کند یا مانع از تـحـویـل کـودک شـود 

 .شود   فصل پاییز کودکان کار بیشتر مشاھده می 
 

 خط فقر
 

ثباتی نرخ ارز به طور مستقیم بر زندگی  بی
 كارگران تاثیر گذاشته است

افزایش افسار گسیخته  قیمت ارز در بازار آزاد بـه طـور  
مستقیم بر زندگی کارگرانی که شـغـل خـود را از دسـت  

ـلـف    دھند و حتی كـارگـرانـی كـه در واحـد   می  ھـای مـخـت
با شـدت گـرفـتـن  .  تولیدی فعال ھستند تاثیر گذاشته است 

بحران در بخش تولید، ھم اکنون کارگران قرارداد موقـت در  
ھـای دسـتـه    معرض تعویق چنـدیـن مـاھـه حـقـوق و اخـراج 

ـرار دارنـد   ھای اجباری بی   جمعی و مرخصی  از  .  بازگشت ق
ـیـز در جـایـگـاه   ـم ن سوی دیگر كارگران به طور غیر مستقی
مصرف کننده، با توجـه بـه وضـعـیـت نـامـتـعـارف بـازار و  

ھـا در    تغییرات مکرر نرخ اقالم كاالھای اساسـی و گـرانـی 
 .  تامین مایحتاج خانواده خود تحت فشار قرار دارند 



١٣٩١ مھر ١٨  کارگر کمونيست  20 

 
بازتاب سیاستھای دولت و گرانی ارز در 

انگار ھر روز دزد : معیشت جامعه کارگری
 زند  به خانه کارگران می

از دست رفتن ارزش پول ملی بـاعـث  :  سھیال جلودارزاده 
شده تا قدرت خرید کارگران و سایر اقشار مردم بـه صـورت  

ـر  .  ای کاھش پیدا کند   سابقه   بی  کارگران و اقشار مـزدبـگـی
برند کـه گـویـی ھـر روز دزدی بـه    در شرایطی به سر می 

او بـا  .  برد   شان را می   ھای   زند و آرام آرام دارایی   شان می   خانه 
 الـی  ٤٠٠ یک کارگر با دسـتـمـزد  »طرح این پرسش که  

ـنـه    ھزار تومانی چگونـه مـی ٥٠٠  ھـای جـاری    تـوانـد ھـزی
: اظـھـار کـرد  «اش را تامـیـن کـنـد؟   زندگی خود و خانواده 

ـنـک    موریانه  ای که به پای اقتصاد کشور ما افتاده بود ای
کـاھـش ارزش  . بلعد   ھای ما را می   ھای اقتصاد خانواده   پایه 

ـتـاده بـاشـد   ـفـاق اف پول ملی چیزی نیست که یک روزه ات
ـنـھـا    بلکه از سال  ـنـی بـود و امـروز ت ـی ھا پیش قابل پیش ب

 . بینیم   تجلی آن را می 
 

 معلمان
 

تاكید دیده بان حقوق بشر بر آزادی 
 معلمان زندانی

ـتـشـار  ١٤ روز جمعه    مھرماه دیده بان حـقـوق بشـر بـا ان
ـم اسـالمـی بـایسـتـی   اطالعیه ای تـاکـیـد کـرد کـه رژی
معلمانی را که به دلیل ابراز عقیـده زنـدانـی شـده انـد آزاد  

دیده بان حـقـوق بشـر تـاکـیـد نـمـوده کـه مـقـامـات  .  کند 
ـیـل   جمھوری اسالمی باید فورا ھفت معلم را که تنھا به دل
ابراز مسالمت آمیز عقاید خود در پس میله ھای زندان بسـر  

ـم  .  می برند، آزاد کنند  این سازمان ھمچنین از مقامات رژی
خواسته است تا به آزار و اذیت دھھا معلم دیگر کـه مـورد  
پیگرد قانونی قرار گرفته و یا مـدتـی را در زنـدان تـحـت  

 .به سر برده اند، پایان دھند " مجرمین امنیت ملی "عنوان  
 

 گفتگوی كارگران
 

 جعفر عظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد
چنانچه فکری به حال افزایش دسـتـمـزدھـا نشـود و در  
ـنـه ھـای   ـزی شرایطی که ھر روزه و بصـورت لـحـظـه ای ھ
زندگی باال میرود طبیعی است که کـارگـران  بـه طـومـار  
ـنـد   بسنده نخواھند کرد و دست به تجمعات اعـتـراضـی خـواھ

ـتـه از تـحـویـل دومـیـن  :  زد  سایت اتحاد  ـف نزدیک به دو ھ
مرحله طومار اعتراض به حـداقـل دسـتـمـزد بـه وزارت کـار  

  ٢٧ اولین مرحله این طومار به تعداد ده ھزار امضا   .  گذشت 
ـا  .  خرداد ماه امسال تحویل وزارت کار شـده بـود  ـزمـان ت از آن

کنون تعداد این امضاھا که به وزارت کار تـحـویـل شـده بـه  
ھماھنگ کنندگـان امضـاھـا  .  بیست ھزار امضا رسیده است 

اعالم کرده اند جمع آوری امضا برای طومـار اعـتـراضـی را  
این یک حرکت بزرگ کارگری اسـت کـه  .  ادامه میدھند 

ـان ادامـه دارد  ـا ایـن حـرکـت و  .  شروع شده است و ھمچـن آی
اعتراض به نتیجه ای خواھد رسـیـد ایـن مـھـم تـریـن سـوال  

در عین حال تاکنون وزارت  .  کارگران و افکار عمومی است 
کار ھیچ عکس العملی نسبت به این اعتراض از خود نشـان  

نداده است، اما تا آنجا که به افکار عمومی بر میگردد ایـن  
ـاز   حرکت اعتراضی کارگران جای بزرگـی را بـرای خـود ب

ـان مسـلـم اسـت  .  کرده است  به ھر حال چیزی که در این می
ـایـج مـحـتـمـل آن و   ـت این است که این اعتراض کارگری، ن
عکس العملھـایـی کـه بـه آن نشـان داده شـده اسـت جـای  
سواالت بسیاری دارد به ھمین دلیل سایت اتحاد برای روشـن  
ــن حـرکــت اعـتـراضــی کـارگــری   ـلـف ای شـدن ابـعــاد مـخــت
پرسشھایی  را بصورت مکتوب با جعفر عظیم زاده یـکـی از  
ھماھنگ کنندگان این طومار در میان گذاشـتـه اسـت کـه  

 .عینا از سوی سایت اتحاد منتشر میشود 
ـتـشـار   آقای عظیم زاده چالشی که ھم اکنون و پس از ان
گسترده رسانه ای این اعتراض کارگـری مـطـرح اسـت ایـن  
است که وزارت کار تاکنون ھیچ پاسخ و یا عکس العـمـلـی   
به این اعتراض نشان نداده است، اگر وضعیت به ھمین منـوال  
ـیـد   پیش رود و وزارت کار ھمچنان سکوت کـنـد چـه خـواھ
کرد؟  ببینید وزارت کار و قانون گذاران نه تنھا پاسخـی بـه  
ما نداده اند بلکه ھمزمان با تحویل طومار بیست ھزار نفـری،  
تازه در صدد تحمیل شرایط برده وارتری بر مـا کـارگـران بـر  

ـاد  .  آمده اند  ھمین چند روز پیش بود که بخشنامه طرح اسـت
ایـن طـرح  .  شاگردی را تصویب و بـرای اجـرا ابـالغ کـردنـد 

ـا آنـجـا کـه   یک طرح بغایت ضد کارگری است طوریکه ت
ـیـن   ـیـن کـار ایـران چـن من اطالع دارم ھیچگاه در تاریخ قوان
قانونی که کارگر را بمـدت سـه سـال مـفـت و رایـگـان در  
اختیار کارفرما بگذارد و بیگاری سه سـالـه ای را بـر وی  

گذشتـه از ایـن در  .  تحمیل کند   تصویب و اجرا نشده است 
شرایطی که ھستی و بقا کارگران با دستمزدھای بشدت زیـر  
ـابـودی قـرار   خط فقر و تورم و گرانی سرسام آور در معرض ن
ـزایـش   گرفته است و آنان با طومارھای ھزاران نفره خواھـان اف
دستمزدھا و بھبود شرایط کارشان شده اند تازه وزارت کـار در  
ـیـن   صدد وارد کردن اصالحات ضد کـارگـری تـری بـر ھـم

میخواھند با وارد کـردن اصـالحـیـه  .  قانون کار موجود است 
ـزایـش دسـتـمـزدھـا بـه   ای بر قانون کار  و موکول کـردن اف
ـزایـش دسـتـمـزد   ـیـن حـداقـل اف شرایط اقتصادی کشـور، ھـم

البته ما در قبال اقدامات جـدیـد  .  سالیانه را نیز منجمد کنند 
وزارت کار در مورد دستمزدھا و افزودن شرایط اقتصادی بـه  
ـزایـش   قانون تعیین دستمزدھا در دام دفاع از شیوه تاکنونی اف

ـایـد  .  دستمزدھا نخواھیم افتاد  وزارت کار باید جـواب بـدھـد ب
ـیـدا کـنـد و خـوب   ـزایـش پ دستمزد کارگران تا چند برابر اف
ـنـد   طبیعی است که در غیر اینصورت کارگران ساکت نخواھ

مـگـر  .  نشست این ربطی به حرف و اراده مـن نـوعـی نـدارد 
ـنـد جـامـعـه   میشود میلیونھا انسان را آنھم در جامعه ای مـان
ـاچـار    ایران درشرایطی قرار داد که ھمچون قحطی زدگـان  ن

به نظر میاید جناب وزیر دوران حـاضـر  .  به ادامه حیات بشوند 
اما تا آنـجـا کـه بـه  .  را با ھزاران سال پیش اشتباه گرفته اند 

سوال مشخص شما مربوط میشود باید بـگـویـم مـا در حـال  
جمع آوری امضا و تحویل سومین مرحله آن بـه وزارت کـار  

ـتـه بسـتـه بـه  .   ھستیم  ـب سومین مرحله جمع آوری  امضا ال
ـاشـد  ـز ب ـی نـه مـا  .  شرایط، ممکن است آخرین مرحله اینکار ن

ھماھنگ کنندگان و نه کارگران قرار نیـسـت ھـر سـه مـاه  
ـنـجـوری   ـی یکبار دست به تھیه طومار اعتراضی بزنیـم و ھـم
ناظر افزایش ھر روزه  قیمتھا و فقـر و بـدبـخـتـی روز افـزون  

چنانچه فکری به حال افزایـش  . خود و خانواده ھایمان شویم  
دستمزدھا نشود و در شرایطی که ھر روزه و بصـورت لـحـظـه  
ـیـعـی اسـت کـه   ـاال مـیـرود طـب ای ھزینه ھای زنـدگـی ب
کارگران به طومار بسنده نخواھند کرد و دست به تـجـمـعـات  

 اعتراضی خواھند زد 

آیا واقعا میشود در شرایط کنونی و آنھم در حـالـی کـه  
ـاقـی مـانـده اسـت دسـتـمـزدھـا   حدود شش ماه به پایان سال ب
افزایش پیدا کند،  میگویند قانون اجازه افزایش دسـتـمـزد در  

در  .   نظر شما در اینمورد چـیـسـت؟ . نیمه دوم سال را نمیدھد 
ھیچ جای قانون کار موجود اشاره نشده است کـه دسـتـمـزد  
ـیـن دو   کارگران را در نیمه دوم سال نمیشود افزایـش داد ھـم
ـیـن بـحـثـی را   ـان چـن ـای سه سال پیش بود که خود ھمین آق
ـیـمـه   مطرح کردند و به کارگران وعده افزایش دسـتـمـزد در ن

ـزایـش  .  دوم سال را دادند  ـانـون کـار بـر اف در عین حال کـه ق
دستمزد کارگران به تناسب تورم صراحت دارد بنا بـر ایـن در  
شرایطی که ھزینه ھای زندگی از اول سال چندین برابر شـده  
است این وظیفه وزارت کار است که بالفـاصـلـه و بـر طـبـق  
قانون کار موجود افزایش دستمزد کارگران را در دستور قـرار  

ـنـد  .  دھد    ٢٣ چطور ھمین وزارتخانه و شورایعالی کار میتـوان
ـای  "  نص "سال تمام   ـن قانون افزایش دستمزد کـارگـران بـر مـب

ـا بـگـذارنـد   تورم و سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره را زیر پ
اما آنجا که خواست کارگران برای افزایش دستمزدھا مـطـرح  
ـیـشـود دسـتـمـزد   میشود و قانون نیز بر آن صـراحـت دارد نـم

ـیـن بـحـثـی از   .  کارگران را افزایش داد  به نظر من طرح  چن
سوی ھر کسی در قدم اول یک دھن کجی ساده انـگـارانـه  
به خواست میلیونھا کارگر برای افزایش دستمزدھاسـت و در  

حتی اگر مـا  .  قدم بعدی زیر پا گذاشتن قوانین موجود است 
فرض را بر این بگیریم که قانون کار بر افزایـش دسـتـمـزدھـا  

در ایـن  )  که به نظر من دارد ( در نیمه دوم سال صراحت ندارد 
صورت ھم باید بگویم چطور میشود آنجا که قرار است سـود  
کارفرمایان از طریق اجرای طرح استاد شاگـردی و انـجـمـاد  
ـیـن   ـتـصـادی تضـم دستمزدھا  از طریق  توسل بـه شـرایـط اق
بشود بالفاصله بند و تبصـره ای بـرای ایـن امـور تـراشـیـده  
میشود و قانونی کردن آنھا به سرانجام میرسد اما آنـجـا کـه  
ـز بـه   کارگران خواھان افزایش دستمزدھا میـشـونـد ھـمـه چـی
قانون موجود موکول میشود و چنین امری به لحاظ قانونی  

به نظر من بحـث اسـاسـا  .  شدن به امری محال تبدیل میشود 
 خـرداد مـرحـلـه اول طـومـار را  ٢٧ مـا  .  بر سر قانون نیست 

 خرداد تا اول مھر بیش از سـه  ٢٧ تحویل وزارت کار دادیم از  
اگر قانون کار مـوجـود واقـعـا  .  ماه وقت و زمان وجود داشت 

محدودیتی قانونی برای افزایش دستمزدھا در نیمه دوم سـال  
ـاسـخـی را بـرای کـارگـران   داشت و وزارت کار قصد دادن پ
داشت چرا تالشی برای رفع موانع قانونی افزایش دستمزدھـا  
ـازه پـس از تـحـویـل مـرحـلـه دوم   در طول آنمدت نکردند و ت

بـه نـظـر  .  امضاھا یادشان افتاده است که قانونی وجـود دارد 
ـانـونـی   من ھمه اینھا بیانگر این است که ھیچ محـدودیـت ق
برای افزایش دستمزدھا در نیمه دوم سال وجود ندارد بلکه بـه  
صراحت و خیلی روشن بیانگر این است کـه وزارت کـار نـه  
ـیـسـت   تنھا در صدد تن دادن به افزایش دستـمـزد کـارگـران ن
بلکه ھمانطوریکه شاھدیم  تازه با اصالح قانـون کـار و وارد  
کردن تبصره شرایط اقتصادی به مسئله افزایـش دسـتـمـزدھـا  

ـا  .  در صدد منجمد کردن دستمزدھا نیز ھست  ـق ـلـه مـطـل مسئ
محدودیت قانونی نیست بلکه مسئله تـن نـدادن بـه خـواسـت  

 .کارگران است 
ـیـشـتـر   ـاعـث تـورم ب برخی معتقدند افزایش دستـمـزدھـا ب
ـتـی بـه ایـجـاد   خواھد شد و از طرف دیگر  کارفرمایان رغـب
ـنـد کـرد و بـه   اشتغال و یا بکار گیری کارگران پیدا نخـواھ
این ترتیب کارگران بیشتری بیکار خواھند شد نظـر شـمـا در  

قانون کار بر افزایش دستمـزد بـه نسـبـت  . این مورد چیست؟ 
اگـر  .  تورم موجود و ھزینه یک خانوار چھار نفره تاکید دارد 

ـزایـش   ـانـون مـیـگـویـد اف کمی دقت کنیم می بینیـم کـه ق
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معنـای ایـن حـرف  .  دستمزد کارگران به تناسب تورم موجود 
این است که تورم و گرانی مقوله ای است که تحت شـرایـط  
ـیـل   ـیـن دل اقتصادی معینی ممکن است پیش بیاید و به ھـم
قانونگذار برای حفظ سطح معیشت کارگران یکـی از عـلـل  

بـه  .  افزایش دستمزد کارگران را تورم موجود قـرار داده اسـت 
عبارتی خود ھمین قانون به صراحت دارد میگوید کـه تـورم  
ـلـکـه بـر عـکـس،   ربطی به افزایش دستمزد کارگران نـدارد ب
ـانـون بـرای   تورم بنا بر علل دیگری پیش میاید و بر اساس ق
ـز بـر اسـاس   حفظ سطح معیشت کارگران باید دستمزد آنان نی

به نظر مـن  اگـر حـتـی ذره  .  تورم موجود افزایش پیدا کند 
ـزایـش دسـتـمـزد   ـقـت داشـت کـه اف ـی ـق ای این امر مـحـال ح
ـا   ـن ـی ـق ـانـونـگـذار ی کارگران باعث افزایش تورم میشد آنوقت ق

ـنـه  :  می نوشت  ـزی اگر افزایش دستمزد کارگران بنا بر سبد ھ
یک خانوار چھار نفره باعث تورم بشـود دسـتـمـزد کـارگـران  

گـذشـتـه  از  .  می باید برای کنترل تورم کاھش پیـدا کـنـد 
این، دستمزد یعنی چه؟ دستمزد اساسا بخـش کـوچـکـی از  
کل ثروتی است که توسط میلیونھا کارگر در نظام سـرمـایـه  

به عبارتی صاحب سرمایه تنـھـا بـخـش  .  داری تولید میشود 
کوچکی از کل ثروتی را که توسط یک کارگر در یـک  
ـا   ـا کـارگـر ب روز کاری تولید میشود به وی مـی پـردازد ت
ـنـی بـرای   ـی استراحتی مختصر و خرید و مصرف کالری مـع

این اسـاس و  .  زنده ماندن قادر به ادامه کار در روز بعد باشد 
کجـای  .  پایه کل سیستم دستمزد در نظام سرمایه داری است 

دنیا مصرف برای زنده ماندن و زیستن، باعث تورم شده اسـت  
ـیـن سـیـسـتـم  .  که در کشور ما چنین بشود  طبق قوانین ھـم

ـانـدارد   سرمایه داری، مصرف و مصرف برای زندگی با  اسـت
ـتـصـادی   باال، نه تنھا باعث تورم نمیشود بلکه باعث رونـق اق
نیز میشود چرا که با مصرف است که چرخ تولید بیشـتـر و  

اگـر  .  بیشتر به حرکت در میاید و جامعه ای شکوفا میشود 
ـاشـد    در جامعه ای استاندارد مصرف خوبی وجـود نـداشـتـه ب

ـنـد  .  تولیدی نیز در کار نخواھـد بـود  کسـانـی کـه مـیـگـوی
ـزان مصـرف کـارگـران بـرای  ( افزایش دستمزدھا   ـنـی مـی یـع

ـانـه  )   زندگی بھتر  ـن باعث تورم میشود یا در بھترین و خوشبی
ترین حالت چیزی از اقتصاد نفھمیده اند و یا مدافع وضعیـت  

ـلـه را وارونـه  .  موجود و بردگی کارگران ھستند  ـان مسـئ ـن ای
ـزایـش دسـتـمـزدھـا کـارگـران  .  مطرح میکنند  میگویند با اف

ـزایـش   بیشتری بیکار خواھند شد من میگویم بر عـکـس، اف
دستمزد کارگران یعنی بھره مندی آنان از مواھب زنـدگـی و  
ـیـد بـرای   این یعنی براه افتادن بیشتر و بیشتر چرخـھـای تـول
تولید این مواھب و تولید بیشتر و براه افتادن بیشتر چرخھـای  

ـتـر  ـتـه مـن مـی فـھـمـم ایـن  .   تولید یعنی بیکاری کـم ـب ال
صحبتھا جایی در اقتصاد بحران زده ما ندارد اقتصـاد کشـور  

ـتـصـاد مـوجـود مـا  .  ما از بیخ و بن تخریب شده اسـت  در اق
ـزنـد  .  ھیچ چیزی سر جایش نیسـت  ـی ـاد م کـارگـر دارد فـری

گرسنه ام گرسنه ام، یارو میگوید افزایش دستمزد کـارگـر و  
کسی نیست بـه ایـن  .  نجاتش از گرسنگی یعنی تورم بیشتر 

ـالـی   آقایان بگوید در طول دوران جنگ  دستمزد کارگـران ری
افزایش پیدا نکرد پس چرا ما شاھـد تـورم چـنـدیـن بـرابـری  

ـیـسـت بـه ایـن  .  نسبت به قبل از دوران جنگ بودیم  کسی ن
 به اینطرف دستمزد کـارگـران بـه  ١٣٦٨ آقایان بگوید از سال  

نسبت تورم موجود ھر ساله افزایش کمتری داشته اسـت امـا  
ـیـدا کـرده اسـت  ـزایـش پ کسـی  .  تورم ھر ساله و ھر ساله اف

نیست به این آقایان بگوید در طول یک سال و نیم  گـذشـتـه  
 درصد بـوده اسـت و  ٥/١٣ متوسط افزایش دستمزد کارگران  

ـزایـش چـنـدیـن و   ما در این مدت یک سال و نیم شـاھـد اف
 .چندین برابری قیمت کاالھا و تورم بوده ایم 

شرایط بد اقتصادی موجود چه میشود؟ بـه  نـظـر مـن  
مسئله کامال روشن است آنچیزی کـه امـروز مـا در مـورد  
وضعیت کارگران شاھدیم مسئله ای نیست که ھمیـن امـروز  
ـانـطـوری   و تحت شرایط اقتصادی موجود پیش آمده باشد ھـم
ـالـی   که گفتم در طول ھشت سال جنگ دستمزد کارگران ری
افزایش پیدا نکرد، دوران پس از جنگ را دوران سـازنـدگـی  
نام گذاشتند اما سنگ بنایش با قانون کاری کـه تصـویـب  

ـانـون  .  شد بر نابودی زندگی کـارگـران گـذاشـتـه شـد  ایـن ق
قراردادھای موقت را که از سوی کـارگـران بـردگـی نـویـن  

 درصـد  ٩٠ نامیده میشد رسمیت بخشید طوری کـه امـروزه  
کارگران با قراردادھای موقت مشغول بکار ھستند و بـه جـز  
در کارخـانـجـات بـحـران زده در سـایـر کـارخـانـه ھـا ھـیـچ  
کارگری از ترس عدم تمدید قرارداد و اخراج ھر بـالیـی کـه  

ـیـن حـداقـل  .  سرش بیاورند صدایش در نمیاید  ـی ـانـون تـع این ق
دستمزد کارگران را بر اساس تورم موجود و سبد ھزینه یـک  
خانوار چھار نفره تعریف کرد اما از آنجا که تعییـن دسـتـمـزد  
در شورایعالی کار بدست نمایندگانی از دولت و تشـکـلـھـای  
دست ساز کارگری و کارفرمایی سپرده شد نـه تـورم واقـعـا  
ـیـچـگـاه در   موجود و نه سبد ھزینه یک خانوار چھار نفره ھ
ـیـب در طـول   تعیین دستمزد کارگران لحاظ نشد و به این تـرت

ـاالیـی از قـدرت خـریـد  ٢٣   سال گذشته ھـر سـالـه درصـد ب
کارگران کاسته شد بطوریکه در حال حاضر حداقل دسـتـمـزد  
ـز بـویـژه در   ـی موجود دیگر کفاف اجاره بھای آلـونـکـی را ن

ـاچـارنـد روزانـه     ١٢ مراکز استانھا نمیدھد و عموم کارگران ن
ساعت کار کنند و با اینحال با گرسنگی دست و پنجـه نـرم  

 ساعت کار روزانه که امروزه در ایران بدلیل عـدم  ١٢ .   کنند 
کفاف حداقل دستمزد موجود برای گذران زندگی، بـه یـک  
جبر برای کارگران و به یک ساعت کار عادی در بسیاری  
از مراکز تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک تبـدیـل شـده  

ـیـونـھـا کـارگـر  .  است مربوط به یکصد سال پیش اسـت  ـل ـی م
ـا   ـیـد امضـا و ب امروزه با قراردادھای نه تنھا موقت بلکه سف
ـان در بـرده   ـتـه ای بـه کـارفـرمـای سپردن تعھد چکی و سـف
ـنـھـا   وارترین شرایط مشغول بکارند به نظر من ھیچکدام از ای
ـا آن   ربطی به شرایط بد اقتصادی موجـود کـه امـروز مـا ب
مواجھیم ندارند بلکه ھمه اینھا چیزھایی ھستند که در طـول  
سی سال گذشته قدم به قدم و سال به سال بـر مـا کـارگـران  
تحمیل شده است و ھر روز و ھر سال شرایط کـار و زنـدگـی  

.  امروز ما میگوئیم گـرسـنـه ایـم .  ما بدتر از پیش شده است 
بـحـث و  .  میگوئیم  ما دیگر تحمل وضع موجـود را نـداریـم 

کـه  ( خواست امروز ما خواستی بر سر بقاست نه حتـی رفـاه  
ـا  )  آنھم حق مان است  به جرات میگویم زندگی ما کارگران ب

آغاز قطع سوبسیدھا امروزه از خط فقر به خـط مـرگ رانـده  
از زمان اجرای قطع سوبسیدھا ھزینه ھای ھـر آن  . شده است 

چیزی که برای بقا و زندگی یک انسان الزم است چنـدیـن  
ـیـمـت تـخـم  .  برابر شده است  قیمت نان ھفت برابر شده است، ق

ـا سـه   ـات ت مرغ و گوشت و میوه و سبزی و لبنیات و حبـوب
فروشندگان لوازم خـانـگـی و قـطـعـات  . چھار برابر شده است 

ماشین و مصالح ساختمانی و مواد غذایی وارداتی و دھـھـا  
و صدھا کاالی دیگر، ھر روز صبح قیمت دالر را میگـیـرنـد  
و ھر درصدی که بر روی دالر رفته باشد ھمان را بـر روی  

ـقـل،  .  اجناس شان میکشند  ھزینه خدمات بانکی، حـمـل و ن
ـار   ـارک مـاشـیـن در کـن ـنـه پ ـزی بھداشت، ھزینه اتوبانھا، ھ
ـاعـی،   ـف ـت خیابانھا  و پارکینکھا، لوازم التحریر، مدارس غیر ان
ـازل   شست و شوی ماشین در کـارواشـھـا، اجـاره بـھـای مـن
مسکونی و تجاری و صنعتی تا آب و بـرق و گـاز و حـق  
ـافـت   ـابـت ایـن امـور دری اشتراک اولیه ای که این ادارت ب

ـازرسـی در امـور   ـنـدسـی و ب ـنـه ھـای مـھ ـزی میکنند تا ھ
ـا دھـھـا  ...  ساختمانھا و  ھر کدام یا چندین برابر شده انـد و ی

ـا  .  درصد افزایش قیمت داشته اند  ـن ـث چطور میـشـود بـال اسـت
ھمه بخشھای جامعه میتوانند و اجـازه دارنـد تـحـت شـرایـط  
ـزایـش   اقتصادی موجود قیمتھای خود را تا چندیـن بـرابـر اف
ـایـد مـتـوجـه شـرایـط بـد   دھند آنوقت ما میلیونھا کـارگـر ب

اگر شرایط بد اقتصادی وجود دارد و قـرار  .  اقتصادی باشیم 
ـایـد ایـن تـحـمـل را از  .  بر تحمل است خوب بسم الله  ـب چرا ن

ـایشـان   ـق قوی ترین بخشھای جامعه که شرایط موجـود نـه ب
بلکه فقط میزان سودشان را مورد تھدید قرار داده است شـروع  

چرا تاوان وضعیت موجود را مـن کـارگـر کـه ھـیـچ  .  کرد 
ـپـردازم  ـایـد ب راسـتـش اگـر زنـدگـی  .  آھی در بسـاط نـدارم ب

کارگران در ایران در حدی بود که میشد از رفاه شان کـمـی  
زد و اوضاع موجود را تحمل کرد شاید آنوقت  ما کـارگـران  
حرف زیادی برای گفتن نمیتوانستیم داشته باشیم امـا امـروز  
بحث بر سر نفس کشیدن و بقا کارگر است نه رفاه و آسـایـش  

اعتراض ما به سطح دستمزدھا در نتیجه شرایط جـبـری  .  اش 
ـیـسـت    موجود، اعتراضی به جھت کاسته شدن از رفاه مـان ن

ـات  ایـن  .  بلکه اعتراضی است برای  قادر شدن به ادامـه حـی
حق ماست و ما برای دفاع از زندگی و بقا خـود و خـانـواده  
ھایمان و برای دفاع از شرافت انسانی مـان بـرای آن تـالش  

 .خواھیم کرد 
 اخبار بین المللی

 
 اعتصاب و تظاھرات سراسری -ایتالیا 

ـتـی و عـمـومـی   به گزارش یورو نیوزکارکنان بخش دول
ایـن  . ایتالیا به یک اعتصاب و تظاھرات سراسری دست زدند 

اعتصاب به دعوت دو اتحادیه بزرگ ایتالیا و در اعـتـراض  
. به کاھش بودجه ھای جاری و دستمزد ھا انجام مـی شـود 

ـادان دانشـگـاه، کـارمـنـدان دولـت و بـخـش   ھزاران نفر از است
  ٢٨ خدمات درمانی، خدمات شھری و رفتگران روز جـمـعـه  

ـاسـت ھـای دولـت   سپتامبر در مـیـدان مـرکـزی رم بـه سـی
ـنـده در اعـتـصـاب مـی  .   اعتراض کردند  یک شرکـت کـن

دلیل اعتراض ما این است که ادامه کاھش دسـتـمـزد  ” : گوید 
ـلـکـه بـه   نه تنھا مجازات کردن کارکنان بخش دولتی است ب

ـیـر  “   . خدمات عمومی برای شھروندان نیز آسیب می زنـد  دب
ـا مـی گـویـد  ـی ـال ـت مـا در  ” : یکی ازاتحادیه ھای سراسری ای

ـنـجـا   اعتراض به سیاست ھای ماریو مونتی نخسـت وزیـر ای
ـتـریـن  . جمع شدیم  برای اینکه دستمزدھـا در دوره او بـه کـم

ـز  “  .میزان رسیده است  این اعتصاب با تظاھرات خشـونـت آمـی
علیه سیاست ھای سختگیرانه اقتصادی مشابه در مادرید و  
ـلـوا در جـنـوب   آتن و ھمچنین اعتصاب در کارخانه فوالد ای

دولت ایتالیا ماه گذشته دور جـدیـد  .  ایتالیا ھمزمان شده است 
کاھش دستمزد کارکنان بخش عـمـومـی و کـاھـش بـودجـه  

 .بخش خدمات درمانی را اعالم کرد 
اعتصاب در بخش حمل و نقل  -اسپانیا 
 عمومی

ـقـل عـمـومـی   ـان حـمـل و ن به گزارش یورو نیوز کارکن
ـازسـازی   اسپانیا، در اعتراض به کـاھـش دسـتـمـزد و طـرح ب

اعـتـصـاب روزجـمـعـه  .   نیروی انسانی دست از کار کشیدنـد 
ـلـه  ٢٨   سپتامبر در حمل ونقل عمومی شھرھای مھـم از جـم

یـکـی از  .  مادرید و بارسلون باعث اختالل در رفت و آمد شد 
مـادامـیـکـه سـرویـس مـحـدود  ” : ساکنان مادرید مـی گـویـد 

ـیـسـت، ولـی مـن مشـکـلـی در   ھست، رفت و آمد راحـت ن
ـنـد  ”:دیگری می گوید “ .اعتصاب نمی بینم  مردم می خـواھ
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ـنـد  ـاده مـی کـن ـف ایـن  “  . حرفشان را بزنند و از حقوقشان اسـت
ـز ادامـه مـی  ـی ـا    اعتصاب روز دوشنبه اول اکتبر ن ـابـد و ب  ی

اعتراض رانندگان قطارھای بین شھری به خصـوصـی کـردن  
ـنـه  .  شبکه راه آھن اسپانیا ھمراه خواھد شد  ـزی ـا ھ ـی دولت اسپان

ھای جاری خود در بخش حمل و نقل عـمـومـی را کـاھـش  
بر اساس طرح بازسازی نیروی انسانـی در بـخـش  .  داده است 

ـیـرو   ـیـل ن حمل و نقل، دولت از سال آینده میالدی اقدام به تقل
 .در این بخش می کند 

 
راھپیمایی بزرگ مردم در  -پرتغال 

 ھای دولت اعتراض به سیاست
ـفـر از  ٢٩ به گزارش یورو نیوز روز شنبه    سپتامبرھزاران ن

ـاسـت  ,  مردم پرتغال در قلب اداری شھر لیسبن پایتخت  بـه سـی
دولـت پـرتـغـال  .   سختگیرانه اقتصادی دولت اعتراض کردنـد 

ـارلـمـان کشـور   در نیمه ماه اکتبر بودجه سال جـاری را بـه پ
ارائه می کند، الیـحـه ای کـه نـویـد سـخـتـگـیـری ھـای  

این راھپیـمـایـی بـه دعـوت اتـحـادیـه  .   بیشتری را می دھد 
 . ھای سراسری کارگری انجام شد 

ـا  ” : رھبر اتحادیه در باره علت راھپیمایی می گـویـد  مـا ب
ـتـصـادی و   این راھپیمایی با سیاست ھـای سـخـتـگـیـرانـه اق
فشارھای نامحدودی که دولت به مردم پرتغال تحمیل کـرده  

ـقـراض  “   .مبارزه میکنیم  ـا اسـت ـارد  ٧٨ دولت پرتغال ب ـی ـل ـی  م
ـامـیـن   ـیـمـه ت ـزان حـق ب یوروی، ھفته گذشته با افزایـش مـی

یـکـی از شـرکـت  .   اجتماعی، خشـم مـردم را بـرانـگـیـخـت 
اولین باری است کـه در  ” : کنندگان در راھپیمایی می گوید 

ـاسـت ھـای  .  تظاھرات شرکت می کنم  به حدی از ایـن سـی
دولت ناراضی بودم که خشم خودم را باید به وسیله ای نشـان  

ـتـه  “  . به راھپیمایی آمدم تا اعتراضم را بیان کـنـم .  میدادم  ـف ھ
گذشته بسیاری از شھرھای اروپایی از جملـه مـادریـد، آتـن،  
رم، فرانکفورت و ھامبورگ شاھد اعتراضات عمومی مـردم  
ـتـصـادی   ـاسـت ھـای اق و اتحادیه ھای کارگری علیـه سـی

 .دولت ھای این کشور ھا بودند 
 خشم روز افزون مردم به تحمیل فقر  -اسپانیا  

ھزاران اسپانیایی خشمگین برای سومین بار مـتـوالـی در  
ـاسـتـھـای  ٢٩ پنج روز، شنبه    سپتامبر نیز در مادریـد بـه سـی

ــد  ـاضـتـی دولـت اعــتـراض کـردن ــرضـان بــا حـمــل  .   ری ـت مـع
ـزدیـکـی  «نـه »ای    ھای یک کلمـه   نوشته  ـا تـجـمـع در ن ، ب

پارلمان، بار دیگر مخالفت خود را با برنامه دولت در کـاھـش  
ھـای    ھای سـال آتـی در بـخـش    میلیارد یورویی از ھزینه ١٣ 

ھا اعـالم    آموزش و درمان، خدمات عمومی و کاھش دستمزد 
در تظاھرات شنبه شب، برخی ازمعترضان با شـاخـه  .   داشتند 

نھـایـت تـظـاھـرات بـه      ھای گل به سراغ پلیس رفتند اما در  
درگیری و خشونت گرایید، چندین نفر زخمی و حـداقـل دو  

ـزدیـک بـه  .   نفر بازداشت شـدنـد  ـا ن ـا ب ـی ـان ـپ  درصـد،  ٢٥ اس
ـا بـه  .   ترین میزان بیکاری در اروپا را دارد   باال  دولت اسپانیا ت

ـنـد رسـمـا   امروز و بر خالف یونان و پرتغال و جـمـھـوری ایـرل
ـا   تقاضای وام نجات نکرده است اما بر آورد شده اسـت کـه ب

ـزریـق حـدود   ـارد یـورو،  ٥٩ نیاز بانکھای اسپانیا بـه ت ـی ـل ـی  م
مکانیسم بازار، اسپانیا را ناگزیـر از درخـواسـت بسـتـ  نـجـات  

 .خواھد کرد 
 

 کارخانه ارسلو  اعالم تعطیلی -فرانسه 
 متال

کارگران خشمگین کارخانه آرسلومتال در شـمـال شـرقـی  
ـلـی   فرانسه، روز دوشنبه اول اکتبر پس از اعالم رسمی تعـطـی

 تـن  ٤٠ حدود  .   این کارخانه تولید فلز دست به اعتراض زدند 

از کارگران نیز به صورت نمادین به مسدود سـاخـتـن ورودی  
ادوارد مـارتـن،  .   ھای کارخانـه اقـدام کـردنـد   یکی از سایت 

ـزکـاران مـی  ـل :  گـویـد   یکی از اعضای اتـحـادیـه صـنـف ف
ـتـه    مبارزه ما ادامه دارد چراکه تازه ”  ترین اعالم صورت گـرف

تر کرده است و سبـب از    بیش از آنکه فکر کنید اوضاع را بد 
ـتـن   کـارخـانـه  “   . شـود    فـرصـت شـغـلـی مـی ٦٢٩ دست رف

آرسلومتال پس از اعالم تعطیلی به نمونه جنجالی از وضعیـت  
قرار است که این کـارخـانـه  . صنعت در فرانسه بدل شده است 

ـلـی بـه سـر بـرد ١٤ به مدت   ـتـه  .    ماه در تعـطـی آرنـود مـون
بورگ، وزیر صنایع فرانسه که پنجشنبه به ھـمـراه فـرانسـوا  
ـازدیـد کـرد در   اوالند، رئیس جـمـھـوری از ایـن کـارخـانـه ب

ـال بـه مـن  ” :  گفتگویی تلویزیونی گفت  مسووالن آرسلو مـت
ـیـم راه حـلـی    گفته  اند که دو ماه به ما فرصت دھید تا بتـوان

در ھمین حال شـمـاری از  “  .برای برون رفت از وضعیت بیابیم 
ـال در   کارگران این کارخانه نیز در برابر دفتر اصلی آرسـلـومـت

ـاریـس تـجـمـع کـردنـد  ـال یـکـی از  .  حومه شمال پ آرسـلـومـت
فروشندگان اصلی فلزات در بازارھای جھانـی اسـت کـه در  

 . ھزار کارگر دارد ٢٦٠ شصت کشور جھان  
 

 ھزار کارگر ٢اعتصاب ھمزمان  -کامبوج 
  کارخانه بافندگی٤

 ھـزار  ٢ به گزارش پنوم پین پست روز دوشنبه اول اکتبـر  
ھای پنوم پیـن، کـانـدال     کارخانه بافندگی در ایالت ٤ کارگر  

ـبـود شـرایـط   و کامپونگ اسپیو بطور ھمزمان با خواسـت بـھ
خـواسـت عـمـده ایـن کـارگـران  .  کار دست به اعتصاب زدنـد 

ـازگشـت بـه کـار   ـیـل فـراخــوان  ١٦ ب  کـارگـر اخـراجـی بـدل
ـاھـار   ـافـت ن اعتصاب، افزایش حداقل دستـمـزد ھـا، حـق دری
ـاداش عـنـوان شـده   وسرویس حمل و نقل مناسب و دریافـت پ

 .است 
اعتصاب کارگران حمل و نقل  -بلژیک 

 ریلی
ـلـژیـک در   ـلـی ب ـقـل ری کارگران و کارمندان حمـل و ن

ایـن اعـتـصـاب کـه بـه  .   برند   اعتصابی سراسری به سر می 
 ساعت به طول خواھد انجامید نخستیـن اعـتـصـاب  ٢٤ مدت  

 میالدی تاکنـون  ٢٠٠٩ در حمل و نقل ریلی بلژیک از سال  
کارگران و کارمندان این بخـش از سـاعـت  .  رود   به شمار می 

.  انـد    اکتبر دست از کار کشـیـده ٢  شب گذشته سه شنبه  ٢٢ 
ـاره   ـب ـن فیلیپ پیرس از اتحادیه صنفی خدمات عمومی در ای

ـز اسـت »:  گوید   می  حـدود  .  در بروکسل اعتصاب موفق آمـی
. بـرنـد   ھشتاد تا نود درصد کارمندان در اعتصاب به سـر مـی 

ـافـت    بنابر این می  توانم بگویم ھیچ قـطـاری در بـروکسـل ی
شرکت ھای قطار تالیس و یورواستار تـمـامـی    «.نخواھد شد 

یـکـی از  .  انـد   سفرھای خود را به بروکسل لـغـو اعـالم کـرده 
ـیـش از آغـاز اعـتـصـاب   کارمندان در این شھـر سـاعـاتـی پ

من شش، ھفت روز پیش درخصـوص اعـتـصـاب  »: گوید   می 
ـاعـی   ـف ـت شنیدم و چون در یـک سـازمـان کـوچـک غـیـران

ـا سـر وقـت بـه    تر از خـانـه   مشغول ھستم زود  ـیـرون زدم ت ام ب
ـا ایـن  .  من باید در دفتر کارم بخوابم . بروکسل برسم  ما باید ب

اعـتـصـاب حـق ھـمـه  .  موضوع کنار بیاییم و سازگار شـویـم 
ـنـی    «. است  اعتصاب کنندگان تصمیم دولت این کشـور مـب

ـلـی و    بر کاھش شرکت  ـتـرل تـرافـیـک ری ھای ناظر بـر کـن
ـلـژیـک مـی .  ھا اعتراض دارند   متصدی قطار  خـواھـد    دولت ب

  .سه شرکت متصدی را به یک شرکت کاھش دھد 
 میلیون کارگر دست به ٢ -اندونزی 

 اعتصاب زدند
ھای اندونزی اعالم کردند که بیش از دو میلیـون    اتحادیه 

کارگر کارخانه در سراسر این کشور بـه مـنـظـور درخـواسـت  
برای افزایش حقوق و اعتراض نسبت به اسـتـخـدام کـارگـران  

ـتـدپـرس،  .  قراردادی دست به اعتصاب زدند  به گزارش آسوشـی
ـزی گـفـت کـه   «آگوس ریانتو » سخنگوی پلیس ملی انـدون

 ایالـت صـنـعـتـی  ٨٠  کارخانه در  ٧٠٠ ھا ھزار کارگر از    صد 
ـان ٣ روز چھارشنبـه   ـاب ـی ـبـر بـه خ یـوریـس  ».  ھـا آمـدنـد    اکـت

ـزی گـفـت   «راویای  رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارگران اندون
ـنـی کـه بـه    که کارگران از دولـت مـی  ـی ـنـد در قـوان خـواھ

ـا قـراردادھـای یـک    ھا اجازه می     شرکت  دھد کـارگـران را ب
. ساله و بدون ھیچ مزایایی استخدام کنند، تجدیـدنـظـر کـنـد 

ـزی مـاه ژانـویـه گـذشـتـه طـی   دادگاه قانون اسـاسـی انـدون
حکمی تاکید کرده بود کـه اسـتـخـدام قـراردادی کـارگـران  

قـرار  .  رود   ھا بـه شـمـار مـی   غیرقانونی بوده و نقض حقوق آن 
 ھـزار کـارگـر  ٢٣  اکتبر حدود  ٣ است بعد از ظھر چھارشنبه  

ـیـروی  ١٥ رود    در جاکارتا تجمع کنند و انتظـار مـی   ھـزار ن
ـتـخـت   ـای پلیس برای حفظ امنیت در جریان ایـن تـجـمـع در پ

  .مستقر شوند 
گسترش اعتراضات  -آفریقای جنوبی 
 کارگران معادن

ـرای افـزایـش   ـقـای جـنـوبـی ب اعتصاب معدنکاران آفری
.  ھا به اغلب معادن این کشور گسترش یافتـه اسـت   دستمزد 
ھا حاکی از آنست کـه در پـی فـراخـوان اتـحـادیـه    گزارش 

ملی معدنچیان آفریقای جنوبی، ھزاران کـارگـر از مـعـادن  
سنگ آھن، طال و پالتین در شھرھای مختلف در آفریقـای  
ـرده خـواسـتـار افـزایـش   جنوبی ضمن برپایی تظاھرات گسـت

ـیـز حـدود دو ھـزار  ٢ روز سه شنبه .  ھا شدند   دستمزد   اکتبر ن
تن از معدنچیان اخراج شده که عمدتا از معادن طـالیـی در  

ـرپـایـی تـظـاھـرات    نزدیکی ژوھانسبورگ بوده  اند، اقدام به ب
ـروھـای  .   کردند  ـی یکی از معترضان بـا اشـاره بـه حـمـلـه ن

ـرض مـعـدن مـاریـکـانـا   پلیس و کشتـار مـعـدنـچـیـان مـعـت
ـم، اول بـه  »:  گوید   می  معدن تمام چیزی است که مـا داری

ـرون    ما شلیک کردند و اکنون ما را از پناھگـاه  ـی ھـایـمـان ب
ھا برای این است که ما برای حـق خـود    اند ھمه این   انداخته 

ـقـای جـنـوبـی    «. جنگیم   می  اعتصاب معدنـچـیـان در آفـری
بیشتر از یک ماه پیش در معدن پالتین ماریکانا آغاز شـد  
که این اعتراضات به درگیری با نیروھای پلیس و مـرگ  

ـیـس  .   معدنچی منـجـر شـد ٣٤  دولـت جـیـکـوب زومـا، رئ
ـر    جمھوری آفریقای جنوبی اعتصاب  ھای کارگـری را غـی

 .قانونی اعالم کرده است 
اعتراض مردی به دولت از گنبد  -ایتالیا 

 کلیسای واتیکان
مردی در اعتـراض بـه سـیـاسـتـھـای ریـاضـتـی دولـت  

ـیـکـان   «سینت پیترز بازیلیکـا »ایتالیا، بر روی گنبد   در وات
مارچـلـو  ».   گوید حاضر به پایین آمدن نیست   نشسته و می 
ـر  ٢ از ساعت پنج عصر روز سه شنبه  «دی فینیتسیو  ـب  اکـت

ـرآمـدگـی و  ١٣٧ در ارتفاع تقریبا    متری کلیسا و بر روی ب
ای در گنبد ایستاده و پـالکـارتـی را آویـزان کـرده    مجسمه 

به فریاد رسید، مونتی بس است، اروپـا  »: است با این نوشته 
آقای دی فینیتسـیـو    «. ھا بس است   چند ملیتی . بس است 

دوسـت  .  دھـد   در ساحل، سایبان و صندلی راحتی کرایه مـی 
ـر    وی می  ـر گـردشـگـری و وزی گوید او تا زمانی کـه وزی

ـرضـان   ایتالیا در امـور اروپـا بـه پـای سـخـنـان او و مـعـت
 . ننشینند، پایین نخواھد آمد 

 


